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ÖN SÖZ
Bugünün gençleri, yarının bilim insanlarına,
Kimya biliminin amacı maddenin incelenerek yapısının öğrenilmesi,
daha sonra da, bu yapının değiştirilerek yeni maddelere ulaşılması,
insanın günlük yaşantısını daha kolay ve sağlıklı hâle getirilmesidir.
Doğada bulunan mükemmel dengeyi görüp onunla bütünleşebilmek
yeterli değildir.
Doğayı inceleyerek işleme mekanizması hakkında kendi
kendimize sorular sorabilmeliyiz. Bulduğumuz cevaplar bizi yeni ufuklara
taşıyacaktır.
Her şeyden önce bilim, soru sormakla gelişir. Sınav için öğrenmek
yerine merak ettiğimiz için öğrenmeyi tercih etmeliyiz. İlerleme ve gelişme
“acaba” sorusuyla başlar. Merak edilen konu için araştırma ve gözlem
yaparak problemi ortaya koymakla gelişen ve çözüm üretmekle devam
eden bir sürece ulaşılır. Bilim insanlarını sadece problem çözmekle,
çözüm üretmekle uğraşan kişi gibi düşünmek doğru değildir. Çalışmasını
geliştirirken bulduğu doğrular yanında yanlışların da bulunması son
derece doğaldır. Kendisinden sonra gelen bir başka bilim adamı önceki
çalışmanın doğrularını alarak yeni araştırmalara, gözlemlere ve farklı
sonuçlara ulaşacaktır. Bu çalışma atletizmdeki bayrak yarışına benzer.
Hedefe ulaşıldığında model yasaya dönüşmüştür. Bilimle uğraşan kişi
her şeyden önce bilgilerini paylaşmasını bilmelidir.
Bilim ve teknoloji günümüzde hem bireysel hem de toplumsal bir
olaydır. Yapılan veya yapılacak çalışmalar sadece bilim insanını değil tüm
dünyayı etkileyecektir. Kendisine her söyleneni doğru kabul etmeyen,
araştıran, soran, sorgulayan, teknolojiyi yakından takip eden, insanlarla
iyi iletişim kuran, bulduklarını başkalarıyla paylaşan kişi olmanız iyi bir
bilim insanı olabileceğinizin göstergesidir.
Atatürk’ün de dediği gibi: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”
sözü rehberimiz olmalıdır. Ülkenin geleceği siz gençlere emanet
edilmiştir. Sizlerin bu emanete güçlü bir şekilde sahip çıkacağınıza onu
daha olumlu ve güzel günlere taşıyacağınıza inanıyoruz. Hepimiz de
biliyoruz ki inanmak ve disiplinli çalışmak başarının altın anahtarıdır.
YAZARLAR
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ORGANiZASYON ŞEMASI
Ünite Fotoğrafları
Ünite giriş sayfasında ünitenin içeriği
ile ilgili resim ve fotoğraflar kullanılmıştır.

Ünite Girişleri
Ünitenin numarası ve adı belirtilmiştir. Her ünite için farklı renk
kullanılmıştır. Öğreneceğiniz
konuların genel özeti yapılmıştır.

İçerik
Ünite içinde
karşılaşacağınız
konuların ana teması verilmiştir.

Okuma Metni
Okuma metinlerinde merak edebileceğiniz bilgiler
verilerek konuda derinleşmeniz amaçlanmıştır. Ayrıca
bilim insanlarının çalışmalarına yer verilerek bilimsel
düşünce ve yönteme vurgu yapılmıştır.

Etkinlikler
Etkinlikler, laboratuvar ve sınıf etkinlikleri olarak sınıflandırılmıştır. Bazı etkinlikler bildiğimiz kavramlardan hareketle
yeni kavramları keşfetmeye, bazıları bir bilgiyi ya da varsayımı doğrulamaya bazıları ise daha önceden bildiklerimizi
anımsamak ve o bilgilerle yeni bilgilerimizi ilişkilendirmek
amacıyla verilmiştir.
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Etkinlikte Kullanılan Logolar
Güvenliğiniz için dikkat etmeniz gereken
durumlar logolarla belirtilmiştir.
Araç ve Gereç
Etkinlik sırasında size gerekli olanlar belirtilmiştir. Aynı zamanda deneylerde kullanılan araç, gereç, alet ve cihazları tanımanız
amaçlanmıştır.

Deneysel Etkinlik Logosu
Bu logo, etkinliğin laboratuvar (deneysel) etkinliği olduğunu gösterir.

Alıştırmalar
Bölüm içinde verilen alıştırmalar öğrendiğimiz konuların daha iyi anlaşılmasını, anlaşılmayan konuların ise
belirlenmesini sağlar.

Sayfa Yanındaki Boşluklar
Konu ile ilgili notlar almanız
ve sorularınızı yazmanız için
bırakılmıştır. Ayrıca burada
açıklayıcı bilgiler, resim, fotoğraf vb. açıklamalara yer
verilmiştir.

Değerlendirme
Her ünitenin sonunda açık uçlu,
doğru yanlış, dallanmış ağaç ve
çoktan seçmeli sorular bulunmaktadır. Bunları cevaplayarak öğrendiklerinizi pekiştirebilir. Üniteyle ilgili
eksiklerinizi belirleyebilirsiniz. Eksik
olan konularınıza tekrar çalışarak
eksikliklerinizi giderebilirsiniz.
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Neler Öğrendik?
İşlediğiniz konuda neleri öğrendiğinizi bilmenizi sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölümde neyi ne kadar öğrendiğinizi değerlendirme fırsatı bulacaksınız.

Araştırma
Konuyla ilgili bilgilerinizi derinleştirmek ve yeni
araştırmalarınızda bu bilgilerden yararlanmanızı sağlamak amacıyla verilmiştir. Araştırmanın
zamanı, süresi ve tartışma tarihi öğretmeniniz
tarafından belirlenecektir.

Haber Köşesi
Günlük yaşamdaki konuyla ilgili olan ilginç
haberler verilmiştir.
14

Biliyor muyuz?
Konularla ilgili ilginç bilgiler verilerek
bilgi dağarcığınızı zenginleştirebilmek
amaçlanmıştır.

Bulmacalar
Ünite sonunda verilen bulmacalar
hem bilgilerinizi yoklayacak hem de
genel kültürünüzün artmasını sağlayacaktır.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Anlatılan konuların hemen arkasından
verilen
ilen öğrendiklerimizi uygulayalım bölümü, konuyu anlayıp anlamadığımızı tespit
edebilmenizi sağlayacaktır.
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1. ÜNİTE
1. Ünite

16

KİMYANIN
GELİŞİMİ

Bu ünitede ilköğretimde öğrendiğiniz bilgilere ilave olarak
özellikle kimyanın neden bilim sayıldığı ve simyanın neden
bilim sayılmadığı, kimyanın bilim olma süreci ve geçmiş
zaman ile günümüzdeki madde fikrinin karşılaştırılması ve
bilimsel yöntem basamakları irdelenecektir.

1.
BÖLÜM
İçerik
1. Eski Çağlarda Keşfedilen
Maddeler
2. Simya
3. Element Kavramının
Tarihsel Gelişimi

İNSAN MADDE
İLİŞKİLERİNİN
TARİHÇESİ
Eski Çağ insanları dört ana elementin varlığına inanırlardı. Bu dört elementin farklı
biçimlerde bir araya gelmesiyle farklı maddelerin oluştuğunu kabul etmişlerdir. İsa’dan
önce başlayan bu düşünce sistemi Orta Çağın sonlarına kadar devam etmiştir. Bahsedilen
dönemde dünyanın farklı yerlerinde bilimsel olmayan değişik düşüncelerin (batıl inançların)
yer aldığı görülmektedir. Aynı dönemde bazı insanlar maddeyi altına dönüştürüp belli bir güce
sahip olmayı veya ölümsüzlük iksirini elde ederek ölümü yenmeyi istemişlerdir. İnsanlar cıva
ve kurşun bileşikleri ile birtakım işlemler gerçekleştirmişlerdir. Bilimsel dayanağı olmayan,
sınama-yanılma yoluyla yapılan bu işlemler simya olarak isimlendirilmiştir.
Simyadan kimyaya geçiş süreci 18. yüzyılın sonlarında deneysel bulguların
kullanılması ile ortaya çıkmıştır.
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9. Sınıf Kimya

1.1 Eski Çağlarda Keşfedilen Maddeler
İnsanoğlu var olduğu günden beri hep arayış içindedir. Bu arayış,
kendini koruma ve yaşamını sürdürebilme ihtiyacından doğmuş ve
insanlığın gelişimine katkıda bulunmuştur. Sizce Eski Çağ insanları
ihtiyaçlarını gidermek için neler yapmışlardır?
İlk insanların yerinde olsaydınız barınma ihtiyacınızı gidermek
için hangi malzemeleri kullanılır ve o malzemelerle neler yapardınız?
Barınma sorununa çözüm bulan insan kendini vahşi hayvanlardan
korumak ve avlanmak için neler yapmış olabilir?

Resim 1.1 Çevresindeki maddeleri işleyerek günlük yaşamını
kolaylaştırmaya çalışan Eski Çağ insanı

İnsanlar, yıldırımların ormanlara düşmesi, şiddetli fırtınalarda
ağaç dallarının birbirine sürtmesi ve yanardağdan akan lavların
oluşturduğu doğal yangınlar vb. olaylarla ateşi tanıdı.

Resim 1.2 Ateşi balık
pişirmekte kullanan Eski Çağ
insanı

Resim 1.3 Topraktan yapılan
çanak ve çömlekler

Yiyecekleri pişirmek için kap arayışında olan insanoğlu sınamayanılma yoluyla toprağı işleyebileceğini gördü ve topraktan kaplar
yaptı (Resim 1.3). İnsanoğlu hangi tür toprağı kullanmış ve topraktan
yaptığı kapların daha dayanıklı olmasını nasıl sağlamış olabilir? İlk
yapılan toprak kapların ve günümüzde kullandığımız seramik kapların
ham maddesi aynı olabilir mi?
İnsan, ateşin maddeleri yaktığını ve erittiğini keşfetmişti.
İnsanlar bazı madenleri eritip karıştırarak kullanmaya başlamışlardı.
Kullanılan madenlerin başında demir, bakır ve kalayın gelmesinin
nedeni ne olabilir? İnsanoğlunun savunma ve saldırı amaçlı araçları
yapmak için keşfettiği bazı maddeleri saf olarak kullanmak yerine
başka maddelerle karıştırarak kullanmasının nedeni sizce ne olabilir?
İnsanoğlu önce avladıkları hayvanların kürkleri ile vücutlarını
örterken daha sonra bu kürkleri işleyerek
giyecek ihtiyacını
karşılamıştır.

Resim 1.4 Kesici aletler, mızrak
ve ok başları
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İnsanlar, temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dış görünümüne
önem vermeye başladılar. Güzelleşmek için çeşitli yöntemlere
başvuran insanlar yüzünü bitkisel ve madensel boyalarla boyadı.
Örneğin, Eski Mısır’da insanlar göz çevresindeki bölgeyi “kohl”

1. Ünite

Kimyanın Gelişimi

(sürme) denen yeşil ya da siyah boyalarla renklendiriyorlardı.
Yeşil boya maddesinin malahit (Resim 1.5), siyahın ise toz hâldeki
kurşun(II) sülfür olduğu sanılmaktadır. Benzer amaçla antimon(III)
sülfür, bakır(II) oksit ve mangan(IV) oksit de kullanılmaktaydı.
İnsanın sınama-yanılma yoluyla keşfettiği maddelerden biri
de tuzdur. Tarih boyunca önemli bir ticaret maddesi olan tuz,
bazı bölgelerde o kadar değerli olmuş ki insanlar altını tuzla
değiştirmişlerdir. Tuz neden bu kadar önemlidir? Tuz sadece
tatlandırma için mi kullanılır?
Eski Çağ insanlarının, yararını keşfettiği maddelere tuzun yanında,
göz taşı [bakır(II) sülfat, CuSO4] ve şap [potasyum alüminyum sülfat,
KAl(SO4)2.12H2O] gibi maddeler de örnek olarak verilebilir. İnsanoğlu
keşfettiği bu maddeleri hastalıklardan korunma ve tedavi amacıyla da
kullanmıştır.

Resim 1.5 Mısırlıların süslenmede kullandığı malahit

Hastalıktan korunma ve tedavi amacıyla bitkiler de kullanılmıştır.

A

B

C

Resim 1.6 Eski dönemlerden beri tedavi ve boyama amaçlı kullanılan bazı
bitkiler (A) safran, (B) maydanoz, (C) ısırgan otu

Yıllar boyunca tedavi amacıyla kullanılan bitkiler bugün de
modern eczacılığın kullandığı ham maddelerin temelini oluşturur.
Örneğin rezene, maydanoz gibi bitkiler Eski Çağlardan beri tıpta
kullanılmaktadır. İnsanlar çeşitli deneyimler sonucunda gaz şişkinliği,
sindirim bozukluğu, iştahsızlık gibi hastalıkları tedavi için belirli bir
miktar maydanozu çiğ olarak tüketmeleri gerektiğini keşfetmişlerdir.
Benzer şekilde göz taşı özellikle zehirlenen insanları rahatlatmak
amacıyla şap çözeltileri ise yaraların üzerine kapatılan sargılarda
kullanılmıştır. Bitkisel kökenli ilaçların ham maddeleri olarak çam,
terebentin, kendir, safran, ısırgan otu vb. sayılabilir. Hastalıkları
bitkilerle tedavi etmeyi öğrenen insanoğlu ölüme de çare bulma uğraşı
içine girmiştir. Lokman Hekim gibi eski dönem şifacıları ölümsüzlük
iksiri için uğraşanların başında yer almıştır. İnsanoğlu ölüme çare
bulamamış fakat deneme-yanılma yoluyla bazı hastalıkları tedavi
etmeyi öğrenmiştir. Örneğin mide üşütmelerinde nanenin limon
kabuğuyla kaynatılarak kullanılmasının iyi geldiği keşfedilmiştir.
Bugün de bu tarz hastalıklarda limon kabuğu ve nane kaynatılarak
içilmektedir.

Resim 1.7 Eski dönemlerde yaşayan insanlardan biri bir gün
ava çıktığında bir geyik vurmuş.
Geyiği pişirip yerken etten bir
parça yere düşmüş. Et parçası
ziyan olmasın diye alıp yediğinde lezzetinin daha iyi olduğunu
keşfetmiş. Çünkü orası tuzlu bir yermiş ve düşen et tuza
bulandığından tadı değişmiş.

Resim 1.8 Güneşte kurutulmuş
kayısı

Bitkileri, hastalıkları tedavi için kullanan insanlar, elde ettikleri
ürünlerin dayanıklılığını artırmak ve uzun süre bozulmadan saklamak
için de çareler aramışlardır. Kükürt buharı ile ağartma ve bandırma
gibi çeşitli yöntemler kullanmışlardır. Kükürt buharı ile sarartılan
ürünlere kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm örnek verilebilir.
İnsanoğlu giysilerin boyanmasında da bitkileri kullanmıştır.
Hayvanların yünlerinden yaptığı giyecekleri, Kıbrıs taşı [demir(II)
sülfat, FeSO4], şap ve alizarin gibi boyar maddelerle boyamıştır.
Giyecekleri; kıbrıs taşının koyu mavi, şapın sarı, alizarinin ise turuncu
renge boyadığını görmüştür.

Resim 1.9 Kükürtle ağartılmış
kayısı
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9. Sınıf Kimya
Araştırma
Bir yumurtayı bir miktar su
ve soğan kabukları bulunan
kap içinde kaynatalım. Soğan
kabukları boyama amaçlı
kullanılabilir mi?

Boyar madde için kullanılan bazı bitkiler ve oluşturduğu renkler
aşağıda verilmiştir.
• Armut ağacının yapraklarından kahverengi,
• Asma yaprağı, şap ile kullanıldığında sarı; Kıbrıs taşı ile
kullanıldığında koyu sarı,
• Ayva kabuğu ve çekirdeklerinden lacivert,
• Ceviz yaprağı, kabuğu ve özünden kahverengi,
• Ebegümeci yapraklarından yeşil,
• Ihlamur ağacı kabukları, çam kabukları ve şap ile birlikte
kullanıldığında kahverengi,
• Meyan kökü şapla kullanıldığında sarı,
•

Şeftali ağacı yaprakları, göz taşı ile kaynatılarak kullanıldığında
yeşil-sarı karışımı renk elde edilir.

1.2 Simya
Değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve
hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma uğraşlarına
simya (alşimi), bu işle uğraşanlara da simyacı (alşimist) denir.

Resim 1.10 Lokman Hekim’in
ölümsüzlük iksirini bulduğuna
ancak formülü kaybettiğine
dair efsaneler söylenmektedir.
Bu efsanelerden birine
göre Lokman Hekim, içinde
ölümsüzlük iksiri bulunan
şişeyi köprüden geçerken
düşürüp kaybetmiş, bir başka
efsaneye göre ise eline yazdığı
ölümsüzlük formülü yağmurda
silinmiştir.

Simya teorik temelleri olmayan deneme ve yanılmaya dayanan
çalışmaları içerdiği ve sistematik bilgi birikimi sağlayamadığı için bilim
değildir. Ancak simyacıların kimyaya geçişin öncüleri olduğu, pek çok
araç ve gereç geliştirdikleri göz ardı edilmemelidir. Örneğin simyacılar
17. yy ortalarına doğru maddedeki elementlerden birinin yanmaya
neden olduğunu ileri sürmüşler ama bu görüş ateşin maddesel bir
cisim olamayacağı gerekçesiyle reddedilmiştir. Alman simyacı Johan
Joachim Becher (Yohan Yoakhim Beker) (1635-1682) bu öneriyi
gözden geçirerek “Terra Pinguis” (Terra Pinguis) olarak adlandırılan
“ateş elementi”nin yanma sırasında kaçıp giden bir nesne olduğunu
varsaymıştır. Daha sonra bu nesne “filojiston” (ateş ruhu) olarak
adlandırılmıştır.

Resim 1.12 Orta Çağdan itibaren insanlar hem madenleri altına çevirecek
hem de ölümsüzlük iksiri bulunmasında kullanılacak efsanevi bir madde olan
“felsefe taşı”nın bulunması için büyük çaba sarf etmişlerdir.
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Kimyanın Gelişimi

Yanma olayı, yanlış da olsa yapılan ilk tanımlamaya göre yanıcı
olan cisimler ve yanıcı olmayan filojistondan oluşmuştur. Becher’e
göre metal oksitler birer element, metaller ise kül (metal oksit) ve
filojistondan oluşan birer bileşiktir. Oysa günümüzde bu tanımlamalar
tamamen farklı yapılmaktadır.
Roma ve Bizans İmparatorluklarında, daha sonra da İslam
ülkelerinde kimya alanında pek çok ilerleme olmuştur. “Dört öge
kuramı” (su, toprak, ateş, hava) ve elementlerin dönüşümüne ilişkin
düşünceler, İskenderiye’de ve daha sonra da İslam âlimleri Cabir, Razi
ve İbni Sina tarafından geliştirilmiştir.
Kimya pratiği açısından Arap âlimleri, daha önceleri keşfedilmiş,
damıtmada kullanılan imbiği geliştirmiş ve büyük oranda esans
damıtılmasında kullanmışlardır. Orta Çağ simyacıları demir(II) sülfatın
(vitriyol) damıtılmasından sülfürik asit (zaç yağı), demir(II) sülfat
ve potasyum nitratın birlikte damıtılmasından nitrik asit (kezzap),
demir(II) sülfat ile yemek tuzunun (sodyum klorür) damıtılmasından ise
hidroklorik asit (tuz ruhu) elde etmişlerdir. Farklı anorganik maddelerin
elde edilmesini öğrenmişlerdir. Teknik alanda ilerlemeye karşın,
maddelerin yapısı konusunda daha çok Aristo ve onun izleyicilerinin
görüşleri egemen olmuştur.
Orta Çağ Avrupası’nda sülfürik asit iki ayrı yöntemle elde
edilebiliyordu. İlkinde vitriyol ya da şap, kil kaplarda kızıl oluncaya
kadar ısıtılarak diğerinde ise güherçileye (KNO3 - Hint güherçilesi,
NaNO3 - Şili güherçilesi) kükürt katılıp su dolu bir kap içinde yakılarak
elde ediliyordu.
Sülfürik asit ancak 18. yüzyılın ikinci yarısında sanayinin ilgi
alanına girmiştir. 1744 yılında indigonun (çivit otu) sülfürlenmesiyle
yün boyamacılığında kullanılan yeni bir ürün elde edilmesi sülfürik
asidin önemini artırmıştır. Sülfürik asit ayrıca ağartma işlemlerinde de
kullanılmıştır.
Nikholas Le Blanc (Nikolas Lö Blank)’ın sodyum karbonatı ham
madde olarak kullanmaya başlaması üzerine sülfürik asit sanayinin
temel maddesi hâline gelmiştir. Sanayi, böylece sülfürik asidi Le Blanc
yöntemi ile üretmeye başlamıştır. Sülfürik asit, simyacılar tarafından
bulunan, birçok kullanım alanı olan bir maddedir. Aşındırıcı özelliği
olduğundan, boyacılıkta yararlanılan bazı maddelerin hazırlanmasında,
altın ve gümüşün saflaştırılmasında vb. durumlarda kullanılmaktadır.
Eski Çağlarda altın ve gümüş değerli metallerdi. Aynı dönemlerde
bu metallerlerle birlikte cıva da değerli kabul edilmiştir (Resim 1.14).
Acaba insanlar cıvayı neden değerli kabul etmiş olabilirler?
Resim 1.13 Nikholas Le
Blanc (1742-1806)

Resim 1.14 Cıva çoğunlukla doğal cıva
sülfit mineralinden elde edilir.
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9. Sınıf Kimya
Biliyor muyuz?
Araştırma
Tanınmış bir simyacının çalışmalarını araştırıp ulaştığınız
bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

Cıva Havuzu
Cıva gizemsel öneminin yanı sıra çok lüks bir maddeydi. Eski
dönemlerde yaşamış prens ve halifeler, kendi gezinti bahçelerindeki
cıva dolu havuzlarıyla övünürlerdi. 9. yüzyılda bir Kahire valisi, kare
biçiminde 50 arşınlık (yaklaşık 35 m) böyle bir havuza sahipti ve en
büyük eğlencesi, mehtapta bir yatak üzerinde bu cıva havuzunda
yüzmekti. Oysa cıvanın günümüzde insan sağlığı için çok zararlı
olduğu kanıtlanmıştır.

1.3 Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
Eski dönemlerde kireç, sodyum hidroksit gibi maddelerin uzun
süre “element” sayılmasının nedeni ne olabilir? Element kavramının
tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?
Aristo’ya göre madde, “su, toprak, ateş, hava” olmak üzere dört
ana elementten oluşmaktadır. Bu kabul tamamen düşünceye dayalı
hiçbir denel gerçeklik temeline oturmayan madde algısıdır. Aristo
her şeye uygun gelen özelliklerin sıcak, soğuk, kuru ve yaş olarak
bulunduğunu varsaymıştır. Bunları aşağıdaki şekilde de görüleceği
üzere ikişer ikişer farklı şekillerde birleştirdiğinde en fazla altı çift
elde etmiştir (sıcak-ıslak, ıslak-soğuk, soğuk-kuru, kuru-sıcak,
soğuk-sıcak, kuru-ıslak). Fakat bunlardan soğukla sıcak ve kuruyla
ıslak birbirinin zıttı olduğu için yok edilir ve sonuçta dördü kalır.
Aristo maddeleri dört ana element olarak kabul ettiği su, toprak,
ateş ve havanın değişik şekillerde birleşmesi sonucu oluştuğunu
ve bu maddelerin sıcak-ıslak, ıslak-soğuk, soğuk-kuru, kuru-sıcak
gruplarından birine dahil olabileceğini varsaymıştır. Örneğin soğuk ve
ıslak, suyu (sıvı); soğuk ve kuru, toprağı (katı); ıslak ve sıcak, havayı
(gaz); kuru ve sıcak, ateşi (yanıcı) oluşturur (Şekil 1.1).
ateş

kuru

sıcak

toprak

hava

ıslak

soğuk

su
Şekil 1.1 Aristo’ ya göre elementler
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Kimyanın Gelişimi

Rönesans döneminde bilim insanları, element kavramına yeni
yorumlar getirmişlerdir. Bu yorumlar, bilimsel temele daha yakındır.
Yeni bilimsel bulgular ve ayırma tekniklerinin keşfedilmesi,
element kavramının bugünkü şekliyle algılanmasını sağlamıştır.
Kendinden daha basit maddelere dönüşmeyen saf maddelere
element denmesine karşılık radyoaktifliğin keşfiyle birlikte atomun
küçük parçacıklardan oluştuğunun anlaşılması, bu tanımlamanın
sakıncalı olduğunu gösterir. Uranyum ve toryum gibi elementlerin
atomlarının radyoaktif bozunma ile farklı element atomlarına
dönüşmesi, buna örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bu element
tanımının bir sakıncası da kireç, sodyum hidroksit, su gibi zor ayrışan
bileşiklerin uzun süre element olarak kabul edilmesidir.
Atomlardaki proton sayısı elementlerin kimlik özelliğini oluşturur.
Her elementin proton sayısı birbirinden farklıdır. Örneğin oksijen
elementi atomlarında 8 proton bulunurken, kükürt elementi atomları
16 protondan oluşur.

Cu

Resim 1.15 Elementlerden bazıları
a) Alüminyum b) Bakır c) Bor d) Sodyum

Uygulanan bilimsel çalışmalar sonucunda saf olarak elementlerin
elde edilmesinden sonra bunların birbirleriyle değişik oranlarda
etkileşimleri sorgulanmaya başlanmış, bunun sonucunda kimya ile
ilgili belli kanunlar keşfedilmiştir. Rönesans döneminde Hollandalı
kimyacı Van Helmont (Van Helmont, 1577-1644) deneylerinde
teraziyi kullanarak kimyasal çalışmalara nicel özellik kazandırmıştır.
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9. Sınıf Kimya
Okuma Metni
İbni Sina
Simya açısından özellikle transmutasyon (değersiz metalleri
değerli metallere dönüştürme) olayıyla ilgilenmiştir. Yüzyıl boyunca
önemini sürdürmüş olan “Kitab el-Şifâ” adlı yapıtının mineralojiye
ilişkin bölümünde mineralleri taşlar, ateşte eriyen maddeler, kükürtler
ve tuzlar diye dört gruba ayırmıştır. Bu kitabın son kısmında
simyacılara çatarak bir metalin başka bir metale dönüştürülmesinin
olanaksızlığını ve bu yolla yapılan alaşımların, kurnazca yapılmış
taklitlerden öte bir şey olmadığını belirtmiştir.
İbni Sina’ya göre gümüş ve altın, ay ve güneşin yeryüzüne
etkisiyle doğa tarafından oluşturuluyordu. “Kitab ün-Nefs” adlı
eserinde simyadan söz eder. “Tıp Kanunu” adlı büyük eseri 1700’lere
değin Avrupa’da ve yakın zamanlara değin de Kuzey Afrika’da bir
otorite ve resmî bir ilaç kitabı olarak tanınmıştır.
Resim 1.16 İbni Sina
(980-1037)

İbni Sina’nın simya konusunda “Risalet el-İksir” adını taşıyan
yapıtında bakır, kurşun ya da kalay gibi metallerin eritilmesinden
sonra çeşitli işlemlerle sarı ya da beyaz renk kazandırılmasıyla elde
edildiği sanılan altın ya da gümüş benzeri taklitlerin, gerçekten altın
ya da gümüş olamayacaklarını söylemektedir. Transmutasyonun
mümkün olmadığını, yalnızca renk değişiminin, maddenin
özünü değiştiremeyeceğini belirtmektedir. Altın ya da gümüş
rengine boyamada kullanılacak boyaları İbni Sina “iksir” adıyla
karşılamaktadır. Beyaza boyamada cıvanın kullanılabileceğini; çünkü
sıvı hâlde olan cıvanın, maddenin iç kısımlarına girebilme yetisinin
fazla olduğunu; ayrıca cıva miktarı arttırıldığında boyama etkisinin
artmadığını deneylerle gözlemiştir. Kırmızı boya olarak kullanılacak
maddeyi ise kükürt ve cıvayı birlikte pişirerek elde etmiştir. Cıva,
kükürt ve kirecin birlikte pişirilmesi ile elde edilen kırmızı renkli
maddenin, metalleri sarıya boyamada kullanılabileceğini deneylerle
kanıtlamıştır. Ayrıca saç, yumurta ve kan gibi organik maddelerden
hayvansal boya olarak yararlanılabileceğini belirtmiştir. Doğada
varlığı kabul edilen “dört öge”den (hava, su, toprak ve ateş) dördünün
de kırmızı boyada bulunduğunu, beyaz boyada ise ateş dışındaki
öteki üç ögenin yer aldığını belirtmiştir. Risalet el-İksir’de boyama
işleminin tamamlanması ve boyama iksirinin özellikleri konusunda,
“Bu iksir, boya etkisiyle boyar, yağ etkisiyle derinlemesine gider, kül
etkisiyle sabitleştirir. Yağ, çok hafif olan boyayı ve çok yoğun olan
külü su ile birleştirir. Cıva ise boyanın taşıyıcısıdır. Boya aracılığıyla
boyanın kül ile desteklenen yağ iç kısımlara girince (boya ile kül),
birlikte derinlemesine karışmış olurlar; kül sabit kalınca, ikisi de
iyice karıştıkları için sabitleşir. Kırmızı boya dört ögeden ateşe, yağ
havaya, cıva suya, kül ise toprağa benzemektedir. Beyaz, bunlardan
üçü (ateş hariç) ile gerçekleşir; sarı dördünün tamamı ile gerçekleşir.”
demektedir.
İbni Sina, kendi dışındaki hiçbir otoritenin görüşünü, kendi
araştırma ve mantık süzgecinden geçirmeden kabul etmemiş ve bu
yönü ile de bilim dünyasına ışık tutarak modern bilimsel yöntemin
öncülüğünü yapmıştır. İbni Sina, madde ve biçimi bir birlik olarak kabul
etmiştir. Doğa olaylarının açıklanmasında doğaüstü ve maddesel
olmayan güçlerin etkisinin kabulünün gerekmediğini söylemiş,
kurumsal düşünme ve kavram oluşturma gibi düşünsel çalışmaları
üst düzeye çıkmıştır.
(Zeki TEZ, Kimya Tarihi, s. 90-91, Aslından düzenlenerek alınmıştır.)

24

2.
BÖLÜM
İçerik
1. Kütlenin Korunumu Kanunu
2. Sabit Oranlar Kanunu
3. Katlı Oranlar Kanunu
4. Birleşen Hacim Oranları

KİMYANIN TEMEL
KANUNLARI
Önceki bölümde de değindiğimiz gibi simyacılar, bilimsel çalışma yerine rastgele
çalışmışlardır. Bilim olma sürecine geçilmesi, yasaların, kuralların ortaya konulmasıyla ve
bilgileri sistematik hâle getirmeyle gerçekleşmiştir. Bu bölümde kimya kanunlarının (Kütlenin
Korunumu Kanunu, Sabit Oranlar Kanunu, Katlı Oranlar Kanunu, Birleşen Hacim Oranları
Kanunu, Avogadro Hipotezi) bulunuşu ve uygulamaları ile ilgili çalışmaları göreceğiz. Bu
temel kimya kanunları ortaya konulduktan sonra kimyanın gelişimi hızlanmıştır.
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9. Sınıf Kimya
Kimyayı simyadan ayıran en önemli özelliklerden birisi ölçmeye
dayalı olmasıdır. Deneysel sonuçların ölçülmesi ve yorumlanması
kimyanın temel kanunlarının ortaya çıkmasına neden olmuş
ve kimyada bilimsel süreç böylece başlamıştır. Bilimsel sürecin
başlangıcı ve gelişimine katkı sağlayan kimya kanunlarını birlikte
anlamaya çalışalım.

2.1 Kütlenin Korunumu Kanunu
Kimyasal tepkimelerde kütle korunur mu? Tepkimeye katılan
maddelerin kütlelerini toplarsak ürün olarak oluşan maddenin
kütlesine ulaşabilir miyiz? Bu sorulara aşağıdaki etkinlikle cevap
arayalım.
Etkinlik 2.1

Resim 1.17 Demir (II) Sülfür
Bileşiği

Tepkimelerde Kütle Değişir mi?
Etkinliğin Amacı
Kimyasal
sal tepkimelerde tepkimeye katılan maddelerle oluşan
maddeler arasındaki kütle ilişkisini
irdeleme
ereç
Araç ve G
Etkinliği Uygulayalım
zu
• Demir to
1. 1 numaralı deney için aşağıdaki tabloda
tozu
verilen miktarlarda demir ve kükürt tozlarını
• Kükürt
deney tüpüne koyup tüpün ağzına balonu
mesnedi
• Bunzen
takalım. Tüple birlikte tartarak tartım değerini
beki
kaydedelim.
• Bunzen
tüpü
2. Tüpteki demir ve kükürt tozlarını karıştırıp
• Deney
ısıtalım. Isıtma süresince tüpte oluşan
• Terazi
değişiklikleri gözleyelim.
a parçası
• Bağlam
3. Tüpte oluşan değişiklikler sona erinceye kadar
kıskacı
ısıtmaya devam edelim.
• Bunzen
k
4. Deney tüpü soğuduktan sonra tartarak
• Sacaya
bulduğumuz değeri kaydedelim.
şası
• Tüp ma
5. Aynı işlemleri 2, 3 ve 4 numaralı deneyler için de
Balon
yaparak bulduğumuz değerleri tabloya not edelim. •
Deneyler

Fe kütlesi (g)

S kütlesi (g)

1

7

4

2

14

8

3

21

12

4

28

16

Bileşiğin
kütlesi (g)

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Demir ve kükürdü ısıttığınızda bir tepkime gerçekleşti.
Tepkimeye katılan demir ve kükürdün kütleleri toplamıyla oluşan
bileşiğin kütlesi arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Deney tüpüne balon takmamızın sebebi ne olabilir?
3. Demir çivi paslandığında kütlesi artar. Bu durumu nasıl
açıklarsınız?
26

1. Ünite
Etkinlik 2.1’deki deneylere benzer tarzda deneyler yapan Antoine
Lavoisier (Resim 1.18) bir kalay örneği ve bir miktar hava içeren bir
cam balonun ağzını kapatmış ve tartmıştır. Sonra kapalı balonu bu
hâliyle ısıtmış ve kalayın tebeşir tozuna benzer bir toza dönüştüğünü
görmüştür. Kabı yeniden tartmış ve kütlenin değişmediğini bulmuştur.
Yaptığı denemelerde hep aynı sonuca ulaşmıştır. Başka bir deneyde
fosforu kapalı bir kapta yakınca oluşan gazın kütlesinin değişmediğini,
oysa kabı açtığında havanın içeri girmesiyle birlikte gazın kütlesinin
az da olsa arttığını saptamıştır. Bu sonuçların ışığında Kütlenin
Korunumu Kanununu ifade etmiştir.
Lavoisier’i unutulmaz yapan özelliği maddelerin kimyasal
değişimleri ile ilgili ölçmelerde gösterdiği olağanüstü duyarlılıktı. Bu
özelliği ona Kütlenin Korunumu Kanununu ortaya koyma olanağı
sağlamıştır. Lavoisier kimi kez kendi adıyla da anılan bu ilkeyi
şöyle dile getirmişti:
“Doğanın tüm işleyişlerinde hiçbir şey yoktan var olmaz. Tüm
dönüşümlerde maddenin miktarı aynı kalır.”
Maddenin yapısındaki değişmeler kimyasal değişim olarak
adlandırılır. Kimyasal değişmede değişim öncesinde maddelerin
kütleleri toplamı değişim sonrasındaki maddelerin kütleleri toplamına
eşittir.

2.2 Sabit Oranlar Kanunu
Etkinlik 2.1’de 7 g demir ile 4 g kükürt aldığımızda 11 g bileşik
elde etmiştik. Acaba 10 g demir, 4 g kükürt kullansaydık 14 g bileşik
elde edebilir miydik?
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Resim 1.18 Antoine-Laurent
de Lavoisier kimyaya devrim
getirmiş bir kişidir. Bu devrim,
yüzyıllar boyunca “simya” adı
altında sürdürülen çalışmaların,
bugünkü anlamda, kimya bilimine dönüşmesidir.
Lavoisier bilim dünyasında
yanma olayına ilişkin geliştirdiği
yeni kuramıyla ün kazanır. Kimya devrimini oluşturmada başka
önemli çalışmaları da vardır. Ayrıca, deneylerinde, özellikle ölçme
işleminde gösterdiği olağanüstü
duyarlılık, kendisini izleyen yeni
kuşak araştırmacılar için özenilen bir örnek olmuştur. Kimya,
dil, mantıksal düzen ve kuramsal
açıklama yönlerinden bilimsel
kimliğini Lavoisier’e borçludur.

Etkinlik 2.2
Magnezyumun Oksijenle Tepkimesi
Etkinliğin Amacı
Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütlece
birleşme oranlarını araştırma

Etkinliği Uygulayalım
1. Şerit hâlindeki magnezyumdan 1,5;
3 ve 4,5 gramlık üç parça alalım.
Porselen kapsülün kütlesini de tartarak
kaydedelim.
2. 1,5 gramlık magnezyum şeridi penset ile
tutarak bunzen beki alevinde tutuşturalım.

•

ereç
Araç ve G
m şerit
Magnezyu

• Penset
beki
• Bunzen
• Terazi
n kapsül
• Porsele

Resim 1.19 Magnezyumun
oksijenle tepkimesi

3. Yanan magnezyum şeridi porselen kapsüle alarak yanma
işleminin tamamlanmasını sağlayalım. Daha sonra porselen
kapsülü, içindeki madde ile birlikte tartalım.
4. Magnezyum şeridin kütlesindeki değişimi hesaplayalım ve
sonuçları tabloya kaydedelim.
Yukarıdaki işlemleri 3 ve 4,5 gramlık magnezyum şerit
kullanarak tekrarlayalım.
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Mg’un kütlesi
(g)

Yanma
sonrası
oluşan
maddenin
kütlesi (g)

Mg’daki kütle
artışı
(g)

Mg’un kütlesi /
Kütle artışı

1,5
3
4,5

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Magnezyum şeridin başlangıçtaki kütlesi ile yanma sonunda
oluşan maddenin kütlesinde bir farklılık var mı? Bunu nasıl
açıklarsınız?
2. Magnezyumun kütleleri ile kütle artışları oranlarından çıkaracağımız sonuç ne olur?
3. 9 gram magnezyum alsaydık ısıtma sonrasındaki kütlesi ve
bunun kütle artışına oranı kaç olurdu?
Etkinlik 2.2’de benzer deneyler yapan Fransız kimyacı Proust
(Prus) hep aynı miktar bakırı, sülfürik asit ya da nitrik asitte çözüp
sonra soda (Na2CO3) ya da potas (K2CO3) ile etkileştirdiğinde, daima
aynı kütlede ürün elde etmiştir.
Proust bunu; “Elementler ancak belirli kütle oranlarında birleşerek
bileşikleri oluşturabilir.” şeklinde açıklamıştır. Örneğin, 1 g hidrojen ile
8 g oksijen birleşerek 9 g su bileşiği oluşturur.
Etkinlik 2.2’de incelediğiniz gibi bir bileşiğin bütün örnekleri aynı
bileşime sahiptir. Yani, bileşiği oluşturan elementler kütlece sabit bir
oranda birleşirler, buna Sabit Oranlar Kanunu denir.
Sabit Oranlar Kanunu, 1807’de Dalton Atom Teorisini ortaya
atmadan önce denel olarak tayin edilmiş ve teorinin mevcut deneylerle
uygunluğu, onun başarısına ve kabulünün çabuklaşmasına sebep
olmuştur. Bununla beraber, Sabit Oranlar Kanunu atomik teorinin
doğruluğuna kanıt oluşturmaz. Atomik teoriyle Sabit Oranlar Kanunu
arasındaki uygunluk daha eleştirici bir deyişle şöyle belirtilebilir.
Eğer atomlar varsa ve bu atomlar arasında bazı özel yollarla bileşik
meydana geliyorsa belli bir bileşiğin bütün moleküllerinde aynı sayıda
atom olması beklenmelidir. Ayrıca eğer belli bir elementin bütün
atomları aynı kütlede iseler bir bileşiğin kütlece bileşiminin de sabit
olması gerekir.
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2.3 Katlı Oranlar Kanunu
Aynı elementlerin bir araya gelmesiyle hep aynı tür bileşik mi
oluşur?
Etkinlik 2.3
Aynı Elementlerle Farklı Bileşikler
Etkinliğin Amacı
Aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin
aynı miktarıyla birleşen diğer elementin kütleleri arasındaki oranın
hesaplanması
Etkinliği Uygulayalım
Sabit oranlar kanununu düşünerek aşağıda verilen tabloda iki
bileşikteki oksijen miktarları sabit alındığında bileşikteki diğer elementin kütleleri arasındaki oranı hesaplayarak boş sütuna yazalım.
Bileşiğin
formülü

Bileşikteki elementlerin
kütleleri

MnO

55 g mangan, 16 g oksijen

MnO2

55 g mangan, 32 g oksijen

H2O

1 g hidrojen, 8 g oksijen

H2O2

1 g hidrojen, 16 g oksijen

SO2

32 g kükürt, 32 g oksijen

SO3

32 g kükürt, 48 g oksijen

NO2

14 g azot, 32 g oksijen

N2O5

28 g azot, 80 g oksijen

Oksijenler sabit
alındığında diğer
elementlerin kütleleri
arasındaki oran

Dalton’a göre hidrojen atom
modeli

Dalton’a göre hidrojen atom
modeli
Hidrojen atomları birbirinin
aynısıdır.

Etkinliği Sonuçlandıralım
Her örnek için oksijen miktarları sabit alındığında diğer elementin
miktarları arasındaki oran nedir? Bu oranı nasıl yorumlarsınız?
Dalton hidrojen ve oksijen gibi elementlerin farklı özellikler
göstermesinin, ancak hidrojen atomlarının oksijen atomları ile aynı
olmadığını varsayarak açıklanabileceğini biliyordu.
Dalton’a göre, bir bileşik oluşturabilmek için belli elementlerin
belirli sayıda atomlarına gereksinim vardır. Bu fikir, Fransız kimyacı
Joseph Proust’un 1799 yılında yayınladığı Sabit Oranlar Kanununun
uzantısıdır (Resim 1.20).
Dalton’un Atom Teorisi Katlı Oranlar Kanununu destekler
(Dalton’un üçüncü görüşü). Bu kanuna göre iki element birden fazla
bileşik oluşturmak üzere birleşirlerse, bir elementin belli bir kütlesi ile
birleşen diğer elementin farklı kütleleri arasında küçük tam sayılı bir

Dalton’a göre oksijen
atom modeli

Dalton’a göre hidrojen atom
modeli
Farklı elementin atomları
birbirinden farklıdır.
Resim 1.20 Dalton’un ağaçtan
yaptığı atom modelleri
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oran vardır. Dalton Atom Teorisi, Katlı Oranlar Kanununu basit bir
şekilde açıklar. Örneğin karbon, oksijen ile iki tane kararlı bileşik
oluşturur. Bunlar karbon monoksit ve karbon dioksittir. Modern
ölçüm teknikleri, karbon monoksitte bir karbon atomu ile bir oksijen
atomunun, karbon dioksitte ise bir karbon atomu ile iki oksijen
atomunun birleşmiş olduğunu gösterir. Buna göre karbon monoksitteki
oksijenin karbon dioksitteki oksijene oranı 1/2’dir. Bu sonuç Katlı
Oranlar Kanunu ile uyum içindedir, çünkü bir bileşikteki belli bir
elementin kütlesi o elementin atom sayısı ile orantılıdır. Örneğin FeO
[demir(II) oksit] bileşiğinde 56 gram demirle 16 gram oksijen, Fe2O3
[demir(III) oksit] bileşiğinde ise 56 gram demir 24 gram oksijenle
birleşmektedir. Her iki bileşikteki demir miktarları aynıdır. Oksijen
miktarları arasındaki oran (katlı oran) ise 16/24 = 2/3’ tür. Yaptığınız
etkinlikteki katlı oranları belirtiniz.
Resim 1.21 John Dalton
(1766 - 1844)
Dalton’un atomla ilgili görüşleri
şöyle özetlenebilir:
1. Elementler atom adı verilen
son derece küçük taneciklerden
oluşur.
2. Belli bir elementin bütün
atomları birbirinin aynıdır; yani bu
atomların boyutları eşittir, aynı kütleye
sahiptir ve kimyasal özellikleri aynıdır.
Ancak bir elementin atomları diğer
bütün elementlerin atomlarından
farklıdır.
3. Bileşikler birden çok elementin
atomlarından oluşmuştur. Herhangi
bir bileşikteki iki elementin atom
sayılarının oranı bir tam sayı ya da
basit tam sayılı bir kesirdir.
4. Kimyasal tepkimeler, yalnızca
atomların birbirinden ayrılması,
birbirleri ile birleşmesi ya da yeniden
düzenlenmesinden ibarettir;
atomların yok olmasına ya da
oluşmasına yol açmaz.

Dalton’un maddenin doğasına ilişkin zekice önsezisi 19. yüzyılda
kimyanın hızla gelişmesinde en önemli itici güç olmuştur.

2.4 Birleşen Hacim Oranları
Daltona göre eğer iki element birbirleriyle yalnızca bir bileşik
verecek şekilde birleşiyorsa bu bileşiğin bir molekülünde herbir
elementten birer atom bulunur. 1805 yıllarında hidrojen ve oksijenden
meydana gelen bileşik olarak yalnızca su biliniyordu. Bu yüzden
yukarıdaki açıklamaya göre suyun formülü HO olarak düşünülmüştü.
Ayrıca 1 gram hidrojenin 8 gram oksijenle birleşerek su oluşturduğu
biliniyordu.
1808’de Gay-Lussac’ın (Resim 1.22) yayınladığı çalışmalar
molekül kavramına açıklık getirmiştir. Gay-Lussac gaz hâlindeki maddelerin yer aldığı tepkimeleri inceleyerek aynı sıcaklık ve basınç
koşullarında ölçülen gaz hacimlerinin orantılı olduğunu göstermiştir.
Örneğin, azot monoksit ile oksijen arasındaki tepkime
2NO2(g) şeklindedir.
2NO(g) + O2(g)
NO

NO2

1 Hacim

NO

+

O2
1 Hacim

1 Hacim

NO2

1 Hacim

1 Hacim

Toplam 2 hacim

Toplam 2 hacim

Bu tepkimede harcanan oksijen gazının hacminin azot monoksit
(NO) ve azot dioksit (NO2) gazının hacmine oranı 1/2’dir. Başka bir
deyişle 2 hacim NO, 1 hacim O2 ile birleşmektedir ve 2 hacim NO2
oluşmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi bir tepkimedeki gazlar
tam sayılarla ifade edilebilen basit hacim oranlarında birleşmektedir.
Gay-Lussac başka çalışmalardan N2O, NO ve NO2 bileşiklerinde bir
hacim oksijene karşılık sırasıyla 2, 1 ve 1/2 hacim azot bulunduğunu
göstermiştir. Gay-Lussac bu durumu Dalton’un atom teorisine bir
destek olarak düşünmüştür.
Dalton, Gay-Lussac’ın gözlemleri doğru ise bunu aynı koşullarda
eşit hacimli gazlarda eşit sayıda (ya da tam katı kadar) tanecik
(molekül) bulunması demek olacağını gördü. Ancak bu düşünceyi
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suyun oluşumundaki verileri ve kimyasal tepkimeyi yalnızca bir atomun
diğer atomla birleşmesi olarak kabul ettiğinden reddetti. Dalton suyun
oluşum tepkimesini H + O
HO şeklinde düşünmekteydi. O
dönemde su buharının yoğunluğunun oksijenin yoğunluğundan
daha az olduğu da biliniyordu. Dalton bu yoğunluk farklılığının eşit
hacimde eşit molekül kavramıyla açıklanamayacağını, eşit hacimlerde
su buharı ve oksijen düşünülürse su buharında oksijenden daha az
molekül olması gerektiğini belirtmiştir. Dalton’un eşit hacimde eşit
molekül bulunması düşüncesini reddetmesinin ikinci nedeni şuydu:
Eşit hacimde azot ve oksijen birleştiğinde iki hacim azot monoksit
meydana geldiği biliniyordu. Öyleyse şu tepkimeler yazılabilirdi.
oksijen

azot monoksit

1 hacim +

1 hacim

2 hacim

n atom

n atom

2n molekül

azot

+
+

Dalton son tepkimenin yazılamayacağını çünkü n tane bölünmez
atomların tepkisinden asla n den fazla tanecik meydana gelmeyeceğini
belirtti. Bu sonuç şu varsayıma dayanıyordu: Elementlerin tanecikleri
tek tek atomlardır. Dalton bu varsayımın ne dereceye kadar doğru
olabileceği üzerinde durmamış, bunun yerine eşit hacimler - eşit sayılar
varsayımını reddetmiştir.

Resim 1.22 Joseph Louis
Gay-Lussac (1778-1850) tepkimedeki hacimler arasındaki
oranı ifade eden Fransız
kimyacı.

Eşit hacimler - eşit sayılar varsayımının doğru olduğu Amadeo
Avogadro (Resim 1.23) tarafından ortaya çıkarıldı. Bu varsayımı gaz
hâlindeki bazı elementlerin taneciklerinin tek tek atomlar değil çok
atomlu moleküller şeklinde olması gerektiğini düşünerek açıkladı.
Örneğin azot ve oksijenin taneciklerinin (moleküllerinin) çok atomlu
olabildikleri kabul edilirse
azot monoksit

azot + oksijen
1 hacim

2 hacim

+ 1 hacim

2n molekül yazılabilir.

n molekül + n molekül

2NO şeklinde gösterebiliriz.
Bu tepkimeyi
1N2 + 1O2
Sembollerin önüne yazılan sayılar hacim ve molekülü ifade etmektedir.
Tepkimeyi böyle yazmakla atomları bölmek zorunluluğunun olmadığına
ve Dalton’dan farklı olarak “molekül” kavramın yer aldığına dikkat
ediniz.
Dalton’un teorisiyle hidrojen klorür oluşması gibi tepkimeler
açıklanırken amonyağın oluşması tepkimesi açıklanamaz. Neden?

H

H

+

Cl

H

Cl

H

Cl

Cl

Avogadro Hipotezi

Şekil 1.2 Hidrojen klorürün oluşması

hidrojen gazı +

klor gazı

hidrojen klorür gazı

1 hacim

1 hacim

2 hacim

Cl2(g)

2 HCl (g)

H2(g)

+
+

Amonyağın oluşması;
Azot gazı

+

hidrojen gazı

1 hacim

+

3 hacim

Resim 1.23 Amadeo Avogadro
(1776-1856) Aynı koşullarda
(aynı sıcaklık ve basınçta)
gazların hacimleri ile tanecik
sayısını ilişkilendiren İtalyan
kimyacı.

amonyak gazı
2 hacim

+
3H2(g)
2 NH3(g)
N2(g)
Bilimsel yöntem için yukarıda gördüğümüz Kütlenin Korunumu, Sabit
Oranlar, Katlı Oranlar Kanunu ve Birleşen Hacim Oranlarından elde
edilen deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan elde edilen nicel
(sayısal) sonuçlar yeni hipotezlerin oluşturulmasında oldukça önemlidir.

Avogadro’nun “eşit hacimlereşit sayılar” kuramı iki farklı
biçimde ifade edilebilir.
1. Aynı sıcaklık ve basınçta
farklı gazların eşit hacimleri eşit
sayıda atom veya molekül içerir.
2. Aynı sıcaklık ve basınçta,
farklı gazların eşit sayıdaki
molekülleri eşit hacim kaplar.
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Çağ insanı

arayışındaki İlk

ve yiyecek

İyi bir barınak

Ateşin
bulunuşu

lemiştir.

hareket hâlinde olduğunu söy-

kurulduğunu, atomların sürekli

ve girdapların “harmonisiyle”

ları hareketlerle yarattıkları şok

Evrenin atomların sahip olduk-

Demokritos (İÖ 470 - 361)

Felsefe taşı

Mantık biliminin, dolayısıyla
akılcı ve bilimsel görüşlerin
ö n c ü s ü d ü r. M a d d e n i n
“toprak, su, hava, ateş”
dörtlüsünden oluştuğunu
düşündü.

Aristotales (İÖ 384 - 322)

Madeni altına çevirebilir miyim?

İmbik

KİMYANIN TARİHSEL GELİŞİM ŞERİDİ

Ölümsüzlük iksiri

“Belli elementlerin belirli
sayıda atomlarından bileşik
oluşur.” fikrinin sahibidir.

John Dalton (1766-1844)

“Tepkimede çıkan ürünlerin kütleleri toplamı tepkimeye
giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir.” diyerek
“Kütlenin Korunumu Kanunu”nu bulmuştur.

Lavoisier (1743-1794)

Modern kimyanın babası sayılan kimyagerlerdendir ve
ecza profesörü olarak bilinir. Berzelius polimer, izomer,
allotrop gibi kavramları bilim dünyasına kazandıran
kişi olarak da hafızalara kazınmıştır.

Berzellius (1779-1848)

Dalton’un atom teorisi
ve Gay Lussac’ın gaz
kanunlarını birleştirerek
“Sabit sıcaklık ve basınçta eşit sayıda tanecik bulunduran gazların hacimleri aynıdır.” diyerek kendi
adıyla anılan Avogadro
hipotezini buldu.

Avogadro (1776-1856)

Oltu taşı

3.
BÖLÜM
İçerik
1. Kimyasal Bağın Tarihsel Gelişimi
2. Maddenin Hâlleri ve Kimyasal
Bağlar
3. Kimyasal Bağ ve Elektriksel
Çekme-İtme Kuvvetleri İlişkisi
• CaO Bileşiğinin Oluşumu

KİMYASAL BAĞ
KAVRAMININ GELİŞİMİ
Çevremiz ya bileşik ya da bileşiklerin karışımından oluşmuştur. Taş, kömür, toprak,
petrol, ağaçlar, insanlar, hayvanlar farklı tür atomların birbirine bağlı olduğu bileşiklerin
karmaşık karışımlarıdır. Doğada saf olarak bulunan elementlerde de atomlar birbirine
bağlı olarak bir aradadır. Örneğin altın elementinde her altın atomu diğer altın atomlarına
bağlıdır. Doğada bağ yapmamış atomların oluşturduğu saf maddeler de vardır. Ancak
bunların sayısı azdır (Örneğin atmosfer argon atomları içerir. Helyum atomları doğal gaz
kaynaklarında bulunur.).
Atomların bağlanması maddenin fiziksel ve kimyasal özelliğinde önemli rol oynar.
Örneğin grafit ve elmas her ikisi de yalnızca karbon atomlarından oluştuğu hâlde neden
farklı özellikler gösterir? Elmas çok sert, grafit ise yumuşak bir maddedir. Su (H2O) ve
hidrojen peroksit (H2O2) aynı tür atomlardan oluştuğu hâlde neden farklı özellikler gösterir?
Bu bölümde kimyasal bağlar ve bağların maddenin hâllerine etkisi irdelenecektir.
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3.1 Kimyasal Bağın Tarihsel Gelişimi
Çevremizdeki madde çeşitliliği ile atomların bağlanması
arasında bir ilişki var mıdır? Farklı atomların birbirleriyle bağlanması
sonucunda canlı ve cansız varlıklar dünyası oluşmuştur. Bu durumda
kimyasal bağın anlaşılması yaşamsal bir önem taşımaktadır. Yaşamın
bilinmeyen yönlerinin aydınlatılmasında DNA ve RNA’nın bağ
yapısının anlaşılması, bir kilometre taşı, bir kaldıraç işlevi görmüştür.
Eskiden beri maddeleri oluşturan atomları bir arada tutan
kuvvetlerin ne olduğu ve atomların bir arada nasıl durdukları bilim
insanlarının uğraştığı konulardan biriydi.
Aristo ile aynı görüşü paylaşan Empedokles’e göre de evren dört
ögeden (ateş, su, toprak ve hava) ibaretti. Bu ögeler kendiliğinden
birbirleriyle birleşmez, karışmazdı. Karışımlar ya da bileşikler
kendiliğinden ayrılamaz. Harekete neden olan bir güç olmalıdır.
Empedokles’e göre ögeleri bir araya getiren neden sevgi (çekme),
birbirinden ayıran ise nefretti (itme). Empedokles’in anlayışına göre
madde ve kuvvet, iki ayrı ilkedir.
Demokritos’a göre, bütün maddelerin atomları aynı ancak
atomların dış yapıları farklı idi. Örneğin su ve demir atomları birbirinin
aynıdır. Su atomları pürüzsüz ve yuvarlak olduğundan, birbiri üzerine
kenetlenemiyor ve kayıyorlardı. Bunun için su akışkandı. Oysa demir
atomları sert ve pürüzlü olduklarından birbirine yapışırlardı. Bunun için
demir sertti. Atomların düzgün, pürüzlü yuvarlak ya da köşeli olanları
vardı. Kimi kavisli ve içe doğru bükülmüş, oyuklu ya da yuvarlak. Kimi
girintili kimi ise çıkıntıya sahipti, bazıları ise kancalıydı. Bu kancalar
birbirine dolanıyor ve atom kümelerini oluşturuyordu.

Şekil 1.3 Demokritos’a göre
su atomları

Şekil 1.4 Demokritos’a göre
demir atomları

Aristo’ya göre her maddenin atomu aynı olmasına rağmen
atomların konumu ve düzeni değişince farklı maddeler oluşuyordu.
Ona göre aynı harflerin yerlerini değiştirerek kimi yazar bir cümle,
kimi yazar bir kitap yazabilirdi.
Kimyasal bağ konusunda açıklamalarından biri de, atomlarda
çengel ve yuva tarzı yapıların olduğu, atomların çengellerle birbirine
tutunarak maddeyi oluşturduğuydu (Şekil 1.5). Bu düşünceler
günümüzde, atomun yapısı hakkında bilinenlerle uyuşmamaktadır.

Şekil 1.5 Aristo’ya göre kimyasal bağ atomların çengellerle birbirine
tutunmasıyla oluşuyordu.
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Dalton, atomları bölünemez ve içi dolu küreler olarak
betimlemişti. Ayrıca her atomun bir ısı atmosferi ile çevrelendiğini ve
birbirine benzeyen atomların birbirini itmesi gerektiğini belirtmiştir.
Günümüzde ise kimyasal bağlanmada atomlardaki elektronların
rol oynadığı bilinmektedir. Dalton Atom Teorisinde elektronlardan
bahsedilmediğinden, atomların ve moleküllerin birbirine bağlanması
bu teoriyle açıklanamaz.
Bağ kavramının anlaşılmasında Avogadro’nun yaptığı çalışmalar
ve ortaya koyduğu molekül fikri büyük önem taşımaktadır. Bazı
elementlerin birden fazla aynı atomların birleşmesiyle moleküler
hâlde bulunduğunu belirtmiştir.
Bilim insanlarının atomun yapısı konusunda yaptığı uzun
çalışmaların sonunda günümüz kimyasal bağ kavramı ortaya
çıkmıştır.

3.2 Maddenin Hâlleri ve Kimyasal Bağlar
Aşağıdaki resim suyun katı, sıvı ve gaz hâlinde moleküllerinin
düzenlerini göstermektedir. Moleküllerin düzenlenişiyle fiziksel hâl
arasında nasıl bir ilişki vardır? Neden aynı koşullarda maddeler farklı
fiziksel hâllerde bulunurlar?

Resim 1.24 Suyun katı, sıvı ve gaz hâlleri ile moleküllerin dizilişleri

Farklı maddelerden alınan örneklerin oda koşullarında farklı
fiziksel hâllerde bulunmasının nedeni moleküller arası çekim
kuvvetidir. Moleküller arası çekim kuvvetleri büyük olan maddeler
oda koşularında katı hâldedir. Bu maddelerin molekülleri arasındaki
çekim kuvveti azalırsa ya da azaltılırsa sıvı ve gaz hâline geçebilir.

Tuz

Su

Brom

Resim 1.25 Oda koşullarında maddeler farklı fiziksel hâllerde bulunurlar.
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He

Molekül oluşturan atomların ve iyonların arasındaki bağlar,
moleküller arası bağlardan daha sağlamdır. Örneğin, belirli miktardaki
suyun sıcaklığını 100oC’a çıkarttığımızda aldığı enerji ile gaz hâline
geçer ancak suyu kendini oluşturan hidrojen ve oksijene ayrıştırmak
için gereken enerji bundan çok daha fazladır. Enerjinin fazlalığı bağın
sağlamlığının göstergesidir.

2p

Li

Li+

3p

Kimyasal bağlanma, atomların asal gaz yapısını kazanma
çabalarının doğal bir sonucudur. “Asal” sözcüğü Yunanca “etkin
olmayan” anlamına gelmektedir. Asal gazlar oktetini tamamladığından
elektron alış verişine ihtiyaç duymaz. Bu nedenle bağ yapma
eğilimlerinde olmadığından doğada tek atomlu hâlde bulunur.

3p

Diğer atomlar da kararlı hâle gelmek için dış katmanlarındaki
elektron sayılarını soy gazlara benzetmeye çalışır. Bunun için de
elektron alıp verir ya da elektronlarını ortaklaşa kullanır. Atomların
son katmanındaki elektron sayılarını, kendine en yakın soy gaza
benzetmesi atoma kararlılık kazandırır. Aynı ya da farklı tür atomların
kuvvetli etkileşimlerle bir arada tutunmalarını sağlayan kuvvetlere
kimyasal bağ denir.

Şekil 1.6 He soy gazında iki
elektron bulunur. Lityum helyumun
elektron dizilimine benzemek için
son katmanındaki bir elektronunu
vererek +1 yüklü iyon hâline geçer
(dublet kuralı).

10p

Asal gaz elektron düzeni ile atomların bağ yapma yatkınlıkları
arasında yakın bir ilişki vardır. Atomların son katmandaki elektron
sayıları sekizden farklı ise atomlar bağ yapma eğilimindedir.

3.3 Kimyasal Bağ ve Elektriksel Çekme-İtme
Kuvvetleri İlişkisi

Ne
çekme

itme

Şekil 1.8 Zıt ve aynı elektrik yüküne sahip topların birbiriyle etkileşimi

F

İlköğretim fen ve teknoloji dersinde yaptığınız etkinliklerde
yukarıdaki şekildeki gibi aynı elektrik yüküne sahip olan topların
birbirini elektrostatik kuvvetle ittiğini, zıt yüklü topların birbirini çektiğini
hatırlarsınız (Şekil 1.8). NaCl’deki bağ oluşumunu da zıt yüklü topların
birbirini çekmesine benzetebiliriz.

9p

9p

_

F

11p
Şekil 1.7 Ne soy gazının son
katmanında 8 elektron bulunur. F
elementi Ne’un elektron dizilimine
benzemek için bir elektron alarak
-1 yüklü iyon hâline geçer (oktet
kuralı).
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17p

Na

Cl

Şekil 1.9 Sodyum klorür bileşiği oluşurken sodyum bir elektronunu klora verir.

1. Ünite
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Na’un son katmanında bir elektronu, Cl’ un ise 7 elektronu bulunur.
Na son katmanındaki bu elektronunu vererek +1 yüklü iyon, Cl ise
Na’ un verdiği elektronu alarak -1 yüklü iyon hâline gelir (Şekil 3.6).
Böylece her iki atom elektron dizilimini asal gaz elektron dizilimine
benzeterek oktet yapısına ulaşır. Oluşan Na+ ve Cl- iyonlarının
elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirini çekmesi sonucu iyonik bağ
oluşur. Meydana gelen sodyum klorür (NaCl) bileşiği iyonik bileşiktir.
CaO Bileşiğinin Oluşumu
Ca’un son katmanında 2 elektron, O’nin son katmanında 6
elektron bulunur. Ca son katmandaki iki elektronunu vererek +2 yüklü
iyon, O ise Ca’un verdiği elektronları alarak -2 yüklü iyon hâline gelir.
Böylece her iki atom elektron dizilimini asal gaz elektron dizilimine
benzeterek oktete ulaşır. Oluşan Ca2+ ve O2- iyonlarının elektrostatik
çekim kuvvetiyle birbirini çekmesi sonucu CaO iyonik bağlı bileşiği
oluşur (Şekil 1.10).

20p

8p

O
Ca
Şekil 1.10 Kalsiyum oksit bileşiği oluşurken kalsiyum iki elektronunu oksijene verir.

Neler Öğrendik?
Aşağıdaki tabloda boşlukları uygun olan sayılarla doldurunuz.
Tanecik

Katmanlardaki elektronlar
1. katman

2. katman

Li

2

1

Li +

2

C

2

4

2

5

N3O

F-

1. katman

2. katman

3. katman

Na

2

8

1

Na+

2

8

Cl

2

8

7

2

8

2

2

8

3

2

8

6

Mg
Mg2+

2

6

O2F

Katmanlardaki elektronlar

Cl -

C4+
N

Tanecik

Al
Al3+

2

7

S
S2-

37

9. Sınıf Kimya
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış
ağaç tekniğinde bir çalışma verilmiştir. A’dan başlayarak her ifadeyi okuyunuz, bunların doğru
ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz kararlara göre kaç numaralı çıkıştan çıkmanız
gerektiğini işaretleyiniz.

Çıkış
H
D

B

Bağ oluşumu
Dalton Atom
Teorisiyle
açıklanamaz.

D

I
Y

D

Bileşikler iyonik
bağlı olabilir.

Kimyasal bağda
elektronlar
etkilidir.

İ
Y

E
Bileşikler tek
tip atomdan
oluşmuştur.

D

D

Yüklü taneciğe
iyon denir.

J
Y

A
Tüm bileşiklerin
en küçük yapı
taşı moleküldür.

