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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mehmet Âkif ERSOY

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

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

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

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve
cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde

bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân
ve

şerait,

çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve

cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün

kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip

olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu

iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

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

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GÜVENLİK İŞARETLERİ
Laboratuvar uygulamalarında karşılaşabileceğiniz tehlikelere karşı kendinizin ve çevrenizin güvenliğini
sağlamak için uymanız gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar ve bu kurallara ait sembol ve işaretler
aşağıda verilmiştir.

Koruyucu Giysi Giy

Bu uyarı işareti, laboratuvar deneyleri
sırasında kullanılan malzemelerin giysilere
zarar vereceği bu nedenle önlük ya da tulum
kullanılması gerektiği anlamını taşır.

Maske Kullan

Bu işaret, işlemlerde kimyasal tepkimeler
sonucu zararlı gazlar oluşabileceğini, bu
nedenle maske kullanılması gerektiğini
belirtir.

Kesici / Delici Cisim

Yapılacak işlemlerde kesici/ delici malzemelerin
kullanılacağını, bu tür malzemelerin yaralanmalara
sebep olabileceğini gösterir.

Toksik (Zehirli) Madde

Bu işaret, solunduğunda ya da ağız yoluyla
alındığında zehirleyici (toksik) etkiye sahip
maddeler için kullanılır.

Patlayıcı Madde

Eldiven Giy

Yapılacak işlemlerde sıcak bir yüzeyin
olduğunu veya ısıtıcı kullanılacağını
gösterir. Bu nedenle ıs ıya dayanıklı
eldiven kullanılması gerektiği anlamını
taşır.

Gözlük Kullan

Bu işaret, işlemlerde göz sağlığı için zararlı
maddelerin kullanılacağını, bu nedenle
gözlük kullanılması gerektiğini belirtir.

Kırılabilir Malzeme

Bu
işaret,
işlemlerde,
kırılabilecek
malzemelerin kullanılacağını belirtir. Cam
malzemelerin aşırı ısıtılmaması ve ani
sıcaklık değişimlerine maruz bırakılmaması
gerektiği anlamını taşır.

Aşındırıcı (Korozif) Madde

Bu işaret, temas hâlinde kimyasal olarak canlı
dokulara ciddi zararlar verebilen ya da
tamamıyla tahrip edebilen maddeler için
kullanılır. Aşındırıcı maddeler metal yüzeyleri
de aşındırır.

Yakıcı (Oksitleyici) Madde

Bu işaret; kıvılcım, ısınma, alev, vurma,
çarpma ve sürtünmeye maruz kaldığında
patlayabilen maddeler için kullanılır.

Bu işaret, havasız ortamda bile yanabilen,
maddelerle temas ettiğinde alev alabilen
veya patlayabilen maddeler için kullanılır.

Yanıcı Madde

Tahriş Edici Madde

Ateşe, güneş ışığına ve ısıya maruz
kaldığında
yanabilen
maddeler
için
kullanılan uyarı işaretidir.

Düşük şiddette sağlığa zararlı maddeler
için kullanılan uyarı işaretidir. Bu tür
maddeler ciltte tahrişe sebep olur.
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1.
ÜNİTE

KİMYASAL TÜRLER
ARASI ETKİLEŞİMLER

1. 1. KIMYASAL TÜR
1. 2. KIMYASAL TÜRLER ARASI ETKILEŞIMLERIN
SINIFLANDIRILMASI
1. 3. GÜÇLÜ ETKILEŞIMLER
1. 4. ZAYIF ETKILEŞIMLER
1. 5. FIZIKSEL VE KIMYASAL DEĞIŞIMLER

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
• Kimyasal türleri açıklayabilecek,
• Kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırabilecek,
• Güçlü etkileşimleri kavrayacak,
• İyonik ve kovalent bileşiklerin sistematik adlandırmasını yapabilecek,
• Zayıf etkileşimleri bağ enerjisi esasına göre ayırt edebilecek,
• Fiziksel ve kimyasal değişimleri ayırt edebileceksiniz.

ANAHTAR KAVRAMLAR
molekül, iyon, değerlik elektronu, kimyasal bağ, iyonik
bağ, kovalent bağ, metalik bağ, bağ enerjisi, apolar
kovalent bağ, hidrojen bağı, polar kovalent bağ,
moleküller arası etkileşim

Kimya 2

1.1. KİMYASAL TÜR
Var olan yaklaşık 120 elementin doğada saf hâlde bulunduğunu ve diğer
elementlerle etkileşmediğini varsaysak bildiğimiz dünya, canlılar ve yaşam olur
muydu? Veya alfabemizde yer alan 29 harf ile heceleri, kelimeleri ve cümleleri
oluşturmadan konuşmak nasıl olurdu? Harflerin farklı şekillerde bir araya
gelmesiyle kelime ve cümlelerin oluşması gibi, elementlerin farklı şekillerde
bir araya gelmesi de madde çeşitliliğinin artmasına yol açmıştır.
Maddeleri yakından incelediğimizde çok azının doğada element
olarak bulunduğu (örneğin altın elementi), birçoğunun elementlerin farklı
şekillerde bir araya gelmesiyle oluştuğu görülmektedir. Örneğin:
• Hidrojen gazı (H 2), tek tür elementten (yalnız hidrojen) oluşan bir yapı,
• Sofra şekeri (C 6H12O6) üç farklı elementten (karbon, hidrojen ve
oksijen) oluşan bir yapı,
• Yemek tuzu sayılamayacak kadar çok sayıda sodyum (Na+) ve klor
(Cl-) iyonlarından oluşan bir yapıdır.

Toprağın ve canlı organizmaların oluşumunda da farklı bileşimlerde birçok
element rol almaktadır. Örneğin, hidrojen, karbon, oksijen, azot, kükürt ve
fosfor elementleri bilinen birçok canlının yapısında bulunur.
Bu kadar az sayıda element çeşidi ile sayılamayacak kadar çok canlı türünün
ve cansız varlıkların oluşmasının nedeni kimyasal türlerdir. Saf maddelerin
özelliklerini taşıyan en küçük temel yapı birimlerine kimyasal tür denir. Genel
olarak kimyasal türler;
• Atomlar
• Moleküller
• İyonlardır.

ATOM
Atomlar, önceki kimya konularında da belirtildiği gibi temel olarak
elektron, proton ve nötron parçacıklarından oluşan, elementlerin bütün
özelliklerini taşıyan en küçük birimlerdir. Nötr yapıya sahiptirler. Atomlar
fiziksel veya kimyasal yöntemlerle parçalanamaz ancak nükleer tepkimelerle
parçalanabilirler.
Elementlerin bir kısmı doğada atomik hâlde bulunur. Metaller (altın,
demir, sodyum, kalsiyum) ve soy gazlar (helyum, neon, argon) atomik hâlde
bulunan elementlerdir. Örneğin, demir elementi demir atomlarından,
helyum elementi helyum atomlarından oluşmaktadır.
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Fe

Görsel 1.1 Demir elementi ve tanecik modeli

MOLEKÜL
İki ya da daha çok sayıda atomdan oluşan ve bağımsız birimler olarak
bulunan kararlı yapılara molekül denir. Atomlarda olduğu gibi moleküller de
nötr yapıdadır.
Bir önceki konuda bazı elementlerin atomik yapıda olduğundan
bahsedilmişti. Atomik yapıda olmayan elementler de moleküler yapıya sahiptir.
Moleküllerden oluşan elementlerde moleküldeki atomlar aynı türdedir. Ametal
elementleri moleküler hâlde bulunur.
Bir ametal atomu aynı tür ametal atomlarıyla etkileştiğinde ikili, üçlü,
dörtlü gibi farklı sayılarda birliktelikler oluştururlar. Ancak moleküler yapıdaki
elementler daha çok ikili atomlar şeklinde bulunurlar. Örneğin, iki hidrojen
atomu bir araya gelerek bir hidrojen molekülünü (H2), yine iki oksijen atomu
bir araya gelerek bir oksijen molekülünü (O2) oluşturur. Azot (N2), brom (Br2),
flor (F2), klor (Cl2) diğer iki atomlu moleküllerdir.

O

O

O

O

O O
O

Oksijen molekülleri

O

Azot molekülleri

N

N

N N

N
N
N

N

Görsel 1.2 Oksijen ve azot elementini oluşturan moleküller
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İkiden fazla sayıda atom içeren moleküllere örnek olarak ozon, kükürt ve
fosfor verilebilir. Örneğin, ozon molekülü (O3) üç, kükürt molekülü (S8) sekiz
ve fosfor molekülü (P4) dört atomdan oluşmaktadır (Görsel 1.3 ).

Ozon (O3)

Fosfor (P4)

O

P

O

P

O

P

P

Görsel 1.3 Ozon ve fosfor molekülleri

Bazı elementlerin moleküllerden oluşması gibi bazı bileşikler de
moleküllerden oluşmaktadır. Moleküler yapıdaki bileşiklerde moleküller en
az iki farklı tür atom içerir. Örneğin, iki hidrojen ve bir oksijen atomunun bir
araya gelmesi ile su molekülü (H2O), iki oksijen ve bir karbon atomunun bir
araya gelmesiyle karbon dioksit molekülü (CO2) oluşmaktadır. Saf su sadece
H2O moleküllerinden, karbon dioksit gazı ise sadece CO2 moleküllerinden
oluşur.
Su (H2O)

H O H

Karbon dioksit (CO2)

O C O

Karbon monoksit (CO)

C

O

Görsel 1.4 Bileşik molekülleri

İYON
Yukarıdaki örneklerde belirtildiği gibi bazı bileşik türleri moleküllerden
oluşurken, bazıları da iyonlardan oluşmaktadır. Örneğin, sofra tuzu (NaCl )
sodyum ve klor iyonlarından oluşan bir bileşiktir.
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Na+
Cl -

Görsel 1.5 Sofra tuzu ve tanecik modeli

Atomlar diğer atomlarla etkileştiklerinde elektron kazanırlarsa veya
kaybederlerse net bir elektrik yüküne sahip olur ve iyon adını alır. Atomun
kaybettiği veya kazandığı elektron sayısına iyon yükü denir. İyon yükü element
atomunun sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Örneğin sodyum atomunun
1 elektron kaybetmesi sonucu oluşan sodyum iyonu ve oksijen atomunun 2
elektron kazanması sonucu oluşan oksijen iyonu sembolik olarak aşağıdaki
gibi gösterilir:
Na 1+
Na atomu 1 elektron kaybetmiştir.
O 2-		

O atomu 2 elektron kazanmıştır.

Na +, Li +, Ca 2+, NH 4+ gibi pozitif yüklü iyonlara katyon, O 2- , CO32-, N 3gibi negatif yüklü iyonlara anyon denir.
Bir atomdan oluşan; Li +, Na +, Be 2+, H +, F -, O 2-, Fe 2+ gibi iyonlar tek
atomlu iyonlardır. Birden fazla atomun birleşmesiyle çok atomlu iyonlar
oluşur. NH4+, H3O+, SO42-, OH- gibi iyonlar çok atomlu iyonlardır. Çok
atomlu iyonlara kök adı da verilir.

Bilgi Notu
Atomlar elektron kaybederek veya kazanarak iyona dönüştüklerinde
proton ve nötron sayıları değişmez bu nedenle atom numarası ve kütle
numarası da (elektron kütlesi ihmal edildiği için) değişmez.
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1.2. KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLERİN
SINIFLANDIRILMASI
Dünyadaki mevcut problemlerin çoğu temelde kimyasal cevaplar gerektirir:
Hastalıklar, çevre kirliliği, yeni enerji kaynakları arayışları, uzay çalışmaları,
ürün verimini artırmak için yeni gübrelerin ve çeşitli tahılların içeriğinin
geliştirilmesi, doğal ürünlerin gen yapısının çıkarılması ve çok daha fazlası.
Bunun için maddelerin nasıl oluştuğunu, maddelerin özelliklerini, kimyasal
etkileşimlerin doğasını ve bunları kontrol eden faktörleri anlamalıyız. Bu
bölümde maddenin özelliklerinin nedeni olan ve farklı etkileşimler sonucu
oluşan kimyasal bağ türleri tanıtılacaktır.

Kimyasal türlerin birbirleriyle etkileşmeleri sonucu milyonlarca farklı
maddeler oluşmakta veya maddeler farklı fiziksel hâllerde bulunmaktadır.
Örneğin hidrojen ve oksijen moleküllerinin etkileşmesi sonucu su
molekülü, su moleküllerinin etkileşmesi sonucu ise su damlası veya su
buharı olıuşmaktadır. Peki kimyasal türler arası etkileşim nasıl gerçekleşir?
İki atom birbirine yaklaştığında;
• İki atomun elektronları arasında ve iki atomun protonları arasında itme
kuvveti,
• Bir atomun protonları ile diğer atomun elektronları arasında çekme
kuvveti oluşur.

Çekme
e-

e

-

e

-

İtme

Elektron
e-

e

-

İtme

Çekirdek
e-

Çekme
Görsel 1.6 Atomlar arası çekme ve itme kuvvetleri

Atomlarda olduğu gibi diğer kimyasal türler arasında da itme ve çekme
kuvvetleri oluşur. Kimyasal türlerin yapısında bulunan yüklü parçacıkların
aralarında meydana gelen itme ve çekme kuvvetlerinin gücüne göre
etkileşimler meydana gelir. Kimyasal türler arası etkileşimler aşağıdaki gibi
sınıflandırılabilir:
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Bağlanan türler arası sınıflandırma;
• Atomlar arası etkileşimler
• Moleküller arası etkileşimler
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 Bağın gücüne göre sınıflandırma;
• Güçlü etkileşimler
• Zayıf etkileşimler

BAĞLANAN TÜRLER ARASI SINIFLANDIRMA
a) Atomlar arası etkileşimler
Aynı veya farklı tür atomlar arasında gerçekleşen etkileşimdir. Örneğin
NaCl bileşiğinde "Na" ve "Cl" atomları arasında, hidrojen molekülünde "H"
atomları arasında bu etkileşim bulunur (Görsel 1.7). Verilen örneklerde
atomlar arasında gerçekleşen etkileşim güçlü bir etkileşimdir.
Metal atomları arasında gerçekleşen metalik bağ da atomlar arası
etkileşimdir. Örneğin bakır metalini oluşturan bakır atomları metalik bağdan
dolayı bir arada durur. Metalik bağ da çok güçlü bir etkileşim türüdür.
Hidrojen molekülü (H2)

H H

Görsel 1.7 Atomlar arası etkileşim

Atomlar arası etkileşim
b) Moleküller arası etkileşimler
Moleküller arası etkileşimler ise molekülleri bir arada tutan kuvvetlerdir.
Örneğin su bileşiğinde su moleküllerini bir arada tutan kuvvet moleküller
arası etkileşimdir. Benzer şekilde hidrojen molekülleri arasında moleküller
arası etkileşim bulunur (Görsel 1.8). Moleküller arasındaki etkileşimlerde yeni
bir madde oluşmaz, bu etkileşim maddenin fiziksel hâlini belirler.
Hidrojen molekülleri

H H

H H

Görsel 1.8 Moleküller arası
etkileşim

Moleküller arası
etkileşim
Moleküller arasındaki etkileşime bir diğer örnek de soy gaz atomları
arasında gerçekleşen etkileşimdir. Örneğin neon gazında "Ne" atomları
arasında bu etkileşim bulunur. Soy gaz atomlarının etkileşimleri sırasında
elektron alışverişi veya ortaklaşması gerçekleşmez. Soy gaz atomları arasındaki
etkileşim çok zayıftır.
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Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri atomlar arası ve moleküller
arası şeklinde sınıflandırmak bazı güçlüklere yol açmaktadır. Örneğin:
• Atomlar arasındaki etkileşimlerde, bazılarında yeni maddeler
oluşurken bazılarında yeni madde oluşmaz.
• Atomlar arası etkileşimlerde bazı türler atom değil iyondur.
• Soy gazlar atomik yapıda olmasına rağmen etkileşim türü moleküller
arası etkileşim kabul edilir.
Bu ve benzeri sebeplerden dolayı etkileşim türlerinde farklı bir
sınıflandırmaya ihtiyaç duyulmuştur.

BAĞIN GÜCÜNE GÖRE SINIFLANDIRMA
Kimyasal türler arasındaki etkileşimler bağın gücüne göre güçlü ve zayıf
etkileşimler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Kimyasal türlerin yapısında
bulunan yüklü parçacıklar arasında gerçekleşen çekme ve itme kuvvetleri
karşılaştırıldığında, çekme kuvvetleri çok büyükse güçlü etkileşimler
meydana gelir. Metalik bağ, iyonik bağ ve kovalent bağ güçlü etkileşimlere
örnektir. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden biraz fazlaysa kimyasal türler
arasındaki etkileşim zayıf etkileşimdir. Van der Waals kuvvetleri ve
hidrojen bağları zayıf etkileşimlere örnektir.

Bağın Gücüne Göre Etkileşimler

Güçlü Etkileşimler

Zayıf Etkileşimler

İyonik Bağ

Van der Waals kuvvetleri

Kovalent Bağ

Hidrojen Bağı

Metalik Bağ

Güçlü etkileşimlerde elektronlar rol oynar yani elektronlar alınıp verilir
veya ortaklaşa kullanılır. Zayıf etkileşimlerde ise elektron alışverişi veya
ortaklaşması yoktur sadece tanecikler arasındaki elektrostatik çekim kuvveti
söz konusudur.
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1.3. GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER
Elementlerin birçok fiziksel ve kimyasal özelliği, element atomunun en dış
katmanında yer alan elektronların sayısı ile yakından ilişkilidir. Örneğin en dış
elektron katmanlarında mümkün olan en fazla sayıda elektronu bulunan soy gazlar,
diğer atomlarla etkileşime girmeye yatkın değildirler. Soy gaz dışındaki atomların ise
son katmanlarındaki elektron kapasitesi tam dolu olmadığından diğer atomlarla
etkileştiklerinde elektronlarını ya ortaklaşa kullanırlar ya da elektron alışverişi
yaparlar. En dış katmanda yer alan ve etkileşimlere katılan bu elektronlara değerlik
elektronu denir. Bu şekilde, değerlik elektronları kullanımı ile iki veya daha fazla
sayıda atomu, iyonu bir arada tutan etkileşimler güçlü etkileşimlerdir.
Bir önceki paragrafta da bahsedildiği gibi kimyasal bağ oluşumunda değerlik
elektronları rol oynar. Bağ oluşumunu somut bir şekilde ifade etmek için birçok
model geliştirilmiştir. Bu modellerden birisi de değerlik elektronlarının noktalarla
gösterildiği Lewis sembolüdür.

LEWİS SEMBOLÜ
Lewis sembolü, atomun son katmanında bulunan elektronların, atomun
sembolünün etrafında noktalarla gösterilmesidir. Böylece atomun son katmanında kaç
elektron bulunduğu, diğer atomlarla kimyasal tepkimeye girme isteği, diğer atomlarla
etkileşirse kaç elektron alacağı, vereceği veya ortaklaşa kullanacağı vb. durumlar daha
somut olmaktadır.
Lewis sembolünde;
•

Atom sembolünün etrafına, her bir değerlik elektronuna karşılık bir nokta
konulur. Örneğin, değerlik elektron sayısı 1 olan lityum (3Li) atomunun Lewis
gösterimi aşağıdaki gibidir:

3p+
3n0

3p+
3n0

Li: 2, 1

Li: 2, 1

Bohr Modeli

Değerlik elektronu gösterimi

Li

Lewis sembolü

Görsel 1.9 Lityum atomunun Lewis gösterimi

19

Kimya 2

Bilgi Notu
1A grubu elementlerinin hepsinin değerlik elektronları sayısı 1 olduğundan,
bu gruptaki elementlerin Lewis elektron nokta gösterimleri aynıdır.
• Elektronlar sembolün 4 köşesine, herhangi bir yerinden başlanarak
yerleştirilir.

Be

Al

C

• Elektron sayısının 4’ten fazla olduğu durumlarda ise noktalar sırayla
çiftler hâlinde yazılmaya başlanır.

N
Periyodik sistemdeki ilk 20 element atomunun Lewis sembolü
Tablo 1.1’ de yer almaktadır:
1A

H

8A
2A

3A

4A

5A

6A

7A

He

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

K

Ca
Tablo 1.1 Periyodik sistemdeki ilk 20 element atomunun Lewis sembolleri

İYONLARIN LEWIS SEMBOLÜ VE İYONIK BAĞIN OLUŞUMU
İyonların Lewis sembolleri de atomların Lewis sembolleri gibi, sahip
oldukları değerlik elektronları sayısı kadar nokta ile gösterilir. Bu gösterimde
iyon yükü de mutlaka yazılır. Örneğin Ca2+ ve Cl- iyonlarının oluşumu ve bu
iyonların oluşturduğu kalsiyum klorür (CaCl2) bileşiğinin Lewis formülü
yandaki gibidir:
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Cl + Ca

+

Cl

Kalsiyum
atomu Lewis
sembolü

Klor atomu
Lewis sembolü

-

Klor atomu
Lewis sembolü

2+

Cl + Ca +

2+

Ca

2+

Cl

+ 2 Cl

-

-

-

Ca 2 [ Cl ]

Kalsiyum klorür bileşiği Lewis formülü

Her kalsiyum atomu değerlik elektronlarını iki klor atomuna aktardığında
pozitif yüklü kalsiyum iyonlarıyla, negatif yüklü klor iyonları oluşur. Oluşan
zıt yüklü iyonlar birbirlerine elektrostatik çekim kuvveti uygular ve kalsiyum
klorür kristali oluşur. Kalsiyum klorür kristalini temsil eden en küçük yapı
birimi, bir kalsiyum iyonu ile iki klor iyonudur.
Aynı şekilde, magnezyum (Mg) ile oksijen (O) elementlerinin tepkimesinde,
her magnezyum atomu iki elektron kaybederek tam dolu bir dış katman elde
eder. Bu esnada her bir oksijen atomu da 2 elektron kazanır. Artık var olan zıt
yüklü Mg2+ ve O2- iyonları birbirlerini çeker. Oluşan magnezyum oksit bileşiği
için net yükü sıfır yapan yapı birimi MgO' tir.
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					 [

MgO Lewis Sembolü

O ]

2-

Tablo 1.2' de bazı element atomlarının iyon yükleri, Tablo 1.3’ de Lewis sembolü
yer almaktadır.