He’un elektron
dizilimi dublete
örnektir.

K
F
NO2 ve N2O4
katlı oranlar
kanununa uyar.

Y
C

D

D

Bor’un sembolü
Bo’dur.

L

Y

Oktet soygaz
elektron
dizilimlidir.

Bileşik oluşurken
elementler
belirli bir oranda
birleşirler.

M
Y

G

D

Nötron sayısı
atomun kimliğini
belirler.

NaCl şekerin
formülüdür.

D

1

Y

2

D

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

Y

8

D

9

Y

10

D

11

Y

12

D

13

Y

14

D

15

Y

16

N
Y
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Simyacılar
ölümsüzlük iksirini
araştırdı.

NaCl iyonik
bileşiktir.
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B. Aşağıda verilen tanımlamaları ilgili kavramlarla eşleştirelim.
Tanımlar
1. Kimyasal değişimde değişime katılanlarla değişim sonunda oluşanların toplam kütlelerinin eşit
olduğunu belirten kanun.
2. İki elementten farklı bileşiklerin oluştuğu durumda elementin birinin kütlesi sabitken diğerinin
kütleleri arasında bir oran olduğunu belirten kanun.
3. Bileşikler oluşurken elementlerin kütleleri arasında belirli bir oran olduğunu (atom veya kütle)
belirten kanun.
4. Pozitif ve negatif iyonların oluşturduğu bağ.
5. Değersiz metalleri altına çevirme uğraşı, alşimi.
Kavramlar
a. Sabit Oranlar
Kanunu
(.....)

b. İyonik Bağ (.....)

ç. Katlı Oranlar
Kanunu (.....)

d. Kütlenin Korunumu
Kanunu (.....)

c. Simya (.....)

C. Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış ise
“Y” harfini işaretleyerek doğrusunu yazınız.
1.

Kimyasal tepkimelerde kütle korunmaz.

(D)

(Y)

2.

Gazlar belirli hacimde tepkimeye girer.

(D)

(Y)

3.

Periyodik sistem, element atomlarının proton
sayısı esas alınarak oluşturulmuştur.

(D)

(Y)

4.

Bileşiği oluşturan elementler her oranda
birleşir.

(D)

(Y)

5.

Katlı Oranlar Kanunu, Dalton Atom modeline
kanıt oluşturur.

(D)

(Y)

6.

Sabit Oranlar Kanunu bileşiklerde geçerlidir.

(D)

(Y)

7.

CO ve CO2 bileşiklerinin atomları arasında
katlı oran vardır.

(D)

(Y)

8.

Bileşikler tek tip atomlardan oluşmuştur.

(D)

(Y)

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Simyanın bilim sayılmamasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
2.

Geçmiş zaman insanının simya ile ilgili çalışmaları olmasaydı kimya bugün bu aşamaya gelebilir
miydi? Örneklerle açıklayınız.

3. Atomlardaki proton sayısı ile element kavramı arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
4. Kimyasal olaylarda Kütlenin Korunumu Kanunu deyince ne anlıyorsunuz? Belirtiniz.
5. Sabit Oranlar Kanunu ile Dalton Atom Teorisi arasında ne gibi bir ilişki vardır? Açıklayınız.
6. Avogadro Hipotezini açıklayınız.
7. Oda koşullarında (25oC) maddelerin farklı fiziksel hâllerde bulunmasının nedenlerini
açıklayınız.
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D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aristo’ya göre aşağıdakilerden hangisi element değildir?
A) Toprak
B) Su
C) Hava
D) Ateş

E) Altın

2. Aşağıda elementlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi doğru tanımlanmıştır?
A) Elementlerde proton sayısı ortak özelliktir.
B) Elementler saf madde değildir.
C) Bütün elementler atomik yapıdadır.
D) Elementler sembollerle gösterilir.
E) Bütün maddeler elementtir.
3. I. Aynı hacmi dolduran gazlar eşit sayıda tanecik bulundurur.

II. Aynı sıcaklı ve basınçta farklı gazların eşit hacimşeri eşit sayıda atom veya molekül içerir.
III. Aynı sıcaklık ve basınçta, farklı gazların eşit sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Dalton Atom Modeli’nin varsayımlarından biri değildir?
A) Madde çok küçük, yoğun, bölünemez atomlardan oluşmuştur.
B) Atomun içinde pozitif ve negatif yükler bulunur.
C) Bir elementin atomları diğer elementin atomlarından farklıdır.
D) Bileşikler birden çok elementin atomlarından oluşmuştur.
E) Bir elementin atomları şekil, büyüklük ve kütle bakımından birbirinin aynıdır.
5. “Sabit sıcaklık ve basınçta, gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda molekül vardır.” diyen bilim
insanı kimdir?
A) John Dalton

B) Berzelius

C) Avogadro

D) Lavoisier

E) Aristo

6. Atomların elektron dizilimlerini asal gaz elektron dizilimine benzetmek istemelerinin nedeni asal
gazların hangi özelliğiyle ilgilidir?
A) Yoğunluklarının küçük olması
B) Kaynama noktalarının küçük olması
C) Tek atomlu hâlde bulunmaları
D) Gaz hâlinde bulunmaları
E) Kararlı elektron dizilimine sahip olmaları
7. Oktet kuralı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A) Atomların son katmanlarındaki elektron sayılarını ikiye tamamlamaları
B) Atomların son katmanlarındaki elektron sayılarını dörde tamamlamaları
C) Atomların son katmanlarındaki elektron sayılarını beşe tamamlamaları
D) Atomların son katmanlarındaki elektron sayılarını altıya tamamlamaları
E) Atomların son katmanlarındaki elektron sayılarını sekize tamamlamaları
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E. Aşağıda yer alan kelimeler yukarıdaki tabloda düz, ters, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak
yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri bularak işaretlenmeyen harfleri soldan sağa doğru şifre
bölümüne yerleştirerek gizli cümleyi bulunuz (Noktalar kelime başlangıcını gösterir.).
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Avogadro
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Dalton
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ÜNİTE
2. Ünite

BİLEŞİKLER

İlköğretimden fen ve teknoloji derslerinden elementlerden
bileşik oluştuğu fikrine sahipsiniz. Ayrıca dublet, oktet, iyon ve
iyonik bağ kavramlarını da öğrendiniz. Bu ünitede özellikle,
katmanlardaki elektron dizilimi, iyon yükü ve yükseltgenme
basamağı arasındaki fark vurgulanarak iyonik ve kovalent
bileşiklerin oluşumu ekseninde bu bileşiklerin Lewis yapısı ve
polarlık üzerinde durulacak. Ayrıca basit organik bileşiklerle
organik kimyaya giriş yapılacaktır. Bu ünite içerik bakımından
da tüm ünitelere temel oluşturacak şekilde hazırlanmıştır.
Bu ünitede iyonik bileşiklerin çoğunluğunun neden hep
katı, kovalent bileşiklerin neden bağımsız birimlerden oluştuğunu sorgulayacaksınız. Bunun nedenini elektron dizilimleri,
iyon yükü, yükseltgenme basamağı, değerlik elektronu veya
elektronları kavramlarını kullanarak açıklayacaksınız. Ayrıca
bağın ve molekülün polarlığının çözünmedeki rolünü irdeleyeceksiniz.
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1.
BÖLÜM

Bakır(II) nitrat

Bakır(II) oksit

R
I
K
BA

Bakır(II) sülfat

İçerik
1. Elementlerin Elektron AlmaVerme-Ortaklaşma Eğilimleri
2. Basit İyonik Bileşiklerin Değerlik
Elektronları ile Simgelendirilerek
Gösterilmesi
Bakır (II) Hidroksit

Bakır(II) karbonat

3. Bazı İyonik Bileşiklerdeki Atom
Gruplarının Anyon ve Katyon
Olmaları
4. İyonik Bileşiklerin Formüllerinin
Yazılması

Bakır(II) klorür

BİLEŞİKLER NASIL
OLUŞUR?
Resimde bakır elementinin değişik bileşiklerini görüyoruz. Günümüzde keşfedilen
element sayısı 117’dir. Periyodik cetvelde bu elementler bir düzen içerisinde dizilmiştir. Bu
düzen elementlerin hangi özellikleri dikkate alınarak sağlanmıştır? Neden elementlerin
fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır? Elementler bileşiği nasıl oluşturur? Bileşikler
oluşurken atomları bir arada tutan çekim kuvvetleri nelerdir? Bütün bileşikler aynı çekim
kuvvetiyle mi bir araya gelirler? Farklı tür çekim kuvvetleri var mıdır? Tüm bu soruların
cevaplarını bu bölümde bulacağız.
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2. Ünite

Bileşikler

1.1 Elementlerin Elektron Alma-Verme-Ortaklaşma
Eğilimleri
Sodyum elementi klor gazıyla sodyum klorür tuzunu oluşturmaktadır. Bu oluşum sırasında sodyum atomları elektron vermiş klor
atomları ise bu elektronları almıştır. Sodyum elementi klorla bileşik
Katman Elektron Dizilimi İçin
oluşturduğu hâlde neon (Ne) gazıyla bileşik oluşturmamaktadır. SodKurallar
yumun neon gazıyla bileşik oluşturamamasının elektron dizilimiyle Kural1 Her katmana yerleşebilecek
ilişkisi var mıdır?
en yüksek elektron sayısı “2n2”
Etkinlik 2.1
Elektron Dizilimlerini Karşılaştırma
Etkinliğin Amacı
Elektron alma-verme ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi
belirleme
Etkinliği Uygulayalım
Atomların katman-elektron diziliminin verildiği sayfa 44’teki
tabloyu inceleyiniz.
VIIIA grubundaki atomların elektron dizilimleri ile diğer gruplardaki
atomların elektron dizilimlerini karşılaştıralım. VIIIA grubu dışındaki
atomların soy gazların elektron dizilimine ulaşması için elektron
alma, verme ve ortaklaşa kullanma eğilimlerini belirleyiniz. Aşağıdaki
sorulara cevap veriniz.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Hangi elementlerin atomları elektron alma eğilimi gösterir?
2. Hangi elementlerin atomları elektron verme eğilimi gösterir?
3. Hangi elementlerin atomları elektronlarını ortaklaşma eğilimi
gösterir? Neden?
Atomların elektron alma, verme ya da ortaklaşa kullanma
eğilimini belirlemek için elektron dizilimine bakılır. Yan sayfada verilen ana grup elementlerinin katman elektron dizilimini gösteren
tablodan yararlanarak grupların elektron alma-verme-ortaklaşa kullanma eğilimlerini karşılaştıralım.
I A grubunda bulunan elementler asal gaz elektron dizilimine
ulaşmak için son katmanındaki bir elektronu verir (H hariç).
II A grubunda bulunan elementler son katmandaki iki elektronu
verir.
III A grubunda bulunan elementler son katmandaki üç elektronu
vererek asal gazların elektron dizilimine benzer.
IV A grubunda bulunan elementler ise son katmanlarında dört
elektron bulundurur. Kendilerine en yakın asal gaz elektron dizilimine
benzemek için dört elektron alabilir yada dört elektron verebilirler.
Ancak bileşik oluşturken genellikle son katmandaki elektronlarını
ortaklaşa kullanma eğilimi gösterir.
VA grubunda bulunan elementler son katmanlarında beş
elektron bulundurur. Kendilerine en yakın asal gaz elektron dizilimine
benzemek için beş elektron verebilir veya üç elektron alabilir.
Genellikle elektron alma eğilimi gösterir.
VI A grubunda bulunan elementler son katmanlarında altı elektron
bulundurur.
VII A grubunda bulunan elementler son katmanlarında yedi
elektron bulundurur. VI A ve VII A grupları da genellikle elektron

kuralı ile veilir. “n”in katman sayısı
olduğunu hatırlayalım.
1. katman
2.12=2 elektron
2. katman
2.22=8 elektron
3. katman
2.32=18 elektron
4. katman
2.42=32 elektron
5. katman
2.52=50 elektron
.
. .
.
.
. .
.
.
. .
.

Kural2 İçten dışa doğru katmanlar
doldurulurken, her aşamada geriye kalan elektron (e-) sayısı belirlenir.
. Elde kalan e- sayısı 8 veya daha
az ise, hepsi en dış katmana yerleştirilir.
Örneğin
2 8 8
18p
. Elde kalan e- sayısı 9-10 ise, 8’i
dıştan ikinci, 1 ya da ikisi de en dış
katmana yerleştirilir.
Örneğin
2 8 8 1
19p
2 8 8 2
20p
. Elde kalan e- sayısı 10’dan fazla
ise en dışa 2e- yerleştirilir; arta kalanlar dıştan ikinci katmana yazılır.
Örneğin
2 8 9 2
21p
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IA

IIA

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Alkali metaller

Alkali metaller IA grubu elementleridir. Bu elementler Li, Na, K,
Rb, Cs ve Fr’dur. Hepsinin son elektron katmanında bir elektron
olduğundan bileşik oluştururken kolaylıkla bir elektron verme
eğilimindedirler. Bu yüzden periyodik cetvelin aktif metalleridir, ısı ve
elektriği iyi iletirler.

Toprak alkali
metaller

VIIA

VIIIA
1

2

2

3

alma eğilimi gösterir. Kısaca periyodik sistemde metaller elektron
verme, ametaller elektron alma eğilimi gösterirler. Elementlerin
metalik ve ametalik gibi pek çok özelliği .elektron alma-verme ve
ortaklaşa kullanma eğilimine bağlıdır. Periyodik sistemdeki A grubu
elementlerine ana grup elementleri denir. Periyodik sistemde yer
alan bazı ana grupların genel adları ve bunların özellikleri aşağıda
verilmiştir.

Sodyum

Sezyum

Fransiyum

Resim 2.1 Alkali metallerden bazıları

Alkali metallerin erime noktaları, cıva ve galyum hariç (e.n.
30°C’ta) diğer bütün metallerinkinden daha düşüktür (Resim 2.1).
Toprak alkali metaller IIA grubu elementleridir. Bunlar Be, Mg, Ca,
Sr, Ba ve Ra’dur. Son elektron katmanında iki elektronları olduğundan
bu iki elektronlarını bileşik oluştururken verme eğilimlerindedirler.
Alkali metallere göre tepkimelere girme eğilimleri daha azdır.
Erime ve kaynama sıcaklıkları da daha düşüktür.

3

4

4

5

5
Berilyum

6

Soy gazlar

Şekil 2.1 Periyodik cetvelde bulunan bazı özel gruplar

Stronsiyum

Resim 2.2 Toprak alkali metallerden bazıları

6
Halojenler

Magnezyum

Halojenler VIIA grubu elementleridir. Bunlar F2, Cl2, Br2 ve

I2’tur. Elementel hâlde 2 atomlu moleküller hâlinde bulunur. Bu

gruba adını veren “halojen” sözcüğü tuz oluşturan anlamına gelir.
Halojenler bileşik oluştururken elektron alma eğilimi gösterirler. Oda
koşullarında F2 ve Cl2 gaz, Br2 sıvı, I2 ise katıdır (Resim 2.3). Grupta
atom numarası arttıkça erime ve kaynama noktaları yükselir.

Toprak alkali elementleri
ismi, bu gruptaki elementlerin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimya bilimciler
tarafından ayrı birer element
olarak düşünülmesinden ileri
gelir (Resim 2.2).
Klor
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Brom
Resim 2.3 Halojenlerden bazıları

İyot

2. Ünite
Soy gazlar VIIIA grubu elementleridir. Bu elementler He, Ne,
Ar, Kr, Xe ve Rn’dur. Kimyasal olaylara karşı son derece isteksiz
davrandıklarından, bunlara soy gazlar veya asal gazlar denir. Erime
ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. Oda koşullarında hepsi gaz
hâlindedir. Helyumun kaynama noktası tüm elementlerden daha
düşüktür. Helyum, -269°C’ta gaz hâlinde kalabilen tek elementtir. Bu
özelliğinden dolayı çok düşük sıcaklıklarda sıvı hâlde bulunduğundan
dondurucu sıvı olarak kullanılır. Soy gazlar kararlı elektron düzenlerine
sahip olduğundan, ne kendi aralarında ne de başka elementlerle
bileşik oluşturabilir. Ancak son yıllarda özel koşullarda ksenonun
florlu ve oksijenli bileşikleri oluşturulmuştur.

Bileşikler

Resim 2.5 Zeplin

Helyum
Neon
Ksenon
Resim 2.4 Helyum, neon ve ksenon gazlarıyla doldurulmuş tüplerle
oluşturulmuş lambalar

Biliyor muyuz?
Helyum gazı, sesi neden inceltir?
Helyum gazı havadan daha az yoğundur. Bu nedenle helyum
içinde ses daha hızlı hareket eder. Ses tellerini hava yerine helyumun
titreştirmesi ve sesin helyum içinde daha hızlı ilerlemesi nedeniyle,
insan sesi daha tiz bir şekilde çıkar.

Resim 2.6 Helyum havadan çok
daha hafif bir gaz olduğu için
balonların ve zeplinlerin doldurulmasında kullanılır.

Alıştırma
Na, 5B, 7N ve 9F’un katman elektron dizilimlerini çizerek elektron
alma, verme ve ortaklaşa kullanma eğilimlerini irdeleyerek
hangisinin metal hangisinin ametal olduğunu belirtiniz.

11

Yukarıda elementlerin elektron alma-verme ortaklaşa eğilimlerinin
son katmandaki elektron sayıları ile ilişkili olduğunu, bu eğilimlerin
aynı zamanda elementlerin metalik ametalik karakterini belirlediğini
gördük. Elementlerin son katmandaki elektron sayıları ile grup
numaraları ve sahip olacakları yükler arasındaki ilişkiyi aşağıdaki
örnekler üzerinde inceleyelim.

11p

11Na

Sodyumun son katmanında 1 elektron vardır. Sodyum metali
kararlı hâle ulaşabilmek için son katmanındaki bir elektronu
vererek +1 yüklü iyon olur. Son katmandaki elektron sayısı aynı
zamanda grup numarasına eşittir. 1A grubundadır.

: 2, 8, 1
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20p

20Ca

: 2, 8, 8, 2

Alüminyum atomu son katmanındaki üç elektronunu bileşik
oluştururken verir ve kararlı hâle ulaşır. İyon yükü +3 olur.
Son katmanındaki elektron sayısı 3 olduğuna göre periyodik
cetvelde kaçıncı grupta yer alır?

13p

13 Al: 2,

8, 3

Karbon atomunun son elektron katmanında 4 elektron vardır.
Oktedini tamamlarken 4 elektron alarak veya son katmandaki 4
elektron vererek +4 iyon yüküne sahip olur. Karbon elementi periyodik sistemde hangi grupta yer alır?

6p

6C: 2,

4

7p

7N: 2,

48

Kalsiyum atomu son elektron katmanındaki iki elektronu bileşik oluştururken vererek kararlı hâle ulaşır. İyon yükü +2’dir.
Son katmanındaki elektron sayısı 2 olduğundan periyodik cetvelde IIA grubundadır.

Azot atomu son katmanında beş elektron bulundurur. Kararlı
hâle ulaşabilmek için 3 elektron alarak -3 yüklü iyon hâline gelir.
Azot atomu periyodik cetvelde VA grubunda yer alır. Neden?
5

2. Ünite

Oksijen atomu son elektron katmanında altı elektron bulundurur. Kararlı hâle ulaşabilmesi için bileşiklerindeki iyon yükü -2’dir.
Son katmanındaki elektron sayısına göre oksijen atomu periyodik
cetvelde hangi gruptadır?

8p

8O:

2, 6

Flor atomu son elektron katmanında yedi elektron bulundurur.
Kararlı hâle ulaşabilmesi için bileşiklerindeki iyon yükü -1’dir. Son
katmanındaki elektron sayısına göre flor atomu periyodik cetvelde
hangi gruptadır?

9p

9F:

Bileşikler

2, 7

Katman-elektron dizilimleri verilen Na, Ca, Al, C, N, O ve F elementlerinin hangisi metal, hangisi
ametaldir? Neden?
Önceki örneklerde belirtilen ana grup elementlerinin periyodik tabloda yerlerinin belirlenmesinde
son katmandaki elektronlardan yararlanılırken aşağıda gösterilen geçiş metali örneklerinde ise aynı
kural geçerli değildir ( 10. sınıf 2. ünitede ayrıntılı olarak gösterilecektir.).

26p

23p

23V

: 2, 8, 11, 2

Vanadyum son katmanında iki elektron bulundurur. Geçiş metali olduğu için farklı bileşiklerinde farklı iyon yüküne sahiptir. Bunlar +2, +3
veya +5’tir.

26Fe

: 2, 8, 14, 2

Demir son katmanında iki elektron bulundurur. Geçiş metali olduğu için farklı bileşiklerinde farklı iyon yüküne sahiptir. Bunlar +2,
+3’tür.
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Değerlendirme
Aşağıdaki tabloyu tamamlayınız.

Element

Katman-elektron dizilimi

Oluşturabileceği
anyon-kanyonun
muhtemel yükü

P

N

Cr

Mn

Fe

S

Değerlendirme
Aşağıdaki tabloda verilen her element için katman elektron
dizilimini yaparak grup numarasını ve oluşturabilecekleri iyonun
yükünü belirleyip metal, ametal, asal gaz olup olmadıklarına karar
veriniz.

Element

He
Na
O
Mg
Ne
F
Ca

50

Katmanelektron
dizilimi

Grup
numarası

İyon
yükü

Metal

Ametal

Asal
gaz

2. Ünite

Bileşikler

1.2 Basit İyonik Bileşiklerin Değerlik Elektronları ile
Simgelendirilerek Gösterilmesi
Atomlar belirli sayıda proton ve nötron içerir. Bir atomdaki proton
sayısı elektron sayısına eşit olduğundan atomlar nötürdür. Atomlar
tepkimeye girerken bu nötr durumları bozularak yüklü duruma
gelebilirler. Atomların elektron alarak veya vererek yüklü hâle
geldiklerinde iyonları oluştururlar. Yalnız tüm elementlerin atomları
iyon oluşturmaz. Aşağıdaki tabloda bazı elementlerin grup numaraları
ve olası iyon yükleri verilmiştir. İyon yükü ile grup numarası arasında
nasıl bir ilişki vardır?
Tablo 2.1: Ana gruplardaki element atomlarının olası yükleri

IA

VIIIA

H+
IIA

IIIA

Li+

Be2+

Na+

Mg2+

Al3+

K+

Ca2+

Ga3+

Rb+

Sr2+

IVA

In+, In3+ Sn2+, Sn4+

VA

VIA

VIIA

N3-, N5+

O2-

F-

S2-, S4+,

Cl-, Cl3+,

P3-, P5+

S6+

Cl5+, Cl7+

Se2-, Se4+,

Br-, Br3+,

Se6+

Br5+, Br7+

Sb3-, Sb3+,

Te2-, Te4+,

I-, I3+,

Sb5+

Te6+

I5+, I7+

Atomlar bağ oluşturmak üzere bir araya geldiklerinde,
çekirdeklerine en uzak olan elektronlar etkileşirler. Dolayısıyla,
kimyasal bağlanmada dış elektron katmanındaki elektronlar önemlidir
ve bu elektronlara değerlik elektronları denir. Atomların değerlik
elektronları sayısı, periyodik çizelgedeki grup numaralarına eşittir.
Örneğin, N ve O atomunun değerlik elektronları sayısı sırası ile 5 ve
6’ dır. Grup numaraları da 5 ve 6’dır. Ayrıca tablodan anlaşılacağı gibi
ametaller ve geçiş elementleri farklı pozitif değerliklere sahiptir.
Lewis Yapısı
Tablo 2.2’de verilen modellerdeki noktalar elektronları temsil
etmektedir. Buna göre; verilen modelleri inceleyerek benzer ve farklı
yönleri belirleyiniz. Tablo 2.2’ye göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. 2. gruptaki modeller ile elektron katman (1. grup) gösterimindeki benzerlikler nelerdir?
2. Bu tür gösterimlerin avantajları ne olabilir?
3. 2. gruptaki element sembolleri etrafındaki nokta sayısı ile
elementin grup numarası arasındaki ilişki nedir?
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Tablo 2.2: C, N, O ve F’nin Lewis yapısı

1

2

6p

6C;

C

2, 4

7p

7N;

N

2, 5

8p

8O;

O

2, 6
9p

9F;

F

2, 7

Lewis yapısı, iç katman elektronları ve çekirdeği gösteren bir
element sembolü ile son katman (değerlik) elektronlarının sayısını
gösteren noktalardan oluşur. Lewis yapıları yazılırken element
sembolünün çevresine değerlik elektron sayısı kadar nokta konur.
Bu noktalar sembolün dört tarafına önce teker teker yerleştirilir.
Eğer dörtten fazla elektronu varsa sekize (oktete) ulaşıncaya kadar
noktalar ikişerli olacak şekilde eşleştirilir.
Tablo 2.3: A gruplarında yer alan elementlerin atomlarının Lewis yapıları

1
1A
IA

1
1A

18
VIIIA
8A

H

2
2A

H

2
IIA
2A

13
IIIA
3A

14
IVA
4A

15
VA
5A

16
VIA
6A

17
VIIA
7A

He

13
3A

14
4A

Li

Be

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

B

C

Na

Mg

Al

Si

K

Ca

K

Ca

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

Ga

Ge

Rb

Sr

Rb

Sr

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

In

Sn

Cs

Ba

Cs

Ba

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

Tl

Pb

Fr

Ra

Fr

Ra

3
3B
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4
4B

5
5B

6
6B

7
7B

8
8B

9
10 Mg 11 3 12 4 Al 5 Si 6 P 7 S 8 Cl 9 Ar 10
5B
6B
7B
8B
8B
8B
8B Na 8B
1B 3B 2B 4B

11
1B

12
2B

2. Ünite

11Na

2 8 1

11Na

17Cl

+

2 8 7

17Cl

Bileşikler

-

2 8 8

2 8

Na+

Na

Cl

Cl

Şekil 2.2 Lewis yapıları, yalnız atomlar için değil iyonları için de kullanılır.

NaCl, KBr ve LiF gibi bazı iyonik bileşikler Lewis yapıları ile
gösterilebilir.
Bir tane değerlik elektronu olan sodyum, elektronunu verir. Son
yörüngesinde yedi elektronu olan klor, verilen elektronu alarak oktetini
tamamlar. İyonik NaCl bileşiği meydana gelir.

Na

+

Cl

Na

Cl

Bir tane değerlik elektronu olan potasyum elektronunu verir. Son
yörüngesinde yedi elektronu olan brom, verilen elektronu alarak
oktetini tamamlar. İyonik KBr bileşiği meydana gelir.

K

+

Br

K

Br

Bir tane değerlik elektronu olan lityum elektronunu verir. Son
yörüngesinde yedi elektronu olan flor verilen elektronu alarak oktetini
tamamlar. İyonik LiF bileşiği meydana gelir.

Li

+

F

Li

F

Yukarıda verilen NaCl, KBr, LiF iyonik bileşiktir. İyonik bileşikteki
elektron veren atom “katyon” elektron alan atom “anyon”dur. Buna
göre Na+, K+ve Li+ katyon, Cl-, Br-ve F- anyondur.

1.3 Bazı İyonik Bileşiklerdeki Atom Gruplarının Anyon
ve Katyon Olmaları
K2SO4, NaNO3 bileşikleri suda çözündüğünde bağımsız hareket
eden K+, SO42-, Na+ ve NO3- iyonları oluşturur. SO42- ve NO3iyonlarındaki yükü oluşturan (2-, 1- gibi) fazladan elektronlar, hangi
atoma aittir?
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İki ya da daha fazla atomun oluşturduğu yüklü atom gruplarına
kök denir. Kökler anyon ya da katyon olabilir. Örneğin, SO42- sülfat
kökü veya sülfat anyonu, PO43- fosfat kökü veya fosfat anyonu, NH4+
ise amonyum katyonudur. Çok bilinen anyon ve katyonların adları ve
sembolleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.
Tablo 2.4: En çok bilinen anyon ve katyonlar

-1 yüklü

-2 yüklü

F-

Florür

O2-

Oksit

Cl-

Klorür

S2-

Sülfür

Bromür

SO4

Sülfat

OH-

Hidroksit

CO32-

Karbonat

NO3-

Nitrat

MnO42-

Manganat

ClO-

Hipoklorit

ClO2-

Klorit

ClO3-

Klorat

PO43-

Fosfat

ClO4-

Perklorat

N3-

Nitrür

HCO3-

Bikarbonat

P3-

Fosfür

MnO4-

Permanganat

CH3COO-

Asetat

Br

-

+1 yüklü

2-

-3 yüklü

+2 yüklü

+3 yüklü

H+

Hidrojen

Be2+

Berilyum

Al3+

Alüminyum

Li+

Lityum

Mg2+

Magnezyum

Cr3+

Krom (III)

Na+

Sodyum

Ca2+

Kalsiyum

As3+

Arsenik (III)

K+

Potasyum

Zn2+

Çinko

Sb3+

Antimon (III)

Cu+

Bakır (I)

Cu2+

Bakır (II)

Bi3+

Bizmut (III)

Ag+

Gümüş

Fe2+

Demir (II)

Fe3+

Demir (III)

NH4+

Amonyum

Hg2+

Cıva (II)

Hg22+

Cıva (I)

Cd2+

Kadmiyum

Sn4+

Kalay (IV)

H3O+

Hidronyum

Ni2+

Nikel

Pb4+

Kurşun (IV)

+4 yüklü

Bazı atomlar, farklı yükseltgenme basamağına sahip olabilirler.
Bunların elektron dizilimleri incelendiğinde oktet kuralına uymadıkları
görülür. Oktet kuralı kimyasal bağ için gerekli şart değildir. İstisnaları
olan bir genellemedir. Örneğin FeO ve Fe2O3 bileşiklerinde demirin
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2. Ünite
yükseltgenme basamağı sırasıyla +2 ve +3 tür. Demirin katman elektron
dizilimi ise 2, 8, 14, 2 şeklindedir. Fe2+ ve Fe3+ un elektron dizilimi ise
sırasıyla 2, 8, 14 ve 2, 8, 13’tür. Bu dizilimlerden anlaşılacağı gibi demir
bileşik oluştururken oktet kuralına uymamaktadır.
Alıştırma

Bileşikler

Araştırma
MnO ve MnO2 bileşiklerinde Mn elementinin oktet
kuralına uymadığını kanıtlayınız.

Aşağıda verilen iyonik bileşiklerin ve iyonların Lewis yapılarını
gösteriniz.
a) CaO

b) KCl

ç) O2-, Ca2+, K+ ve Al3+

c) NaF

1.4 İyonik Bileşiklerin Formüllerinin Yazılması
İyonik bileşiklerin formüllerinin yazılmasında aşağıdaki kurallar
dikkate alınır:
1. Önce pozitif yüklü iyon, sonra negatif yüklü iyon yazılır.
2. Bileşikteki iyonların yüklerinin toplamı sıfır olmalıdır. Bu
nedenle element sembollerinin sağ alt köşelerine iyon yüklerinin
mutlak değerleri çapraz olarak yazılır.
Ax+ By3+

2-

Al ve O
yazılır:

AyBx

şeklinde ifade edilebilir. Örneğin,

iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdaki gibi

Al3+ O2-

Al2O3

Eğer iyonların yükleri eşitse (x=y) ise x ve y yazılmaz. Örneğin,
K+ ve Cl- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü,
K+ Cl2+

KCl’dür.
2-

Mg ve S iyonlarından oluşan bileşiğin formülü ise Mg2S2
şeklinde sadeleştirilerek, MgS şeklinde yazılır. İyonların kök
olması durumunda kök parantez içine alınır. İyon yükünün mutlak
değeri parantezin sağ alt köşesine yazılır. Örneğin, Al3+ ve SO42iyonlarından oluşan bileşiğin formülü,
Al3+ SO42-

Al2(SO4)3 şeklinde yazılır.

İyon yüklerinin sayısal değeri birbirinin katları şeklinde ise, en
düşük katsayı olacak şekilde formül oluşturulur. Örneğin Pb4+ ve
S2- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü: Pb2S4 şeklinde değil, PbS2
şeklinde yazılır.
Bileşiklerin Adlandırılması
Metaller kendi aralarında bileşik oluşturmaz fakat ametaller kendi
aralarında bileşik oluşturabilir. Bileşikler, içerdikleri elementlerin
türüne göre ikiye ayrılır.
Metal – ametal bileşikleri
Ametal – ametal bileşikleri (adlandırma daha sonra verilecek)
Metal – Ametal (İyonik) Bileşiklerin Adlandırılması
Bu tür bileşikler adlandırılırken önce metalin adı, sonra ametal
iyonunun adı yazılır ve okunur.
Metalin adı
Magnezyum

+ Ametal iyonunun adı
+

Bromür

Bileşiğin adı
Magnezyum bromür
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Örnek:

CaO

Kalsiyum oksit

CaCl2

Kalsiyum klorür

Mg3N2

Magnezyum nitrür

Al2S3

Alüminyum sülfür

Metallerin köklerle oluşturduğu bileşikleri adlandırırken önce
metalin adı sonra da kökün adı yazılır ve okunur.
Metalin adı
Alüminyum

+

Bileşiğin adı

Kökün adı
Sülfat

+

Alüminyum sülfat

İyonik bileşikler gerektiğinde katyonun yükseltgenme basamağı
temelinde adlandırılır. Metal birden fazla yükseltgenme basamağına
sahipse metalin adının yanına o metalin bileşikteki yükseltgenme
basamağının sayısal değeri yay ayraç içerisinde Romen rakamıyla
yazılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.
FeSO4

Demir(II) sülfat

Fe2(SO4)3

Demir(III) sülfat

CuCl

Bakır(I) klorür

CuCI2

Bakır(II) klorür

Mn2O7

Mangan(VII) oksit

Cr2(SO4)3

Krom(III) sülfat

CrO3

Krom(VI) oksit

Cr2O3

Krom(III) oksit
Öğrendiklerimizi Uygulayalım

Tablodaki sütun ve satırlardaki birbirine karşılık gelen iyonların
oluşturacağı bileşiklerin formülünü yazınız.
FNa+
NH4+
Ca2+
Zn2+
Fe2+
Mg2+
Al3+
Fe3+
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OH-

NO3-

CO32-

S2-

SO42-

PO43-

N 3-

2.
BÖLÜM
İçerik
1. İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı
2. İyonik Bileşiklerin Fiziksel
Hâlleri
3. İyonik Bileşiklerin Suda
Çözünmeleri

İYONİK
BİLEŞİKLER
İyonik katılar, anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvvetleriyle bir
araya gelerek oluşan bileşiklerdir.
İyonik yapılı bileşikler her durumda elektrik akımını iletebilir mi? İyonik
katılar oda koşullarında neden hep katı hâlde bulunur?
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2.1 İyonik Bileşiklerin Örgü Yapısı
İyonik bileşikleri oluşturan birimler atomlar değil iyonlardır. Anyon
ve katyonlar elektriksel itme ve çekme kuvvetlerini dengeleyecek
şekilde bir araya gelerek düzenli bir kristal örgü yapı oluştururlar.
İyonik yapılı bileşikler çeşitli tiplerde düzenli örgü yapısı oluşturur.
Çoğu iyonik bileşikte anyonlar katyonlardan çok büyük olduğundan
anyonların oluşturduğu bir örgüde aradaki boşluklara katyonlar
girmiştir.
Kristal yapıda her iyon, belirli sayıda komşu ve zıt yüklü iyonun
çekimi etkisindedir. Örneğin sodyum klorürde her Na+ iyonu 6 Cliyonu tarafından ve her Cl- iyonu da 6 Na+ iyonu tarafından çekilerek
meydana gelen birimlerden iyonik kristal yapı oluşur. İyonik kristalde
tekrarlayan bu yapısal birimlere birim hücre adı verilir (Şekil 2.3).

Resim 2.7 Tuz kristali

+

Şekil 2.3 NaCl’ün kristal örgü yapısı ve birim hücre gösterimi

CsCl de iyonik bir bileşiktir. Kristal yapıda Cl- iyonları kübik
birim hücrenin köşelerinde Cs+ iyonları ise bu küpün merkezinde
bulunmaktadır. Katyonun en yakın komşu anyon sayısı sekizdir.
Bu nedenle her katyonun çevresinde sıkıca bağlı sekiz tane anyon
bulunur.

=Cl –
=Cs+

Şekil 2.4 CsCl’ün birim hücre gösterimi

2.2 İyonik Bileşiklerin Fiziksel Hâlleri
Kristal örgü yapısı nedeniyle iyonik bileşiklerin formülü atom
sayılarının oranını yansıtan en basit formüldür. Örneğin yukarıda da
belirtildiği gibi yemek tuzu olarak bilinen NaCl aslında Na6Cl6 şeklinde
de yazılabilir. Fakat en sade gösterim tercih edildiğinden NaCl olarak
yazılır. İyonik bileşiklerin molekülleri yoktur. Çünkü kristal yapıdan
da anlaşılacağı gibi örneğin NaCl bileşiği “NaCl” birimlerinden
(moleküllerinden) değil Na+ ve Cl- (iyon) birimlerinden oluşmuştur.
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Çözünme sırasında da iyon dediğimiz bu bağımsız birimlere
ayrılırlar. Bağımsız hareket eden molekülleri oluşturmazlar.
NaCl ve CsCl’ün kristal örgü yapılarından söz ettik kristal örgü
yapısından yapıyı oluşturan iyonlar arasında elektrostatik çekim
kuvvetinin güçlü olmasından dolayı iyonik bileşikler oda koşullarında
maddenin en düzenli hâli olan katı hâlde bulunur.

2.3 İyonik Bileşiklerin Suda Çözünmeleri
İyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinin oluşumunda su molekülleri
kristal yüzeyindeki iyonlara yaklaşır ve iyonların etrafını sarar. Su
moleküllerinin negatif uçları (oksijen tarafı) pozitif, pozitif uçları
(hidrojen tarafı) ise negatif iyonlara doğru yönlenir. Bu nedenle iyonik
bileşiklerin çoğunluğu başka çözücülere göre suda daha iyi çözünür.

Sodyum iyonu

Sodyum
klorür
kristalleri

Klorür iyonu
Su molekülü

Şekil 2.5 Sodyum klorür katı bileşiğinin su ile sulu çözelti oluşturması

Bazı halojenür, nitrat ve sülfat tuzlarının suda iyonlaşmalarına ait
çözünme denklemleri aşağıda verilmiştir. Denklemlerde maddenin
fiziksel hâlleri sembol ve formülün sağ alt tarafında yay ayraç içinde
gösterilir (k- katı, s-sıvı, g-gaz, madde su ortamında ise “suda” ifadesi
kullanılır. “Suda” yerine “aq” da kullanılabilir.).
NaCl(k)
MgBr2(k)
CsCl(k)

H2O(s)
H2O(s)

H2O(s)

CaCO3(k)
AgNO3(k)
Al2(SO4)3(k)
CuSO4(k)

H2O(s)
H2O(s)
H2O(s)
H2O(s)

Na+(suda) + Cl-(suda)
Mg2+(suda) + 2Br-(suda)
Cs+(suda) + Cl-(suda)
Ca2+(suda) + CO32-(suda)
Ag+(suda) + NO3-(suda)
2Al3+(suda) + 3SO42-(suda)
Cu2+(suda) + SO42-(suda)
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İyonik bileşiklerde iyonlar arasında kuvvetli elektriksel çekim
olduğundan bu bileşikler katı hâlde bulunur. Katı hâldeyken iyonlar
serbest hareket edemez. Bu nedenle iyon yapılı bileşikler katı hâlde
elektrik akımını iletmez. Eritildiklerinde veya suda çözündüklerinde
iyonlarına ayrılmaları nedeniyle elektrik akımını iletir. İyon yapılı
bileşiklerin erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Bu bileşikler
sert ve kırılgandır. Aşağıda iyonik bileşiklerin erime ve kaynama
noktaları verilmiştir. İnceleyiniz.
Tablo 2.5: İyonik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları
İyonik bileşiğin
adı ve formülü

Erime
noktası (0C)

Kaynama
noktası (0C)

Sodyum klorür (NaCl)

801

1465

Magnezyum oksit (MgO)

2826

3600

Alüminyum oksit (Al2O3)

2054

2980

Okuma Metni
Boraks
Evaporasyon
Buharlaştırma, bazı sıvı kimyasal maddelere uygulanan bir
işleme yöntemidir. Bu yöntemle
maddedeki su buharlaştırılır ve
kimyasal maddenin katı miktarı
artırılır.

Na2B4O7 . 10H2O kimyasal bileşime sahip renksiz, beyaz, grimsi,
yeşilimsi, mavimsi; şeffaf-yarışeffaf çizgi renginde olan evaporitik
ortamlarda oluşan bir mineraldir. Tuzlu göl sularının buharlaşması
ile oluşur. Karbonatlar ve sülfatlar gibi diğer evaporasyon mineralleri
ile birlikte bulunur. Alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilecek
maddeler arasında yer alan boraks rezervinin büyük bir bölümü
ülkemizde bulunmaktadır.

Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.
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3.
BÖLÜM
İçerik
1. Kovalent Bağ ve Kovalent
Bileşiklerin oluşumu
• Molekül Oluşumunun Lewis
Yapısıyla Gösterimi
• Ametal - Ametal (Kovalent )
Bileşiklerin Adlandırılması
2. Kovalent Bağlarda Polarlık
• Polarlık ve Moleküller Arası
Etkileşim

KOVALENT
BİLEŞİKLER
Bu bölümde kimyasal bağı anlamamıza yardım eden Lewis yapısı ve kovalent
bağın nasıl oluştuğunu göreceğiz. Başlangıçta birbirinden uzakta olan iki atomun
birbirine yaklaşırken hangi tür etkileşimlerle bir araya gelerek molekül oluşturduğunu
öğreneceğiz.
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3.1 Kovalent Bağ ve Kovalent Bileşiklerin Oluşumu
H2, F2, Cl2 gibi aynı element atomlarında elektron alış verişi söz
konusu olamaz. O hâlde bu moleküllerin oluşumu ne tür bir bağlanma
ile gerçekleşmiştir?
Etkinlik 2.3
Katman Elektron Dizilimleri
Etkinliğin Amacı
Atomların katman elektron dizilimleri ile oluşturduğu bağ arasındaki ilişkiyi açıklama
Etkinliği Uygulayalım
Aşağıdaki molekülleri oluşturan atomların katman elektron
dizilimlerini inceleyerek sorulara cevap veriniz.
O
8p
H2O molekülü

1p

1p
H

H

9p

9p

F2 molekülü

F

F

1p

9p

H

HF molekülü
F

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. İyonik bileşiklerdeki atomların bağlanmasıyla buradaki atomların
bağlanmasını karşılaştırınız. Moleküllerdeki atomları bir arada
tutan nedir? Bu nasıl sağlanmaktadır?
2. Periyodik cetveldeki hangi elementlerin atomlarının bu tür
bağlanma yapabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
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H2 molekülünü oluşturan hidrojen atomlarının birer elektronları
vardır. Her iki hidrojen atomu elektron dizilimini aynı periyottaki soy
gaz olan helyumun elektron dizilimine benzetmesi için (dublet kuralı)
birer elektrona gereksinimleri vardır. Hidrojen molekülünde iki hidrojen
atomu birer elektronlarını ortaklaşa kullanır. Ortaklaşa kullanılan bir
çift elektron sayesinde hidrojen atomları arasında bir bağ oluşur, H2
molekülü meydana gelir (Şekil 2.5).
+

1p

1p

H

H

1p

1p

H - H (H2)
Şekil 2.6 Hidrojen molekülü oluşumu

Atomlar arasında elektron ortaklaşması sonucunda oluşan bağ
türüne kovalent bağ denir.
F2 molekülündeki F atomlarının her birinin son katmanında 7
elektron bulunur. Her iki atom elektron dizilimini kendisine en yakın
neon soy gaz atomunun elektron dizilimine benzetmek için son
katmandaki birer elektronlarını ortaklaşa kullanır. Bunun sonucunda
kovalent bağ ile F2 molekülü oluşur (Şekil 2.7).

9p

9p

+

F

F

9p

9p

F - F (F2)
Şekil 2.7 Flor molekülünün oluşumu

Yukarıda verdiğimiz örneklerde kovalent bağ yapan atomların
periyodik cetveldeki yerine dikkat ettiniz mi?
H2, F2 ve Cl2‘un ortak özellikleri ametal olmalarıdır. O hâlde,
kovalent bağ ile oluşan bileşikler genelde ametallerden oluşur.
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Değerlendirme
Aşağıda verilen diyagramlarda MgCl2, O2 ve Cl2’un oluşumu
görülmektedir. Bu diyagramları inceleyerek,
1. Oluşan bağların türünü, tabloda verilen yere yazınız.
2. Bağların nasıl oluştuğunu tabloda ayrılan yerde açıklayınız.
-

2+

-

12p

17p

17p

MgCl2 oluşumu

17p

17p

Cl2

8p

8p

O2
Formül
MgCl2
Cl2
O2
64

Bağın türü

Bağın nasıl
oluştuğu
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Bileşikler

Molekül Oluşumunun Lewis Yapısıyla Gösterimi
Lewis yapısı, elementel hidrojen ve klorun neden diatomik
moleküler yani H2 ve Cl2 hâlinde bulunduğunu anlamamıza yardım
eder.
Kovalent bağdaki ortaklaşa kullanılan elektron çiftleri “bağlayıcı
elektron çifti”dir. Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine
ise “ortaklanmamış elektron çifti” denir. Bir çift elektron (-) çizgi ile
gösterilir.
Bağlanmanın nasıl gerçekleştiğini H2, F2 ve Cl2 moleküllerinin
Lewis yapıları üzerinde görelim.
H2 molekülü,
H

+

H

H

H

H

H

Bağ yapan elektronlar

Cl2 molekülü,
Cl

Cl

+

Cl

Cl

veya

Cl

Cl

Bağ yapan elektronlar
F2 molekülü,
F

Fl

+

F

F

veya

F

F

Bağ yapan elektronlar
Şimdi de O2, N2, I2 elementleri ile HCl, H2O bileşiklerinin Lewis
yapısının nasıl gösterileceğini inceleyelim.
O2 molekülü,
Oksijen atomunun son elektron katmanında altı elektronu vardır.
O

O

veya

O

şeklinde gösterilir.

2 6
Oksijen atomu Lewis yapısı ile gösterildiğinde 4 tane ortaklaşmış
elektronu, iki tane de ortaklaşmamış elektronu olduğu görülür.
Ortaklaşmamış elektronlar bağ yapan elektronlardır. İki çift elektron
bağ yapan elektron olduğuna göre oksijen molekülü oluşurken bir
tane ikili kovalent bağ (=) oluştuğu görülür. Oksijen molekülünde 8
tane de ortaklaşmamış elektron vardır.
8

O

+

O

O

O

O

O

65

9. Sınıf Kimya
N2 molekülü,
N’un son elektron katmanında beş tane elektronu vardır. N’un
Lewis gösteriminde üç tane ortaklaşmamış elektron bulunur.

N

N

2 5

7

Ortaklaşmamış elektronlar bağ yapan elektronlardır. N2 molekülünde üç çift bağlayıcı elektron olduğundan, bir tane “üçlü kovalent
bağ” oluşur. N2 molekülünde dört tane de ortaklaşmamış elektron
bulunur.

N

+

N

N

N

N

N

I2 molekülü,
I’un son elektron katmanında yedi elektron bulunur. I atomunun
Lewis yapısında bir tane ortaklaşmamış elektron yani bağ yapan
elektron vardır.

I
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I
2 8 18 18 7

O hâlde I2 molekülünde tekli kovalent bağ vardır. Molekülde on iki
tane de ortaklaşmamış elektron bulunur.

I

I

I

+

I

I

I

HCl molekülü,
H ve Cl’un birer tane ortaklaşmamış elektronu vardır.
Ortaklaşmamış elektronlar bağ yapan elektron olduğundan HCl
molekülü oluşurken H ve Cl arasında tekli kovalent bağ bulunur.
H

+

Cl

H

Cl

H

Cl

H2O molekülü,
H’in bir, O’in ise bağ yapan iki elektronu bulunur. O’in bağ yapan
elektronlarından biri H’in biri ile diğeri de ikinci H atomu ile tekli
kovalent bağ oluşturur.
O
H
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O

+

H

H

O

H

H

H
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CO2 molekülü,
Lewis yapılarına bakıldığında C atomunun dört bağ yapan
elektronu, O atomlarının ise ikişer bağ yapan elektronu olduğu
görülür. O hâlde C atomu, iki O atomu ile ortaklaşmamış elektronlarını
paylaşarak ikili kovalent bağ oluşturur.
O

+

C

+

O

O

C

O

O

C

O

C

H

C2H4 molekülü,
Her C atomunun dört bağ yapan elektronu, H’in tek bağ yapan
elektronu vardır. C atomları ikişer bağ yapan elektronla birbirlerine
bağlanır. Diğer ikişer bağ yapan elektronları ile de iki H atomuna
bağlanırlar. Böylece C atomları kendi aralarında ikili kovalent bağ, H
atomları ile de tekli kovalent bağ oluştururlar.
H
2H

+ 2

C

+ 2H

H

C

C
H

H

H

H

C

C

H

H

C2H2 molekülü,
İki C atomunun dört bağ yapan elektronu, iki hidrojen atomunun
birer tane bağ yapan elektronu bulunur. İki C atomu üçer bağ yapan
elektron ile birbirlerine bağlanarak üçlü kovalent bağ, birer elektronları
ile de H bağlanarak tekli kovalent bağ oluşturur.
H

+

C

+

H

H

C

C

H

H

C

Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi kovalent bileşiklerde tekli,
ikili veya üçlü kovalent bağ bulunabilir.
Değerlendirme
Aşağıda verilen moleküller için Lewis yapılarını çizerek gösteriniz
(Elementlerin atom numaralarını periyodik cetvelden bulunuz.).
H2

CO2

SO2

CaO
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Ametal - Ametal (Kovalent ) Bileşiklerin Adlandırılması
Bu tür bileşiklerin adlandırılmaları daha önce gördüğümüz metal
ametal bileşiklerine benzer. Pozitif yükseltgenme basamağına sahip
olan element hem formül yazımında hem de adlandırmada önce
yazılır. Örneğin, hidrojen florür bileşiğinin formülü FH değil HF şeklinde
yazılır.
Ametal-ametal bileşiklerini adlandırırken atomların formül içindeki
sayısı Latince ön eklerle belirtilir.
Tablo 2.6: Latince sayı adlarının ön ekleri
Sayı

1

2

3

4

5

6

Latince
ön ek

mono

di

tri

tetra

penta

heksa

Sayı

7

8

9

10

11

12

Latince
ön ek

hepta

okta

nona

deka

undeka

dodeka

Bileşiklerin adlandırılması aşağıda gösterildiği gibi formüle
edilebilir.
Birinci ametalin sayısı bir ise mono ön eki yazılmaz ve okunmaz.
1. Birinci ametalin sayısına karşılık gelen ön ek
+
2. Birinci ametalin adı
+
3. İkinci ametalin sayısına karşılık gelen ön ek

Bileşiğin adı

+
4. İkinci ametalin iyon adı

Örnek
P2O5 bileşiğini adlandıralım.
Çözüm:

P2O5

1 2 3 4

difosfor pentaoksit

Örneğin CO, monokarbon monoksit yerine karbon monoksit
şeklinde okunur.
Hidrojenin halojenle yaptığı bileşikler adlandırılırken halojenin
sayısını belirten mono ön eki kullanılmaz. Örnek, HCl hidrojen klorür
olarak adlandırılır.
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Bileşikler

Tablo 2.7’de bazı bileşiklerin formülleri ve adları verilmiştir.
İnceleyiniz.
Tablo 2.7: Bazı ametal-ametal bileşiklerin adı ve formülleri
NO

Azot monoksit

NO2

Azot dioksit

N2O5

Diazot pentaoksit

N 2O

Diazot monoksit

N2O3

Diazot trioksit

HI

Hidrojen iyodür

HF

Hidrojen florür

NBr3

Azot tribromür

IF3

İyot triflorür

CCl4

Karbon tetraklorür

Örnek
Aşağıda formülü verilen bileşikleri adlandırınız.
a) PCl3

b) SO2

c) SF6

ç) Cl2O7

d) NF3

Çözüm
a. Fosfor triklorür
b. Kükürt dioksit
c. Kükürt heksaflorür
ç. Diklor heptaoksit
d. Azot triflorür

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.
a. Dikükürt diklorür b. Silisyum tetraflorür c. Kükürt trioksit
ç. Diklor tetraoksit
d. Difosfor pentaoksit
2. Aşağıda formülü verilen bileşikleri adlandırınız.
a. SO3
b. CCl4
c. Cl2O
ç. PCl5
3. Aşağıdaki tabloda verilen bileşik formüllerini adlarıyla
eşleştiriniz.
( ) CO

a. Karbon tetraflorür

( ) PCl3

f. Kükürt heksaflorür

( ) NO

b. Azot monoksit

( ) PCl5

g. Karbon monoksit

( ) NO2

c. Diazot trioksit

( ) CF4

h. Fosfor triklorür

( ) CO2

d. Fosfor
pentaklorür

( ) NCl3

ı. Azot dioksit

( ) SF6

i. Karbon dioksit

( ) N2O3 e. Azot triklorür

Benim adım di hidrojen
monoksit fakat herkes
bana su der.

Bazı bileşiklerin geleneksel adları vardır. Bunlara;
H2O

su

NH3

amonyak

CH4

metan

örnek olarak verilebilir.
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9. Sınıf Kimya
İyonik bileşiklerin iyonlardan oluştuğunu ve molekül yapıda
olmadığını ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğrenmiştiniz.
Kovalent bağ içeren bileşiklerde acaba durum nasıldır?
Etkinlik 2.4
Bağ Oluşumu
Etkinliğin Amacı
O2, N2, CO2, I2 ve H2O’yun Lewis yapılarını inceleme
Etkinliği Uygulayalım
Aşağıda Lewis yapılarını inceleyerek soruları cevaplayınız.
O

O

N

O2
I

N

O

N2

C

O

CO2
O

I
H

I2

H
H2O

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Yapılardaki atomlar oktet veya dublete ulaşmış mıdır?
2. Yapılardaki her atom başka kovalent bağ yapabilir mi? Neden?
O2

O

O

Oksijenin Lewis yapısında her oksijenin iki adet ortaklaşmamış
elektronu (bağ yapıcı elektron) bir tane ikili kovalent bağ
oluşturduğundan, başka kovalent bağ oluşturmaz.
Benzer şekilde I2, H2O, CO2 vb.de her atomun ortaklaşmamış
elektronlarının tamamı bu yapıları oluşturmak için kullanıldığından,
başka kovalent bağ oluşturmaz. Bu yüzden kovelent bağlı bileşik ya
da elementlerin büyük çoğunluğu bağımsız birimlerden oluşmuştur.
Bu bağımsız birimler molekül olarak adlandırılır.
Kovalent bileşiklerde elektronlar ortaklaşa kullanıldığından
genellikle moleküller arası kuvvetler iyonik bağlara göre daha zayıftır.
Dolayısıyla erime ve kaynama noktaları düşüktür (Tablo 2.5 ve 2.8).
Oda koşullarında gaz veya kolaylıkla gaz hâline geçebilen sıvılardır.
Tablo 2.8: Bazı kovalent bileşiklerin erime ve kaynama noktaları
Kovalent bileşiğin adı ve formülü
Oksijen (O2)

K. n. (0C)

-219

-183

Klor (Cl2)

-101

-35

0

100

Metan (CH4)

-182

-162

-57

-78

İyot (I2)

114

184

-112

46

Su (H2O)

Karbon dioksit (CO2)

Karbon disülfür (CS2)
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Bileşikler

Okuma Metni
Kovalent Örgülü Katılar
Kovalent bağ ile oluşmuş çok az sayıda madde katı hâlde bulunur.
Bu tür katılara kovalent örgülü katılar denir. Periyodik cetvelin IVA
grubu elementleri ağ örgülü katıları oluşturur. Ağ örgülü katılarda
atomları bir arada tutan kuvvetler kovalent bağlardır. Ağ örgülü
katıların erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Bunun sebebi
zincirleme bağların sayısının fazla olmasıdır.
Ağ örgülü katılara örnek olarak elmas ve grafit verilebilir. Elmas ve
grafit karbon elementinin; beyaz ve kırmızı fosfor, fosfor elementinin;
rombik ve monoklinik kükürt, kükürt elementinin; ozon ve oksijen,
oksijen elementinin allotropudur. Yukarıda sayılan elementler aynı
zamanda moleküllerden oluşmamıştır.
Bir elementin aynı tür (özdeş) atomlarının farklı kristal şekillerinin
her birine bu elementin alotropları denir.
Allotrop atomlar aynı elementin atomlarının farklı dizilişlerinden
dolayı farklı fiziksel ve kimyasal özellikler gösterir.
Elması meydana getiren karbon atomları düzgün dört yüzlü
(tetrahedral) şeklinde tek bağlar olarak dizilmişlerdir. Elmas bu
yüzden çok sert bir maddedir.
Karbon atomları düzgün altıgen şekilde dizilmişlerse grafiti
meydana getirirler. Karbon atomlarının diziliş farklılığından dolayı
grafit elmasa göre son derece yumuşaktır. Elektriği iletir. Grafiti
kil ile karıştırıp fırınlarsak kurşun kalem ucu elde edilir. Kil miktarı
kurşun kalemin yumuşaklığını belirler. Karbon atomları herhangi bir
geometrik şekle bağlı olmadan dizilirse bu tür maddeye de amorf
karbon (şekilsiz) adı verilir. Matbaa mürekkebi yapımında kullanılır.
Kovalent moleküllerin çoğunda moleküller arası kuvvetler
molekül içinde atomlar arasındaki bağlara göre daha zayıftır. Bu
nedenle molekül kütlesi düşük bileşikler oda sıcaklığında gaz hâlde
bulunur. Molekül kütlesi biraz daha yüksek olanlar sıvı, daha yüksek
olanlar ise düşük erime noktalı katılardır. Ancak bunun yanında örgü
yapılar oluşturan, erime noktası ve kaynama noktası değeri çok
yüksek olan B2O3 ve SiO2 gibi bileşikler de vardır. Çok az sayıda
olan bu bileşiklerde kristal katının tamamında kovalent bağ bulunur.
Bu yapılarda kovalent bağları koparmak için çok yüksek sıcaklık
gerekir. Yüksek sıcaklıklara gelmeden erimezler.
Yüksek e.n. (erime noktası) ve k.n.’na (kaynama noktası) sahip
olma özelliklerinden dolayı SiO2 ve B2O3 bileşikleri sanayide birçok
alanda kullanılır. Örneğin, cam oluşturulurken SiO2 bileşiği 800-1300
aralığındaki sıcaklığa kadar ısıtılarak şekillendirme yapılır. Aynı şekilde B2O3 bileşiğinin de erime noktası yüksek olduğundan yemek
pişirmek için cam kap yapımında kullanılır.

Grafit

Elmas

Şekil 2.8 Grafit ve elmas
birbirinin allotroplarıdır.

Resim 2.8 Karbonun iki farklı
fiziksel şekli, elmas (ziynet eşyası) ve grafit (kurşun kalem
ucu)

Resim 2.9 Isıya dayanıklı cam
kap

(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)

3.2 Kovalent Bağlarda Polarlık
Ametal-ametal atomları arasında oluşan bağların, elektronların
ortaklaşa kullanılmasıyla oluştuğunu öğrendik. Ortak kullanılan elektronlar acaba her atom tarafından eşit olarak mı çekilir? Eşit çekilmiyorsa hangi atom bağ elektronlarını sahiplenme eğilimi gösterir?
Şimdi bunu anlamak için Etkinlik 2.5’i gerçekleştirelim.
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Etkinlik 2.5
Çekim Kuvveti

Resim 2.10 Mıknatıs manyetik
özelliğe sahip demir, nikel ve
kobalt gibi maddeleri çeker.

Etkinliğin Amacı
Mıknatısın çekim kuvvetinin uzaklıkla ilişkisini görme
ereç
Etkinliği Uygulayalım
Araç ve G
s
1. Mıknatısı demir tozlarına 1 cm yaklaştırıp
• Mıknatı
gözleyelim.
zları
• Demir to
2. Mıknatısı demir tozlarına 5 cm yaklaştırıp
gözleyelim.
• Cetvel
3. Mıknatısı demir tozlarına 7 cm yaklaştırıp
gözleyelim.
4. Mıknatısı demir tozlarına 10 cm yaklaştırıp gözleyelim.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Mıknatıs ve demir tozları arasındaki uzaklık arttıkça çekim
kuvveti nasıl etkilendi?
2. Mıknatısı atomun çekirdeği, demir tozlarını elektron ya da
elektronlar, aradaki mesafeyi elektron katmanları (elektronların
çekirdeğe uzaklıkları) olarak düşünürsek uzaklık değiştikçe çekirdeğin
elektronları çekmesi nasıl değişmiştir?

Etkinlik 2.6
Son Katman Elektronlarına Sahip Çıkma Eğilimi
Etkinliğin Amacı
Elementlerin son katman elektronlarına sahip çıkma eğilimlerini
anlama
Etkinliği Uygulayalım
Başlıca ametallerin katman-elektron dizilimlerini inceleyerek
aşağıdaki sorulara cevap veriniz.
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Etkinliği Sonuçlandıralım
1. VIIA grubundaki elementlerin son katmanındaki elektronların
çekirdeğe olan uzaklığını karşılaştırdığınızda hangi sonuca
ulaşırsınız? Sıralamayı uzaklık bakımından belirleyiniz.
2. Son katman elektronları çekirdek tarafından F atomunda mı
yoksa I atomunda mı daha fazla çekilir? Neden?
3. 2. Periyottaki elementlerin son katman elektronlarının çekirdeğe
olan uzaklığını karşılaştırdığınızda hangi sonuca ulaşırsınız?
Sıralamayı belirleyiniz.
4. Son katman elektronları çekirdek tarafından C atomunda mı
yoksa F atomunda mı daha fazla çekilir? Bu periyot için sıralama
nasıldır?
Etkinlikteki periyodik cetvelde yer alan F, O, Cl, N, I, Br, S ve
C’un katman elektron dizilimlerini incelediğimizde F, O, N ve C’un
katman sayısının aynı, Cl, Br ve S’ ün ise katman sayılarının farklı
olduğunu görürüz. Farklı atomlar arasında oluşan kovalent bağlarda
bağda bulunan elektronlar atomlardan biri tarafından farklı kuvvetle
çekilir. Bu atomun bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimi diğerine
göre fazladır. Atomların bağ elektronlarına sahip çıkmaları son
yörüngedeki elektronların çekirdeğe olan uzaklıklarına bağlıdır.
Katman sayısı arttıkça son yörünge elektronlarının atom çekirdeğine
olan uzaklığı da artar. Dolayısıyla çekirdek bağ elektronunu zayıf
çekim kuvvetiyle çeker. O hâlde atom numarası en büyük olan I
atomunun katman sayısı 5 olduğundan bağ elektronunu daha zayıf
çeker. Br’un katman sayısı 4, Cl’un katman sayısı 3, F’un katman
sayısı 2’dir. Bu elementlerin katman sayısına göre bağ elektronuna
sahip çıkma eğilimi F>Cl>Br>I>H şeklindedir.
Aynı katman sayısına sahip ametal atomlarının bağ elektronuna
sahip çıkma eğiliminin nasıl değiştiğini anlamak için aşağıdaki etkinliği
yapalım.
Etkinlik 2.7
Aynı Uzaklıkta, Farklı Çekim Gücüne Sahip Mıknatısların Demir
Tozlarına Etkisi
Etkinliğin Amacı
Demir tozlarına aynı uzaklıkta olan mıknatısın
çekim gücü artırıldığında oluşacak değişimleri
gözlemleme
Etkinliği Uygulayalım
1. Bir tane mıknatısı 5 cm uzaklığa yerleştirerek
demir tozlarına etkisini gözleyelim.

•

ereç
Araç ve G
natıs
4 tane mık
u

z
• Demir to
• Cetvel

2. İki tane mıknatısı 5 cm uzaklığa yerleştirerek demir tozlarına
etkisini gözleyelim.
3. Dört tane mıknatısı 5 cm uzaklığa yerleştirerek demir tozlarına
etkisini gözleyelim.
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Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Mıknatıs sayısı arttıkça çekim gücü nasıl değişti?
2. Mıknatısı, atomun çekirdeği, demir tozlarını son enerji katmanındaki elektronlar, demir tozu ile mıknatıs arasındaki uzaklığı ise
son katmanın çekirdeğe uzaklığı olarak düşünelim. Çekirdeğin
etkisi arttıkça çekirdeğin elektrona uyguladığı çekim nasıl değişmiştir?
Yaptığımız etkinlikte mıknatıslarla demir tozları arasındaki uzaklık
hep aynı kalmasına rağmen mıknatıs sayısı arttıkça çekim gücünün
değiştiğini gözlediniz. Benzer şekilde aynı katman sayısına sahip
olsa bile ametal atomlarının bağ elektronlarını çekim güçleri farklıdır.
Ametal atomlarının çekirdeklerindeki proton sayısının değişmesiyle
bağ elektronlarına uygulanan çekim güçleri değişir. Aynı periyotta
yani aynı katman sayısındaki farklı atomların proton sayıları arttıkça
bağ elektronuna uygulanan çekim gücü artar.
Örneğin; C, N, O ve F aynı katman sayısına sahip olmasına
rağmen, proton sayıları farklı olduğu için bağ elektronlarını çekim
gücü farklıdır. Proton sayılarına göre elementleri sıralarsak
F>O>N>C’dur. O hâlde bağ elektronlarına sahip çıkma eğilimleri de
F>O>N>C>H’dir. Hidrojenin katman sayısı tek olduğundan yukarıda
sıralanan elementlere göre bağ elektronuna daha az bir kuvvetle
sahip çıkar.
Periyodik cetvelde aynı grupta aşağıdan yukarıya, aynı periyotta
soldan sağa ametallerin bağ elektronuna sahip çıkma eğilimi artar.
Basit moleküllerde atomların bağ elektronlarına sahip çıkma
eğilimlerini tahmin etmeye çalışalım. N2 molekülünün oluşumunda
kullanılan ortak elektronlar her iki N atomu tarafından eşit çekilir.
İki atomun da elektrona sahip çıkma eğilimi aynıdır. Dolayısıyla
molekülde negatif ve pozitif uç oluşmaz.