1A

2A

3A

4A

Li+
Na+

Mg2+

K+

Ca2+

1A

2A

Al3+

6A

3A

4A

O2-

F-

P3-

S2-

Cl-

5A

6A

[N[[

Li

Na

Mg

K

+

Ca

12

2+

8A

N3-

3-

+

7A

Tablo 1.2 Bazı metal ve ametal iyonları ve iyon yükleri

+

1. Uygulama

5A

Al

3-

3+

[P [[

7A

2-

O

[[

F

2-

8A

-

[
-

[ [ Cl [

S

2+

Tablo 1.3 Bazı iyonların Lewis sembolü

Mg ve 9F elementlerinden oluşan (Mg F2 )

bileşiğinin Lewis

formülünü çiziniz.
Çözüm

F

Mg

F

F

-

2+

Mg
2+

F

-

Mg 2[ F ]
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2. Uygulama Aşağıda verilen iyonların Lewis sembolünü yazınız.
( 19K, 9F, 8O, 13Al )
a. K+

b. O2-

c. F-

ç. Al3+

Çözüm Lewis gösterimleri:
a.

c.

K

+

				 -

[ F ]

b.

[ O]

ç.

3+

Al

2-

Önceki sayfadaki tablolarda görüldüğü gibi metal atomları ile ametal atomları birbirine
yaklaştığında, ametal atomları metal atomlarının değerlik elektronlarının bir kısmına ya da
tamamına sahip olur. Yani metal atomlarından ametal atomlarına elektron aktarılır.
Ametal atomları elektron kazandığı, metal atomları elektron kaybettiği için zıt yüklü
iyonlar oluşur. Bu iyonlar kararlı olsalar da zıt yüklerinden dolayı birbirlerini çekerler ve
yeni bir etkileşim oluşur. Bu etkileşime iyonik bağ denir. Bu şekilde oluşan bileşiklere de
iyonik bileşik denir.
Sodyum klorür (yemek tuzu) oluşturmak üzere sodyum ve klor atomları bir araya
geldiğinde, her sodyum atomunun bir değerlik elektronu bir klor atomunun değerlik
elektron katmanına aktarılır.
Pratik olarak katmanlarda yer alan elektronları aşağıdaki şekilde gösterebiliriz:

Na

Cl

11

17

2 8 1

11

Na+

2 8 7

Cl

17

-

2 8

2 8 8

NaCl bileşiği Lewis formülü aşağıdaki gibi gösterilir:

Na

Cl

Na

+

[ Cl ]

-
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Oluşan iyonlar, zıt yüklü olduklarından birbirlerini elektrostatik çekim
kuvvetiyle çekerler ve sodyum klorür kristali oluşur. Oluşan sodyum klorür
kristali sayılamayacak kadar çok sayıda sodyum ve klor iyonlarından oluşur.
Bu kristali temsil eden en küçük yapı birimi ise bir sodyum iyonu ile bir klor
iyonudur. Temsil eden yapı birimi her zaman nötrdür.

Na+
ClYapı birimi
Görsel 1.10 Sodyum klorür kristali ve tanecik modeli

İyonik bileşiği temsil eden birim, molekülle karıştırılmamalıdır.
Moleküller bağımsız birimlerdir ama iyonik bileşiğin yapı birimleri kristalin
yani bir bütünün bir parçasıdır.

İYONİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
İyonik bir bileşik adlandırılmak istendiğinde kristalde yer alan iyonların
adını belirtmek kolaydır ancak her kristali oluşturan iyonların sayısını
belirtmek oldukça zordur. Bu nedenle iyonik bileşiklerin adlandırılmasında
yapı birimleri dikkate alınır. Yapı birimlerini oluşturan elementlerin
sembolleri ve sayıları kullanılarak oluşturulan formüle bileşik formülü
denir.
Formül; bir bileşiğin hangi elementlerden oluştuğunu ve elementlerin
hangi oranlarda birleştiklerini gösterir.
İyonik bileşikler pozitif yüklü metal iyonları (katyonlar) ile negatif
yüklü ametal iyonlarından (anyonlar) oluşur. Anyon ve katyonlar tek tür
atomdan oluşabileceği gibi birden fazla tür atomdan da oluşabilir.
İyonik bileşiklerin adlandırılması da anyon ve katyonun tek tür atom içerip
içermemesine göre değişir.
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Tek Atomlu İyonlardan Oluşan İyonik Bileşiklerde Adlandırma
• İyonik bileşik formülünde ilk sırada metal iyonu (katyon), daha sonra
ametal iyonu (anyon) yer alır. Bu nedenle adlandırmada önce katyon
adı, sonra anyon adı yazılır.

- Katyon, adını elementin adından alır. Örneğin sodyum iyonunun
(Na+ ) adı, bulunduğu bileşikte “sodyum” dur.
- Anyonların adlandırılmasında ise ametalin adının genellikle ‘’ –ür’’
eki getirilir. Örneğin klor iyonu (Cl-), “klorür” olarak adlandırılır.
• İyonik bileşiklerin adlandırılmasında iyonların sayılarına yer
verilmez.

Bazı katyon ve anyon isimleri Tablo 1.4’ te verilmiştir.
Katyon

H+
Li+
Na+
K+
Ag+
Be2+
Mg2+
Ca2+
Zn2+
Al3+

Adı

Anyon

Hidrojen
Lityum
Sodyum
Potasyum
Gümüş
Berilyum
Magnezyum
Kalsiyum
Çinko
Alüminyum

HFClBrO 2S2N3P3C4-

Adı

Hidrür
Florür
Klorür
Bromür
Oksit
Sülfür
Nitrür
Fosfür
Karbür

Tablo 1.4 Tek
atomlu katyon ve
anyonlar

Verilen kurallara göre bazı iyonik bileşiklerin adları şöyledir:
Bileşik

İyonlar

Adı

Katyon

Anyon

NaCl
KF
BeO
CaS
MgO

Na+
K+
Be2+
Ca2+
Mg2+

ClFO2S2O2-

Sodyum klorür
Potasyum florür
Berilyum oksit
Kalsiyum sülfür
Magnezyum oksit

Li3N

Li+

N3-

Lityum nitrür

KH

K+

H-

Potasyum hidrür

Na3P

Na+

P3-

Sodyum fosfür

Tablo 1.5 Katyon
ve anyonlardan
oluşan bazı
bileşikler
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3. Uygulama Aşağıdaki iyonik bileşikleri adlandırınız.
a. Ag2S
b. AlCl3
Çözüm a. Gümüş sülfür

c. ZnO

b. Alüminyum klorür

c. Çinko oksit

Önceki sayfada verilen adlandırma kuralları metal yalnızca bir çeşit
katyon oluşturduğu durumlar için geçerlidir. Örneğin sodyum metali
yalnız Na+, Mg metali yalnız Mg2+ katyonunu oluşturur. Fakat birden fazla
sayıda katyon oluşturan birçok metal bulunmaktadır. Örneğin bakır (Cu)
metali Cu1+, Cu2+ olmak üzere iki farklı katyon oluşturabilir. Bu katyonların
aynı anyonla oluşturduğu bileşikler birbirinden farklıdır. Örneğin bakır
katyonu klor anyonu (Cl -) ile iki farklı bileşik oluşturur:

Cu1+

CuCl

Cu2+

CuCl2

Örnekte olduğu gibi katyon yalnızca bakır olarak adlandırıldığında iki
farklı bileşik birbirinden ayırt edilemez. Bunun için bu tür bileşiklerin
adlandırılmasında katyonların yükü parantez içinde roma rakamı ile belirtilir.

CuCl

Bakır (I) klorür

CuCl2

Bakır (II) klorür

Demir de birden fazla sayıda katyon oluşturan metallerdendir. Örneğin
demir; FeCl2 bileşiğinde (2+) yüklü, FeCl3 bileşiğinde (3+) yüklüdür. Bu
durumda iki farklı demir bileşiğinin sistematik adları sırasıyla, demir (II)
klorür ve demir (III) klorür’dür.
Bakır ve demir metallerinde olduğu gibi metal, birden fazla iyon yüküne
sahip olduğunda değişken değerlikli olarak adlandırılır. Katyonu değişken
değerlikli olan iyonik bileşiklerin adlandırılması aşağıdaki sıraya göre olur:
Katyonun adı
(Metalin adı)

+

Katyonun yükü
(Roma rakamı ile)

+

Ametalin anyon adı

Değişken değerlikli metallerin oluşturduğu katyonlardan bazıları Tablo 1.6’
da yer almaktadır.

Tablo 1.6 Değişken
değerlikli metaller
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Katyon
Fe2+
Cu+
Sn2+
Pb2+
Hg+

Adı
Demir (II)
Bakır (I)
Kalay (II)
Kurşun (II)
Cıva (I)

Katyon
Fe3+
Cu2+
Sn4+
Pb4+
Hg2+

Adı
Demir (III)
Bakır (II)
Kalay (IV)
Kurşun (IV)
Cıva (II)

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Değişken değerlikli metallerden oluşan bazı iyonik bileşiklerin adları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Bileşik
CuCl

Mevcut İyonlar
Katyonlar
Anyonlar
+
Cu
Cl-

Adı
Bakır (I) klorür

CuCl2

Cu

Cl

Bakır (II) klorür

SnO2

Sn4+

O2-

Kalay (IV) oksit

HgO

Hg2+

O2-

Cıva (II) oksit

PbCl2

Pb2+

Cl-

Kurşun (II) klorür

Fe2O3

Fe3+

O2-

Demir (III) oksit

2+

-

Tablo1.7 Değişken
değerlikli metallerin
oluşturduğu iyonik
bileşikler

4. Uygulama Aşağıdaki iyonik bileşiklerin adları nelerdir?
a. SnCl2
b. HgCl
c. FeI2
Çözüm a. Kalay (II) klorür
b. Cıva (I) klorür
c. Demir (II) iyodür

Çok Atomlu İyonlardan Oluşan İyonik Bileşiklerde Adlandırma
Bazı iyonik bileşiklerde anyon veya katyonlar birden fazla türde atom içerir.
Birden fazla türde atom içeren anyon ve katyonlara çok atomlu iyonlar denir.
Çok atomlu iyonlara kök de denir. Çok atomlu iyonlardan oluşan iyonik
bileşiklerin adlandırılmasında kök adları kullanılır. Örneğin KNO3 bileşiği
tek atomlu K+ katyonundan ve çok atomlu NO3- anyonundan oluşmaktadır.
K+ katyonunun adı “potasyum” iken, birden çok atomdan oluşan (NO3-)
anyonunun adı “nitrat” tır. Oluşan bileşiğin tam adı ise “potasyum nitrat”tır.

KNO3 : Potasyum nitrat
FeSO4 bileşiğinde ise katyonun adı “demir (II)” , çok atomlu anyon olan SO42kökünün adı ise “sülfat” tır. Bu durumda bileşiğin adı “demir (II) sülfat” tır.

FeSO4:

Demir (II) sülfat
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Tablo 1.8’ de bazı çok atomlu iyonların (köklerin) adları yer almaktadır.
Kök Adı

Formülü
CH3COO-

Asetat
Tablo 1.8
Bazı çok
atomlu iyanlar

Kök Adı

Formülü

Amonyum

NH4+

Karbonat

CO32-

Fosfat

PO43-

Hidroksit

OH-

Sülfat

SO42-

Nitrat

NO3-

Siyanür

CN-

Eğer bileşikteki anyon ve katyonun her ikisi de çok atomlu iyonsa
adlandırmada her ikisinde de kök adı kullanılır. Örneğin NH4+ ve PO43iyonlarından oluşan (NH4)3PO4 bileşiğinin adı “amonyum fosfat” tır.

(NH4)3PO4 : Amonyum fosfat
5. Uygulama

Aşağıdaki iyonik bileşiklerin adları nelerdir?
a. NaOH
c. CaCO3

Çözüm a. Sodyum hidroksit
c. Kalsiyum karbonat

b. KCH3COO
ç. LiCN
b. Potasyum asetat
ç. Lityum siyanür

KOVALENT BAĞIN OLUŞUMU
Ametal atomları elektron almaya yatkın olduklarından kendi aralarında
elektronlarını ortaklaşa kullanırlar. Aynı ya da farklı türde ametal atomlarının
elektronlarını ortaklaşa kullanmaları sonucu aralarında oluşan etkileşime
kovalent bağ denir. Ortaklaşa kullanılan elektronlara her iki atomun
protonları da elektrostatik çekim kuvveti uygular. Kovalent bağ güçlü bir
etkileşimdir (Görsel 1.11).
elektron proton +

Hidrojen
atomu
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+

Hidrojen
atomu

-

+

-

+

Görsel 1.11
Hidrojen atomları
arasında kovalent
bağ oluşumu

Hidrojen molekülü (H2)

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Ametal atomları değerlik elektronlarını ortaklaşa kullandıklarında son
katmanlarındaki maksimum elektron sayısına ulaşırlar. Ortak kullanılan
elektronlar atomlardan her ikisine de aittir. Kovalent bağlanma ile moleküller
oluşur.
Değerlik elektronlarının kaç tanesinin kovalent bağ oluşturacağına karar
verebilmek için atomların Lewis sembollerinden yararlanılabilir. Örneğin,
son katmanında 7 elektron bulunan flor atomu ( 9F), bir elektrona daha sahip
olabilirse katman kapasitesini doldurur. Bunun için diğer ametal atomuna ait
1 elektronu ortak kullanabilir. Flor atomunda ortak kullanıma uygun elektron
Lewis sembolündeki yalnız elektrondur. Flor atomunun Lewis sembolünde
bir yalnız elektron bulunduğundan, Flor atomu bir kovalent bağ yapar.
Aşağıda flor atomlarının yalnız elektronlarını ortaklaşa kullanmaları sonucu
oluşan flor molekülünün Lewis elektron nokta formülü yer almaktadır:

F

+

F

F F

yalnız elektronlar

ortaklanmış
elektron çifti

Kovalent bağdaki elektron çiftlerine ortaklanmış elektron çiftleri (bağlanma
çiftleri veya paylaşılan çiftler) adı verilir. Lewis formülünde iki atom arasında
kalan her iki nokta, diğer bir ifadeyle ortaklaşa kullanılan her iki elektron bir
kimyasal bağı temsil eder. Bu bağ bir çizgi ile de gösterilebilir. Azot ve hidrojen
atomlarından oluşan amonyak molekülünü inceleyelim:
NH3 molekülünde azot atomu üç, her bir hidrojen atomu bir kovalent bağ
yapar.

N
H N H
H
Ortak kullanılan
elektron çiftleri

Diğer atomlarla bağ
yapabilen yalnız elektronlar

ya da

H

H N H
H
Kimyasal bağ
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Sonuç olarak azotun hidrojenle yaptığı bileşiğin formülü NH3 'tür. Her
azot atomu sahip olduğu tek elektronları üç hidrojen atomuyla paylaşır
ve hepsi elektron kapasitesini doldurur. Aşağıdaki tabloda bazı ametal
atomlarının Lewis yapısı ve oluşabilecek moleküller yer almaktadır.
Element
Atomu

Grup

IIIA

Tablo 1.9 Bazı
ametal atomlarının
yapabilecekleri
kovalent bağ sayıları IVA
ve oluşabilecek bazı
moleküller

Lewis
Yapısı

B
C, Si

X
X

Kovalent
Bağ Sayısı
3 Bağ
4 Bağ

VA

N, P

X

3 Bağ

VIA

O, S

X

2 Bağ

VIIA

F, Cl, Br, I

X

1 Bağ

Molekül
BF3
CCl4, CH4
NH3, PCl3, NCl3
H2S, H2O, CI2O
HCl, HF, OF2

Kovalent bağ, bağı oluşturan atomların bağdaki elektronlara uyguladığı
çekim kuvvetine göre polar ve apolar kovalent bağ olmak üzere ikiye ayrılır:

Kovalent Bağ

1. Apolar
Kovalent Bağ

2. Polar
Kovalent Bağ

1. Apolar Kovalent Bağ
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Aynı tür atomlar arasında gerçekleşen kovalent bağa apolar kovalent
bağ denir. Örneğin H2, N2, O2, Cl2 vb. moleküller apolar kovalent bağ içerir.
Kovalent bağın her iki ucundaki atom aynı türde olduğunda, bu atomlar
ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine eşit güçte çekim kuvveti uygular.

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Bu nedenle ortaklaşa kullanılan elektronlar bağda eşit dağılım gösterirler
yani bağdaki elektron dağılımında kutuplaşma oluşmaz. Bu nedenle bu bağa
kutupsuz anlamına gelen apolar kovalent bağ denir.

2. Polar Kovalent Bağ
Polar kovalent bağ, farklı ametal atomları arasında gerçekleşen bağdır.
Atomlar farklı türde olduklarında, protonları, ortaklaşa kullanılan elektronlara
farklı güçte çekim kuvveti uygular. Bu nedenle, ortaklaşa kullanılan elektronlar
bağın bir ucuna daha yakın konumda bulunur. Böylece bağın bir ucu kısmî
pozitif (δ +), diğer ucu kısmî negatif (δ -) yüklenir, yani yük dağılımında
kutuplaşma olur. Bu nedenle bu tür bağa kutuplu anlamına gelen polar
kovalent bağ denir. HCl, H2O, CH4, BH3 vb. moleküller polar kovalent bağ
içerir.
Elektronların kovalent bağdaki dağılımlarının eşit olup olmamasına göre
oluşan moleküller de polar veya apolar yapıda olmaktadır.

Polar ve Apolar Moleküller
Sadece iki atomdan oluşan moleküllerdeki kovalent bağlar, molekülün
polarlığı hakkında bilgi verebilir. İki atomlu moleküllerde molekülü
oluşturan bağlar apolar kovalent olduğunda moleküller de apolar
yapıdadır. Örneğin H2, F2, O2 ve N2 molekülleri apolar moleküllerdir. Eğer
molekülü oluşturan bağ, polar kovalent bağ ise molekül de polar
yapıdadır. Örneğin HF ve HCl moleküllerinde bağ polar olduğundan,
molekül de polardır. Böyle moleküllerde molekülü oluşturan atomların
elektronegativite değerleri karşılaştırılır. Elektronegativite değeri yüksek
olan atom molekülün δ - tarafını, diğeri de δ+ tarafını oluşturur.
İkiden daha fazla sayıda atom içeren moleküllerin polar mı yoksa apolar
mı olduğunu belirlemek ise iki atomlu moleküllere göre daha karmaşıktır.
Bunun için moleküllerin Lewis elektron nokta formüllerinden
yararlanabiliriz. Aşağıda bazı moleküllerin ve içerdikleri bağların polar olup
olmadığı Lewis yapıları üzerinden irdelenmiştir:

Hidrojen Molekülü (H2)
İki hidrojen atomu yeterince yakınlaştığında birer tane bulunan değerlik
elektronlarını ortaklaşa kullanırlar ve aralarında apolar kovalent bağ oluşur.
Hidrojen molekülü oluşumunun Lewis gösterimi şu şekildedir:

H + H

H H

ya da

H H
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Hidrojen molekülünün Lewis yapısı incelendiğinde hidrojen atomlarının
bağdaki elektronlara eşit ve zıt yönde çekim kuvveti uyguladığı görülür. Zıt
yönlü ve eşit çekim kuvvetinden dolayı molekül üzerinde net bir kuvvet kalmaz.
Bu nedenle hidrojen molekülü apolar yapıdadır.

Klor Molekülü (Cl2)
Klor atomu kimyasal bağ yaparken 1 elektrona ihtiyaç duyar. Diğer klor
atomu ile elektronunu paylaştığında, iki klor atomu arasında apolar kovalent
bağ oluşur.
Lewis formülleri yazılırken yalnızca değerlik elektronları dikkate
alındığından klor molekülünün oluşumu aşağıdaki gibidir:

Cl + Cl

Cl Cl

ya da

Cl Cl

Lewis formülünden de anlaşılacağı gibi klor molekülü apolar yapıdadır.

Oksijen Molekülü (O2)
Oksijen atomları ikişer elektronunu ortaklaşa kullanarak aralarında ikili bağ
oluşturur. Oluşan bağ apolar kovalent bağdır. Benzer şekilde molekül de apolar
yapıdadır.
Oksijen molekülü oluşumunun Lewis gösterimi aşağıdaki gibidir:

O + O

O

O

ya da

O O

Azot Molekülü (N2)
İki azot atomu arasında üç çift elektron ortak kullanılır. Üçlü bağ oluşur.
Oluşan üçlü bağ apolar kovalenttir. Oluşan azot molekülü de apolar yapıdadır.
Bu bağın Lewis gösterimi aşağıdaki gibidir:

N + N
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N

N

ya da

N

N
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Hidrojen Klorür Molekülü (HCl)
Hidrojen klorür (HCl), polar kovalent bir bağa sahiptir. Klor, hidrojenden
daha elektronegatif bir atomdur. Bu nedenle klor atomu bağdaki elektronlara
daha çok çekim kuvveti uygular. Bağdaki elektronları klor ve hidrojen atomu
zıt yönde ancak farklı kuvvetlerde çektiğinden molekül üzerinde net bir kuvvet
oluşur. Bu nedenle molekül de polar yapıdadır.
Lewis gösterimi;

δ+ δ-

H + Cl

H Cl

δ+
ya da

δ-

H Cl

Su Molekülü (H2O)
Su molekülündeki (H2O) oksijen atomu ile her hidrojen atomu arasında polar
kovalent bağ bulunur. Kovalent bağların her biri, biri hidrojen atomundan,
diğeri oksijen atomundan olmak üzere iki elektron içerir. Oksijen atomu yalnız
elektronlarından birisini bir hidrojen atomuyla, diğerini de diğer hidrojen
atomuyla ortaklaşa kullanır.
Oksijenin elektronegatiflik değeri hidrojenin elektronegatiflik değerinden
daha büyük olduğundan bağın oksijen tarafı kısmî negatif yüke sahipken,
hidrojen atomu tarafı kısmî pozitif yüke sahiptir.
Su molekülünün Lewis gösterimi aşağıdaki gibidir:

δ-

O
H
δ+

H
δ+

ya da

O
H

H

Lewis gösterimi incelendiğinde, oksijen atomu her iki bağdaki elektronları
kendine doğru daha büyük kuvvetle çekeceğinden molekül üzerinde net bir
kuvvet oluşur. Bu nedenle su molekülü polar yapıdadır.
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Amonyak Molekülü (NH3)
Amonyak molekülünde (NH3), azot ve hidrojen atomları arasında
polar kovalent bağlar oluşur. Azot atomu hidrojen atomundan daha
elektronegatiftir. Bu nedenle azot atomu bağdaki elektronları daha çok
çeker. Su molekülünde olduğu gibi amonyak molekülü de polar yapıdadır.

H N H
H

ya da

H N H
H

Bor Trihidrür Molekülü (BH3)

H
H

B

H

Bor atomu 3 değerlik elektronuna sahiptir. Bu elektronları üç hidrojen
atomuyla ortaklaşa kullanarak üç polar kovalent bağ yapar ve bor trihidrür
bileşiği oluşur. Lewis yapısı incelendiğinde bor atomunun, her bir borhidrojen bağının elektronlarını aynı kuvvetle çektiği ve bu kuvvetlerin
bileşkesinin sıfır olduğu yani molekül üzerinde net bir kuvvet olmadığı
anlaşılır. Bu nedenle moleküldeki bağlar polar olmasına rağmen molekül
apolar yapıdadır.

Metan Molekülü (CH4)
Karbon atomu dört ortaklanmamış elektronu olması nedeniyle dört bağ
yapar. Metan molekülünde bağların her biri polar kovalent bağdır. Metan
molekülünün Lewis gösterimi yandaki gibidir:

H
H

C
H

H
H

ya da

H

C
H

H

CH4 molekülünde de bütün çekim kuvvetleri birbirini nötrlediği ve
molekül üzerinde net bir kuvvet kalmadığı için molekül apolar yapıdadır.
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6. Uygulama Karbon dioksit (CO2) molekülünün Lewis elektron nokta
formülünü çizerek kovalent bağın ve molekülün polarlık/
apolarlık durumunu belirtiniz. ( 6C, 8O)
Çözüm 				

O

C

O

ya da

O

C

O

Karbon ve oksijen atomları arasında polar kovalent bağ
bulunur ancak molekül apolar yapıdadır.

KOVALENT BILEŞIKLERDE ADLANDIRMA
Kovalent bileşikler iyonik bileşiklerden farklı olarak yalnız ametallerden
oluşan bileşiklerdir. İyon içermezler, moleküllerden oluşurlar. Adlandırılırken
iyonik bileşiklerden farklı olarak formüldeki elementlerin sayıları da belirtilir.
Kovalent bileşikleri adlandırmada aşağıdaki kurallar geçerlidir:
• İlk önce formülde ilk sırada yer alan elementin sayısı, sonra elementin
adı yazılır. Ardından ikinci sırada yer alan elementin sayısı, son olarak
elementin anyon adı yazılır.
• Element sayıları latince olarak yazılır.

Aşağıdaki tabloda 1’den 10’a kadar olan sayıların Latince adları yer
almaktadır:
Sayılar

1

2

Latince adı mono di

3
tri

4

5

6

7

tetra

penta

hekza

hepta

8
okta

9
nona

10
deka

Tablo 1.10 1’den 10’a kadar Latince sayılar

Örnek:

N2H4

Diazot tetrahidrür

P2O3

Difosfor trioksit
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• İlk elementin sayısı bir ise “mono” ön eki kullanılmaz, ancak ikinci
elementin sayısı bir ise “mono” eki kullanılır. Örneğin NO bileşiğinin
ismi “azot monoksit” tir; “monoazot monoksit” şeklinde adlandırılmaz
• Adlandırmada Latince sayı “o” harfi ile bitiyor, element ismi de “o” harfi
ile başlıyorsa iki tane “o” harfi yan yana yazılmaz, sadece bir tane “o” harfi
yazılır. Örneğin NO bileşiği “azot monoksit” olarak adlandırılır. “Azot
monooksit” adlandırması yanlıştır.

Aşağıdaki tabloda bazı kovalent bileşiklerin adlandırması yer almaktadır:
Adı

Tablo 1.11
Bazı kovalent
bileşiklerin
adlandırılması

Formülü

Adı

Formülü

Diazot monoksit

N2O

Karbon dioksit

CO2

Kükürt trioksit

SO3

Bor triflorür

BF3

Karbon monoksit

CO

Dihidrojen monoksit

H2O

Fosfor trihidrür

PH3

Azot trihidrür

NH3

H2O ve NH3 bileşiklerinin sistematik adları kullanılmamaktadır. Yaygın
adları olan "Su" ve "Amonyak" adları tercih edilmektedir.
Asitler kovalent yapılı bileşiklerdir ancak asitlerin sistematik adlandırması
verilen adlandırma kurallarından biraz farklıdır. Bazı asitlerin sistematik adları
aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Adı
Hidroklorik asit

Formülü
HCl

Sülfürik asit

H2SO4

Nitrik asit

HNO3

Tablo 1.12 Bazı
asitlerin adları

Bilgi Notu
Organik bileşikler kovalent yapılıdır ancak adlandırılmasında bu kurallar
uygulanmaz. Onların kendilerine özgü adlandırma kuralları vardır.
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7. Uygulama Aşağıdaki kovalent bileşiklerin adları nelerdir?
a. PCl3

b. SO2

Çözüm a. Fosfor triklorür
c. Difosfor trioksit

c. P2O3

ç. N2O4

b. Kükürt dioksit
ç. Diazot tetraoksit

8. Uygulama Aşağıda adları verilen kovalent bileşiklerin formülleri nedir?

Çözüm

a. Kükürt dioksit
c. Karbon tetraklorür
d. Kükürt hekzaflorür

b. Fosfor pentaklorür
ç. Bor triflorür
e. Diazot tetraflorür

a. SO2

b. PCl5

c. CCl4

ç. BF3

d. SF6

e. N2F4

METALIK BAĞLAR
Metal atomlarının bir arada durmasını sağlayan etkileşim
eetürü ise metalik bağdır. Metal atomlarının son katmanlarında
e
2+
2+
2+
çok az sayıda elektron olduğundan başka elektronlar için de
e eboş yer bulunur. Bu nedenle bir metal atomunun değerlik eeeelektronları diğer atomların katmanlarında serbestçe
2+
2+
2+
dolaşabilir. Çok sayıda atomun değerlik elektronları bu eeeeşekilde serbestçe dolaştığında elektron denizi oluşur. Metal
eeatomlarının değerlik elektronları başka atomların katmanına
2+ - 2+
2+
e
geçtiğinde metal atomları pozitif yüklü hâle gelir (Görsel
1.12). Elektronlar negatif yüklü olduklarından, pozitif yüklü
Görsel 1.12 Mg metali
metal iyonlarıyla elektron denizindeki elektronlar arasında
elektron denizi modeli
elektrostatik çekim kuvveti oluşur. Oluşan bu çekim kuvvetine
metalik bağ denir.
Metalik bir bağa katılan değerlik elektronları kovalent bağda olduğu gibi komşu
atomlarla paylaşılmaz ya da iyonik bağda olduğu gibi elektron alışverişi gerçekleşmez.
Elektron denizinde serbest hareket eden elektronlar tüm metal katyonları tarafından
ortak paylaşılır. Metaller serbest hareket edebilen elektronları nedeniyle, iyi bir elektrik
ve ısı iletkenliğine, dövülüp işlenebilme ve tel ve levha hâline gelme özelliklerine
sahiptirler.
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1.4. ZAYIF ETKİLEŞİMLER
Zayıf etkileşimler moleküller arasındaki ve soy gaz atomları arasındaki
etkileşimdir. Örneğin suyu oluşturan oksijen ve hidrojen atomları arasındaki
etkileşim güçlü etkileşim iken su molekülleri arasındaki etkileşim zayıf
etkileşimdir. Benzer şekilde metal atomları arasındaki etkileşim güçlü
etkileşimken helyum, neon gibi soy gaz atomları arasındaki etkileşim zayıf
etkileşimdir.
Zayıf etkileşimler maddenin fiziksel hâlini belirler. Maddenin erime noktası,
donma noktası gibi fiziksel özellikleri de tanecikler arasındaki zayıf etkileşimin
gücüne bağlıdır. Zayıf ve güçlü etkileşimleri ayırt etmek için bu etkileşimlerin
oluşması sırasında açığa çıkan veya kopması için verilmesi gereken enerji
miktarından yararlanabiliriz.
ZAYIF VE GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLERİN BAĞ ENERJİSİ ESASINA
GÖRE AYIRT EDİLMESİ
Taneciklerin birbiriyle etkileşmesi sonucu açığa çıkan ve tanecikler
arasındaki etkileşimin kopması için taneciklere verilmesi gereken enerjiye
bağ enerjisi denir. Güçlü etkileşimlerde bağ enerjisi oldukça yüksekken, zayıf
etkileşimlerde düşüktür. Örneğin magnezyum oksit (MgO) bileşiğinde
magnezyum ve oksijen atomları arasındaki bağı koparmak için gereken
enerji, sıvı metil alkol (CH3OH) tanecikleri arasındaki etkileşimi koparmak
için gereken enerjiden oldukça fazladır.

MgO(k)

+

CH3OH(s) +

3850 kj/mol

Mg 2+ (g)

35,3 kJ/mol

CH3OH(g)

+

O2- (g)

Yukarıdaki tepkimelerdeki bağ enerjileri karşılaştırıldığında magnezyum
ve oksijen tanecikleri arasındaki etkileşimin güçlü, CH3OH molekülleri
arasındaki etkileşimin zayıf olduğu görülür. Genellikle bağ enerjisi 40 kj/mol
ve daha az ise etkileşim zayıf, çok daha fazla ise etkileşim güçlü kabul edilir
.
Aşağıda bağ enerjisi esasına göre güçlü ve zayıf etkileşimin gerçekleştiği
tepkime örnekleri yer almaktadır:

NaCl(k) + 787 kj/mol

Na+(g) + Cl- (g)

(Güçlü etkileşim)

H2O(s) + 40,7 kj/mol

H2O(g)

(Zayıf etkileşim)

CH4(g)
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CH4(s) + 8,1 kj/mol

(Zayıf etkileşim)

Zayıf etkileşimleri Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağları olmak
üzere iki sınıfa ayırmıştık. Van der Waals kuvvetlerini de aşağıdaki şemada
gösterildiği gibi dipol-dipol, iyon-dipol, London kuvvetleri, dipolindüklenmiş dipol ve iyon-indüklenmiş dipol olarak beşe ayırabiliriz:

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Zayıf Etkileşimler

1. Van der Waals
Etkileşimleri

2. Hidrojen
Bağları

a) Dipol-dipol

c) London Kuvvetleri

b) İyon-dipol

ç) Dipol-indüklenmiş
dipol
d)İyon-indüklenmiş
dipol

1. Van der Waals Etkileşimleri
a) Dipol-dipol etkileşimi
Polar moleküller arasında oluşan etkileşimdir. Polar bir molekülün pozitif
yüklü (δ +) kısmı ile diğer molekülün negatif yüklü kısmı ( δ –) arasında
gerçekleşen bu etkileşime dipol-dipol etkileşimi denir. Örneğin; HCl, HBr,
S2O, PH3, NO, CO molekülleri arasındaki etkileşim dipol-dipol etkileşimidir.

δ+

δ-

δ+

δ-

δ+

δ-

H

Cl

H

Cl

H

Cl

Polar kovalent bağ
(Güçlü etkileşim)

Dipol-dipol etkileşim
(Zayıf etkileşim)

Polar kovalent bağ
(Güçlü etkileşim)

Bilgi Notu
Dipol iki kutuplu anlamına gelir. Dipol-dipol etkileşimi gerçekleştiren
moleküllerin bir ucu kısmî pozitif diğer ucu kısmî negatif yüke sahiptir.

Molekül polarlığı ne kadar fazlaysa etkileşim o kadar güçlü dür,
dolayısıyla bu tür bileşiklerin erime ve kaynama noktaları yüksek olur.
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b) İyon-dipol etkileşimi
Polar bir molekül ile iyonlar arasında oluşan etkileşime iyon-dipol
etkileşimi denir. İyon-dipol etkileşimi polar molekülün pozitif yüklü (δ+)
kısmı ile negatif yüklü iyon arasında, polar molekülün negatif yüklü ( δ –) kısmı
ile pozitif yüklü iyon arasında gerçekleşir. Bu etkileşime örnek olarak, iyonik
katıların polar çözücülerde çözünmeleri verilebilir. Örneğin, sodyum klorür
tuzunun suda çözünmesi polar yapıda olan su molekülleri ile sodyum ve klor
iyonları arasındaki etkileşim sayesinde olur. Su moleküllerinde oksijen atomu
kısmî negatif yüklü, hidrojen atomları ise kısmî pozitif yüklüdür. Bu nedenle su
moleküllerinin oksijen atomu bulunan ucu Na+ iyonlarına, hidrojen atomları
bulunan ucu da Cl- iyonlarına çekim kuvveti uygular.

Cl -

Na +

Görsel 1.13 Su molekülleri ile yemek tuzunu oluşturan Na + ve Cl - iyonları
arasındaki iyon-dipol etkileşimi

c) London kuvvetleri
Daha önceki konuda bahsedildiği gibi apolar moleküller üzerinde net bir
kuvvet yoktur. Yani elektronlar apolar molekülde eşit oranda dağılım
gösterirler, dolayısıyla polar moleküllerde olduğu gibi kalıcı olarak pozitif ve
negatif uçlar bulunmaz. Peki, bu durumda apolar moleküller birbirleriyle
nasıl etkileşir?
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Bilindiği gibi atomlar pozitif yüke sahip çekirdekten ve çekirdeği
çevreleyen negatif yüklü elektron bulutundan oluşmaktadır. Elektronlar sabit
konumda durmadıklarından yani sürekli yer değiştirdiklerinden bazı anlarda
atomun bir kısmındaki elektron yoğunluğu, diğer kısmından daha fazla olur.
Bu da geçici olarak atomun bir kısmının pozitif, diğer kısmının negatif yüke
sahip olmasını sağlar. Anlık oluşan bu yük kutuplaşmasına indüklenmiş
dipol denir.

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Atomdaki elektronların konumu sürekli değiştiğinden yük kutuplaşması da
sürekli farklı bölgelerde olur.
Apolar moleküllerin etkileşmesi indüklenmiş dipolden kaynaklanır. Her
ne kadar apolar moleküllerin üzerinde net bir kuvvet olmasa da elektronların
hareketinden kaynaklanan anlık yük kutuplaşması sayesinde molekülün
bir kısmı geçici olarak negatif, diğer kısmı ise pozitif yüklü olur. Zıt yükler
birbirini çekeceğinden molekülün negatif ucuyla, diğer molekülün pozitif ucu
birbirlerine çekim kuvveti uygular ve aralarında etkileşim gerçekleşir.
Aşağıda hidrojen moleküllerinin kısmi pozitif ve negatif yüklenmesi ve
moleküller arasındaki indüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi yer
almaktadır:
İndüklenmiş dipol-indüklenmiş dipol etkileşimi

δ-

δ+

H

δ-

H --------- H
H2

H

δ+

H2

Apolar moleküller arasında gerçekleşen indüklenmiş dipol-indüklenmiş
dipol etkileşimine London kuvvetleri denir. H2 , Cl2 , O2 , CO2 vb. apolar
molekülleri arasında london kuvvetleri görülür. He, Ne gibi soy gaz atomları
arasındaki etkileşim de London kuvvetleridir.

Cl

Kovalent bağ
Cl Cl
Cl
-------London kuvvetleri
Cl
Cl

Apolar moleküller arasındaki çekim kuvveti anlık oluştuğundan, London
kuvvetleri oldukça zayıf bir etkileşim türüdür.
ç) Dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri
Dipol olayı polar moleküllerde, indüklenmiş dipol olayı da apolar
moleküllerde olduğundan dipol-indüklenmiş dipol etkileşimleri polar
moleküllerle apolar moleküller arasındaki etkileşimdir. Polar moleküllerin
kalıcı olarak pozitif ve negatif uçları bulunduğundan, apolar moleküller geçici
olarak pozitif ve negatif uçlara sahip olduğunda zıt yükler arasında bu etkileşim
gerçekleşir. Çok zayıf bir etkileşimdir.
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Örneğin havadaki oksijenin deniz suyunda çözünmesi dipol-indüklenmiş dipol
etkileşimidir (su molekülleri polar, oksijen molekülleri apolar yapıdadır.). Bu sayede
balıklar denizdeki oksijeni kullanarak canlılık faaliyetlerini gerçekleştirebilmektedir.
Soygaz atomlarıyla polar moleküller arasındaki etkileşim de dipol-indüklenmiş dipol
etkileşimdir.
d) İyon-indüklenmiş dipol etkileşim
İyonlarla apolar moleküller arasındaki etkileşimdir. Örneğin deniz suyun-daki
tuzlar, çözünmüş olarak (+) ve (-) yüklü iyonlar hâlinde bulunurlar. Bu iyonların
deniz suyundaki oksijen, azot gibi apolar moleküllerle etkileşmesi iyon-indüklenmiş
dipol etkileşimdir. Benzer şekilde soy gaz atomlarıyla iyonlar arasındaki etkileşim de
iyon-indüklenmiş dipol etkileşimidir.
Bağ enerjileri göz önünde bulundurulduğunda Van der Waals etkileşimleri
arasında en zayıf olanı London kuvvetleridir. Çünkü apolar molekülleri arasındaki
çekim kuvveti polar moleküllere göre daha zayıftır. İyon-dipol etkileşimleri de
genellikle dipol-dipol etkileşimlerinden daha kuvvetlidir.
9. Uygulama Aşağıdaki maddeler suya eklendiklerinde tanecikler arasında
hangi etkileşimin gerçekleşeceğini belirtiniz.
a) Hidrojen klorür (HCl)
b) Lityum Florür (LiF)
Çözüm a) Su molekülleri polar yapıdadır. HCl molekülleri de polar
yapıda olduklarından su molekülleri ile HCl molekülleri
arasında dipol-dipol etkileşim görülür.
b) LiF iyonik bir bileşiktir. Suya eklendiğinde Li + ve Fiyonlarına ayrılır. Bu nedenle su molekülleri ile lityum ve flor
iyonları arasında iyon-dipol etkileşimi görülür.

2. Hidrojen Bağları
F (flor), N (azot) ve O (oksijen) atomlarının elektronegatiflikleri diğer
atomlara göre oldukça yüksektir. Bu nedenle bileşiklerinde kısmî negatif yük
(δ-) ile yüklenirler. Bu atomlar hidrojen atomlarıyla bağ yaptıklarında,
hidrojen atomu kısmi pozitif yük (δ+) kazanır. Hidrojenin elektronegatiflik
değeri çok küçük olduğundan, bu atomlarla hidrojen atomundan oluşan
molekülde büyük elektronegatiflik farkı oluşur. Diğer bir ifadeyle bu tür
moleküllerin dipollüğü diğer moleküllere göre oldukça fazladır.
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Hidrojen bağı F, O, N atomlarına bağlanan hidrojen atomlarının komşu
moleküldeki bağa katılmayan ortaklanmamış elektron çiftlerine uyguladığı
çekim kuvvetidir. Hidrojen bağları su molekülleri gibi aynı tanecikler arasında
da olabilir. Etil alkol ile su gibi farklı tanecikler arasında da oluşabilir. Hidrojen
bağının oluşması için biri hidrojen atomu, diğeri F, O, N atomlarından en az
birinin bulunması gerekmektedir.