N
N

N
N

N

N
= atom çekirdeği
= + yük merkezi
= - yük merkezi

N2 molekülünde artı (+) yükün merkezi atom çekirdeklerini
birleştiren doğrunun ortasında bulunur. Eksi (-) yükün merkezi de
aynı noktaya geldiğinden elektron yük dağılımı eşittir.
Aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit
olarak çekilmesiyle oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Azot
molekülünde atomlar arası bağ apolar kovalent bağdır. Molekül
apolardır.
Suyun oluşumunda ortak kullanılan elektronlar, oksijen atomu
tarafından daha fazla çekilir. Elektronun daha fazla çekildiği taraf
kısmen negatif (δ-), diğer taraf kısmen pozitif (δ+) olarak kabul edilir.
Su molekülünde oksijen tarafı kısmen negatif, hidrojen tarafı kısmen
pozitiftir.
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H
H

O
O
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O
H

H

104,5

0

H

H

Su molekülünde negatif yük merkezi oksijene daha yakın
olduğundan yük dağılımı eşit olmaz.
HCl molekülünde ortak kullanılan elektronlar Cl atomu tarafından
daha fazla çekilir. Cl tarafı kısmen negatif, H tarafı kısmen pozitiftir.

H Cl

H

Cl

Cl

H

HCl molekülünde negatif yük merkezi Cl’a daha yakın olduğundan
yük dağılımı eşit olmaz.
Ortak kullanılan elektronlar iki atom tarafından eşit çekilmiyorsa
kısmen pozitif ve kısmen negatif uçlar oluşur. Bu tür bağa polar
kovalent bağ (kutuplu kovalent bağ) denir. H2O’daki H O bağının
her ikisi de ve HCl’deki bağ polar kovalenttir.
CO2 molekülünde ortak kullanılan elektronlar oksijen tarafından
daha fazla çekildiği için oksijen tarafı kısmen negatif, C tarafı
kısmen pozitif olur. C=O bağları polar olduğu halde molekülün her
iki ucunda oksijenler (negatif uçlar) olduğundan ve yük dengesizliği
olmadığından molekül apolardır.

O

C

O

O C O

CS2 molekülünde C ile S arasındaki bağlar polar olup ortak
kullanılan elektronlar S tarafından çekildiği için S tarafı negatif, C
tarafı pozitif olur. Ancak molekülde yük dengesizliği olmadığından,
molekül apolardır. Kısmi yüklerin etkileri zıt yönde olduğundan
birbirlerini dengeler.
+

S

C

S

S

C S
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Polarlık ve Moleküller Arası Etkileşim
H2O ve HCl her ikisi de polar moleküldür. HCl ve H2O’dan oluşan
karışım incelendiğinde, karışımı oluşturan moleküller arasında bir etkileşim vardır. Bir molekülün artı kutbu diğer molekülün eksi kutbuyla
etkileşerek moleküller arası çekim meydana gelir. Moleküller arası
çekim kuvveti birbirine yakın olan moleküller birbiri içinde karışarak
homojen karışım oluşturur (Şekil 2.9). Karışım oluşurken moleküller
arası bağlar kırılıp moleküller arası yeni bağlar oluşur.

HCl

H 2O

H2O polar, I2 apolar moleküldür. Su polar olduğu için
molekülleri arasındaki çekim kuvveti, iyot ile su molekülleri
arasındaki çekim kuvvetinden çok daha fazladır. Bu
sebeple I2 suda çözünmez, iki madde heterojen karışım
oluşturur.

Cl-

I2 ve CS2 apolar moleküldür. Katı hâldeki I2 molekülleri
arasındaki çekim kuvveti ile CS2 molekülleri arasındaki
çekim kuvveti hemen hemen aynı büyüklüktedir.
Dolayısıyla iyot-karbon disülfür çekimi mümkündür. Bu
çekim sonunda iyot CS2 içinde çözünür.
Yukarıdaki açıklamalarda da görüldüğü gibi polar
maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar
çözücülerde çözünür. Kısaca benzer maddeler, benzer
maddelerde çözünür.

H3O+

Şekil 2.9 Su ve HCl arasındaki etkileşim

Apolar moleküllerde çekim kuvvetleri polar
moleküllerden zayıf olduğu için apolar maddelerin erime
ve kaynama noktaları daha düşüktür.
Okuma Metni
Uçuculuk

Molekülleri polar olan maddelerin arasındaki etkileşim apolar
moleküllere göre daha fazladır. Bu nedenle moleküller arası
etkileşimi yenmek için daha fazla enerji gerekir. Molekülleri polar
olan maddelerin kaynama noktası molekülleri apolar olan maddelere
göre daha büyük, buhar basınçları ise daha küçüktür.
Oda sıcaklığında (25oC) yüksek buhar basıncına sahip olan
sıvılara uçucu sıvılar, düşük buhar basıncına sahip sıvılara uçucu
olmayan sıvılar denir. Bir sıvının uçucu olup olmaması moleküller
arası kuvvetlerin büyüklüğüne bağlıdır. Moleküller arası kuvvetler
azaldıkça uçuculuk artar (Kaynama noktası düşer, buhar basıncı
artar.).
Aseton ve dietil eter uçucu, cıva uçucu olmayan sıvıdır.
Bazı sıvıların 25 oC’taki buhar basınçları ve kaynama sıcaklıkları:
Adı
Aseton
Dietil eter
Cıva
Su

Buhar basıncı
(mmHg)

Kaynama sıcaklığı (oC)

231

56

534

34,5

0,0018

356,7

23,8

100

Bu sıvılardan tanecikler arası çekim kuvvetleri en büyük olan cıva
daha sonra su, aseton ve dietil eter’dir.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)
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4.
BÖLÜM
İçerik
1. Organik ve Anorganik
Bileşiklerin Ayırt Edilmesi
2. Hidrokarbonlar ve Yaygın
Organik Bileşikler
3. Organik Moleküllerin Hidrofob
ve Hidrofil Bölümleri
4. Polarlığın Çözünmedeki Rolü

ORGANİK
BİLEŞİKLER
Organik kimya, karbon bileşiklerinin kimyasıdır. Karbon bileşikleri gezegenimizde yaşamın temelini kapsar. Doğada bulunan 92 elementin her birinin özellikleri, bileşikleri, tepkimeleri vardır. Ancak hiçbir elementin kimyası, karbon kimyası yani organik kimya kadar geniş değildir. Organik bileşiklerinin sayısının suyun
anorganik bileşiklerinin sayısından çok daha fazla olması ve çeşitlilik göstermesi karbon atomunun özelliğinden ileri gelmektedir. Bütün bu nedenlerden ötürü
1830’lu yıllardan beri organik kimya ayrı bir bilim dalı olarak gelişmiştir.
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4.1 Organik ve Anorganik Bileşiklerin Ayırt Edilmesi
Organik bileşiklerde karbon temel elementtir. Bunun yanında
hidrojen, oksijen, azot ve kükürt gibi elementlerde bulunabilir.
Anorganik bileşikler ise su, mineral, asit, baz ve tuzlar gibi maddelerdir.
Bir bileşiğin organik mi yoksa anorganik mi olduğunu formülüne
bakarak anlayabilir miyiz?
Etkinlik 2.8
Organik mi Anorganik mi?
Etkinliğin Amacı
Organik ve anorganik bileşikleri formüllerinden tanıma.
Etkinliği Uygulayalım
Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin organik veya anorganik olduğunu karşılarına işaretleyelim. Kararımızın nedenini arkadaşlarımızla tartışalım.

Bileşik adları

Bileşiklerin
formülleri

Etanol (etil alkol)

C2H5OH

Sodyum klorür

NaCl

Metan

CH4

Kalsiyum oksit

CaO

Etanoik asit

CH3COOH

Sülfürik asit

H2SO4

Karbon tetraklorür

CCl4

Karbon dioksit

CO2

Aseton

Anorganik
bileşik

CH3COCH3

Karbon monoksit

CO

Sodyum karbonat

Na2CO3

Alüminyum sülfat

Al2(SO4)3

Gümüş nitrat

AgNO3

Metanal

HCHO

Metanoik asit

Organik
bileşik

HCOOH

Karbon (C) içeren bileşiklere genel olarak “organik bileşik” denir.
Pek çok organik bileşik, Karbonun yanında hidrojen elementini
de içerir. Karbonun azot, kükürt ve halojenler gibi elementlerle
oluşturduğu pek çok bileşik de organiktir. (CO2 ve karbonatlar karbon
içermesine karşılık organik değildir.).
Anorganik bileşik sayısı organik bileşik sayısına göre çok daha
azdır. Organik bileşik sayısının çok olması karbonun yapısı ile ilgilidir.
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Protein, nişasta, selüloz, şeker, bitkisel yağlar, ilaçlar ve boyaların
bazıları da bitki ve hayvanlardan elde edilen organik maddelerdir.
Organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasındaki farklar:
a. Organik bileşikler yanıcı olup erime noktaları oldukça düşüktür.
Anorganik bileşikler ise genellikle yanıcı olmayıp erime noktaları çok
yüksektir.
b. Organik bileşikler genellikle suda çözünmez fakat anorganik
bileşiklerin birçoğu suda çözünür.
c. Organik bileşikler genellikle kovalent yapıdadır. Anorganik
bileşiklerin yapısı ise genellikle iyoniktir.
ç. Organik reaksiyonlar için genellikle fazla ısı ve zaman gerekir.
Anorganik bileşiklerin reaksiyonları ise daha az ısı ve daha az zaman
gerektirir.
d. Organik bileşiklerin çoğunluğunun kendilerine özgü kokuları
vardır. Anorganik bileşikler ise genellikle kokusuzdur.
e. Organik bileşiklerin sayısı çok, anorganik bileşiklerin sayısı
organik bileşiklere göre daha azdır.
Organik bileşiklerle anorganik bileşiklerin arasındaki bileşik sayısı
ve farklılıkların nedeni karbonun dört bağ yapmasıdır.
Okuma Metni
Organik Kimyanın Tarihçesi
Organik kelimesi ilk kez İsveçli kimyacı Berzelius tarafından
kullanılmıştır. Kelime anlamı
organizmadan (bitkisel veya
hayvansal) türemiş demektir.
Kimya bir bilim dalı olmadan
önce bile insanlar organik kimya
ile uğraşmışlardır. Örneğin,
eskiden beri insanlar, üzümden
şeker elde etmesini, çeşitli
meyveleri fermente ederek
şarap ve sirke elde etmesini,
mayalanma sonucu oluşan
karışımdan damıtma ile alkol
elde etmesini, doğal ürünlerden
hayvansal ve bitkisel yağlar elde
etmesini, sabun yapımını, indigo
ve alizarin gibi bazı bitkisel
boyar maddeleri biliyorlardı.
İnsanlar, ilerleyen zamanlarda bazı doğal ürünleri ısıtarak
çeşitli organik bileşikler elde etmişlerdir. Bu türden çalışmalara
örnek olarak odundan aseton,
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metanol ve asetik asit karışımı elde edilişi ile amberden süksinik
asit elde edilişini gösterebiliriz.
Daha sonraları organik kimya tarihinde bir özütleme (bir karışım
ya da bileşiğin içindeki bir bileşeni çözerek oradan elde etme)
devresi başlamış, bu teknik ile Scheele tarafından üzümden tartarik,
elmadan malik, limondan sitrik, kuzu kulağından oksalik, ekşimiş
sütten laktik ve idrardan ürik asitler, hayvansal ve bitkisel yağlardan
ise gliserin elde edilmiştir. Bunun yanında diğer bazı kimyacılar
idrardan üre, at idrarından hippurik asit, bazı hayvansal dokulardan
kolesterol ve tıpta kullanılan bazı bitkilerden morfin, kinin ve striknin
gibi bazı alkaloitler elde etmişlerdir.
Sözü geçen bütün bu organik bileşiklerin kimyasal yapısı
hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Organik bileşiklerin ancak canlı
hücre veya organizma tarafından tanrısal bir kuvvet sayesinde
oluştuğuna inanılıyordu.
Lavoisier’in teraziyi kimyaya uygulaması ile kimya tarihinde en
önemli adımlardan biri atılmıştır. Gerek Lavoiser ve gerekse Liebig’in
(Liibig) çalışmaları sayesinde belirli miktarda organik bileşiklerin
yanması sonucu oluşan su ve karbon dioksit gibi ürünlerin tartılması
ile doğal organik bileşikler içinde bulunan elementlerin yüzde
miktarları ve bundan da ampirik formülleri bulunmaya başlanmıştır.
NH2
NH4OCN

C

O

NH2
Amonyum siyanattan üre
oluşumu tepkimesi

Organik kimya tarihinde atılan en önemli adımlardan bir diğeri
de Alman kimyacı Wöhler’in (Vöhler) ilk kez inorganik bir maddeden
canlı hücre veya organizma kullanılmaksızın deney tüpünde ilk
organik bileşiğin sentezini başarmasıdır. Wöhler bu gaye için
amonyum siyanatı ısıtarak üre elde etmiştir.
Wöhler’in bu buluşu planlanmış bir çalışmanın neticesi değildir.
Nitekim kendisi de bu buluşunu hayretle karşılamış ve neticesini
ilan etmeden önce sentezini defalarca tekrarlayarak zamanının
diğer tanınmış kimyacılarına bildirmiştir.
Böylece organik bileşiklerin sentezi için tanrısal bir kuvvetin
gerektiği fikri sarsılmış, birçok organik bileşiklerin sentezi yoluna
gidilmiş ve organik kimya tarihinde bir sentez devresi başlamıştır.
Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.

4.2 Hidrokarbonlar ve Yaygın Organik Bileşikler
Alkandan bir hidrojen
çıkarılmasıyla belirtilen yapı
alkil grubu olarak adlandırılır.
Örneğin metandan (CH4) bir
hidrojen çıkarılarak metil
(-CH3) grubu oluşur.

Anorganik bileşiklerle organik bileşikler arasındaki farkı anladık.
Şimdi ise yaygın organik bileşiklerin adlarını ve açık formüllerini
inceleyelim.
Yapısında sadece hidrojen ve karbon bulunduran organik bileşiklere
hidrokarbon denir.
Basit hidrokarbonları şöyle sınıflandırabiliriz:
Alkanlar: Karbonlar arasında tekli bağlar vardır. Genel formülleri
CnH2n+2’dir (n: 1, 2,... gibi bir tam sayıdır.). Alkanların ilk altı üyesinin
adı, formülü, açık formülü ve top-çubuk modelleri Tablo 2.9’da
verilmiştir. İnceleyiniz.

80

2. Ünite

Bileşikler

Tablo 2.9 Alkanların ilk altı üyesinin adı, formülü, açık formülü ve top-çubuk modeli
Adı

Metan

Etan

Propan

Bütan

Formülü

CH4

C2H6

Açık Formülü

Top-Çubuk Modeli

H
_ _
H C H
H
H H
_
H C_C_H
H H

C3H8

H H H
_
H C_C_C_H

C4H10

H H H H
_
H C_C_C_C_H

C5H12

H_C_C_C_C_C_H

H H H

H H H H

H H H H H

Pentan

H H H H H

Heksan

C6H14
H H H H H H
_
H C_C_C_C_C_C_H
H H H H H H
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Halkalı (siklo) yapıda olan alkanlar da vardır. Genel formülleri CnH2n’dir. Alkan adının önüne siklo
ön eki getirilerek adlandırılır. En basit üyeleri siklopropandır. Sikloalkanların ilk dört üyesinin adı,
formülü, kısa gösterimi ve top-çubuk modeli aşağıda gösterilmiştir, inceleyiniz.
Tablo 2.10 Halkalı yapıda olan alkanların ilk dört üyesinin adı, formülü, açık formülü, kısa
gösterimi ve top-çubuk modeli
Adı ve
Formülü

Açık Formülü
H

Kısa Gösterimi

H
C

Siklopropan
(C3H6)

C H
H

H C
H

H

H

H C

C H

H C

C H

Siklobütan
(C4H8)

H

H

H
Siklopentan
(C5H10)

H
H

H

(C6H12)

H
H

H
C H

H

H
C

H

C H

H
C

C

H
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H

C

H C

Sikloheksan

C

H

C
C

C

H

H

H

H
H

Top-Çubuk Modeli

2. Ünite
Alkenler: Doymamış hidrokarbonlardır. Alkenlerde karbon
atomları arasında en az bir tane çift bağ bulunur. Genel formülleri CnH2n’dir. En basit alken iki karbonlu olan eten (etilen)’dir.
Alkinler: Doymamış hidrokarbonlardır. Genel formülleri CnH2n-2’dir.
Alkinlerde karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağ bulunur.
En basit üyesi iki karbonlu olan etin (asetilen)’dir.
C 2H 2

Bileşikler

C2H4
H
H
C C
H
H
Eten
(Etilen)
Şekil 2.10 Etilen molekülünün
top çubuk modeli

Etin (Asetilen)
Şekil 2.11 Asetilen molekülünün top çubuk modeli

Benzen: Petrol ve kömür gibi doğal kaynaklardaki hidrokarbon
karışımı ayrılırken kendine özgü kokusu olan bileşikler de elde
edilir. Bunlar ve vanilya gibi başka kokulu maddeler incelendiğinde
hepsinin ortak bir yapı içerdiği görülür. Bu yapı altı karbon atomunun
oluşturduğu benzen halkasıdır. Benzenin formülü C6H6’dır. Benzen
aşağıdaki şekillerde gösterilebilir.
C 6H 6
H
H C
H

C C
C C

H
C H
H

Benzen

Şekil 2.12 Benzen molekülünün top çubuk modeli

Alkoller: Yapısında bir veya birden fazla hidroksil (-OH) grubu
bulunan organik bileşiklerdir.
CH3OH

H
_
H C_O_H
H
Metanol (Metil alkol)

Karbon
Oksijen
Hidrojen

C2H5OH
H H
_
H C_C_O_H
H H
Etanol (Etil alkol)
Şekil 2.13 Metanol ve Etanolün molekülünün top çubuk modeli
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C2H6O2
H
_ _ _
H C O H
_ _ _
H C O H
H
1,2-Etandiol
(Glikol)
Şekil 2.14 1,2-Etandiol (Glikol) molekülünün top çubuk modeli

C3H8O3
H
_
H C_O_H
H_C_O_H

H_C_O_H
H

1,2,3-Propantriol
(Gliserin)
Şekil 2.15 1,2,3-Propantriol (Gliserin) molekülünün top çubuk modeli

Alkol yapısında bir -OH varsa monoalkol, birden fazla -OH varsa
polialkol olarak adlandırılır.
Karbonhidratlar: C, H ve O elementleri içeren bileşiklerdir.
Karbonhidrat sözcüğü “sulu karbon” anlamındadır. Doğada en çok
bulunan bileşiklerdir. En yaygın olanı selüloz, nişasta ve şekerdir.
Basit şekerler glikoz, fruktoz ve sakkarozdur. Aşağıda glikoz ve
fruktozun formülü verilmiştir.
C6H12O6
H _ C=O
H _ C _ OH

HO _ C _ H
H _ C _ OH
H _ C _ OH
H _ C _ OH
H
Glikoz

Şekil 2.16 Glikoz molekülünün top çubuk modeli
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C6H12O6
H
_ _
H C OH
C=O

HO _ C _ H
H _ C _ OH
_ _
H C OH
H _ C _ OH
H
Fruktoz
Şekil 2.17 Fruktoz molekülünün top çubuk modeli

O
_
Karboksilli asitler: Yapısında karboksil ( C _ OH ) grubu
bulunan organik bileşiklerdir.
CH2O2
O
_ C _ OH
Metanoik asit
(formik asit, karınca asidi)
Şekil 2.18 Metanoik asit molekülünün top çubuk modeli

C2H4O2

Karbon

O
_C _ _
C OH

Oksijen
Hidrojen

Etanoik asit
(asetik asit, sirke asidi)

Azot

Şekil 2.19 Etanoik asit molekülünün top çubuk modeli

Amino asitler: Yapısında amino (
grubu bulunan organik bileşiklerdir.

O
NH2) ve karboksil ( _ C _ OH)

C2H5NO2
O
_
_
N C C_O_H
Glisin veya
glikol (Gly)
Şekil 2.20 Glisin molekülünün top çubuk modeli
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C3H7NO2
H O
_ _ _ _ _
H C C C O H
_
N H
H
Alanin
(Ala)
Şekil 2.21 Alanin molekülünün top çubuk modeli

Okuma Metni
Yağlar, Karbonhidratlar ve Enerji Depolanması
Aerobik, tenis, halter, koşu gibi spor dalları sağlıklı bir vücuda sahip
olmak için yapılan spor dallarıdır. Bunları yapmak için gerekli enerji
nereden gelir? Egzersiz sırasında, yağ molekülleri su ile tepkimeye
girer (hidroliz) ve yağ asitleri denen bileşikleri oluştururlar. Bu yağ
asitleri, bir dizi karmaşık tepkime sonunda karbon dioksit ve suya
dönüşürler. Açığa çıkan enerji ise kasları hareket ettirmede kullanılır.
İnsanda bulunan başlıca yağ asidi palmitik asittir(CH3(CH2)14COOH).
CH3(CH2)14COOH’in yanması sonucunda büyük miktarda ısı açığa
çıkar. Vücudumuzda depo edilmiş yağ, bir uçaktaki jet yakıtına benzer.
CH3(CH2)14COOH(k) + 23O2(g)

16CO2(g)+ 16H2O(s) + 9977 kJ

Karbonhidratlardaki enerji yağlardakinden daha hızlı açığa çıkar. Bu nedenle, şekerleri (meyve suları, bombon şekeri
gibi) çabuk enerji sağlamak için tüketiriz.
Bununla birlikte, sakkaroz(C12H22O11)
aynı karbon ve hidrojen içeren yağ asitlerinden daha az enerji verir (-5640 kJ/mol).
Besinlerin enerji değerleri, kalori (cal)
cinsinden ifade edilir.
1 kcal = 1000 cal = 4,184 kJ
Buna göre yağların enerji değeri
yaklaşık 9 kcal/g (38kJ/g), karbonhidrat
ve proteinlerin enerji değerleri yaklaşık 4
kcal/g (17 kJ/g)’dır.
65 kg’lık orta boy ve normal yapıda
bir kişi 11 kg depolanmış yağ içerir. Eğer
bu kişi yalnızca karbonhidrat depolasaydı
aynı enerji değeri için 25 kg karbonhidrata
sahip olması gerekecekti. Bu durumda
ağırlığı 80 kg olacaktı. Daha çarpıcı bir
örnek kuşlardır. Kuşların enerji kaynakları
karbonhidrat olsaydı uçmalarını olanaksız
kılan bir ağırlığa sahip olacaklardı.
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Yağlarla ilgili söylenecek başka bilgiler de vardır. Birincisi,
insanların taşıdıkları yağ, enerji gereksinmeleri için olandan daha
fazladır. Fazla vücut yağı kalp hastalığı, şeker hastalığı ve diğer
sağlık sorunları riskini arttırır. İkincisi, kişi yağ depolamak için yağ
tüketmek zorunda değildir. Bütün besin türleri sindirim sırasında
küçük moleküllere parçalanır ve daha sonra vücudun gereksindiği
kompleks yapıları vermek üzere yeniden birleşir. Vücutta yağ, küçük
karbonhidrat moleküllerinden sentezlenebilir. Tıbbi bulgular en
sağlıklı beslenmede gerekli kalorinin çoğunun karbonhidratlardan
sağlanması, yağlardan sağlananın %30’u geçmemesi gerektiğini
göstermiştir.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)

4.3 Organik Moleküllerin Hidrofob ve Hidrofil
Bölümleri
Bazı organik bileşiklerin moleküllerinde, hem polar hem de apolar
kısımlar bulunur. Su polar bir molekül olduğu için bu tür organik
moleküller su ile etkileşirken molekülün polar kısmı su molekülüne
doğru yönelir. Apolar kısmı ise su molekülünden uzaklaşmaya çalışır.
Dolayısıyla bu tür organik moleküllerin polar kısımları suyu seven
anlamında hidrofil, apolar kısımları ise suyu sevmeyen anlamında
hidrofob olarak adlandırılır.
Hidrofil gruplara -OH, -COOH, -NH2, -SO3H örnek verilebilir.
Aşağıdaki moleküllerde hidrofil ve hidrofob kısımları inceleyelim:

CH3
apolar (hidrofob) grup

OH

polar (hidrofil) grup

CH3CH2CH2CH2CH2CH2
apolar (hidrofob) grup

polar (hidrofil) grup

CH3CH2CH2CH2CH2CH2
apolar (hidrofob) grup

SO3H

COOH

polar (hidrofil) grup
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Okuma Metni
Sabun-Sabunlaşma

hidrofil
kısım
hidrofob
kısım

Sabun
molekülü

Temizlik işlerinde genellikle sabun kullanılır. Sabunların ana
maddeleri genellikle aynıdır. Sabun bir alkali madde ile değişik türde
yağların tepkimesi sonucu oluşur.
Sabun üretimi yaklaşık 2000 yıl önce Fenikeliler tarafından
hayvan yağının odun külü ile ısıtılmasından yapıldı. Odun külü bazik
özellikte olan K2CO3 (potasyum karbonat) içerir. Sabun o günden
bugüne temizlik için yaygın olarak kullanılmaktadır. Yağ asitlerinin
Na tuzlarına beyaz sabun denir. Sert olduğu için genellikle kalıplar
hâlinde kullanılır. K tuzlarına ise arap sabunu adı verilir. Yumuşak
olduğundan krem kıvamındadır.
Sabunların temizleme özelliği
Kumaş ve deri üzerindeki kir, çoğu zaman ince bir yağ tabakasıdır.
Temizleme işlemi için yağın yüzeyden uzaklaştırılması gereklidir.
Sabunun bunu nasıl yaptığını inceleyelim.

kir

Su molekülü
Şekil 2.22 Kirlere tutunmuş
sabun molekülleri

Sabun, suda çözündüğü zaman bazik bir çözelti oluşturur.
Oluşan baz kiri yumuşatan bir etki gösterir. Sabun molekülleri iki
kısımdan oluşur. Suyu sevmeyen (hidrofob) ve suda çözünmeyen
alkil grubuna kuyruk, suyu seven (hidrofil) ve suda çözünen kısmına
baş denir. Kuyruk kısmı apolar, baş kısmı polardır.
Sabun, su ile karıştırıldığında yanda görüldüğü gibi molekülün
hidrofob kısmı bu kümenin ortasında, hidrofil ise dış kısmında yer
alır.
Kirleri oluşturan yağlar hidrofob yapılıdır. Çamaşır ya da
eşyaların üzerindeki kir tabakası uzaklaştırılırsa temizlik sağlanmış
olur. Kirlerle karşılaşan sabun moleküllerinin hidrofob kısmı (uç)
kirlere tutunur. Hidrofil kısım ise (baş) su ile etkileşir. Kısmen eksi
olan baş kısımlar su molekülünün kısmen artı yüklü olan hidrojenleri
tarafından çekilerek kir ortamdan uzaklaştırılır.
Deterjan
Deterjanın moleküler yapısı ve temizleme prensibi sabunla
aynıdır. Deterjanlar yapay olarak elde edilen, yapısı sabuna
benzeyen bileşiklerdir. Karbon sayısı 10 ile 14 arasındaki alkollerin
sülfatlarının sodyum tuzlarıdır. (R-OSO3- Na+)
C12H25-OH + H2SO4

C12H25OSO3H + H2O

Dodesil alkol
C12H25OSO3H + NaOH

C12H25 OSO3- Na+ + H2O
Hidrofob uç Hidrofil uç

Deterjanın yapısında birçok bileşen olduğu için sert suyun
içindeki Ca2+ ve Mg2+ iyonlarının çökmesini engeller. Deterjan
suyun sertliğinden etkilenmez.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)
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2. Ünite

Bileşikler

Değerlendirme
Aşağıdaki tabloda boş olan yerleri sütun ve satır başlarında
verilenlere uygun şekilde doldurunuz.

Bileşik adı

Bileşik formülü

Hidrofil uç

Hidrofob uç

Propan

CH3- OH
Etanoik Asit
CH2- CH2
|
|
OH OH
Benzen
CH2- CH- CH2
|
|
|
OH OH OH

Değerlendirme
Aşağıdaki tabloda verilen bileşiklerin hidrofil ve hidrofob uçlarını
yazınız.
Bileşik

Hidrofob

Hidrofil

C2H5-OH
CH3CH2CH2-NH2
CH3CH2-COOH
CH3CH2CH2-SO3H
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4.4 Polarlığın Çözünmedeki Rolü
Suyu H-OH olarak, etil alkolü de CH3CH2-OH şeklinde düşünürsek
yapı olarak birbirlerine benzediğini görürüz. Sudaki -OH grubuna bağlı
H yerine etil alkolde CH3CH2– grubu geçmiştir. Her iki molekülün
polar olması nedeniyle aralarındaki etkileşim güçlüdür. Bu nedenle
birbiri içinde çözünürler (karışırlar). Benzer şekilde CH3COOH ve
CH3NH2 molekülleri de polar olduğu için birbiri içerisinde çözünürler.
Araştırma
Yağlı boya, zift ve yağın
hangi çözücülerde çözündüğünü araştırınız.

CS2, heksan (CH3CH2CH2CH2CH2CH3) ve benzen (C6H6) gibi
bileşikler apolardır. Apolar bileşikler de polar bileşiklerde olduğu gibi
birbiri içerisinde daha iyi çözünürler.
H2O ve C2H5OH birbiri içinde çözünürken heksan su içinde
çözünmez. Heksan’ın suda çözünmemesi ise suyun polar, heksanın
da apolar yapıya sahip oluşundandır.
Çözücülerin ve bileşiklerin yapılarının benzer oluşu birbiri
içerisinde çözünmesini sağlar. Bunun için polar bileşikler polar
çözücülerde, apolar bileşikler apolar çözücülerde iyi çözünürler.
Kısacası benzer benzeri çözer.
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıda verilen polar ve apolar bileşikleri polarlığın çözünmedeki
rolünü kullanarak uygun çözücülerle eşleştiriniz.
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Polar ve apolar
bileşikler

Çözücü

I2

CH3-CO-CH3 (Aseton)

HCl

CCl4 (Karbon tetraklorür)

Oje

H 2O

2. Ünite

Bileşikler

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış
ağaç tekniğinde bir çalışma verilmiştir. A’dan başlayarak her ifadeyi okuyunuz bunların doğru
ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz karara göre kaç numaralı çıkıştan çıkmanız
gerektiğini işaretleyiniz.

H
D

9F

D

I

Soygazlar
kararlıdır.

B

Y

D

Değerllik
elektronları grup
numarasını verir.

Y
D

E
İyon
oluşumunda
nötron sayısı
değişir.

Elektron alan
taneciklere anyon
denir.

2-

D

3+
Al ile SO3 ’den
Al(SO3)3 oluşur.

J
Y

A

atomu daima
-1 yüseltgenme
basamağındadır.

Elementleri
metal, ametal ve
yarı metal olarak
inceleriz

Mermer, kireçtaşı
ve tebeşirin formülü
CaCO3’dır.

K

F

D

atomunda
beş
2 ve N2O
4
7NNO

L

tane eşleşmemiş
elektron vardır.

Y

C

Y

D

Halojenler
elementel hâlde
üç atomludur.

C ve H’den
oluşan bileşiklere
“hidrokarbonlar”
denir.

Organik bileşikler
anorganiklerden
azdır.

M

Y

G

D

Lewis yapısında
elektronlar nokta
(•) ile gösterilir.

Su (H2O)
molekülü polar
yapıdadır.

N
Y

Allotrop atomların
türleri aynı olup
dizilimleri farklıdır.

D

1

Y

2

D

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

Y

8

D

9

Y

10

D

11

Y

12

D

13

Y

14

D

15

Y

16
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B. Aşağıda verilen tanımlamaları ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
Tanımlar
1. Değerlik elektronlarının element simgesinin çevresinde nokta şeklinde gösterildiği yapı.
2. K2O, CaCl2 ve MgO bileşiklerinde olan bağlar.
3. C ve H’den oluşmuş bileşiklerin ortak adı.
4. N2O5 ve H2O bileşiklerinde olan bağ.
5. C’un tekli bağ dışında yapabildiği bağlar.
6. Kutuplu kovalent bağın diğer adı.
7. Temizlikte kullanılan organik bileşiklerin suyu seven ve kiri seven gruplarının genel adları.
8. (+) veya (-) yüklü atom veya atom gruplarının genel adı.
9. C, H bazen de N, O, X (Halojen), S ve P elementleri içeren bileşikler.
10. Yapısında bir veya birden fazla -OH grubu bulunan organik bileşiklerin genel adı.
11. Bazı bileşiklerin en küçük birimi.
12. Au, Cu, Pb ve Sn gibi elementlerin bileşiklerde elektron verme isteğinin ölçüsü.
13. (+) ve (-) yük toplamlarının eşit olması durumu.
14. NH4+, Cl-, SO42-, PO43-, MnO4- ve MnO42- gibi taneciklerin yükü.
15. Doymuş hidrokarbon.
16. Yapısında karboksil grubu bulunan organik bileşiklerdir.

Kavramlar
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a. Hidrofil - Hidrofob
( )

d. İyon yükü
( )

h. Lewis formülü
( )

k. Organik bileşikler
( )

b. Hidrokarbon
( )

e. İyonik bağ
( )

ı. Metalik özellik
( )

l. Polar kovalent bağ
( )

c. İkili – Üçlü bağ
( )

f. Alkoller
( )

i. Molekül
( )

m. Alkan
( )

ç. İyon
( )

g. Kovalent bağ
( )

j. Nötrallik
( )

n. Karboksilli asitler
( )

2. Ünite

Bileşikler

C. Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış ise
“Y” harfini işaretleyerek doğrusunu yazınız.

1.

Tek tür atomdan oluşan madde, elementtir.

(D)

(Y)

2.

Periyodik cetvelde dikey sıralara periyot
denir.

(D)

(Y)

3.

4. ve 5. periyotta 18’er element bulunur.

(D)

(Y)

4.

Alkali metaller gazyağı içinde saklanabilir.

(D)

(Y)

5.

Yüksüz bir atomda proton olmaz.

(D)

(Y)

6.

Bileşiklerde (+) ve (-) yük toplamı sıfırdır.

(D)

(Y)

7.

MgF2’de, Mg atomu 2 elektron vermiştir.

(D)

(Y)

8.

Metaller kendi aralarında bileşik oluşturur.

(D)

(Y)

9.

Grafit ve elmas C atomunun allotroplarıdır.

(D)

(Y)

10.

9

F’dan F2 oluşması dublet kuralına uyar.

(D)

(Y)

11.

1

H ile 17Cl arasında ikili bağ oluşur.

(D)

(Y)

12.

Kükürt hekzaflorürün formülü SF6 ’dür.

(D)

(Y)

13.

Polar polarda, apolar apolarda çözünür.

(D)

(Y)

14.

Selüloz, nişasta ve şekerler anorganik
bileşiktir.

(D)

(Y)

15.

Benzen (C6H6), suda (H2O) çözünmez.

(D)

(Y)
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Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. İyonik bileşikler nasıl oluşur? Açıklayınız.
2. İyonik bileşikler neden katı hâlde bulunur?
3. İyonik bileşiklerle kovalent bileşiklerin oluşumu arasındaki farkı açıklayınız.
4. Organik bileşiklerle anorganik bileşikler arasındaki farkı açıklayınız.
5. Organik bileşiklerin sayısının fazla olmasının nedeni nedir? Açıklayınız.
6. Bulaşık yıkarken neden deterjan kullanılır?
7. Sabun ve deterjan arasında ne fark vardır?

D. Aşağıdaki metinde numaralandırılmış noktalı yerleri uygun olan kavramlar ile tamamlayınız.
Üçlü, değerlik elektron sayısı, iyonik, Lewis yapısı, kovalent bağ, hidrofil, iyon, sıfır, vermealma, eşit, karbon, oktet, iyonik bağ
1. (+) veya (-) yüklü atomlara …………….. denir.
2. Elementlerin değerlik katmanındaki elektron sayılarını 8’e tamamlamalarına……….. kuralı
denir.
3. Metaller elektron ………………. eğilimi, ametaller elektron …………………. eğilimi gösterir.
4. Periyodik cetvelde ……....……….....…............ elementlerin grubunu belirler.
5. Bileşiklerde iyon yükü toplamı ……………………… .
6. Elementlerin değerlik katmanındaki elektronların nokta şeklinde gösterimine …….... ……
denir.
7. NaCl ……………………………… bileşiktir.
8. Katı hâldeyken iyonlar ……………… hareket edemez.
9. Elektron alış verişi ile oluşan bağ …………… ……….. .
10. Elektron ortaklaşması ile oluşan bağ …………… …………. .
11. Apolar kovalent bağda atomların ortak kullanılan elektronları çekim güçleri …………….. .
12. Organik molekülde suyu seven bölüme ………………………. denir.
13. Organik bileşiklerde temel element ……………………………… .

E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1. Aşağıdakilerden hangisi iyonik bileşiktir?
A) CO2
B) SO2
C) N2O5
D) Na2O
E) NO
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2. Ünite

Bileşikler

2. Atom numarası 16 olan elementin katman elektron dağılımı nasıl olmalıdır?
A) 2–8–6
B) 2–6–8
C) 2–2–6–6
D) 2–4–8–2
E) 2–2–2–8–2
3. Aşağıdakilerden hangisi kovalent bileşiktir?
A ) NaCl
B ) CCl4
C ) AlCl3
D ) MgCl2
E ) KCl
4. CaSO4 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A ) Kalsiyum sülfit
B ) Kalsiyum sülfür oksit
C ) Kalsiyum sülfür tetra oksit
D ) Kalsiyum sülfat
E ) Kalsiyum sülfür oksijen
5. Na2CO3 bileşiğinde C’un yükseltgenme basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
A) + 6
B) + 5
C) + 4
D) + 3
E) + 2
6. 7N’un Lewis yapısı ile gösterilişi aşağıdakilerden hangisidir?
A)

N

B)

N

C)

N

D)

N

E)

N
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7. Kovalent bağ;
I. Metal - ametal atomları arasında olur.
II. Ametal - ametal atomları arasında olur.
III. Elektron alış verişi ile oluşur.
IV. Elektron ortaklaşması ile oluşur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve IV
E) I, II ve III
8. Aşağıdakilerden hangisi ikili veya üçlü kovalent bağ içermeyen hidrokarbonlara verilen
addır?
A) Alkan
B) Alken
C) Alkin
D) Karboksilli Asit
E) Karbonhidrat
9. Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Alkanlar halkalı yapıda olabilirler.
II. Alkil grubuna –OH bağlanmasıyla alkol oluşur.
III. Alkenler doymamış hidrokarbonlardır.
IV. Alkinlerde üçlü bağ bulunur.
A) I ve II
B) II ve III
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
10. CO2 molekülünün Lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? (6C, 8O)
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A)

OCO

B)

O CO

C)

O C O

D)

OOC

E)

OCO

2. Ünite

Bileşikler

F. Aşağıda yer alan kelimeler tabloda düz, ters, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak
yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri bularak işaretleyiniz. İşaretlenmeyen harfleri soldan sağa
doğru şifre bölümüne yerleştirerek gizli cümleyi bulunuz (Noktalar kelime başlangıcını
gösterir.).

1

2

3

4

5

6

7

8

A

A• •

D•

E

Ğ

E

R

L

İ

B

N
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G

E

N

A

Ç

C

O

A

E

L

R

E

Ç

R

D

A

T

İ

D

G

E

Ö

D

E

A

N•

M

F

N

İ

G

İ

Ğ
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12
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K
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A

G
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A

S
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A

T

Y

O

N
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İ

R

K•

K

İ

M

Y

O•

D•

Ç

L

İ•

N

İ

A

C

E

R

V

E

L

A

Ü

Ş

Y

N

Ü

T

G

N

A

T

Ü

T

E

L

S

A

O

E

A

M

H•

L

E

B

E

L•

E

W

İ

S

Y

N

Z

İ

A

E

R

A

M•

N

Z

A

P• •

T

K

İ•

I

D

N

D

N

J

Ğ

K

H•

I

R

O

O

K
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Ü

E
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A
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B
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B
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B

T

O
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I

İ

D

A

U

İ

İ
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A

T

E

İ

A

İ

K

İ

L
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B

İ

L

L

A

L

E
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L

S
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E
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E
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İ

E
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İ

T

L

E

L

K

Ş

F

Ş

B

G• L

İ

K

O

L

A

İ

L

O

L

İ

İ

İ

O•

R

G

A

N
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K

L

E

R

K•

K

M•

M

K

L

N

Z

E

M

N

E

G

T

L

E

S

K

Ü

Y•

Ü•

1. Ametalik özellik

11. Hidrokarbon

21. Metalik

2. Anorganik bileşik

12. İkili bağ

22. Molekül

3. Asal gaz

13. İyon

23. Nikel

4. Benzen

14. İyonik

24. Nötral

5. Değerlik

15. Katman

25. Organikler

6. Deterjan

16. Katot

26. Organik bileşik

7. Glikol

17. Katyon

27. Örgü

8. Glikoz

18. Kovalent bağ

28. Polar

9. Grup

19. Lewis

29. Potas

20. Madeni

30. Üçlü bağ

10. Hidrofil

31. Yükseltgenme
ŞİFRE
_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ /

_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _
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3.
ÜNİTE
3. Ünite
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KİMYASAL
DEĞİŞİMLER

Bu ünitede maddenin kimyasal özelliklerini, kimyasal
değişimlerle ilişkilendirilmelerini, kimyasal tepkimelerde
ısı alış verişini ve kimyasal tepkime türlerini örneklerle
birlikte göreceğiz.

1.
BÖLÜM

İçerik
1. Kimyasal ve Fiziksel
Özellikler
2. Kimyasal Tepkimeler

TEPKİME NEDİR?
Hepimiz açık havada uzun süre bekletilen demirin paslandığını, kâğıdın
yandığını, besinlerin uzun süre bekletildiğinde bozulduğunu biliyoruz. Bu olayların
hepsinde kimyasal değişimler başka bir deyişle kimyasal tepkimeler meydana
gelmiştir.
Kimyasal tepkimelerde maddenin hangi özellikleri değişir?
Her kimyasal tepkimeye bir enerji eşlik eder mi?
Bu bölümde yukarıdaki sorulara cevap arayacağız.
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1.1 Kimyasal ve Fiziksel Özellikler
Resimdeki tüplerde yer alan biri renkli diğeri renksiz iki sıvı
karıştırılıyor. Renk değişimi neyi gösterir? Maddeler yandığında ya
da bir madde ile karıştırıldığında veya üzerine su döküldüğünde
değişime uğrayabilir. Bu değişimler fiziksel veya kimyasal
değişimlerdir.

Resim 3.1 Çökelti oluşumu

Sodyum

+

Kimyasal değişim maddenin farklı maddelere ayrışmasına
veya farklı maddelerin etkileşerek yeni maddeleri oluşturmasına
denir. Resim 3.1 ve 3.2'de kimyasal değişim görülmektedir.

Klor

Değişim (süreç)

Tuz (ürün)

Resim 3.2 Klor gazı ve sodyumun etkileşerek tuz oluşturması

Kimyasal değişmeler sonucunda maddenin yeni kimyasal
özelliği oluşur ve kimlik özelliği değişir. Kimyasal özellikler, maddenin
yeni maddelere dönüşmesi sırasında gözlenen özellik olarak da
tanımlanabilir. Örneğin, sönmemiş kirecin üzerine su döküldüğünde
ısı açığa çıkar ve kireç değişime uğrar.
Odun kömürü yanarken ısı ve ışık açığa çıkar. Maddenin
yanıcılığı, asit – bazlarla etkileşimi, kimyasal özelliklerdendir . Bir
maddenin kimyasal özelliği tek başına çok anlamlı değildir. Çünkü
bir maddenin tepkimeye girdiği koşullar ve hangi madde veya
maddelerle tepkimeye girdiği önemlidir. Örneğin, oksijen gazının
hidrojen gazı ile tepkimesi çok hızlı olmasına rağmen demirin oksijen
gazı ile tepkimesi daha yavaştır (Resim 3.3 ve Resim 3.4). Altın ise
oksijen ile tepkime vermez.

Resim 3.3 Hidrojen gazı dolu olan balonun yanması
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Resim 3.4 Demirin oksijenle tepkimesi (pas)

3. Ünite

Kimyasal Değişimler

Aynı koşullarda demirin oksijenle tepkimesi haftalarca sürmesine karşın, oksijenin fosfor ile tepkimesi birkaç saniyede gerçekleşir.
Benzer şekilde azot normal sıcaklıkta oksijen ile tepkime vermezken
yüksek sıcaklıkta tepkime verir. Kısaca bir maddenin kimyasal özelliği
şartlara bağlı olarak değişir. Kimyasal özellikler önlem alınarak algılanıp ölçülebilir. Ancak bu özelliklerin ortaya çıkması için maddenin
kimyasal tepkimeye katılması gerekir.
Dalton Atom Teorisi kimyasal tepkimeyi atomların dizilişi ve diziliş
şekillerinin değişmesi ve yeniden düzenlenmesi şeklinde açıklamıştır.
Bu açıklama günümüzde de geçerlidir. Ancak kimyasal tepkimeler
ve buna bağlı olarak kimlik değişimleri, elektron alış verişi temelinde
açıklanır.

Resim 3.5 17 Temmuz 2007 tarihinde Ukrayna’da sarı fosfor taşıyan bir nakliye treni Lviv kenti yakınlarında raydan çıktı. Kazada fosforun neden olduğu
yangın sonucu oluşan gaz bulutundan etkilenerek zehirlenen 21 kişi hastaneye
kaldırıldı.

Resim 3.6 Yanma sonucunda
maddenin kimyasal özelliği değişir.

Maddenin diğer özelliği de fiziksel özelliğidir. Fiziksel özellikler
beş duyu organı ile algılanabilen ve kimyasal özelliğe göre daha
kolay ölçülebilen büyüklüklerdir.
Fiziksel özelikleri, maddenin kimyasal yapısını değiştirmeksizin
gözlenebilen ve ölçülebilen özellikler olarak tanımlayabiliriz. Kütlesini
ve hacmini bildiğiniz görünüş ve şekil olarak birbirinin aynısı olan iki
maddenin aynı ya da farklı olduğunu söyleyebilir misiniz? Tartışınız.
Tablo 3.1: Bazı maddelerin fiziksel özellikleri (20°C ve 1 atm’de)
Madde

Fiziksel
hâl

Yoğunluk
(g/mL)

Erime
noktası
(°C)

Kaynama
noktası
(°C)

Renk

Brom

(sıvı)

3,12

-7,0

58,8

Kızıl
kahve

İyot

(katı)

4,94

113,7

185,4

Menekşe

Klor

(gaz)

0,00321

-101

-33,8

Yeşilsarı

Bakır

(katı)

8,96

1084

2570

Kırmızı

Su

(sıvı)

1,00

0

100

Renksiz
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Maddenin görünüşünde meydana gelen değişmelere fiziksel
değişme denir. Kâğıdın yırtılması, camın kırılması ve hâl değişimleri
fiziksel değişimlere örnektir.
Yoğunluk, çözünürlük, kaynama noktası, erime noktası, sertlik,
ısı ve elektrik iletkenliği fiziksel özelliklere örnektir.

1.2 Kimyasal Tepkimeler

A

B

Kimyasal tepkime, bir ya da birkaç maddenin (tepkimeye giren)
yeni bir madde (ürün) oluşturmasına denir. Bir tepkimenin olduğunu
söyleyebilmek için gözlenebilen ve ölçülebilen bazı değişiklikler
olması gerekir. Bunlar, yandaki resimlerde görüldüğü gibi renk
değişimi (Resim 3.7.A), çökelti oluşumu, gaz çıkışı (Resim 3.7.B), ısı
değişimidir (Resim 3.7.C).
Bazı kimyasal tepkimelerde bu değişiklikler görülmeyebilir. O
zaman yeni bir bileşiğin oluşup oluşmadığını anlamak için deneysel
ölçümler yapılır.

C

Kimyasal tepkimeler tepkime denklemi ile yazılarak gösterilir.
Kimyasal tepkime denkleminin yazılması için tepkimeye girenlerin
ve oluşan ürünlerin sembol ve formülleri bilinmelidir. Tepkime
denkleminde okun (
) sol tarafına girenlerin sembol ve
formülleri, sağ tarafına ise oluşan ürünlerin sembol ve formülleri
yazılır. Ok, süreci ve yönü belirtir. Böylece tepkimeye girenlerin ürüne
dönüştüğü ifade edilmiş olur.
Örneğin doğal gazda bulunan CH4 (metan) gazının O2 ile
tepkimesinden CO2 ve H2O oluşur. Bu oluşum tepkime denklemi
olarak şöyle gösterilir:
CH4 + O2
Girenler(reaktifler)

CO2 + H2O
Ürünler(reaktanlar)

1. ünitede gördüğümüz gibi bir madde yoktan var olmaz olan
madde de yok olmaz. Maddeler ancak birbirlerine dönüşür ve bu dönüşüm sırasında kütle korunur. Maddeler yok olmayacağına göre onu
oluşturan atomlar da yok olmaz. Bu yüzden tepkime denklemlerini
atom sayıları yönünden denk yazmamız gerekir. Yukarıdaki tepkimeye baktığımızda denklemin her iki tarafında karbon atomları eşit sayıResim 3.7 Kimyasal tepkimelerde
dadır. Girenler tarafında 4 hidrojen atomu, ürünler tarafında 2 hidrogözlenebilen değişiklikler
jen atomu vardır. Hidrojen denkliğini sağlamak için suyun formülünün
önüne 2 katsayısı konur.
CH4 + O2

CO2 + 2H2O

Ürünler tarafında 4 oksijen, girenler tarafında 2 oksijen olduğu
için oksijen eşitliğini de sağlamak gerekir. Girenler tarafında bulunan
oksijenin önüne 2 katsayısı yazıldığında bu gerçekleşir.
CH4 + 2O2

CO2 + 2H2O

Böylece denklemin her iki tarafındaki atom sayıları eşit olur.
Denklemde sembol ve formüllerin önüne sayılar yazılarak yapılan
bu işlem denklem denkleştirmedir. Denkleştirmek için kullanılan
katsayılar tepkimeye girenler ile oluşan ürünler arasındaki ilişkiyi
verir. Bu katsayılar kimyasal hesaplamalarda önemlidir (Denkleştirme
yapılırken en küçük tam sayılar kullanılır.).
Yukarıda CH4'ın oksijenle tepkimesini denkleştirdik. Metan
oksijen ile tepkime verir. Ancak her madde oksijen ile tepkime vermez.
102

3. Ünite

Kimyasal Değişimler

Örneğin, yangın söndürmede kullanılan karbon dioksit gibi altın da
oksijen ile tepkime vermez. Altının oksijenle tepkime vermemesi
asallık kimyasal özelliğine örnektir. Altın asitlerle de tepkime vermez.
Bu tür metallere soy metal denir.
Au + O2

Tepkime yok

Asitler bazlarla tepkime verir. Bu tepkimeler nötralleşme
tepkimeleridir.
HCl(suda) + NaOH (suda)
HCl(suda) + NH3(suda)

NaCl(suda) + H2O(s)
NH4Cl(suda)

H2SO4(suda) + 2NaOH(suda)

Na2SO4(k) + 2H2O (s)

H2SO4(suda) + Ca(OH)2(suda)

CaSO4 (k) + 2H2O (s)

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıda verilen denklemleri denkleştirelim.
C2H6 + O2

CO2 + H2O

N2 + H2

NH3

Biliyor muyuz?
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) İle Doğal Gaz Arasında Ne
Fark Vardır?
Doğal gaz, hemen tümüyle metan (CH4), az oranda etan (C2H6)
ve çok daha az oranlarda diğer gazlardan oluşur. LPG ise yaklaşık
yarı yarıya bir oranla, propan (C3H8) ve bütan (C4H10) gazlarının
karışımından oluşur. Petrol kuyularından aslında, petrolle karışık
olarak bu üç gazın karışımı çıkmaktadır. Ancak, metan diğerlerinden
ayrılarak piyasaya doğal gaz olarak sunulur. Aynı zamanda metan
doğal gaz kuyularından da çıkmaktadır. Buna karşılık LPG, petrol
kuyularından çıkartılabildiği gibi, ham petrolün ayrıştırma sürecinde
de elde edilebilmektedir.
Doğal gazın aksine, LPG havadan daha ağırdır. Doğal gazın
yoğunluğu havanın yoğunluğunun yaklaşık yarısı, LPG’nin yoğunluğu
ise havanın yoğunluğunun yaklaşık iki katıdır. Dolayısıyla, ev ve iş
yerlerimizde sızıntı olduğu zaman, LPG yerde birikir. Bu yüzden
herhangi bir sızıntının tespit edilmesinde kullanılan dedektörler
tabana yakın konumlara yerleştirilmelidir. Enerji içeriği ise doğal gazın
2,5 katıdır. Öte yandan LPG sıvı olarak litreyle ölçülüp kilogramla
satılırken; doğal gaz, gaz hâlinde metreküple satılır. Çünkü propan
-42, bütan 0°C’de kaynar ve birincisi oda koşularında (25oC, 1
atmosferde) zaten sıvı iken ikincisi de düşük basınçlarda kolayca
sıvılaştırılır. LPG bu yüzden, kapsamlı boru hatlarının döşenmesine
gerek kalmaksızın, tanker veya gemilerle sıvı hâlde ekonomik olarak
taşınabilir. Halbuki doğal gaz, yaklaşık -163°C’de kaynadığından,
sıvılaştırılmak yerine, boru hatlarıyla gaz hâlinde taşınır.

Resim 3.8 Doğal gaz boru hattı
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2H2 + O2

H2O + ısı

C3H8 + 5O2

3CO2 + 4H2O + ısı

2NO + O2 + ısı

2NO2

Fe2O3(s) + 2Al(k)

Resim 3.9 Termit tepkimesinde
açığa çıkan ısı o kadar yüksektir
ki bozulan demir yollarında rayları birleştirmek için kaynak olarak
kullanılır.

Al2O3(k) + Fe(s) + ısı (termit tepkimesi)

Yukarıdaki tepkimeleri inceleyelim. Isının (enerjinin) bazı
tepkimelerde ürünler, bazı tepkimelerde girenler tarafında verilmesi
neyi ifade eder? Tepkimeler oluşurken yalnızca ısı enerjisi mi
alınıp verilir? Kimyasal tepkimelerdeki enerji değişimini aşağıdaki
etkinliklerle görelim.
Etkinlik 3.1
Suyun Elektrik Enerjisi ile Ayrıştırılması (Suyun Elektrolizi)
Etkinliğin Amacı
Suyu elektrik enerjisi ile
bileşenlerine ayrıştırma

ereç
Araç ve G
ynağı
• Güç ka
Etkinliği Uygulayalım
asit
• Sülfürik
1. Kristalizuvarı yarısına kadar suyla dol-r veya
ristalizuva
duralım. İçine birkaç damla sülfürik asit damla-- • K
beherglas
talım.
lemi
• Cam ka
2. Deney tüplerini suyla dolduralım.
Tüplerin, ağızlarını parmakla kapatarak ters • Su
çevrilip içi su dolu kristalizuvara daldıralım.
• Kibrit
ey tüpü
3. Elektrotları deney tüplerinin içine sokalım. • Den
(2 adet)
Bağlantı kabloları kullanılarak güç kaynağının
trot
eksi ucunu, elektrotlardan birine bağlayalım. Diğer • Çelik elek
t)
(2 ade
elektrotu ise güç kaynağının artı ucuna bağlayalım.
rı
Pozitif (+) ve negatif (-) uçlara bağlı deney tüplerini • Bağlantı kablola
)
li
cam kalemi ile pozitif ve negatif olarak işaretleyelim.
(krokodil
kacı
4. Güç kaynağını açarak tüplerde gaz • Bunzen kıs
toplanması için bekleyelim. Tüplerden birinde su
(2 adet)
i
seviyesi yarıya indiğinde elektrolizi sona erdirerek • Bunzen mesned
tüplerdeki su seviyelerini işaretleyelim.
(2 adet)
a parçası
• Bağlam
(2 adet)
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5. Tüplerdeki su yüksekliklerini karşılaştırarak ve içlerindeki
suyu boşaltarak ağızlarını kapatıp yukarı gelecek şekilde tutalım.
Pozitif kutba bağlı olan tüpteki gaza kor hâlindeki kibrit çöpünü
yaklaştıralım. Negatif kutba bağlı tüpün ağzına yanmakta olan kibrit
çöpü yaklaştırarak gözlemlediklerimizi kaydedelim.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. (+) kutba bağlı olan tüpteki gaza, kor hâlindeki kibrit çöpünü
yaklaştırdığımızda ne gözlemledik?
2. (+) ve (-) uçlara bağlı tüplerde hangi gazlar toplanmış olabilir?
3. Elektroliz sonunda tüplerdeki su yüksekliklerini karşılaştırarak
oluşan gazların hacimleri arasında nasıl bir oran olduğunu tahmin
edebilir miyiz? Tepkimenin denklemini yazarak bu hacimlerle
tepkimedeki hidrojen ve oksijenin katsayıları arasında nasıl bir ilişki
kurulabilir?
Suyu bileşenlerine ayrıştırmak için elektrik enerjisi verilir. Verilen
bu enerji suyun yapısındaki bağları koparmak için kullanılır.
Yaptığımız etkinlikte elektroliz ile suyun bileşenlerine ayrıştığını
gözledik. Bunu kullanılan enerji türünü de belirterek aşağıdaki tepkime
denklemi ile gösterebiliriz.
2H2O(s) + elektrik enerjisi

2H2(g) + O2(g)

Elektroliz, maddelerin elektrik enerjisi kullanılarak bozunmasıdır.
Biliyor muyuz?

Metallerin altın ile kaplanması
Elektrolizle kaplama, metallere güzel bir görünüm ve dayanıklılık
kazandırır. Dolmakalemin üzerindeki altın kaplaması birkaç aşamada
gerçekleştirilir. Çelik dolma kalem katota (eksi kutba) bağlanır ve
elektrolitin [bakır(II) siyanür, Cu(CN)2] içine daldırılır.
Bakır kaplama bir sonraki elektroliz için daha uygun bir yüzey
sağlarken siyanür çeliği temizler. Nikel kaplama son katın parlak
olmasını sağlar ve korozyona karşı direnci artırır. Altın kaplama ise
son kattır.
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Aşağıdaki etkinlikle tepkimelerdeki enerji değişimini görelim.
Etkinlik 3.2
Sodyum (Na) Metalinin Su İle
Tepkimeye Girmesi
Etkinliğin Amacı
Sodyum metalinin su ile
tepkimesini enerji yönünden değerlendirme
Etkinliği Uygulayalım
1. Gaz yağı içerisinde saklanan Na
metalinden, pota pensi veya penset ile bir parça
çıkaralım. Saat camı üzerinde bıçakla mercimek
tanesi büyüklüğünde parçalara ayırıp süzgeç
kâğıdı üzerine koyalım.

1

2

3

4

3

ereç
Araç ve G
etali
• Na m
ç kâğıdı
• Süzge
• Bıçak
rglas
• Behe
pensi/
• Pota
penset
camı
• Saat

4

2. Üzerinde Na metali bulunan süzgeç kâğıdını, ağzına kadar
suyla dolu beherglasın üzerine yerleştirerek gözlemleyelim.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Tepkimede hangi tür enerjiler gözlemlediniz? Kanıtlarınız
nelerdir?
2. Tepkime denklemini enerji ifadesini de içerecek şekilde
yazınız.
Etkinlikten de anlaşılacağı üzere tepkime dışarıya ısı vermiştir.
O hâlde ekzotermiktir.
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2.
BÖLÜM
İçerik
1. Yanma Tepkimeleri
2. Çözünme-Çökelme
Tepkimeleri
3. Asit-Baz (Nötrleşme)
Tepkimeleri
4. İndirgenme-Yükseltgenme
Tepkimeleri

TEPKİME TÜRLERİ
Havai fişekler patlarken, demir paslanırken, kâğıt yanarken, asit
ve baz etkileşirken hep aynı tür tepkimeler mi gerçekleşir? Yakıt pilleri
ve akümülatörler nasıl çalışır?
•

Bütün kimyasal tepkimeler aynı hızda mı gerçekleşir?

•

Demir yanınca kütlesi artar, kibrit yanınca kütlesi nasıl
değişir?

•

Pil yapabilir miyiz?

Yukarıdaki soruların cevabını bu bölümde göreceğiz.
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Tepkime Türleri
Otomobillerin hareket etmesi, uzay aracının fırlatılması, demirin
paslanması kimyasal tepkimeler sayesinde gerçekleşir. Bu bölümde,
doğa harikaları olan Pamukkale travertenleri, mağaradaki sarkıt
ve dikitlerin oluşması gibi doğada gerçekleşen tepkimeler de ele
alınacaktır.
Birçok farklı kimyasal tepkime olduğundan, bunları sınıflandırarak incelemek kolaylık sağlayacaktır. Sınıflandırma tepkimeleri anlamamızda ve onlar üzerindeki çalışmalarımızda yardımcı olacaktır. Bu
noktada aşağıdaki şemada tepkimelerin genel sınıflandırılması verilmiştir.
Kimyasal Tepkimeler

Yanma

Asit-Baz

Çözünme-Çökelme

İndirgenme-Yükseltgenme

2.1 Yanma Tepkimeleri
Yanma: Herhangi bir maddenin oksijenle birleşmesi olayına
denir. Bir maddenin oksijenle birleşmesine ait tepkimeler yanma
tepkimeleridir. Yanma tepkimesine ait örnek bir etkinlik yapalım.
Etkinlik 3.3
Yapay Volkan
Etkinliğin Amacı
Amonyum dikromatın yanmasını gözlemleme
Etkinliği Uygulayalım
1. 20 gram amonyum dikromat
porselen kroze içerisine koyalım.

alarak

2. Amonyum dikromatı kibrit ile yakarak tutuşturalım.

ereç
Araç ve G
at
um dikrom
• Amony
O
(NH 4) 2Cr 2 7
n kroze
• Porsele
Malzemeler
Malzemeler
• Kibrit
Amonyum
•• Amonyum

dikromat
• Spatül dikromat
(NH44))22Cr
Cr22OO77,,
(NH
i
z
ra
• Te
Porselen
kroze
•• Porselen
kroze
ı
takım
• Tart•ım Kibrit
•

Kibrit

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Deney sırasında gerçekleşen tepkimenin denklemini enerjiyi
de içerecek şekilde yazınız. Enerji yönünden hangi tür tepkime
olduğunu kanıtınızla beraber belirtiniz.
2. Yanma tepkimelerinde ortak olan özellikler neler olabilir?
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Yanma için yanıcı madde, hava (oksijen), tutuşma sıcaklığı
gerekir. Bu üç faktörden birinin eksikliği yanmayı durdurur. Yanmanın
olduğu ortamda yanan madde ile oksijenin ilişkisi kesilirse yanma
engellenmiş olur. Bunun için karbon dioksit gibi havadan daha
yoğun ve oksijenle tepkime vermeyen maddeler yangın söndürmede
kullanılırlar (Resim 3.10). Yanma tepkimeleri genelde hızlı
gerçekleşmesine karşılık demirin oksijenle yanması olayı (paslanma)
yavaş yanmaya örnektir.
4Fe + 3O2

2Fe2O3 (Demirin paslanması)

Yanma tepkimeleri daha çok ısı enerjisi elde etmek için gerçekleştirilir. Örneğin günlük yaşamda ısınmada ve yemek pişirmede kullanılan doğal gazın bir bileşimi olan propanın yanması bu amaçladır.
C3H8 + 5O2

3CO2 + 4H2O + ısı

Propan organik bir bileşiktir. Bu tepkimede de görüldüğü gibi
organik bileşikler yanar. Yanma sonucunda CO2 ve H2O oluşur.
Yanma tepkimelerine aşağıdaki örnekleri de verebiliriz.
CH4 + 2O2
C8H18 + 25/2 O2

Resim 3.10 Yangın söndürme
tüpü

CO2 + 2H2O + ısı
8CO2 + 9H2O + ısı

Biliyor muyuz?

Mumun Yanması
Mum, karbon ve hidrojen içeren bileşiklerin karışımıdır. Fitil
yandığında sıcaklık nedeniyle bir miktar mum eriyerek fitil boyunca
tırmanır ve buharlaşır. Buhar havadaki oksijeni kullanarak yanar.
Alevin sarı kısmını yüksek sıcaklıklarda akkor hâle gelen karbon
parçacıkları oluşturur. Gaz hâline gelen karbon tanecikleri yapıştığı
yüzeye is yapar.

2.2 Çözünme - Çökelme Tepkimeleri
Pamukkale Travertenlerinin oluşumu, yer altından çıkan sıcak
suda yüksek oranda çözünmüş kireç taşı sayesinde gerçekleşir
(Resim 3.11 ve Resim 3.13). Bu doğa harikası beyaz tuzların oluşumu
ne tür bir tepkimedir? Acaba mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin oluşumu
aynı tür tepkimeler midir?