H
δ

+

δ+

O
δ-

H

-----------

H Oδ
δ+

H

δ+

Hidrojen bağı

Hidrojen bağı Van der Waals kuvvetlerinden daha güçlü bir etkileşimdir
ancak güçlü etkileşim olan kovalent bağ, iyonik bağ ve metalik bağdan daha
zayıftır. Buna bağlı olarak hidrojen bağı yapan bileşiklerin kaynama noktaları,
Van der Waals etkileşimleri yapan kimyasal türlerden daha yüksektir.

Kaynama noktası (0C)

100
0

H2O
VIA Grubu

HF
VIIA Grubu
NH3
VA Grubu

H2S
HCl

-100
-200

H2Te

PH3
SiH4

CH4
IVA Grubu

2

3

H2Se
AsH3
HBr
GeH4

4

SbH3
Hl
SnH4

5

Periyot

Grafik 1.1 Hidrojen bağı yapan bileşiklerin kaynama noktaları

Moleküller arası etkileşim ne kadar güçlü olursa oluşan bağı kırmak o kadar
zorlaşır. H2O, HF, NH3 molekülleri kendi aralarında hidrojen bağı yaptıkları için
bu bileşiklerin kaynama noktaları, Van der Waals bağı yapan diğer bileşiklere
göre daha yüksektir (Grafik 1.1).
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10. Uygulama HF molekülündeki ve HF molekülleri arasındaki etkileşim
türünü belirtiniz.
Çözüm HF molekülleri arasında hidrojen bağı; hidrojen–flor atomları
arasında polar kovalent bağ bulunur.

δ+

F

H

δ_

Polar Kovalent Bağ

δ+

δ-

H

F

-----------

δ+

δ-

H

F

Hidrojen Bağı

-----------

δ+

δ-

H

F

Hidrojen Bağı

Hidrojen bağı canlılar için çok büyük öneme sahiptir. Örneğin hem DNA zincirini
oluşturan moleküller arasında hem de DNA zincirleri arasında hidrojen bağı
bulunmaktadır. Bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Aziz Sancar da DNA ile ilgili yaptığı
çalışmalarla ülkemize nobel ödülünü kazandırmıştır.

OKUMA PARÇASI
Prof. Dr. Aziz Sancar
ABD'deki Kuzey Carolina Üniversitesi Biyokimya ve
Biyofizik Bölümü öğretim üyesi olan Prof. Dr. Aziz Sancar,
1946'da Mardin'in Savur ilçesinde, orta gelirli çiftçi bir ailenin
sekiz çocuğundan yedincisi olarak dünyaya geldi. İlkokul,
ortaokul ve lise eğitimini Mardin'de tamamladı.
1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun oldu. İki yıl
Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra NATO-TÜBİTAK bursu ile önce Johns
Hopkins Üniversitesi, ardından Dallas Teksas Üniversitesi'ne gitti. Ultraviyole ışınları nedeniyle
harap olan DNA’nın onarımı ile ilgili çalışmaları Sancar’ın önce yüksek lisans, ardından doktora
derecesi (1977) almasını sağladı.
Sancar, 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çalıştı. 2001 yılında
Amerikan Kimya Cemiyeti tarafından verilen Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü'nü
almaya hak kazandı. 2005 yılında bilim dünyasının en prestijli üyelikleri arasında yer alan ABD
Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçilerek bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk oldu. Bu ödülü
aldıktan sonra, ABD'de okuyan Türk öğrencilere yardım etmek ve Türk-Amerikan ilişkilerini
geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz&Gwen Sancar Vakfı'nı kurdu.
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ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bu vakıfla "Carolina T ü r k Evi" isimli bir öğrenci
misafirhanesi açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’ne asli üye olarak seçildi. DNA
onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Sancar,
415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı. DNA onarımı ile ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı
Sancar’a, İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından Nobel Kimya Ödülü, Alfred Nobel’in
ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenen törende verildi. Aziz Sancar “Beni ödüle götüren
Atatürk’ün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı eğitim devrimidir. Dolayısıyla bu ödülün sahibi
Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden Anıtkabir Müzesidir” diyerek Nobel Ödülü ile
madalya ve sertifikasını Anıtkabir’e teslim etmiştir.
DNA ve Kanser
DNA yapımız, moleküler onarım mekanizması sayesinde yıllarca yapısı bozulmadan
kendini korumayı başarır. Bu mekanizmada görevli enzimler sürekli olarak DNA yapısını
herhangi bir hasara karşı korumakla görevlidir. Hücrelerimizin görevlerini, büyüme ve
bölünmelerini kontrol eden DNA da oluşacak olan hasarlar onarılmadığında, kanserli hücreler
ve dokular gelişir. Günümüzde yaşam koşulları (UV ışınları, hava kirliliği, sigara, kimyasal
maddelerle yüklü gıdalar, zihinsel ve duygusal anlamda yaşananların yarattığı stres gibi) DNA
üzerinde daha çok hasara neden olmaktadır. Doğal olarak onarımda görevli enzimler bu hasarı
telafi edememektedir.
Prof. Dr. Aziz Sancar bu enzimlerin DNA’yı nasıl onardığına ilişkin yaptığı çalışmalarında;
enzimlerin DNA zincirindeki hasarlı nükleotidleri kesip-çıkarmasını ve çıkarılan hasarlı
nükleotidin onarım mekanizmalarını tanımlamıştır. DNA zincirinde binlerce hidrojen bağı
vardır. Hasarlı nükleotidlerin kesilip çıkarılması ve tekrar çıkarılan yerin doldurulması
sırasında birçok hidrojen bağı enzimler sayesinde kopar ve yeniden oluşturulur. DNA onarım
mekanizmaları alanındaki bu buluşu, kanserin patolojisinin daha iyi anlaşılmasını ve yeni
tedaviler geliştirilmesini sağlayacaktır.
Prof. Dr. Aziz Sancar “Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum, bizi birbirimizden
ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum.” diyerek başarısını sabırlı, azimli ve kararlı olmasına
bağlamaktadır. Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Nobel ödülü kazandıran çalışmaları hakkındaki
sözlerinin bir kısmı:
“İki önemli kanser yapan etkenlerden biri güneş ışığı, deri kanseri yapıyor ki çok önemli
değildir. Deri kanserinin tedavisi var. En tehlikeli olan akciğer kanseri. Sigaranın içindeki
kimyasal maddeler DNA'yı tahrip ediyor. Bu da kanser yapıyor. Benim çalıştığım DNA onarım
mekanizması, sigara dumanının yaptığı tahribatı tamir ediyor. Tamir ediyor da; durmadan
sigara içerse buna DNA onarım mekanizması yetişemiyor. Dolayısı ile kanser oluşuyor. Benim
DNA onarımını arttırıp, bunu daha etkin yapacak durumum yok. O bakımdan kanseri önlemek
için en iyisi sigara içmemek. Herkes tedavi et diyor ama sigara içmezsen zaten öldürücü kanserin
yüzde otuzu kaybolur.”
Yazar tarafından düzenlenmiştir.

45

Kimya 2

1.5. FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
Yaşantımızın birçok anında örneğin çamaşırların kuruması, yağmurun
yağması, camın kırılması, şekerin suda çözünmesi, yemeğin ekşimesi, doğal
gazın ve odunun yanması, bahçe demirlerinin paslanması, pilden elektrik
üretilmesi, sütten yoğurt elde edilmesi vb. fiziksel ve kimyasal değişimlere
tanık oluyoruz. Bu olaylar kimyasal türler arasındaki bağların kopup yeni
bağların oluşması esasına dayanmaktadır. Kimyasal ve fiziksel değişimleri
tanecik boyutunda ayırt edebilmek için önce bu değişimlerin neler olduğunu
hatırlayalım:

FIZIKSEL DEĞIŞIM
Fen Bilimleri dersinden de bildiğiniz gibi maddelerin kimliğinde, kimyasal
yapısında bir değişiklik olmadan sadece fiziksel özelliklerinde meydana gelen
değişimler fiziksel değişimlerdir. Maddenin şeklini, kütlesini, fiziksel hâlini,
akışkanlığını, sertliğini vb. bunlara bağlı olarak da görünüşünü değiştiren
özellikler fiziksel özelliklerdir. Buzun erimesi, suyun buharlaşması gibi hâl
değişimleri; camın kırılması, kağıdın yırtılması gibi olaylar; şekerin, tuzun
suda çözünmesi vb. fiziksel değişimlere örnektir.

Görsel 1.14 Fiziksel değişim olan erime ve kırılma olayları

Fiziksel değişimler sonucunda maddeyi oluşturan kimyasal türlerin yapısı
değişmez. Bu nedenle yeni bir madde oluşmaz.

KIMYASAL DEĞIŞIM
Maddelerin kimliğinde, yapısında meydana gelen değişimler kimyasal
değişimlerdir. Kimyasal değişimler sırasında maddeyi oluşturan kimyasal
türlerin yapısı değiştiğinden yeni maddeler oluşur. Yemeğin pişmesi, şekerin
karamelize olması, yanma, paslanma, ekşime olayları vb. kimyasal değişimlerdir.

46

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Görsel 1.15 Yanma, yemeğin pişmesi kimyasal değişimlerdir.

Fiziksel ve kimyasal değişimler tanecik boyutunda kimyasal türler
arasındaki etkileşimlerin kopması veya oluşması esasına dayanır. Bu
etkileşimlerin kopması veya oluşması sırasında maddenin kaybettiği ya da
kazandığı enerji aynı zamanda bize etkileşimin zayıf mı yoksa güçlü mü
olduğunu gösterir.

BAĞ ENERJİLERİNE GÖRE FİZİKSEL VE
KİMYASAL DEĞİŞİMLER
Sıvı hâldeki suyun buharlaşması fiziksel bir değişimdir ve bunun için ısıya
ihtiyaç vardır. Su tanecikleri arasındaki zayıf etkileşimlerin kopup suyun gaz
hâle geçmesi için bağa verilmesi gereken enerji 40,7 kj/mol’dür.

H2O(s)

+

H2O(g)

Gaz hâle geçen suyun tekrar sıvı hâle geçebilmesi için aldığı ısı enerjisini
aynı miktarda geri vermesi gerekir. Bu nedenle gaz hâldeki su, sıvı hâle
geçerken tanecikleri arasında zayıf etkileşimler oluşur ve bu esnada 40,7 kj/mol
ısı açığa çıkar.

H2O(g)

H2O(s)

+

40,7 kJ/mol

Yemek tuzunun (NaCl) oluşması sırasında sodyum ve klor iyonları arasında
oluşan güçlü etkileşimde ise 787 kj/mol enerji açığa çıkar. Yemek tuzunun
oluşması kimyasal bir değişimdir.

Na(g)+

+

Cl(g)–

NaCl(k)

+

787 kJ/mol
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Oluşan sodyum klorür katısını tekrar kendini oluşturan iyonlara
dönüştürmek istediğimizde aynı miktar enerjiyi geri vermemiz gerekir. Bu
enerji sodyum ve klor iyonları arasında oluşan bağları kırmak için kullanılır.

NaCl(k)

+

787 kJ/mol

Na(g)+

+ Cl(g)–

Benzer şekilde, hidrojen ve oksijen elementlerinden su elde edildiğinde 242
kj/mol ısı açığa çıkar. Suyun oluşumu da kimyasal bir değişimdir.

H2(g)

+

1/2 O2 (g)

H2O(g) + 242 kj/mol

Yukarıdaki tepkimeler ve bağ enerji miktarları karşılaştırıldığında, fiziksel
değişimlerde oluşan ve kopan bağ enerji miktarlarının küçük olduğu, kimyasal
değişimlerde oluşan ve kopan bağ enerji miktarlarının büyük olduğu sonucuna
varabiliriz.

ÖZET
Maddeyi oluşturan temel kimyasal türler:
• Atomlar
• Moleküller
• İyonlardır.

Kimyasal türleri bir arada tutan etkileşimler ikiye ayrılır.
1) Güçlü etkileşimler:
•

İyonik bağ

•

Kovalent bağ (apolar kovalent ve polar kovalent bağ)

•

Metalik bağ

2) Zayıf etkileşimler:
• Van der Waals kuvvetleri (dipol-dipol, iyon –dipol, London kuvvetleri, dipolindüklenmiş dipol ve iyon-indüklenmiş dipol)
• Hidrojen bağı
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Kimyasal türler arasında meydana gelen etkileşimlerin zayıf mı yoksa kuvvetli mi
olduğunu bağ enerjisi miktarına göre ayırt edebiliriz. Benzer şekilde, maddelerin
yapısında meydana gelen değişimlerin fiziksel mi yoksa kimyasal mı olduğunu anlamak
için de bağ enerjisi miktarlarından yararlanabiliriz.
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1. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1. Kimyasal tür nedir? Tanımlayınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Kimyasal türler arası etkileşimleri sınıflandırınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Aşağıdaki kovalent bileşikleri adlandırınız.
A) PCl3: .................................
B) N2O: ............................
4. Aşağıdaki iyonik bileşikleri adlandırınız.
A) FeO ........................................................
B) AlCl3 .....................................................
C) NaCN ........................................................
D) NH4Cl ........................................................
5. Aşağıdaki taneciklerin Lewis elektron nokta formüllerini çiziniz.
A) 4Be 				

B) 15P .

C)

D) 20Ca 2+

S2-

16

6. Fiziksel ve kimyasal değişimlere günlük hayattan üçer örnek yazınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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B. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bileşik değildir?
A) MgCI2
B) NaF
C) N2O
D) AlF3
2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kimyasal türdür?
A) H2O
B) NH3
C) NaCl
D) O2
3. I. Dipol-dipol
II. Kovalent bağ
III. Hidrojen bağı
Yukarıdaki etkileşim türlerinden hangileri zayıf etkileşim değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
4. Kimyasal etkileşimlerle ilgili;
I. İyonik bağlar elektron ortaklığı ile oluşur.
II. Kovalent bağlar zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetiyle
oluşur.
III. Metalik bağ güçlü bir etkileşim türüdür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) I, II ve III

5. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hidrojen bağı oluşturamaz?
A) HCl
B) HF
D) H2O
E) NH3
6. H2S molekülü için aşağıdakilerden hangileri doğrudur? ( 16S ile 1H)
I.
II.
III.
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Molekül polar yapıdadır.
Hidrojen ve kükürt atomları arasındaki bağ apolar kovalenttir.
Moleküller arasında dipol-dipol etkileşim bulunur.

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

1.Ünite Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

7. Aşağıda verilen element atomlarının hangisinin Lewis sembolü yanlıştır?
(3Li, 6C, 8O, 11Na)
A)

		

Li

B)

C

D)

O

E)

Na

8. Aşağıda verilen kovalent bağlı bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
A) PCl3: Fosfor triflorür
B) SO2: Kükürt dioksit
C) N2O4: Diazot tetraoksit
D) CO: Karbon monoksit
9. Aşağıdaki kimyasal türlerden hangisi moleküldür?
A) LiCl
B) Fe
C) CO2
D) AlF3
10.

I. 			

F

F

II.

Na+ [ Cl

- 					III. O O
[

Yukarıda Lewis formülleri verilen türlerden hangilerinde apolar
kovalent bağ bulunur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
11. Aşağıda verilen etkileşimlerden hangisi London kuvveti değildir?
A) H2 …….. H2
B) He…….He
C) CH4 ……..CH4
D) HI …….HI
12. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişim tepkimesidir?
A) H2O (s) + 40,7 kj/mol

H2O (g)
C2H5OH (g)

C) MgO (k) + 3850 kj/mol

Mg 2+ (g) +
CH4 (g)

B) C2H5OH (s)

D) CH4 (s)

+ 38,6 kj/mol

+ 8,1 kj/mol

O2- (g)
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2.
ÜNİTE
2. 1.
2. 2.
2. 3.
2. 4.
2. 5.

MADDENİN
HÂLLERİ

MADDENIN FIZIKSEL HÂLLERI
KATILAR
SIVILAR
GAZLAR
PLAZMA

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
• Maddelerin katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört fiziksel hâlde
bulunduğunu,
• Maddelerin bir hâlden başka bir fiziksel hâle dönüşebildiğini,
• Her bir fiziksel hâlin özelliklerini makroskobik ve moleküler düzeyde
öğreneceksiniz.

ANAHTAR KAVRAMLAR
genleşme, erime, donma, süblimleşme, akışkanlık,
viskozite, buharlaşma, plazma, yoğuşma, nem, bağıl nem,
buhar basıncı, kaynama, basınç, hacim, mutlak sıcaklık,
mol, Avogadro sayısı, kırağılaşma (geri süblimleşme)

Kimya 2

2.1. MADDENIN FIZIKSEL HÂLLERI
GAZ

SIVI
KATI
Görsel 2.1 Farklı hâllerde
bulunan maddeler

Katı

Etrafımıza baktığımızda canlı veya cansız, saf veya
karışım, gördüğümüz her şey maddedir. Maddeler
sıcaklık ve basınç gibi fiziksel koşullara bağlı olarak katı,
sıvı, gaz ve plazma olmak üzere farklı fiziksel hâllerde
bulunmaktadır. Örneğin; tencere katı, su; sıvı, su buharı
ise gaz hâldedir. Güneş, magma, yanardağdan fışkıran
lavlar ise plazma hâldedir.
Madde katı hâldeyken tanecikler bulundukları
konumu değiştirmezler, oldukları yerde titreşim hareketi
yaparlar. Sıvı hâlde ise tanecikler birbiri etrafında
dönerler. Gaz hâlde de tanecikler birbirinden bağımsız
hareket ederler (Görsel 2.2).
Sıvı

Gaz

Görsel 2.2 Katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecik modeli

Maddeler her zaman bulundukları hâlde kalmazlar. Sıcaklık ve basınç gibi
koşullar değiştiğinde maddelerin fiziksel hâli de değişebilir. Örneğin su; sıvı
hâlden katı veya gaz hâle, gaz hâlden sıvı hâle vb. geçiş yaparak her üç hâlde
de etrafımızda bolca bulunmaktadır. Kar, dolu, buz, suyun katı hâlini, yağmur;
sıvı hâlini, su buharı ise suyun gaz hâlini oluşturmaktadır. Maddeler hâl
değiştirdiklerinde sadece tanecikleri arasındaki mesafe değişir. Maddelerin
kimyasal yapısı değişmez.
Maddelerin farklı hâllerde olması canlılar ve
çevre için çok büyük önem taşımaktadır. Örneğin,
sıvı hâldeki suyun yaşamsal faaliyetler için gerekli
olduğunu biliyoruz. Suyun katı hâli olan buz da
birçok canlı türünün hayatta kalmasını sağlar.
Görsel 2.3 Buz tabakası
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Çünkü deniz ve göllerin üstünde oluşan buz kütleleri ısı yalıtımı sağlayarak
içinde yaşayan bitki ve hayvanların donmasını önler. Benzer şekilde toprağın
üstündeki kar tabakası da toprağın ılık ve nemli kalmasını sağlar.
Suyun gaz hâli de diğer gazlarla birlikte atmosferde bariyer oluşturarak
dünyanın aşırı ısınmasını ve aşırı soğumasını engeller. Bunun yanı sıra iklimin
ve hava sıcaklığının nasıl olacağı da atmosferdeki su buharına bağlıdır.
Maddelerin hâl değiştirebilmesi ve dolayısıyla farklı hâllerde
bulunabilme özelliği günlük hayatta birçok kullanım alanı
bulmuştur. Örneğin mutfaklarda ve otomobillerde yakıt olarak
kullanılan LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) oda sıcaklığında gaz
hâlde olmasına rağmen evlerimize, otomobillerimize ulaştırılırken
sıvılaştırılmış hâlde taşınır. Çünkü gaz hâldeki maddeler çok
yer kaplar ve sıvılaştırıldıklarında çok daha küçük hacme sığar.
LPG, petrolün damıtılması sonucu elde edilen propan ve bütan
gazlarından oluşan bir karışımdır. Bu gaz karışımı yüksek basınçta
sıvılaştırılarak tüplere doldurulur (Görsel 2.4).
Evlerde, işyerlerinde ısıtma amaçlı kullanılan
doğal gaz da oda sıcaklığında gaz hâlde iken, bir
ülkeden başka bir ülkeye gemilerle taşınırken
tankerlere sıvılaştırılıp doldurulur (Görsel 2.5).
Tankerlerdeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG),
doğalgaz boru hatlarına gaz hâlinde verilir; ev ve
işyerlerine de gaz hâlde ulaşır. Doğal gaz petrolün
damıtılması sonucu elde edilen metan gazından
oluşmaktadır.

Hâl değiştirme özelliğinden yararlanılan bir diğer
madde de deodorantlardaki itici gazlardır. İtici gazlar
oda sıcaklığında gaz hâlde olup deodorant kutularına
pompalandıklarında sıkışarak sıvı hâle gelirler. Sıvı
hâldeki itici gaz ve deodorantın yapısını oluşturan sıvı,
kutunun içinde karışım olarak bulunur. Deodorant
kapağındaki düğmeye basıldığında vana açılır. Kutuda
sıvı hâlde bulunan itici gaz ile deodorant sıvısı vanadaki
küçük delikten birlikte dışarı kaçar. İtici gaz dışarı çıkar
çıkmaz gaz hâle geçerek havaya karışırken, deodorant
sıvısı da vücudumuza ulaşmış olur. İtici gaz olmasaydı
vana açıldığında deodorant sıvısı delikten akardı ancak
itici gazın ittirmesi sayesinde deodorant sıvısı havada
sprey hâlinde yayılır.