Resim 3.11 Mağaralardaki sarkıt
ve dikitler
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Etkinlik 3.4
Çökelti Oluşturma
Etkinliğin Amacı
İki tuzun sulu çözeltisi
karıştırıldığında oluşan kimyasal tepkimeyi gözlemleme
Etkinliği Uygulayalım
1. Bir miktar potasyum iyodürü erlenmayere
koyarak sulu çözeltisini hazırlayalım.
2. Bir miktar kurşun(II) nitratı diğer erlenmayere
koyarak sulu çözeltisini hazırlayalım.
3. Kurşun(II) nitrat çözeltisini yavaş yavaş
potasyum iyodür çözeltisine huni yardımıyla ilave
edelim. Oluşan karışımı bir süre sonra süzelim.

ereç
Araç ve G
m iyodür
• Potasyu
(KI)
(II) nitrat
• Kurşun
]
[Pb(NO 3) 2
• Saf su
50 mL’lik
• 2 adet 2
er
a
erlenm y
• Huni
• Spatül

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Kurşun(II) nitrat ile potasyum iyodür çözeltileri arasında
oluşan tepkimenin denklemini yazalım.

Resim 3.12 Reaksiyon sonucu
çökelti oluşumu

2. Potasyum ve nitrat iyonları çözeltide kaldığına göre çöken
madde ne olabilir? Belirtelim.
Bir maddenin diğer bir madde içerisinde küçük parçacıklar
hâlinde homojen olarak dağılmasına çözünme denir. Çözünme
moleküler ve iyonik olarak ikiye ayrılır. Şeker, etil alkol gibi organik
bileşikler moleküllerine ayrılarak çözünürken NaCl, KI gibi iyonik
maddeler iyonlarına ayrılarak çözünürler. NaCl ve KCl gibi bazı
metal tuzları suda çok çözünürken AgCl ve PbCl2 gibi bazı metal
tuzları ise çok az çözünen tuzlardır. Hatta bunların hiç çözünmediği
de söylenebilir. Bir çökelme tepkimesinde belirli katyon ve anyonlar
birleşerek çökelek (çökelti) denen ve çözünmeyen iyonik bir katı
verir. Çökelme tepkimelerinin laboratuvar uygulamalarından biri, bir
çözeltide iyonların var olup olmadığının araştırılmasıdır.

Resim 3.13 Pamukkale
Travertenleri çökelme tepkimesi
sonucunda oluşmuştur.
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Potasyum iyodür ve kurşun(II) nitrat suda çözünerek renksiz
çözeltiler oluşturan tuzlardır. Bu iki tuzun tepkimeye girmesiyle oluşan
ürünlerden biri olan kurşun(II) iyodür suda çözünmez, dolayısıyla
iki çözelti karıştırıldığında sarı renkteki kurşun(II) iyodür çökerek
çözeltiden ayrılır (Resim 3.12). Potasyum nitrat suda çok çözünür, bu
yüzden çözeltide kalır. Tepkimenin denklemi şöyledir:
2KI(suda) + Pb(NO3)2(suda)

PbI2(k) + 2KNO3(suda)

Tepkime sırasında çözünmez bir katı oluştuğu için yukarıdaki tepkime
çökelme tepkimesidir. Bu tür tepkimeler çözünmez bileşikler elde
etmek için kullanılabilir. Oluşan katı süzülerek ayrılır ve yıkanır. Bu
yöntem bilinmeyen maddelerdeki kimyasal maddeleri saptamak için
de kullanılabilir.

3. Ünite
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Çökelme tepkimeleri bazı kimyasal maddelerin eldesi için
sanayide kullanılır. Örneğin, deniz suyundan uçak yapım malzemesi
olarak kullanılan magnezyum metalini elde etmek için ilk basamakta
Mg2+ iyonları Ca(OH)2 (kireç suyu) ile tepkimeye sokularak Mg(OH)2
katısı şeklinde çöktürülür. Sonra süzülür. HCl ile tepkimeye sokularak
MgCl2 çözeltisi elde edilir. Bu çözelti buharlaştırıldığında MgCl2
katısı kalır. Son olarak bu katı eritilir ve elektroliz edilir. Böylece Mg
deniz suyundan üretilmiş olur. Mg'un deniz suyundan elde edilmesi
sırasındaki tepkime denklemlerini yazınız.
Çözünme ve çökelme tepkimelerinin yazılması
NaCl(suda) + AgNO3(suda)

AgCl(k) + NaNO3(suda)

NaCl bileşiği suda çözündüğünde Na+ çözeltide kalır. Ag+ ile Clnun birleşmesiyle suda çözünmeyen AgCl bileşiği çökelek oluşturur.
Buna göre:
Na+(suda)+Cl-(suda)+ Ag+(suda)+NO3-(suda)
-

Ag (suda) + Cl (suda)
net iyon denklemi elde edilir.

Na+, Cl-

AgCl(k)+Na+(suda)+NO3-(suda)

çözeltide olup tepkimeye katılmayan iyonları (Na+ ve NO3-) çıkarırsak
+

Ag+, NO3-

Na+,NO3-

AgCl(k)
AgCl

Şekil 3.1 AgNO3 ve NaCl çözelPbI2(k) + 2NaNO3(suda)
2NaI(suda) +Pb(NO3)2(suda)
tileri karıştırıldığında suda çok
tepkimesi de çökelme tepkimesine örnek olarak verilebilir. Bu tepkime- az çözünen AgCl çöker.

nin net iyon denklemini yazınız.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıda verilen tepkimelerin çökelme ve net iyon denklemlerini
yazalım.
BaCl2(suda) + Na2SO4(suda)

BaSO4(k) + 2NaCl(suda)

2NaOH(suda) + MgCl2(k)

Mg(OH)2(k) + 2NaCl(suda)

AlCl3(suda) + 3KOH(suda)

Al(OH)3(k) + 3KCl(suda)

3K2SO4(suda) + 2FeBr3(suda)

Fe2(SO4)3(k) + 6KBr(suda)

2.3 Asit – Baz (Nötrleşme) Tepkimeleri
Yemeği fazla yediğimiz bazı durumlarda midemizde yanma,
ekşime olur. Bunun nedeni, oluşan fazla asittir. Yanmayı gidermek
için asidin etkisini ortadan kaldıracak yani nötrleştirecek bir ilaç alınır.
Acaba bu ilaçlar hangi tür madde içermektedir?
Etkinlik 3.5
Nötralleşme Tepkimesi
Etkinliğin Amacı
Asit ve bazın birbirine etkisini görme
Etkinliği Uygulayalım
1. 250 mL’lik erlenmayere 30-50 mL
arasında 0,1M HCl çözeltisi koyarak üzerine 2-3
damla fenolftalein ekleyelim.
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2. NaOH çözeltisini bürete bir huni yardımıyla
dikkatlice dolduralım.
3. Sol elimizle büretin musluğunu
açarak bazın (NaOH) yavaş yavaş erlenmayeredeki asit (HCl) çözeltisine damlamasını sağlayalım. Sağ elimizle de erlenmayeri
hafifçe çalkalayalım. Sabit pembe renk oluşuncaya kadar damla damla NaOH çözeltisi
ilâvesine devam edelim.
4. Ortamın asit veya bazlığını turnusol
Resim 3.14 Limonda sitrik asit
kâğıdı ile kontrol edelim.
vardır.
Asitler ekşi tatta, çoğu metali
(Zn, Fe, Pb, Al, vb) ve karbonat minerallerini çözen, belirteçlerle renk değiştiren maddelerdir.

ereç
Araç ve G
00 mL)
• Büret (1
mL)
ayer (250
• Erlenm
a parçası
• Bağlam
törü
lein indika
• Fenolfta
i
is
HCl çözelt
• 0,1 M
çözeltisi
• NaOH
çubuğu
• Destek
k
• Üç aya
H
ol ya da p
s
• Turnu
kâğıdı

Resim 3.15 Sabun, bazdır.

Bazlar acı tatta, deriye kayganlık hissi veren, belirteçlerle renk değiştiren maddelerdir. Sabun ve kostik soda
bazdır.
Asit ve bazların kuvvetini
pH değerleri tanımlar.

Etkinliği Uygulayalım
1. Fenolftalein neden kullanıldı?
2. Asit çözeltisi üzerine baz çözeltisi neden damla damla eklendi?
3. Turnusol kâğıdı ile ortamın asit ve bazlığı neden kontrol edildi?
4. Asit ve bazın tepkime oluşturduğu ile ilgili kanıtlarınız nelerdir?
Tepkime denklemini yazınız.
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HCl gibi yaygın bir asidi laboratuvarda nötrleştirmek için bir baz
olan NaOH kullanılabilir. Aside NaOH eklendiğinde pH artar. pH=7
olduğunda asit nötrleştirilmiştir ve çözelti nötr durumdadır.
HCl(suda) + NaOH(suda)

NaCl(suda) + H2O(s)

Yukarıdaki tepkimede görüleceği gibi HCl ve NaOH suda
çözünmüş durumdadır. Bu çözünmeyi şu şekilde gösterebiliriz.
H+(suda) + Cl-(suda) + Na+(suda) + OH-(suda)

Na+(suda) + Cl-(suda) + H2O(s)

Bu tepkimeye dikkat ettiğimizde bazı iyonların değişmeden
kaldığı görülür. Yalnızca değişen iyonlar gösterilip tepkime ifade
edildiğinde,
Baz
H2O(s)
H+(suda) + OH-(suda)
net iyon denklemi yazılır. Bu tepkime ile herhangi bir asit ile baz sulu
çözeltisi arasındaki tepkime özetlenmiş olur. Tepkime asitliğe neden
olan H+ un bazlığa neden olan OH- nun suyu (nötr) oluşturmasını
göstermektedir. Bu tür tepkimeler nötrleşme tepkimeleri olarak
adlandırılır (Şekil 3.2).
Bitkilerin rengini belirleyen bileşikler genellikle asit ve bazlara
karşı duyarlıdır. Aşağıdaki resimde görüldüğü gibi asitli topraklarda
sadece mavi ortanca, nötr veya bazik toprakta pembe ortanca yetişir.

Asit

Na+, OH-

H+, Cl-

Na+, ClH 2O

(Tuz + Su)
Şekil 3.2 Asit ile baz tepkimeye
girdiğinde nötrleşerek tuz ve su
oluşturur.

Bal arısının sokması sırasında verdiği salgı asidiktir. Bu
nedenle de acı hissi bazik olan sodyum bikarbonat veya amonyakla
dindirilebilir. Bir eşek arısı soktuğunda ise hissedilen acı aynı
olmasına karşın bu sokma sırasındaki salgı baziktir ve bir asit içeren
sirkeyle dindirilebilir. Arıların sokmalarında acıyı dindirmek asit ile
bazın nötrleşme tepkimesi sayesinde olur (Resim 3.16).

Resim 3.16 Bal arısının sokması
sırasındaki salgısı asidiktir. Verdiği acı bir baz olan yemek sodası
(NaHCO3) ile dindirilebilir.

Nötrleşme tepkimelerinin genel özelliği asitle bazın özelliklerini
kaybedip tuz ve su oluşturmasıdır. Nötrleşme tepkimelerinde oluşan
tuz bir bileşik grubunun adıdır. Metal iyonlarının, asitlerin eksi iyonları
ile oluşturduğu her iyonik madde tuzdur. Asit ve bazların ayıracı olan
mavi ve kırmızı turnusol kâğıtları ve fenolftalein çözeltisi tuzlarda
rengini değiştirmez. Tuzları ayırt etmek için metil oranj boya maddesi
kullanılır. Metil oranj boya maddesi, asitlerle temas ettiğinde kırmızı
rengi, bazlarda sarı rengi, nötral ortamlarda veya tuzlarda ise portakal
rengi verir. Tuzlar suda çözündüklerinde iyonlarına ayrılır.
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Çözünme, çökelme ve nötrleşme tepkimelerinin ortak özelliği
sulu çözeltide olmalarıdır. Suda çözündüklerinde iyonlarına ayrılan
bileşikler bu tür tepkimeleri verir. Aşağıdaki çökme ve nötrleşme
tepkimeleri incelendiğinde tepkimelerin benzerlikleri nelerdir?
Na+(suda) + Cl-(suda) + Ag+(suda) + NO3-(suda)
(Ag+(suda) + Cl-(suda)
+

-

+

-

Na (suda) + OH (suda) + H (suda) + Cl (suda)
(H+(suda) + OH-(suda)

AgCl(k) + Na+(suda) + NO3-(suda)
AgCl(k))
Na+(suda) + Cl-(suda) + H2O(s)
H2O(s))

Amonyak ile hidrojen klorürün aşağıdaki tepkimesinde iyonlar
olmadığı hâlde amonyum klorür (tuz) katısı oluşmuştur (Resim
3.17). Bu tepkimede tuz oluştuğu hâlde tepkime nötrleşme tepkimesi
değildir. Neden?
NH3(g) + HCl(g)

Resim 3.17 Çözeltilerden çıkan
NH3 ve HCl gazları birleşerek
NH4Cl'ü oluşturur.

NH4Cl(k)

Okuma Metni
Asitler ve Bazlar

pH

Doğada asitler, meyvelerde bulunabilir. Ekşi elmada malik asit,
limonda sitrik asit ve askorbik asit, ısırgan otunda ise formik asit
vardır. Değişik kullanım alanları olan sirke asetik asit içerir. Otomobil
akülerinde sülfürik asit (H2SO4) vardır. Canlı organizmaların hayatsal
faaliyetlerinde asitlerin önemi büyüktür. Mide özsuyu, besinlerin
sindirimi için %0,4 oranında HCl içerir.
Her asidin tadına bakamayız. Çünkü asitlerden bazıları
parçalayıcı, bazıları da zehirlidir. Asitler yakıcı özelliğe sahiptir.
Asitlerin bu özelliği her asitte aynı şekilde olmaz. HNO3 (nitrik asit,
kezzap), deriye döküldüğünde proteinlerle tepkimeye girer. H2SO4
(sülfürik asit) ise hücre suyunu çekerek yakma özelliği gösterir.
Şekil 3.3 Bazı maddelerin pH
değerleri çizelgesi

Kostik alkali denilen kuvvetli bazlar dikkatle kullanılması gereken
tehlikeli maddelerdir. İnsanın üzerine sıçradığında giysileri parçalayan,
deriyi ateş ve kaynar su gibi yakan bu maddelerin kazayla içilmesi
yemek borusunun ve midenin delinmesiyle hatta ölümle sonuçlanan ağır
yanıklara yol açar.
(Yazarlar tarafından derlenmiştir.)
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2.4 İndirgenme – Yükseltgenme Tepkimeleri
Orman yangını, demirin paslanması, otomobildeki yakıtın
yanması ve vücudumuzda yiyeceklerin sindirimi sırasında gerçekleşen metabolizma faaliyetlerinin ortak yönleri nelerdir? Tüm bu önemli
süreçler indirgenme-yükseltgenme tepkimelerine bağlıdır. Arabanızı
çalıştırabilmeniz, hesap makinenizi kullanabilmeniz, dijital saatinizin
çalışması, radyonuzu dinleyebilmeniz tüm bu araçlarda bulunan akü
ya da pillerde gerçekleşen indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri sayesinde olur. Ayrıca pek çok metal ya da ametal, filizlerinden indirgenme-yükseltgenme tepkimesi ile elde edilir.
Aşağıdaki etkinlikle bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesi
gerçekleştirelim.

Resim 3.18 Pilde indirgenmeyükseltgenme tepkimesi
gerçekleşir.

Etkinlik 3.6
Bakır Kaplama
Etkinliğin Amacı
İndirgenme-yükseltgenme
tepkimesini gerçekleştirme
Etkinliği Uygulayalım
1. Beherglası suyla dolduralım. İçine bir
miktar bakır(II) sülfat atarak cam çubukla karıştıralım.
2. Bakır(II) sülfat çözeltisine zımpara kâğıdı
ile temizlenmiş çinko çubuk daldırıp bekletelim.
Çözelti ve çinko çubuktaki değişiklikleri gözleye-lim.
3. Bir süre sonra çinko çubuğu çıkarıp kurutalım ve üzerindeki değişimi gözleyelim.

ereç
Araç ve G
ü
s lfat
• Bakır(II)
)
(CuSO 4
buk
• Cam çu
ubuk (Zn)
ç
• Çinko

• Su
L)
las (250 m
• Beherg
• Spatül
kâğıdı
• Zımpara

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Çözeltinin rengindeki değişmenin nedenini açıklayınız?
2. Çinko çubuk üzerinde toplanan madde ne olabilir?
3. Etkinlikte oluşan tepkimenin denklemini yazınız.
4. Maddelerin yükseltgenme basamaklarını bularak girenler ve
ürünler kısmında yer alan maddelerin yükseltgenme basamaklarındaki
değişimi belirleyiniz.
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Mg şeridi yaktığımızda (Resim 3.19) magnezyumun oksijenle
verdiği tepkime bir indirgenme-yükseltgenme tepkimesidir. Tepkime
denkleminde elementlerin yükseltgenme sayılarına dikkat ettiğimizde
elementlerin girenler ve ürünler tarafındaki yükseltgenme sayısının
farklı olduğunu görürüz.
Mg0 + 1/2 O20

Mg2+O2-

Mg

+

Mg2+

O2-

O2

Resim 3.19 Magnezyumun,
oksijenle yanarak magnezyum
oksit oluşturma tepkimesi

Tepkimeye göre Mg'un yükseltgenme sayısı 0'dan +2'ye artmış,
oksijenin ise 0'dan -2'ye azalmıştır. Yükseltgenme sayısının değişmesi
için elektron alış verişi olması gerekir. Bu tepkimede de Mg iki elektron
vermiş, oksijen ise bu iki elektronu almıştır. Yükseltgenme sayısının
değiştiği tepkimeler indirgenme-yükseltgenme tepkimeleridir.
Demir cevherindeki demiri, oksitlerinden ayırmak bir indirgenmeyükseltgenme tepkimesidir.
3e- alarak indirgenmiştir.
İndirgen
madde
Fe23+O32-(k) + 3C2+O2-(g)

Yüksek ısı

2Fe0(s) + 3C4+O22-(g)

Yükseltgen
madde
2e- vererek yükseltgenmiştir.
Fe, üç elektron alarak +3 yükseltgenme basamağından 0
yükseltgenme basamağına inmiştir. İndirgenme elementlerin
yükseltgenme basamağının azalmasıdır.
C, iki elektron vererek +2 yükseltgenme basamağından +4
yükseltgenme basamağına geçmiştir. Yükseltgenme elementlerin
yükseltgenme basamağının artmasıdır. İndirgenme-yükseltgenme
daima birlikte yürür ve yükseltgenme ile verilen elektronların sayısı
indirgenme ile alınan elektron sayısına eşittir.
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Hidrojenin bir bileşikten uzaklaştırılması da yükseltgenme olarak
isimlendirilir. Örneğin flor, hidrojen florürün yükseltgenmesinden elde
edilir. Hidrojenin eklenmesi ise bir indirgenme tepkimesidir. Margarin
yapmak için bitkisel yağların hidrojenlenmesi indirgenme tepkimesine
örnek olarak verilebilir. Yükseltgenme, yiyeceklerin bozulmasının
nedenlerinden biridir. Örneğin elma kesildiğinde hava ile temas eden
yüzey hemen kararır. Burada gerçekleşen tepkimenin ne olduğunu
araştırınız.
Bir tepkimede indirgenen elementin olduğu madde, tepkimedeki
diğer maddeden elektron aldığı ve yükseltgenmesini sağladığı için
yükseltgen maddedir. Yukardaki tepkimede Fe2O3 yükseltgen
maddedir. Elektron vererek kendisi yükseltgenirken diğer elementi
indirgeyen madde indirgen maddedir. Tepkimede CO indirgen
maddedir.

Kimyasal Değişimler
Araştırma

İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinden yararlanılarak uygun
düzenekler yardımıyla kimyasal
enerji elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Bu amaçla hazırlanan
düzeneklere "pil" denir.
Kuru pillerde gerçekleşen tepkimeleri araştırarak indirgen-yükseltgen olan maddeleri belirleyiniz.
Poster hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız.

Yanma tepkimelerinin tamamı indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri sınıfına girer. Aşağıda demirin yanması tepkimesi ve bu tepkimedeki yükseltgen indirgen maddeler gösterilmiştir.
2e- vererek yükseltgenmiştir (indirgen).

2Fe0 + O20

2Fe2+O2-

2e- alarak indirgenmiştir (yükseltgen).
Bir bileşik hem yükseltgen hem indirgen madde olarak
davranabilir. Örneğin H2O2 (Hidrojen peroksit)
5H2O2(suda) + 2MnO4-(suda) + 6H+

2Mn2+(suda) + 5O2(g) + 8H2O(s)

MnO4-, Mn2+ ya indirgenmiş ve bunu H2O2 in parçalanması
sırasında verilen elektronlar yapmıştır. Burada H2O2 bir indirgendir.
Başka bir deyişle H2O2 deki oksijenin yükseltgenme basamağı -1
iken O2 de sıfır değerine artmıştır ve H2O2 yükseltgenmiştir. Demek
ki H2O2 bu tepkimede indirgen özellik göstermiştir.
H2O2(suda) + 2Fe2+(suda) + 2H+(suda)

2H2O(s) + 2Fe3+(suda)

tepkimesinde Fe2+, Fe3+ ya yükseltgenirken H2O2'e elektron vermiş,

H2O2 'deki oksijenin yükseltgenme basamağı -1 iken suda -2 olmuştur.
H2O2 indirgenmiş, dolayısıyla yükseltgen özellik göstermiştir.

H2O2 bir yükseltgen olarak davrandığı zaman asidik çözeltide
H2O’ya, bazik çözeltide OH- ye indirgenir. İndirgen olarak davrandığı
zaman ise O2(g)’e yükseltgenir.
Başlıca yükseltgen maddeler O2, O3, Cl2, I2, KMnO4, H2O2,
HClO, KClO3, HNO3, KNO3’ tır.
Başlıca indirgen maddeler, H2, S, SO2, NaHSO3, C, CO, H2O2'tir.
Yaygın yükseltgen ve indirgen maddeler, tekstil sanayinde
selüloz elyafından yapılan maddelerin ağartılmasında, içme
sularından demirin uzaklaştırılmasında, gıda sanayinde un ağartma
işlemlerinde ve polimerleşmede kullanılır.
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Tablo 3.2'de bazı maddelerin kullanım alanlarına örnekler
verilmiştir.
Tablo 3.2: Bazı yükseltgen ve indirgen maddelerin yaygın kullanım
alanları
Maddenin
Kullanım alanı
Adı

Formülü

Potasyum
permanganat

KMnO4

Mikrop öldürücü ve renk
giderici

Hidrojen peroksit

H2O2

Tıpta ve saç boyamada

Cl2

Mikrop öldürücü (içme
sularının mikroplardan
arındırılmasında) ve
ağartıcı

O2

Tıpta (belli süre solunum
güçlüğü çeken hastalarda)
ve kaynakçılıkta

Klor

Oksijen

Biliyor muyuz?
Yiyeceklerin Korunması
Adaçayı ve biberiye gibi bitkiler vücutta yükseltgenme tepkimesinin oluşmasını önler (antioksidan). Bu bitkiler aynı zamanda hoş
olmayan kokuları da giderir.

Adaçayı

Biberiye

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Zn

(k)

+ CuSO4(suda)

ZnSO4(suda) +

Cu(k)

Tepkimesindeki indirgen ve yükseltgen maddeleri belirleyiniz.
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Biliyor muyuz?
Dinlenmek
Yorucu egzersizler sonucunda oksijen azalması kaslarda laktik asit üretilmesine yol açar. Laktik
asit, kanda biriktikçe yorgunluğa neden olur. Dinlenme ve oksijen, laktik asidin kandan uzaklaştırılmasını
ve karaciğerde yükseltgenerek etkisiz hâle getirilmesini sağlar.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıda verilen çeşitli yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde “indirgen” ve “yükseltgen”
maddeleri belirleyerek ilgili sütuna yazınız.

Tepkimeler

İndirgen

2H2 + O2

2H2O

2Na + Cl2

2NaCl

2KMnO4 + 5SO2 + 2H2O

I2 + 5HClO + H2O
4Fe + 3O2

Yükseltgen

2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4
2HIO3 + 5HCl
2Fe2O3

Fe2O3 + 3CO

2Fe + 3CO2

Zn + CuSO4

ZnSO4 + Cu
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Okuma Metni
Yakıt Pilleri ve Akümülatörler
Elektrokimyasal enerji dönüşüm cihazlarıdır. Yakıt pillerinin
temel yakıtı hidrojendir. Hidrojen su, metanol, doğal gaz, bor hidrür
vb. bileşiklerden ayrıştırılarak elde edilir.
Bir yakıt pili kendi içerisinde hidrojen ve oksijeni suya
dönüştürürken bu reaksiyon sonucu elektrik akımı üretilir.
Hidrojen, anot elektrota, oksijen ise katot elektrota gönderilir.
Anot elektrota gönderilen hidrojen molekülü, anot üzerinden geçerken
elektron bu molekülden ayrılır ve molekül iyon yapıya dönüşür.

Elektron geçişine izin vermeyen elektrolit yalnızca hidrojen
iyonunun geçişine ve katot elektrota ulaşmasına izin verir. Elektron
ise harici bir devreden katoda iletilir. Katotta, buraya gönderilen O2
elektrolit üzerinde gelen hidrojen iyon ve devreden gelen elektron
reaksiyona girerek çevrim tamamlanır. Saf su açığa çıkar. Devre
üzerindeki elektron hareketi ise elektrik akımını oluşturur.
H2 + 1/2 O2

H2O

Yakıt pilleri sistem itibarı ile bir akümülatöre (akü) benzer.
Aküler elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden,
istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihazlardır.
Akümülatörlerin çalışma prensibi indirgenme-yükseltgenme (redoks)
tepkimelerine dayanır. Akümülatörde bir elektrottan diğer bir elektrota
bir iletken yardımıyla geçen elektronlar devre tamamlandığı sürece
elektrik akımı üretir. Kurşunlu akümülatörlerde kurşun (Pb) ve kurşun
oksitten (PbO2) oluşan elektrotlar sülfürik asit çözeltisine daldırılarak
aşağıdaki tepkimeler gerçekleştirilir.
Pb + SO42-

PbSO4 + 2e-

PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e-

PbSO4 + 2H2O

Yakıt pilleri akü bataryası gibi kutuplarından elektrik enerjisi
alınmasına rağmen bu enerjiyi akü bataryası gibi depolanmış olan
enerjiden değil ürettiği enerjiden verir. Enerjiyi, kendine hidrojen
sağlandığı sürece verir. Uzay programları çerçevesinde geliştirilen
yakıt pilleri, cep telefonundan bilgisayara, gemilerden uçaklara,
iş merkezlerinden konutlara kadar birçok alanda kullanım imkânı
bulmuştur.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)
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BÖLÜM

İçerik
1. Polimerleşme
2. Hidroliz Tepkimeleri

POLİMERLEŞME VE
HİDROLİZ
İnsanoğlu, yüzyıllar boyunca yeni ve gelişmiş özellikleri olan bir malzemenin
özlemini çekmiş ve hayalini kurmuştur.Çünkü bu malzemenin hafiflik, dayanıklılık,
sertlik, ucuzluk ve çok işlevli olması gibi özellikler göstermesi gerekmektedir. Bu
özellikleri gösteren malzeme ise polimerden oluşmaktadır.
Polimerik olarak adlandırdığımız malzemelerin, hayatımızda ne kadar çok yer
aldığını görmek, polimer kimyası hakkında neden bilgimiz olması gerektiğini bize
açıkça gösterecektir.
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3.1 Polimerleşme

1933 yılında Gibson ve Fawcett adında iki bilim insanı eten ile
benzaldehit adında organik maddeleri içeren bir tepkimeyi 2000 atm
basınç altında gerçekleştirmek istemişlerdir. Bu tepkime sonunda
daha önceki bildikleri madde sınıfına ait yeni bir organik maddeyi
elde etmeyi umuyorlardı. Tepkimeyi bir kap içinde oluştururken kap
delinmiş ve bir miktar O2 kabın içine girmiştir. Bu nedenle kaba daha
fazla eten ilave etmek zorunda kalmışlardır. Kabın delinip tepkimenin
açıkta gerçekleşmesine bağlı olarak umduklarından çok farklı mumsu
katı bir madde elde etmişlerdir. Elde ettikleri bu madde yeni bir tür katı
maddeydi. Binlerce eten moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş
büyük bir moleküldü. Yunancada "poli" çok anlamında olduğundan
yeni oluşan madde polieten olarak adlandırıldı. Modern plastik
endüstrisi kazara keşfedilen bu maddeyle doğmuştur. Polietenin
birçok kullanım özelliği vardır.
• Kolaylıkla şekillendirilebilir.
• Dış etkenlere karşı dayanıklıdır.
• İyi bir elektrik yalıtkanıdır.
İlk kez telefon kablolarının yalıtımında kullanılmıştır. Özellikleri
hâlâ araştırılmaktadır. Birçok kullanım alanında doğal malzemelerin
yerini almıştır. Örneğin plastik çantalar, çamaşır sepetleri, koruma
kapları, çeşitli türde plastik şişe, vb. (Resim 3.20, 3.21 ve 3.22).
Şu an polietenin yüksek sıcaklıkta ve basınçta belirli katalizörlerle
elde edildiğini biliyoruz.

Resim 3.20 Plastik bidon

H
C

n
Resim 3.21 Telefon kablosu

H
C

H

H

H

C

C

n: Büyük sayma sayıdır

H

H H n
eten
polieten
Daha önceki ünitede doymamış hidrokarbonların alken ve
alkin olduklarını gördük. Alken ve alkin molekülleri ikili ve üçlü bağ
içermektedir. Alkenlerin yapılarındaki ikili bağdan zayıf olanı uygun
katalizörler eşliğinde ısı ve basınç altında açılarak alken molekülleri
birbirlerine bağlanır. Bağlanan birimlerden her birine monomer denir.
Monomerler birbirine bağlanarak dimer, trimer, tetramer... oluşturur.
Örneğin iki monomer birbirine bağlandığında oluşan molekül dimerdir.
En az 1000 monomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan maddeler
polimer olarak adlandırılır. Aşağıda eten monomerinden başlayarak
polietenin oluşum mekanizması gösterilmiştir.
monomer
Resim 3.22 Çeşitli plastik kaplar
tetramer
monomer
dimer
pentamer
trimer
trimer
monomer
hekzamer
monomer
dimer
H 2C

monomer

CH2

eten

dimer

polieten
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H

H
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H

hekzamer

trimer

heptamer

tetramer

n

pentamer
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polimer
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Polimerleşme tepkimelerine aşağıdaki örnekler de verilebilir.
Polimerleşme tepkimesi yağlı
Polimer tepkimeleri yazılırken girenler kısmında polimerin oluştuğu boyaların kuruyup yüzeye tuçıkış maddesi, (monomer, dimer vb.) ürünler kısmında ise yinelenen tunma sürecinde önemlidir.
birim köşeli parantez içinde yazılır.

Monomer
Cl

H
C

n

C

H

Polimerin Adı

Polimerin Yapısı

H

H

Cl

C

C

H

H

Monoklor eten
(Vinil klorür)

Polivinil klorür
(PVC)
n

Polistiren (PS)

H

H
n

C

C

H

H

C

C

H

H

n

Fenileten
(Stiren)

F
n

F
C

F

C
F

F

F

C

C

F

F

Politetrafloreten
(PTFE) ya da teflon

n

Tetrafloreten
Çoğu plastik araç-gereç ve
eşyanın üzerinde hangi poŞimdiye kadar gördüğümüz polimerleşme tepkimelerinde bir limerden yapıldığı kısaltma
monomer diğer monomere katılarak polimeri oluşturmuştur. Bu (PVC, PTFE, PET gibi) şeklinçeşit polimerleşmeye katılma polimerleşmesi (tepkimesi) denir. Bu de belirtilir.
sembolik olarak - A - A - A - A - A - şeklinde gösterilebilir. (A= monomer)
Polimerler tek bir monomer biriminin tekrarlanmasıyla oluşabildiği gibi
iki farklı monomerin birleşmesiyle de oluşabilir.
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İki farklı monomerin birleşmesine örnek olarak hekzametilen
Günlük dilden kaynakla- diaminle, adipik asidin tepkimesi verilebilir.
nan bir alışkanlıkla "plastik"
ve "naylon" kavramları yer
yer eş anlamlı gibi kullanılmaktadır. Oysa naylon, plasHeksametilen diamin
Adipik asit
tik türlerinden yalnızca biridir.

dimer
Oluşan molekül bir dimerdir. Dimer oluşurken iki farklı monomer
birbirine bağlanarak su ayrılmıştır. Bu dimer molekülleri birleşerek bir
polimer olan poliamidi diğer bir adıyla "naylon 6,6"yı oluşturur.
n
-nH2O

dimer

poliamid (Naylon 6,6)

n

İki farklı monomerin birleşerek bir küçük yapının ayrılmasıyla
gerçekleşen polimer tepkimelerine kondenzasyon polimerleşmesi
denir.
İki tür monomerden oluştuğundan kondenzasyon polimerleşmesi
- A - B - A - B - A - B - şeklinde şematize edilebilir. (A= monomer
B= monomer)
Protein oluşumu da kondenzasyon polimerleşmesine örnektir.
Proteinler, aminoasitlerin birbirlerine peptit bağları adı verilen
kovalent bağlarla zincirleme bağlanmaları sonucu oluşan büyük
organik bileşiklerdir (Peptit bağı iki amino asit arasında birinin asit
grubu ile diğerinin amino grubunun birleşmesi ve su molekülünün
açığa çıkmasıyla oluşur.).

Resim 3.23 Protein oluşturmak
üzere kıvrılan polipeptit zinciri
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peptit bağı
Canlı yapısına katılan 20 çeşit amino asit vardır. Amino asitlerin
su ayrılarak birleşmesi proteinleri oluşturur. Canlıların yaşamlarını
sürdürebilmeleri için proteinin önemi çok büyüktür. Çünkü protein
vücudumuzda yapım ve onarımda görevlidir. Ayrıca vücudumuzu
belirli düzen içinde tutan birçok enzimin temel taşıdır.

Resim 3.24 Protein çeşitleri

Bir başka kondenzasyon polimerleşmesi ise nişastanın oluşumudur.
Nişasta, amiloz ve amilopektin adı verilen polimerik yapılardan oluşur.
Amiloz ve amilopektin glikozun polimerleridir. Bir amiloz polimeri 50020.000 glikoz molekülünden; bir amilopektin molekülü ise yaklaşık
1.000.000 glikoz molekülünden oluşur.
nC6H12O6
Glikoz
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Okuma Metni
Plastik Çağı
İnsanoğlunun Taş, Tunç ve Demir Çağını yaşamasından yüzyıllar sonra “yüksek teknoloji” çağına girdiği bilinmektedir. Özellikle
1800’lü yıllarda başlayan ve alabildiğine hızla gelişen bu yeni dönemle birlikte yaşamımıza giren yepyeni maddeler arasında plastikler,
önemli bir yer tutmaktadır. 1980 yılında, hacimce, üretilen ve tüketilen
plastik miktarının toplam metal üretim ve kullanımından fazla olduğunun anlaşılması plastiklerin hayatımıza ne oranda girdiğini ortaya
koymuştur. Bu nedenle, birçok bilim insanı gibi bizim de çağımıza
“plastik çağı” dememiz, pek yanlış olmayacaktır.
Plastik, Polimerler
Plastikler, modern yaşamın vazgeçemediğimiz temel maddelerinden biridir. Plastik, içinde dolgu maddesi, boya ve diğer çeşitli
katkılar bulunan polimer malzemenin kalıplanıp işlenmiş, kullanıma
hazır hâle getirilmiş şeklidir.
Bir plastik malzemenin ne kadar yumuşak veya
sert olacağı, mekanik özellikleri, dayanımı gibi birçok
unsuru, şüphesiz malzemeyi oluşturan polimerler sınırlandırır. Böylece, yaşantımızın hemen her safhasında,
çeşitli nedenlerle kullandığımız plastiklerle, bir anlamda
polimerleri de bolca kullanmakta olduğumuz anlaşılıyor.
Çevremize dikkatlice bakalım: Yapay deriden yapılmış koltuk (polivinil klorür), koltuğun içindeki sünger
dolgu (poliüretan polimerleri), ayağımızın altındaki halı
(akrilik), camdaki perdeler (polyester), gözlük kılıfı (selüloz asetat) gibi örnekler polimerlerden oluşmaktadır.
Bu örnekleri artırmak mümkündür. Petrole dayalı olarak
insanoğlunun ürettiği bu “sentetik polimer”lerin dışında,
canlılar doğasının da “doğal polimerlere” dayandığını
hatırlamak yerinde olacaktır. Dolayısıyla polimerlerin egemenliği, bizzat vücudumuzdan başlayarak (yumuşak dokular, saçlar gibi) geniş
bir alana yayılmaktadır. Günümüzde, doğal ve yapay olarak toplam
30.000 civarında değişik polimer türü olduğu bilinmektedir. Yakın
çevremizde bunlardan ancak 5 veya 10 tanesi ile etkileşme içindeyiz. Polietilen, PVC, PET, polyester, naylon, teflon… isimleri bize bu
açıdan hiç yabancı gelmeyecektir. Örneğin, poşet için polietileni kullanıyoruz. Yapay deri yapımında PVC ideal olarak kullanılmaktadır.
Perdelik kumaş veya şişe yapımında ise poliesterleri kullanıyoruz.
Mutfaklarımızda yağ kullanmadan biftek veya yumurta pişirmek istediğimizde ise yüzey özellikleri nedeni ile yapışmayan “teflon tavalar”
kullanıyoruz.
Sıralanan polimerin, birbirinden farklı çeşitli uygulama ve kullanım yerleri bulunuyor. Kullanım sınırlarını ve değişik malzeme
özelliklerini ise her birini oluşturan polimerlerin farklılığı belirliyor. Bu
sonuca, bilinen yaklaşık 30.000 farklı polimer molekülünün varlığı eklenirse kullanım yerleri ve özellikleri farklı ne kadar büyük bir “polimer
ailesinin” bulunduğu ve bunların ne kadar geniş bir “özellik yelpazesine” sahip oldukları anlaşılacaktır. Bu kadar zengin bir özellikler yelpazesine, başka hiçbir malzemede rastlanmamaktadır.
Bilim ve Teknik Dergisi, Sayı 318
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Yapay Malzemeler

Sürekli yeni plastik geliştiriliyor. Termoplast (ısıl-yumuşar) malzemelerin ilki
polivinil klorürdü (PVC). 1870’lerde bulunmasına karşın, 1930’lara kadar başarılı
bir şekilde üretilemedi. Su geçirmez oluşu
ve hava koşullarına direnci sayesinde çok
geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kalın olduğunda serttir ve oluk, oyuncak ve perde
kornişi yapımında kullanılır. İnce olduğunda ise esnektir. Kablo ve döşemecilikte
kullanılır. Poliakrilik plastiklerin en önemlisi, yüksek saydamlığı ile farklı bir plastik
Naylon-6,6 oluşumu
olan pleksiglastır. Kırılmaya karşı direnci
nedeniyle uçak kanopilerinin (pilot kabininin üzerini örten saydam kapak) yapımında kullanılır. Polietilen ilk kez 1933’te keşfedildi ve diğer
plastiklerin çoğu gibi ticari üretimine hemen geçilemedi. Ancak, çok
iyi yalıtım özellikleri nedeniyle savaş zamanında radar donatımında
kullanılması zorunluluğu polietilenin ticari üretiminin bir an önce başlatılmasını gerektirdi. Sert polietilen 1950’lerde bir katalizör geliştirilene kadar üretilemedi. ABD’de Du Pont şirketi dokuma endüstrisinde
çığır açan naylon-6,6’yı başarıyla üretti. Naylon kuvvetli ve esnektir
ve emici değildir. Günümüzde plastiksiz bir dünyayı düşlemek çok
güçtür. Pek çok yeni işlemin ve ürünün temeli plastiklere dayanır.
Kimyanın Öyküsü, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları

3.2 Hidroliz Tepkimeleri
Polimer oluşumu sırasında monomerler arasında kurulan bağ
başına bir molekül su çıktığından bu sentez şekli “dehidratasyon
sentezi” adını alır. Kısaca dehidratasyon iki ya da daha fazla molekülün
su açığa çıkararak büyük molekülleri oluşturduğu tepkimelerdir.
Dehidratasyon tepkimesinde su molekülü kaybedilmektedir. İki
monomer arasında bir bağ kurulduğunda, her monomer, kaybedilen
su molekülünün belirli bir parçasını oluşturur. Monomerlerden birisi
hidroksil grubunu (-OH), diğeri ise hidrojeni (-H) verir. Bu tepkimenin
tekrarlanmasıyla monomerler teker teker zincire eklenir ve polimer
oluşur.
polimer + (n-1) H2O

n( monomer )
HO

1

2

3

4

5

HO

H

Hidroliz tepkimelerinin sindirimdeki önemi 5. ünitede açıklanacaktır.

H2 O
HO
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polimer
Dehidrasyon tepkimesi
126

6

H

7

H

3. Ünite

Kimyasal Değişimler

Bu olayın tersi yani büyük moleküllerin su katılmasıyla küçük
moleküllere parçalanması ise su ile parçalama anlamında hidroliz
olarak adlandırılır. Bazı polimerlerde monomerler arasındaki bağlar
bir su molekülü eklenmesiyle kopabilirler. Su molekülünden hidrojen
monomerlerden birisine, hidroksil grubu ise diğerine bağlanır.
Polimer + (n-1)H2O

n(monomer)
H2 O
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dimer
Sindirim vücudumuzda gerçekleşen hidrolize bir örnektir.
Besinlerimizdeki organik maddenin çoğu polimerler şeklindedir ve bu
polimerler çok büyük boyutlu oldukları için hücrelerimize giremezler.
Sindirim kanalında bulunan çeşitli enzimler polimerleri etkileyerek
hidrolizi hızlandırırlar. Hidroliz yalnızca polimerde değil örneğin etil
asetat molekülünde de olur. Molekül su ile parçalanarak asetik asit
ve etil alkol oluşur.
H2O
O

O

CH3 – C – OH

CH3 – C – O – C2H5

Etil asetat

Asetik asit

+

C2H5 – OH

Etil alkol

Etil asetatın hidrolizi
Poliamidin parçalanması da hidroliz tepkimesine örnek olarak
verilebilir.

4

6

n

6

n

n

n

4

Hidroliz ve dehidratasyon organik ve petrol kimyasında önemli
yer tutmaktadır. Yağların, selüloz ve karbonhidratların hidrolizinden
sabun, gliserin ve etanol gibi ürünler elde edilir.
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Resim 3.25 Araba lastiği

Resim 3.26 Tarihi fotoğraf filmi
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Polimerlerin Kullanım Alanları
Polimerler günlük yaşantımızda yararlandığımız pek çok maddenin yapımında kullanılır.
Polimerik olarak adlandırdığımız malzemelerin hayatımızda ne
denli yer aldığını aşağıdaki örneklerle anlamaya çalışalım. Kullandığımız ayakkabıların pek çoğunun altı poliüretandan yapılmıştır. Bazılarının yapısında PVC’ye rastlarız. Bazen naylondan yapılmış ürünleri kullanırız. Üzerimize giydiğimiz eşyalardan pek çoğu yün, pamuklu
(selüloz) doğal polimerik maddelerden veya suni yollarla elde edilmiş
olan polyester, poliakrilonitril (yapay ipek) gibi yapay polimerik maddeden üretilmiştir.
Ürünlerin korunması ve taşınmasında kullanılan malzemelerin
çoğu polimerik malzemedir. Bunu en basit şekliyle bir süpermarkete
girerseniz açıkça görebilirsiniz. Paketlemede kullanılan malzemelerin
hemen hepsi polimerik malzemelerden hazırlanmıştır. Evlerimizde de
benzeri pek çok malzeme kullanırız. Bu malzemelerin bazıları naylon
olduğu gibi bazıları polipropilenden, polyesterden veya polietilenden
yapılmıştır.
Fotoğraf filmleri eskiden selüloz nitrattan yapılırdı. Daha sonraları
kolayca yanan bu ürün yerini, selüloz asetata daha sonra o da yerini
polyestere bıraktı (Resim 3.26). Bugün fotoğrafçılıkta kullanılan sert
ve şeffaf renkli filtreler polikarbonattan yapılmaktadır.
Gözlük camlarının yerini ise daha hafif ve kırma indisi camdan
daha fazla olan polikarbonat (organik cam) gözlük camları almaktadır.
Kontak lenslerde ise polimetilmetakrilat kullanılmaktadır.
PVC borular evlerdeki su tesisatının en önemli elemanlarıdır.
Evdeki elektrik tesisatındaki bakır teller dışındaki hemen her şey
polimerik malzemelerden yapılmıştır. PVC kapı ve pencereler ucuz
ve ısı yalıtımındaki avantajları nedeniyle binalarda büyük ölçüde
kullanılmaktadır. Bazı çatlak ya da deliklerdeki su geçirmezliği
sağlamak amacıyla silikonları sık sık kullanırız.
Ev dekorasyonu ve döşemesinde kullanılan pek çok polimerik
ürün vardır. Yer döşemesinde kullanılan lekelenmeye dirençli
politetrafloroetilenden yapılmış halıların yanı sıra pek çok halı çeşidi
vardır.
Modern bir otomobilde; lastikler, döşemeler ve boya hariç
yaklaşık 150 kg polimer madde kullanılır (Resim 3.25). Uçaklarda
yakıttan tasarruf edebilmek için metal kullanımı hızla azalmaktadır.
Çünkü polimerik maddeler metallerden daha hafiftir.
Canlı yapısı için polimerin varlığını sorgulayacak olursak temel
genetik yapı bilgisini taşıyan DNA ve RNA' nın 20 kadar aminoasit
ve bunları birbirlerine bağlayan fosfat bağlarından meydana geldiğini
görürüz. Organizmada bulunan amino asitlerin sayısı daha fazladır.
Ama yine de canlılardaki bu çeşitlilik amino asit sıralamasındaki
değişiklikten kaynaklanmaktadır. Canlı yapıyı oluşturan organlar
tekrarlanan moleküllerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Yapay
doku çalışmalarında polimerlerin önemi her geçen gün daha da
artmaktadır.
Eğer etrafınıza polimerleri görmek için bakarsanız yukarıda
sözü edilen ürünlerden çok daha fazlasını görebilirsiniz.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)

3. Ünite
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Biliyor muyuz?
Kauçuk
Güney Amerika, Malezya vb. ülkelerde yetişen kauçuk ağaçlarının kabukları kesilirse “lateks” adı verilen süt görünüşünde bir sıvı
akar (Resim 3.27). Lateks içinde kolloidal şekilde dağılmış kauçuk
taneleri, formik asit ya da asetik asit ile çöktürülür, yıkanır, kurutulur
ve balyalanarak fabrikalara gönderilir. Doğal ham kauçuk kuru kuruya
ısıtılarak damıtılırsa 1,3-bütadienden izopren adında uçucu bir sıvı
oluşur. Bu sıvının Na katalizörlüğünde polimerleşmesiyle buna kauçuğu elde edilir.
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Resim 3.27 Doğal kauçuk
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Kauçuk ürünleri önceleri sıcak havada yapışkan, soğuk havada
kırılgan olduğundan kullanım alanları sınırlıydı. Charles Goodyear
1839’da tesadüfen kükürt - kauçuk karışımını ısıtarak doğal kauçuğa
kıyasla elastikliği, şiddetli ısı ve soğuğa dayanıklılığı daha fazla olan
bir ürün keşfetti. Bu işleme günümüzde vulkanizasyon ( Romalıların
ateş tanrısı Vulkan’ın adı nedeniyle) denir. Vulkanizasyonun amacı
uzun polimer zincirleri arasında çapraz bağlar oluşturmaktır.

Yapay kauçuktan ürün eldesi
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış
ağaç tekniğinde bir çalışma verilmiştir. A’dan başlayarak her ifadeyi okuyunuz, bunların doğru
ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz karara göre kaç numaralı çıkıştan çıkmanız
gerektiğini işaretleyiniz.

H
D

B
Sönmemiş kireci
söndürmek işlemi
fizikseldir.

Yanma için;
yanan, yakan ve
tutuşma sıcaklığı
gerekir.

D

I

Y

D

Y

D

E
Demirin
oksijenle
yanması
paslanmadır.

D

Çöktürme
tepkimelerinde
çözünür bileşikler
elde edilir.

Aminoasitler
proteinlerden
oluşur.

J
Y

A

Çözünme, iyonik
veya moleküler
olabilir.

Amonyum nitrat tuz
olup gübre amaçlı
kullanılır.

Kimyasal
tepkimelerde
bağlar kopup
yenileri oluşur.

F
Çözünme,
NO
2 ve N2O 4

çökelme ve
nötralleşme
çözeltide oluşur.

Y

C

D

Kimyasal
tepkimeler
tepkime denklemi
ile gösterilir.

D

Fe iyonunun 3
elektron alması
indirgenme
tepkimesidir.

L
Y

+

H dan H2
oluşumu
yükseltgenmedir.

M

Y
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K

3+

G
İndirgenen
tanecikler
(atom, iyon)
yükseltgendir.

D

Y

Yakıt pilleri ile akü
bataryası aynı
ilkeye göre çalışır.

-

N

MnO4 elektron
alabileceğinden
indirgendir.

D

1

Y

2

D

3

Y

4

D

5

Y

6

D

7

Y

8

D

9

Y

10

D

11

Y

12

D

13

Y

14

D

15

Y

16

3. Ünite
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B. Aşağıda verilen tanımlamaları ilgili kavramlarla eşleştiriniz (Tanımlar birden fazla kavramla
ilgili olabilir.).
Tanımlar
1. Karşısındaki atomun indirgenmesini sağlayan.
2. Maddenin kimyasal yapısında meydana gelen değişmeler.
3. Yanıcılık, asitlik, bazlık, asallık vb. temel özellik.
4. Çökelme, yanma, nötralleşme, sentez vb. türleri vardır.
5. Kimyasal tepkimede elektron veren.
6. PVC, teflon, doğal ve sentetik kauçukların genel adı.
7. Plastik, naylon, nişasta, selüloz gibi polimer maddelerin en basit birimi.
8. Karşısındaki atomun yükseltgenmesini sağlayan.
9. Elektron alışverişinin olduğu tepkime türü.
10. Bazı maddelerin suda homojen dağılması.
11. Büyük moleküllerin H2O molekülü etkisi ile bölünmesi.
12. Amino asitlerden proteinin oluşması tepkimesi.
13. Asit ve bazların karıştırılıp etkilerini kaybetmeleri.
14. Bazı kimyasal tepkimelerde katyon ve anyonların çözünmeyen katı oluşturması.
15. Au, Pt, Ag vb. elementlerin kolaylıkla reaksiyona girmeme özelliği.

Kavramlar
a. Asallık
( )

f. Hidroliz
( )

k. Nötralleşme
( )

b. Asitlik
( )

g. İndirgen
( )

l. Polimer
( )

c. Bazlık
( )

h. Kimyasal Değişme
( )

m. Polimerleşme
( )

ç. Çökelme
( )

ı. Kimyasal Özellik
( )

n. İndirgenmeYükseltgenme
( )

d. Çözünme
( )

i. Kimyasal Tepkime
( )

o. Yanıcılık
( )

e. Dimer
( )

j. Monomer
( )

ö. Yükseltgen
( )
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C. Aşağıda verilen ifadelerden doğru ise “D” ile işaretleyiniz, yanlış ise "Y” ile işaretleyerek
yandaki kutucuğa doğrusunu yazınız.
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1.

Fiziksel değişimlerin çoğunluğu beş
duyu organı ile algılanabilir.

(D)

(Y)

2.

Kimyasal tepkimelerde sadece
görünen değişimler olur.

(D)

(Y)

3.

Kimyasal tepkimelerde mutlaka bir
enerji değişimi olur.

(D)

(Y)

4.

Sudan H2 ve O2 eldesi enerji
verendir.

(D)

(Y)

5.

Bir tepkimede hidrojen elementinin
yükseltgenme basamağının +1
olması onun indirgendiğini gösterir.

(D)

(Y)

6.

Yangın söndürücülerde; oksijeni
engelleyen, yanmayan havadan ağır
bileşikler kullanılır.

(D)

(Y)

7.

Mum hidrokarbon olduğundan yanar.

(D)

(Y)

8.

İndirgenme-yükseltgenme
tepkimelerinde elektron alış verişi
olmaz.

(D)

(Y)

9.

Net iyon denkleminde çöken iyonlar
gösterilir.

(D)

(Y)

10.

Çökelme tepkimesiyle istediğimiz
iyonları ortamdan ayırabiliriz.

(D)

(Y)

11.

Monomerler polimerlerden oluşur.

(D)

(Y)

12.

Asitler, acı tattadırlar ve ele kayganlık
hissi verirler.

(D)

(Y)

13.

Piller kimyasal enerjiyi elektrik
enerjisine dönüştürür.

(D)

(Y)

14.

Turnusol kâğıtları ve indikatörler
asitler ve bazlar için ayıraçtır.

(D)

(Y)

15.

Bir tepkimede O nin elementel
oksijene dönüşmesi indirgenmedir.

(D)

(Y)

16.

Ca'un 2 elektron vermesi
yükseltgenmedir.

(D)

(Y)

2-

3. Ünite

Kimyasal Değişimler

Ç. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Kimyasal tepkimelerde maddelerin kimlik özelliklerinin değişmesinin nedenini açıklayınız.
2. Hızlı ve yavaş yanma nedir? Örneklerle açıklayınız.
3. Kimyasal tepkime gerçekleşirken gözlenebilen değişimler nelerdir? Açıklayınız.
4. Nötrleşme tepkimelerinin genel özellikleri nelerdir? Açıklayınız.
5. İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde yükseltgen ve indirgeni nasıl belirleriz?
6. Çevrenizde kullandığınız polimerler nelerdir? Hangi tür tepkimelerle oluşmuşlardır?
7. Canlılar için hidroliz tepkimeleri neden önemlidir?
8. Yanan bir mum üzerine karbon dioksit gazı gönderildiğinde mum söner. Bu olayda karbon
dioksit hangi özelliği göstermiştir?
9. 2Mg(k) + SO2(g)
a.İndirgen
b.Yükseltgenen
c. Yükseltgen
ç. İndirgenenleri belirleyiniz.

2MgO(k) + S(k) tepkimesinde

10. Erimiş LiCl elektroliz edildiğinde lityum metali ile klor gazına ayrışır. Tepkimeyi yazınız.
Tepkime hangi tür tepkimedir? Neden?
D. Aşağıdaki sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişimdir?
A) Mumun erimesi
B) Şekerin suda çözünmesi
C) Asit – baz tepkimesi
D) Camın kırılması
E) Buğdayın öğütülmesi
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değişimdir?
A) Grizu patlaması
B) Petrolün damıtılması
C) Gıdaların sindirilmesi
D) Suyun elektrolizi
E) Sütten peynir elde edilmesi
3

I. Atom türü
II. Atom sayısı
III. Yük denkliği
IV. Fiziksel hâli
V. Toplam elektron sayısı
Kimyasal tepkimelerde yukarıdakilerden hangileri korunur?
A) I, II, III ve V B) II, III ve IV

C) III, IV ve V

D) I, III ve IV

E) I, III ve V
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4. Hangi gruptaki elementler kolaylıkla tepkime vermez?
A) Alkaliler (IA)
B) Toprak alkaliler (IIA)
C) Halojenler (VIIA)
D) IIIA grubu elementleri
E) Soy gazlar (VIII A)
5. Bir maddenin oksijenle tepkimesine ne ad verilir?
A) Yanma
B) Nötralleşme
C) Çözünme
D) Çökelme
E) Damıtma
6. Aşağıda tepkimelerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Asit – baz tepkimelerine nötralleşme denir.
B) Çözeltilerde oluşan katı maddeye çökelek (çökelti) denir.
C) Nötürleşme tepkimelerinde elektron alışverişi vardır.
D) Sentez tepkimeleri birleşme tepkimeleri olarak da isimlendirilir.
E) Yanma tepkimeleri genelde ısı verir.
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Asitler ekşi, bazlar acı tat verir.
B) H+ ve OH- derişimi pH ile ölçülür.
C) Tuzlar suda molekül halinde çözünür.
D) Ca ve Mg tuzları sularda kireç taşı oluşturur.
E) Yükseltgenme, taneciğin (atom – iyon) elektron vermesidir.
8. Cl2 + SO2 + 2H2O
göstermiştir?
A) H2O
B) H+

C) SO2

D) SO42-

E) Cl2
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2Cl- + SO42- + 4H+ tepkimesindeki maddelerden hangisi indirgen etki

3. Ünite
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9. Çift bağ içeren moleküllerde çift bağın açılarak moleküllerin birbirine bağlanmasıyla oluşan
ürün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Polimer
B) Monomer
C) Nötralleşme
D) Yakıt pili
E) Hidroliz
10. Maddenin öz kütle, çözünürlük, sertlik, renk, iletkenlik gibi özellikleri aşağıdaki hangi özellik ile
genelleştirilir?
A) Kimyasal
B) Fiziksel
C) Nükleer
D) Biyolojik
E) Ortak özellik
11. Kimyasal tepkimeye girmeme isteği aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile adlandırılır?
A) Asitlik
B) Bazlık
C) Yanıcılık
D) Asallık
E) Çözünürlük
12. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal özelliğe örnek olarak verilebilir?
A) Endüstri bölgelerinde su asidik özelliktedir.
B) Bir bardak su güneşli yere dökülürse hızla buharlaşır.
C) Bir çay kaşığı sofra tuzu bir bardak suda çözünür.
D) Oksijen gazı yanmayı sağlar.
E) Balondaki helyum gazı sızarak balondan dışarı çıkar.
13. Grizu (metan, CH4) patlamasında oluşan ürün ya da ürünler nelerdir?
A) Yalnız CO2
B) Yalnız H2O
C) CO2, O2
D) CO2, H2O
E) O2, H2O
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14. Aşağıdaki ifadelerden hangisinin suyun elektrolizi deneyinde kullanılması gereksizdir?
A) Elektrotlar
B) İletkenliği sağlayan çözelti
C) Termometre
D) Güç kaynağı
E) Bağlantı kabloları
15. Aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi kimyasal tepkime değildir?
A) Süblimleşme
B) Yanma
C) Nötralleşme
D) Asit-Baz
E) İndirgenme-Yükseltgenme
16. Naftalin;
C10H8

+ O2

CO2 +

H2O

tepkimesi ile yanar. Bu denklemi en küçük tam sayılar ile denkleştirdiğimiz zaman her bir
maddenin katsayısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) 4, 10, 12, 1
B) 1, 12, 10, 4
C) 1, 4 10, 12
D) 12, 10, 4, 1
E) 1, 10, 10, 4
17. Tepkimeler ve türler birlikte verilmiştir. Hangi seçenekte verilen tepkime ve türü yanlıştır?
A) 4Fe(k) + 3O2(g)

2Fe2O3(k)
-

(Yanma)

Na (suda) + Cl (suda)
AgBr(k)
C) Ag (suda) + Br (suda)

(Çökelme)

D) Fe2O3(s) + 2Al(k)

(Termit)

B) NaCl(k)
+

-

E) NH3(g) + HCl(g)
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+

Al2O3(k) + Fe(s) + ısı
NH4Cl(k)

(Çözünme)

(İndirgenme-Yükseltgenme)
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E. Aşağıda yer alan kelimeler tabloda düz, ters, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak
yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri bularak işaretleyiniz. İşaretlenmeyen harfleri soldan sağa doğru
şifre bölümüne yerleştirerek gizli cümleyi bulunuz (Noktalar kelime başlangıcını gösterir.).
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1. Asal

11. Isı

21. Plastik

2. Asit

12. İndikatör

22. Polimerleşme

3. Bazlık

13. İndirgen

23. PVC

4. Çökelme

14. Kimyasal değişme

24. Redoks

5. Çözünme

15. Kimyasal özellik

25. Teflon

6. Denkleştirme

16. Naylon

26. Yangın

7. Dimer

17. Nötralleşme

27. Yanıcılık

8. Enerji

18. PE

28. Yükseltgen

9. Formül

19. PET

10. Hidroliz

20. pH kâğıdı

ŞİFRE
_ _ _ /_ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _/
_ _/_ __ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _
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4. Ünite

KARIŞIMLAR

Bu ünitede, heterojen karışım, homojen karışım, çözücü, çözelti,

çözünürlük kavramları hatırlatılarak sıcaklığın ve basıncın çözünürlüğe
etkisi açıklanacaktır. Çözünürlüğün maddenin kimlik özelliği olup olmadığı
belirtilecektir. Ayrıca karışımları ayırma yöntemleri; ayıklama, eleme,
süzme, diyaliz, yüzdürme, çöktürme, dekantasyon, özütleme, destilasyon
üzerinde durulacaktır.
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1.
BÖLÜM

İçerik
1. Karışımlar
2. Çözelti ve Çözünürlük
• Çözünürlüğe Etki Eden
Faktörler
• Karışımların Fiziksel
Özellikleri

KARIŞIMLARIN
SINIFLANDIRILMASI
•

Karışımlar hangi özelliklerine göre sınıflandırılır?

•

Karışımların sınıflandırılmasında belirleyici olan faktörler
nelerdir?

•

Farklı maddelerin çözünürlükleri aynı mıdır?

•

Çözünürlüğü neler etkiler?

Bu bölümde yukarıdaki sorulara cevap arayacağız.
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1.1 Karışımlar
Doğadaki maddelerin çoğu saf hâlde bulunmaz. Çevremizde
gördüğümüz maddeler genellikle karışım hâlindedir. Soluduğumuz
hava, yediğimiz çikolata, kek, içtiğimiz meyve suyu, süt, hatta
kullandığımız madeni para değişik türde maddelerin bir karışımıdır.
Tüm karışımlar aynı özellikte midir? Meyve salatası ile tuzlu suyun
farkı nedir?
Resim 4.1 Meyve salatası
değişik meyvelerden oluşan bir
karışımdır.

Etkinlik 4.1
Karışım Oluşturalım
Etkinliğin Amacı
Karışımları sınıflandırma

Etkinliği Uygulayalım
1. 4 adet beherglası yarısına kadar suyla dolduralım ve 1’den 4’e kadar numaralandıralım.
2. Birinci beherglasa bir miktar tuz, ikincisine
naftalin, ücüncüsüne etanol ve dördüncüsüne
zeytinyağı ilave ederek karıştıralım. Bir süre
bekleyelim ve gözlemleyelim.
Resim 4.2 Saf su ve tuzlu su
görünüş olarak birbirinden
farksızdır.

ereç

Araç ve G
• Tuz

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Beherglaslardaki karışımları homojen ve heterojen olarak sınıflandırınız.

• Su

• Naftalin
(C 10H 8)
ağı
• Zeytiny

• Etanol
)
(C 2H 5OH
• 4 adet
250 mL’lik
beherglas
• Baget

2. Bu karışımları hangi özelliklerine göre sınıflandırdınız?
Karışım iki ya da daha fazla maddenin kimyasal özelliklerini kaybetmeden bir araya
gelmesidir. Karışımı oluşturan
maddelerin her birine bileşen
denir.

Meyve salatası ve tuzlu su her ikisi de karışımdır. Ancak
baktığımızda meyve salatasının karışım olduğunu rahatlıkla söylerken
tuzlu suyun karışım olduğunu bakarak söyleyemeyiz.
Çıplak gözle karışımların nitelikleri tam olarak anlaşılmayabilir.
Örneğin tuzlu su görünüş olarak saf sudan farksızdır. Süt, çıplak gözle
bakıldığında içindeki yağ tabakası fark edilmediği için homojenmiş
gibi algılanabilir. Mikroskop altında bakıldığında ise yağ zerreciklerinin
belirli kısımlarda daha fazla toplandığı görülebilir. Dolayısıyla süt
heterojen bir karışımdır.
Karışımı oluşturan maddeler karışım içinde dağılma şekillerine
göre homojen ve heterojen karışım olmak üzere ikiye ayrılır.

Resim 4.3 Süt bir karışımdır.
Homojenize edilmiş süt ne
anlama gelir?
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Tuzlu su, şekerli su, alkol-su, gazoz ve hava gibi birbiri içerisinde
her bölümünde bileşenleri eşit şekilde dağılmış olan karışımlara
homojen karışımlar denir. Sis, meyve salatası, duman, köpük vb.
karışımlardaki bileşenler ise karışımın her bölümünde eşit dağılmadığı
için heterojen karışım olarak adlandırılır.
Heterojen karışımlar kendi aralarında süspansiyon, emülsiyon,
aerosol ve koloit vb. olmak üzere gruplara ayrılır.

4. Ünite

Karışımlar

Resim 4.4'te verilen tebeşir tozu-su karışımına bakalım. Beyaz
berrak olmayan bir yapı görürüz. Çünkü tebeşir suda çözünmemiştir.
Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip dağılmasıyla oluşan bu tür
heterojen karışımlara süspansiyon denir. Süspansiyonda tanecikler
karışımın tüm bölgesine eşit olarak değil, gözle görülebilecek
tanecikler şeklinde dağılmıştır. Eğer bu taneciklerin yoğunluğu sudan
büyük olursa tanecikler zamanla dibe çöker. Çamurlu su, kum-su,
ayran karışımları süspansiyona örnektir.

Resim 4.4 Tebeşir tozu-su
karışımı süspansiyondur.

+
tebeşir tozu
su

süspansiyon

Çözünmeyen iki sıvının birbiri içerisinde heterojen dağılmasıyla
oluşan karışımlara emülsiyon denir. Benzin-su, zeytinyağı-su,
karbon tetraklorür-su karışımları, mayonez emülsiyondur.
Bir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan
heterojen karışımlara aerosol denir. Bir katının gazda dağılmasına
duman, sıvının gazda dağılmasına ise sis örnek verilebilir.
Bir maddenin sıvı içerisinde "asılı" kalmasıyla oluşan heterojen
karışımlara koloit karışımlar denir. Süt bir koloittir. Koloitlerde dağılan
madde ancak mikroskopta görülebilir. Bu tanecikler karışımının
içinden ışık geçerse ışığın saçılmasından dolayı fark edilebilir.
Çöllerde güneşin parlak batışı, dumanın mavi rengi, havada asılı
bulunan koloidal parçacıkların ışığı saçılıma uğratmasından ileri gelir.
Aerosoller ve emülsiyonların büyük çoğunluğu da koloittir. Koloitlere,
renkli cam, boya da örnek olarak verilebilir.
Karışımı oluşturan bileşenler farklı fiziksel hâllerde olabilir.
Katı-katı homojen karışımlara alaşımları, katı-katı heterojen
karışımlara kum–çimento karışımını, katı-sıvı homojen karışımlara
tuzlu suyu, katı-sıvı heterojen karışımlara kum-su karışımını, sıvısıvı homojen karışımlara alkol-su karışımını, sıvı-sıvı heterojen
karışımlara zeytinyağı-su karışımını, sıvı-gaz homojen karışımlara
gazozu, sıvı- gaz heterojen karışımlara sis tabakasını, gaz-gaz
karışımlara ise havayı örnek verebiliriz.
hâli

Resim 4.5 Parlak ışın demeti çözeltiden geçerken net görülmezken koloidal karışımdan geçerken
açıkça görülebilir. Bu olaydan
yararlanarak bir karışımın çözelti
olup olmadığı anlaşılabilir.

Tablo 4.1: Bazı karışımların bileşenleri ve bileşenlerinin fiziksel

Karışım

Bileşenler

Bileşenlerin fiziksel hâli

Kolonya

su - etil alkol

sıvı-sıvı

Sirke

su - asetik asit

sıvı-sıvı

Tunç

bakır - kalay

katı-katı

Pirinç

bakır - çinko

katı-katı

Resim 4.6 Zeytinyağı-su
karışımı emülsiyondur.
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Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıda verilen karışım örnekleri ile karışımı oluşturan
bileşenlerin fiziksel hâllerini eşleştirelim.
Bileşenlerin
fiziksel hâli

Karışım örneği

Eşleştirme

1) Katı-katı

a) Karbon tetraklorür - su

1-ç

2) Katı-sıvı

b) Çamurlu su

3) Sıvı-sıvı

c) Kolonya

4) Sıvı-gaz

ç) Madeni para

5) Gaz-gaz

d) Gazoz
e) He-CO2 karışımı

1.2 Çözelti ve Çözünürlük
Şekerli su karışımı berraktır ve şekeri karışımda göremezsiniz.
Bu tür karışımlar çözeltidir. Homojen karışımlara aynı zamanda
çözelti denir. Çözelti çözücü ve çözünen maddelerden oluşur.
Şekerli suda şeker çözünen, su ise çözücüdür. Saf maddelerin birbiri
içerisinde homojen olarak dağılmasına çözünme denir. Şekerle su
karıştırıldığında su tanecikleri şeker taneciklerinin arasına girerek
onları ayırır. Ayrılan tanecikler gözle görülemeyecek kadar küçük
olduğundan çözeltiler berrak görünür.
Çözünen + Çözücü = Çözelti

Resim 4.7 Şeker-su karışımı

+
şeker
(çözünen)

su
(çözünen)

şekerli su
(çözelti)

Bir çözeltide genelde miktarı çok olan madde çözücü ya da
çözen, miktarı az olana ise çözünen denir. Suyun kullanıldığı birçok
çözeltide su çözücüdür.
Tuzlu su ve şekerli su gibi karışımlar çözeltilere örnek olarak
verilebilir. Tuzlu su örneğinde su, çözücü; tuz, çözünen, ikisinin
oluşturduğu tuzlu su ise çözeltidir. Çözücüsü su olan çözeltilere sulu
çözelti denir.
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su

tuz

tuzlu su

(Çözücü)

(Çözünen)

(Çözelti )

Karışımlar

Bazı durumlarda bir çözücü içerisinde en fazla ne kadar madde
çözünebileceğini bilmek isteriz. Bu durum özellikle sıvı ilaçları
hazırlamada ilacın etken maddesi açısından yaşamsal öneme
sahiptir. Bir maddenin bir çözücüde çözünüp çözünmediğini ve en
fazla ne kadar çözünebildiğini nasıl belirleriz?
Etkinlik 4.2
Çözünme Sınırı
Etkinliğin Amacı
Sodyum klorürün
belli hacimdeki suda
çözünen miktarlarının
karşılaştırma
Etkinliği Uygulayalım
1. Bir beherglas içerisine 100 mL su
koyalım. Sıcaklığını ölçelim.

ereç
Araç ve G
’lik
• 250 mL
s
la
rg
e
h
be
• NaCl
• Baget
• Terazi
li silindir
• Derece

• Saf su
etre
• Termom
kâğıdı
3. Altışar gramlık tuz örneklerini beherglasa
• Süzgeç
sırasıyla ekleyip baget ile karıştıralım. Her
ni
karıştırma işleminden sonra gözlemlerimizi • Hu
ayer
ve toplam tuz miktarını aşağıdaki tabloya
• Erlenm
kaydedelim.
2. 7 tane altışar gramlık sodyum klorür (tuz)
örnekleri hazırlayalım.

Basamak

1

2

3

4

5

6

7

Eklenen tuz miktarı
(g)
Gözlemleriniz
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Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Her basamakta eklediğiniz 6 gramlık tuz örneği 100 mL saf suda
çözündü mü?
2. Bir sonraki basamaktaki çözünmüş tuz miktarı ile bir önceki
basamaktaki tuz miktarını karşılaştırdığınızda iki karışım arasındaki farkı nasıl ifade edebilirsiniz?
3. 100 mL'lik saf suda en fazla ne kadar tuz çözünebilir? Bunu, yaptığınız denemelerden ve verilen araç-gereçlerden faydalanarak
nasıl belirleyebilirsiniz?
4. Sıcaklığı neden ölçtük? Eğer sıcaklık farklı olsaydı 100 mL saf
suda çözünen tuz miktarı değişir miydi? Bunu nasıl kanıtlarsınız?
Çözeltiler çözücü içinde çözünen madde miktarının az veya çok
olmasına göre sınıflandırılabilir.
1. Seyreltik çözeltiler
2. Derişik çözeltiler
Bir çözeltide, çözünmüş madde miktarı az ise seyreltik çözelti,
çözünmüş madde miktarı çok ise derişik çözelti olarak adlandırılır.
Seyreltik ve derişik çözelti kavramları bağıl kavramlardır. Çözeltileri
çözünen madde miktarı yönünden birbirleriyle karşılaştırmak için
kullanılır. Örneğin içinde bir kesme şeker çözünmüş bir bardak çay,
üç kesme şeker çözünmüş bir bardak çaydan daha seyreltiktir.
Yukarıdaki anlatımlara göre etkinlikte hazırladığımız çözeltilerin
hangisi seyreltik, hangisi derişiktir?

10 g NaCl

100 mL

Su

20 g NaCl

100 mL

Su

30 g NaCl

100 mL

Su

Şekildeki NaCl çözeltilerinden 20 g NaCl çözünen, 10 g
çözünene göre derişik, 30 g çözünene göre seyreltiktir. Bu çözeltileri
seyreltikten derişiğe doğru sıralayınız.
Çözeltiler içerdikleri çözünen madde miktarlarına göre de
sınıflandırılır.
1. Doymamış çözelti: Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar
çözücünün çözebileceğinden daha az çözünen madde içeren
çözeltisidir. 20oC’ta 100 mL su, en fazla 36 gram NaCl çözebilir. Bu
sıcaklıkta 100 mL suya 36 gramdan daha az NaCl ekleyerek elde
ettiğimiz çözelti doymamış çözeltidir. Örneğin 100 mL suda 10 g
tuz çözülerek hazırlanmış çözelti doymamıştır. Etkinlikte hangi
basamaklardaki çözeltiler doymamıştır?

144

4. Ünite

Karışımlar

2. Doymuş çözelti: Belirli bir sıcaklıkta, belirli bir miktar
çözücünün çözebileceği en fazla miktarda çözünen madde içeren
çözeltisidir. Örneğin 20oC’ta 100 mL su, en fazla 36 gram NaCl
çözebilir. Bu sıcaklıkta 100 mL suya 36 gram NaCl ekleyerek
oluşturulan çözelti doymuş çözeltidir.

10 g NaCl

36 g NaCl

100 mL

100 mL

Su

40 g NaCl

100 mL

Su

Su

Doymamış
çözelti

Doymuş
çözelti

Aşırı doymuş
çözelti

Yaptığımız etkinlikte hangi basamaktaki çözelti doymuştur? Bu
çözeltideki tuz miktarının çözelti içindeki oranı nedir?
3. Aşırı doymuş çözelti: Bazı özel koşullarda belli bir miktar
çözücünün çözebileceğinden daha fazla çözünen madde içeren
çözeltidir. Örneğin, özel koşullarda 100 mL suda 40 gram NaCl
çözülerek hazırlanan çözelti aşırı doymuş çözeltidir.
Bir maddenin
sürdürülemez.

su

içerisinde

çözünmesi

sonsuza

kadar

Belirli bir sıcaklık ve basınçta 100 g suda çözünen en fazla
maddenin kütlesine o maddenin çözünürlüğü denir. Yani çözünürlük
doymuş çözelti için söz konusudur (Suyun yoğunluğu 1g/mL
alındığında 100 g su yerine 100 mL kullanabiliriz.). Çözünürlüğü
aşağıdaki formülle ifade edebiliriz.
Çözünürlük =

Çözünenin kütlesi (g)
100 g su

Bazı durumlarda çözeltideki çözünen madde miktarı yaşamsal
öneme sahiptir. Örneğin şurup şeklindeki ilaçların ve göz damlalarının
içindeki çözünmüş madde belirli değerdedir. Bunun üzerindeki
değerler hastaya yarar yerine zarar verir. Hastaya verilen bir tür
serum olarak da adlandırılan %0,9 NaCl çözeltisi vardır. Bu, çözeltinin
100 gramında 0,9 gram NaCl çözündüğünü belirtir. Yani çözünenin
kütlesinin çözeltiye oranı 0,9/100’dür. Serumda tuz oranının fazla
olmasının vücuda zararları neler olabilir?
Doygun bir çözeltideki çözünen maddenin oranı aşağıdaki
formülle ifade edilebilir.
Doygun çözeltideki çözünen
maddenin oranı (%)

=

Çözünen maddenin kütlesi
Çözeltinin kütlesi (çözücü+çözünen)

Resim 4.8 "Serum" bir
çözeltidir.

x 100
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Örnek
Örnek 1: Sodyum klorürün (NaCl) 20oC’ta çözünürlüğü 36 g/100
g sudur. Buna göre çözeltideki kütlece tuz yüzdesi nedir?
Çözüm a.
100 g suda 36 g tuz çözündüğünde 136 g doymuş çözelti elde
ediliyor. Buna göre;
136 g çözeltide

36 g tuz çözünürse

100 g çözeltide
X g çözünür.
—————————————————
100 x 36
X= ——————— X≈ 26,5 g çözünür.
136
Çözeltideki tuz yüzdesi kütlece %26,5’tir.
Çözüm b.
Yüzde oran =
Oran =

36
100+36

Çözünen maddenin kütlesi
Çözeltinin kütlesi (çözücü+çözünen)

x 100

x100

Oran ≈ %26,5
Örnek
Örnek 2: 30 g şekerin 120 g suda çözünmesiyle oluşan çözeltide
çözünen şekerin kütlece yüzdesi nedir?
Çözüm
120 g suda 30 g şeker çözündüğünde 150 g çözelti elde edilir.
Buna göre;
150 g çözeltide

30 g şeker çözünürse

100 g çözeltide
X g çözünür.
—————————————————
X=

100x30
150

X = 20 g çözünür.

Çözeltideki şeker yüzdesi kütlece %20’dir.

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
1. Kütlece %20'lik 400 şeker çözeltisinde kaç gram şeker
çözünmüştür?
2. 192 gram su ve 48 gram tuz ile hazırlanan çözelti kütlece
yüzde kaçlıktır?
3. Potasyum sülfatın 60oC’taki çözünürlüğü 18,2 g/100 g sudur.
Bu sıcaklıkta 200 g su ile hazırlanan doymuş çözeltinin kütlesi kaç
gramdır?
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Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
Uzun süre buzdolabında bekletilen reçelin kristalleşmesinden
halk arasında "reçel şekerlendi" diye söz edilir. Peki, reçelin neden
şekerlendiğini hiç düşündünüz mü? Şekerlenen reçel eski hâline
ısıtılarak getirilir. Isıtma nasıl bir etki yaparak reçeli eski hâline getirir?
Sıcaklık şekerin çözünürlüğünü nasıl etkiledi?
Etkinlik 4.3
Sıcaklığın Çözünürlüğe Etkisi
Etkinliğin Amacı
Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla nasıl de
değiştiğini gözlemleme

ereç
Araç ve G
t)
pü (2 ade
• Deney tü
NO 3)
1. İki deney tüpünden birine sodyum klorür
m nitrat (K
• Potasyu
(NaCl), diğerine potasyum nitrat (KNO3)
r (NaCl)
dyum klorü
o
S
•
yazılı etiketleri yapıştıralım.
adet)
kıskacı (3
• Bunzen
2. Deney tüplerine beşer mL su koyalım.
parçası
• Bağlama
(3 adet)
3. Etiketlere göre tüplerden birine 3 g sodyum
adet)
• Etiket (2
klorürü, diğerine 3 g potasyum nitratı
aşa
koyalım.
• Tahta m
Resim 4.9 Tüp içindeki
• Sacayak
NaCl ve KNO3
4. Tüplerin ağızlarını lastik tıpa ile kapatarak
etre
• Termom
çalkalayalım ve tüplüğe yerleştirelim.
t)
a (2 ade
• Lastik tıp
5. Deney tüplerinde, çözünmeyen madde kalıp
cağı
• İspirto o
mL)
kalmadığını gözleyelim.
silindir (10
• Dereceli
)
s (600 mL
6. Beherglasın yarısına kadar su koyalım.
• Behergla
mesnedi
Termometreyi beherglasın içine yerleştirelim.
• Bunzen
o
Tüpleri ağzı açık olarak 50 C’a kadar ısıtalım.
• Tüplük
Etkinliği Uygulayalım

7. Isıttığımız tüplerde, çözünmeyen madde bulunup bulunmadığını gözlemleyelim.

• Su
• Terazi

bıraka
8. Tüpleri tüplüğe yerleştirerek soğumaya bırakalım. Çökelme olup olmadığını gözlemleyelim.

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Başlangıçta hazırlanan çözeltiler doymuş mudur?
2. Isıtma sırasında, hangi tüpte daha fazla değişme gözlendi?
3. Isıtılmış tüplerdeki çözeltiler doymuş mudur? Neden?
4. Yeniden başlangıç sıcaklığına kadar soğutulduğunda tüplerdeki
değişimler nelerdir? Neden?

Resim 4.10 Beherglasta
ısıtılan tüp içindeki NaCl ve
KNO3 çözeltileri
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Çözünürlüğün, belli sıcaklıkta belli miktar çözücüde çözünen
maddenin kütlesi olduğunu biliyoruz. Eğer şartlar değişirse çözünen
madde miktarı da değişir. Örneğin 20oC’ta NaCl’ün çözünürlüğü
36g/100 g su iken 90oC’ta NaCl çözünürlüğü 39 g/100 g sudur.
Başka bir deyişle 20 oC’ta 100 g suda 36 g NaCl çözünürken sıcaklık
a çıkarıldığında aynı miktar suda 39 g NaCl çözünmektedir.

90oC'

Katı bir maddenin belirli bir
sıcaklıkta, belirli bir çözücüde
çözünme hızı küçük parçalar
hâline getirilerek veya karıştırılarak artırılabilir. Fakat o maddenin aynı sıcaklıta çözünürlüğü
söz konusu etkilerle değişmez.
Örneğin kesme şeker, toz şeker
ve pudra şekerin aynı sıcaklıkta aynı miktar suda çözünen
miktarları aynı, fakat çözünme
hızları farklıdır. Pudra şekeri toz
şekerden, toz şekeri kesme şekerden daha hızlı çözünür.

Çözünürlüğü etkileyen en önemli faktörlerden biri sıcaklıktır.
Sıcaklığın çözünürlüğe etkisi maddenin cinsine ve fiziksel hâllerine
göre değişir. Katıların çözünlüğüne sıcaklığın etkisini aşağıdaki
grafiği inceleyerek görelim.
Başlangıç sıcaklığında NaCl ve KNO3’ın çözünürlükleri arasındaki
fark çok azken sıcaklık arttıkça bu fark artmaktadır. Sıcaklık arttıkça
katıların sudaki çözünürlüğü genellikle artar. Sıcaklık arttıkça
çözünürlüğü azalan çok az katı vardır. Potasyum nitrat, sodyum nitrat
ve potasyum klorürün çözünürlüğü sıcaklıkla artarken seryum sülfatın
çözünürlüğü sıcaklıkla azalır.
Çözünürlük (g/100 g su)

150
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KI

NO
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O

3

100
90

3
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80
70
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20
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10
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KCl
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Sıcaklık (oC)

Grafik 4.1 Bazı maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi
Örnek
Örnek 3: Grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.
a. 60oC’ta 200 g suda kaç g KNO3 çözülebilir?

b. 40oC’ta 280 g doymuş KCl çözeltisi hazırlamak için kaç gram
su gerekir?
c. 10 oC’ta 300 g suya 270 g NaNO3 eklendiğinde kaç gram
NaNO3 çözünmeden kalır?
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Çözüm

a. 60oC’ta KNO3’ın çözünürlüğü 110 g/100 g sudur.
110 g KNO3 çözünürse

100 g suda
200 g suda
X=

b.

X

200 x 110
100

X = 220 g KNO3 çözünür.

40oC’ta KCl’ün çözünürlüğü 40 g/100 g sudur. 40 oC’ta
doymuş KCl çözeltisinin kütlesi ise 100 + 40 = 140 gramdır.
140 g doymuş çözelti için

100 gram su gerekiyorsa

280 g doymuş çözelti için
X=
c.

280 x 100
140

X
X = 200 g su gerekir.

10oC’ ta NaNO3’ ın çözünürlüğü 80 g/100 g sudur.
80 g NaNO3 çözünürse

100 g suda
300 g suda
X=

X

300 x 80
100

X = 240 g NaNO3 çözünür.

270 – 240 = 30 g NaNO3 çözünmeden kalır.

Tablo 4.2: Bazı katıların değişik sıcaklıklardaki çözünürlükleri (g/100g su)
Sıcaklık (oC)
Madde

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Sodyum klorür

35,7

35,8

36,0

36,3

36,5

37,0

37,2

37,8

38,6

39,0

Sodyum nitrat

73,0

80,0

88,0

96,0

104

113

124

132

148

162

Sodyum sülfat

-

-

-

50,4

48,8

46,7

45,3

44,1

43,7

43,1

Potasyum klorür

27,6

31,0

34,0

37,0

40,0

42,6

45,5

48,3

51,1

54,0

Potasyum nitrat

13,3

20,9

31,6

46,0

63,9

85,5

110

138

169

202

Potasyum sülfat

7,35

9,22

11,1

12,8

14,7

16,5

18,3

20,0

21,4

22,9
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Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Tablodan yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.
1. 20oC’ta 250 g suda kaç gram KCl çözülebilir?
2. 90oC’ta 462 g doymuş KCl çözeltisi 40oC’a kadar soğutulursa
kaç gram KCl çöker?
3. 30oC’ta 400 g suya 150 g KCl eklendiğinde, kaç gram KCl
çözünmeden kalır?
4. 60oC’ta 200 g suya 275 g KNO3 atıldığında çöken KNO3’ı
çözmek için kaç gram su gerekir?
Gazların sudaki çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Grafikte
oksijenin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi verilmiştir. İnceleyiniz.
Çözünürlük (g/100 g su)
0,0064
0,0032

20 40 60 80 100
Grafik 4.2 O2 gazının sudaki çözünürlüğünün sıcaklıkla
değişim grafiği (basınç 1 atm)

Suda yaşayan canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için suda
çözünmüş oksijen gazına gereksinim duyarlar. Yaz günlerinde, havanın
ısınmasıyla suda çözünmüş bulunan oksijen gazının miktarının
azalması, derinliği az olan sularda daha az balık yaşamasına neden
olur. Derinlere inildikçe sıcaklık azalacağından çözünmüş oksijen gazı
miktarı da artar. Bu nedenle balıklar, sıcak havalarda derin sulara gider.

Resim 4.11 Balıklar suda
çözünmüş oksijeni alır.

Tablo 4.3: Bazı gazların 100 g suda 1 atm basınçtaki çözünürlükleri
(g/100 g su)
Sıcaklık (oC)
0

20

50

100

Azot

0,0029

0,0019

0,0012

0,003

Oksijen

0,0069

0,0043

0,0027

0,008

Karbon dioksit

0,335

0,169

0,076

-

Madde
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Sıcaklığın dışında çözünürlüğü etkileyen diğer faktör de basınçtır.
Basıncın çözünürlüğe etkisi katı ve sıvılarda yok denecek kadar
azdır. Fakat gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi oldukça fazladır.
Aşağıdaki grafik incelendiğinde gazların sudaki çözünürlüklerinin
basınçla doğru orantılı olduğu görülür. Basınç arttıkça çözünürlük de
artar.
Çözünürlük
(g/100g su)
0,020

en

sij
Ok

0,015
0,010

Azot

0,005
1

3

4

5

Grafik 4.3 25 oC’ta azot ve oksijen gazlarının
çözünürlüğünün basınçla değişim grafiği

Gazoz şişesinin kapağı açıldığında gaz çıkışının gözlenmesi,
basınç azaldıkça CO2 gazının sudaki çözünürlüğünün azaldığını
gösterir. Vurgun olayının nedeni de basıncın gazların çözünürlüğüne
etki etmesidir.
Piston

Resim 4.12 Gazoz ve maden
suyu yüksek basınç altında
suda çözünmüş CO2 gazı içeren çözeltilerdir.

Gaz molekülleri

Su ortamı

Şekil 4.1 Basıncın artmasıyla gazların çözünürlüğü artar.

149 ve 150. sayfalardaki hem katıların hem de gazların çözünürlüklerini içeren tablolar incelendiğinde aynı sıcaklıkta farklı maddelerin çözünürlüklerinin de farklı olduğunu görülür. O hâlde çözünürlük
maddenin kimlik özelliklerindendir. Deneysel ölçümler sonucunda bir
maddenin 20oC'taki sudaki çözünürlüğü 11,1 g/100 g su olarak belirlenirse bu maddenin potasyum sülfat olduğunu 150. sayfadaki çözünürlük tablosuna bakarak söyleyebiliriz. Ancak bir maddenin yalnızca
bir özelliğine bakarak hangi madde olduğunu söylemek doğru olmaz.
Başka fiziksel özelliklerinin de belirlenmesi gerekir.
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Haber Köşesi
Çanakkale’nin

Gelibolu

ilçesi Saros Körfezi’nde dalış
yapan yedi kişilik gruptan biri
üniversite öğrencisi, biri tıp
doktoru olmak üzere iki amatör
dalgıç vurgun yedi. Vurguna
dalgıçların 50 metre derinlikten
su yüzeyine kontrolsüz çıkmalarının neden olduğu belirtildi.
Diğer grup üyeleri, yarı baygın
hâldeki arkadaşlarını su yüzeyine çıkarttı. Arkadaşları tarafından Gelibolu Devlet Hastanesine götürülen iki kişi burada
yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Okuma Metni
Vurgun (Dekompresyon)
Deniz seviyesinde hava basıncı 1 atmosferdir. İnsan vücudunun
solunum ve dolaşım sistemi bu basınca uyumludur. Ancak suyun
içinde, derine gittikçe, her 10 metrede basınç 1 atmosfer daha
artar. 30 metre derinlikte dalgıç üzerine uygulanan basınç atmosfer
basıncıyla birlikte 4 atmosferdir.
Hiçbir gereç kullanmadan, 30 metre derinliğe inildiğinde,
akciğer kapasitesi dörtte bire düşer, kan basıncı artar. Vücut ısısı
düştüğünden kalbin atış hızı artar ve bilinç bulanıklığı başlar. Bu
nedenle yardımcı gereç kullanmadan 30 metrenin altına inmek
tehlikelidir.
Eğer derinlerden su yüzeyine süratle çıkılırsa basıncın
azalmasıyla kanda çözünen gazların çözünürlüğü hızla azalır.
Oksijen dokularda kullanıldığından sorun yaratmaz ama özellikle
azot gazı damarlarda tıkanıklığa, akciğer yırtılması ve hatta felç gibi
önemli vücut hasarlarına yol açar.
Bu şekilde vurgun yiyenler, süratle basınç odalarına alınırlar.
Burada tekrar vurgun yediği derinlikteki basınç uygulanır ve dengeli
olarak azaltılır. Bir başka önlem de vurgun yiyeni, vurgun tehtidi
geçinceye kadar aynı derinlikte tutmaktır.

Araştırma
Gazlı içeceklerin üzerinde
“soğuk içiniz” yazmasının nedenini araştırınız.

Karışımların Fiziksel Özellikleri
Makarna için koyduğumuz su tencerede kaynarken tuz atıldığında
kaynamanın durduğu ve bir müddet sonra tekrar kaynamanın başladığı
görülür. Tuzlu su bir karışım olduğuna göre, karışımların bileşenleri
(çözücü, çözünen miktarı) değiştikçe kaynama noktası, yoğunluk gibi
fiziksel özellikleri nasıl değişir?
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Etkinlik 4.4
Bir Çözeltide Çözünen Madde Miktarının
Değişiminin Çözücünün Kaynama
Noktasına Etkisi
Etkinliğin Amacı
Suyun kaynama sıcaklığının,
içerisine eklenen madde miktarına göre
ereç
Araç ve G
nasıl değiştiğini gözlemleme
likol
• Etilen g
k
Etkinliği Uygulayalım
• Sacaya
etre
m
• Termo
1. Beherglas
eherglas içerisine 100 mL su
beki veya
koyalım.
• Bunzen ğı
c
ispirto o a
L)
2. Beherglası ispirto ocağı üzerine
las (250 m
• Beherg
koyup suyun kaynamasını sağla• Su
yarak kaynama noktasını not
• Kibrit
edelim.
alem
lı renkte k
• Üç fark
3. Beherglas içerisine 20 mL etilen
• Terazi
glikol ekleyip tekrar kaynayıncaya
s
• Tel kafe
kadar ısıtarak kaynama noktasını
aşağıdaki tabloya not edelim.
4. 3. basamaktaki işlemi her defasında 10 mL etilen glikol
ekleyerek üç defa tekrarlayalım ve aşağıdaki tabloya
kaydedelim.
5. Tablodan faydalanarak eklenen etilen glikol miktarı ile
kaynama noktası değişimini gösteren bir grafik çizelim.

Toplam
Eklenen etilen glikol
(mL)

Saf su

20

30

40

50

Kaynama noktası (oC)

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Saf suyun kaynama noktası ile elde edilen çözeltilerin
kaynama noktasını karşılaştırınız.
2. Su içinde etilen glikol çözündükçe kaynama noktası nasıl
bir değişiklik gösteriyor?
3. Çizdiğiniz grafiğe göre eklenen etilen glikol miktarları ile
kaynama noktası arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Etkinlik 4.5
Karışımlarda Bileşen Değişikliğinin
Yoğunluğa Etkisi
Etkinliğin Amacı
Suyun yoğunluğunun
suya eklenen tuz miktarıyla ile nasıl değiştiğini gözlemleme

ereç
Araç ve G
m klorür
• Sodyu
(NaCl)
Etkinliği Uygulayalım
)
rglas (1 L
• Behe
1. İçerisinde 300 mL su olan beherglasa
• Su
yumurtayı koyalım.
rta
• Yumu
2. Yumurtanın su içindeki konumunu işai
retleyelim.
• Teraz
3. Yumurtayı beherglas içerisinden çıkararak beherglasa 50 g tuz ekleyelim ve karıştıralım.

•
•

Baget

ı

ım
Tartım tak

4. Yumurtayı tekrar su içerisine koyup su içerisindeki konumunu işaretleyelim.
5. Aynı işlemi 50 g tuzu daha beherglasa ekleyerek tekrarlayalım.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Tuz koymadan önce ve sonra
yumurtanın konumu ile ilgili ne
söyleyebiliriz.
Suyun yoğunluğu
1 g/mL,
etanolün yoğunluğu
0,789 g/mL'dir.

2. Çözünen tuz miktarının değişmesi yumurtanın konumunu
nasıl etkiledi?
3. Konum değişiminin nedeni nedir? Bunu ne sağlamıştır?
Aşağıdaki su-etanol karışımının yoğunluk değerlerini veren
tabloyu incelediğimizde 100 mL suya eklenen etanol miktarı arttıkça
yoğunluğun azaldığı görülmektedir.

Etanol miktarı (mL)
Karışımın yoğunluğu (g/mL)

10

20

30

40

50

60

100

120

0,98

0,96

0,95

0,94

0,93

0,92

0,90

0,88

Sizin yaptığınız etkinlikte çözünen tuz miktarına göre suyun
yoğunluğu nasıl değişmiştir?
Deniz suyu çeşitli tuzların çözünmüş olarak bulunduğu bir
karışımdır. Farklı denizlerde bu tuz oranı farklı değerlerdedir. Bu
farklılığın nedenlerinden biri sıcaklık diğeri de o bölgedeki denizi
besleyen akarsuların fazlalığıdır. Ülkemizde Akdeniz'in suyu,
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Karadeniz'e göre daha tuzludur. Dünyada en tuzlu dolayısıyla en
yoğun deniz ise İsrail-Ürdün sınırındaki Ölü Deniz(Lut Gölü)'dir.
Yoğunluğunun yüksek olmasından dolayı resimde görüldüğü gibi
insanların su yüzeyinde durmaları ve yüzmeleri çok kolay olmaktadır.

Resim 4.13 Ölü Deniz'de yüzmek suyun yoğunluğu nedeniyle kolaydır.

Saf maddelerin onları tanımamızı sağlayan kimlik özellikleri vardır.
Karışımların ise bu tür kimlik özellikleri yoktur. Karışımların yoğunluk,
kaynama noktası gibi özellikleri karışımı meydana getiren bileşenlerin
birleşme oranına göre değişir.
Örneğin suyun kaynama noktası 1 atm basınçta 100oC iken glikolün
kaynama noktası 198oC’tur. Glikol-su karışımının kaynama noktası ise
suyun kaynama noktasından yüksek, glikolün kaynama noktasından
düşüktür. Kaynama noktası suyun kaynama noktasından yüksek olan
glikolün donma noktası da suyun donma noktasından düşüktür.
Glikol, suyun donma noktasında alçalmaya, kaynama
noktasında yükselmeye neden olur. Bu amaçla motorlu
araçların radyatörlerindeki suyun, kışın düşük sıcaklıklarda donmaması için suyla karıştırılarak radyatörlere
konulur. Eklenen karışım antifriz olarak da bilinir. Glikol
miktarına göre suyun donma sıcaklığı -37oC'a kadar düşer. Yani bu karışım -37oC'a kadar donmaz.

Resim 4.14 Aynı sıcaklıkta antifrizsiz su
(solda) ve antifirizli su (sağda)

Resim 4.15 Antifriz doldurulması
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Suda çözünen tuzlar da suyun donma noktasının alçalmasına
neden olur. Örneğin kışın buzlanan yollara atılan tuz donma noktasını
düşürerek o sıcaklıkta buzun erimesini sağlar. Suyun donma noktası
alçalması ve kaynama noktası yükselmesi çözünen tuzun miktarına
bağlıdır.

Resim 4.16 Tuzlama çalışması

Karışımların genel özeliklerini ise şöyle sıralayabiliriz.
1. Karışımı oluşturan maddeleri her oranda karıştırabiliriz.
2. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmez.
3. Karışımın erime noktası ve kaynama noktası gibi özellikleri,
karışımı oluşturan maddelerin karışma oranına göre değişir.
4. Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılır.
5. Karışımların belirli bir formülü yoktur.
6. Karışımların oluşması ya da ayrılmasında bileşiklere göre
daha az enerji değişimi olur.
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2.
BÖLÜM
İçerik
1. Tanecik Boyutu Farkından
Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma
Yöntemleri
• Ayıklama
• Eleme
• Süzme
• Diyaliz
2. Yoğunluk Farkından Yararlanılarak
Geliştirilen Ayırma Yöntemleri
• Çöktürme
• Aktarma (Dekantasyon)
• Yüzdürme (Flotasyon)
3. Çözünürlük Farkından Yararlanılarak
Geliştirilen Ayırma Yöntemleri
• Kristallendirme
• Ekstraksiyon (Özütleme, Çekme)

KARIŞIMLARIN

4. Kaynama Sıcaklıkları Farkından
Yararlanılarak Geliştirilen Ayırma
Yöntemleri

AYRILMASI
•

Vücutta oluşan atık maddeler kandan nasıl ayrılır?

•

Maden filizlerinden yabancı maddeler hangi yöntemlerle ayrılabilir?

•

Deniz suyundan tuzu nasıl elde edebiliriz?

•

Sütten yağı ayırmada hangi yöntemleri kullanabiliriz?

•

Buğday tanesi ve samanı birbirlerinden nasıl ayırabiliriz?

Bu bölümde yukarıdaki sorulara ve benzerlerine cevap arayacağız.
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Karışımları Nasıl Ayırabiliriz?
Birçok karışımda, yararlı maddeler istenmeyen maddelerle
karışmış hâlde bulunur. Bilim insanları yararlı maddeleri istenmeyen
maddelerden ayırmak için birçok ayırma yöntemleri geliştirmişlerdir.
Bu yöntemlerde karışımları oluşturan maddelerin hangi özelliklerinden
yararlanılmaktadır.
Resim 4.17 Altın cevheri

Karışımın iki veya daha fazla maddenin bir araya gelmesiyle
oluştuğunu biliyoruz. Karışımları bileşenlerine ayırmak için bileşenlerin tanecik boyutu, çözünürlük, yoğunluk, erime ve kaynama noktalarındaki farklılık gibi fiziksel özeliklerinden yararlanırız.

2.1 Tanecik Boyutu Farkından Yararlanılarak
Geliştirilen Ayırma Yöntemleri
Tanecik boyutları farklı olan maddelerin oluşturduğu karışımlar
tanecik boyutlarının farkından yararlanılarak bileşenlerine ayrılabilir.
Ayıklama
Günlük yaşantımızda "ayıkla pirincin taşını" deyimini duymuşsunuzdur. Taşı pirinçten ayırırken taş ve pirincin hangi özellikleri birbirinden ayırmamızı sağlar? Resimdeki kişi de kahve tanelerini ayırmaktadır.

Resim 4.18 Kahve ayıklama işlemi

Tanecik boyutları, şekilleri vb. özellikleri farklı olan maddelerin
oluşturduğu heterojen katı-katı karışımlarını ayırmada ayıklama
yöntemi kullanılabilir.

Resim 4.19 Elle çürük meyve ayıklanması
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Bazı ülkelerde iş gücü ucuz olduğu için
kahve, pirinç, mercimek, nohut, vb. taneli besinlerin istenmeyen maddelerden ayıklanması elle yapılmaktadır. Ülkemizde bor madenlerinde istenmeyen maddeler bor mineralinden
başlangıçta elle ayıklanmaktadır. Ayıklama
işlemi makinelerle de yapılmaktadır. Bu makineler oldukça çeşitlidir. Bunlardan biri de
renge göre ayıklama yapan makinelerdir. Kabuklarından ayırma ve işleme sürecinde ayrılmayan bozuk kahve tanelerinin, nohutun,
pirincin, fasulyenin, vb. içinde istenmeyen
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Karışımlar

maddelerin ayrılmasında bu makineler sıklıkla kullanılır.
Renge göre ayıklayıcı makinede ayıklanacak kahve, nohut,
fasulye tanelerinin renkleri bir tür kamera sistemiyle hızlı bir şekilde
ölçülerek sonucunda tanelerin geçişine izin verilir. Geçişine izin
verilmeyen taneler atılacaklar bölümüne gönderilir. Olgunlaşmamış,
kırılmış ürünler; böcek, taş, vb. istenmeyen maddeler daha gelişmiş
makinelerde karışımdan ayrılır.

Resim 4.20 İncilerin şekil, büyüklük, kalite, renk gibi özelliklerine göre ayıklama işlemi elle
yapılır. İncilerin doğal renkleri
beyaz, siyah, gri ve sarı olabilir.

Resim 4.21 Maddeleri rengine göre ayıklama makinesi

Resim 4.22 Kömür madeni gibi bazı madenlerde çıkarılan
cevher taş, çamur, vb. istenmeyen maddelerden ayıklanır.

Kâğıt endüstrisinde, geri kazanma için toplanan kâğıtlar
arasındaki demir, nikel, kobalt gibi metal parçalarını ayırmak için
kullanılan mıknatıs da ayırmada maddelerin manyetik özelliklerinden
yararlanılmasına rağmen bir tür ayıklama yöntemidir.
Eleme
Katı-katı heterojen karışımlarını bileşenlerine ayırmak için
tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan işlemlerden biridir.
Eleme işleminde kullanılan araçlar elektir. Farklı gözenekli (delikli)
elekler vardır. İnşaatlarda farklı tanecik boyutlarında kum ve mucur
kullanılır. Tanecik boyutunu belirtmek için elenen kum ve mucur
numaralandırılmıştır. Örneğin, mil 0-0,3 kum ya da 0-15 arası mucur
numaraları vardır. Mil, kum, ince sıva, 0,3 kum duvar örme ve kaba
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sıvada kullanılır. 3-9 numaralı mucur ise çoğunlukla beton harcında
kullanılır. Çakıl taşlarını ince kumdan, unu yabancı maddelerden
ayırmak için gözenek boyutu aynı olan eleği kullanabilir misiniz?
Bakliyatlar paketlenmeden önce, eleklerden elenerek taş, toprak vb
maddelerden ayrılırlar.
Ayrıca bakliyatları tanecik boyutuna göre sınıflandırmak için de
elekler kullanılır.

Resim 4.23 Un eleme işlemi

Resim 4.24 Kum eleme işlemi

Süzme
Doğa araştırmacısı olduğunuzu düşünerek ormanda çamurlu
bir dere yatağında araştırma yaparken hastalanmış ve hareket
edemeyen bir ceylan gördünüz. Susadığını fark ettiniz. Yanınızda
yeterli su olmadığından dere yatağındaki çamurlu suyu temizleyip
ceylana içirmeniz gerekiyor. Bu çamurlu suyu ceylana içirebilecek
hâle nasıl getirirsiniz?
Etkinlik 4.6
Bulanık Suyun Süzülmesi
Etkinliğin Amacı
Katı–sıvı karışımlarını süzme yöntemi ile
ayırma
Etkinliği Uygulayalım
1. Beherglasın yarısına kadar su koyarak
içine spatülün ucu ile bir miktar toprak
ekleyip cam çubukla karıştıralım.

Resim 4.25 Laboratuvarda yapılan
süzme işlemi
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1. Süzme işleminden sonra kâğıt üzerinde •
l
• Spatü
kalan madde hangisidir?
Su
2. Erlenmayerde toplanan su içilebilecek nite- •
halka
• Saplı
likte midir? Neden?
Beherglas
3. Süzülen suyu içilebilir hâle getirmek için •
(250 mL)
başka neler yapılmalıdır?
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• Erlen
4. Bulanık su, süzgeç kâğıdı yerine çay süzgeci
(250 mL)
kullanılarak ayrılabilir mi?

4. Ünite

Karışımlar

Katının sıvı içinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımları,
bileşenlerine ayırmak için süzme yöntemi uygulanır. Bu yöntemde
amaca göre gözenekleri farklı büyüklüklerde olan süzgeçler kullanılır.
Süzmeyi gerçekleştirmek için kullanılan süzme aracının gözenek
büyüklüğü süzülecek maddeye uygun olmalıdır.
Süzme, gerek günlük yaşantımızda gerekse endüstride oldukça
önemlidir. Örneğin, çayı bardağa doldururken çay posasını ayırmak
için süzgeç, haşlanmış makarnayı suyundan ayırmak için kevgir,
laboratuvarda çeşitli katı maddeleri sıvılardan ayırmak için de farklı
gözenek büyüklüğüne sahip süzgeç kâğıtları kullanılır.
Bulanık suların süzgeç kâğıdından süzülerek berrak su elde
edilmesi tam olarak gerçekleşmez. Bu sular, süzgeç görevi yapan
çakıl taşı, kum, kömür tozu ve ince kum gibi katmanlardan geçirilerek
kullanılır hâle getirilebilir.

Resim 4.26 Makarnanın
süzülmesi

Otomobillerdeki yağ filtresi, motorun çalışması esnasında motor
yataklarındaki aşınma sonucunda oluşan çok küçük metal parçalarını
süzer.
Süzme yöntemi sadece heterojen katı–sıvı karışımlarını ayırmak
için değil, katı-gaz karışımlarını ayırmak için de kullanılır. Örneğin,
kirli havadaki toz ve dumanı hava filtreleri ile ayırmak mümkündür.
Fabrika bacalarından çıkan gazları katı taneciklerden ayırmak için
gaz filtrelerinin kullanılması, süzme ile ayırma yöntemine örnektir.
Otomobillerdeki hava filtresinin havadaki tozu, büyük parçacıkları
tutması da başka bir örnek olarak verilebilir.
Bunun yanında tozlu ortamlarda çalışan insanlar havadaki
tozu tutması için toz maskeleri takarlar. Aynı şekilde zehirli gazların
oluştuğu durumlarda; örneğin yangın esnasında, kimyasal veya
biyolojik silahların kullanıldığı yerlerde zehirli gazları süzen gaz
maskeleri kullanılır. Süzme esasına dayanan diğer bir yöntem de
diyalizdir.

Resim 4.27 Hava filtresi

Resim 4.28 Gaz maskesinin kullanım alanlarından bazıları
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İki ucu bağlı
diyaliz tüpü
Büyük
moleküller

Küçük
moleküller

Şekil 4.2 Diyaliz tüpü içindeki
büyük moleküller içerde kalırken
küçük moleküller yarı geçirgen
zardan dışarı hareket eder.

Diyaliz
Sıvı–katı heterojen karışımlarda katı süzgeç kâğıdından
geçebilecek kadar küçük ise süzme ile ayrılamayacağı için
santrifüjleme yapılır. Santrifüjleme, merkezcil kuvveti yardımıyla
süzgeçten geçebilecek büyüklükteki taneciklerin çöktürülmesidir.
Santrifüjleme ile sonuç alınamayan koloidal maddeler için diyaliz
dediğimiz yöntem kullanılır.
Diyaliz, kolloit karışımların gözenekli zarlardan geçebilmesi
temeline dayanan çözümleme ve arıtma yöntemidir. Çözücünün
molekülleri ve çözünenin molekül ya da iyonları yarı geçirgen bir
zardan geçer fakat daha büyük kolloit tanecikler geçemez. Böbrek
de diyaliz yöntemiyle çalışarak kolloit bir karışım olan kanı diyalizler.
Bazı durumlarda böbrek diyalizleme yeteneğini kaybeder ve diyaliz
makinesi vücudun dışında
böbreğin görevini üstlenir.
Diyaliz makinesinde kan,
yüzey alanı geniş olan bir
diyaliz zarından geçirilir.
Metabolik atık olan küçük
moleküller zardan geçerler.
Kan plazmasının gerekli
bileşenleri olan protein
molekülleri çok büyük olmaları nedeniyle zardan
geçmeyerek kanda kalır.
Resim 4.29 Diyaliz makinesine
bağlı böbrek hastası

2.2 Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Geliştirilen
Ayırma Yöntemleri
Yoğunluk da, maddelerin kimlik özelliklerindendir. Diğer bir
deyişle yoğunluk ayırt edici bir özelliktir. Bu özellikten yararlanarak
karışımları bileşenlerine ayırabiliriz. Örneğin buğday ile samanı
havaya savurduğumuzda rüzgâr, yoğunluğu küçük olan samanı
uzağa sürükler. Böylece buğday samandan ayrılmış olur. Yoğunluk
farkı ile ayırma yöntemi, suda çözünmeyen katı maddelerden oluşan
karışımların ayrılmasında kullanılabileceği gibi birbiri içerisinde
çözünmeyen sıvı maddelerin ayrılmasında da kullanılabilir.

Resim 4.30 Yoğunlukları farklı olan buğday ve samanın rüzgârda ayrılması
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Etkinlik 4.7
Katı İki Madde Karışımının Yoğunluk
Farkı ile Ayrılması
Etkinliğin Amacı
Yoğunlukları farklı
maddeden oluşan bir
karışımı bileşenlerine ayırma
Etkinliği Uygulayalım
1. Beherglas içine bir miktar kum
ve saman (çer-çöp) koyarak cam
çubuk ile karıştıralım.
2. Beherglasın yarısına kadar su
ekleyip tekrar karıştırıp bir süre
bekleyelim.

iki

katı

ereç
Araç ve G
las (250
• Beherg
mL)
• Kum
buk
• Cam çu

3. Suyun üzerinde birikenleri, spatül
ile saat camına alalım.

• Su

er-çöp)

(ç
• Saman
• Spatül

ı

m
• Saat ca

4. Beherglasın dibinde biriken kumu
ayırmak için, üstteki suyu başka bir kaba aktaralım.
5. Ayrılan maddeleri kurumaya bırakalım.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Karışımın üzerine su ekleyip beklediğimizde ne gözlemledik?
2. Saman, kum ve suyun yoğunluklarını büyüklüklerine göre
sıralayınız.
3. Yaptığımız etkinlikle kum ve saman karışımını yoğunluk
farklarından yararlanarak ayırdık. Aynı yöntemle kum ve
strafor (köpük) parçaları karışımını ayırabilir miyiz?

saman

kum

Katı-katı karışımların yoğunluk
farkından yararlanarak ayrılması
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Farklı iki katı maddeden oluşan bir karışımı ayırmak için, bu
karışımın üzerine bileşenlerle etkileşmeyen sıvı eklenir. Sıvının
yoğunluk değeri bileşenlerin yoğunluk değerleri arasında olmalıdır.
Sıvı eklendiğinde karışımı oluşturan maddeler yoğunluklarına
göre tabakalar hâlinde sıralanır. Yoğunluğu sıvıdan büyük olan kabın
alt kısmında, küçük olan ise kabın üst kısmında toplanır. Böylece
karışımı oluşturan maddeler birbirinden ayrılır.

Resim 4.31 Ayırma hunisi ile
yağ su karışımının ayrılması

Araştırma
Denize dökülen ham petrolü denizden temizlemek için
nasıl bir yöntem geliştirilebilir?
Yönteminizi proje hâline getirerek sınıf ortamında paylaşınız.

Yoğunlukları farklı ve birbiri içinde çözünmeyen sıvı-sıvı
karışımlarını ayırmak için, ayırma hunisi kullanılır. Ayırma hunisine
konulan karışım bir süre bekletildikten sonra, yoğunluğu büyük olan
alttaki sıvı, musluk açılarak alınır. Yoğunluğu küçük olan sıvı ise başka
bir kaba alınabilir. Günlük yaşantımızda ve çeşitli sanayi dallarında bu
yöntem uygulanır. Sütün üstünde toplanan kaymağın ayrılmasında
yoğunluk farkından yararlanılır.
Çöktürme
Mağaralardaki sarkıt ve dikitlerin, Pamukkale travertenlerinin
nasıl oluştuğunu hiç düşündünüz mü? İçtiğimiz suyla kaynatılmış
suyun tadları aynı mıdır? Suya tadını veren maddeler nelerdir?
Çaydanlıkta su kaynatıldıkça çaydanlık çeperlerinde ve dibinde
tortulaşma neden oluşur?
İki çözelti birbirine karıştırıldığında çözeltideki iyonların
birbirleriyle tepkime vererek suda çözünmeyen katı oluşturmasına
“çökme”, oluşan katıya “çökelek”, yapılan işleme ise “çöktürme”
denir. Sanayide sık kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, suyun
arıtılmasında, içme suyundan demirin uzaklaştırılmasında, atık
sularda fosfatların uzaklaştırılması vb. işlemlerde çöktürme yöntemi
kullanılır.

Resim 4.32 Pamukkale'de
suda çözünmüş olan kalsiyum
karbonatın zamanla çökmesi ile
oluşan travertenler

Resim 4.33 Atık sular temizlenirken çöktürme havuzunda bekletilerek suyu
kirleten maddelerin çökmesi sağlanır.

Resim 4.33 Santrifüj cihazı

Laboratuvarlarda çöktürme işlemi büyük taneciklerle çalışılıyorsa uygun büyüklükte bir beherglas içerisinde, küçük taneciklerle
çalışılıyorsa santrifüj tüpünde yapılır.
Aktarma (Dekantasyon)

Merkezcil kuvvet: Merkez
çevresinde dönen bir cismi
merkezden uzaklaştıran kuvvete
denir.
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Çöktürme işleminde oluşan çökeleğin tamamen dibe çökmesi
beklenir. Üstte kalan sıvı bulandırılmadan dikkatlice başka bir kaba
ayrılmasına “aktarma (dekantasyon)” denir. Bu işlemde çökeleğin
ağır, iri taneli ve kristal yapıda olması gerekir.

4. Ünite

Karışımlar

çözücü
çökelek
Şekil 4.3 Aktarma işleminin aşamaları

Laboratuvarlarda analiz sırasında çözünmeyen çökeleklerin
elde edildiği birçok işlemde kullanılır. Ayrıca sanayide şarap,
aktarma ile potasyum bitartarat
kristallerinden ayrılır. Zeytinyağı
üretiminde zeytinler ezilip parçalanarak yağı çıkarılır. Elde edilen
yağda istenmeyen zeytin posaları aktarma yöntemi ile birbirinden
ayrılır.
Altın doğada saf olarak bulunur. Aşağıdaki resimdeki gibi bir
altın madeninde altın ile karışım
hâlinde bulunan toprak bir kaba
konulur. Bu kap suya yavaşça daldırılıp çıkarılır. Topraktaki altının
Resim 4.34 Zeytinyağının
kabın dibine çökmesi için yavaşça
dekantasyon ile saflaştırılması
kap sallanır. Daha sonra üzerindeki su aktarılır, kabın dibindeki altın ayıklanır. Altının elde edilmesinde
altının, suyun ve toprağın hangi özelliklerinin farkından yararlanılmıştır?

Resim 4.35 Altının ayrılması

Aktarma işleminde her zaman az da olsa bir miktar sıvı katı
madde ile kalır ya da aktarılan sıvıya küçük katı tanecikleri geçebilir.
Bu yöntemle suyun içindeki tebeşir tozları sudan ayrılabilir mi?
Neden?
165

9. Sınıf Kimya
Yüzdürme (Flotasyon)
Yüzdürme işleminde sudan hafif askıda olan katı taneciklerin
su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır. Bu yöntem özellikle
madencilik sektöründe kullanılır. Yüzdürme, üretilecek cevherin su
sevme (hidrofilik) ve su sevmeme (hidrofobik) özelliklerini kullanarak
ve sıvı içerisinde kabarcık oluşturarak suda yüzmesi veya batması
ile diğer malzemelerden ayrılmasını sağlayan bir zenginleştirme
yöntemidir.
Toz hâline getirilen cevher, yağ-su karışımı ile karıştırılır.
İçerisinden basınçlı hava geçirilerek köpük oluşturulur. Oluşturulan
köpük, kömür gibi maddeleri sürükleyerek yüzeye çıkarır. Yüzeyde
kalan maddeler köpükle birlikte üstten, çöken maddeler ise alttan
alınarak ayırma işlemi gerçekleşir.

Resim 4.36 Cevherin ana maddesinin yüzdürme ile ayrılması

Genelde sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında kullanılır. Dünyada
yüzdürme işlemi özellikle bakır, kurşun ve çinko cevherlerinin
ayrıştırılması sırasında kullanılan bir yöntemdir.

2.3 Çözünürlük Farkından Yararlanılarak Geliştirilen
Ayırma Yöntemleri
Çözünürlüğün, maddeler için kimlik özelliği olduğunu biliyoruz.
Maddelerin çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanarak
karışımları bileşenlerine ayırabiliriz. Örneğin, salamura peynirden
tuzun ayrılmasında tuzun su içinde çözünmesinden yararlanılır.
Peynir suda bekletildiğinde, tuz suda çözünerek peynirden ayrılmış
olur.
Karışımda bulunan maddelerden biri çözücüde çözünüyor,
diğeri çözünmüyorsa bu yöntemi uygulayabiliriz.
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Etkinlik 4.8
Katı İki Madde Karışımının
Çözünürlük Farkı
ile Ayrılması
Etkinliğin Amacı

ereç
Araç ve G
Cam huni
Kum
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Etkinliği Uygulayalım
• Behe
parçası
1. Beherglasa, bir miktar kum ve sod- • Bağlama
yum klorür koyalım. Karışımın üzeri- • Sodyum klorür
ne, su ekleyerek cam çubukla karışçubuk
• Cam
tıralım.
ocağı
• İspirto
2. Huniye süzgeç kâğıdını yerleştirelim.
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n
3. Beherglastaki karışımı resimdeki gibi • Erle ayer
huniye dökerek süzelim ve süzgeç kâ(250 mL)
ğıdında kalan maddeyi kurutalım.
n kıskacı
• Bunze
u
4. Erlenmayerdeki çözeltiyi ısıtarak suyun • Destek çubuğ
tamamını buharlaştıralım. Gözlemlerimiak
• Üç ay
zi yazalım.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Beherglastaki kum – tuz karışımına su eklenip karıştırılınca
ne gözlediniz?
2. Süzme işleminden sonra kalan madde hangisidir?
3. Naftalin ve yemek tuzundan oluşan bir karışımı bileşenlerine
etkinlikteki yöntemle ayırabilir misiniz?
İki katıdan oluşan karışım örneğin tuz-kum etkinlikte olduğu
gibi ayrılabilir. Çünkü sudaki çözünürlükleri birbirinden çok farklıdır.
Kum suda çözünmez, tuz ise çözünür. Ancak su kullanılarak şeker
ve tuzu etkinlikteki gibi ayıramayız. Çünkü her ikisi de suda çözünür.
Bunun için su yerine etanol (etil alkol) kullanılabilir. Şeker etanolda
çözünür ancak tuz çözünmez (Not: Eğer bu ayırma işlemini yapmak
isterseniz, etanolün yanıcı olduğunu unutmayınız.).
Kristallendirme
Katıların çoğunun çözünürlüğünün sıcaklıkla arttığını biliyoruz.
Resimde içinde bir miktar potasyum dikromat (K2Cr2O7) bulunan
beherglastaki karışım ısıtıldığında katı maddenin çözündüğü görülüyor.

Doymuş çözelti

Isıtılmış çözelti

Soğutulmuş çözelti

Süzme işlemi

Resim 4.37 Çözünürlüğün sıcaklıkla değişiminden yararlanarak ayırma işlemi
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Çözelti soğumaya bırakılırsa katının çözünürlüğü azalır,
çözünen madde tekrar çökmeye başlar. Sıcaklığın düşmesiyle
çözünürlüğü azalan bu madde, düzgün geometrik şekilli katı parçalar
hâlinde çöker. Bu olaya kristallenme, belirli geometrik şekle sahip
katı parçalarına kristal denir.

Resim 4.38 Kristal örneği

Çözünürlükleri birbirinden çok farklı olan katı maddelerden
oluşan karışım, bileşenlerine kolayca ayrılabilir. Aynı koşullarında
çözünürlükleri birbirine çok yakın olan maddelerden oluşan
karışımların ayrılması bu kadar kolay değildir. Bu karışımları
bileşenlerine ayırabilmek için sudaki çözünürlüklerinin sıcaklıkla
değişimlerinin farklı olmalarından yararlanılır.
İki veya daha çok maddenin çözünürlük farkı ile ayrılmasına
ayrımsal kristallenme denir. Ayrımsal kristallendirme yöntemi,
çözünürlükleri sıcaklıkla artan veya azalan iki tuzu ayırmak için
kullanılabilir. Örneğin KNO3 ve CeSO4 karışımı, bileşenlerine bu
yöntemle ayrılabilir.
Etkinlik 4.9

Resim 4.39 Çözünürlüklerinin
sıcaklıkla değişimi farklı olan
maddelerin ayrılması
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Üzerine dereceli silindir ile ölçülen
• Sacay
12 mL suyu ekleyip cam çubukla kametre
• Termo
rıştıralım.
n kıskacı
• Bunze
2. Beherglasın yarısına kadar su koyafes
• Tel ka
lım. İçine bir termometreyi resimdeçubuk
• Cam
ki gibi yerleştirerek sıcaklık değerini
l
okuyalım. Sıcaklığın 20oC’ta olmasını
• Spatü
a ispirto
n beki vey
sağlayalım. Deney tüpünü beherglas
• Bunze
içine resimdeki gibi yerleştirelim. Daha
ocağı
sonra ispirto ocağı ile beherglası ısıtahuni
• Cam
sı
lım.
ma parça
• Bağla
3. Deney tüpünü içindeki suyun yarısı bu(3 adet)
harlaşana kadar hafifçe ısıtalım. Sıcaklık
• Saf su
80oC’a gelinceye kadar bekleyelim
4. Deney tüpündeki çözeltiyi, içine süzgeç
kâğıdı yerleştirilen huni yardımıyla ikinci bir deney tüpüne
süzelim.
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5. Süzgeç kâğıdında kalan katı kuruduktan sonra, potasyum nitrat
ve sodyum klorürün görünüşleri ile karşılaştıralım.
6. İkinci deney tüpünde toplanan süzüntüyü 30 oC’a kadar
soğuttuktan sonra, üçüncü bir deney tüpüne süzelim. Süzgeç
kâğıdında kalan katı maddeyi
kurutalım. Görünüşünü
potasyum nitrat ve sodyum klorür ile karşılaştıralım.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Başlangıç sıcaklığında karışıma 12 mL su konulduğunda her
iki maddenin tamamı çözündü mü?
2. Isıtma sırasında deney tüpünde çözünmeden kalan katının
miktarında azalma oldu mu?
3. 80 oC ve 30 oC’taki süzme sonucunda süzgeç kâğıdında kalan
katı maddeler ne olabilir?
4. Bu deneyde, sodyum klorür ile potasyum nitratın tamamen
ayrıldığını söyleyebilir miyiz? Neden?
Farklı tuzların sudaki çözünürlüklerinin farklı olmasından
yararlanılan ayırma işlemi, deniz suyundan yemek tuzunun elde
edilme sürecinde de kullanılır. Deniz suyu büyük oranda NaCl'ün
yanında MgCl , MgSO , CaCO ve CaSO gibi çeşitli tuzları içerir.
2

4

3

4

Resim 4.40 Deniz suyundan elde edilen tuz

Deniz suyundan tuz (NaCl) elde etmek için deniz suları,
içindeki yosun ve benzeri kirliliklerden temizlenerek havuzlara alınır.
Havuzlara alınan sulardaki CaCO3, CaSO4 ve Fe2O3 gibi maddelerin
dibe çökmesi sağlanır.
Sular yedek su havuzlarına alınarak temizlik ve yıkama işlemleri
tekrarlanır. Yoğunlukları artan bu sular sıcak su havuzlarına gönderilir.
Sıcak su havuzları, kristalizasyon havuzlarının ana çözelti kaynağı
durumundadır. Kristalizasyon havuzlarında sular bekletilerek içinde
bulunan tuzun çökmesi sağlanır. Bu yöntem 5-6 ay sürerken havuzun
büyüklüğüne göre yaklaşık 25 cm kalınlığında tuz elde edilir.
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Ekstraksiyon (Özütleme, Çekme)
Katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış
olduğu diğer katı veya sıvıdan ayrılması işlemine ekstraksiyon
(özütleme, çekme) denir. Günümüzde özütleme yöntemi ile
ayırma en çok şeker pancarından şeker üretiminde kullanılır. Şeker
fabrikalarında, ince kıyılmış şeker pancarları 70-80oC'a kadar ısıtılmış
suya karıştırılarak şeker özütlenir. Aynı yöntem çeşitli bitkilerden yağ
ve tuzlu topraktan tuz eldesinde uygulanmaktadır. Ayrıca ilaçların,
parfümlerin ham maddelerinin eldesi bu yöntemle gerçekleşmektedir.
Örneğin, aspirinin hammaddesi söğüt ağacından elde edilmektedir.

Resim 4.41 Söğüt ağacı

Homojen karışımlardan veya katı karışımlarından istenen maddeyi ayırmak, çözücünün ve istenmeyen safsızlıkların karışımlardan
uzaklaştırmak için yapılan bir işlem olan özütleme katı, sıvı ve gaz
maddelerden yapılabilir.
Çayın demlenmesi sırasında
çay yaprağındaki çaya renk ve tat
veren maddeler çözünerek suya
geçer. Böylece katı olan yapraktaki
bu maddeler özütlenmiş olur.
Benzer şekilde yine bitkilerden
parfüm ve ilaçların ham maddeleri
özütlenir.
Özütleme işleminde su yerine
özütlenecek maddenin özelliğine
göre aseton, karbon tetraklorür,
eter, bazı alkoller ve sıvı yağlar gibi
organik maddeler çözücü olarak
kullanılır.
Resim 4.42 Parfüm
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Resim 4.43 Sıvı-sıvı özütlemesi

Özütleme sıvılarda da uygulanır. Bunun için sıvı fazdan ayırmak
istediğimiz maddeyi daha iyi çözen ama sıvı karışımla karışmayan
çözücüler kullanılır. Örneğin suda çözünmüş hâlde bulunan iyodu
ayırmak için suyla karışmayan ama iyodu sudan daha iyi çözen
karbon tetraklorür (CCl4) kullanılır. Bunun için, iyot-su karışımı ayırma
hunisinde karbon tetraklorür ile iyice çalkalanarak iyodun, karbon
tetraklorüre geçmesi sağlanır. Bu iki sıvı birbirine karışmadığı için
yoğunluk farkından dolayı iki faz hâlinde kalır. Ayırma hunisiyle iki faz
birbirinden ayrılır. Karbon tetraklorür uçurularak iyot elde edilir.
Organik maddeler genel olarak organik çözücülerde suya oranla
daha çok çözünür. Bu özelliklerinden yararlanılarak organik maddeler
özütlenerek ayrılabilir.

2.4 Kaynama Sıcaklıkları Farkından Yararlanılarak
Geliştirilen Ayırma Yöntemleri
Suda çözünen katı bir madde, suyun buharlaştırılması ile elde
edilebilir. Suda katı yerine sıvı çözünmüş ise yine aynı yöntemle
ayırabilir miyiz?
Belli bir sıcaklıkta diğerlerine göre daha fazla miktarda buharlaşan
sıvıların kaynama noktası düşüktür. Örneğin, aynı koşullarda etil alkol
sudan daha fazla buharlaştığından, kaynama noktası sudan düşüktür.
1 atm basınçta su 100oC, etil alkol 78oC’ta kaynar.
Saf maddelerde hâl değişimi süresince sıcaklık sabittir. Örneğin,
su 100oC’ta kaynar, 0oC’ta donar (1 atm’de). Kaynama ve donma
süresince sıcaklık sabittir. Çözeltilerde ise hâl değişim süresince
sıcaklık sabit değildir. Doymamış çözeltilerde kaynama süresince
sıcaklıkta artma, donma süresince sıcaklıkta azalma gözlenir.

Atm: Atmosfer basıncı,
deniz seviyesinde (sıfır metrede) atmosferin uyguladığı
basınca denir.
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Daha öncede öğrendiğimiz gibi kaynama noktasındaki yükselme ve
donma noktasındaki alçalma çözeltideki çözünen maddenin miktarıyla
doğru orantılıdır.
Bir katının çözünmesiyle oluşan homojen karışımlarından sadece
katı bileşen elde etmek istiyorsak buharlaştırma işlemi; her iki bileşeni
elde etmek istiyorsak basit damıtma (destilasyon) yapılır. Damıtma
yöntemi karışımdaki maddelerin kaynama sıcaklıklarının farklı olması
temeline dayanır. Laboratuvarda kullanılan basit bir damıtma düzeneği
aşağıdaki resimde gösterilmiştir. Balondaki sıvı buharlaştırılır. Oluşan
buhar soğutucudan geçirilerek yoğuşturulup toplama kabında toplanır.
Bu yönteme basit damıtma, damıtma ile elde edilen sıvıya destilat
denir.

Termometre

Soğutucu
Balon

Su çıkışı

Erlenmayer
Su girişi

Destilat

Bunzen
beki

Resim 4.44 Basit damıtma düzeneği

Kaynama noktaları birbirine yakın homojen sıvı–sıvı karışımlarını
basit damıtma düzeneği ile büyük ölçüde saf olarak bileşenlerine
ayıramayız. Örneğin etil alkol-su karışımını basit damıtma ile
bileşenlerine ayırmak zordur. Çünkü etil alkolün kaynama noktası olan
78oC’ta etil alkol ile birlikte bir miktar su da buharlaşır. Elde edilen destilat
yine etil alkol-su karışımıdır. Bu tür sıvı karışımların bileşenlerine daha
saf olarak ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi uygulanır.
Ayrımsal damıtma düzeneğiyle basit damıtma düzeneği arasında
tek fark 175. sayfadaki şekilde görüldüğü gibi ayrımsal damıtma
düzeneğinde damıtma kolonunun bulunmasıdır. Bu kolonun içi,
geniş temas yüzeyi elde etmek için genellikle küçük cam parçalarıyla
doldurulmuştur.
Isıtma işlemi süresince sıcaklık kolonun alt kısmında yüksek,
üst kısmında düşüktür. Karışımda kaynama noktası yüksek olan
bileşenin buharı, kolonda bulunan cam parçalarına çarparak yoğuşup
damıtma kabına geri döner. Kolonun üst kısmına kadar çıkan kaynama
noktası düşük olan bileşenin buharı soğutucudan geçerken yoğuşup
erlenmayerde destilat olarak toplanır.
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Termometre
Su çıkışı

Cam
parçaları

Soğutucu
Fraksiyon
kolonu

Su girişi

Destilat

Etil alkol + su
Damıtma kabı

Şekil 4.4 Ayrımsal damıtma düzeneği

Ayrımsal damıtmanın sanayideki en önemli uygulama alanlarından biri, ham petrolün rafinerilerde çeşitli ürünlere ayrılmasıdır.
Petrol kuyularından çıkarılan ham petrol, yakıt olarak veya başka
amaçlar için doğrudan kullanılamaz. Ayrımsal damıtma yöntemi ile
ham petrolün damıtılmasında, damıtma kulesinin (kolonunun) değişik
yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Bu bileşenler yakıt olarak veya sanayinin birçok dalında ham madde olarak kullanılır.
(Petrolün damıtılması ve elde edilen ürünlerle ilgili 177. sayfada bir
okuma metni verilmiştir.)