Görsel 2.4 LPG tüpü

Görsel 2.5 LNG tankı

Görsel 2.6 Deodorantlardaki
itici gaz
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Buzdolabı, klima vb. soğutucularda da maddenin farklı hâllere
dönüşebilmesinden yararlanılır. Oda sıcaklığında gaz hâlde
bulunan tetrafloretan gibi maddeler buzdolabının dışındaki
borularda sıkışarak sıvı hâle geçer. Sıvı hâle geçerken verilen ısı
odaya yayılır. Bu madde, dolabın içindeki borulara ulaştığında ise
genleşerek gaz hâle geçer. Gaz hâle geçmek yani buharlaşmak için
gerekli ısıyı da dolaptaki gıdalardan alır. Gıdalar ısı verdiklerinden
soğur.
Görsel 2.7
Buzdolabının yapısı

Azot ve oksijen gazları da günlük hayatta birçok alanda hâl
değiştirme özelliğinden yararlanılan gazlardandır. Bilindiği gibi
azot ve oksijen gazları havanın yapısında bulunur. Bu gazlar
havadan elde edilirken kaynama sıcaklıklarının farklı olmasından
yararlanılır. Hava önce sıvı hâle gelinceye kadar soğutulur,
ardından sıvı hava ısıtılır. Farklı sıvılar farklı sıcaklıklarda
kaynamaya başlayacağından, sıvılar sırayla gaz hâle geçer. Gaz
hâle geçen maddeler de sırayla ayrı kaplarda toplanır. Böylece
oksijen ve azot gazları havadan ayrılmış olur (Görsel 2.8).

Hava sıkıştırılır.

Hava

Sıkıştırılan hava
soğutularak sıvı
hâle getirilir.

Sıvı hava
ısıtılır.

-190 0C' ta
azot gazı elde
edilir.
-183 0C' ta
oksijen gazı
elde edilir.

Görsel 2.8 Havadan oksijen ve azot eldesi

Havadan elde edilen oksijen gazını, dalgıçlar denizin dibine dalış
yaptıklarından solunum için kullanılmaktadırlar. Ayrıca hastanelerde de
solunum için oksijen tüpleri bulunmaktadır. Havadan elde edilen azot ise
soğutucu olarak kullanılmaktadır. Azot gazı sıvılaştırıldığında sıcaklığı çok
düşüktür, bu nedenle soğutulmak istenen madde sıvı azotla çok kısa sürede
soğutulabilir.
Maddelerin çevremizde farklı hâllerde bulunduğundan, bulundukları hâlden
başka hâllere dönüşebildiğinden ve bunun canlılık ve çevre için öneminden
bahsettik. Sonraki bölümlerde maddelerin farklı hâllerde olmasını sağlayan
sebepler ve her bir hâlin sahip olduğu özellikler üzerinde durulacak ayrıca katı,
sıvı ve gaz hâlin hangi yönleriyle birbirinden ayrıldığından bahsedilecektir.
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2.2. KATILAR
Maddelere makroskobik boyutta bakıldığında hangi fiziksel hâlde olduğuna
karar verilebilir. Maddenin hangi fiziksel hâlde olduğunu o maddeyi
oluşturan tanecikler arasındaki etkileşimin gücü belirler. Tanecikler arasındaki
etkileşimin gücüne göre de maddenin sabit bir şekil ve hacminin olup olmadığı,
akıp akmayacağı gibi makroskobik özellikler ortaya çıkar.
Bilindiği gibi maddeler katı hâldeyken belirli bir şekli ve hacmi vardır. Ayrıca
sıkıştırılmaları oldukça zordur ve akışkan değildirler. Katı maddenin sahip
olduğu bu özellikler maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki etkileşimlerle
ilgilidir.
Bir önceki ünitede de belirtildiği gibi maddeyi oluşturan tanecikler
birbirlerine çekim kuvveti uygular. Mıknatısın yakınındaki maddeyi daha
güçlü çekmesi gibi tanecikler birbirine ne kadar yakınsa aralarındaki çekim
kuvveti de o kadar fazladır. Çekim gücünden dolayı katı maddelerde tanecikler
birbirine çok yakın konumda bulunur. Tanecikler arasındaki boşluklar da çok
azdır. Dolayısıyla aralarındaki etkileşim de diğer hâllere göre en fazladır. Bu
nedenle maddeler katı hâldeyken sıkıştırılamazlar (Görsel 2.9).

Görsel 2.9 Katı madde ve tanecik modeli

Katı maddede tanecikler arasındaki etkileşim fazla olduğundan
tanecikler birbirlerinin etkisinden kurtulup bulundukları konumu
değiştiremezler ancak oldukları yerde titreşim hareketi yaparlar
(Görsel 2.10). Taneciklerin bulundukları konumu değiştirememesi
maddenin belirli bir hacminin ve şeklinin olmasını sağlar. Bu özellik
ayrıca katıların neden akışkan olmadığını da açıklar.

Görsel 2.10 Katı maddede
taneciklerin titreşim
hareketi

Bir önceki paragrafta bahsedildiği gibi katı maddede taneciklerin belirli
bir konumu vardır. Ancak bazı katılarda tanecikler belirli bir düzene göre
diziliyken, bazılarında gelişigüzel konumlanmışlardır. Bu durum tanecikler
arasındaki etkileşimin türüyle ilgilidir. Taneciklerinin belirli bir dizilişi olan
katılara kristal katı, tanecikleri gelişigüzel dizilen katılara ise amorf katı denir
(Görsel 2.11). Un, nişasta, tereyağı, cam, mum, plastik vb. katılar amorf katılara
örnektir. Metaller, tuzlar, mineraller ise kristal yapılı katılardır.
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Amorf

Kristal

Görsel 2.11 Kristal ve amorf katı tanecik modeli

Kristal katılar tanecikler arasındaki etkileşimin türüne gör e iyonik,
metalik, moleküler ve kovalent katı olmak üzere dört sınıfa ayrılır.

Katı Türleri

Kristal Katı

İyonik Katı

Metalik Katı

Amorf Katı

Moleküler Katı

Kovalent Katı

İYONIK KATILAR
Tanecikleri arasında iyonik bağ bulunan katı maddelere iyonik katı denir.
Bilindiği gibi iyonik bağ zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim kuvvetidir. Tuzlar
(CaCO3, ZnS, MgF2, vb) iyonik katı sınıfındadır. İyonik katılarda tanecikler (+)
yüklü iyonun etrafına (-) yüklü iyonlar, (-) yüklü iyonun etrafına da (+) yüklü
iyonlar gelecek şekilde istiflenmişlerdir. Örneğin, sofra tuzu olarak bilinen
sodyum klorür (NaCl) iyonik bir katıdır ve her sodyum iyonunun etrafında
klor iyonları, her klor iyonunun etrafında da sodyum iyonları bulunmaktadır
(Görsel 2.12).
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Na+
Cl+

Yemek tuzu (Sodyum klorür)

Tanecik modeli

Görsel 2.12 İyonik katı tanecik modeli

İyonik bağ güçlü bir etkileşim türü olduğundan iyonik katılar genellikle sert
ve sağlam yapıdadırlar. Erime noktaları da oldukça yüksektir.

METALIK KATILAR
Bilindiği gibi metaller atomik yapıdadır ve metal atomlarını bir arada
tutan kuvvet metalik bağdır. Bu nedenle metaller katı hâldeyken metalik katı
sınıfındadır. Demir, gümüş, çinko, altın vb. metaller metalik katıya örnektir
(Görsel 2.13). Metallerde atomlar bir düzen içinde üst üste ve yan yana olacak
şekilde dizilidirler. Metalik bağ güçlü bir etkileşim türü olduğundan metalik
katılar da genellikle sağlam ve sert yapıdadır.

Au

Tanecik modeli

Altın

Görsel 2.13 Metalik katı tanecik modeli

MOLEKÜLER KATILAR
Molekülerden oluşan katı maddelere moleküler katı denir. Molekülü
oluşturan atomlar arasında güçlü etkileşim türü olan kovalent bağ bulunurken
moleküller arasında zayıf etkileşim bulunur. Bu nedenle moleküler katıyı
oluşturan tanecikleri bir arada tutan kuvvetler zayıf etkileşim türü olan
hidrojen bağı veya Van der Waals etkileşimleridir. Örneğin su, moleküllerden
oluşmaktadır ve su molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmaktadır. Bu
nedenle suyun katı hâli olan buz moleküler bir katıdır. Benzer şekilde iyot da
moleküllerden oluşmaktadır ve molekülleri arasında Van der Waals
etkileşimin bir türü olan London kuvvetleri bulunmaktadır. Bu durumda iyot,
moleküler bir katıdır (Görsel 2.14).
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Tanecik modeli

İyot katısı

İyot molekülü

Görsel 2.14 Moleküler katı tanecik modeli

Elmas

Tanecik modeli

Görsel 2.15 Kovalent katı tanecik modeli

Özetle, iyonik katıda iyonlar belirli bir düzene göre dizilidirler. Moleküler katıda düzenli
bir şekilde tekrar eden birimler moleküllerdir. Metalik katıda metal atomları düzgün bir
geometrik şekli oluşturacak şekilde diziliyken, kovalent katıda ametal atomları büyük bir ağ
örgü meydana getirir.
Katı hâlde bulunan maddeler sıcaklık değişiminden etkilenerek, ısıtıldıklarında genleşir,
soğutulduklarında büzüşürler. Eğer ısı alma olayı yeterince olursa katı madde hâl değiştirerek
sıvı hâle geçer.
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2.3. SIVILAR
Katı hâldeki madde ısı aldığında taneciklerinin hareketi ve tanecikler arasındaki
etkileşimin gücü değişir. Taneciklerin hareketinin ve aralarındaki etkileşimin gücünün
değişmesi katı hâlde gözlemlenen özelliklerin değişmesine sebep olur. Yeterince ısınan katı
madde sıvı hâle geçtiğinde ise;
• Belirli bir hacmi olması,
• Bulunduğu kabın şeklini alması,
• Çok az sıkıştırılabilme,
• Akışkanlık, gibi gözlemlenebilen özelliklere sahip olur.

Sıvıların sahip olduğu bu özellikler sıvı tanecikleri arasındaki etkileşimlerle ilişkilidir.
Bu etkileşimler aynı zamanda sıvılarda viskozite, buhar basıncı, kaynama sıcaklığı gibi
özellikleri de belirler.

VISKOZITE
Bazı sıvılar diğer sıvılara göre daha kolay akar. Örneğin su kolayca dökülürken, balın
dökülmesi daha zordur (Görsel 2.16). Bu durum sıvı tanecikleri arasındaki etkileşimin
gücüyle ilgilidir. Tanecikler arasındaki çekim gücü arttıkça sıvı daha zor akar. Tanecikler
arasındaki etkileşimin artması sıvının akmaya karşı gösterdiği direnci de artırır. Sıvıların
akmaya karşı gösterdikleri bu dirence viskozite denir.

Görsel 2.16 Su ve balın akışkanlığı

Sıvı tanecikleri arasındaki etkileşim ne kadar büyükse viskozite de o kadar büyüktür.
Diğer bir ifadeyle akışkanlığı fazla olan sıvıların viskozitesi düşüktür. Buna göre aynı
şartlarda balın viskozitesi suyun viskozitesinden fazladır. Farklı sıvıların viskoziteleri aynı
sürede akan miktarlara bakılarak karşılaştırılabilir.
Sıcaklık, tanecikler arasındaki etkileşimin gücünü etkileyeceğinden viskoziteyi de etkiler.
Bir sonraki sayfada yer alan deneyle sıcaklığın viskoziteyi nasıl etkilediğini irdeleyelim:
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1. Deney Deneyin Adı: Sıcaklığın viskoziteye etkisi
Deneyin Amacı: Sıvıların akışkanlığının sıcaklıkla
değiştiğine dikkat çekmek.
Kullanılan Kimyasal Maddeler:
• Su
• Zeytin yağı
• Gliserin

Deneyin Aşamaları:
I.

Aşama

• 3 adet büret 10 0C, 40 0C ve 90 0C sıcaklıklarında suyla doldurulur.
• Büretler aynı miktarda açılarak, içindeki sular 5 sn boyunca
akıtılır.
• Süre sonunda biriken su miktarları karşılaştırılır.
• Aynı işlemler zeytinyağı ve gliserin için de tekrarlanır.

II.

Aşama

• Aynı miktarda ve aynı sıcaklıklarda su, zeytinyağı ve gliserin ayrı
kaplara konulur.
• Bu sıvılar kaplardan 5 sn boyunca akıtılarak akma miktarları
karşılaştırılır.

Sonuç
I.Aşama
• Farklı sıcaklıklarda akıtılan su miktarları karşılaştırıldığında
en sıcak olan suyun daha fazla miktarda döküldüğü, en soğuk
olanın ise en az miktarda döküldüğü gözlemlenir.
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Zeytinyağının
akışkanlığının
sıcaklık ile değişimi

90 0C

40 0C

10 0C

• Zeytinyağı ve gliserinin de yüksek sıcaklıklarda daha çok aktığı,
düşük sıcaklıklarda ise az aktığı gözlemlenir.
• Sıvıların akışkanlığı sıcaklık arttıkça artar. Viskozite, yani akmaya
karşı gösterilen direnç ise sıcaklık arttıkça azalır. Buna göre suyun,
zeytinyağının ve gliserinin viskozitesi 10 0C sıcaklıkta en fazla,
900C’ta en azdır.

II.

Aşama

• Aynı sıcaklıkta suyun en fazla aktığı, gliserinin ise en az aktığı
gözlemlenir.Buna göre suyun viskozitesi zeytinyağı ve gliserine göre
daha düşüktür. Gliserin ise aynı sıcaklıkta en az miktarda aktığından
viskozitesi en fazladır.

Deneyde sıcaklık artışının viskoziteyi azalttığı sonucuna varılmıştır çünkü sıcaklık
artışı sıvı taneciklerinin hareketinin hızlanmasına dolayısıyla tanecikler arasındaki
çekim gücünün azalmasına yol açar. Bu nedenle sıvı daha kolay akar. Örneğin kızartma
yağı tavada ısıtılırken daha akışkan hâle gelir. Sıvının akışkanlığının artması da akmaya
karşı gösterilen direncin yani viskozitenin azalması anlamına gelir.
11. Uygulama 4 adet cam tüp ağzına kadar X,Y, Z ve T sıvıları ile ayrı ayrı
doldurulur. Sıvıların her birine aynı anda yavaşça bilye bırakılır.
En önce Z sıvısındaki bilye, ardından X, en son da Y sıvısındaki
bilye cam tüpün dibine ulaştığına göre bu sıvıların viskozitelerini
karşılaştırınız.
Çözüm Sıvının viskozitesi ne kadar fazlaysa içindeki bilyenin dibe ulaşma
süresi o kadar fazladır. Bu nedenle Z sıvısının viskozitesi en az, Y
sıvısınınki ise en fazladır. Benzer şekilde X’in viskozitesi de T’nin
viskozitesinden azdır. Buna göre viskozite sıralaması küçükten
büyüğe Z<X<T<Y şeklindedir.
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BUHARLAŞMA-YOĞUŞMA
Sıvı maddeler etraflarından ısı aldıkça, taneciklerinin hareketi hızlanır ve
tanecikler birbirleri etrafında daha hızlı hareket etmeye başlar. Bu esnada
yüzeyde bulunan bazı sıvı tanecikleri komşu taneciklerin çekim etkisinden
kurtularak sıvıdan ayrılır. Sıvıdan kaçıp gaz hâle geçen tanecikler buhar fazını
oluşturur. Sıvıyı oluşturan taneciklerin ısı alarak sıvı fazdan gaz faza geçmesi
olayına buharlaşma denir. Buharlaşma olayı sadece sıvının yüzeyinde olur
ve düşük sıcaklıklarda bile buharlaşma olayı gerçekleşir. Çamaşırların soğuk
havalarda bile kuruması, kolonya döktüğümüzde elimizin kısa bir süre sonra
kuruması sıvının düşük sıcaklıklarda da buharlaşması olayına dayanmaktadır.

Görsel 2.17 Suyun buharlaşmasının tanecik modeli

Buhar fazındaki taneciklerin enerjilerinin azalması sonucu, sıvı
taneciklerinin çekim etkisine girerek sıvıya dönmelerine ise yoğuşma denir.

Görsel 2.18 Suyun yoğuşmasının tanecik modeli

Sıvıların kapalı kaplarda buharlaşması ve yoğuşmasında bir denge söz
konusudur. Belirli bir sıcaklıkta kapalı kapta bulunan sıvı buharlaşmaya başlar.
Buhar fazına geçen tanecikler sıvının üstündeki boşlukta serbestçe hareket
eder. Bu esnada bu tanecikler birbirlerine ve sıvının yüzeyindeki taneciklere
çarpar.
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Sıvının yüzeyindeki taneciklere çarpan buhar fazındaki taneciklerin bir
kısmı sıvı taneciklerinin çekim etkisinden kurtulamayarak tekrar sıvıya döner
yani yoğuşur. Ancak bu esnada yüzeydeki sıvı taneciklerinin buhar fazına
geçmesi de devam eder. Yani aynı anda yüzeydeki bazı tanecikler buharlaşırken,
buhar fazındaki bazı tanecikler de yoğuşur. Buharlaşan taneciklerin sayısı
arttıkça yoğuşan taneciklerin sayısı da artar. Bir süre sonra buharlaşma hızıyla
yoğuşma hızı eşit olur. Kapalı kaplarda belirli sıcaklıklarda, buharlaşma hızıyla
yoğuşma hızının eşit olduğu durumda, sıvının üstündeki gaz taneciklerinin
sıvıya çarpması sonucu uyguladığı basınca buhar basıncı denir.
Buharlaşma

Buharlaşma-yoğuşma

a)

b)

Görsel 2.19 Buharlaşma ve Yoğuşma

Bilgi Notu
Sıvıların denge buhar basıncı kapalı kaplarda söz konusudur. Ayrıca kapta
sıvı üzerinde belirli bir boşluk bulunması gerekmektedir çünkü buhar faz
bu boşluğu doldurur.
Ağzı açık kaplarda denge buhar basıncından bahsedilemez çünkü buhar
fazına geçen tanecikler havaya karışır. Bu olay sıvının tamamı tükeninceye
kadar devam eder.
Bir sıvının buhar basıncı her sıcaklıkta farklıdır. Sıcaklık artıkça buhar
basıncı da artar. Aynı sıcaklıkta farklı sıvıların farklı buhar basınçları vardır.
Çünkü her sıvının tanecikleri arasındaki etkileşimin gücü farklıdır dolayısıyla
buhar basıncı da farklıdır. Sıvı tanecikleri arasındaki etkileşim fazlaysa sıvının
buharlaşması daha zor olur, bu nedenle buhar basıncı da düşük olur. Örneğin su
molekülleri arasındaki etkileşim, alkol molekülleri arasındaki etkileşime göre
daha fazladır. Bu nedenle aynı sıcaklıkta alkol suya göre daha fazla buharlaşır.
Peki, sıvıların buharlaşması ile kaynama olayı arasında nasıl bir ilişki olabilir?
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KAYNAMA
Sıvı maddenin sıcaklığı arttıkça buharlaşma hızı, dolayısıyla buhar basıncı
artar. Eğer sıvı madde ağzı açık bir kapta bulunuyorsa sıcaklık artışına bağlı
olarak bir süre sonra sıvının uyguladığı buhar basıncı ile sıvıya uygulanan
atmosfer basıncı eşit olur. Buhar basıncı atmosfer basıncına eşit olduğu anda
sıvının her yerinde hızlı buharlaşma gerçekleşir yani sıvı kaynamaya başlar. Bu
olayın gerçekleştiği sıcaklığa da kaynama sıcaklığı (kaynama noktası) denir.