Resim 4.45 Ham petrolü damıtma kulesi
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Basit damıtmayı aşağıdaki etkinlikte gerçekleştirelim.
Etkinlik 4.10
Kaynama Noktaları Farkı ile Sıvı
Karışımların Ayrılması
Etkinliğin Amacı
Glikol – su karışımını bileşenlerine ayırma
Etkinliği Uygulayalım
1. Cam balona 25 mL su ve 25 mL glikol koyalım.
Kaynamanın daha düzenli gerçekleşmesi
için birkaç tane kaynama taşı atarak
ereç
Araç ve G
balonun ağzını termometre geçirilmiş
lastik tıpa ile kapatalım (Termometrenin,
• Su
balonun çıkış borusunu geçmemesine
etre
• Termom
dikkat edelim.).
balonu
Damıtma
•
2. Cam balonun çıkış borusuna Liebig
(250 mL)
soğutucuyu bağlayarak basit damıtma
a taşı
düzeneği kuralım. Soğutucunun su giriş
• Kaynam
hortumunu musluğa takarak su çıkış hortu• Glikol
munu lavaboya bırakalım. Musluğu açarak
s
soğutucudan su geçirmeye başlayalım.
• Tel kafe
mL,
ayer ( 250
3. Cam balonu yavaş yavaş ısıtalım. Etkin• Erlenm
2 adet)
lik süresince sıcaklığı 15 saniye aralıklarla
kaydedelim.
li silindir
• Derece
(100 mL)
4. Balondaki karışım kaynama başladıktan
k
sonra, sıcaklığın bir süre sabit kaldığını ve bu
• Sacaya
sırada erlenmayere sıvının damladığını gözleortum
• Lastik h
yelim.
çubuğu
• Destek
5. Termometrede sıcaklık yükselmeye başla(2 adet)
dığı anda, musluğu kapatarak damıtma işlemik (2 adet)
ne son verelim.
• Üç aya
oğutucu
• Liebig s
6. Etkinlik süresince kaydettiğimiz sıcaklık ve
kıskacı
zaman verilerini kullanarak sıcaklık–zaman grafi• Bunzen
ğini çizelim.
beki
• Bunzen
a parçası
Etkinliği
• Bağlam
Sonuçlandıralım
(2 adet)
pa
kli lastik tı
• Tek deli
1. Ayırmak
(2 adet)
amacıyla damıtılacak
iki sıvı hangi özelliği
bakımından farklı olmalıdır? Nedenini
irdeleyiniz.

Damıtma düzeneği
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2. Ayırdığınız sıvılar yüzde yüz
saf mıdır? Saf olup olmadığını
anlamak için karışımın başlangıçtaki
yoğunluğu ile destilatın yoğunluğunu
karşılaştırınız.
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İki sıvıdan oluşmuş bir karışım damıtma yöntemi ile ayrılırken
kaynama noktası düşük olan sıvı önce kaynar. Bu sıvı bitinceye kadar
sıcaklıktaki artış çok azdır. Bu nedenle sıcaklık sabit kabul edilebilir.
Daha sonra sıcaklık artar ve ikinci sıvı kaynamaya başladığında
sıcaklık tekrar sabit kalır. Sıcaklığın sabit kaldığı bölümlerde, sıvılar
ayrı ayrı erlenmayerde toplanarak ayrılır.
Örnek
Kaynama noktaları verilen aseton, etanol ve sudan oluşan bir
karışımı bileşenlerine ayırmak için hangi yöntemi kullanırsınız?
Nedenini açıklayınız.
Bu ayırmaya ilişkin sıcaklık – zaman grafiğini çiziniz.
Madde

Kaynama noktası (oC)

Aseton

55

Etil alkol

78

Su

100

Çözüm
Karışımı oluşturan sıvıların kaynama noktaları farklı olduğundan,
ayrımsal damıtma yöntemi ile bu karışımı bileşenlerine ayırabiliriz.
Karışım ısıtıldığında sıcaklık zamanla yükselir.
Sıcaklığın sabit kaldığı bölümlerde (55oC, 78oC ve 100oC’ta)
sıvılar ayrı ayrı kaplarda toplanarak ayrılmış olur. Toplanan maddeler
sırasıyla aseton, etanol ve sudur.
Sıcaklık (oC)

Araştırma

100

Metil alkol–su ve tuz–su karışımlarının bileşenlerine ayrılması için hangi yöntemler
kullanılır (metil alkol ve suyun kaynama noktaları 1 atm
basınçta sırasıyla 65oC ve
100oC’tur.).

78

55

t1

t2

t3

t4

t5

t6
Zaman (t)
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Örnek
Kum, odun talaşı, tuz karışımını bileşenlerine nasıl ayırırsınız?
Çözüm
Kum, odun talaşı ve tuzdan oluşan karışım, su bulunan bir
beherglasa atılır. Tuz, suda çözünür; kum ve odun talaşı suda
çözünmez. Yoğunluk farkından dolayı kum dibe çöker, odun talaşı
suyun yüzeyine çıkar. Yüzeye çıkan odun talaşı aktarma yöntemi ile
başka bir kaba alınır. Beherglastaki karışım, süzgeç kâğıdı bulunan
bir huni yardımıyla erlenmayere süzülür.
Böylece kum, tuzlu sudan ayrılmış olur. Erlenmayerdeki
tuzlu suya ise buharlaştırma işlemi uygulanır. Sonuçta tuz ve su
birbirinden ayrılarak işlem tamamlanır.

Alıştırma
a. Karışım hâlinde bulunan demir tozu, naftalin, şeker ve
tuzu birbirinden ayırmak için aşağıdaki işlemler hangi sıra ile
uygulanmalıdır?
I. süzme,

II. ayrımsal kristallendirme,

III. suda çözme,

IV. mıknatıslanma ile ayırma

b. Tablodaki boşlukları doldurunuz.

Karışım

Karışımın
özelliği

katı-sıvı

homojen

Ayırma
yöntemi

kaynama
noktaları farkı

sıvı-sıvı

katı-sıvı
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Yararlanılan
özellik

süzme

sıvı-sıvı

heterojen

katı-katı

homojen

4. Ünite

Karışımlar

Alıştırma
Aşağıda verilen karışımları uygun ayırma yöntemleriyle
eşleştiriniz.

Karışım

Ayırma yöntemi

1. Su - zeytinyağı

a. Ayrımsal damıtma

2. Kum - demir tozu

b. Yoğunluk farkı

3. Yemek tuzu – su

c. Suda çözme, süzme
ve buharlaştırma

4. Etil alkol – su

ç. Mıknatıs ile ayırma

5. Şeker – naftalin

e. Basit damıtma

Eşleştirme
1-b

Okuma Metni
Petrolün Damıtılması
Petrol arıtılmasında ilk basamak damıtmadır; buradaki amaç,
petrolü bileşenlerinin uçuculuğuna dayanarak kısımlara ayırmaktır.
Tek bileşik içeren kısımlara ayırmak ekonomik olarak uygun olmadığı
gibi teknik olarak da mümkün değildir.
2000C’un altında kaynayan petrolün damıtma ürünlerinde
500’den fazla bileşik vardır ve bunların çoğu aynı kaynama noktasına
sahiptir. Bu yüzden ayrılan kısımlar, yakın kaynama noktasına sahip
alkanların karışımıdır. Alkan karışımları, petrolün temel kullanım
alanları olan yakıt, çözücü ve yağlayıcılar olarak kullanıma çok
uygundur.

Petrol kuyusu
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Kraking
Benzin ihtiyacı, petrolün damıtılmasıyla elde edilen benzinden
çok daha fazladır. Bu nedenle petrol endüstrisinde önemli bir süreç
diğer kısımlardaki hidrokarbonları benzine dönüştürmekle ilgilidir.
Örneğin, gaz yağındaki (C12 ve daha fazla) alkan karışımı çok yüksek
sıcaklıklarda (yaklaşık 500oC) çeşitli katalizörlerle ısıtıldığında
moleküller, 5-10 karbon atomlu, daha fazla dallanmış alkanlara kırılır
ve çevrilirler. Bu sürece katalitik kraking denir.
Maddenin
kaynama
aralığı (oC)

Molekül
başına düşen
karbon atomu
sayısı

20’nin altında

C-C4

Doğal gaz, tüp gaz,
petrokimyasallar

20-60

C5-C6

Petrol eteri,
çözücüler

60-100

C6-C7

Çözücüler

40-200

C5-C10

Benzin

175-325

C12-C18

Kerosen ve jet yakıtı

250-400

C12 ve daha
fazla

Gaz yağı, yakıt ve
mazot

Uçucu olmayan
sıvılar

C20 ve daha
fazla

Rafine mineral
yağlar, yağlama yağı
ve gres

Uçucu olmayan
sıvılar

C20 ve daha
fazla

Parafin mumları,
asfalt ve katran

Kullanım alanı

Yazarlar tarafından kitap için hazırlanmıştır.

Biliyor muyuz?
İmbik
Damıtma yani sıvıları ısıtarak ayırma simyanın önemli bir
kısmıydı ve bunun için çeşitli aletler geliştirildi. İlk damıtma aygıtı
yani ilkel imbik buharlaşan sıvının kabın kapağında yoğunlaşarak
toplandığının gözlemlenmesiyle geliştirilmiş
olabilir. Daha sonra ilkel imbikten geliştirilen
ve günümüzde hâlâ kullanılan imbikler yapıldı.
Bunların yapımında cam, metal, yağ da pişmiş
toprak kullanılır.

İmbik ve bazı malzemeler
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Orta Çağda uçucu yağlar, örneğin gül
yağı bitki özlerinin bir imbikte ısıtılmasıyla
elde edilirdi. Yağlar haznede buharlaşır oluşan
buhar imbiğin uzun boynu boyunca soğur
ve genellikle soğuk suda tutulan bir kapta
yoğuşarak toplanırdı.

4. Ünite

Karışımlar

Karışımları Ayırma Yöntemleri
Katı - Katı Karışımlar
1. Yoğunluk farkı
(kum - saman)
2. Çözünürlük farkı
(naftalin - tuz)
3. Ayrımsal kristallendirme
(tuz - şeker)
1,2 ve 3’te yardımcı
madde olarak su
kullanılır.

Sıvı - Sıvı Karışımlar

Homojen
ayrımsal
damıtma
(etil alkol-su)

Katı - Sıvı
Karışımlar

Katı - Gaz Karışımlar
Filtre (süzme)
(havadaki toz)

Heterojen
yoğunluk farkı
(zeytin yağı-su)

Homojen
buharlaştırma
(tuz - su)

Heterojen
süzme
(naftalin - su)

Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıda verilen ayırma yöntemleri uygulanırken maddelerin hangi
özelliklerinin farklı olması gerekir? Eşleştiriniz.
Yöntem

Özellik

1. Aktarma
(Dekantasyon)

a. Kaynama
noktası

2. Destilasyon

b. Tanecik boyutu

3. Özütleme

c. Yoğunluk

4. Yüzdürme (Flotasyon)

ç. Çözünürlük

5. Buharlaştırma
6. Kristallendirme
7. Diyaliz
8. Petrol rafinasyonu

Eşleştirme
1-c
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............

Alıştırma
Alıştırma 4-4
Aşağıdaki karışımları ayırmak için uygun ayırma yötemleri
öneriniz. Önerinizin gerekçesini ve yöntemi açıklayınız.
Kum-tuz, tuz-iyot, kum-ambalaj köpüğü
NaCl-CaCl2, alkol-su
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A- Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru / Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış
ağaç tekniğinde bir çalışma verilmiştir. A’dan başlayarak her ifadeyi okuyunuz, bunların doğru
ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Verdiğiniz karara göre kaç numaralı çıkıştan çıkmanız
gerektiğini işaretleyiniz.

Çıkış

C
B
Çözeltiler,
çözünen
ve
Çözeltiler
çözünen
çözücüden
oluşur. oluşur.
ve çözücüden

A
Çözeltilerin
tümü homojen
Çözeltilerin
tümü
karışımdır.
homojen
karışımdır.
karışımdır.

D
Y

D

Y

D

D
Y

Çözeltiler
doymamış,
Çözeltiler;
doymamış,
doymuş
doymuş
ve ve
aşırıaşırı
doymuş
doymuş
şekilde olabilir.
şekilde
olabilir.

Doymuş
halhal
Doymuşçözeltilerin
çözeltilerin
değişimlerinde
sıcaklık
değişimlerinde
sıcaklık
sabittir.
sabittir.

F
F
Azot ve oksijen

sıvılaştırılmış havadan
Madeni
para bir çözeltidir.
elde edilebilir.

A

D
Y

Ç

E

D
Meşrubatlar
çözünmüş
Meşrubatlar çözünmüş
Karbondioksit
gazıiçerir.
karbon
dioksit gazı
içerir.

Çözeltide
az miktarda
Çözeltide
az madde
çözünmüşse
madde
çözünmüşse
seyreltiktir.
seyreltiktir.

D
Y
D
Y

1

2
3

4
5

6
7

D
Y

8

B- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen karışımlar için uygun ayırma yöntemini belirtiniz. I
A) Karbon tetraklorür (kaynama noktası
76,8oC) su karışımı
E
B) Plazmadaki kırmızı kan hücresi

Y

C) Ham petrol

D

Y
D

H

1

2

3
D
Y
D
2. OksijeninCsudaki çözünürlüğü
çok azdır. Eğer fazla çözünseydi hangi sorunlar oluşurdu?
DY
3. Parfümlerde çözücü olarak etanol kullanılır. Etanol oda sıcaklığında hızlı buharlaşır.4Bu durumda
G
5
Y
parfümlerde kullanılmasının yararı ne olabilir?
D

Ç) Motor yağındaki küçük çelik parçalar

Y

D adını ve ne amaçla kullandığınızı yazınız.
Y
4. Evde kullandığınız, su dışında
iki çözücü
DY
D
6
çözelti
5. Elinizde 20oC'ta doymuş şeker çözeltiniz var. Bu çözeltinin sıcaklığını 50oC'a çıkardığınızda,
hâlâ doymuş mudur? Neden?

Y
6. Bütün maddeler için çözünürlük neden farklıdır? Açıklayınız.

F

7. Yağ suda çözünmez. Yağı çözen maddeye iki örnek veriniz.

D
Y
DY

7

8
8. Bazı fabrikalarda soğutma amaçlı olarak ırmak suyu kullanılır ve bu su sıcak olarak ırmağa verilir. Bu

durumun ırmaktaki oksijen ve balıkların yaşamına etkisi nasıl olabilir?
9. Su-şeker çözeltisindeki şeker süzme ile ayrılamaz. Nedeni açıklayınız?
10. Katı-sıvı çözeltisine buharlaştırma işlemi uygulanırsa çözünenin kimliği değişir mi?
11. Potasyum nitratı sulu çözeltisi içinden nasıl kristallendireceğinizi anlatınız?
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12. Mürekkepteki suyu nasıl elde edebilirsiniz? Yöntemin uygulanışını anlatınız.
13. Yağlı boya-su karışımını nasıl ayırırsınız?
14. Bir sıvının saf olup olmadığını nasıl kanıtlarsınız?

C-Aşağıda verilen tanımlamaları ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
Tanımlar
1. Gazlı içeceklerin soğuk içilme sebebi.
2. Sis, duman, süt, köpük vb.nin örnek verildiği karışımlar.
3. Şerbet, kolonya, hava, tunç vb.nin örnek verildiği karışımlar.
4. Derin sulara dalan dalgıcın hızla yüzeye çıkması sonucunda çözünmüş azot gazınınbasınç
azalmasıyla gaz hâline dönüşürken meydana gelen sağlık sorunu.
5. Sabit sıcaklıkta 100 g çözücüde çözünebilen en fazla madde miktarı.
6. Çözücü ve çözünenlerin bir arada olma hâli.
7. Petrolden; asfalt, mazot, motorin, jet yakıtı, benzin, LPG, vb. elde etme işlemi.
8. İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbiriyle tepkime vererek kabın dibinde suda
çözünmeyen katı oluşturması.
9. Katıların yoğunluk ve çözünürlük farkından yararlanarak sıvı yüzeyinden toplanması.
10. Sıvıların heterojen karışımlarından az yoğun olanın yüzeyden alınması.
11. Sıvıların homojen karışımlarından kaynama noktası farkıyla ayrılması.
12. Böbreğin kandaki üreyi ayıramaması nedeniyle hasta kanının üreden temizlenmesi için yapılan
uygulama.
13. Bileşenlerden biri için çözücü olan sıvıyı kullanarak bileşeni diğer bileşenlerden ayırma işlemi.
14. Çözünürlük farkı yardımıyla karışımların ayrılması.
15. Maddeyi ısıtıp neminin uzaklaştırılması işlemi.
16. Çözüneni çözemeyecek duruma gelen çözelti.
Kavramlar
a. Aktarma
(Dekantasyon)
( )

f. Özütleme
( )

k. Homojen Karışımlar
( )

b. Buharlaştırma
( )

g. Çözünürlük
( )

l. Kristallendirme
( )

c. Yoğuşma
( )

h. Destilasyon
( )

m. Petrol Rafinasyonu
( )

ç. Çöktürme
( )

ı. Diyaliz
( )

n. Yüzdürme (Flotasyon)
( )

d. Çözelti
( )

i. Doygun Çözelti
( )

o. Sıcaklıkla Çözünürlük
( )

e. Çözücü
( )

j. Heterojen Karışımlar
( )

ö. Vurgun
( )
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Ç- Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış
ise “Y” harfini işaretleyerek doğrusunu yazınız.

1

Emülsiyon, sıvıların birbiri içinde
homojen dağılmasıdır.

(D) (Y)

2

Maddenin çözünmeyip sıvı içinde
küçük tanecikler hâlinde asılı
kalmasına koloit denir.

(D) (Y)

3

Aerosol, katı veya sıvı taneciklerin
gazda homojen dağılmasıdır.

(D) (Y)

4

Pirinç, 22 ayar altın ve madeni paralar
alaşımdır.

(D) (Y)

5

100 g çözeltide çözünen madde miktarı
kütlece yüzde oranı olarak belirtilir.

(D) (Y)

6

Çözünürlük saf maddeler için ayırt edici
özellik değildir.

(D) (Y)

7

Tunç (bronz) bakır-kalay alaşımı olup
heterojendir.

(D) (Y)

8

Gazların sudaki çözünürlüğü basınçla
ters orantılıdır.

(D) (Y)

9

Diyaliz makineleri böbreklerin görevini
görür.

(D) (Y)

10

Petrol rafinerilerinde ayrımsal damıtma
kullanılır.

(D) (Y)

11

Destilasyon (basit damıtma)
karışımdaki maddelerin erime noktası
farkından yararlanarak yapılır.

(D) (Y)

12
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Katı hâlden sıvı hâle geçmeden gaz
hâline geçmeye süblimleşme denir.

(D) (Y)
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D- Aşağıda verilen olayların nedenlerini açıklayınız.
1. Gazoz, soda gibi içeceklerin kapağı açıldığında sıvıdan gaz çıkması
2. Suyun tadının kaynadıktan sonra değişmesi
3. Solunum güçlüğü çeken hastalara oksijen maskesi takılması
4. Otomobillerin radyatörüne kışın antifriz konulması
5. Böbrek hastalarının diyaliz makinesine bağlanmaları
6. Dalgıçların çok fazla derine inmeme nedenleri

E- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

KNO3

NaClO3

KBr

NaCl

(İlk dört soruyu yukardaki grafiğe göre yanıtlayınız.)
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 20oC’ta KBr’ün çözünürlüğü KNO3’ın çözünürlüğünden azdır.

B) NaCl’ün çözünürlüğü sıcaklık artışı ile çok az artar.
C) 60oC’ta NaCl çözünmez.

D) 0oC’ta NaClO3’ın çözünürlüğü diğer maddelerden azdır.

2.

E) Sıcaklık artışı KNO3’ın sudaki çözünürlüğünün azalmasına neden olur.

40oC’ta

hangi maddenin çözünürlüğü en fazladır?

A) KBr ve NaCl B) KNO3

C) NaCl

D) NaClO3

E) KBr

A) 60

C) 160

D) 140

E) 120

3. 0oC’ta 200 g suda en çok kaç gram NaClO3 çözünür?
4.

0oC’ta

B) 80

30 g KBr çözmek için en az kaç gram su gerekir?

A) 60

B) 75

C) 100

D) 50

E) 120

5. Ayrımsal damıtma yönteminde sıvıların hangi temel özelliğinden yararlanılır?
A) Çözünürlük farkı
B) Yoğunluk farkı
C) Kaynama noktaları farkı
D) Basınç değişimi
E) Hacim farkı
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6. Aşağıdaki maddelerden hangisi çözelti değildir?
A) Sirke

B) Hava

C) Pirinç

D) Kolonya

E) Nikel

7. Çamaşır sodası, yemek tuzu, naftalin ve kum, yeterli miktarda su ile karıştırılıyor.
Bu karışım sırasıyla,
I. Süzgeç kâğıdından,
II. Süzüntüyü ısıtarak buharlaştırma işlemlerinden geçiriliyor.
I. İşlem sonucunda süzgeç kâğıdında ve II. işlem sonunda ısıtma kabında hangi maddeler
elde edilir?
I. İşlem sonunda

II. İşlem sonunda

(süzgeç kâğıdında)

(ısıtma kabında)

A) çamaşır sodası

naftalin, kum

B) çamaşır sodası, naftalin

yemek tuzu, kum

C) kum

naftalin, yemek tuzu

D) naftalin, kum

çamaşır sodası, yemek tuzu

E) naftalin, çamaşır sodası, kum

yemek tuzu

8. I. Sis
II. Hava
III. Duman
IV. Bronz heykel
Yukarıda verilen seçeneklerden hangileri heterojen karışımdır?
A) I, III

B) II, IV

C) I, III, IV

D) I, II, III

E) II, III, IV

9. Deniz suyundan tuz elde etmek için aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisini seçersiniz?
A) Çöktürme
B) Erime noktası farkı
C) Süzme
D) Yüzdürme
E) Ayrımsal Damıtma
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F- Aşağıda yer alan kelimeler tabloda düz, ters, aşağıdan yukarı ve çapraz olarak
yerleştirilmiştir. Bu kelimeleri bularak işaretleyiniz. İşaretlenmeyen harfleri soldan sağa doğru
şifre bölümüne yerleştirerek gizli cümleyi bulunuz (Noktalar kelime başlangıcını gösterir.).
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1. Aktarma

17. Köpük

25. Süzme

2. Alaşım

10. Çözünen

9. Çözücü

18. Kristallendirme

26. Tunç

3. Ayıklama

11. Çözünürlük

19. Özütleme

27. Vurgun

4. Basit damıtma

12. Destilasyon

20. Petrol

28. Yüzde oran

5. Bronz

13. Diyaliz

21. Pirinç

29. Yüzdürme

6. Buharlaştırma

14. Duman

22. Rafineri

7. Çöktürme

15. Eleme

23. Sirke

8. Çözelti

16. Kimya endüstrisi

24. Sis

ŞİFRE
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _/_ _ _ _ _ _ _ _
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HAYATIMIZDA
KİMYA

Yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olan kimya
biliminin verileri, temizlik maddelerinin üretiminden, evimizin
yapımına, endüstriden organizmadaki değişik faaliyetlere
kadar pek çok yerde kullanılmaktadır.
Sönmüş kireç eldesinden harcın sertleşmesine, porselen
yapımına, boyaların bileşenlerinden alaşımlara kadar
kullanılan kimyasal maddeler yapı malzemeleri grubuna
girmektedir.
Birçoğumuzun üzerinde hiç düşünmediği, çok basit gibi
görünen nefes alma işlemi kimyasal tepkimeler zinciridir.
Kimyasal tepkimeler vücudumuzda durmaksızın meydana
gelir. Acaba canlının vücuduna aldığı oksijen organizmada
hangi işlemlerden geçiyor? Ne gibi görevler yapıyor? İnsan
ve bitkilerde bu işlem aynı şekilde mi gerçekleşiyor?
Sanayi devrimi ile başlayan kimyasal madde üretimi
ve tüketiminin artması sanayinin çevreye olan olumlu ve
olumsuz etkilerini de aynı paralellikte arttırmıştır.
Enerji kaynaklarının daha ucuz ve temiz olmasını nasıl
sağlayabiliriz?
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1.
BÖLÜM
İçerik

1. Temizlik Maddelerinin Kimyası
2. Sabun ve Deterjan
• Sabunda Kullanılan
Malzemeler
3. Çamaşır Sodası
4. Çamaşır Suyu
• Çamaşır Suyu Nasıl Ağartır?

TEMİZLİK MADDELERİ
Size göre temizlik nedir?
Eskiden insanlar vücutlarını ve çamaşırlarını nasıl temizliyorlardı?
Günlük yaşantınızda karşılaştığınız temizlik maddeleri nelerdir? Aralarında benzerlikler ve farklılıklar var mıdır?
Günümüzde nehirlerde ve göllerde daha az balık yaşamasının, eskiye oranla daha
az olmasının sebebi deterjanlar olabilir mi?
Bu bölümde yukarıdaki sorulara ve benzerlerine cevap arayacağız.
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1.1 Temizlik Maddelerinin Kimyası
İnsanların eski çağlardan beri kullandıkları temizlik maddeleri
oldukça çeşitlidir. Temizlenmek için süt, bitki özleri, kül ve kili kullanan
insanoğlunun sabunu kullanmaya başlaması MS 200’lere dayanır.
Bir efsaneye göre sabun şöyle keşfedilmiştir: Roma’daki Sappo
Tepesi’nde kurban edilen hayvanların yağ ve külleri yağmur sularıyla
Tiber Nehri’ne karışır. Bu nehirde çamaşır yıkayan kadınlar fazla
uğraşmadan çamaşırların temizlendiğini fark ederler. Nehir suyuna
karışan yağ, kil ve küllerin köpüklü bir karışım oluşturmasıyla sabun
keşfedilir.
Diğer bir efsaneye göre sabun, Roma İmparatorluğu döneminde
şeytan işi olarak nitelendirilerek insan hayatından çıkarılmıştır.
Sabunun insan hayatından çıkarılmasıyla salgın hastalıkların önüne
geçilememiştir. Önceleri tıpta hariçten tedavi edici olarak ele alınmış
ve sonradan vücut temizliğinde kullanılmaya başlanmıştır. Kullanım
alanı Orta Çağda genişleyen ve çamaşırların temizlenmesinde
kullanılan sabun bulaşıcı hastalıkara karşı da dezenfektan olarak
kullanılmıştır.(Resim 5.1 ve 5.2)

Resim 5.1 Papatya sabunu

Sabun, bitkisel ve hayvansal yağların veya yağ asitlerinin NaOH
gibi bazlarla kimyasal tepkimesi sonucu elde edilir. Bilimsel olarak sabun üretimi 18. yüzyılda gerekli formüllerin ortaya çıkmasıyla başlar. Buhar makinelerinin bulunmasıyla sabun üretimi sanayiye dönüşmüştür.
Sabun doğal bir deterjandır. O hâlde deterjan nedir?
Sabun ve deterjan, kiri temizlediğine göre sabun ve deterjanın
formüllerinin benzer yönleri var mıdır?
Aşağıda verilen formülleri inceleyerek benzer ve farklı yönleri
olup olmadığını tartışınız.
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CH3
CH2

N+

C12H25Cl-

CH3

Benzalkonyum klorür
(kuaterner amonyum iyonu)
188. sayfada de ve yukarıda sabunun ve deterjan aktif maddesi
olan dodesilbenzen sülfonatın ve kuaterner amonyum molekülünün
formülleri verilmiştir. Formülleri verilen molekülleri incelediğimizde
moleküllerde bir polar uç ve uzun bir apolar zincir olduğunu görürüz.
Uzun apolar zincir kısmına kuyruk (hifrofob), polar kısma baş (hidrofil)
denir.
Sabun ve deterjan kiri temizlediğine göre kir yapı olarak bunlara
benzer mi?
Kirler genellikle yağ ve benzeri
apolar organik maddeleri içerirler. Su
ise polar moleküldür. Üçüncü ünitemizde çözünmeyi ve çözünme için
gereken şartları öğrenmiştik. Bir maddenin diğer bir madde içinde çözünebilmesi için bu maddelerin yapı olarak
birbirlerine benzemeleri gerekir. Yani
polar maddeler polar çözücülerde,
apolar maddeler apolar çözücülerde
Şekil 5.1 Sabunun temizleyici
çözünür. Kir molekülleri ile su moleetkisi suyu çeken ince bir tabaka
külleri yapı olarak birbirine benzemeile yağ parçacıklarını sarabilme
dikleri için birbirlerine karışmazlar. Bu
yeteneğinden doğar.
nedenle kiri temizlemek için sadece
su yeterli değildir. Sabun ve deterjan
gibi yapısında hem polar hem de apolar kısımlar bulunduran organik
maddelerin kullanılması gerekir.
Sabun molekülü

Şekil 5.2.Su molekülü

Şekil 5.3.Sabun molekülü

Su molekülü

Kirden temizlenmiş
yüzey

Kir

Kirin
yapıştığı
yüzey

Şekil 5.4 Sabun moleküllerinin kiri yapıştığı yüzeyden koparıp su ortamına taşıması
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Kirli bir çamaşırın bulunduğu suya sabun eklendiğinde sabunun
hidrofobik kısmı yağ ile etkileşir ve onları sarar. Diğer taraftan
moleküllerin hidrofilik kısımları su molekülleri ile kuvvetli şekilde
etkileşip kirlerle etkileşmez. Sabun, kiri bulunduğu ortamdan çekerek
suya geçmesini ve çözünmesini sağlar. Böylelikle kir çamaşırdan
(yapıştığı yüzeyden) ayrılmış olur.
Ellerimizi sabunla yıkadığımızda kir, sabun moleküllerinin etkisiyle
çözünerek su içinde yüzmeye başlar. Akan su ile birlikte çözünen kirler
elden uzaklaşır. Kiri temizleyen sabun ve deterjanın yapısını daha
ayrıntılı olarak aşağıda görelim.
Resim 5.5 Sabunla kirden
arınma

1.2 Sabun ve Deterjan
Sabun, katı ya da sıvı yağların (Bu yağlar hayvansal ya da
bitkiseldir.) kuvvetli bazlarla eritilmesiyle üretilir. Katı ve sıvı yağlar
trigliseritler olarak adlandırılır.
Yağların bazik ortamda hidrolizlenmesi sonucu oluşan uzun
zincirli (C12-C18) karboksilli asitlerin sodyum veya potasyum tuzlarına
sabun, bu olaya da sabunlaşma denir. Tepkime aşağıda verilmiştir.
CH2 – COO – C17H35

CH2 – OH

CH – COO – C17H35 + 3NaOH

3C17H35 – COONa + CH – OH

CH2 – COO – C17H35

CH2 – OH

gliseril stearat

sodyum stearat

(yağ)

(sabun)

gliserin

Sabun kullanılma amacına göre yapılır. Genel olarak yumuşak
ve sert olmak üzere iki tür sabun vardır. Sert sabunlar sodyum tuzu,
yumuşak sabunlar ise potasyum tuzudur.

CH3

CH2

CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

CH2
CH2

COO-K+

Potasyum stearat (arap sabunu)

Suda çözünmeyen sert sabunlar aynı zamanda
alüminyum, kalsiyum, magnezyum, baryum, lityum,
çinko, kurşun, kobalt ve bakır gibi katyonların yağ asidi ile
oluşturduğu tuzlardır.
Yumuşak sabunlar suda sert sabunlara göre daha
fazla çözündükleri için genellike traş kreminde ve sıvı
sabun yapımında kullanılır. Aşağıdaki etkinlikle siz de bir
sabun yapabilirsiniz.
Resim 5.3 Arap sabunu
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Etkinlik 5.1
Sabun Yapımı
Etkinliğin Amacı

ereç
Araç ve G
L)
yağı (70 m
• Zeytin
• Su
it
m hidroks
Etkinliği Uygulayalım
• Sodyu
(NaOH)
1. Kaynatma kabına 500 mL su koyalım.
metre
2. Kaynatma kabının içine 200 g NaOH’i
• Termo
mak
nu kalıpla
yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim (Isı
• Sabu
p
a
veren tepkime olduğu için karışım kendi
için bir k
da
kendine ısınacaktır.). Karışımın sıcaklığı
n beki ya
• Bunze ağı
o
40 C’a düşünceye kadar bekleyelim.
ispirto oc
kap
tmak için
3. Ayrı bir kapta 40 oC’a kadar ısıtılmış 70
• Kayna
mL zeytinyağını yavaş yavaş tahta kaşıkkaşık
• Tahta
la karıştırarak kaynatma kabındaki NaOH
m
• Parfü
çözeltisi üzerine dökelim. Sıcaklığın 40
ak
o
C’da kalmasını sağlayarak bu karışımı
• Sacay
eli silindir
yaklaşık 10 dakika karıştıralım.
• Derec
(500 mL)
4. 10 dakikalık karıştırmanın ve 5 dakikalık
Sabunlaşma olayını gözleme

beklemenin ardından yaklaşık 2 dakika
daha karıştıralım.
5. Karışım koyu bir kıvama gelinceye kadar karıştırma işlemini
yukarıda belirtildiği şekilde devam ettirelim. Sıcaklığın karıştırma
süresince yaklaşık 40 oC’a kalmasını termometreyle kontrol
edelim (Sabunun kokulu olmasını istiyorsak beğendiğimiz
parfümden bu aşamada ekleyebiliriz.).
6. Kaynatma kabındaki karışımı battaniye türünden bir eşyayla
sararak yaklaşık bir gün boyunca bekletelim.
7. Beklemeye alınmış olan karışımı hazırlamış olduğumuz kalıba
dökerek birkaç gün daha bekletelim.
8. Kalıptan çıkardığımız sabunu açık bir yerde kurumaya bırakalım.

Araştırma
Piyasadaki sabun ve deterjan tipi çeşitli ürünlerin yapılarına katılan aktif madde
harici katkı maddelerinin
neler olduğunu araştırınız.

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Kapta bir tepkime olduğunu gösteren kanıtlar nelerdir? Bu
tepkime bildiğimiz tepkime türlerinden hangisine dâhil edilebilir?
Neden?
2. Sodyum hidroksit yerine potasyum hidroksit kullansaydık elde
edeceğimiz sabun nasıl olurdu?
Sabunda Kullanılan Malzemeler
Yağlar: Sabun yapımında kullanılan organik yağ asitlerden en
önemli olanları doğada serbest olarak bulunan 12,14,16 veya 18
karbon içeren yağ asitleridir. Karbon sayısı 18’den yüksek olan yağ
asitlerinin çözünürlüğü az olduğu için sabun yapımında kullanılmazlar.
Sabun yapımında kullanılan yağ türleri hayvansal veya bitkisel
olabilir. Yağlar üretilen sabunun türüne ve kullanım alanına göre seçilir.
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Sanayide sabunun üretim aşamaları aşağıdaki şemada
verilmiştir. Ara oklar üzerinde tepkimelerin türü, üstten gelen oklar
katılan maddeleri, alta doğru yönelen oklar ise oluşan maddeleri
göstermektedir.
Su buharı

Bitkisel ya da
hayvansal yağ

Hidroliz

Gliserin

Sodyum hidroksit

Yağ asitleri

Nötrleştirme

Sabun
Katkı maddeleri
(Ör: Parfüm,
renklendirici,
koruyucu madde)

Su

Kurutma ve paketleme

Özel sabun

Hayvansal yağlar ile yapılan sabunlar sert ve suya dayanıklıdır
(yavaş çözünür). Bitkisel yağlar (Hindistan cevizi yağı, pamuk yağı,
yer fıstığı yağı, mısır yağı, vb.) ile yapılan sabunlar ise suda kolay
çözünür ve bol köpük yapar. Sabunun kalitesini belli eden yağlardaki
asitlerdir. Çünkü sabun yapımı için gerekli baz (NaOH, KOH) çözeltisi
miktarı buna bağlıdır.
Sabunun yapımında kullanılan bazı maddeler ve sabuna
kazandırdığı özellikler şunlardır:
Su: Sabun yapımında kullanılan suyun sertliği önemlidir. Sert
sulardan yapılan sabundan tam verim alınmaz.
Kireç: Yeni sistemlerde kireç yerine doğrudan sud kostik çözeltiler
kullanıldığından kirecin önemi kalmamıştır.
Tuz: Sabun üretiminde en çok kullanılan ham maddelerdendir.
Sabun çözeltisinde birikmiş sabunlar tuzla temizlenir. Kullanılacak
Resim 5.4 Çamaşır makinasında tuzun kalitesi yüksek olmalıdır.
kullanılan deterjan

Potasyum klorür: Arap sabunu yapımında kullanılır. Tuz ile aynı
işlevi görür.
Silikatlar: Çamaşır sabunlarında verimi yükseltmek için kullanılır.
Çünkü sodyum silikatın sabun gibi temizleme özelliği vardır. Arap
sabununda potasyum silikat vardır.
Sodyum perborat: Sabun tozu yapımında kullanılır.
Talk: Sabun verimini artırmak için kullanılır.
Deterjan, kir çözücü anlamına gelmektedir. Deterjan sabunda
olduğu gibi, kirleri, yağ lekelerini sökerek bunların suyla beraber
atılmalarını sağlamaktadır. Deterjan sabunun yaptığı her işi yapmasına
rağmen sabun, kullanım alanında deterjanın yerini alamamaktadır.
Çünkü sabunda bulunan Na+ ve K+ iyonları sert sularda bulunan Ca2+
ve Mg2+ iyonları ile yer değiştirerek çökelek oluşturur.
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Duştan çıkarken banyo zeminine baktığınızda bazı pütürcükler
görürsünüz ve onları kir zannedersiniz. Oysa onlar kir değildir. Sabun
anyonunun yukarıda belirtildiği gibi Ca2+ veya Mg2+ katyonlarıyla
oluşturduğu suda çözünmeyen [CH3-(CH2)n-COO- ] 2Ca2+, [CH3(CH2)n-COO- ] 2Mg2+ katılarıdır (n:12 ile 18 arasında değişebilir.).
Oysa deterjanlar bu iyonlarla çökelek vermez. Bu nedenle deterjanlar
sert sularda bile temizleyici etkilerini sürdürebilir. En çok bilinen
deterjan Lauril alkolden elde edilen sodyum lauril sülfattır.
CH3(CH2)10CH2-OH + HOSO2OH
Lauril alkol

CH3(CH2)10CH2OSO2OH + H2O

(H2SO4)

Lauril hidrojen sülfat

Sülfürik asit
CH3(CH2)10CH2OSO2OH + NaOH

CH3(CH2)10CH2OSO2ONa + H2O
Sodyum lauril sülfat (deterjan)

Lauril alkol, sülfürik asitle tepkimeye sokulur. Bu tepkimeden elde
edilen ürün (lauril hidrojen sülfat) sodyum hidroksitle deterjan oluşturur.
Deterjan kullanım amacına göre sıvı veya toz olarak üretilebilmektedir.
Toz deterjanlarda, deterjanın ana maddesi yanında, köpük artırıcı,
yapıcı ve düzeltici maddeler kullanılır. Ancak deterjandaki benzen
halkası mikroorganizmalar tarafından parçalanamaz. Oysa uzun
hidrokarbon zincirleri parçalanabilir. Bu yüzden sabunun çevre
kirlenmesine etkisi deterjanlar kadar fazla değildir.
Piyasada satılan deterjanlar sabun tozu yanında sentetik
deterjanlar ve çoğu kez klor ve boraks gibi ağartıcılar da taşır.

Resim 5.6 Sabun köpüğü

1.3 Çamaşır Sodası
Çamaşır sodasının kimyasal adı sodyum karbonat (Na2CO3)’tır.
Sodyum karbonat sularda sertlik yapan iyonları karbonat hâlinde
çöktürüp ortamdan uzaklaştırdığı için sert sularda da rahatlıkla
kullanılabilir.
Sodyum karbonat su ile hidroliz olarak sodyum hidroksit ve
sodyum bikarbonat oluşturur.
Na2CO3 + H2O

NaOH + NaHCO3

Çamaşır sodası suda çözündüğünde yukarıdaki tepkimeden
anlaşılacağı gibi NaOH (bazik ortam) oluşur. Sabunda olduğu gibi
yağlar, bu NaOH ile hidrolizlenerek sabunlaşır çözünür hâle gelir. Bu
özelliğinden dolayı soda da yağı temizler. Temizlik malzemesi olarak
kullanılır.

CH2 – COO – C17H35
CH – COO – C17H35 + 3NaOH

CH2 – OH
3C17H35 – COO-Na+ + CH – OH

CH2 – COO – C17H35
Yağ (trigliserit)

CH2 – OH
Sabun

Gliserin
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1.4 Çamaşır Suyu
Bir maddeyi beyazlatmak veya ağartmak, onun rengini çıkarma
veya açmaktır. Çamaşır suyu, yükseltgenme yoluyla bu etkileri yapan
kimyasal adı sodyum hipoklorit (NaClO) olan temizlik ve hijyende
kullanılan kimyasal maddedir. Mandıralarda, su sağlayan ünitelerde,
sebze ve meyvelerin temizlenmesinde, ev işlerinde, son yıllarda
kuş ve domuz gribi hastalıklarından korunmada mikrop öldürücü
olarak kullanılır. Ayrıca 1. Dünya Savaşında yaraların tedavisinde
kullanılmıştır.
Bazı beyazlatıcılar (ağartıcılar) hidrojen peroksit (H2O2), sodyum
hipo klorit (NaClO), sodyum perborat monohidrat (NaBO3.H2O) gibi
bileşiklerdir. Günlük yaşantımızda en çok kullandığımız çamaşır suyu
sanayide aşağıdaki tepkimeye göre üretilir.
2NaOH + Cl2

NaOCl + NaCl + H2O

Çamaşır suları iki çeşittir:
1. Klorlu çamaşır suları
2. Oksijenli çamaşır suları
Çamaşır suyunun etken maddesi olan sodyum hipokloritin oranı
yaklaşık %5 dolayındadır. Sanayide bu oran fazladır, daha aktif klor
içeren çamaşır suları dayanıksız kimyasallardır. Çabuk bozunur.
Sıcaklık, metal iyonları, çözeltinin pH’ı, ışık çamaşır sularının
bozunmalarına neden olacağından satın alırken üretim tarihine
bakılmalıdır. Çamaşır sularının tamamı oksitleyici değildir. Oksitleyici
çamaşır suları hücre zarlarına ve hücre proteinlerine etki ederek
proteinleri parçalar.
Çamaşır Suyu Nasıl Ağartır?
Beyazlatma veya ağartma tekstil sanayinde boyama işleminin ilk
adımdır.
Çamaşır suyu renk yapıcıdaki (pigment) kimyasal bağları parçalayarak ağartmayı gerçekleştirir. Renkli maddelerdeki moleküllerde
karbon atomları arasında çift bağ vardır. Kuvvetli bir yükseltgen madde olan çamaşır suyu çift bağı tek bağa dönüştürür. Bu dönüşüm renk
yapıcının görünen ışığı soğurma etkisini yok eder.
Saf klor gazı renkleri beyazlatırken çamaşır suları değişik
maddelerle tepkimeye giren klor kökleri ile oksijen açığa çıkartarak
beyazlatma işlevini yerine getirir.
Biliyor muyuz?
Çamaşır Suyunun Kullanımındaki Tehlikeler
Çamaşır suyunun amonyak içeren temizleyicilerle karışımı zehirli
klor gazları çıkarabilir. Sodyum hipoklorit içeren çamaşır suları asla
asitler ile kullanılmamalıdır (tuz ruhu ve kireç sökücüler). Asitler ile
birlikte kullanımı ölüme varabilecek zehirlenmelere neden olabilir.
Kapalı yerlerde uzun süre solunmamalıdır. Çünkü açığa çıkan
klor organik maddelerle kanserojen madde oluşturur. Klor solunum
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yollarını tahriş eder. Burun dokusuna zarar vererek deriyi yakar.
Çamaşır suyunun çıplak elle kullanılmaması gerekir. Göz ve deri
ile temasında zaman kaybetmeden bol suyla yıkanmalıdır. İçilmesi
zehir etkisi yaptığı ve tahrişe yol açtığı için çocukların ulaşamayacağı
yerde saklanmalıdır.
Haber Köşesi
GAZİANTEP - Gaziantep’te, biri çamaşır suyu, diğeri tuz ruhu
içen iki çocuk hastanelik oldu.
Edinilen bilgiye göre, Merveşehir Mahallesi’nde su yerine
yanlışlıkla tuz ruhu içen iki yaşındaki İzzet Ömer G. zehirlendi.
Durumu fark eden aile fertleri İzzet Ömer G.’yi Çocuk Hastanesi’ne
götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi altına
alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan Göllüce Mahallesi’nde çamaşır suyu içtiği öğrenilen
iki yaşındaki Edanur D., ailesi tarafından Çocuk Hastanesi’ne
kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan çocuğun durumunun iyi olduğu
bildirildi.
20.3.2008
Biliyor muyuz?
Rengin solması
Güneş ışığı da çamaşır suyu gibi beyazlatıcıdır. Mor ve mor
ötesi alanlardaki ışığın yüksek enerjili fotonları renk yapıcıdaki
bağları parçalayarak renksiz bir yüzey oluşturur. Genellikle bu işlem
günlük yaşantımızda “Güneş’te soldu.” diye tanımlanır.

Resim 5.7 Güneş ışığıyla bir
bölümü solmuş tişört

Okuma Metni
Temizlik Malzemeleri
Günlük yaşamda kullandığımız yaşamı kolaylaştıran maddelerin
içeriğine baktığımızda bunların asit veya baz kaynaklı çözücüler
olduğunu görürüz.
Evlerimizde kullandığımız şebeke sularının içinde kireç (sert su)
bulunduğundan su borularının tıkanması, ütü, çamaşır ve bulaşık
makinalarının içinde su ısıtıcısı olarak işlev gören rezistanslarının
verimli çalışmasının engellenmesi gibi sorunları kireç çözücüleri ile
önleriz. Bu amaçla çeşitli deterjanlara kireç çözücü özelliğe sahip
maddeler katılır.
Kullandığımız mutfak eşyaları zamanla yağlanarak görünümü
kötüleşir. Bunu önlemek için yağ çözücüleri kullanırız.
Evlerimizdeki lavaboların tıkanmasına sebep olan keratin yapısında kıllar ve çeşitli yağ yapısında kirleticilerdir. Bu kirleticilerin
sebep olduğu lavabo tıkanıklarını gidermek için yağ gibi organik
maddeleri çözen bazik çözücüler sıcak su ile beraber kullanılır.
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Tuvalet taşlarının kirlenmesine neden olan genellikle kireçlenmedir.
Onun için tuvalet temizliklerinde kireci çözen asidik özellikler taşıyan
çözücüler kullanılır.
Evlerimizde kullandığımız temizlik malzemelerini kendi içerisinde
gruplandırırsak;
• Kireç çözücüler: HCl...
• Yağ çözücüler: NaOH...
• Lavabo açıcılar: NaOH, KOH...
• Tuvalet temizleyiciler: H2SO4, HCl’dür.
Temizlik malzemeleri kuvvetli alkali ve asit özellikteki maddelerdir.
Temas ettikleri dokuda ciddi hasara neden olurlar. Sindirim sisteminde
ciddi tahrişlere, gözde ve ciltte ciddi yanıklara neden olur.
Evlerde temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklamak son derece önemlidir.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)
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2.
BÖLÜM
İçerik

1. Sönmemiş Kireç ve Sönmüş Kireç
• Kirecin Üretimi
2. Cam ve Bileşenleri
• Camın Türleri
3. Porselen ve Seramik
• Porselen ve Seramik Arasındaki
Farklar
• Seramiğin Sırlanması
4. Boyalar ve Bileşenleri
• Çözücüler (İncelticiler)
• Bağlayıcılar
• Örtücü ve Renklendiriciler
(Pigmentler)
5. Alaşımlar

YAYGIN
MALZEMELER
•

Evlerimizdeki ıslak zeminlerde kullandığımız fayansların özellikleri nelerdir?

•

Boyalar nelerden yapılır?

•

Çimentonun keşfedilmediği dönemlerde binaları sağlam yapabilmek için
insanlar hangi malzemeleri kullanmışlardır?

•

Yapı malzemeleri keşfedilmeseydi yaşam alanlarımız nasıl olurdu?

•

Cam nasıl oluşur? Kullanım alanları nelerdir? Değişik amaçlar için kullanılan
cam hep aynı maddelerden mi yapılır?

•

Porselen ile seramik arasında ne fark vardır?

Bu bölümde yukarıdaki soruların ve benzerlerinin cevabını bulmaya çalışacağız.
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2.1 Sönmemiş Kireç ve Sönmüş Kireç
Yandaki resimde gördüğünüz Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki
travertenlerin bir tür çökelme tepkimesi sonucunda oluştuğunu
biliyor musunuz? Evinizde sürekli su kaynatmak için kullandığımız
çaydanlıklar neden tortu tutuyor? Travertenlerde çökme sonucu
oluşan madde ile çaydanlıklarda oluşan tortu aynı madde olabilir mi?
Resim 5.8 Pamukkale
travertenleri

İlk çağlarda insanlar bazı kayaların üzerinde ateş yaktıklarında
farklı kıvılcımların ve çeşitli gazların çıktığını görmüşlerdir. Ateş
yaktıkları zaman kayalardan çıkan gazlar neler olabilir? Yakılan
ateşten sonra beyaz bir külün kaldığını, bu beyaz külün üzerine
su döküldüğünde çözünme gerçekleştiğini fark ederek kireci
keşfetmişlerdir.
Kireç taşının kimyadaki adı kalsiyum karbonattır. Kireç taşı ısı ile
bozunarak kirece ve karbon dioksite dönüşür.
Kirecin Üretimi
Kireç taşı parçaları kireç yataklarından elde edilir. Bu kireç
taşlarından sönmemiş kireç üretimi için hemen hemen her yerde
dikey ocaklar kullanılır. Dış kısmı çelik içi ateş tuğlası ile döşeli
fırınlardır. Çelik zırh, fırınların dayanıklılığını arttırır. Aynı zamanda
gazın sızmamasını sağlar. Oluşan gaz karışımı üstten alınır. Kireç taşı
parçaları ocaklarda 900-1000 oC’ta pişirilerek sönmemiş kireç elde
edilir.
900-1000 oC

Resim 5.9 Kireç ocağı

CaCO3(k)

CaO(k) +

Kireç taşı

Kireç

CO2(g)
Karbon dioksit

Kireç günümüzde bir çok alanda kullanılır. İnsanlar kireci eskiden
beri yapı malzemesi olarak kullanmışlardır. Kirecin hangi özelliği onun
yapı malzemesi olmasını sağlar?

Etkinlik 5.2
Harç Yapalım
Etkinliğin Amacı
Harç yapımını kavrama
Etkinliği Uygulayalım
1. Bir parça sönmemiş kireç alarak yaklaşık
yarısına kadar su ile doldurulmuş olan
beherglasa atalım.
2. Beherglastaki değişimleri gözleyerek diğer
gruplar ile gözlem sonuçlarını paylaşalım.

ereç
Araç ve G
rglas
• Behe
3 adet)
0
0
(1 mL,
emiş kireç
• Sönm
• Su
• Kum

3. Daha sonra bu karışıma (sönmüş kirece) kum ekleyerek kurumaya bırakalım. Gözlemlerimizi aşağıdaki tabloya yazalım diğer
gruplarla paylaşalım.
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Sönmüş kireç ve kum

Gözlemlerim

Sönmemiş kireç ve su

Hayatımızda Kimya

Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Sönmemiş kireç ile su arasındaki oluşan tepkimenin denklemini
yazınız.
2. Sönmüş kireç ile sönmemiş kirecin özellikleri nelerdir? Bu
özellikler kumla karıştırılıp kurutulduğunda nasıl değişmiştir?
Daha önce kireç taşının (CaCO3) 900-1000oC’a ısıtılmasıyla kireç
CaO ve CO2 oluştuğunu belirtmiştik. CaO’e halk arasında sönmemiş
kireç adı verilir. Sönmemiş kirece su eklendiğinde eklenen suyu
kaynatabilecek düzeyde ısı açığa çıkar sönmüş kireç yani Ca(OH)2
elde edilir. Bu olaya “kireç söndürme” denir. Tepkimenin denklemi
aşağıdaki gibidir.
CaO(k) + H2O(s)

Ca(OH)2(k) + ısı

Kireç

Sönmüş kireç

Sönmemiş kireç

Sönmüş kireç

Kireci yapı malzemeleri için önemli kılan yapıştırıcı özelliğe sahip
olmasıdır. Bu özelliği nedeniyle kum ile karıştırıldığında harç elde edilir.
Harcın sertleşmesi, içerisinde yer alan, Ca(OH)2’in (sönmüş
kirecin) atmosferdeki CO2 ile birleşerek CaCO3 hâline dönüşmesiyle
olur.
Ca(OH)2(k) + CO2(g)

CaCO3(k) + H2O(g)

Sönmüş kirecin havanın CO2 ile karbonatlaşması (sertleşmesi)
suya karşı dayanıklı hâle gelmesini sağlar. Kullanıldığı yerlerde suyun
geçmesini önler. Kireç sıva ve harçların dışında tuğla üretiminde de
kullanılır.
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Resim 5.10 İnşaat malzemeleri

• Harç ve sıvanın kullanım alanları ile özellikleri arasında nasıl bir
ilişki vardır?
• Harç ve sıvanın kullanım alanları nelerdir?
• Binalarda harç ve sıvanın uygun şekilde kullanılması neden
önemlidir?

O

Si

O-

Si

O

O-

Ca2+
Si

OSi

O-

Na+
Si

Si

Na+

O

O

O
Si

Si

O

O

Si

O
Si

O

O-

OCa2+

O
Si

O

O

Şekil 5.6 Camın yapısında her
silisyum atomu dört oksijen
atomuyla
kovalent
bağla
bağlanmıştır. Ancak şekilde
dördüncü oksijenler silisyumun
arka tarafında olduğundan
gösterilmemiştir.

Kille kireçtaşının özel fırınlarda pişirilip ezilmesiyle çimento elde
edilir. Elde edilen çimentoya, kum, kireç karıştırılarak yarı akışkan
hâlde olan ve yapılardaki yüzeyleri düzgünleştirmek için kullanılan
sıva elde edilir. Çakıl, kum gibi agrega denilen maddelerin çimento
ve su ile birleştirilmesinden meydana gelen yapı malzemesine beton
denir. Çimento, agrega ve sudan başka betona bazı katkı maddeleri de
karıştırılabilir. Bunlar, su ilavesinden önce veya sonra konulabilir. Katkı
maddeleriyle, betonun işlenebilme özelliği, dayanıklılığı, artırılabildiği
gibi sertleşmesi de geciktirebilir veya çabuklaştırılabilir.
Harcın, agreganın kireç veya çimento ile oluşturulan sulu karışımı
olduğunu öğrendik. Harç uygulandığı yerlerde sertleşmesi sonucunda
agregayı birbirine bağlayarak sert ve sağlam bir yapı oluşturur. Bu sert
yapı binalardaki birimlerin birbirine tutturulmasını sağlar.

2.2 Cam ve Bileşenleri
Aşağıdaki resimde olduğu gibi eğer eviniz camdan yapılmış
olsaydı ne gibi olumlu ve olumsuz sonuçları olurdu? Tartışınız.
Camlar kuvvetli kovalent bağlar içeren düzensiz, büyük
moleküllerdir. Bir çok cam çeşidi vardır. Ancak hepsinde ana
bileşen kumdur (silisyum dioksit). Silisyum dioksitin bazı maddelerle
ısıtılmasıyla o maddelerdeki kalsiyum, potasyum magnezyum ve
sodyum atomlarının iyonları silisyum dioksidin aralarına girerek
düzensiz bir yapı oluşturur. Bu “düzensizlik” sonucunda saydam,
bozunma ve dış etkilere oldukça dayanıklı (çatlama hariç, çatlak
hemen yayılır) bir madde olan cam ortaya çıkar. Cam aslında
karışımdır. Paslanmadığı, su geçirmediği ve saydam olduğu için de
akla gelebilecek hemen hemen her alanda kullanılır.
Camlar günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. En çok kullanıldığı yerler binaların pencereleri ve dış cephe kaplamalarıdır. Bunun
dışında, şişe, kavanoz ve ampül yapımında da kullanılır.

Resim 5.11 Cephesi cam ile
kaplanmış ev
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Cam hamurları SiO2 (kum), B2O3, Al2O3 gibi oksitlerle CaCO3,
Na2CO3, Na2SO4 gibi karbonat veya sülfatların uygun karışımlarının
tekne fırınlarında eritilmesiyle elde edilir. Örnek olarak adi (pencere)
cam hamuru elde edebilmek için kum (SiO2), kireç taşı (CaCO3), soda
(Na2CO3) karışımı kullanılır.

5. Ünite

+

Sodyum karbonat

(Na2CO3= Soda)

Hayatımızda Kimya

+

Kalsiyum karbonat

(CaCO3= Kireç taşı)

Na2CO3 + CaCO3 + 2SiO2

ısı

Cam

Silisyum dioksit

(SiO2=Kum)

Na2SiO3 + CaSiO3 + 2CO2

Ham maddelerin oranına göre 1300oC ile 1500oC arasında
ısıtılan karışım eridiği zaman macun kıvamında bir cam hamuruna
dönüşür. Bu sıcak hamura istenen biçim verildikten sonra, gerilerek
kopmasını ya da kırılmasını önlemek için yavaş yavaş soğutulur
ve tavlanır. Tavlama fırını uzun bir tünel biçimindedir. Cam eşya bu
tünelden geçerken sıcaklık derece derece, öylesine yavaş düşürülür
ki, camın soğuması açık havada kendi kendine soğumasından çok
daha uzun bir süre alır. 19. yüzyılın sonuna kadar hemen her çeşit cam
eşya el işçiliğiyle üretilmiştir. Oysa bugün, bazı özel parçalar dışında,
bütün cam işleri çok hızlı makinelerde seri üretimle yapılır. Ama her iki
yöntemde de model tasarımı çok önemlidir. El işçiliğinde cam ustası
modeli önceden tasarlamış olsa bile yapım sırasında değiştirebilir.
Makine üretiminde ise model tasarımı mutlaka önceden yapılır ve
üretim sırasında değiştirme şansı yoktur.

Araştırma
Cam içerisine çeşitli maddeler katarak camı renkli, opak
vb. özelliklerle donatabiliyoruz.
Acaba herhangi bir katkı maddesiyle camı görünmez hâle
getirebilir miyiz? Araştırarak
sonuçları poster hâline getirip
arkadaşlarınızla paylaşın.

Resim 5.12 Camdan yapılmış çeşitli süs eşyaları

Resim 5.12’de camdan yapılan süs eşyalarını görüyorsunuz.
Saydam yapıda olan camın renkli, opak, dayanıklı olmasını
sağlayan acaba nedir? Cam üretilirken cama hangi katkı maddeleri
katılabilmektedir? Cama katılan maddelerle camın renk, ışığı kırma,
sertlik vb. özellikleri değişir.
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Camın Türleri
Aşağıdaki tabloda cam türlerinin bileşimi, özellikleri ve kullanıldığı yerler verilmiştir. İnceleyiniz.
Tablo 5.1: Bazı cam türleri, özellikleri ve kullanım alanları. Bileşimi sütununda SiO2 (camın ana maddesi)
dışında cama özelliklerini veren bileşimler verilmiştir.

Cam türleri

Bileşimi

Sodakalsik camı

%5 oranında
CaO

Kurşun camı
(kristal cam)

Kirecin yerine
%80 oranında
bazı hallerde
daha fazla
kurşun oksit
(PbO)

Kurşun oksit, camın yumuşama
sıcaklığını CaO’li camlarınkinin
de altına düşürür. Cama kolay
işlenebilme, ışığı yansıtma ve
yayma özelliği kazandırır.

Gama ve X
ışınlarından
korunmak amacıyla.
ayna yapımında, süs
eşyası, optik araç
yapımında

Borosilikat camı

% 11 oranında
B2O3

Yüksek yumuşama sıcaklığına
sahiptir. Isıl şoklara karşı yüksek
direnç sağlar. Su ve asitlere karşı
çok dayanıklıdır.

Laboratvuar (teknik)
cam malzemelerinde,
cam mutfak eşyası,
büyük boyutlu
astronomik aynalar,
optik araç yapımında

Alüminosilikat
camı

%20 den fazla
Al2O3, az
miktarda bor,

Yumuşama sıcaklığı yüksek ve
genleşme katsayısı küçüktür.

Termometre, yanma
tüpleri, alevle
doğrudan temas
edecek her türlü
parçanın yapımında

Silis camı

%96 oranında
silis (SiO2 )

Genleşme katsayısı küçüktür.
Çok saydam oluşu nedeniyle UV
ışınları çok iyi geçirirler.

UV lambaları ile
mikrop öldürücü özel
lambaların yapımında

Cam mozaikler

Sb2O3 ya
da kriyolit
(Na3AlF6)
katılması

Opak yapıdadır, ışığı çok az
geçirir ve görüntü vermez. Dış
etkilere çok dayanıklıdır.

Duvar ve döşeme
kaplama malzemesi
yapımında

Cam köpüğü

Camın saf
karbonla
ısıtılarak
köpük hâline
getirilerek elde
edilir.

Buhar geçirmezlik, yanmazlık,
alev geçirmezlik, haşerattan
etkilenmezlik, kimyasal etkenlere
dayanıklılık, işlenebilirlik, hafiflik
ve yüksek ısı tutuculuk

Isı yalıtım malzemesi

Resim 5.13 Otomobil camı
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Özellikler
Yumuşaması düşük sıcaklık
aralığındadır, ucuzdur ısıl
şoklara mukavemeti ve kimyasal
maddelere karşı direnci zayıftır.

Kullanıldığı Yerler
Elektrik ampulü,
floresan ampulleri,
pencere camları vb.

Cam kimyasal açıdan birçok maddeye karşı dayanıklıdır.
Yalnızca hidroflorik asit (HF) ve bazı bazik çözeltiler camı etkiler.
Camın temas ettiği maddelerden etkilenmemesi için kireç oranı artırılır.
Camın güvenlik amacıyla kullanımında iki cam levha arasına saydam
bir organik plastik sıkıştırılır. Bu tür camlar kırıldığı zaman kesici ve
tehlikeli olmayan binlerce parçaya bölünür ve plastik sayesinde
dağılmadığından özellikle otomobil sanayinde kullanılır. Buzlu cam
yapmak için cam hamuru içerisine kalsiyum florür veya kemik külü
gibi saydam olmayan beyaz maddeler karıştırılır. İçeriden dışarıyı
gösteren, dışarıdan içeriyi göstermeyen camların yüzeyleri çok ince
gümüş tabakayla kaplanır.

5. Ünite

Hayatımızda Kimya

Isıya dayanıklı camlar, kırılmaz lamine camlar, mercek camları,
prizma camları ve kristal camları nasıl yapılır?
Isıya dayanıklı cam: Laboratuvar ve mutfak eşyalarında
kullanılan camlardır. Basınçla elde edilmiş boro silikat camlarıdır.
Lamine cam: Özel şeffaf bağlayıcı Polivinil butiral(PVB) tabakalar
yardımıyla iki veya daha fazla sayıdaki çeşitli kalınlık ve nitelikteki
camlar aralarında şeffaf ve opak PVB konarak ısı ve basınç altında
lamine edilmektedir. Bununla birlikte kurşun geçirmez iki veya çok katlı
lamine camlar yapılmaktadır.
Kırılma sonrasındaki cam saçılmaları ve cisimlerin geçişine karşı
direnci nedeniyle, gerek insan sağlığı gerekse hırsızlık ve saldırı,
benzeri güvenlik sorunlarının beklendiği yerlerde yaygın bir kullanım
potansiyeline sahiptir. Lamine cam normal camlardaki şeffaflık ve
geçirgenlik özelliklerini büyük ölçüde değiştirmez. Çünkü kullanılan ara
tabakalarla camın optik özellikleri birbirine yakındır. Lamine cam aynı
zamanda gürültü yalıtımına katkısı ve düşük ultraviyole geçirgenliği
ile de yararlı bir üründür. Bir otomobilin camını inceleyerek üzerindeki
yazıların camın özelliği ile ilgili ne tür bilgiler içerdiğini araştırınız.

Resim 5.14 Çeşitli camlardan
yapılmış eşyalar

Kristal cam: Silis içinde kalsiyum oksit yerine kurşun oksit ve
sodyum oksidin yerine potasyum oksit kullanılması, kurşun camı
olarak bilinen cam türünü oluşturulur. % 24 PbO içeren camlar, kristal
camı oluşturur. Yontulup işlenebilir. Değerli kristal eşya prizma, mercek
yapımında kullanılır. Vurulduğu zaman uzun müddet devam eden
tanınan bir ses verir.
Biliyor muyuz?
Camın Tarihi
Efsaneye göre eski dönemlerde kumsalda ateş yakmaya çalışan
bir grup denizci camı keşfetmişti.
Yiyeceklerini ısıtmak için üstüne tencerelerini koyacakları
taşlar arayan denizciler, sahilde taş bulamayınca, taşıdıkları yükün
içinde bulunan ve mumyalamada kullanılan doğal soda (natron)
topaklarını kullanmışlar; böylece kum üstünde yakılan ateşte, deniz
hayvanlarının kireç içerikli kabuklarının da olaya katılmasıyla bir
araya gelen soda, kum ve kireç eriyerek camı oluşturmuştur.
Resim 5.15 Cam; süslemecilikte,
özellikle vitrayların yapımında
temel malzeme olmuştur.