Açık hava basıncı
Buhar faz

Sıvı faz
Görsel 2.20 Kaynama olayının şematik gösterimi

Sıvıya uygulanan atmosfer basıncı değiştiğinde sıvının kaynama sıcaklığı da
değişir. Yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalacağından sıvıların kaynama
sıcaklığı düşer. Örneğin su deniz seviyesinde 100 0C' ta kaynamaya başlarken,
daha yüksek yerlerde daha düşük sıcaklıklarda kaynamaya başlar.
Suyun miktarı ne olursa olsun kaynama noktası (1 atm basınçta) 100 0C’
tur. Bu değer saf suya özgüdür. Çünkü her sıvının tanecikleri arasındaki çekim
kuvveti farklı olduğundan, aynı atmosfer basıncında kaynama sıcaklığı da
birbirinden farklıdır. Bu nedenle kaynama sıcaklığı sıvılar için ayırt edici
bir özelliktir. Benzer şekilde buhar basıncı da sıvılar için ayırt edici bir
özelliktir. Buhar basıncı düşük olan sıvıların kaynama sıcaklığı yüksektir
.
Sonuç olarak, kaynama belirli bir sıcaklıkta ve sıvının her yerinde
gerçekleşirken, buharlaşma sadece sıvının yüzeyinde ve her sıcaklıkta olur.
Suyun buharlaşarak havaya karışması ardından yoğuşması sayesinde
yağmur, kar gibi birçok doğa olayı gerçekleşir. Denizlerden, göllerden veya her
türlü su birikintilerinden buharlaşan su; bulutları, sisi vb. oluşturmak üzere
atmosferdeki yerini alır. Atmosferdeki su buharı nem olarak adlandırılır. Belirli
miktar havada o an ne kadar nem bulunduğu mutlak nem ile ifade edilir.
Yeryüzünün sıcaklığı arttıkça göllerdeki, denizlerdeki, topraktaki su daha
fazla buharlaşacağından mutlak nem artar. Buna göre ekvatordan kutuplara
gidildikçe ve deniz kıyısından iç kesimlere doğru gidildikçe mutlak nem azalır.
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Belirli miktar havanın belirli sıcaklıkta taşıyabileceği en yüksek nem miktarı
da maksimum nem olarak adlandırılır. Belirli miktar havada, sıcaklık ve basınca
bağlı olarak bulunabilecek maksimum nemin o an yüzde kaçı bulunduğu bağıl
nem ile ifade edilir. Diğer bir ifadeyle belirli miktar havada bulunan mutlak
nemin maksimum neme oranı bağıl nemi verir.
Maksimum nem
Mutlak nem

Maksimum nem
Mutlak nem

30 0C

20 0C
10 0C
Su
Buharı

Su
Buharı

Su
Buharı

100 %
Bağıl nem

50 %
Bağıl nem

30 %
Bağıl nem

Maksimum nem
Mutlak nem

Görsel 2.21 Maksimum nem, mutlak nem ve bağıl nem

Havanın her sıcaklıkta taşıyabileceği nem miktarı (maksimum nem)
farklıdır. Havadaki nem miktarı maksimum nem miktarına ulaşınca hava
neme doymuş olur ve bağıl nem oranı yüzde yüz olur. Bağıl nem oranı yüzde
yüze ulaştığında hava artık nemi taşıyamaz ve nem yağmur olarak yeryüzüne
düşer (Görsel 2.21).
Havanın sıcaklığı arttıkça hava genişler ve taşıyacağı maksimum nem
miktarı artar. Ancak havanın sahip olduğu nem miktarı (mutlak nem) sabitken,
taşıyabileceği nem miktarının artması bağıl nem oranının düşmesine sebep
olur. Bağıl nem oranının düşmesi de yağmurun yağma oranını düşürür.
%90 bağıl nem

%10 bağıl nem

Görsel 2.22 Sıcaklığa bağlı bağıl nem oranları
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Sıcaklığın azalması ise havayı büzüştürür. Dolayısıyla havanın nem kapasitesi
azalır ve bağıl nem oranı artar. Örneğin kışın, sabahın erken saatlerinde
havanın aşırı soğuması sonucu nem kapasitesi azalır, hava nemi taşıyamaz ve
nem kırağı olarak yeryüzüne düşer.
Sonuç olarak, bağıl nem yağmur, kar gibi hava olaylarının belirleyicisidir.
Bunun yanı sıra bağıl neme bağlı olarak havanın sıcaklığını gerçek değerinde
değil, farklı sıcaklıklarda hissederiz. Televizyonda hava durumu sunumunda
“gerçek sıcaklık” ve “hissedilen sıcaklık” kavramlarını duymuşuzdur.
Havanın gerçek sıcaklığı gölgede termometre ile okunan değerdir.
Hissedilen sıcaklık ise hava sıcaklığına, bağıl neme ve rüzgar hızına bağlı
olarak insanlar tarafından algılanan sıcaklık değeridir.
Havanın nemi fazla olduğunda hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan
daha fazla olur çünkü yüksek nemde vücudun terlemesi buna bağlı olarak
serinlemesi az olur. Vücut serinleyemediği için de havanın sıcaklığını gerçek
değerinden daha fazla hissederiz. Kış aylarında soğuk ve rüzgârlı havalarda ise
rüzgâr, vücuttan çevreye ısı akışını hızlandırır. Bu durumda havanın sıcaklığını
gerçek sıcaklıktan daha düşük bir değerde hissederiz.

Düşük nem

Yüksek nem

Terleme

Terleme
Görsel 2.23 Hissedilen sıcaklık

Bilgi Notu
Araştırmalara göre kendimizi en rahat hissettiğimiz bağıl nem oranı % 45
civarıdır. Bağıl nem oranını istenen seviyede tutmak için buhar makinaları
kullanılmaktadır.
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2.4. GAZLAR
GAZLARIN GENEL ÖZELLIKLERI
Sıvı hâldeki madde yeterince ısı aldığında taneciklerin hareketi oldukça
artar ve tanecikler birbirlerinin çekim etkisinden kurtularak bağımsız
hareket etmeye başlar. Taneciklerin her yöne serbestçe hareket ettiği ve
aralarındaki etkileşimin yok denecek kadar az olduğu bu fiziksel hâl gaz
olarak adlandırılır.
Madde gaz hâldeyken tanecikler birbirinden
bağımsız hareket ettiğinden aralarındaki boşluk
oldukça fazladır. Bu nedenle gaz maddeler sıkıştırılabilir. Gaz madde sıkıştırıldığında tanecikler arasındaki boşluk azalmış olur. Eğer gaz madde yeterince sıkıştırılırsa tanecikler birbirine çok yaklaşır Görsel 2.24 Gaz maddenin tanecik
ve madde sıvı hâle geçer.
modeli
Gaz hâldeki maddelerin tanecikleri her yöne serbestçe hareket
edebildiklerinden bulundukları kabın her yerine gidebilirler. Bu nedenle
gazlar bulundukları kabın hacmini doldururlar, belirli bir hacimleri yoktur.
Benzer şekilde gazlar bulundukları kabın şeklini alırlar, belirli bir şekilleri
de yoktur. Kabın hacmi veya şekli değiştirilirse gazın hacmi veya şekli de
değişir.

Bilgi Notu
Yemeklerin, kolonyanın, çiçeğin vb. kokusunu gaz
taneciklerinin serbestçe hareket etmelerinden dolayı
burnumuza kadar ulaşmaları sayesinde algılarız.

Gaz taneciklerinin serbestçe her yöne hareket etmelerinden dolayı gazlar
bulundukları kabın her yerine eşit olarak dağılırlar. Ayrıca hava örneğinde
olduğu gibi farklı gazlar birbiriyle homojen olarak karışırlar.

GAZLARI NITELEYEN ÖZELLIKLER
Gazların çoğu renksiz ve kokusuz olduğu için gazların davranışları dolaylı
olarak ölçülmektedir. Örneğin, gazın sıcaklığını artırdığımızda hacmindeki
değişiklik gözlemlenerek gazların davranışlarıyla ilgili bilgi edinilmiştir.
Gazların davranışlarından yola çıkarak da gazların sahip olduğu özellikler
belirlenmiştir.
Gazlar basınç, sıcaklık, hacim ve miktara göre tanımlanır.
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Basınç
Gaz tanecikleri sürekli hareket hâlinde olduklarından ve her
yöne hareket ettiklerinden birbirlerine ve bulundukları kabın
iç yüzeyine çarparlar. Gaz taneciklerinin bir yüzeye çarpması
sonucu oluşturdukları kuvvete gaz basıncı denir. Gaz basıncı
“P” harfi ile gösterilir. Basınç birimi olarak daha çok atmosfer
(atm) ve milimetre cıva (mmHg) kullanılmaktadır.

P

Görsel 2.25 Gaz basıncı

100 0C

373 K

Gaz basıncının büyüklüğü taneciklerin kabın yüzeyine ne
kadar sık ve şiddetli çarptığı ile ilgilidir. Eğer tanecikler yüzeye
çok sık çarpıyorsa uygulanan gaz basıncı fazladır. Benzer
şekilde tanecikler yüzeye hızlı çarptıklarında da gaz basıncı
yüksek olur. Taneciklerin yüzeye ne kadar sıklıkla ve şiddetle
çarpacağını taneciklerin büyüklüğü ile sahip olduğu kinetik
enerjileri yani gazın sıcaklığı belirler.

Sıcaklık
0 0C

-273 0C

273 K

0K

Görsel 2.26 Celcius ve Kelvin
termometreleri

Sıcaklık, maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik
enerjilerinin ölçüsüdür. Diğer bir ifadeyle taneciklerin ortalama
kinetik enerjileri ne kadar fazlaysa gazın sıcaklığı da o kadar
fazla demektir. Gaz madde ısı aldıkça taneciklerin kinetik
enerjileri dolayısıyla hızları artar. Taneciklerin hızının artması
gaz maddenin sıcaklığının artması anlamına gelmektedir. Gaz
madde ısı verdiğinde ise taneciklerin hızı yavaşlayacağından
sıcaklığı da azalır.
Sıcaklık “T” harfi ile gösterilir. Sıcaklığı ölçmek için
çoğunlukla Celcius (selsiyus) ve Kelvin ölçekleri kullanılır.
Sıcaklık birimi olan Celcius “ 0C ” sembolü ile, Kelvin “K”
sembolü ile gösterilir. Örneğin su Celcius ölçeğine göre 100
0
C’ ta, Kelvin ölçeğine göre 373 K sıcaklığında kaynar.

Hacim

Görsel 2.27 Gaz
maddenin hacmi
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Gaz maddenin kapladığı alan o maddenin hacmi olarak
adlandırılır. Gaz maddenin tanecikleri arasında oldukça fazla
boşluk bulunduğundan, gazın hacmi taneciklerin kapladığı
alan ve tanecikler arasındaki boşluğun toplamıdır. Buna göre
kapalı kaptaki gazın hacmi kabın hacmi kadardır. Örneğin
yandaki görselde balonun içindeki gazın hacmi balonun
kapladığı hacim kadardır.
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Hacim “V” harfi ile gösterilir ve hacim birimi olarak da genellikle litre (L)
kullanılır.

Miktar
Bilindiği gibi miktar bir şeyin sayıca veya bir ölçüye göre ifade edilmesidir.
Maddelerin miktarlarını bazen kütleyle, bazen hacimle, bazen de sayarak ifade
ederiz. Örneğin 1 kilo üzüm, 2 litre meyve suyu veya 10 tane yumurta gibi.
Maddeleri oluşturan taneciklerin miktarını belirtmek için ise “mol” kavramı
kullanılmaktadır. Mol, belirli bir sayıyı temsil eden miktar birimidir. Maddeyi
oluşturan tanecikler mikroskopla dahi görülemeyecek kadar küçük olduğundan
ancak çok fazla sayıda tanecik bir araya geldiğinde gözle görülebilir veya miktarı
tartılarla ölçülebilir boyuta gelmektedir. Bu nedenle ancak 1 mol kadar tanecik
bir araya geldiğinde anlamlı bir büyüklük olmakta ve 1 gram ve daha büyük
kütleler elde edilebilmektedir. Nasıl ki herhangi bir maddeden 2 tane olduğunda
1 çift veya 12 tane olduğunda 1 düzine olarak ifade ediliyorsa, maddenin türü
ne olursa olsun 1 mol herhangi bir şey de 6,02x10 23 taneden oluşur. Yani 1 mol,
6,02x10 23 sayısını temsil etmektedir. 1 mol silgi ile 1 mol kalemin sayısı aynıdır. 1
mol birimde bulunan 6,02x10 23 sayısına Avogadro sayısı denir. Gazların miktarı
da mol birimiyle ifade edilmektedir. Örneğin, 1 mol hidrojen gazı 2 gram, 1 mol
karbon dioksit gazı 44 gramdır. Aşağıdaki görselde farklı miktarlarda su
molekülü yer almaktadır.
1 tane H2O
3 tane H2O
20 tane H2O

100 tane H2O

1 mol H2O
(6,02x10 23 tane H2O)

Görsel 2.28 H2O molekülü tanecik sayısı

Çevremizdeki maddelerin katı, sıvı ve gaz olmak üzere farklı hâllerde
bulunduğundan ve bu hâllerin özelliklerinden bahsedildi. Ayrıca sıcaklık ve
basınç gibi koşullara bağlı olarak da maddelerin bulunduğu hâli
değiştirebileceği açıklandı. Sıradaki konuda hal değişim olayları ve bu süreçteki
sıcaklık değişimi grafik üzerinde irdelenecektir.
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HAL DEĞİŞİM GRAFİKLERİ
Önceki konularda da belirtildiği gibi katı madde ısı aldıkça erir, sıvı hâle
geçer. Madde ısı almaya devam ederse buharlaşarak gaz hâle geçer. Çevremize
baktığımızda gözlemleyebileceğimiz gibi suyun katı hâli olan dolu, kar, hava
ısındıkça erir ve ısınma devam ettikçe buharlaşarak bulutları oluşturur.
Bazı iyot, naftalin, katı karbon dioksit gibi katı maddeler ise ısı aldıklarında
sıvı hâli yaşamadan doğrudan gaz hâle geçer. Bu tür hâl değişimi
süblimleşme olarak adlandırılır. Gaz hâldeki madde ısı almaya devam
ederse plazma hâle geçer.
Gaz hâldeki maddeler ısı verdiklerinde ise yoğuşarak sıvı hâle, sıvı
hâldeki maddeler soğumaya devam ederlerse de donarak katı hâle geçer.
Eğer gaz hâldeki bir madde soğuduğunda sıvı hâli yaşamadan doğrudan
katı hâle geçerse bu olay kırağılaşma (geri süblimleşme) olarak
adlandırılır.
Aşağıdaki çizelgede sıcaklık değişimine bağlı olarak maddelerin
geçirdiği hâl değişim olayları yer almaktadır:
Madde ısı aldıkça
Süblimleşme

Erime

Katı

Buharlaşma

Sıvı
Donma

Gaz

Plazma

Yoğuşma

Kırağılaşma (geri süblimleşme)

Madde ısı verdikçe

Saf maddelerin geçirdiği hâl değişim olayları sıcaklığa bağlı olarak grafik
üzerinde yandaki gibi gösterilmektedir. Hâl değişim grafiklerinde saf bir
maddenin aldığı ısı miktarına karşılık sıcaklığının nasıl değişim gösterdiği
veya belirli bir zaman diliminde sıcaklığının nasıl değiştiği yer alır.
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Sıcaklık
ca

Isı

n
alı

IV
Buharlaşma
II

Erime
I

V
GAZ

Yoğuşma

III
SIVI

Donma
KATI

Grafik 2.1 Hâl değişim grafiği

ce

in
er
v
Isı

Zaman

I. Bölge:
Belirli sıcaklıktaki saf katı madde ısı aldıkça taneciklerin kinetik enerjisi
artar dolayısıyla titreşim hareketi hızlanır. Böylece katı maddenin sıcaklığı
artar. Taneciklerin titreşim hareketinin artmasından dolayı birbirlerine
uyguladıkları çekim kuvveti azalır ve tanecikler birbirinden uzaklaşmaya
başlar. Yani katı madde genleşir ancak tanecikler arasındaki boşluk hâlâ çok az
olduğundan taneciklerin katı düzendeki dizilişinde değişiklik olmaz. Isı alma
olayı devam ettikçe katı maddenin sıcaklığı erime sıcaklığına kadar artar.
Katı madde etrafına ısı verdiğinde ise taneciklerin kinetik enerjisi
azalacağından titreşim hareketi de iyice yavaşlar. Bu durumda tanecikler
birbirine daha da yaklaşır, yani katı madde büzüşür. Elektrik tellerinin yazın
sarkıp, kışın gerginleşmesi gibi.

II. Bölge:
Katı maddenin sıcaklığı erime sıcaklığına ulaştığında madde etrafından
ısı almaya devam ederse taneciklerin hareketi daha da artar. Bu durumda
taneciklerin dizilişinde küme küme parçalanmalar olur. Bu olaya erime denir.

Erime

Görsel 2.29 Erime olayının tanecik modeli
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Erime sırasında madde aldığı ısı enerjisini taneciklerin düzenli dizilişinde
meydana gelen parçalanmalar için harcar. Bu esnada taneciklerin ortalama
kinetik enerjisi yani maddenin sıcaklığı değişmez, sabit kalır. Erime süresince
hem katı hem de sıvı hâl birlikte görülür. Erime olayı tamamlandığında artık
taneciklerin tamamı kendi etraflarında ve birbirlerinin etrafında hareket
etmeye başlar yani madde sıvı hâle geçer.
Erime olayının tersi ise donmadır. Saf sıvıların katı hâle geçtiği sıcaklığa
donma sıcaklığı denir. Bir maddenin erime sıcaklığı ile donma sıcaklığı bir
birine eşittir. Donma süresince sıvı madde etrafına ısı verir. Bu esnada sıvı
tanecikleri arasındaki çekim kuvveti artar ve tanecikler birbirine yaklaşır.
Erime olayında olduğu gibi donma olayında da maddenin sıcaklığı değişmez.
Donma olayı tamamlandığında artık taneciklerin belirli bir konumu vardır
yani madde katı hâle geçmiştir.

III. Bölge:
Grafiğin bu bölgesinde madde sıvı hâldedir. Saf sıvı madde ısı almaya
devam ettikçe, taneciklerin hareketi, dolayısıyla maddenin sıcaklığı kaynama
sıcaklığına kadar artar. Bu esnada sıvının yüzeyinde buharlaşma gerçekleşir
yani yüzeydeki bazı tanecikler gaz hâle geçer.
Sıvı madde ısı verdiğinde de taneciklerin hareketi yavaşlar, maddenin
sıcaklığı da donma sıcaklığına kadar düşer.

IV. Bölge:
Kaynama sıcaklığındaki saf sıvı ısı almaya devam ederse sıvının her yerinde
buharlaşma gözlemlenir ve sıvı kaynamaya başlar. Kaynama başladığı andan
itibaren sıvı ne kadar ısıtılırsa ısıtılsın tamamı gaz hâle geçinceye kadar sıcaklığı
değişmez. Çünkü sıvı verilen ısı enerjisini buharlaşma için kullanır, sıcaklık
artışı gerçekleşmez.
Kaynama sıcaklığındaki gaz madde etrafına ısı verdiğinde ise gaz tanecikleri
bir araya toplanmaya başlar. Bu olaya yoğuşma denir. Kaynamada olduğu gibi
yoğuşma sırasında da maddenin sıcaklığı değişmez. Gaz maddenin tamamı
yoğuştuğunda madde sıvı hâle geçmiş olur. Bir maddenin kaynamaya başlama
sıcaklığı yoğuşma sıcaklığına eşittir.

V. Bölge:
Bu bölgede madde gaz hâldedir. Gaz madde ısı alırsa sıcaklığı artar, ısı
verirse yoğuşma sıcaklığına kadar sıcaklığı düşer.
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2. Deney Deneyin Adı: Suyun hâl değişim grafiği
Sıvıya uygulanan atmosfer basıncı değiştiğinde sıvının kaynama
Suyun hâlçıkıldığında
değişim grafiğini
çizmek
ve azaldığından
		
Deneyin
Amacı:Yükseklere
sıcaklığı da değişir.
açık hava
basıncı
yorumlamak
sıvıların kaynama sıcaklığı
da düşer. Örneğin, su deniz seviyesinde 100 oC’
ta kaynamaya başlarken, daha yüksek yerlerde, daha düşük sıcaklıklarda
Kullanılan
kaynamaya
başlar. Kimyasal Maddeler:
• Buz

Deneyin Aşamaları:
• Orta büyüklükteki bir beherin tamamına yakını buz
parçaları ile doldurulup ilk sıcaklığı ölçülür. Sıcaklık
değeri aşağıdaki çizelgeye kaydedilir.

Ölçümler

İlk
sıcaklık

Erimeye
başladığı
sıcaklık

Erimenin
tamamlandığı
sıcaklık

Kaynamaya
başladığı sıcaklık

Sıcaklık
Değerleri (0C)

• Buz ispirto ocağı ile ısıtılır. Buzun erimeye başladığı ve
tamamının eridiği sıcaklık çizelgeye kaydedilir.
• Buzun tamamı eridikten sonra ısıtma işlemine devam
edilir.
• Suyun kaynamaya başladığı sıcaklık not edilir.
• Çizelgeye kaydedilen sıcaklık değerlerine göre suyun hâl
değişim grafiği çizilir.

Sonuç:
• Deney sonucunda aşağıdaki ölçüm sonuçları elde edilir.
Ölçümler
Sıcaklık
Değerleri (0C)

İlk
sıcaklık

Erimeye
başladığı
sıcaklık

Erimenin
tamamlandığı
sıcaklık

Kaynamaya
başladığı sıcaklık

-10

0

0

100
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Sıcaklık (0C)

100 0C

Sıvıya uygulanan atmosfer basıncı değiştiğinde sıvının kaynama sıcaklığı
da değişir. Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncı azaldığından
sıvıların
0
•
Çizelgeye
göre
saf
suyun
donma
noktası
0
C
,
kaynama
kaynama sıcaklığı da düşer. 0 Örneğin, su deniz seviyesinde 100 oC’ ta
noktası daha
100 C’tur.
bu değerler
grafiğesıcaklıklarda
şekildeki
kaynamaya başlarken,
yüksekÖnce
yerlerde,
daha düşük
gibi yerleştirilir.
kaynamaya başlar.

0 0C

Zaman (t)

Sıcaklık (0C)

• Suyun donma sıcaklığı 0 oC olduğundan, 0 oC’un
altındaki sıcaklık değerlerinde su maddesi katı hâldedir.
Isı aldıkça sıcaklığı 0 oC’a kadar yükselir ancak fiziksel
hâli değişmez. Buna göre grafik aşağıdaki gibi çizilir.
(A- B noktaları arası)

100 0C

B

0 0C

Zaman (t)

Katı
A
Sıcaklık (0C)

• Suyun sıcaklığı 0 0C’a ulaştığında erime olayı başlar.
Erime tamamlanıncaya kadar sıcaklık değişmediğinden,
sıcaklık grafikte sabit gösterilir.
(B-C noktaları arası)

100 0C

B

0 0C

Katı
A
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C

Zaman (t)
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Sıcaklık (0C)

• Maddenin tamamı eriyince
madde sıvı hâle geçer ve alınan
ısı, sıcaklık artışına sebep olur.
Maddenin sıcaklığı kaynama
sıcaklığına kadar artar.
(C-D noktaları arası)

D

100 0C
Sıvı
B

0 0C

C

Katı+Sıvı

Zaman (t)

Katı
A

Sıcaklık (0C)

D

100 0C

Sıvı+Gaz

E

Sıvı
B

0 0C

Katı+Sıvı

C
Zaman (t)

Katı

• 100 0C sıcaklığında maddenin tamamı gaz hâle
geçmeye başlar. Maddenin tamamı gaz hâle geçinceye
kadar sıcaklık değişmez. (D-E noktaları arası)

A
Sıcaklık (0C)

F
D

100 0C

Sıvı+Gaz

E

Gaz

Sıvı
B

0 0C

Katı
A

Katı+Sıvı

•

C
Zaman (t)

100 C’ ta gaz hâldeki maddenin aldığı ısı sıcaklık artışına
sebep olur. (E-F noktaları arası)
o

Gaz madde ısı aldıkça taneciklerin kinetik enerjisinin arttığı dolayısıyla sıcaklığının
da arttığı belirtildi. Peki, gaz madde çok yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılmaya devam
edilirse gaz hâlde kalmaya devam eder mi? Hangi sıcaklıklara kadar gaz hâlin özellikleri
korunur?
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2.5. PLAZMA
Maddenin 4. fiziksel hâli de plazmadır. Gaz hâldeki maddeler çok yüksek
sıcaklıklara kadar ısındıklarında plazma hâl oluşur. Her maddenin plazma
hâline geçme sıcaklığı farklıdır.
Bilindiği gibi madde gaz hâlindeyken tanecikleri çok hızlı hareket eder.
Tanecikler çok hızlı hareket ettiği için, bu taneciklerin yapısında bulunan
elektronlar da çok hızlı hareket eder. Gaz hâldeki madde ısı almaya devam
ederse elektronların enerjisi çok fazla artar ve elektronlar çekirdeğin çekim
etkisinden kurtularak serbest hâlde dolaşmaya başlar. Gaz tanecikleri (atom
veya moleküller) elektronlarını kaybettiklerinden pozitif yüklü iyon hâline gelir.
Alınan ısı enerjisinin miktarına göre taneciklerin tamamı iyonlaşmayabilir,
bazıları nötr kalabilir. Elektron, pozitif yüklü iyon ve nötr yapıya sahip olan
atom veya moleküllerden oluşan karışım plazma olarak adlandırılır (Görsel
2.30). Örneğin neon gaz hâldeyken elektronlar çekirdeklerin çekim etkisi
altındadır. Neonun plazma hâli olan neon aydınlatmalarında ise elektronlar
çekirdeğin çekim etkisinden kurtulmuş olarak, serbestçe hareket ederler.
Gaz hâl tanecik modeli

Plazma hâl tanecik modeli

Görsel 2.30 Gaz ve plazma hâl tanecik modeli

Gaz hâlde olduğu gibi plazma hâlinde de tanecikler serbestçe hareket eder. Bu
nedenle plazma hâlindeki maddelerin de belirli bir hacimleri ve şekilleri yoktur.
Ancak plazma hâlin özellikleri gaz hâlin özelliklerinden oldukça farklıdır. Gaz
hâldeki maddenin tanecikleri nötrken, plazma hâlde pozitif yüklü iyonlar ve
negatif yüklü elektronlar bulunmaktadır. Plazma hâlinde elektronlar serbest
hareket edebildiklerinden yani elektrik yükünü serbestçe taşıyabildiklerinden
dolayı elektrik iletkenlikleri gazların aksine oldukça fazladır.
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Güneş ve diğer yıldızlar, dünyanın merkezi, plazma hâlindedir ve sıcaklıkları
milyon kelvin sıcaklığında olabilmektedir. Mum veya kibrit alevi, plazma hâlde
bulunan maddelere bir diğer örnektir. Yıldırım da plazma hâlindedir. Plazma
televizyonlar, floresan ve neon lambalarda da maddenin plazma hâlinden
yararlanılır.
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Yıldırım

Güneş

Görsel 2.31 Plazma hâlde bulunan maddeler

Bilgi Notu
Evrende, en bol bulunan fiziksel hâl plazma hâldir.

ÖZET

•

Maddeler katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere dört hâlde bulunur.

•

Katı maddenin tanecikleri arasındaki etkileşim diğer hâllere göre en fazladır.

•

Katı maddeler taneciklerinin dizilişine göre amorf ve kristal katı olmak üzere ikiye
ayrılır.

•

Kristal katılar da tanecikler arasındaki etkileşimin türüne göre moleküler, metalik,
iyonik ve kovalent katı olmak üzere dört sınıfa ayrılır.

•

Katı madde ısı aldığında sıvı hâle geçer. Viskozite, buharlaşma, buhar basıncı,
kaynama sıcaklığı gibi özellikler sıvı hâlin özellikleridir.

•

Sıvı hâldeki madde ısı aldığında gaz hâle geçer. Sıcaklık, basınç, hacim ve miktar
gazları niteleyen özelliklerdir.

•

Gaz hâldeki madde ısı aldığında ise plazma hâle geçer.

•

Maddeler hâl değiştirirken erime, donma, buharlaşma, yoğuşma gibi olaylar
gerçekleşir.
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2. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1. Maddenin fiziksel hâllerini yazınız.
...................................................................................................................................
2. Tuz, iyot, elmas ve çinkonun hangi tür katı olduklarını yazınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Viskozitenin sıcaklıkla nasıl değiştiğini belirtiniz.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4. Denge buhar basıncı nedir? Tanımlayınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5. Gazları niteleyen özelliklerden sıcaklık ve basıncın birimlerini yazınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olduğunu düşündüklerinizin başına “D”, yanlış
olduğunu düşündüklerinizin başına “Y” harfi koyunuz.
( ) 1. Saf katı maddenin sıcaklığı erime sırasında artar.
( ) 2. Gaz hâlden doğrudan katı hâle geçme olayına yoğuşma denir.
( ) 3. Tanecikler arasındaki çekim kuvveti en fazla katı hâldedir.
( ) 4. Reçelin sıcaklığı artırıldığında viskozitesi azalır.
( ) 5. Bakır metali kristal katıya örnektir.
C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta hâl değiştirme özelliğinden
yararlanılan maddelerden değildir?
A) LPG
B) LNG
C) İtici gazlar
D) Benzin
2. Aşağıdakilerden hangisi kristal katı türlerinden değildir?
A) Amorf katı
B) Moleküler katı
C) İyonik katı

D) Metalik katı

3. Katıların taneciklerini bir arada tutan kuvvetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Tuz katısını bir arada tutan kuvvet metalik bağdır.
B) İyot katısını bir arada tutan kuvvet güçlü etkileşimdir.
C) Elmas katısında tanecikler arasında kovalent bağ vardır.
D) Çinko metalinde tanecikler arasında zayıf etkileşim bulunur.
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4. Viskozite ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Akışkanlığı fazla olan sıvının viskozitesi de fazladır.
B) Sıcaklık arttıkça sıvıların akışkanlığı azalır.
C) Suyun viskozitesi zeytinyağının viskozitesinden daha fazladır.
D) Aynı sıcaklıkta balın tanecikleri arasındaki çekim kuvveti suyun tanecikleri
arasındaki çekim kuvvetinden fazladır.
5. Sıvılarda buharlaşma-yoğuşma olaylarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Su sıvısı her sıcaklıkta buharlaşır.
B) Sıvılar sadece kaynama sırasında buharlaşır.
C) Sıvıların denge – buhar basıncında hem buharlaşma hem yoğuşma olayı
gerçekleşir.
D) Kaynama sırasında açık hava basıncı sıvının buhar basıncına eşittir.
6. Aşağıda verilen özelliklerden hangileri gaz hâle aittir?
I.
Bulunduğu kabın şeklini alır.
II. Belirli bir hacmi vardır.
III. Tanecikler arasındaki etkileşim yok denecek kadar azdır.
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

7. Yandaki grafik saf bir maddenin hâl değişim
grafiğidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) I. bölgede madde erime süreci geçirir.
B) II. bölgede maddenin sıcaklığı artmaktadır.
C) III. bölgede madde katı-sıvı karışımıdır.
D) IV. bölgede madde kaynamaktadır.

D) I, II, III

Sıcaklık
V
IV
III

Zaman

II
I

8. Aşağıda gazlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
I.
“mmHg” basınç birimidir.
II. Kelvin, miktar birimidir.
III. 1 mol madde, 6,02x1023 tane tanecik içerir.
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II, III

9. Aşağıdakilerden hangisi plazma hâlin özelliklerinden değildir?
A) Belirli bir hacmi vardır.
B) Elektronlar ve pozitif yüklü iyonlardan oluşur.
C) Elektriği çok iyi iletir.
D) Tanecikleri serbestçe hareket eder.
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3.
ÜNİTE

DOĞA VE KİMYA

3. 1. SU VE HAYAT
3. 2. ÇEVRE KIMYASI

NELER ÖĞRENECEKSİNİZ?
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
• Suyun varlıklar için önemini kavrayacak,
• Su tasarrufuna ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çözüm
önerileri geliştirebilecek,
• Suyun sertlik ve yumuşaklık özelliklerini kavrayacak,
• Hava, toprak ve su kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri
açıklayabilecek,
• Çevreye zararlı maddelerin etkilerinin azaltılması konusunda çözüm
önerilerinde bulunabileceksiniz.

ANAHTAR KAVRAMLAR
sert su, kimyasal kirletici, yumuşak su, sera etkisi,
küresel ısınma, kirlilik

Kimya 2

3.1. SU VE HAYAT
Bir yolculuk sırasında kırsal alanda karşımıza çıkan çeşmeden akan suyun ya
da yüzdüğümüz bir havuz suyunun temiz ve güvenli olduğunu nasıl bilebiliriz?
Bazen aynı çay farklı yerlerden gelen su ile neden farklı dem verir? Çamaşır
makineleri neden bir şehirde kireç tutarken diğer bir şehirde kireç tutmaz?
Bu ve benzer soruların en genel cevabı suyun iyi bir çözücü olması ve
bünyesinde birçok maddeyi barındırabilir olmasıdır.
Bu bölümde aynı ortamda katı, sıvı, gaz hâlde bir arada bulunabilen nadir
bir bileşik olan suyun, bizler ve dünyamız için önemine değinilecektir.

Görsel 3.1 Deniz ve okyanuslarda yaşam

Canlılar yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için hava, su, ısı ve
besin maddelerine ihtiyaç duyarlar. Yetişkin bir insan genel olarak, yalnız su
içerek haftalarca, su olmadan günlerce, oksijen olmadan sadece dakikalarca
yaşayabilir. Bu nedenle su, oksijenden sonra yaşamsal açıdan ikinci önceliklidir.
Kanımızın yaklaşık %83’ü, kaslarımızın yaklaşık %75’i, kemiklerimizin yaklaşık
%22’si sudur.
Birçok canlının yaşam alanı sudur
. Balıklar, yosunlar vb. deniz canlıları
suda çözünmüş besin maddeleri ile beslenirler (Görsel 3.1).
Gezegenimizin yaklaşık %75’i sudur. Yerüstü suları olarak bilinen denizler,
okyanuslar, nehirler ve göllerde bulunan su, buharlaşarak atmosfere
karışır. Atmosferde soğuk havayla karşılaştığında yoğuşur ve yağış olarak
yeryüzüne tekrar inerek su döngüsünü oluşturur (Görsel 3.2). Güneş,
yeryüzündeki suyun buharlaşmasını sağlayarak su döngüsünü ve dolayısıyla
canlı yaşamının devamlılığını da sağlar.
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Görsel 3.2 Su döngüsü
Su, Dünyada bulunan canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesinin
dışında, yaşanılabilir Dünya koşullarının oluşturulmasında da büyük bir role
sahiptir. Bunun nedeni:
• Göller, denizler ve okyanuslar karalarda aşırı sıcaklık değişimlerini önler
ve sıcaklığı ayarlamaya yardımcı olur.
• Göller ve nehirler üstten alta doğru donar. Donmuş kısım su içinde
yalıtım sağlar. Göl yüzeyi donmuş olsa bile altında yaşam devam eder.
Buzulların yüzmesi sebebiyle birçok kara parçası, sular altında kalmaz.
• Su, yeryüzünün şekillenmesinde ve toprak oluşumunda da büyük rol
oynar.
• Canlıların ihtiyacı olan birçok mineral suda çözünmüş olarak bulunur.
Canlı organizmalarda besin maddeleri su yoluyla hücrelere, diğer
dokulara taşınır. Besinlerin sindirimi ve atık maddelerin dışarı atılması
sağlanır.

Su, insan organizmasının %62-67'sini, hayvan organizmasının % 60-70' ini
oluşturur. İnsan vücudundaki suyun 2/3'ü hücre içerisinde, geriye kalan kısmı
ise dokular arası sıvıda ve kanda bulunur. Suyun vücuttaki görevi oldukça
fazladır:
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• Vücut sıcaklığını düzenler.
• Böbreklerin çalışmasına ve böbrek sağlığının korunmasına yardımcı olur.
• Derinin nemlenmesini sağlar, erken yaşlanmayı geciktirir.
• Besinlerin taşınması, vücut için gerekli olan enerji, doku onarımı gibi
birçok süreçte suya ihtiyaç duyulur.

Su vücutta sabit kalmaz; ter, gözyaşı, solunum ve
idrara çıkma yoluyla kaybedilir. Kaybedilen bu suyu
yerine koymanın en iyi yolu su içmektir (Görsel 3.3).
Örneğin yetişkin bir insan günde yaklaşık olarak 2-2,5
litre su tüketmelidir.

Görsel 3.3 Sağlık için su içmeliyiz

Yeterince su içilmediğinde kandaki su miktarı azalır.
Suyun azalması ile oluşan susuzluk belirtileri: ağız
kuruluğu, yorgunluk, endişe ve hassasiyet, koyu sarı
idrar, cilt kuruluğu, kabızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, ağız
kokusu, tatlı isteği, kas krampları ve benzeridir. Daha
ileri boyutta koma ve hatta yaşamın kaybedilmesi ile
sonuçlanabilir.

Sağlıklı içme ve kullanma suyu, insan sağlığına zararlı olabilecek
mikroorganizmaları ve kimyasalları içermeyen aynı zamanda sağlık için gerekli
mineralleri yeterli ve dengeli miktarda içeren renksiz, kokusuz ve berrak olan
sudur.

Bilgi Notu
Su her zaman istenilen niteliklere sahip olmayabilir. Sularda istenmeyen
maddeleri belirli bir seviyenin altında tutmak için belirli standartlar
belirlenmiştir. Bu standartlar; Türkiye için Türk Standartları Enstitüsü
TS-266, Avrupa Birliği için EPA ve Dünya Sağlık Örgütü için WHO
tarafından belirlenmektedir.

Su yaşamsal özellikleri yanında temizlikte, kaplıcalarda, taşımacılıkta,
hidroelektrik santrallerde elektrik enerjisi elde etmede ve jeotermal sistemlerde
ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır.
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Su Tasarrufu ve Su Kaynaklarının Korunması
Tuzlu su
Tatlı su
Dünya üzerinde katı, sıvı veya gaz hâlinde
%3
bulunabilen su, Dünya yüzeyinin üçte ikisini (okyanuslar)
kaplamaktadır. Bununla birlikte bu suyun
yaklaşık % 97'si tuzlu sudur ve doğrudan
%97
içme, sulama ya da endüstriyel amaçlar için
kullanılamaz. Geriye kalan %3 lük kısım tatlı
sudur (Grafik 3.1). Ne yazık ki, bu % 3' lik
kısmın çoğu ya erişilemediği ya da kirletilmiş
Grafik 3.1 Dünyada’ki su oranı
durumda olduğu için kullanılamamaktadır.
Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri bu suya ulaşamayan, tatlı su sıkıntısı çeken ülkelerde
yaşamaktadır ve 2025 yılına kadar bu oranın üçte ikiye yükselmesi beklenmektedir.

Nehirler

%2 %11

Bataklıklar
Göller

%87

Grafik 3.2 Tatlı yüzey suları

Mevcut kaynak suyunun büyük bir
kısmı yer altında bulunur. Yer altı suları,
yüzeyin 1 kilometre kadar içerisinde yer
altı akarsuları ya da yer altı gölleri
şeklinde bulunabilmektedir. Dünyanın
toplam su ihtiyacının % 0,3' ü yer altı
sularından karşılanır (Grafik 3.3). Yer altı
suyunun temel kaynağı yağışlardır
.

Yer yüzeyinde bulunan içme suyunun
ana kaynağı nehirler ve göllerdeki temiz
sulardır. Yağışlarla ve buzulların erimesi ile
oluşurlar. Bu sular insanların olduğu kadar
birçok bitki ve hayvana da yaşam ortamı
sağlar. Göller, nehirler ve bataklıklardaki
su dünyadaki toplam suyun yalnızca %
0,01'ini oluşturur (Grafik 3.2).

Buz dağları
ve buzulllar

Tatlı yüzey suyu
%0,3
%31,4

Yer altı
suları

%68,3

Grafik 3.3 Tatlı sular
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Yer altı suyu, geleneksel olarak temiz su olarak kabul edilmiştir. Toprağın
içerisinden süzülmesi ve yer altında uzun süre bulunması nedeniyle, normal
olarak göl veya nehirlerden gelen suya kıyasla daha çok inorganik madde, çok
daha az organik madde ve çok daha az hastalık yaratan mikroorganizma içerir.
Bununla birlikte, bazı yeraltı suları çok tuzlu ya da çok asidiktir, içme ya da sulama
amacıyla kullanılamazlar. Asitlik arttıkça ağır metallerin bulunma olasılığı da
artar. Örneğin, çok fazla demir iyonu içerebilir.
Yer altı suyunun büyük kısmı sulama amacıyla kullanılmakta ve günümüzde
yeraltı kaynaklarından büyük miktarda su çekilmektedir. Buna karşın yeraltı suları
çok uzun zamanda ve yavaş dolmaktadır. Yeterli yağış olmaması, küresel ısınma
ve nüfus artışı sonucu içilebilir su kaynakları günden güne daha da azalmaktadır.
Su kaynaklarının hızla tüketilmesiyle hepimizin kuraklıktan etkileneceği bir
gelecek kaygı vericidir. Böyle bir gelecekte:
• Su kaynaklarının azalması yaşamı olumsuz etkiler. Çevredeki su
kaynaklarının azalması ile bitki türleri yok olur. Besin zinciri ve ortamın
biyolojik dengesi bozulur.
• Hidroelektrik ve jeotermal santrallerden sağlanan enerji üretiminin
kısılmasına neden olur.
• İklimler değişir. Çevre zamanla çölleşir.

Bu sebeplerle suyu tasarruflu kullanmak her vatandaşın ülkesine ve dünyaya
karşı sorumluluğudur. Su tasarrufu ile ilgili alınabilecek bazı önlemler aşağıdaki
gibi sıralanabilir:
• Bilinçli su tüketimi gerçekleştirilmelidir
(Görsel 3.4).
• Tarımsal, endüstriyel, evsel ve diğer
kaynaklı su kirliliği azaltılmalıdır.
• Atık sular arıtılarak tekrar kullanıma
sunulmalıdır.

Görsel 3.4 Suyu bilinçli
kullanmalıyız

Bilgi Notu
Dünyada giderek artan temiz su sorununa
dikkat çekmek, kullanılabilir ve içilebilir suya
ulaşmanın önemini hatırlatmak amacıyla her yıl
22 Mart Dünya Su Günü olarak kutlanır.
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Suyun Sertlik ve Yumuşaklık Özellikleri
Yüzey ve kaynak suları yataklarına ulaşana kadar uzun bir yol kat eder. Bu
yol üzerinde, toprakta bulunan mineraller, bölgeye düşen yağış miktarına bağlı
olarak farklı oranlarda suyun bileşimine katılır ve sulara farklı özellik katar.
Bu minerallerden özellikle kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) tuzları
önemlidir. Yüksek miktarda kalsiyum iyonu (Ca2+) ve magnezyum iyonu
(Mg2+) içeren suya sert su denir. Ca2+ ve Mg2+ miktarı az olan suya ise
yumuşak su denir.
En iyi içme suyu orta sertlikteki sudur. İçme suyu vücudun mineral ihtiyacını karşılar. Suda bulunan mineraller suya lezzet verir.
Sert suyun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Kaynatıldığında dibinde kireç tortusu bırakır.
• Demlenen çay bulanık olur ve demliklerde oluşan
kireç enerji kaybına sebep olur.
• Sert suda sabun ve deterjan köpük oluşumu azalır ve
yıkanan yüzeyde katı bir tabaka oluşur. Bu da yıkanan
yüzeylerin, donuk ve kirli görünmesine neden olur.
• Banyo ve mutfak eşyalarında leke ve çizgi oluşturur.