Antalya Arkeoloji Müzesinde sergilenmekte olan eski dönemlerde
kullanılan cam kaplar
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2.3 Porselen ve Seramik
Seramikler bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element
ile birleşmesi sonucu oluşan anorganik bileşiklerdir. Genellikle
kayaların dış etkiler altında parçalanmasıyla oluşan kil, kaolen ve
benzeri maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ile meydana gelir. Bu
açıdan halk arasında “pişmiş toprak” esaslı malzeme olarak bilinir.
Örneğin cam, tuğla, kiremit, fayans, porselen, seramik grubuna girer.
Aşağıdaki etkinlikte seramik kap yaparak kilin özelliğini gözlemleyelim.
Etkinlik 5.3
Kilden Tabak Yapalım
Etkinliğin Amacı
Kilden eşya yapımını
kavrama

ereç

Araç ve G
k
• Killi topra

Etkinliği Uygulayalım
k
eyen topra
1. Plastik bir kabın içine killi bir toprak ko• Kil içerm
yarak su ilavesi ile hamur kıvamına ge• Su
tirelim.
lastik kap
• Büyük p
2. Elde edilen hamurdan tabak şekli oluşturalım.
3. Aynı işlemi kil içermeyen toprakla uygulayalım.
4. Kuruması için açık bir yerde bekletelim.
5. Oluşturduğumuz tabakları su geçirgenlik testine tabi tutalım.
Etkinliği Sonuçlandıralım
1. Killi ve kilsiz toprakla yapılan
tabaklar arasında ne gibi
farklılıklar vardır?
2. Yaptığınız tabaklar dayanıklı
mıdır?
3. Killi toprakla yaptığımız tabağı
arkadaşlarımızın yaptığı tabaklarla
karşılaştıralım.
4. Killi topraktan yaptığınız tabakların
daha dayanıklı olması için neler
yapılabilir?
Killi toprak küçük tanecikli yapıya sahip olduğundan su geçirgenliği
çok az, şekillenmesi ise daha kolaydır. Bu nedenle killi topraklar küp,
testi, kiremit vb. yapımında kullanılır. Kil içermeyen topraklarda ise
tanecikler daha iri olduğundan su molekülleri bu tanecikler arasından
akıp gider. Bu tür topraklar su tutmaz.
Kili meydana getiren maddeler sulu alüminyum silikatlardır.
mAl2O3.nSiO2.pH2O genel kimyasal bileşim formülü ile ifade edilen
kil, çok saf olduğu zaman hidrate alümin silikat (kaolinit) adını alır.
.
.
Resim 5.16 Kilin şekillendirilmesi Kaolinit’in kimyasal formülü Al2O3 SiO2 2H2O’dır. Ezilmiş kile uygun
miktarda su karıştırıldığı zaman işlenebilme ve şekillenebilme özelliği
oluşur. Böylece kil kolayca şekil alır (Resim 2.8).
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Porselen ve seramik arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
Ham maddeleri aynı mıdır? Aşağıdaki resimler arasındaki benzerlik ve
farklılıklar nelerdir?

Resim 5.17 Porselen ve pişmiş topraktan yapılan kaplar

Seramik ve porselenin farklılıkları, kullanım alanları ve benzer
özelliklerini tahmin edebilir misiniz? Aşağıdaki etkinlikle porselen ve
seramiği özelliklerine göre ayırt edelim.

Etkinlik 5.4
Hangisi Porselen, Hangisi Seramik
Etkinliğin Amacı
Seramik ve porselenin farklı özelliklerini gözlemleyerek
ereç
birbirinden ayırt etme
Araç ve G
ve
• Seramik
örnekleri
n
le
Etkinliği Uygulayalım
e
pors
Seramik ve porselen parçalarının yüzey
• Baget
görünüşlerini; bagetle vurarak çıkan sesleri;
bası
• Masa lam
ışığa tutarak ışık, su dökerek su geçirgenliğini
karşılaştıralım.

• Su

Etkinliği Sonuçlandıralım
Elde ettiğimiz gözlem sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu
dolduralım.
Görünüş

Ses

Su
geçirgenliği

Işık
geçirgenliği

Porselen
Seramik
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Tuğla, toprak çanak, çömlek, çini, fayans ve porselen gibi kilden
yapılan ürünlere seramik denir. Porselen seramik grubunun en üstün
ve en mükemmel forma ulaşmış üyesidir.
Porselen gövde ve sır olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.
Porselenin sırı bileşimi açısından cama benzemektedir. Gövde yaklaşık
%70-80 oranlarında içine eklenmiş başka kristallerden oluşmaktadır.
Sözü edilen maddeler, aynı zamanda porselenin ışığı geçiren, suyu
geçirmeyen özellikte olmasının da nedeni olmaktadır. Zaten porseleni
seramik veya toprak eşyalardan ayıran da bu ışık geçirme ve su
geçirmeme özelliğidir.
Resim 5.18 Kilin şekillendirilmesi
Porselenin ham maddesi ise kil, feldspat ve silikattır. Sözcük
Çini de kilden yapıldığı için
kökeni olarak İtalyanca’daki “porsella” kelimesinden gelir. Porcella
seramiktir.
istiridye kabuğunun iç yüzeyindaki sedefin beyaz parlak kıvrımlarını

ifade eder.

Porselenlerin içeriğinde kuars, kaolin, feldspat üç ana maddeyi
oluşturur. Çanak çömleklerde feldspat yoktur. Sırlı porselenlerde,
karışımda feldspat az oranda bulunur. Sağlık ürünlerinde feldspat
oranı daha fazladır.

+
Kaolin

+
Feldspat

+ ısı
Kuvars (Kum)

Porselen

Porselen ve Seramik Arasındaki Farklar
Kullanılan ham maddelerin bileşimlerinin ve pişirim sıcaklıklarının
farklı olması ürünlerin özelliklerine yansır. Seramik ürünler gözenekli,
su geçirgen bir yapıya sahiptir. Yüzeylerinde sırlama yoktur ve
renklidirler. Bu özelliklerinden dolayı uzun süreli kullanımlarda
yüzeylerinde çatlaklar oluşur. Çarpmalara ve ani sıcaklık değişimlerine
karşı dayanıksızdırlar. Ayrıca seramik ürünler ışığı geçirmez. Porselen
ürünler ise tüm bu yönlerde daha dayanıklıdır. Işığı geçirir, yapısı
gözeneksizdir. Üzeri sırlıdır ve renksizdir.
Tablo 5.2: Seramik ve porselenin bazı özelliklerinin karşılaştırılması
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Özellik

Seramik

Porselen

Su emme ( %)

6-10

0-0,5

Yoğunluk (kg/m3)

2,5

2,75

Basınca karşı
direnci (Mpa)

350-440

440-550

5. Ünite

Hayatımızda Kimya

Tablo 5.3: Seramik ve porselenin kullanım alanları

Özellik

Kullanım alanları

Seramik
• Çanak çömlek
• Kiremit, tuğla
• Yer döşemeleri
• Mutfak, banyo
lavaboları

Porselen
• Yalıtım
• Dişçilik
• Mutfak eşyaları
• Küçük heykeller,
biblolar

Seramik malzeme üretiminde, kil hamuruna belirli maddeler
katarak, değişik şekillendirme yöntemleriyle, kullanılan hamurun
bünyesine uygun bir pişirme ile, seramik malzemeye istenilen niteliği
kazandırma imkânı vardır. Seramikler bileşiminde değişik türde
silikatlar, alüminatlar, su ve bir miktar metal oksitler ile alkali ve toprak
alkali bileşikler bulunan bir malzemedir.
Seramik üretimi: Kilin seramik hâline gelebilmesi için bazı
üretim aşamalarından geçmesi gerekir. Bunlar hamurun hazırlanması,
şekillendirilmesi, kurutulması ve pişirilmesidir.
Hamurun hazırlanma aşamasında kil parçalanıp öğütüldükten
sonra gerekli katkı maddeleri karıştırılarak nemlendirilir.
Şekillendirme aşamasında, kile istenilen şekil verilir.
Kurutma aşamasında, kil içine şekillendirme için katılan suyun ısı
yardımı ile buharlaştırılması sağlanır. Böylece, çiğ malzeme pişirilmeye
uygun hâle gelir.
Pişirme aşaması ise seramiğe esas niteliği kazandıran sonuncu
aşamadır.
Biliyor muyuz?
Kilin, plastisite (şekillendirilebilme) özelliği kazanabilmesi için
muhakkak surette su ile karıştırılması gereklidir. Su dışında hiçbir
madde kile plastisite özelliği kazandırmaz. Bu konuda yapılmış
deneylerde birçok sıvı (alkol, gaz, terebentin, amonyak, aseton vb.)
kullanılmışsa da hiç birisi ile bu özellik elde edilememiştir.
Seramiğin Sırlanması

Resim 5.19 Porselen üretimi

Sır, seramiğin ya doğrudan doğruya yüksek sıcaklıkta kendisinin
camlaşması veya seramik üzerine sürülen metal oksitlerin seramiğin
pişme derecesinden daha düşük bir sıcaklıkta camlaşması ile oluşan ve
seramiğe yeni özellikler kazandıran bir tabakadır. Sırların ana maddesi
olarak genellikle SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, SnO gibi metal oksitler
kullanılır. Sırlama;
1) Seramiği su geçirmez hâle getirmek,
2) Renklendirme ve iyi görünüm kazandırmak,
3) Seramiği kolay temizlenir ve kir tutmaz hâle getirmek için yapılır.
Saf kilden yapılan boşluklu seramik malzemeye fayans adı verilir.
Fayansın geçirimsiz olmasını sağlamak için sır tabakasıyla kaplanması
gerekir. İlk pişirmeden sonra sır maddesi sürülerek ikinci pişirme işlemi
sonucu fayans elde edilir.

Resim 5.20 Fayans ile
döşenmiş banyo
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Okuma Metni
Seramik Tarihi
Seramik, ham maddesi kil olup elde, kalıpta veya tornada
biçimlendirilmiş, fırınlandırılmış her tür eşyanın genel adıdır. Kelime
köken olarak eski Yunanca’da “yanık/yanmış madde” anlamında
keramitos’tan gelir. Seramiğin tarihçesi insanların ateşi bulmasıyla
başlamaktadır. Suyu tanımak, muhafaza edebilmek için kablar yapma
zorunluluğundan seramik doğmuştur.
Çeşitli kültürlerin yaşadığı bir bölge olması sebebiyle Anadolu’da
yapılan bir çok arkeolojik kazı sonucu tarihe ışık tutan seramik eserlere
rastlanmıştır. İlk kez Taş Devrinde çıkan seramiğin en eski örnekleri
Anadolu’da Hacılar, Çatalhöyük, Beyce Sultan, Demirci Höyük, vb.
gibi arkeolojik kazılarda bulunan seramik kaplardır. MÖ 3500 Kalkolitik
Devir, MÖ 2500-1000 Turuva, Hitit. MS 11 ve 13. yy.’da Selçuklu, MS
10. yy.’da Anadolu’ya gelen Osmanlılar, Selçuklulardan kalan seramik
kültürünü sürdürerek 15. yy.’da kendi özelliğini oluşturmuş, belli
dönemlere damgalarını vurmuş ve hepsi birbirinden güzel seramik
örnekleri bırakmışlardır.
İlk kaynaklarını Anadolu dışındaki Türk seramiğinden alan Anadolu seramiği, Osmanlı devrinde tamamen kendine özgü bir gelişme
göstermiş, tercih edilen, ihraç edilen eserler vererek ilgi görmüştür.
Çini, bir yüzü sırlanarak renkli motif ve dekorlarla nakışlanmış
bir kaplama malzemesidir. Çinicilik sanatının orta Asya’dan başlayıp
buradan Anadolu’ya ve Avrupa’ya taşındığına inanılmaktadır. Seramik
sanatının bir kolu olan çinicilik, Selçuklularla Anadolu’ya girmiştir. İlk
Osmanlı çinileri Selçuklu geleneğinin devamıdır. Osmanlılarda mimari
süslemede çok önemli yeri olan çini cami, medrese, türbe, sarayları
süslemede kullanılmıştır.
Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.

2.4 Boyalar ve Bileşenleri
İnsanlar eski çağlardan beri, yaptıkları türlü eşyaları, giydiklerini,
oturdukları evleri, vücutlarını daha güzel gösterebilmek için çeşitli
renklerle bezemişlerdir.
Hayatımızı renklendiren boyaların hepsi aynı yapıda mıdır?
Elimize bulaşmış pastel boyanın temizlenmesi kolayken yağlı boya
neden zor temizlenir? Yandaki resim plastik boya ile odanın boyandığını
göstermektedir. Aynı boya ile binanın dış yüzeyini boyayabilir miyiz?
Boyalara renk veren maddeler nelerdir?
Etkinlik 5.5

Resim 5.21 Bazı boyalar ve
boyama işlemi
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Boyaların Hepsi Aynı Özellikte midir?
Etkinliğin Amacı
ereç
Boya türlerini ve özelliklerini
Araç ve G
kavrama
a
•Yağlı boy
Etkinliği Uygulayalım
boya
1. Boyaların akışkanlığını, ko- •Su bazlı
rton
kusunu, görünü-şünü karşılaştıralım.
•Beyaz ka
2. Gruplara ayrılarak sınıfa getirilen boyalarla birer
ırça
beyaz kartonu boyayalım. Boyaların kuruma •F
hızını, yapışkanlığını ve su ile etkileşimini
belirleyiniz.

5. Ünite

Hayatımızda Kimya

3. Elde ettiğimiz gözlem sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazalım.
Boya
türü

Kokusu

Akışkanlığı

Kuruma
Yapışkanlığı Görünüşü
hızı

Yağlı
boya
Su bazlı
boya
Etkinliği Sonuçlandıralım
Oluşturduğunuz tabloyu incelediğinizde boyaların tespit edilen
özellikleri ile kullanımı arasında nasıl bir ilişki vardır?
Çeşitli yüzeylere renk vermek, süslemek, dış etkilerden korumak
için, sürülen renkli kimyasal maddeler boyadır. Boya bir karışımdır.
Uygulama gereksinimlerine bağlı olarak çeşitli bileşimlerde hazırlanabilir.
Bu gereksinimler örtme, renk, hava direnci, yıkanabilme, parlaklık ve
metal aşınımına karşı dayanıklılıktır. Boyalar çözücü, bağlayıcı madde
ve renklendiriciler olmak üzere üç ana bileşenden oluşurlar.
Çözücüler
(incelticiler)

Su, aseton, toluen, ksilen

Bağlayıcı
maddeler

Reçine

Örtücü ve
renklendiriciler

Titanyum dioksit, çinko oksit, demir oksit,
çinko kromat, çinko fosfat vb.

Çözücüler (İncelticiler)
Boyanın uçucu kısmını oluşturan kimyasal maddelerdir. Boyanın
üretimi ve uygulaması sırasında, kullanılan boyanın özelliklerinde
değişiklik yapmadan boyayı incelten sıvılardır. Boya akışkanlığını
istenilen seviyeye getirilmesi ve fırça ile sürme, daldırma, püskürtme,
rulo ile sürme şeklindeki uygulamaları kolaylaştırmak için kullanılır.
Emülsiyon esaslı (plastik) boyalar genellikle kullanıma uygun kıvamda
hazırlanır. Ancak gerekli hallerde uygun bir çözücü ile inceltilir. Plastik
esaslı boyalarda inceltme su ile yapılır.

Resim 5.22 Çanak ve çömlek
gibi tarihi eserlerde boya ile
işlemelere rastlanmıştır.

Bağlayıcılar
Boyanın ana maddelerinden olup pigment (renklendirici) ve
dolgu maddelerini bağlayarak boya tabakasını oluşturan maddeleri
boyanın karakterini ve niteliğini belirler. Boyaların hemen hemen tüm
karekteristikleri, örneğin; kuruma şekli ve süresi, diğer katmanlarla
uyuşup uyuşmayacağı, dayanımı, uygulama biçimi, parlaklığı,
uygulandığı yüzeydeki davranışları gibi hususlar bunların başlıcalarıdır.
Örtücü ve Renklendiriciler (Pigmentler)
Doğadan saflaştırılarak veya sentetik yollarla elde edilen, bağlayıcı
ve çözücüler içinde çözülmeyen toz hâlindeki katı taneciklerdir.
Renk vermesi, örtücülük, parlaklık, fiziki ve kimyasal dayanıklılık
boyaya sağladığı özelliklerdir. Renklendiriciler, renklerinden başka şu
özelliklere sahip olmalıdır.
• Suda çözünmemek
• Yağlarda çözünmemek veya çok az çözünmek
• Işıktan ve hava koşullarından zarar görmemek
• Sürüldüğü yere örtme imkanı sağlamak

Resim 5.23 Boyalarda renklendirici olarak çeşitli kimyasal
maddeler kullanılır.
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Boyalarda çözücüler, bağlayıcılar ve renklendiriciler yanında
başka kimyasal katkı maddeleri de kullanılabilir. Bu katkılar boyanın
özelliğini iyileştirmek, istenmeyen, olumsuz değişimleri engellemek
için kullanılırlar. Bunlara, kurutucular, çökme engelleyiciler,
ultraviyole ışınlarından koruyucular, köpük kesiciler, matlaştırıcılar ve
antibakteriyel maddeler örnek verilebilir.

Su bazlı (plastik) boyalar:
Bağlayıcıları plastik (sentetik)
olan boyalardır.

Yağlı boya kalın bir tabaka oluşturarak boyanan yüzeyin
hava almasını en aza indirir. Yağlı boyalarda film oluşumu etilenin
polimerizasyonuna, su bazlı boyaların film oluşumu da poliamid
polimerizasyonuna benzetilebilir.

Yağlı boya su bazlı boyalara göre daha parlak bir görünümdedir.
Boyamadan sonra içinde bulunan solvent türü çözücülerden dolayı
kısa bir süre kullanılan yerde boya kokusu bırakır. Su bazlı boya ise
Yağlı boyalar: Bağlayıcıları kokusuzdur.
yağ türü olan boyalardır.
Bu özelliklerle yağlı ve su bazlı boyaların binalardaki kullanım
alanları farklılık gösterir. Örneğin su bazlı boyalar bina iç yüzeylerinin
boyanmasında kullanılır. Yağlı boyalar içerdiği bağlayıcının özelliğine
göre binaların iç ve dış cephelerinde kullanılır.

2.5 Alaşımlar
Farklı metaller birbirine karıştırılıp eritilirse ne olur? Özellikleri
değişir mi? Günlük yaşamda kullandığımız bileziklerin 18 ayar, 22 ayar
oluşundan bahsederiz. Bunun sebebi nedir? Mutfak eşyası olarak
kullanılan birçok kaşığın temel hammaddesi demir elementidir. Kaşık
ve bıçağın sık sık ıslandığı halde paslanmamasını nasıl açıklarsınız?
Etkinlik 5.6
Çevremizdeki Metaller
Etkinliğin
ereç
Amacı
Araç ve G
Çeşitli metalleri
ç
• Büyüte
büyüteç altında
ezik veya
il
• Altın b
gözlemleme
yüzük
Etkinliği Uygulayalım
ni para
• Made
l
1. Getirilen maddeleri büyüteçle
kaşık, çata
• Metal
inceleyelim.
• Çivi
2. Gözlemlerimizi sınıf ortamında
• Lehim
paylaşalım.
.
t demiri vb
• İnşaa
Etkinliği Sonuçlandıralım
Yaptığımız gözleme göre incelediğimiz
maddeler bir maddeden mi oluşmuştur? Buna kanıtımız nedir?

Resim 5.24 Beyaz altından
yapılmış yüzük

İki ya da daha fazla metalin bir arada eritilerek birbirine karıştırılıp
soğutulmasıyla elde edilen metal özelliğindeki maddelere alaşım
denir. Yukarıdaki etkinlikte incelediğimiz bilezik ve madeni para da birer
alaşımdır. Bilezik 22 ayar ise 22/24’ü altın 2/24’ü ise bakırdır. Bakır
yüzdesi arttıkça bileziğin ayarı ve değeri de düşer. Bazı bileziklerde
(beyaz altından yapılan) bakır yerine nikel, platin gibi maddeler
kullanılmıştır (Resim 5.24).
Günlük hayatta kullandığımız alaşımlar nelerdir? Alaşımın özelliği
kendini oluşturan metallerle ne gibi farklılıklar gösterir. Alaşımları
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5. Ünite
oluşturan metallerin karışım oranları aynı mıdır? Farklı metallerden
alaşım oluşturulmaya neden gerek duyulmuştur?

Hayatımızda Kimya
Araştırma

Alaşımların kullanım yerlerini

Ateşi ilk bulan insanlar ateşi kaybetmemek için sürekli yanar araştırarak toplanan bilgileri posdurumda bırakmışlardır. Bu da çevrede bulunan metal filizlerinin ter hâline getirerek sınıf ortamında
erimesine neden olmuştur. Ateşin ardında kalan atıklar incelendiğinde paylaşınız.
sert metallere rastlanmış ve böylece ilk alaşım keşfedilmiştir. İnsanoğlu,
keşfettiği bu alaşımı değişik aletler yapmak için kullanmıştır. Bakır ve
kalayın ergime noktalarının düşük olması ilk alaşıma örnek verilecek
bronz yapımına olanak sağlamıştır. İnsanoğlunun bronzu kullandığı ve
MÖ yaklaşık 2500’lerde olan bu çağı tarihçiler Tunç Çağı (Bronz Çağı)
olarak adlandırmıştır.
Daha sonraki yıllarda daha değişik ihtiyaçlarını karşılayacak
alaşımlar yapılmıştır. Örneğin çelik olarak tanımlanan 800’den fazla
alaşım üretimi yapılmaktadır. Bunların içerisinde 120 kadarı paslanmaz
çelik olarak tanımlanır.
Her metalin kendine özgü özellikleri bulunmaktadır. Altın, gümüş
gibi bazı metaller yumuşaktır. Bazıları yüksek bazıları düşük sıcaklıkta
erirler. Farklı metallerin değişik özellik göstermelerinden dolayı kullanım
alanları sınırlıdır. Tek başlarına kullanımları bazı durumlar için uygun
değildir. Bakır gibi kolay aşınabilen metaller de vardır. Bunlar da yalnız
başına kullanılamaz. Bu nedenle bir metal başka metallerle belli oranda
karıştırılarak özellikleri ve amaçları kullanım bakımından alanına daha
uygun hale getirilir. Böylece homojen karışım olan alaşımlar elde
edilir. Alaşımlar, metalleri fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirerek
daha kullanışlı hale getirmek, ürün maliyetini düşürmek, aşınma ve
dış ortamların etkilerine karşı dayanıklı ürünler geliştirmek için üretilir.
Bundan dolayı alaşımlar kendisini oluşturan metallere göre daha sert
ve kimyasal olaylardan daha az etkilenen maddelerdir. Sanayide
kullanılan metalik özellik gösteren malzemelerin çoğu birer alaşımdır.
212. sayfa Tablo 5.4’te bazı alaşımların bileşimi ve yaygın kullanım
alanları verilmiştir. İnceleyiniz.

Resim 5.25 Atatürk’ün bronzdan
yapılmış heykeli

Resim 5.26 Çelik alaşımdan yapılmış Fatih Sultan Mehmet köprüsü

Biliyor muyuz?
Malgama (Amalgam)
Diş dolgusunda kullanılan malgamanın bileşimi %52 Hg, %33
Ag, %12,5 Sn, %2 Cu ve % 0,5 oranında Zn’dan oluşur. Bu karışım
uzman bir diş hekimi tarafından hazırlanıp yerleştirilmelidir. Aksi hâlde
diş dolgusu yaptıran kişiyi uzun süreçte yavaş yavaş zehirleyerek
ölümüne sebep olur.
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Tablo 5.4: Bazı alaşımların bileşimleri ve yaygın kullanım alanları
Alaşımda En
Fazla Bulunan
Metal

Alaşım Adı

Alüminyum

Duralumin

Bizmut

Wood metali

Bakır

Altın

Cıva
Nikel
Platin
Gümüş
Kalay
Titanyum
212

Uçak endüstrisinde, bisiklet
parçalarında

Bi-50, Pb-25 Sn-12,5, CdElektrik sigortalarında
12,5
Cu-90, Al-10

Pompa parçaları, uçak iniş
takımları, gemi pervaneleri, kam
milinde

Pirinç

Cu-65,Zn-35

Elektrik malzemesi imalinde,
mücevheratta, kapı kollarında ve
müzik aletlerinde

Bronz

Cu-82, Sn-16, Zn-2

Madalya ve heykellerde

Altın para

Au-90, Cu-10

Altın para yapımında

18 ayar altın

Au-75, Cu-25

Kuyumculukta

Beyaz altın

Au-65, Ni-35

Kuyumculukta

0,15 ve 1,5 arası C

Çivi, zincir, nal, ray, direk, bıçak,
ustura, jilet ve araba kaportası

Krom çeliği

Fe-97, Cr-3

Silindir yatağı

Sert demir

Fe-86, Si-14

Asit tankı olarak

Manganez çeliği

Fe-86, Mn-14

Kasa, dolap, taşkırıcılarında

Nikel çeliği

Fe-94, Ni-6

Asma köprü yapımında

Platinit

Fe-85, Ni-15

Ampul teli yapımında

Krom çeliği

Kurşun

Al-95, Cu-4, Mg-1

Bazı Kullanım Alanları

Alüminyum
bronzu

Çelik

Demir

Bileşimi (%)

Fe-85, Cr-12, Si-3

Mutfak malzemesi yapımında

Tungsten çeliği

Fe-92, W-8

Saçma, mermi

Pb-99,5, As-0,5

Matbaa metali

Pb-82 Sb-15 Sn-3

Harf dökümünde

Malgamalar

Hg+Sn, Cu, Ag, Zn

Metal elde etmek ve diş
dolgusunda

Monelmetal

Ni-66, Cu-34, Fe-6

Asit tankları yapımında

Nikrom

Ni-60, Cr-15, Fe-25

Elektrik ızgarası yapımında

Platinium
Gümüş para
Lehim
Titanyum

Pt-95, Ir-5

Parça dökümünde
Saçma ve mermi yapımında

Kuyumculukta

Ag-90, Cu-10

Gümüş para basmakta

Sn-95, Sb-5

Metalleri birleştirmekte

Ti-92,5, Al-5, Sn-2,5

Uçak motorlarında

3.
BÖLÜM
İçerik
1. Fotosentez ve Solunum
• Oksijen Taşınımı
• Karbon Dioksitin Atılması
2. Sindirim
• Protein Sindirimi
• Karbonhidrat Sindirimi
• Yağların Sindirimi
3. Doğal Denge ve Karbon Dioksit

BİYOLOJİK
SİSTEMLERDE KİMYA
Nefes almak bir çoğumuzun üzerinde hiç düşünmediği, çok basit gibi görünen bu işlem, vücudumuzdaki
bazı kimyasal tepkimeler zincirinin ilk halkasıdır. Kimyasal tepkimeler vücudumuzda durmaksızın meydana
gelir. Örneğin bedenimiz hareket ettiğinde, yiyeceklerden elde edilen enerjiyi kaslara iletmek için bir dizi
kimyasal tepkime oluşur. Vücudumuzdaki her hücrenin nefes yoluyla alınan oksijene ihtiyacı vardır. Kalbinizin
atışı, kaslarınızın hareketi, hücrelerin bölünmesi, düşünmek... Oksijen olmadan bunların hiçbirini yapamazdık.
Acaba canlının vücuduna aldığı oksijen organizmada hangi işlemlerden geçiyor? Ne gibi görevler yapıyor?
İnsan ve bitkilerde bu işlem aynı şekilde mi gerçekleşiyor?
Bu bölümde organizmalardaki biyokimyasal süreçleri ve bu süreçte gerçekleşen kimyasal tepkimeleri
göreceğiz.
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3.1 Fotosentez ve Solunum

CO2

O2

H 2O
Şekil 5.7 Fotosentezde, oksijen açığa çıkar. Işık enerjisi
soğurularak kimyasal enerjiye
dönüştürülür. İnorganik maddelerden (CO2, H2O), organik
madde (C6H12O6) üretilir.

Bir bilim insanı saksıya dikip büyüttüğü ağaç fidesini birkaç yıl sonra
gözlemesi sonucunda ağaçtaki büyüme ile ortaya çıkan kütle artışının
topraktaki kütle miktarının azalmasıyla aynı olmadığını görür. Ağaçtaki
kütle artışı ile topraktaki kütle miktarının azalması arasında çok büyük
fark olduğunu tespit eder. Ağaçtaki kütle artışı sadece topraktan
kaynaklanmıyorsa nereden kaynaklanmaktadır? Bu sorunun cevabı
bilim insanını fotosentez düşüncesine sürükler.
Fotosentezin önemini ilköğretim 8. sınıfta görmüştünüz. Fotosentezin ne demek olduğunu hatırlayacak olursak, bitkilerin karbon dioksit
ve suyu kullanarak ışık enerjisi ve yapraklarında bulunan klorofil sayesinde oksijen ve glikoz üretme sürecine fotosentez denir. Fotosentez
bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Aşağıdaki fotosentez tepkimesinde indirgen ve yükseltgeni belirleyiniz.
Güneş ışığı ve klorofil
6CO2(g) + 6H2O(s)
6O2(g) + C6H12O6(k)
(glikoz)
Yukarıdaki tepkime ile üretilen glikoz aynı zamanda diğer besinler
için başlangıçtır. Glikozun polimerleşmesiyle selüloz ve nişasta
gibi karbonhidratlar oluşur. Glikoz ve topraktan gelen minerallerin
kullanılmasıyla protein, yağ ve binlerce kimyasal madde üretilir.
Aşağıdaki resimde görülen aracın çalışabilmesi için yakıt alması
gereklidir. Herhangi bir canlı yapısını da mekanik bir araca benzetirsek
çalışabilmesi için yakıta ihtiyaç duyacaktır. Canlı için gerekli olan yakıt
canlılığın devamı için nasıl sağlanır?

Resim 5.27 Araçların akaryakıt istasyonundan yakıt alması

Araç enerjisini kullandığı yakıtın oksijenle yanması sonucunda
oluşturur. Canlılar da buna benzer şekilde enerjilerini solunum
sonucunda üretir.
Canlıların enerji elde etmek için organik besin maddelerini oksijenle
parçalamalarına solunum denir. Oksijenle besinlerin parçalanması bir
yanma tepkimesidir. Canlılarda organik bileşikler iki şekilde parçalanır.
Bunlar oksijenli ve oksijensiz parçalanmadır. Oksijenle parçalanmayı
burada ele alacağız. Oksijensiz parçalanmayı (fermantasyonu) biyoloji
dersinde daha ayrıntılı öğrenebilirsiniz.
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Fotosentezde üretilen besinler, vücuda alındığında polimer hâlinde
bulunan bazı besin maddeleri sindirimle monomerlere parçalanır.
Bu parçalanma proteinler amino aside, yağlar yağ asitlerine ve
karbonhidratlar ise glikoza dönüştürülecek şekilde gerçekleşir.
Oksijen Taşınımı
Canlı organizmaların enerji ihtiyacı solunum sırasında aşağıdaki
yanma tepkimesi sonucu üretilir.
C6H12O6 + 6 O2
Glikoz

6CO2 + 6H2O + Enerji

Oksijenin en önemli özelliklerinden biri maddeleri yükseltgemesidir
(oksitlenme). Metallerin paslanması, meyve ve sebzelerin parçalandığında renginin kararması oksitlenmeye örnektir. Besinlerin yanması
da bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir. Yukarıdaki yanma tepkimesinde indirgen ve yükseltgeni belirleyiniz.
Solunum sisteminin en önemli organının akciğer olduğunu; vücutta
kirlenen kanın akciğerlerdeki alveollerde temizlendiğini ilköğretim 6.
sınıf fen ve teknoloji dersinde görmüştünüz. Solunumda gerekli olan
oksijen akciğerlere alınan havadan sağlanır. Oksijen alveollerden
difüzyon ile kana geçer. Akciğer kılcallarında oksijen miktarı artar.
Oksijenin büyük bir kısmı eritrositler (alyuvar) içerisindeki hemoglobinle
oksihemoglobin oluşturarak taşınır (% 2’lik kısmı ise kan plazmasında
çözünür.).
Oksihemoglobinin oluşum tepkimesi

Akciğerler

HbO2
Hb
+ O2
(Hemoglobin)
(Oksihemoglobin)
Oksihemoglobin miktarı fazla olan (temiz) kan, dolaşım ile doku
kılcal damarlarına kadar taşınır. Oksihemoglobinlerdeki oksijen
hemoglobinden ayrılarak plazmaya geçer. Oksijen doku hücrelerine
doğru difüzyon etkisiyle hareket eder.
Akciğer kılcalı
Plazma

O2
Doku sıvısına

O2

Alveol

O2
Alveol

Alyuvar

HbO2

O2 + Hb

O2

O2

Hb + O2
Alveol kesiti

Şekil 5.8 Oksijenin dokulara taşınması

Demirle birleşerek pası oluşturan oksijen acaba kandaki demir ile
birleşerek aynı etkiyi gösterebilir mi? Kandaki demirin Fe2+ şeklinde
olması, Oksijenin ise O2 molekülü şeklinde olması nedeniyle demir
ve oksijen kimyasal bağ oluşturmayıp fiziksel bir şekilde bir arada
bulunurlar.
HbO2
Hb + O2
Oksijen önce plazmaya, sonra da damar dışına çıkarak dokuya
geçer. Dokuda solunum tepkimelerine katılır.

Difüzyon: Moleküllerin,
derişimi çok olan bir ortamdan az olan bir ortama doğru
hareketi.
Hemoglobin yapısında
Fe2+ bulundurur.
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Karbon Dioksitin Atılması
Nefes alma ile vücuda alınan oksijen solunumda doku hücrelerinde
besin maddelerinin yakılmasında kullanılır. Bu işlem sonucunda oluşan
H2O ve CO2 moleküllerinden CO2’ in organizmadan atılması gerekir.
Yanma sonucunda oluşan CO2 doku sıvısına verilerek burada CO2
derişimini artırır. Doku kılcal damarlarında CO2’in daha düşük derişimli
olması nedeniyle difüzlenerek kılcal damarlara geçer. Damarlardaki
alyuvar içerisine alınan CO2 bir enzim sayesinde (karbonik anhidraz)
H2O ile birleşerek H2CO3’ı oluşturur. Bu olaylar aşağıdaki tepkimeler
ve şekiller ile gösterilmiştir.
Doku kılcal damarlarında,
Doku hücresi

CO2 + H2O

Karbonik
anhidraz

H2CO3

oluşur.

CO2

-

Oluşan H2CO3 iyonlaşarak H+ ve HCO3
şeklinde ayrışır.

CO2
CO2
H 2O
Alyuvarlar

H2CO3

Karbonik asit

HCO3-

Bikarbonat

Hb

H+

Yukarıdaki ayrışma tepkimesinde oluşan H+ iyonlarının çoğu
hemoglobinle birleşir. HCO3 ise kan plazmasına geçer.
-

-

iyonları alveol kılcallarında plazmadan alyuvara geçerek
iyonları ile birleşir, karbonik asiti oluşturur.

3

HCO3-

H+

HCO3-

Alveol
kılcalları

-

H+ + HCO3 (ayrışma tepkimesi)

H2CO3

Akciğerlere HCO3 alveol kılcallarına kadar bu şekilde taşınır. HCO3

HCO -

Akciğerlere
CO2
taşınması

Hemoglobin
Hemoglobin
CO2 ve H+
+
CO
tutar2 ve H
tutar.

(bikarbonat)

H2CO3

Hb

Akciğer kılcal damarlarında,
Hemoglobin
CO2 ve H+
bırakır.

Serbest kalan karbon dioksit önce kan plazmasına sonra da
akciğer alveolüne geçerek soluk verme ile vücudu terk eder.

H2 O
CO2

CO2

CO2
CO2

Şekil 5.9 Kanda karbon dioksit taşınması

216

H+

-

HCO3 + H+

H2CO3

Karbonik asiti karbonik anhidraz enzimi
yardımı ile CO2 ve H2O’ya parçalanır.
Karbonik
anhidraz
H2CO3

H2O + CO2

Akciğer
kılcalları
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3.2 Sindirim
Alınan büyük moleküllerin (besinlerin) enzimler yardımıyla, daha
küçük moleküllere parçalanması olayına sindirim denir.
Yediğimiz besin maddelerinde bulunan su, madensel tuzlar,
vitaminler, glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asitler, alkol gibi küçük
yapılı maddeler sindirime uğramaz. Disakkarit, polisakkarit gibi
karbonhidratlar, lipitler, proteinler ve nükleik asitler (DNA ve RNA)
sindirim ile hücre zarından geçebilecek küçük moleküllere parçalanırlar.
Kimyasal sindirim ağız, mide ve ince bağırsaklarda olur.
Protein Sindirimi
Yediğiniz et, yumurta ve peynirde protein bulunur. Vücudumuzda
100.000’in üzerinde farklı protein vardır. Proteinler C,H,O ve N
elementlerinden oluşan önemli moleküllerdir. Bazı proteinlerde S
ve P elementleri de bulunabilir. Proteinler hücrenin temel organik
bileşiklerinden biridir. Protein yapısında moleküller birçok işlemi
üstlenmiştir. Proteinlerin amino asitlerden oluştuğunu hatırlayacaksınız.
Yanda bazı basit amino asitlerin yapısı verilmiştir.

Glisin veya
glikokol (Gly)

Alanin
(Ala)

O
Proteinler 20 çeşit amino asidin farklı bileşimleriyle oluşan H N
C
2
polimerlerdir. Amino asidin çeşitliliğini R ile gösterilen grup belirler.
CH2 OH
Proteinlerde R ile gösterilen grup –CH3 ,-C2H5 , gibi değişik gruplar
olabilir.

O

Genelde bir proteinin yapısında birden fazla çeşitte amino asit
bulunur. Amino asitlerin birbirlerine peptit bağlarıyla bağlanarak
polipeptitleri (proteinleri) oluşturduğunu biliyoruz. Aşağıdaki tepkimede
protein oluşumu gösterilmiştir. İnceleyiniz.

R1

R2

H
H

R3

H

N

C

C

H

O

OH H

N

H
C

C

H

O

H 2O

R2

H
N

C

H

O

N

C

C

H

O

OH

Proteinlerin yapısına katılan
amino asitlere glisin ve alanin
örnek olarak verilebilir.

Dehidratasyon tepkimeleriyle kurulan peptit bağları bir
amino asidin karboksil grubunu bir sonraki amino asidin
amino grubuna bağlar.

R3

H
C

H

NH2

H 2O

R1

H

OH

H3C
C
HC
OH

N

H
C

C

H

O

N

C

C

H

O

OH

Peptit bağı
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Proteinler sindirilirken enzimler ve su ile parçalanırlar. Parçalanma
ürünlerini tahmin edebilir misiniz? Peptit bağlarının kopmasında görev
alan enzim peptidaz enzimidir.
Proteinlerin su ile parçalanma işlemi, hidroliz tepkimesine örnektir.
Hidroliz tepkimesiyle proteinler, kendilerini meydana getiren amino
asitlere kadar ayrılırlar.
Proteinlerin parçalanması ve sindirilmesi midede başlar. Mide iç
çeperindeki özelleşmiş salgı hücreleri mide özsuyu adı verilen bir sıvı
salgılar. Bu sıvı asidiktir. Aynı zamanda mide özsuyunda da pepsin adı
verilen enzim bulunur.
Pepsin enzimi proteinlerin parçalanması ve midedeki sindirimini
gerçekleştirir.
Protein + H2O

Pepsin

Polipeptit

Mide, asidik sıvı bulundurmasına karşılık zarar görmez çünkü mide
iç çeperinde bulunan özelleşmiş salgı hücreleri, mukus adı verilen
bir sıvı salgılar. Bu sıvı asitli ortam ile mide iç çeperi arasında kalkan
görevi görerek mideyi korur.
Mideden gelen polipeptit onikiparmak bağırsağına geçerek
pankreas tarafından salgılanan tripsin ve kimotripsin enzimleri ile
dipeptit ve amino asitlere dönüşür.
Polipeptit

Tripsin/Kimotripsin

Dipeptit + Amino asit

Son kalan peptit molekülleri ince bağırsaktan salgılanan erepsin
enzimi sayesinde hidroliz tepkimesiyle amino asitlere ayrışırlar.
Erepsin
Dipeptit

Amino asit

Karbonhidrat Sindirimi
Vücudumuza besin maddeleri olarak aldığımız karbonhidratların
hücreye ulaşabilmesi için hangi küçük yapılara ayrılması gerekmektedir?

Resim 5.28 Karbonhidrat içeren besinler
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Nişasta bir glikoz polimeridir. Glikoz moleküllerinin dehidratasyon
tepkimesi ile birbirlerine bağlanması sonucu nişasta oluşur.
nC6H12O6

-(n-1)H2O

[ C6H10O5 ]n

Glikoz

Nişasta

Nişastanın sindirimi nasıl gerçekleşir? Aşağıdaki etkinlikte bunu
anlamaya çalışalım.
Etkinlik 5.7
Nişastanın Parçalanması
Etkinliğin Amacı
Nişastanın çeşitli ortamlarda
parçalanmasını gözlemleme
Etkinliği Uygulayalım
1. Üç deney tüpü alalım. I. deney tüpüne seyreltik HCl çözeltisi , II. deney tüpüne tükürük, III. deney tüpüne seyreltik NaOH
çözeltisi koyalım.
2. Her deney tüpüne bir miktar nişasta koyalım.
3. Her deney tüpündeki değişiklikleri gözleyelim ve
gözlem sonuçlarını aşağıdaki tabloya yazalım.

ereç
Araç ve G
ü
deney tüp
• 3 adet
ik HCl
• Seyrelt
çözeltisi
ik NaOH
• Seyrelt
çözeltisi
•

Nişasta

Gözlemlerimiz
I. deney tüpü
II. deney tüpü
III. deney tüpü
Etkinliği Sonuçlandıralım
Nişasta, tükürük, HCl ve NaOH çözeltilerinden hangisiyle
tepkime vererek parçalandı? Buna kanıtınız nedir?
[ C6H10O5 ]n

nH2O

nC6H12O6

Nişasta

Glikoz

Nişastanın sindirimi yukarıdaki tepkimeye göre ağızda başlar.
Tükürük içindeki amilaz enzimi ile nişasta hidrolize uğrayarak bir
kısım nişasta parçalanır. Parçalanmayan nişasta mideye gelir.
Midede amilaz üretilmesine rağmen midenin pH= 1,5-2 olduğundan
bu enzimler etkisiz hâle gelir ve nişasta midede sindirilmez. Mideden
onikiparmak bağırsağına geçen nişasta oniki parmak bağırsağında
yine amilaz enziminin etkisiyle maltoza parçalanır.
Nişasta + Su

amilaz

Maltoz

İnce bağırsaktan salgılanan enzimlerle maltoz hidrolize uğrayarak
glikoz monomerlerine dönüşür. Böylece nişasta sindirimi gerçekleşmiş
olur.
Maltoz + Su

Glikoz + Glikoz
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Etkinlik 5.7’de I.deney tüpünde değişiklik olmamasının nedenini şu
şekilde açıklayabiliriz. Ortam asidik olduğundan nişasta parçalanmaz.
II. deney tüpünde tükürükte bulunan amilaz enzimi sayesinde bir
kısım nişasta parçalanır. III. deney tüpünde ortam bazik olduğundan
nişasta tamamen parçalanmıştır.

CH3
CH2
CH2
CH2

Yağların Sindirimi

CH2
CH2

Yağlar, gliserin ile yağ asitlerinin oluşturduğu polimerik yapılardır.
Yağ asitleri, 12-18 karbonlu uzun zincirli moleküllerdir. Aşağıda bazı
yağ asitleri ve yağın oluşum tepkimesi verilmiştir.

R

CH2
CH2

Yağ Asidinin Adı

CH2

Laurik Asit

C11H23COOH

CH2

Palmitik Asit

C15H31COOH

CH2

Oleik Asit

C17H33COOH

Formülü

C
O

OH

O

Şekil 5.10 Laurik asit molekülünün
açık formülü

H 2C

OH

HC

OH

H2C

OH

O

+

3R

C
OH

-3H2O

gliserin

H 2C

O

C
O

R

HC

O

C
O

R

H 2C

O

C

R

Ağız ve midede yağ sindirimi olmaz.Yağların sindirimi onikiparmak
bağırsağında başlar ve burada tamamlanır. Yağlar karaciğerden gelen
bazik safra salgısı ve pankreastan gelen bazik lipaz enzimi yardımıyla
hidrolizlenerek yağ asidine ve gliserine parçalanırlar.
Oluşan yağ asidi ve gliserin yağdan daha küçük moleküller
olduğundan ince bağırsakta emilerek kana karışır.

Resim 5.29 Zeytin ve zeytinyağı

Yağ

Safra salgısı
lipaz enzimi

Yağ asidi + Gliserin

O
H 2C

O

HC

O

H 2C

O

C
O

R

C
O

R

C

R

H
CH
2C
2

O

+

3H2O

3R

C
OH

+

OH

HC OH
OH
CH
H
CH
2C
2

OH
OH

gliserin

Şekil 5.11 Yağın sindirim esnasında enzimler yardımıyla hidrolizlenmesi

Besinler parçalanıp suda çözünebilir, küçük moleküllere dönüştükçe
kana karışma özellikleri artar.
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3.3 Doğal Denge ve Karbon Dioksit
Bitkilerdeki fotosentez ve tüm canlılardaki solunum olayları ekolojik
denge için önemlidir. Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen
zaman içinde kendiliğinden oluşan olaylar sonunda kurulan dengeye
doğal denge denir. Son yüzyılda bilim ve teknolojinin oldukça fazla
ve hızlı değişmesiyle insanoğlu bu doğal dengeyi etkilemektedir. Bu
değişimin en önemli ve en etkilisi karbon çevrimi ile ilgili olandır. Fosil
yakıtların yakılmasıyla oluşan kimyasal maddelere karşı doğanın
oluşturduğu tepkimeler aynı hızla gerçekleşmediğinden doğal
denge korunmamaktadır. Çünkü, karbon kaynaklarının hızla CO2’e
dönüştürülmesine karşın, bu CO2 aynı hızla karbon kaynakları hâline
dönüşmediğinden var olan denge bozulmuştur.
Doğal dengeyi etkileyen pek çok etken bulunmaktadır. Çoğumuz
bu etkenlerin farkında değiliz. Karbon çevrimindeki karbon dengesi
de bunlardan biridir ve canlı yaşamını doğrudan etkilemektedir.
Karbon çevrimi bir yandan canlılar için en temel element olan oksijen
dengesini sağlayan, diğer yandan yine canlıların besin ve enerji
gereksinimini karşılamak için maddelerin oluşumuna olanak sağlayan
bir mekanizmadır. Resim 5.4’te doğadaki karbon çevrimi şematize
edilmiştir. İnceleyiniz.

.

Resim 5.30 Doğadaki karbon çevrimi

Doğadaki Oksijen Dengesi
Oksijen canlıların yaşamında en temel elementtir. Atmosferde
oksijenin bulunmaması, oksijensiz ortamda yaşayan canlılar dışında
hiçbir canlının olmaması demektir. Doğadaki oksijen dengesinin
nasıl sağlandığını hayat bilgisi, fen ve teknoloji derslerinden
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hepimiz biliriz. Bitkiler güneş ışığının etkisiyle fotosentez yaparak
havadaki karbon dioksiti ve topraktan aldığı suyu glikoza çevirirken
atmosfere oksijen salar. Atmosferin bileşiminde ortalama % 21
oksijen bulunmaktadır. Atmosfere salınan oksijenin yaklaşık
% 70’i denizlerden, % 30’u karalardan salıverilir. Canlıların solunumu
sırasında oksijenin bir kısmı karbon dioksite dönüşür. Ayrıca
canlılardan başka pek çok yerde yanmalar sonunda karbon dioksit,
karbon monoksit ve başka oksitlerin oluşması şeklinde oksijen
harcanmaktadır. Solunum, doğal yanma, sentez ve ayrışmalar
sonunda milyonlarca yıl atmosferde bugün bilinen oksijen dengesi
kurulmuştur. Ancak son yüzyılda doğal olayların dışında hızla artan
bir oksijen tüketimi söz konusudur. Yer altından çıkarılan kömür,
petrol,doğal gaz gibi fosil yakıtlarının yakılması,oksijeni harcayan ama
üretmeyen bir süreçtir. Bu süreçteki CO2 dengesinin yıllar boyunca
nasıl değiştiği Grafik 5.1’de gösterildiği gibidir.

Resim 5.31 Orman oksijen
kaynağıdır.

CO2 emisyonu (ppm)

Grafik 5.1 Son 450000 yıldaki CO2’in yıllara göre derişim değişimi.

Yıllar

Grafik incelendiğinde CO2 oranının jeolojik zamanlar boyunca artma
ve azalma gösterdiği görülmektedir. Endüstrileşmenin artmasıyla
birlikte son yıllarda CO2 miktarı da artma gösterir. Başka bir ifadeyle
insanın doğaya müdahalesiyle birlikte atmosferdeki karbon bileşikleri
oranında artma olur. Bu da Yer atmosferinde O2/CO2 dengesini
bozulması anlamına gelir. Bu dengenin bozulmasının da atmosferdeki
ozon tabakasının delinmesini etkileyen etmenlerden biri olduğu
söylenebilir.
O2/CO2 emisyonları ekolojik açıdan önemli olup bu dengenin
korunması bir yapay ekosistem olan Eden Projesi kapsamında da yer
almaktadır.
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Resim 5.32 Eden Projesinin dıştan ve içten görünüşü.

Okuma Metni

Araştırma

Karbon Çevrimi
Karbon, canlılar tarafından üretilen bileşiklerde anahtar elementtir
ve yeryüzünde çevrimsel bir süreç içinde hareket hâlinde bulunur.
Atmosferdeki karbon dioksit ile su, bitkilerde fotosentez sayesinde
birleşerek karbonhidratları oluşturur. Bu karbonhidratlar, kök ve
yaprakların başlıca yapısal bileşeni olan selülozu içerir. Çoğu
hayvan karbonu yediği bitkilerden alır. Ot yiyen hayvanlar diğer
hayvanlar tarafından yendiğinde karbon da besin zincirine geçer.
Öldüklerinde içerdikleri karbon çürümeyle geri kazanılır. Çürüyen
bitki ve hayvan kalıntıları, mantar ve bazı bakteriler için besin
sağlar. Bu canlılar, besinleri parçalarken karbon dioksit açığa çıkar.
hava

karbon dioksit
CO2

sudaki
çözünmüş
karbon dioksit

Eden Projesi
Eden projesi hakkında
araştırma yaparak araştırma
sonuçlarını sunu şeklinde hazırlayarak raporlaştırınız. Sunu
şeklinde sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

yanma
solunum

fotosentez
ayrışma

bitki artıkları

kaya
kireç taşı
denize ait
plankton
artıkları

yer altından elde edilen
ve yakıt olarak kullanılan
metanlı gaz ve petrol

Milyonlarca yıl toprak altında gömülü kalan bitki ve hayvan
kalıntıları, basınçla fosil yakıtlara; yani kömür ve petrole dönüşür.
Bu fosil yakıtlar yandıklarında bünyelerindeki karbon, karbon dioksit
olarak atmosfere geri dönmüş olur. Hayvanlar da soluk verirken
karbonu, karbon dioksit olarak geri verirler. Ancak endüstrinin
gelişmesi karbon çevrimindeki O2/ CO2 dengesinin bozulmasına
neden olmaktadır. Özellikle fosil yakıtların kullanılması, fotosentezle
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CO2 tüketen ağaç ve bitkilerin yok olması atmosferdeki CO2 miktarını
artırır. Son yüzyılda atmosferdeki CO2 miktarı 275 ppm’den 350
ppm’e yükselmiştir.
Atmosferdeki CO2 miktarının artması çevre sorunlarından biri olan
küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınmanın canlı hayat
üzerinde oldukça fazla olumsuz etkisi bulunur.
Küresel ısınma, buzulların erimesine; buzulların erimesi, deniz
seviyesinin yükselmesine; yükselen deniz seviyesi kıyılarda yaşayan
canlıların yaşam alanlarının ve bazı canlı türlerinin yok olmasına;
canlı türlerin yok olması ise salgın hastalıkların yayılmasına neden
olur. Ayrıca küresel ısınma sonucunda orman yangınları artar, çöl
alanları genişler, tarım alanları azalır.
Küresel ısınma yeryüzündeki ortalama ısıyı artırdığından deniz
suları da ısınır. Deniz sularının ısınmasıyla deniz canlıları suyu daha
soğuk olan kutuplara göç eder. Bu durum da denizlerdeki doğal
dengenin bozulmasına neden olur.
Küresel ısınmaya bağlı olarak; sular hızla buharlaşmaya,
bulut oluşumu artmaya başlar. Bulut oluşumunun artması, güneş
ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engelleyerek yeryüzünün daha
soğuk hâle gelmesine neden olur. Böylece iklim ve bölgesel sıcaklık
değişiklikleri ortaya çıkar. Küresel ısınmanın ortaya çıkardığı bu
sonuçlar insanların ruh ve beden sağlığını olumsuz etkiler.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)
Öğrendiklerimizi Uygulayalım
Aşağıdaki şekilleri inceleyerek sorulara cevap veriniz.
A
B

C

Besin içerikleri

......

......

1

....
......

2

.....
......

3

....

......

.

(enzimler)

....

......

.....
......

.

(enzimler)

(enzimler)

Sindirim esnasında besinlerin parçalanması
1. 1, 2 ve 3 numaralı kutular sizce hangi ana besinlerdir? Noktalı
yerlere yazalım.
2. Sindirim sonucunda 1, 2 ve 3 numaralı besinlerden hangi küçük
moleküller oluşmuştur? Noktalı yerlere yazalım.
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4.
BÖLÜM
İçerik
1. Sanayi ve Çevre Kirliliği
• Gübrelerin Çevreye Etkisi
• Deterjanların Çevreye Etkisi
2. Hava Kirliliği
3. Su Kirliliği
4. Toprak Kirliliği
5. Çevreye Zararlı Maddeler
Kalıcılıkları ve Yeşil Kimya
6. Çevre, Endüstri ve Enerji İlişkisi

ÇEVRE KİMYASI

Sanayi Devrimi ile başlayan kimyasal madde üretimi ve tüketiminin artmasıyla sanayinin
çevreye olan olumlu ve olumsuz etkileri de aynı paralellikte artmıştır.
Canlı ve cansız maddeler arasında sürekli bir ilişki vardır. Ekosistemde enerji kaynağı
güneştir. Ekosistemdeki canlılar, çevre koşullarından etkilenirken kendileri de yaşam alanlarını
değişikliğe uğratırlar. İnsanın çevreye müdahalesi kısa zamanda ve büyük boyutlarda olduğundan
kirlenme deyince, insanların neden olduğu çevre bozulması anlaşılır. Çevre bozulması sonucunda
canlıların yaşamı büyük ölçüde tehlikeye girer.
Hızlı nüfus artışı, ürün artırımını da beraberinde getirmiş. Ürün arttırmak için çeşitli
kimyasalların bilinçsizce kullanılması çevre kirlenmesine neden olmuştur.
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4.1 Sanayi ve Çevre Kirliliği
Sanayi Devrimi ile beraber ihtiyaçlara göre üretim artmıştır.
Üretim artışı aynı zamanda dünyanın kaynaklarının (ham madde) hızla
tüketilmesini gerçekleştirmiştir. Kaynaklar tüketilerek üretim yapılırken
çevrenin dengesi bozulmaktadır. Ayrıca üretilen maddelerin atıklarının
gelişi güzel çevreye bırakılmasıda çevreyi etkilemektedir. Örneğin
deterjan, gübre, polimer madde, boyalar, tarım ilaçları, vb. maddeler
üretilirken toprağı, havayı, suyu kirletecek maddeler de oluşmaktadır.
Kirletici maddeler nelerdir? Bunlar çevreyi nasıl kirletir?
Gübrelerin Çevreye
Etkisi
Sanayi ve teknolojinin
hızla artması nüfus yoğunluğunun kentlere kaymasına,
var olan tarım alanlarının
sanayi ve yapılaşmaya ayrılmasına neden olmuştur. Tarım alanlarının ve tarımla
uğraşanların azalması buna
karşın dünya nüfusunun hızla
artması nüfusa göre artan
ihtiyacın
karşılanmasını
gerektirmiştir.

Resim 5.34 Normal büyüklüğünden çok daha büyük olan
karnabahar bu büyüklüğe
acaba nasıl geldi? Bu boyutta
yetiştirilmiş sebze ve meyveler
sağlıklı mıdır? Sebze ve
meyveler bu boyutta olsaydı
yaşamımızı nasıl etkilerdi?

Bitkilerin gelişmesi oldukça karışık bir biyokimyasal olaydır. Bitkiler cansız
maddelerle beslenir. Bitkilerin gelişiminin gerçekleşmesi için ısıyı, ışığı, karbon ve oksijeni havadan; N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Zn, Cu, B
ve bazı hâllerde Mo gibi elementleri ise topraktan karşılarlar. Bitkilerin
sağlıklı büyümeleri ve yaşamaları için gerekli olan bu elementler çoğu
zaman toprağa dışarıdan verilir. Bu elementlerin en önemlileri N, P
ve K’dur. Toprakta eksik ve alınmayacak durumda olan elementlerin
kimyasal yolla verilmesine kimyasal gübreleme denir.
Gübreler çiftçilerin aynı topraktan bir yılda daha fazla ürün elde
etmelerini sağlar. İyi bir uygulama olduğu görünmesine karşılık bazı
problemleri de beraberinde getirir.

Resim 5.35 Gübrelenmemiş toprakta yetişen bitkiler
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Bitkiler toprağın belirli bir pH değeri arasında büyür. Ancak yoğun
kimyasal gübreleme sonucu toprağın pH’ı değişir. Organizmaların
çalışması engellenir ve denge bozulur. Toprağı analiz etmeden gübre
kullanmak toprağı organik maddelerce fakirleştirmekte ve toprağın
yapısını bozmaktadır. Yapı bozulduğunda bitki gelişmesi yavaşlayarak
durmaktadır. Toprağın humus oranı azalarak gübre toprakta tutunmayıp
yağmur suları ve sulama ile akıp gider. Bunun sonucunda toprağın üst
kısımları kumlaşıp alt kısımları sertleşir. Ayrıca yüksek oranda azotlu
gübre kullanımı sonucu topraktan içme suları ve akarsulara karışan
nitrat miktarı artar. Fosforlu gübrelerin yüzey akışları ile taşınmaları
sonucu içme suları ve diğer akarsularda bulunan fosfat miktarı yükselir.
Biliyor muyuz?
Neden Organik Gübre?
Yıllardır kimyasal gübrelerin kullanımı verimi arttırmanın yanında,
toprakta yorgunluğa ve canlılığın azalmasına sebep olmaktadır.
Bu durum ne yazık ki toprağın çoraklaşmasını hızlandırmaktadır.
Toprakta su ve oksijeni tutan, besin maddelerini soğuran,
mikroorganizma faaliyetini hızlandıran en önemli etmen organik
maddelerdir. Organik maddeler; hayvansal, bitkisel ve humus esaslı
kaynaklardır. Hayvansal ve bitkisel organik maddeler kısa ömürlüdür
(azami 8 ay).
Humus: Hayvansal ve bitkisel maddelerin binlerce yıl toprak
altında ayrışması ile doğal olarak oluşan ideal bir organik gübredir.
İçerdiği hümik, fulvik ve ulmik asitler ile toprağın yapısını ve Resim 5.37 Gübrenin bitki kökü
bileşimini düzenleyip bitkide gelişmeyi teşvik eder. Doğal humuslar tarafından alınması
uzun ömürlü organik maddeler olup besin maddelerini en yüksek
düzeyde soğurarak bu besin maddelerini bitkiye yavaş yavaş ve
uzun zamanda verirler.
Haber Köşesi

Resim 5.38 Justus von Liebig (1803-1873), 1839’da
Almanya’da kendi eğitim laboratuvarını kurdu. Liebig fosfor
ve potasyum gibi anorganik
elementlerin, bitkilerin büyümesindeki etkilerini inceledi.
Toprak kimyası üzerine yaptığı çalışmalar gübre endüstrisinin başlamasını, bu da tarımda bir çığır açılmasını sağladı.
13 Mart 2007, Salı
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Deterjanların Çevreye Etkisi

Resim 5.39 Suların kirlenmesi

Sabun ve deterjanlara temizleyici özellik veren maddelerin
yapısında yüzey-aktif maddeler olduğunu 3. ünitede görmüştük.
Bunların çevreye olan zararlı etkilerinden bahsedelim. Çoğunlukla
deterjanlar içine pahalı olan yüzey aktif maddeler karıştırılmamakta,
onun yerine ucuz olan bentonit, kaolin, değişik tuzlar, asitler ve silikatlar
gibi temizleyici özellikleri olan suda az çözünen anorganik maddeler
karıştırılmaktadır. Bir deterjanın yapısındaki biyolojik bozunmaya
uğramayan maddelerin oranı onun çevre kirlenmesi ve sağlığa olan
zararlarının göstergesidir. Bu maddelerin su ve toprakta bozulmadan
kalıp akarsularla göl ve denizlere ulaşması buralarda yaşayan canlıları
ve onlarla beslenen insanların sağlığını tehdit etmektedir. Son 25 yıl
içerisinde birçok ülke deterjan üretiminde biyolojik bozunması hızlı
yüzey-aktif maddeler ve katkı maddeleri kullanmaktadırlar. Yüzey-aktif
maddesi lineer alkil benzen (LAB) ve benzeri yapıda olan deterjanlar
su ve toprakta daha hızlı biyolojik bozunmaya uğradığından deterjan
üretiminde öncelikle tercih edilmektedir.
Deterjan yapımında kullanılan bazı yüzey-aktif maddeler ve
özellikleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 5.5: Yüzey-aktif maddeler ve özellikleri

Yüzey-aktif maddeler

Özellikleri

LAS (Lineer Alkil Sülfonatlar)

Biyolojik olarak kolay bozunmakta,
bol köpük vermektedir.

ABS (Alkil Benzen
Sülfonatlar)

Güç bozunmakta ve bol köpük
vermektedir.

AS (Alkol Sülfatlar)

Biyolojik olarak kolay ayrışmakta
ve bol köpük vermekte, genellikle
şampuan yapımında kullanılmaktadır.

STPP (Sodyum Dipolifosfat)

Yüksek düzeyde fosfor içermekte ve
fosfor kirliliği oluşturmaktadır.

DDB (Dodesil Benzen)

Güç parçalanmakta ve kirlilik
oluşturmaktadır.

LAB (Lineer Alkil Benzen)

Kolay parçalanmakta ve yaygın
olarak kullanımına izin verilmektedir.

Ülkemizde üretilen deterjanlara katılan dodesil benzen (DDB)
yüzey-aktif maddesi kimyasal yapısında sağlam halkalı gruplar
içerdiğinden su ve toprakta bakteri ve enzimlerin etkisiyle oldukça güç
bozunmakta dolayısıyla doğada giderek birikmektedir.
Deterjan içerisinde bulunan yüzey-aktif madde dışında önemli
oranda (%70-90) bulunan temizleyici, beyazlatıcı, yumuşatıcı,
köpürtücü, parlaklık verici ya da antiseptik özellik veren katkı
maddelerinin çoğu da yüzey-aktif madde gibi insan organizmasına
gıdalarla ve diğer yollardan girdiklerinde dokularda olumsuz etkilere
neden olabilmektedirler.
Sodyum hidroksit (NaOH): 320°C’ta eriyen yarı saydam
kristallerden oluşmuş beyaz bir katıdır. Suda ısı vererek çözünür ve
nem çekerek bozunur. Deriye dokunursa derinin suyunu çekerek
deriyi yakar. Bu nedenle katı NaOH’e sud kostik (yakıcı sud) denir.
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Sulu çözeltisi parmaklar arasında kaygan bir his bırakır. Derişik olursa
deriyi parçalar. Potasyum hidroksitle aynı özellikleri gösteren fakat
ondan daha az yakıcı olan güçlü bir bazdır. Yün, ipek vb. proteinleri
parçalayarak bozar. Havadan nemle beraber CO2’i de çeker.
NaOH endüstride sud kostik adı altında özellikle sabun, kâğıt,
selüloz, viskoz ipeği, sentetik boya, alüminyum, petrol rafinerisi ve
petro-kimya endüstrisinde kullanılır.
Sülfürik asit (H2SO4): Günümüzde en önemli endüstriyel kimyasal
maddedir. Boyar maddelerden ve gübrelerden metalurji ve plastiklere
kadar her türlü endüstri için vazgeçilmez bir maddedir.
Sülfürik asit renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Derişik sülfürik asit, birçok
organik maddeden suyu çeker ve ısı veren bir tepkime oluşturur. Bu
özelliğinden dolayı, temas edildiğinde cilde büyük zararlar verebilir.
Tarım endüstrisinde büyük miktarlarda asit, kalsiyum fosfat Ca3(PO4)2
gibi çözünmeyen fosfat kayalarından, çözünebilir kalsiyum dihidrojen
fosfat elde etmek için kullanılır.
Sodyum sülfür (Na2S): Dericilikte tüyleri deriden dökmekte ve
kâğıt hamurunun hazırlanmasında kullanılır.
Çevreye bırakıldığı zaman suyu ve toprağı kirleterek canlılar
üzerinde toksik etki yapar.
Sodyum kromat (Na2CrO4): Sodyum dikromatla birlikte krom
kaplama işleminde kullanılır. Zehirleyici kimyasal olduğundan toprak
ve su için önemli bir kirleticidir. Ayrıca yükseltgen olduğundan doğada
bir çok maddenin yapısını bozularak canlı sağlığı için zararlı maddeler
oluşturur.
Sodyum sülfür, sodyum kromat, sülfürik asit ve sodyum hidroksit
vb. gibi maddeler kullanıldıkları ortamlarda çok uzun süre kalıcı
olduklarında ve biyolojik olarak parçalanmadıkları için çevre kirliliğine
sebep olmaktadır. Yukarıda sayılan maddeler de geri kazanma veya
uygun giderim işlemleri uygulanmadığı zaman çevresel bir kirletici
hatta felaket kaynağı olabilirler.
Kimyasal maddeler verdikleri zararlar açısından atmosfer
kirleticiler, su kirleticiler, toprak kirleticiler olarak sınıflandırılırlar.
Biyolojik olarak kendi kendine ayrışmayan ya da çok uzun yıllarda
ayrışan zararlı maddeleri çevreye yayan kaynakları şu şekilde
örneklendirebiliriz:
-Evler, iş yerleri ve araçlarla petrol, kalitesiz kömür gibi fosil
yakıtların aşırı ve bilinçsiz tüketilmesi,
-Sanayi atıkları ve evsel atıkların çevreye gelişigüzel bırakılması,
-Nükleer silahlar, nükleer reaktörler ve nükleer denemeler gibi
etmenlerle radyasyon yayılması,
-Kimyasal ve biyolojik silahların kullanılması,
-Bilinçsiz ve gereksiz tarım ilaçları, böcek öldürücüler, soğutucu
ve spreylerde kullanılan gazlardır.
Çevremizi kirleten çok çeşitli kimyasal maddeler vardır. Bunlar
arasında dioksin, dieldrin ve öteki tarım ilaçları, hidrolik yağ ve plastik

Resim 5.40 Atom bombası
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yapımında kullanılan poliklorodifenil (PCB) sayılabilir. Kadmiyum,
kobalt, çinko, kurşun, nikel, cıva da aynı biçimde canlıların vücudunda
birikerek insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

4.2 Hava Kirliliği
Tozlar, zehirli gazlar, sera gazları, ozon tüketen gazlar hava kirliliğini
oluşturan maddelerdir. Atmosferdeki havanın fiziksel, biyolojik ve
kimyasal özelliğinin çeşitli etkenlerle canlı yaşamını tehdit edecek
şekilde değişikliğe uğramasıdır.