Görsel 3.5 Yüzeyi kireç
tutmuş bir rezistans

• Çamaşırları grileştirir.
• Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, su ısıtıcı vb. araçlarda bulunan
parçaları yıpratır( Görsel 3.5).
• Su borularında biriken kireç tortuları boru tıkanıklıklarına ve
delinmelerine sebep olur.
• Sert su cildi tahriş eder, saçları sertleştirir.

Yumuşak suyun özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• İçimi sert suya göre daha iyidir.
• Sabun ve deterjan tüketimini azaltır.
• Makinelerin ömrünü uzatır.
• Sert suya göre su borularına daha az zarar verir.
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3.2. ÇEVRE KİMYASI
Soluk alıp verdiğimiz hava, ayağımızı bastığımız toprak, içtiğimiz su, kısaca
yaşamımızı sürdürdüğümüz fiziksel ortam ve bu ortamı paylaştığımız tüm
canlılar çevremizi oluşturur.
Bu fiziksel çevrede bir arada yaşayan canlılar arasında doğal bir denge
vardır. Tüm canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortamdan
yararlanırlar. Ancak günümüzde nüfusun hızlı artması, sanayileşme, atık
suların akarsu ve göllere boşaltılması, bacalardan çıkan gazlar, kimyasal
ürünler, tarımsal ilaçlar ve gübrenin kontrolsüz kullanımı vb. çevreye zarar
vermektedir. Çevreye olumsuz etkisi olan her madde kimyasal kirleticidir.
Çevremize zarar veren bu etkenler üç alanda incelenebilir. Bunlar:
• Hava kirliliği
• Su kirliliği
• Toprak kirliliğidir.

Hava Kirliliği
Atmosferin en alt katmanında gazların yaklaşık %75’ i ve su buharının
tamamı bulunur. Bilinen birçok meteorolojik olay da bu katmanda olur.

Görsel 3.6 Hava kirliliğine neden
olan gazlar

Bu katmanda bulunan havanın doğal bileşiminde
değişen oranlarda bir kısım nem (H2O) ile birlikte,
%78 azot (N2), %21 oksijen (O2) ,%0,93 argon (Ar), %
0,03 karbon dioksit ve diğer gazlar bulunur. Bu
oranın bozulmasına neden olan havadaki yabancı
maddelerin, normalin üzerinde miktar ve yoğunluğa
ulaşmasına hava kirliliği denir. Hava kirliliğine en çok
neden olan kimyasal kirleticiler; azot oksitler, karbon
dioksit ve kükürt oksitleridir (Görsel 3.6). Hava kirliliği
canlıların sağlığına olumsuz etki eder.

Fabrikaların bacalarından çıkan gazlar ve egzoz dumanı atmosfere azot
ve kükürt oksitlerinin salınmasına neden olur. SO3, SO2, NO2, NO vb. gazlar
havadaki su buharı(H2O) ile birleştiğinde asit yağmurlarını oluşturur
(Görsel 3.7). Aşağıda asit yağmurlarının oluşumunu gösteren tepkimelere
örnekler verilmiştir:

90

3.Ünite Doğa ve Kimya

SO3(g)

+ 		

H2O

→

Kükürt trioksit

3 NO2(g)

+

Azot dioksit

H2SO4(suda)
Sülfürik asit

H2O

→

2HNO3(suda) +

NO(g)

Nitrik asit

Görsel 3.7 Asit yağmurlarının
oluşumu

Asit yağmurları yeryüzüne düşmeden önce
atmosferde dolaşarak kilometrelerce uzaklara
taşınabilir. Asit yağmurları şeklinde yeryüzüne
düştüklerinde bitkilere ve sularda yaşayan canlılara
zarar verir. İnsan ve hayvanların solunum yolunda
tahrişlere ve solunum yolu hastalıklarına yol açar.
Tarihi eserlerin ve heykellerin de zamanla dokusunun
bozularak tahrip olmalarına neden olur (Görsel 3.8).

Görsel 3.8 Tahrip olmuş orman

Güneşten gelen ışınların bir kısmı atmosfer tabakalarından (örneğin: ozon
tabakası gibi) geçerken filtrelenir. Geçen ışınlar atmosferin ve yer yüzeyinin
ısınmasını sağlar. Atmosferde bulunan gazların (H2O, CO2 gibi) ısıyı geçirme
ve tutma özelliğine sera etkisi denir. Sera etkisi yaşam için gerekli olan ısı
aralığının korunması için önemlidir. Ancak petrol, doğalgaz ve kömür gibi
fosil yakıtların yanması nedeniyle salınan karbondioksit gazı (CO2) , çöplerden
salınan metan gazı(CH4), diazot monoksit gazı (N2O) ve su buharı oranı
atmosferde giderek artmaktadır.
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Bu da Güneşten gelen ışınların atmosferde daha çok tutulmasına ve küresel
ısınmaya neden olur. Küresel ısınma karada, denizde ve atmosferde meydana
gelen sıcaklık artışıdır. Küresel ısınmanın sonuçları ise buzulların erimesi, deniz
seviyesinin yükselmesi ile karaların su altında kalması, bazı canlı türlerinin
yok olması, yağış sisteminin değişmesi ve besin kıtlığıdır.
Ozon tabakası Güneşten gelen yüksek enerjili ve zararlı olan UV
(ultraviyole) ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engeller. Soğutma sistemleri
ve deodorantlarda kullanılan kloroflorokarbon (CFC) gazı ozon tabakasında
bulunan ozon gazına zarar verir. Ozon tabakasının yoğunluğu azalır. Bu
nedenle yeryüzüne ulaşabilen UV ışınları küresel ısınmayı artırır. Bu ışınlar
ciltte kuruluğa, yanma ve ileri boyutlarda kansere neden olur.
Hava kirliliğini azaltmak için:
• Kullanım için rüzgâr, su, güneş enerjisi gibi temiz enerji kaynaklarını
seçilmeli.
• Yeşil alanlar artırılmalı.
• Çöplerden geri dönüşüm sağlanmalı.
• Enerji kullanımı çok olan eski sanayi makinaları, yaşlı arabalar ve diğer
araçlar kullanılmamalı.
• Fabrika bacalarına ve taşıt egzozlarına filtre takılmalı.
• Ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma kullanılmalı.
• Daha az yakıt kullanımı için binalara ısı yalıtımı yapılmalı.
• Bacalar düzenli olarak temizlenerek tam yanma sağlanmalı.
• Doğal hava akımlarına uygun şehirleşme projeleri geliştirilmelidir.

Su Kirliliği
Yeryüzünde okyanuslar, denizler, göller, buzullar, akarsular; yer altı suları
ve atmosferde bulunan su, farklı sıcaklıklarda ve büyük çoğunlukla tuzlu su
olmak üzere doğada yerini alır. Suyun kapladığı alan, bulunduğu yer, derinliği,
sıcaklığı, içeriği ve ışığın geçtiği derinlik yaşayan canlı çeşitliliğini değiştirebilir.
Bu su ortamların koşullarının değişmesi o bölgedeki birçok canlının olumsuz
etkilenmesine ve yalnız o koşullarda yaşayabilen türlerin yok olmasına neden
olabilir.
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Suyun kimyasal, fiziksel, biyolojik olarak özelliklerinde olumsuz
değişikliklere neden olan; plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller,
piller, endüstriyel atıklar vb. su kirliliği nedenidir.
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Sulara bırakılan kanalizasyon ve endüstriyel
atıklardaki organik maddeler ile su içindeki hayvan
ve bitkilerin bozunmaları sularda oksijen miktarını
azaltır. Ayrıca sera etkisi de suların ısınmasına sebep
olacağından yine sudaki oksijen miktarını azaltır.
Oksijen miktarının azalması ise solunumunu sudaki
çözünmüş oksijen ile gerçekleştiren canlılar için
tehlike oluşturmaktadır.
Sularda yaşayan canlılar genellikle Güneş
ışınlarının ulaştığı derinliklerde yaşar. Suya
bırakılan çöpler, petrol sızıntısı gibi nedenlerle suya
ışık girişini azaltır. Bunun sonucunda suda yaşayan
canlılar yaşamını yitirir (Görsel 3.9).

Görsel 3.9 Su kirliliği nedeniyle
ölmüş balıklar

Asit yağmurları nedeniyle suyun pH’ sinın değişmesi, tarımda kullanılan
ilaçlar, kurşun (Pb), cıva (Hg) gibi ağır metaller ve diğer birçok etken suyu
kirletmektedir.
Su kirliliğini önlemek için:
• Atık sular arıtılmalı,
• Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar denetlenmeli,
• Baca gazları filtrelenmeli,
• Dere ve göl sularının kirliliği tespit edilerek daha iyi duruma getirilmelidir.

Toprak Kirliliği
Toprak kirliliği; toprağın doğal yapısının bozularak toprakta ve yüzeyinde
yaşayan canlıların beklentisini karşılayamamasıdır. Su ve hava kirliliğinde
olduğu gibi toprak kirliliğinde de toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısı
bozulabilir.
Toprak kirliliğine nükleer kazalar, petrokimya
tesisleri, tehlikeli maddelerin taşındığı boru
hatları, havaalanları, demir yolları ve oto
yollardaki araçlar, askeri denemeler, atık su arıtma
tesisleri, maden işletmeleri, taş ocakları, kimyasal
atıklar (örneğin piller, plastikler) çöpler (Görsel
3.10), aşırı sulama (tuz oranını artırır) vb. sebep
olur. Sonuç olarak su ve havayı kirleten birçok
etken toprağı da kirletmektedir.

Görsel 3.10 Çöp toplama alanı
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Toprak kirliliği dolaylı yoldan insanların ve diğer canlıların hayatını olumsuz
etkiler. Toprak kirliliğini önlemenin yolları:
• Verimli
tarım
arazileri
yerleşime açılmamalı ve
sanayi tesisleri bu alanlarda
kurulmamalıdır.
• Toprağın aşırı sulanması,
yanlış işlenmesi ve uygun
olmayan
bitki
ekimi
yapılmamalıdır.
• Atıklar geri dönüştürülmeli,
sular arıtılmalıdır.

Görsel 3.11. Tarımda ilaçlama

• Tarım ilaçları ve gübrelemede yanlış uygulamalar önlenmelidir (Görsel
3.11).
• Erozyonu önleyici tedbirler alınmalıdır. Kentlerdeki yeşil alanlar ile
ormanlık alanlar çoğaltılmalıdır.

Çevreye Zararlı Maddelerin Etkilerinin Azaltılması
Bir fabrika yakınında bulunan bir dere ya da akarsuyun renginin bulanık
olması ya da bir şehrin çöp toplama alanında havaya yayılan kokular o bölgede
hava kirliliğinin sinyallerini verir. Fabrika bacalarından, araçların egzoz
borularından çıkan gazlar havayı dolayısıyla da atmosferi kirletir. Atmosfer,
Güneşten gelen zararlı ışınlardan canlıları koruduğundan canlılar için hayati
önem taşır. Atmosfer, Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller
dolayısıyla iklimlerin meydana gelmesini sağlar. Atmosferi koruma ve çevreyi
kirleten her türlü unsurun kullanımı ile ilgili bilinçli olunmalıdır. Çevreye ve
atmosfere zararlı maddelerin kullanımı ile ilgili çözüm önerileri aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
• Temiz enerji kaynakları kullanımı yaygınlaşarak fosil yakıtların kullanımı
azaltılmalıdır.
• Fabrika bacaları filtrelenmelidir.
• Çöplerin geri dönüşümü yaygınlaştırılmalıdır.
• Endüstriyel atıklar, piller geri dönüşümle kazandırılmalıdır.
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• Tarımda gübre kullanımı ve ilaçlama konusunda çiftçi bilinçlendirilerek
denetimler yapılmalıdır.
• Isıtma ve soğutmada kullanılan araçlarda çevreye zararlı gazların
kullanımı azaltılmalıdır.
• Ozon tabakasına zarar veren CFC gazları kullanılmamalıdır.

ÖZET

Dünyanın bir yerinde doğaya yapılan olumsuz bir etkinin bir bölgedeki kirliliğin;
rüzgârlar, akarsular ve yağmur suları ile daha uzak mesafelere ulaşabileceği
unutulmamalıdır. Doğal dengeyi korumak ve ilerde de yaşanabilecek güzel bir Dünya
için öncelikle fiziksel çevre iyi tanınmalı ve doğal yapısının bozulmaması için herkes
üzerine düşen sorumlulukları almalıdır.
Dünyamızın yaşanabilir bir yer olması ve canlıların yaşamsal faaliyetlerini devam
ettirebilmeleri suyun yeryüzünde doğal olarak bulunması ile mümkündür. Bunun
için su tasarrufuna yönelik çalışmalar yapılmalı ve su kaynakları korunmalıdır. Suyu
tasarruflu kullanmanın her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu olduğu
unutulmamalıdır. Ancak artan nüfus, gün geçtikçe insan eli değmemiş doğal yerlerin
kalmaması ve çevre imkânlarının bilinçsiz kullanımı Dünyamızdaki doğal ortamı
bozmaktadır. Doğal ortamın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliğinin bozulması toprak,
su ve hava kirliliğini oluşturur.
Genel olarak kimyasal kirleticiler:
Hava kirleticileri: Azot oksitler, karbon dioksit ve kükürt oksitleridir.
Su ve toprak kirleticileri: Plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ağır metaller, piller
ve endüstriyel atıklardır.
Ozon tabakasının incelmesi, sera etkisi; toprak, su, hava kirliliği canlı yaşamını
olumsuz etkilemektedir.
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3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
A. Aşağıda verilen soruları cevaplandırınız.
1. Hava kirliliğine en çok neden olan kimyasal kirleticiler nelerdir?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. Sera etkisi nedir? Açıklayınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3. Küresel ısınmanın sonuçları nelerdir?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4. Toprak kirliliğine neden olan etmenler nelerdir?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5. Sert suyu tanımlayınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
6. Yüzey ve yer altı sularını kirleten dört kimyasal kirletici tanımlayınız.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
B) Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi ozon tabakasının incelmesinin sonuçlarından biri
değildir?
A) Sera etkisi
B) Sıcaklık artışı
C) Asit yağmurları D) Kuraklık
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2. I. Plastikler
II. Deterjanlar
III. Ağır metaller
Yukarıda verilen maddelerden hangileri toprak ve su kirliliğine neden olur?
A) Yalnız II
C) II ve III

B) I, II ve III
D) I ve III

3. Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?
A) Tarımsal gübreler su kirliliğine neden olur.
B) Sprey ve deodorantlar toprağı kirletir.
C) Su sıcaklığı arttıkça sudaki oksijen miktarı artar.
D) Dünyamızda içme ve kullanma suları tuzlu sudan daha çoktur.
4. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Asit yağmurları karbon dioksitin havadaki su buharı ile birleşmesi sonucu
oluşur.
B) Atmosferde bulunan gazların (H2O, CO2 gibi) ısıyı geçirme ve tutma
özelliğine sera etkisi denir.
C) Yüksek miktarda Ca2 + / Mg2 + içeren suya sert su denir.
D) Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları engeller.
5. Aşağıdakilerden hangisi su ve toprak kirleticisi değildir?
A) Plastikler
B) Yağmur suları
C) Piller
D) Deterjanlar
6. Su kirliliğini önlemek için aşağıdaki verilenlerden hangileri yapılmalıdır?
I. Atık sular arıtılmalı
II. Tarımda kullanılan gübre ve ilaçlar denetlenmeli
III. Dere ve göller ıslah edilmeli
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

7. Aşağıdakilerden hangisi yer altı su kaynaklarından değildir?
A) Kar
C) Yağmur

B) Dolu
D) Sis

8. Aşağıda verilenlerden hangisi yumuşak suların özelliği değildir?
A) Sert suya göre su borularına daha fazla zarar verir.
B) Sabun ve deterjan tüketimini azaltır.
C) Makinelerin ömrünü uzatır.
D) İçimi sert suya göre daha iyidir.
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CEVAP ANAHTARI

A.

1. ÜNITE
1. Atom, molekül ve iyonlara kimyasal tür denir.
2. Kimyasal türler güçlü ve zayıf etkileşimler olarak iki sınıfa ayrılır.
Güçlü etkileşimler: İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağdır. Zayıf
etkileşimler: Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağlarıdır.
3. A) Fosfor triklorür

B) Diazot monoksit

4. A) Demir (II) Oksit
C) Sodyum siyanür

B) Alüminyum klorür
D) Amonyum klorür

5- A) 					

B)

Be

C)					

D)

S

P
Ca2+

6. Kimyasal değişim: Elmanın çürümesi, mumun yanması, sütün ekşimesi
Fiziksel değişim: Saçımızın kesilmesi, dondurmanın erimesi,
odunun parçalanması
B.
11.D

12.C

2. ÜNITE
A.

1. Katı, sıvı, gaz, plazma
2. Tuz: İyonik katı
Elmas: Kovalent katı

İyot: Moleküler katı
Çinko: Metalik katı

3. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır.
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4. Kapalı bir kapta buharlaşma hızıyla yoğuşma hızının eşit olduğu basınca
denge buhar basıncı denir.
5. Sıcaklık birimi derece Celcius ve Kelvin’dir.
Basınç birimi atm ve mmHg’dır.
B.
C.

1.Y

2.Y

3.D

4.D

5.D

1.D

2.A

3.C

4.D

5.B

6.C

7.D

8.C

9.A

3. ÜNITE
A.

1. Azot oksitler, kükürt oksitler ve karbon dioksit gazları hava kirliliğine en çok
sebep olan gazlardır.

2. Atmosferde bulunan gazların ısıyı geçirme ve tutma özelliğine sera etkisi denir.
3. Küresel ısınma buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve

karaların su altında kalmasına, bazı canlı türlerinin yok olmasına, besin kıtlığına
vb yol açmaktadır.

4. Nükleer kazalar, petrokimya tesisleri, atık su arıtma tesisleri, çöpler, vb. toprak
kirliliğine sebep olmaktadır.

5. Yüksek miktarda magnezyum ve kalsiyum iyonlarını içeren suya sert su denir.
6. Deterjanlar, ağır metaller, endüstriyel atıklar, piller su kirliliğine yol açar.
B.

8.A
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SÖZLÜK
A

apolar		

: Bir molekülde iki atomun elektron çiftini eşit olarak
paylaşması sonucu eşit elektrik yük dağılımına sahip
oluşu, pozitif veya negatif yüklü olmamaları.

atmosfer basıncı: Atmosferin yeryüzünde bulunan her cisim üzerine
uyguladığı basınç.

D
E

damıtma		: Sıvı karışımını bileşenlerine ayırmak için karışımı
sürekli olarak buharlaştırıp sonra yine yoğuşturarak
yapılan ayırma işlemi.
elektrik yükü		

: Atom altı parçacıkların sahip olduğu pozitif ve
negatif yüklerdir.

elektron bulutu		 : Elektronların atom çekirdeğinin etrafında hareket
bölgeye denir.
elektrostatik kuvveti: Elektrik yüklerinin birbirine uyguladığı kuvvettir.
Aynı elektrik yükleri arasındaki itme kuvveti ve zıt
elektrik yükleri arasındaki çekme kuvveti elektrostatik
kuvvettir.

G
İ

etkileşim		: Atom, molekül veya iyonların sahip oldukları
elektrik yükünden dolayı birbirlerine uyguladıkları
kuvvettir.
gliserin		

: Formülü C3H5(OH)3 olan plastik, patlayıcı, boya,
kozmetik vb. sanayilerinde kullanılan bir poliakol.

itici gaz		

: Vanası açıldığında basınçlı kapta bulunan maddeleri
dağıtarak çıkaran gaz.

istiflenmek		: Taneciklerin düzgün bir biçimde üst üste yığılması.
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SÖZLÜK
katman kapasitesi : Bir atomda her katmanda bulunabilecek maksimum
elektron sayısıdır.

K

kristal		: Atomları, belirli bir düzen içinde ve bir geometri
biçiminde dizilmiş olan yapı.
kutupsuz		: Atom veya molekül üzerinde bulunan net kuvvetin
sıfır olduğu, yük dağılımının homojen olduğu durum.
kısmi negatif		

: Atom veya molekülde elektronların yoğun olduğu
taraftır.

makroskobik boyut: Mikroskop kullanmadan çıplak gözle görebildiğimiz
boyut.
mikroorganizma : Mikroskobik büyüklükte, çıplak gözle görülemeyen
çok küçük canlılar.

nükleotid		: Genetik bilgiyi taşıyan DNA sarmalını oluşturan
yapılar.
organizma		: Ayrı ayrı görevleri olan organlar tarafından hayatsal
olaylarını devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık,
hayvan ya da bitki.
organik madde		

: Canlı organizmalardan elde edilen, yapısında karbon
içeren maddeler.

polar		: Üzerinde pozitif veya negatif yük taşıyan, kutuplanma
gösteren.
yapı birimi		

: İyonik bileşiklerde, zıt yüklü iyonlardan oluşan en
küçük birim.

M
N
O
P
Y
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