Resim 5.41 Atmosferi kirleten
baca gazları

Fabrika bacalarından çıkan duman ve motorlu taşıtlardan egzoz
gazları hava kirliliğinin temel etkenleridir. Kömür, petrol gibi yakıtların
dumanındaki kükürt dioksitin havadaki su buharı ile birleşerek
oluşturduğu sülfürik asit, asit yağmuru olarak yeryüzüne iner. Hava
akımlarıyla sürüklenen duman yüzlerce kilometre uzakta bile asit
yağmuruna yol açabilir. Asit yağmuru suların asitlik derecesini artırarak
canlılara zarar verir. Ormanları yok ederek çölleşmeye neden olur.
Asit yağmurları taş ve tuğlaları aşındırarak yapılara zarar verir.
Egzoz gazlarıyla havaya karışan karbon monoksit ve hidrokarbonlar
da insan sağlığını etkiler. Güçlü güneş enerjisinin etkisiyle havadaki
yoğun duman içinde oluşan kimyasal tepkimeler de boğucu bir sise yol
açar. Özellikle astımı ve akciğer hastalıkları olanlara çok zararlı olan
bu sis, ağaçları ve öteki bitkileri de zehirleyebilir.

Resim 5.42 Asit yağmurlarından
etkilenen mermer heykel

Resim 5.43 Sera etkisi

Hava kirlenmesinin bir başka tehlikeli sonucu atmosferin yüksek
katmanlarında bir karbon dioksit tabakasının oluşmasıdır. Kömür,
odun, mazot gibi yakıtların yanmasıyla açığa çıkan karbon dioksitin
oluşturduğu bu tabaka, yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının
dünya dışına çıkışını engelleyerek atmosferin ısınmasına yol açar.
Sera etkisi denen bu olgu dünyanın sıcaklığının artmasına neden
olmaktadır. Eğer enerji üretimi için odun, kömür ve petrol ürünlerinin
yakılması bu düzeyde sürerse 50 yıl içerisinde dünyamızdaki ortalama
sıcaklığın 3 ile 5 derece yükseleceği sanılıyor. Bunun sonucunda iklim
özelliklerinin değişeceği, bazı bölgelerin çoraklaşacağı, kutuplardaki
buzların eriyerek deniz düzeyinin 5 metre kadar yükseleceği, birçok
liman ve alçak alanların sularla kaplanacağı tahmin edilmektedir.

Sera etkisi
Güneş’ten gelen ısı Dünya’da
organizmaların yaşayabilmesine
uygun bir sıcaklık sağlar. Dünya’ya ulaşan ısının çoğu geri
yansır. Atmosferdeki çeşitli bileşikler (bulut biçimindeki su buharı
vb.) bu ısının kaybolmasını önler,
CO2 ise ısıyı tutar. Atmosferdeki
CO2 miktarı arttığı için yerküredeki sıcaklığın da artmasından
korkulmaktadır.

Resim 5.44 Sera etkisiyle ısınma sonucunda kutuplardaki buzulların erimesi
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Atmosfer kirliliğinin bir başka etkeni de aerosollerde ve soğutucularda
kullanılan bazı gazların atmosfere karışmasıdır. Eğer gerekli önlemler
alınmazsa atmosferdeki koruyucu ozon katmanına zarar veren bu
kirlilik dünyadaki tüm canlıların güneşten gelen mor ötesi ışınların
zararlı etkileri karşısında korumasız kalmasına neden olabilir.
Tablo 5.6: Havayı kirleten gazlar ve insan sağlığına etkileri

Adı ve formülü
Amonyak (NH3)

Azot oksitler (NO, NO2)

Ozon (O3)

Karbon monoksit (CO)
Karbon dioksit (CO2)

Kükürt oksitler (SO2, SO3)

Hidrojen sülfür (H2S)

Hidrojen florür (HF)

Oluştuğu yerler

İnsan sağlığına etkileri

Ticari gübre, nitrik asit, bazı
boyaların yapımında soğutucu
olarakta kullanılmaktadır.

Öksürme, ağız, burun ve gözlerde
akıntı.

Asit fabrikaları, patlayıcı
maddeler, bazı boya yapımında,
kimya sanayinde, fosil yakıtlar,
inorganik gübreler, organik
gübrelerde oluşur.

Azot dioksidin kuvvetli zehirleme
etkisi vardır. Solunum yolları
tahrişi, ileri seviyede ölüme
sebebiyet verebilir.

Foto kimyasal tepkime
sonucunda ozon oluşur.

Gözleri tahriş eder, bunun yanında
burun ve boğazlarda tahriş,
göğüs daralması, öksürme, aşırı
yorgunluk.

Fosil yakıtlar, tarımsal
faaliyetler, doğal kaynaklar

Sinir sisteminde aksaklıklar,
psikolojik rahatsızlıklar, baş ağrısı,
baş dönmesi.

Fosil yakıtlarında

Oksijen yetersizliğine neden olur,
boğulmalar meydana gelir.

Petrol ve kömür gibi fosil
yakıtların ve kükürt filizleri
yakılmasıyla, soda, sülfürik
asit ve selüloz üretiminde,
bakır, çinko, kurşun üretim
işlemlerinde, motorların egzos
gazlarında

Asit yağmurlarına neden olur.
Solunum yolları hastalıkları hatta
ölümlere neden olabilir. Astım
hastalığına neden olur.

Volkan yataklarında,
bataklıklarda ve termal
kaynaklarda kok ve hava gazı
fabrikalarında, Kükürt üretme
tesislerinde, rafineride yan ürün
olarak çıkmaktadır. Kimya ve
boya endüstrisinde oluşur.

Koku alma sinirlerinin felce
uğramasına, vücutta zehir
etkisine, tahriş edici öksürüklere
neden olur.

Termik santraller, demir-çelik
sanayi, petrol rafinasyonu ve
fosil yakıtlarda

Bir çok hassas bitki üzerine (bazı
çam türleri, asma, şeftali ve kavun
gibi) zararlı etkileri vardır.

4.3 Su Kirliliği
Deterjanlar, boyalar, gübreler, böcek öldürücü ilaçlar, H2SO4, HCl,
NaOH, Na2CO3, ağır metal katyonları sularda en çok kirlilik oluşturan
maddelerdir. Doğal çevrenin önemli bir kısmını oluşturan çeşitli su
ortamlarının (akarsu, göl ve denizler) ve ayrıca içme sularının çeşitli
etkenlerle, insan başta olmak üzere diğer canlıların yaşamının olumsuz
yönde etkileyecek biçimde bozulmasıdır.
Gübrelerdeki kimyasal maddeler topraktan akarsulara karışarak
su kaynaklarında ve denizde toplanarak ötrafikasyona neden olur.
Ötrafikasyon sulardaki alglerin hızla çoğalmasıdır. Alglerin ölüp
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ayrıştırıcılar tarafından parçalanmasında sudaki oksijen kullanılır.
Dolayısıyla oksijenin azalması sudaki diğer canlıların yaşamını etkiler,
hatta bir çok türün yaşamını yok edebilir.
Zararlı böcekleri öldürmek için kullanılan zehirli ilaçlar yararlı
canlıları da öldürmekte, bu tür ilaçların kullanıldığı tarlalardaki ürünleri
yiyen hayvanlar da zehirlenmektedir. Ötrafikasyona temelde fosfor
fazlalığı yol açar. Ayrıca azotlu gübreler sudaki azot oranını arttırır.
Suda oluşan azot bileşiklerinin (amonyak ve amonyum iyonu) balıklar
üzerinde zararı büyüktür.

Resim 5.45 Su kirliliği

Bu konuda çok bilinen bir örnek DDT (Diklor-Difenil-Trikloretan) ile
zehirlenme olayıdır. Böcek öldürmede kullanılan bu zehirli kimyasal
bileşik doğada kolayca yok olmaz. Sulara karışarak önce küçük su
canlılarının, sonra onları yiyen balıklara geçer. Beslenme zinciri
boyunca ilerledikçe balıklarda DDT, yoğunluğu artarak birikir. Böyle
balıkları yiyen insanlar tehlikeli miktarda DDT almış olurlar. Bunun
sonucunda kanser ve sakat bebek doğumları gibi olaylar ortaya
çıkabilir. Pek çok gelişmiş ülkede DDT kullanımı yasaklanmıştır. Ama
zararının pek iyi bilinmediği az gelişmiş ülkelere satmak için, gelişmiş
ülkeler DDT üretimini sürdürmektedir.
İnsan ve diğer canlıların sağlığına zarar veren su kirleticilerinden
birisi de ağır metallerdir. Ağır metallerin kirletici kaynakları evsel
ve endüstriyel atıklardır. Bu kirleticiler ve insan sağlığına etkileri
Tablo 5.7’de verilmiştir.

Resim 5.46 Denizin petrolle
kirlenmesi sonucunda olumsuz
etkilenen karabatak

Araştırma
Çevrenizde
gördüğünüz
kimyasal kirlilikleri tespit ederek poster oluşturup arkadaşlarınızla paylaşınız.

Suları kirleten en önemli kirletici gruplardan biri de petrol ve
türevleridir. Petrol ve türevleri çoğunlukla petrokimya endüstrisi
rafinerilerinde ve taşımacılık yapılan yerlerde sulara karışmaktadır. Bu
kirlilik su ortamındaki tüm yaşamı yok etmektedir.

4.4 Toprak Kirliliği
Plastikler, ağır metaller, tarım ilaçları, gübreler, ağır hidrokarbonlar
toprak kirliliğini oluşturur. Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik
dengelerinin çeşitli kirletici unsurlarla bozulması olayına toprak kirliliği
adı verilir.
Toprak kirliliğine sebep olan en önemli etkenler; yerleşim
alanlarından çıkan atıklar, endüstri atıkları, egzoz gazları, tarım ilaçları
ve kimyasal gübrelerdir. Evsel katı atıkların depolandığı alanlar ve
kanalizasyon şebekeleri ile toplanan atık suların arıtılmadan doğrudan
toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir. Egzoz
gazları, ozon, karbon monoksit, kükürt dioksit, kurşun, kadmiyum vb.
zehirli maddeler rüzgârlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve yağışlarla
yere inerek toprağı ve suyu kirletmektedir. Tarımsal mücadele
ilaçlarının ve suni gübrelerin bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik
maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın kirlenmesine
sebep olmaktadır. Suni gübrelerin de (sodyum, potasyum gibi besin
maddelerini içeren) aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucu toprağın yapısı
bozulmakta ve bu da toprak kirliliğine yol açmaktadır.
Toprak kirliliği ile topraktaki besin maddelerinin derişimi değişir. Suda
çözünmeyen katı maddeler toprakta birikerek toprağın geçirgenliği gibi
bazı fiziksel özelliklerini bozar. Deterjan molekülleri gibi bazı organik
moleküller toprağa yığılmakta ve burada yetişen kültür bitkileri ile
gıda zincirinde taşınabilmektedir. Ağır metallerin topraktaki derişimleri
artarak bitki gelişimi ve kalitesi bozulmakta ve sonuçta topraktan
alınan verim azalmaktadır.
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Endüstriyel atıklar direkt olarak toprağa ve dolaylı olarak da
havaya ve suya verildiğinde çevreyi kirleterek toprak kirliliğine neden
olmaktadır. Özellikle ormanların tahribi sonucu oluşan toprak erozyonu,
bugün dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli
çevre sorunlarından birisi hâline gelmiştir.
DDT benzeri kimyasal maddeler, ağır metal tuzları,deterjanlar, sera
gazları, kloroflorokarbonlar, plastikler, klor ve florlupolimerler toprakta
uzun süre parçalanmadan kaldıkları için toprak geçirgenliği azalarak
ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.
Ağır metaller aynı zamanda toprağı da kirletir. Tablo 5.7’de bazı ağır
metallerin kaynaklarını ve sağlık üzerine etkileri verilmiştir. İnceleyiniz.
Tablo 5.7: Bazı ağır metaller, kaynakları ve sağlık üzerine etkileri

Ağır metalin adı

Kadmiyum

Kurşun

Cıva (Metil cıva)

Nikel

Berilyum

Kaynakları

Sağlık üzerine etkisi

• Kömürün yakılması
• Çinko çıkarılması
• Su boruları
• Sigara dumanı

• Kalp rahatsızlığı
• Hipertansiyon
• Böbrek hastalıkları

• Araba egzoz gazları

• Beyin hasarı
• Davranış bozukluğu
• Ölüm

• Kömürün yakılması
• Elektrik bataryaları
• Endüstriler

• Sinirlerde hasar
• Ölüm

• Dizel yağı
• Kömürün yakılması
• Sigara dumanı
• Kimyasallar, katalizler
• Çelik

• Akciğer kanseri

• Kömürün yakılması
• Endüstriyel kullanım

• Solunum sistemi hastalıkları
• Akciğer kanseri
• Berillosis

4.5 Çevreye Zararlı Maddeler, Kalıcılıkları ve Yeşil
Kimya
Günlük yaşantımızda kullandığımız bazı kimyasal ürünlerin açtığı
çevre sorunlarını yukarıda gördük. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte
hayatımıza sürekli yeni kimyasallar katılmaktadır. Bu maddeler
kullanıldıktan sonra atılmakta, atılan maddelerin fazlalaşması ile
de dünya yavaş yavaş çöplüğe dönmektedir. Atılan maddeler bizim
yaşantımızdan çıkmakta ancak onlar için farklı bir süreç başlamaktadır.
Bu atık maddeler zaman içinde soğuk, sıcak, nem, bakteri, ışık gibi
etkenler yardımıyla bir dizi kimyasal tepkimeye girmekte ve yeniden
doğaya dönmektedir.
Kimyasalların doğada kalıcılığı farklı farklıdır. Fosfat, nitrat gibi
kirleticiler canlılar tarafından hızlı tüketildikleri için çevrede uzun süre
kalmazlar. Kirlilik ortadan kalktığında zararlar azalır.
Plastik malzeme, ziraî mücadele kimyasalları, petrol ürünleri, pil gibi
ağır metal kaynaklı kirleticiler ise kalıcı çevre kirliliğine yol açtıklarından
çevreye bırakılmaları durumunda zararlarını önlemek oldukça güçtür.

Resim 5.47 Evsel atıklar ve
çevre kirliliği
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Kimyasal kirleticilere birkaç yıl çok küçük derişimlerde maruz kalınması
bile kansere neden olur.
Kalem pil, 4 m2 toprağı kirletir. 800 bin litre suyu içilmez hâle getirir.
Çocukların duygusal zekâlarının gerilemesine ve sinir sisteminin zayıflamasına neden olur. Pil atıkları ayrıca cıva, kurşun, çinko, kadmiyum
gibi zararlı maddelerle toprağı kirletir. Bazı kimyasalların doğada kalıcılıkları 3-5 gün sürerken bazıları yüzyıllarca bozulmamaktadır. Bazı
çevre kirleticiler ve doğada kalış süreleri aşağıdaki tablo 5.5’te verilmiştir.
Tablo 5.5: Bazı çevre kirleticileri ve doğada kalış süreleri

Çevre kirletici

Doğada kalış süresi

Kağıt parçası

3 ay

Ciklet

5 yıl

Tahta parçası

15 yıl

Alüminyum kutu
Plastik

10-100 yıl
100-1000 yıl

Plastik kart (telefon kartı, kredi kartı vb.)

1000 yıl

Cam şişe

4000 yıl

Kimyasalların sayısının ve zararlarının fazla olması, çevreyi
korumaya yönelik kimya yöntemlerinin ve maddelerinin gelişmesini ön
plana çıkarmıştır. Bunun sonucunda da insan sağlığının ve doğanın
korunmasını sağlayan yeşil kimya adı verilen kimya dalı ortaya
çıkmıştır. Yeşil kimya ile bu zararlar önlenerek sağlıklı çevre için
çalışmalar yapılmaktadır.
Çevre kirliliği tüm dünyanın karşı karşıya olduğu, acil çözüm
gerektiren bir sorundur. Çok sayıda insan bu konuyla uğraşmakla
birlikte birçok devletin ve büyük şirketlerin bu konuda yeterli duyarlılığı
gösterdiği söylenemez. Çünkü kirliliğe karşı önerilen önlemlerin
maliyeti genellikle yüksektir ve şirketlerin kârlarını azaltır. Birçok kişi
de kirliliğe karşı önlem alınmasını ister ama bunun için yaşam biçimini
ve alışkanlıklarını değiştirmeye yanaşmaz.
Çevre kirliliği geç kalınmadan denetim altına alınmalı ve kirliliğin
azaltılmasına çalışılmalıdır. Ama başarılı sonuçlar alabilmek için
sanayicilerin bundan doğacak maliyet artışını göze alması ve insanların
yaşam biçimlerini değiştirmesi gerekir. Örneğin elektrik santrallerinin
bacalarına filtre konularak zararlı gazların önüne geçilip asit yağmuru
azaltılabilir ama bu uygulama elektriğin maliyetini yükseltecektir.
Öte yandan insanların özel otomobil kullanma alışkanlıklarından
vazgeçmeleri de çevre kirliliğinin önlenmesine önemli katkıda
bulunacaktır.
Günümüzde, kirliliğe neden olan maddeleri ve verdikleri zararları
yukarıda gördük. Bilim insanları bunları kullanmaktan kaçınmak ya
da zararlarını ortadan kaldırmak için çevre dostu alternatif enerjiler
(güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, gel-git enerjisi, jeotermal enerji)
bularak bunların kullanımını yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar.
Böylece insanların neden olduğu çevre kirliliği ve zararlı maddelerin
kullanımıyla ilgili olan olumsuzlukların giderilmesi ve ekolojik dengenin
korunması amaçlanmaktadır.

234

5. Ünite

Hayatımızda Kimya

4.6 Çevre, Endüstri ve Enerji İlişkisi
Endüstri ve toplumun enerji ihtiyacı karşılanırken seçilecek enerji
türünün çevre ve insana olan etkisi düşünülmelidir. Ayrıca fosil
yakıtların ana maddesi olan karbon, endüstrinin en temel malzemesi
olan çeliğin de önemli bir elementidir. Gelecek nesillerin sanayisinde
üretilecek plastik, sentetik kumaş, çözücüler, yağlar, karbon lifli
ürünler için de fosil yakıt kaynaklarının korunması gerekir. Kullanılan
kömür rezervlerinin azalması da alternatif enerji kaynaklarını önemli
hâle getirmiştir. Alternatif enerji kaynakları, güneş, rüzgâr, jeotermal,
vb. enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar aynı zamanda yenilenebilir
kaynaklardır. Aşağıdaki şemada yenilenebilir kaynaklar ile fosil
kaynaklar karşılaştırılmıştır. İnceleyiniz.

Canlı yaşamı tehdit
altında

Fosil
kaynaklar

Buzulların erimesi
Sıcaklık değişimi

İklim değişikliği

Enerji
Tüketim
Atık oluşumu

Güneş

Yenilenebilir
kaynaklar

Tüketim

Enerji

Çevre kirliliği

Sürdürülebilir gelişme

Şemada gördüğümüz gibi yenilenemeyen kaynaklar zaman içinde
tükenmekte ve kullanımı çevreye zarar vermektedir. Yenilenemeyen
enerji kaynakları çevre kirliliği ile doğru orantılıdır.Yenilenen enerji
kaynakları ise çevre kirliliği ile ters orantılıdır.
Enerji kullanımı ve çevreye etkileri gelişim açısından
değerlendirildiğinde arada güçlü bir ilişki vardır. Yenilenebilir enerji
kaynak kullanımının artırılması, çevre kirliliğinin azalması, enerji
kaynaklarının verimli kullanılmasını gerektirmektedir.
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Okuma Metni
Çevre Dostu Enerjiler
Enerji, başta sanayi ve yerleşim yerleri olmak üzere tüm sektörlerde
yaşamsal öneme sahiptir. Üretim ve tüketim aşamalarında çeşitli
çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir.

Resim 5.48 Rüzgâr enerjisi

Artan nüfusa ve dolayısıyla artan enerji ihtiyacına bağlı olarak
kaynakların yoğun olarak tüketilmesi ve ekolojik dengenin bozulması söz konusudur. Dolayısıyla, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde
de enerjiye bağlı çevre sorunları yaşanmaktadır. Enerji kaynaklarının fazla miktarda sömürülmesi sonucu bozulan doğal dengenin
çok sayıda olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır. Hem doğayı korumak
hem de bugünkü enerji kaynakları bakımından zengin olan ülkelere
bağımlılıktan kurtulmak için alternatif enerji kaynaklarına yönelmek
zorunlu olmuştur.
Güneş, rüzgâr, jeotermal, gel-git enerjisi kaynakları fosil enerji
kaynaklarına alternatif olarak sunulduğu için bunlara alternatif enerji
kaynakları adı verilir. Doğada sürekli var olan bu kaynakların en
önemli özelliği yenilenebilir olmalarının yanı sıra kullanım esnası ve
sonrası doğaya zarar vermemeleridir.

Resim 5.49 Güneş enerjisi ile
çalışan araba

Güneş enerjisi: Güneş enerjisini toplayıp ısı ve elektriğe dönüştürebilen güneş kolektörleri güneş enerjisi
kullanımında aracı elemandır. Genellikle çatılara yerleştirilen bu kolektörlerin yanında bir de su deposu bulunur.
Depoda bulunan su güneş enerjisi ile
ısınarak ısınma-ısıtma ihtiyacı giderilir.
Çevreye hiçbir zararı olmaması, sürekli
yenilenebilir olması güneş enerjisini cazip hâle getirir.
Rüzgâr enerjisi: Tüm dünya genelinde faydalanılabilir bir kaynaktır. Rüzgâr türbünü adı verilen büyük
pervaneli yüksek kuleler aracılığıyla rüzgâr enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür.

Resim 5.50 Jeotermal enerji

Jeotermal enerji: “Yer ısısı” anlamına gelen jeotermal kelimesi yer
kabuğunun iç kesimlerinde birikmiş basınç altındaki sıcak su, buhar
ve gazdan elde edilen enerjiyi adlandırmak için kullanılmaktadır.
Bu enerjiden yeryüzüne çıkan sıcak sular aracılığıyla yararlanılır.
Kaplıcalar jeotermal enerjinin ilk kullanım alanlarıdır. Jeotermal
enerjiden kaynağın sıcaklığına bağlı olarak ısıtmada ve enerji
üretiminde yararlanılabilir. Özellikle ada devleti olan İzlanda bu
enerjiden çokça faydalanır. Ülkemiz de jeotermal enerji bakımından
zengindir.
Dalga enerjileri: Okyanus, deniz gibi büyük su kütlelerinde
meydana gelen dalga (gel-git) veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su
kütlelerinin sahip olduğu kinetik veya potansiyel enerjinin, elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Deniz ve okyanuslardaki
düzenli akıntıların kinetik enerjisinin, deniz
tabanına yerleştirilen türbünler aracılığıyla
elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanır. Sahilleri güçlü rüzgârlara maruz kalan
ülkelerde kullanılabilir.
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Son yıllarda kullanılmaya başlanan dalga ve sudan enerji modelleri de alternatif enerji kaynaklarından sayılmaktadır. Denizdeki
dalga akımlarından yararlanarak geliştirilen enerjilere dalga enerjisi, tatlı ve tuzlu suların birleştiği yerlere kurulan ünitelerle sağlanan
enerjiye de “ozmos” enerjisi adı verilmektedir.
Hidroelektrik enerji: Suyun sahip olduğu enerjiye hidrolik enerji adı
verilmektedir. Sudan enerji alarak
hidrolik enerjiyi mekanik enerjiye dönüştüren su çarkları ve su türbinleri,
hidrolik enerjinin temel mekanizmasını
oluşturmaktadır.
Akarsular bir ülkenin tarımına hizmet ettiği gibi, elektrik enerjisi
üretiminde de önemli bir role sahiptir. Fosil (petrol, kömür)
yakıtlarından istenildiği kadar elektrik üretebilmekte, fakat bu
kaynakların tükenen ve çevreyi kirleten birer kaynak olmaları
sebebiyle kısıtlı kullanım imkanı bulunmaktadır.
Nükleer enerji: Bir diğer alternatif enerji kaynağı da nükleer
enerjidir. Nükleer enerji atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji
türüdür. Ağır radyoaktif atomların bir nötronun çarpması ile daha
küçük atomlara bölünmesi veya hafif radyoaktif atomların birleşerek
daha ağır atomlar oluşturması sonucu açığa çıkan enerjinin (nükleer
enerji) nükleer reaktörlerde elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle
elde edilir.
Nükleer santraller enerji açığının giderilmesini
ilmesini sağlayabilir ancak bu santrallerin kurulum maliyetinin yüksek olması, nükleer atıkların doğal çevreye
vereceği oldukça büyük zararlar mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.
Nükleer atıkları zararsız hâle getirme
yöntemleri uygulanmalıdır. Bu yöntemler nükleer atığın seviyesine göre
değişir. Nükleer atıklar düşük, orta
ve yüksek seviyede atık olmak üzere
üç gruba ayrılır. Düşük seviyeli atıklar, radyasyon giysileri ve laboratuvar
ekipmanları gibi nükleer malzemeyi işlemek için kullanılan araçlardır. Bunlar
güvenli, depolama ve ambalajlama ile yaklaşık 15 yıl saklandıktan
sonra normal atık olarak atılabilir. Orta seviyede atıklar, yakıt kaplamada kullanılan metal vb. malzemelerdir. Bu atıklar çelik bidonlar
içinde derinliği en az 100 m olan beton yapılarda saklanır. Üst düzey
atıklar ise, son derece radyoaktif olan ve çok uzun yıllar bozunmadan kalan yakıt artığı olan maddelerdir. Bu atıklar, özel izolasyon
malzemesi ile kaplanarak veya yüksek sıcaklıkta cam eriyiği ile karıştırılarak paslanmaz çelik konteynerlere konulur. Bu konteynerler,
nükleer santrallerde veya yerin yaklaşık 500-1200 m altında inşa
edilen özel alanlarda depolanır. Bu depolar, deprem tehlikesi olmayan yörelerde ve yer altı sularından uzakta kurulmalıdır. Bu yöntemlerin yüksek maliyet gerektirdiği de unutulmamalıdır.

Resim 5.51 Nükleer enerji
santrali

237

9. Sınıf Kimya
Nükleer santrallerin kontrollü bir şekilde kullanılması hâlinde
fosil yakıt rezervlerinin daha uzun süre dayanması, çevre kirliliğinin
önlenmesi, yakıt fiyatlarının ayarlanması ve ucuz elektrik üretilmesi
gibi çok yönlü faydalar sağlanacaktır.
Alternatif enerji kaynakları kullanılarak çevre kirliliğinin önüne
geçilebilir. Ayrıca yakın gelecek yenilenebilir enerji kaynaklarının
olduğundan, hâlen enerji ithal eder durumda olan ve dünyanın
belli ülkelerine enerji bakımından bağımlı olarak varlığını sürdüren
devletlerin çoğu kendi enerjisini kendi üretir hâle gelecektir. Böylece
dünya genelinde gözle görülür bir siyasi ve ekonomik rahatlama
sağlanacaktır.
(Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.)

Okuma Metni
Koşulların kendine güvenemeyen bazı kişileri ile şu veya bu
devletin himayesine girmekten başka çare kalmadığına hükmettikleri,
Türk milletinin hedefi ve hedefe gidecek yolları göremeyecek kadar
karanlıklar içinde bulunduğu bir devrede Atatürk “Türk milletinin
asaletinden doğan ve vicdanını dolduran yüksek ve manevi kuvvete,
millî kuvvete” güvenerek işe başlamış ve başarılı olmuştur. Türk
milletine özgü olan yollardan giderek hedefleri ele geçirmiştir.

O günkü koşullarda, “Türk ufuklarından bir gün mutlaka güneş
doğacağını” söyleyen ve “Bunu adeta gözlerimle görüyordum.”
diyen Atatürk Türk milleti ile daima övünmüş bizlere ve bizden
sonraki nesillere övünmemiz için yepyeni sebepler yaratmıştır. Bu
direktifin ikinci hükmü, çalışmaktır. Çalışmadan hiçbir yere gidilemez.
İlerleme bıkmadan, yorulmadan dinlenmeden, çalışarak mümkün
olur. Atatürkçülüğün ideallerine ulaşmak için devamlı çalışmak,
koşullara göre daha çok çalışmak gerekir. Millî durumumuzu,
gelişmeye, dinamik ideale doğru hareketli bir gidiş hâline getirmek
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şiarımız olmuştur. Atatürkçülükte çalışmak ve daha çok çalışmak,
yorulma bilmeden çalışmak gereklidir. Atatürk’ün 1937 yılında Ankara
halkevinde Uludağ gecesinde kendisini yorulmadan takip edeceklerini
söyleyen gençlere hitabı Atatürkçülükte nasıl çalışılacağına ilişkin bir
direktiftir. Bu direktifi Türk milleti bütünü ile uygulamalıdır.
“Yorulmadan beni takip edeceğinizi söylüyorsunuz. Fakat
arkadaşlar, yorulmadan ne demek? Yorulmamak olur mu?
Elbette yorulacaksınız. Benim sizden istediğim şey yorulmamak
değil, yorulduğunuz zaman dahi durmadan yürümek,
yorulduğunuz dakikada da dinlenmeden beni takip etmektir.
Yorgunluk her insan, her yaratık için doğal bir durumdur. Fakat
insanda yorgunluğu yenebilecek manevi bir kuvvet vardır
ki işte bu kuvvet yorulanları dinlendirmeden yürütür. Sizler,
yani yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız dahi beni takip
edeceksiniz. Ben bu akşam buraya yalnız bunu size anlatmak
için gelmiş bulunuyorum. Dinlenmemek üzere yürümeye karar
verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim
yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir.”
Güven, Türk milletinin millet olarak başarısı için şarttır. Atatürkçülükte
övünmek, güvenmek ve millete güven vermek çok önemlidir. Çünkü
“Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, gelişmeye çok
kabiliyetli bir halktır. Bu halk eğer bir defa muhataplarının samimiyetle
kendilerine yardımcı olduklarına inanırsa her türlü hareketi hemen
kabule hazırdır. Bunun için gençlerin her şeyden evvel millete güven
vermesi lâzımdır.
Bu nedenle millete güven vermek için amaçlarımızın neler
olduğunu açıklıkla ifade etmemiz gerekir. Atatürkçülük’te
dinamik ideal ne yapılacağını, ne amaçla yapılacağını açıklıkla
göstermektedir. Fertlerin ve Türk halkının hâlinden memnun olmaları
ve geleceklerinden güven duymaları için inançla duyacağı ve takip
edeceği yollar ve ulaşacağı hedefler Türk devletinin dinamik idealinde
açıklıkla belirtilmiştir. Bu hedefler çalışmak suretiyle gerçekleştirilecek
ve gerçekleştirilmeleri Türk devletinin hür, bağımsız, daha güçlü ve
daha refahlı olmasını sağlayacaktır.
Atatürkçülüğün başarı için öngördüğü bir husus da “Canlı ve
alevli amaçlar sayesinde şahsi menfaatlerimizden ve bencil
emellerimizden uzaklaşabileceğimiz” esasıdır. Türk milletinin
dinamik ideali Türk milletinin toplum ve fertler olarak güvenle
çalışmasını sağlayacak nitelikleri içermektedir.
Bir bütün olarak “Türk öğün, çalış, güven” direktifi bizleri başarıya
götürecektir. İçtenlikle Ne Mutlu Türküm diyenler inanç sahibi
kimselerdir. “Zafer benimdir, muvaffak olacağım” yapacağım,
yapacağız diyebilecek kimselerdir. Aciz ve korkak insanlara
inanmamamız gerektiğini bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız.
Atatürk ve Atatürkçülüğe İlişkin Makaleler ( İkinci kitap)
(Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanmıştır.) İstanbul-2001
Sayfa:363, 364, 365
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıda verilen tanımlamaları ilgili kavramlarla eşleştiriniz.
Tanımlar
1. Kirli ve yağlı şeyleri temizlemek için yağlar ve alkalilerden oluşmuş kimyasal madde.
2. Petrol türevlerinden elde edilen, temizleme özelliği olan tuz, sıvı ve krem durumundaki kimyasal
madde.
3. İki veya daha çok metalden (bazı durumlarda ametaller katarak) oluşan metal görünümünde katı
veya sıvı karışım.
4. Yapı elemanlarını sağlamlaştırmak, duvarları sıvamak için kullanılan kum, kireç, çimento vb.
maddelerin su ile karıştırılıp oluşturulan karışım.
5. Kum, kireç, çimento vb. maddelerin suyla karıştırılmasıyla oluşturulan ve yapılardaki yüzeyleri
düzgünleştirmek için kullanılan yarı akışkan karışımın adı.
6. Çimentonun su yardımıyla kum, çakıl vb. maddelerle karışması sonucu oluşan sert, dayanıklı,
bağlayıcı yapı malzemesi.
7. Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çabuk sertleşen ve yapılarda harç
malzemesi olarak kullanılan kül renginde beyaz toz.
8. Dış etkilerden korumak için eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli madde.
9. Soda veya potasyum katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve kırılgan cisim.
10. Kaolinden yapılma, beyaz, sert ve yarı saydam çömlek hamuru veya bu hamurdan yapılmış kap.
11. Verimini arttırmak için toprağa dökülen her türlü hayvan dışkısı, kimyasal veya bitkisel madde.
Kavramlar
a. Ağır Metaller
(

)

b. Aktif Molekül
(

)

c. Alaşım
(

)

ç. Beton
(
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)

d. Boya
(

)

e. Cam
(

)

f. Çimento
(

)

g. Deterjan
(

)

h. Gübre
(

)

ı. Harç
(

)

i. Kil
(

)

j. Plastik
(

)

k. Porselen
(

)

l. Sabun
(

)

m. Seramik
(

)

n. Sıva
(

)
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B- Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış
ise “Y” harfini işaretleyerek doğrusunu yazınız.

1

Su her kiri temizler.

(D) (Y)

2

El, yüz ve vücut temizliğinde deterjan
kullanılmaz.

(D) (Y)

3

Tuz ruhu (HCl) ve çamaşır suyu (NaClO) birlikte
kullanılabilir.

(D) (Y)

4

Sabun molekülünde hidrofil (suyu seven)
hidrofob (suyu sevmeyen) uçlar vardır.

(D) (Y)

5

Sabunun sert sularda temizleme etkisi artar.

(D) (Y)

6

Sert sabunlar Na, yumuşak sabunlar K tuzlarıdır.

(D) (Y)

7

Sabun dışındaki temizleyicilerin tümü deterjan
sınıfına girmemektedir.

(D) (Y)

8

Çamaşır sodası (Na2CO3) sulardaki sertliği
gidermez.
giderir.

(D) (Y)

9

Yağlar asidik ortamda hidroliz ile çözünür hâle
gelir.

(D) (Y)

10

Bir çamaşırı ağartmak rengini soldurmaz.

(D) (Y)

11

Çamaşır suyunun formülü NaClO olup kimyasal
adı sodyum hipoklorittir.

(D) (Y)

12

Çamaşır suları florlu
klorlu ve oksijenli olarak iki
türlüdür.

(D) (Y)
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C. Aşağıdaki soruları cevaplayarak nedenlerini açıklayınız.
1. Sabun, kiri nasıl temizler?
2. Deterjandaki katkı maddeleri nelerdir?
3. Deterjanın çevreye olan zararlı etkileri nelerdir?
4. Çamaşır suyu, kumaşı nasıl ağartır?
5. Herhangi bir kumaş için “güneşte soldu” denilince ne anlamalıyız?
6. Harç, sıva ve beton binaların dayanıklılığını nasıl etkiler?
7. Günlük yaşamda kullanılan alaşım, porselen ve cam kaplar nelerdir?
8. Camın ham maddeleri nelerdir?
9. Camın renklendirilmesinde hangi kimyasallar kullanılır?
10. Peptid bağları nasıl oluşur?
11. Fotosentez ve solunum olaylarının ekolojik denge için önemini açıklayınız.
12. Sularda kirliliğe neden olan maddeler nelerdir?
13. Su kirliliğini ortadan kaldırmak için neler yapmalıyız?
14. Toprak kirliliğine neden olan maddeler nelerdir?
15. Çevre dostu enerjiler nelerdir? Yaşamdaki önemini yazınız.
Ç. Aşağıdaki metinde noktalı yerleri uygun olan kavramlar ile tamamlayınız.
Solunum, bronz, pH değeri, dipeptit (dimer), renkli, R (alkil) grup, sabun, çimento,
sırlama, akışkan, organik, bağlayıcı, harç, beton
1. Kum, çakıl ve çimentonun su ile karıştırılmasıyla oluşan yapı malzemesine ……………. adı
verilir.
2. Sönmüş kirecin kum ile karıştırılmış hâline ………....…denir.
3. İki amino asitin birleşmesiyle …….....….oluşur.
4. Proteinlerdeki çeşitliliği amino asitlerin sıra, sayı ve çeşidi belirler. Bu çeşitliliği de ……..
kontrol eder.
5. Yüksek karboksilli asitlerin sodyum veya potasyum tuzlarına ……........…. denir.
6. Sabun çözeltilerinin ................. yediden biraz daha büyüktür.
7. Kil ile kireç taşının özel fırınlarda pişirilerek elde edilen maddeye………… adı verilir.
8. Cam imalinde Cu,Fe, Co,Mg,Ag,Au, Sb gibi bazı maddelerin katılmasıyla cam…… hâl alır.
9. Seramiği; su geçirmez, renklendirilebilir ve kir tutmaz hâle getirmek için kullanılan çözeltinin
genel adına......................çözeltisi denir.
10. Boyalarda kullanılan çözücülerin görevi boyayı ……….. kıvamda bulundurmaktır.
11. Boyalara sertlik,sağlamlık ve parlaklık sağlayan kimyasallara…...…… adı verilir.
12. Bakır ve kalayın birlikte oluşturduğu alaşıma …………denir.
13. Fotosentezde inorganik maddelerden ( CO2, H2O ) …….……. madde üretilir.
14. Sindirim sonucu oluşan küçük moleküllü yapıların yanması sonucu enerji üretimine ............
denir.
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D. Aşağıdaki sorularda uygun seçeneği işaretleyiniz.
1. Yüzey-aktif maddeler molekül yapılarından dolayı aşağıdakilerden hangisinde çözünebilir?
A) Yalnız suda
B) Yalnız yağda
C) Suda ve yağda
D) Metalde
E) Betonda
2. Hidrofil ve hidrofob ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.

Hidrofil uç suyu sever.

II. Hidrofob uç suyu sever.
III. Hidrofil uç polardır.
IV. Hidrofob uç apolardır.
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız lV

D) ll ve lll

E) l, lll ve lV

3. Aşağıdakilerden hangisi yüzey aktif madde içermez?
A) Anyon aktif maddeler
B) Katyon aktif maddeler
C) İyonik olmayan maddeler
D) Anfoter maddeler
E) Teflon
4. Aşağıdakilerden hangisi sabunun bileşiminde olması istenmez?
A) Yağ asitleri
B) Sülfürik asit
C) Tuz
D) Silikatlar
E) Su
5. Çamaşır sodasının formülü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ca(OH)2
B) NaClO
C) Na2CO3
D) CaH2
E) HCl
6. Aşağıdakilerden hangisi sodyum hipokloritin formülüdür?
A) NaClO
B) NaOH
C) CaCO3
D) H2SO4
E) H2O
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7. CaCO3(k) + ısı

CaO (k) + CO2 (g)tepkimesi aşağıdakilerden hangisinin elde ediliş

tepkimesidir?
A) Sönmemiş kireç eldesi
B) Sabun eldesi
C) Deterjan eldesi
D) Cam eldesi
E) Seramik eldesi
8. Kum, soda ve kirecin yüksek ısı altında karıştırılması ile elde edilen ürün nedir?
A) Sabun
B) Deterjan
C) Beton
D) Cam
E) Sıva
9. Aşağıdakilerden hangisi cam türü değildir?
A) Lamine cam
B) Kristal cam
C) Prizma cam
D) Mercek
E) Porselen
10.

I. Kurutma
II. Pişirme
III. Şekilleme
IV. Sırlama
V. Hamurun hazırlanması

Yukarıda seramiğin üretim aşamaları verilmiştir. Aşamaların doğru sıralanışı hangisidir?
A) IV, II, I, III ve V
B) V, III, I, II ve IV
C) I, II, III, IV ve V
D) V, IV, III, II ve I
E) V, III, II, I ve IV
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E. Aşağıda yer alan kelimeler tabloda düz, ters, ve çapraz olarak yerleştirilmiştir.Bu
kelimeleri bularak işaretleyiniz. İşaretlenmeyen harfleri soldan sağa doğru şifre bölümüne
yerleştirerek gizli cümleyi bulunuz (Noktalar kelime başlangıcını gösterir.).
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

A

B•

B

İ

M

A

C

L

A

T

S

İ

R

K•

R

Y•

B

S

O•

Ö

Z

S

K•

L

O

R

O

F

İ

L

Ü

E•

C

Z

R

A

P•

T

A

Ş

B

İ

N

K•

Z

N

A•

Ç

M

P

O

R

S

E

L

E

N

E

Z

Ğ

M

D

O

A

Y

O

B

I

L

Ğ

A

İ

I

F

A

••

Y

•

•

E

S

I

L

T

O

L

B

A

G

M

R

O

C

F

I

M

Ü

E

N

E

H

E

A

M

E

R

T

E

G

C

A

K

İ

A

S

R

G

E

A

L

Ö

O

N

Ğ

I

C

E

N

N

İ

R

T

H

Y

A

L

E

L

M•

A

O

İ

E

L

B•

Z

R

M

T

E

N

A

E

R

C

E

K

C

A

M

I

T

L

•

Y

T

•

R

S

S

İ

U

Y

Ü

E

E

M

I

Ş

A

M

O

İ

Z

L

Z

M

J

N

Ğ

İ

F

U•

R

A

N

Y

U

M

A

T

E

Z

K

E
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1. Ağır metal

10. Enzim

19. Kristal cam

28. Porselen

2. Aktif molekül

11. Fotosentez

20. Kum

29. Prizma camı

3.

12. Hidrojen

21. Mercek camı

30. Protein

4. Bağlayıcı

13. Kan

22. Nişasta

31. Sabun

5.

14. Kırılmaz lamine cam

23. Nano

32. Tuz

6. Beton

15. Kimya

24. Ozmos

33. Uranyum

7. Bor

16. Kir

25. Örtücü

34. Yağlı boya

8. Boya

17. Kireç

26. Pas

9. Cam türleri

18. Klorofil

27. Plastik

Aminoasit
Baz

ŞİFRE
_ _ _ /_ _ _/
_ _ _ / _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ /
_ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _
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PERFORMANS ÖDEVİ 1
İÇERİK

SÜRE

BEKLENEN BECERİLER

ARAÇ VE GEREÇ

DEĞERLENDİRME

Çöplerin geri
dönüşümü ve
ekonomiye
katkısı

2-4
hafta

Araştırıcı kabiliyeti artırma,
üretici düşünme, dilimizi
etkili ve güzel
kullanma, iletişim,
karar verme

Laboratuvar
malzemeleri, kitle
iletişim araçları,
renkli kalemler,
fotoğraf makinesı

Dereceli puanlama
anahtarı

Bu çalışmada sizden;
1- Çöpün tanımını,
2- Çöpün çevre estetiğine etkisini,
3- Katı çöplerin sınıflandırılmasını (lastik, plastik, teneke, kâğıt, naylon, cam, mukavva, vb.),
4- Sıvı çöplerin sınıflandırılmasını (boyar maddeler, petrol bazlı olanlar, gübre içerenler, vb.),
5- Gaz çöplerin sınıflandırılmasını (kükürt oksitleri, azot oksitleri, ilaç içerenler, partikül içerenler, vb.),
6- Ev ve sanayilerden oluşan çöpler için bir çözüm bulmanız beklenmektedir.
Performans adı: Çöplerin geri dönüşümü
Sevgili öğrenciler “Çöp ve geleceğimiz” hakkında aşağıdaki açılardan bir sunu hazırlayınız.
1- Sebze ve meyve atıkları
2- Kâğıt, karton, mukavva, atıkları
3- Naylon, lastik, plastik, atıkları
4- Saç ve tırnak atıkları
5- Cam türü atıklar
6- Metal türü atıklar
7- Toplu yerlerde artan yemek atıkları
8- İlaç atıkları
9- Hazır gıdaların ambalaj atıkları
10- Yeni teknoloji yüzünden artık kullanılmayan eski teknoloji
11- Üretim merkezlerindeki katı, sıvı ve gaz atıkları
Performans Hazırlama Süreci
Aşağıdaki yönergeleri okuyarak uygulayınız.
1- Yukarıda gruplandırılan (veya öğretmeninizle kararlaştırdığınız) başlıklardan birini alınız.
2- Seçtiğiniz konuda çalışacak iki arkadaş ile grup oluşturunuz.
3- Grup içinde kendinize bir çerçeve planı hazırlayıp öğretmeninizle ön görüşme yapınız.
4- Kütüphane, internet ve yerinde ziyaret için grubunuzda süreyi tespit ediniz.
5- Bir hafta içinde size gerekli olan süreyi öğretmeninize iletiniz.
6- Yapacağınız ve yaptığınız tüm görüşmeleri kayda alınız.
7- Size en yakın olan belediye, Çevre Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü, temizlik şirketleri vb. yerlere
giderek çöp konusunda bilgiler derleyiniz.
8- Edindiğiniz bilgi-beceri ile kendi metodunuzu tasarlayınız.
9- Çalışmanızı nasıl yaptığınız hakkında bir rapor yazınız.
10- Hazırladığınız çalışmayı sınıfa sununuz.
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PERFORMANS ÖDEVİ 2
İÇERİK

SÜRE

BEKLENEN BECERİLER

ARAÇ VE GEREÇ

DEĞERLENDİRME

Suyun
kullanım
alanları

2-4
hafta

Araştırıcı kabiliyeti
artırma, üretici düşünme,
karar verme, iletişim,
dilimizi etkili ve güzel
kullanma

Laboratuvar
Bilgisayar
Kütüphane
Fotoğraf makinesi
Renkli kalem

Dereceli puanlama
anahtarı

Bu çalışmada sizden;
1. Kullanım ve içme sularının özelliklerini araştırmanız,
2. Ev ve sanayilerden oluşan atık suların yapısını belirlemeniz,
3. Kullanım ve içme sularının temin yollarını belirlemeniz,
4. Size en yakın su analizi laboratuvarı (resmi veya özel) ziyaret ederek bu konuda bilgilenmeniz,
5. Suyun canlılar üzerindeki yaşamsal önemini araştırmanız,
6. Olabilecek bir su kıtlığında alabileceğiniz önlemleri tespit etmeniz beklenmektedir.
Performans adı: Yaşam için temiz suyun yeri ve önemi
Sevgili öğrenciler, “ su” hakkında aşağıdakilerden faydalanarak bir sunu hazırlayınız.
1. Suyun yokluğunun canlılar üzerindeki etkisi
2. Su kimyası
3. Suyun enerjisi
4. Suyun temizleme özelliği
5. Kimyasal maddelerden etkilenmesi
6. Güzellik maddelerine etkisi ve onlardan etkilenmesi
7. Atık sulardan içme suyu hazırlanması
8. İçme suyunun özellikleri ve kalitesi
9. Suyun ekonomisi
10. Sert suyun temizliğe olan olumsuz etkileri
11. Global ısınma sonucunda suyun stratejik önemi
Performans Hazırlama Süreci
Aşağıdaki yönergeleri okuyarak uygulayınız.
1. Yukarıda gruplandırılan başlıklardan birini tercih ediniz.
2. Seçtiğiniz konuda çalışacak iki arkadaş ile grup oluşturunuz.
3. Grup içinde kendinize bir çerçeve planı hazırlayıp öğretmeninizle ön görüşme yapınız.
4. Kütüphane, internet ve yerinde ziyaret için grubunuzda süreyi tespit ediniz.
5. Bir hafta içinde size gerekli olan süreyi öğretmeninize iletiniz.
6. Yapacağınız ve yaptığınız tüm görüşmeleri kayda alınız.
7. Size en yakın olan belediye, Çevre Müdürlüğü, Orman Müdürlüğü vb. yerlere giderek su
konusunda bilgiler derleyiniz.
8. Edindiğiniz bilgi-beceri ile kendi metodunuzu tasarlayınız.
9. Çalışmanızı nasıl yaptığınız hakkında bir rapor yazınız.
10. Hazırladığınız çalışmayı sınıfa sunu olarak hazırlayınız.
11. Sınıfınıza sunum yapabilmek için öğretmeninizle görüşerek uygun zaman ayarlayınız.
247

9. Sınıf Kimya

PROJE GÖREVİ
İÇERİK

Hayatımızda
Kimya

SÜRE

BEKLENEN BECERİLER

ARAÇ VE GEREÇ

DEĞERLENDİRME

2 ay

Araştırma
Girişimcilik
Karar verme

Yazılı ve görsel
yayınlar
Kitle iletişim
araçları

Proje değerlendirme
Derecelendirme
Ölçeği

Bu projede sizden;
1- Farklı kimyasal maddelerin fayda ve zararlarını karşılaştırabilmeniz,
2- Çevreye zararlı maddeleri yayan kaynaklara örnekler vermeniz,
3- Zararlı kimyasal maddeleri, kirlettikleri ortam ve zarar bakımından sınıflandırmanız,
4- Çevreye zararlı maddeleri kalıcılık yönünden irdelemeniz,
5- Çevre-endüstri-enerji ilişkilerini araştırmanız istenmektedir.
Proje adı: (Seçilen konu yazılacak.)
Sevgili öğrenciler, sizden çevrenizde karşılaşabileceğiniz kimyasal maddelerden herhangi birini/bir
grubunu (deterjanlar, plastikler, boraks, soda, cam, çimento, uranyum gibi) seçerek bu maddelerin
ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin araştırılmasını içeren bir proje hazırlamanız beklenmektedir.
Projeyi Hazırlama Süreci
Bu proje gerçekleştirilirken aşağıdaki aşamalara uymanız çalışmanızı kolaylaştıracaktır.
Hazırlık
1- Bir hafta içinde çalışma yapacağınız arkadaşlarınızı belirleyerek grubunuzu oluşturmalısınız.
2- Araştırmanın verimli ve zamanında hazırlanması için aranızda iş bölümü yaparak her bireyin
sorumluluklarını belirlemelisiniz.
Uygulama
1- Belirlediğiniz kimyasal maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin nedenlerini,
2- Araştırmanıza konu olan kimyasal maddelerin çevreye verdiği olumsuz etkilerini en aza
indirgemek için neler yapılabileceğini,
3- Bu kimyasal maddelerin ekolojik dengeye olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi ile ilgili
ülkemizde yapılan çalışmaları,
4- Bu kimyasal maddelerin üretimini dikkate alarak sanayileşmenin ve enerji kaynaklarının
kullanımının sosyal ve politik maliyetini araştırarak çalışmanızda yer vermelisiniz.
5- Sizin bu maddelerin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirecek önerileriniz neler olurdu?
Belirleyiniz.
Sunum
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•

Çalışmanızı raporlaştırınız. Raporunuzdan yararlanarak sunum materyali hazırlayınız.

•

Sunumunuzu belirlenen sürede yapınız.
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Performansın adı

:

Öğrencinin adı soyadı

:

Sınıfı

:

Numarası

:
DERECELER
BECERİLER

Çok İyi

İyi

Orta

Geçer

Yetersiz

1

2

3

4

5

I. PERFORMANS HAZIRLAMA SÜRECİ
Performansın amacını belirleme
Performansa uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Performansı plana göre gerçekleştirme
Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM
II. PERFORMANS İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve düzgün yazma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Eleştirel düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün konuşma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde
sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle
destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasındaki özgüvene sahip olma

TOPLAM
GENEL TOPLAM
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PROJE VE SUNU DEĞERLENDİRME DERECELEME ÖLÇEĞİ
BECERİLER
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı hazırlama
Grup içinde görev dağılımı yapma
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Ekip çalışmasını gerçekleştirme
Proje çalışmasının istekli olarak
gerçekleştirilmesi
II. PROJE İÇERİĞİ
Türkçeyi güzel ve etkili kullanma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Eleştirel düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma
III. SUNU YAPMA
Türkçeyi güzel ve etkili kullanma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek
şekilde sunma
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini iyi
kullanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında öz güvene sahip olma
Genel Toplam
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2

1

(Çok İyi)

(İyi)

(Orta)

(Zayıf)
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SÖZLÜK
-Aaerosol

:

Bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılması.

ağartma
aktarma(dekantasyon)

:
:

Yükseltgenlerle renk veren maddelerin renginin giderilmesi.
Çöktürme işleminde tamamen çöken kısmın üstünde kalan sıvının
bulandırılmadan başka bir kaba taşınması.

aktiflik(etkinlik)
alaşım
alizarin

:
:
:

alkali metaller
allotrop

:
:

amalgam

:

ametal
anot
anyon
asal gaz
asit

:
:
:
:
:

Tepkimeye girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimi.
İki veya daha fazla metalden oluşmuş homojen katı karışım.
Eskiden kökboyası denilen bitkiden çıkarılan günümüzde kimyasal
yolla hazırlanan boya maddesi.
Periyodik cetvelde IA grubunda yer alan elementler.
Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek, farklı geometrik
şeklindeki kristalleri.
Cıva içeren alaşım. Bileşenlerine bağlı olarak bazıları sıvı bazıları
katıdır.
Metal özelliği göstermeyen ısıyı ve elektriği iyi iletmeyen madde.
Elektrolizde güç kaynağının (+) pozitif ucuna bağlanan elektrot.
Negatif yüklü iyon.
Periyodik cetvelin VIIIA gurubundaki elementlerin her biri, soy gaz.

aşırı doymuş çözelti

:

atmosfer basıncı

:

atom numarası
ayırt edici özellik
ayırma
ayrımsal damıtma

:
:
:
:

ayrımsal kristallendirme

:

basınç
baz

:
:

bileşen
bileşik

:
:

bileşik formülü
bileşim
bozunma

:
:
:

cevher
çift bağ

:
:

çimento

:

çökelek

:

çöktürme

:

çözelti

:

Suda çözündüğünde ortama (H+) iyonu veren maddeler.
Belirli sıcaklıktaki doymuş halinde geçici olarak daha fazla çözünen
içeren çözelti.
Atmosferdeki havanın ağırlığından dolayı uyguladığı açık hava
basıncı.
Bir atomun çekirdeğinde bulunan protonların sayısı.
Maddeleri ayırt etmek için kullanılan özellik.
Bir karışımdan bileşenlerini elde etme.
Farklı sıvılardan oluşan bir karışımdaki sıvıları kaynama noktaları
farkından yararlanarak ayırma metodu.
Bir karışımı oluşturan bileşenleri çözünürlük farklarından
yararlanarak birbirinden ayırma metodu.

-B-

Birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvet.
Suda çözündüğünde hidroksit iyonu (OH-) derişimini artıran
madde.
Karışımı oluşturan maddelerden her biri.
İki ya da daha fazla elementin kimyasal değişmeyle meydana
getirdiği madde.
Bir bileşikte atomların birleşme oranlarını gösteren en basit formül.
Kimyasal bileşiği oluşturan elementlerin sayısal değeri.
Maddenin daha basit yapıdaki maddelere tek yönlü dönüşmesi.

-C–Ç-

Doğal bileşik ve minerallerin genel adı (filiz).
İki atom arasında iki elektron çiftinin ortaklaşa kullanılmasıyla
ortaya çıkan bağ.
Kil, kum ve kireç taşının belirli oranlarda karıştırılarak pişirilmesiyle
ortaya çıkan havada ve suda sertleşebilen madde.
Tepkime sonucunda çözeltide çözünmediğinden, katı olarak
ayrılabilen çözeltinin dibinde toplanan madde.
İki çözelti karıştırıldığında çözeltideki iyonların etkileşerek suda
çözünmeyen katı oluşturma yöntemi.
İki ya da daha çok maddenin karışmasıyla oluşan homojen
karışım.
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çözücü
çözünen
çözünürlük

:
:
:

değerlik elektronları
derişik

:
:

destilasyon

:

deterjan

:

dimer

:

diyaliz

:

dublet

:

elektrolit
elektroliz

:
:

element

:

enzim

252

faz

:

felsefe taşı

:

fermentasyon

:

fiziksel değişme

:

formül birimi

:

formül kütlesi

:

fruktoz

:

glikoz

:

geçiş elementleri

:

göz taşı

:

grup

:

halojen
heterojen karışım
hidrofil

:
:
:

Çözeltide genellikle daha fazla bulunan bileşen.
Çözeltide genellikle daha az miktarda bulunan bileşen.
Belirli sıcaklık ve basınçta 100 g suda çözünen maddenin en fazla
kütlesi.
-DAtomun elektron dizilişinde son katmanında bulunan elektronları.
Birim çözelti hacminde çözünme oranı çok olan madde için
kullanılan niteleme.
Isıtma ve soğutma yoluyla iki ya da daha fazla maddenin sıvı ya
da buhar karışımlarının saflaştırılması amacıyla küçük bileşenlere
ayrılması.
Petrol türevinden elde edilen temizleme, arıtma özelliği olan toz,
sıvı veya krem halinde bulunabilen kimyasal madde.
İki küçük monomerin birleşmesi ile oluşan molekül, iki küçük alt
birime sahip molekül.
Böbrek yetmezliği olan kişilerde vücutta biriken fazla sıvı ve atık
maddelerin yarı geçirgen bir membran aracılığıyla temizlenmesi
işlemi.
Bir atomun elektron alış verişi ya da elektron ortaklaşması sonucu
elektron dizilişini He atomununkine benzetmesi.
-EElektrik akımını iletebilen sıvı.
Elektrik akımı yardımıyla, bir sıvı içinde çözünmüş kimyasal
bileşiklerin ayrıştırılması işlemi.
Hiçbir kimyasal ayrıştırma tekniğiyle kendisinden daha basit
maddelere dönüştürülmeyen saf madde.
Canlı hücrelerde üretilen organik katalizörler.
-FBir sistemin kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri değişiklik
göstermeyen bölümü.
Maddeyi altına çevirecek aynı zamanda da ölümsüzlük iksiri olarak
kullanılabilecek efsanevi madde.
Maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar
aracılığıyla genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak
çürümesi.
Bir maddenin kimyasal bileşimini değiştirmeksizin uğradığı
değişme.
Bir bileşiğin formülünü oluşturan atomların en küçük oranlarını
gösteren grubu.
Bir bileşiğin formül biriminin veya molekülünün karbon 12 atomuna
göre kütlesi (Birimi a.k.b’dir.).
Meyve şekeri adının çağrıştırdığı gibi meyvelerden çok Hindiba
kökü ve sarımsakta bulunan bir şeker.
-GC6H12O6 genel formülüne sahip basit karbonhidrat.
Periyodik cetveldeki B grubunu oluşturan ve hepsi metal olan
elementler.
Boya ve tarım ilacı olarak kullanılan mavi renkteki bakır(II) sülfatın
halk arasındaki ismi.
Periyodik cetveldeki düşey sütunlardan her biri.
-HPeriyodik cetvelin VIIA grubunda bulunan elementlerin her biri.
Bileşimi ve özellikleri her noktasında aynı olmayan karışım.
Suyu seven.

9. Sınıf Kimya
hidrofob
hidrolik
homojen karışım

:
:
:

ısı
iksir
iletken
indigo
iyon
iyonik bağ

:
:
:
:
:
:

iyon yapılı bileşikler

:

katlı oranlar yasası

:

katot
katyon
kaynama

:
:
:

kemik külü

:

kimyasal bağ

:

kimyasal değişim

:

kimyasal özellik

:

kir
kovalent bağ

:
:

kristal
kristallendirme

:
:

kristalizuar

:

kuru buz
kütle numarası

:
:

kütlenin korunumu
yasası

:

lewis yapısı

:

metal

:

metan

:

mineral
molekül

:
:

Suyu sevmeyen.
Sıvıların mekanik özelliklerini inceleyen bilim dalı.
Bileşimi ve özellikleri her noktasında aynı olan karışım, çözelti.
-I-İSıcaklık farkından dolayı alınan ya da verilen enerji çeşidi.
Yenileyici ve şifa verici olduğuna inanılan içecek.
Isı ve elektrik akımını ileten madde.
Sentetik boyar madde.
“-” ya da “+” yüklü atom ya da atom grubu.
Bir metalle ametal arasında elektron alış verişi ile gerçekleşen
kimyasal bağ.
İyonik bağlar içeren bileşikler.
-KAynı elementlerden oluşan iki farklı bileşikte elementlerden birinin
aynı miktarı ile birleşen diğer elementin kütleleri arasında tam
sayılarla ifade eden yasa.
Bir pildeki (-) yüklü elektrot.
Pozitif yüklü iyon.
Bir sıvı maddenin belli bir sıcaklıkta her yerinden kabarcıklar
çıkararak hızla buharlaşması.
Kemiklerin yakılması sonucu oluşan en az %30 Ca ve %15,3 F
içeren, buzlu cam yapımında kullanılan ürün.
Aynı ya da farklı cinsten atomları, kuvvetli etkileşimlerle kümeler
hâlinde bir arada tutan kuvvet.
Maddenin yapısındaki atomların yeniden düzenlenmesi sonucu
yeni ve başka özellikte maddelerin oluştuğu değişim.
Bir maddenin başka bir madde ile olan etkileşimi dikkate alınarak
belirtilen özelliği.
Herhangi bir şeyin veya vücudun üzerinde oluşan, biriken pislik.
Atomlar arasında elektron ortaklaşması ile oluşan bağ.
Belirli bir geometrik şekle sahip olan katı parçacığı.
Çözünürlükleri birbirinden oldukça farklı olan katı maddelerden
oluşan karışımın bileşenlerine ayırma yöntemi.
Kristallendirme deneylerinde kristallendirme kabı olarak kullanılan
cam malzeme.
Katı karbon dioksit.
Bir atomun çekirdeğinde bulunan nötronların ve protonların
toplamı.
Bir kimyasal tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı
tepkime sonunda oluşan maddelerin kütlelerinin toplamına eşit
olduğunu ifade eden yasa.
-LBir elementin sembolünde değerlik elektronlarını noktalarla
gösteren yapı.
-MIsıyı ve elektriği ileten, vurmaya ve çekmeye dayanıklı
elementlerden her biri.
CH4 formülüne sahip hidrokarbon.
Belirli kimyasal yapısı olan inorganik bileşik.
Bileşiğin kendine has özelliğini gösteren en küçük birimi.
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monomer

:

Bir araya gelerek çok uzun polimer yapısı oluşturan en küçük
birim.

nicel analiz
nişasta

:
:

nitel analiz
nitelik

:
:

nötr
nötralleşme
nötron

:
:
:

oda koşulları

:

Miktar bulma, ölçmeye dayanan analiz.
Suda çözünmeyen kompleks karbonhidrat. (Bitkiler tarafından fazla
glikozu depolamak için kullanılır. )
Ölçmeye dayanmayan analiz.
Olayların özünü, durumunu ve farkını belirleyen özelliklerin
tamamı.
Elektriksel yüke sahip olmayan, yüksüz.
Asidin bazla veya bazın asitle eş miktarlarının tepkimeye girmesi.
Çekirdekte bulunan yüksüz tanecik.
- O -Ö -

oksit
oktet
organik
organik kimya

:
:
:
:

ortaklanmış elektron çifti
örgü
öz kütle
özütleme (ekstraksiyon)

:
:
:
:

pas

:

pirinç
plastik
pnömatik
polar
polar bağ

:
:
:
:
:

polar molekül
poli
polimer

:
:
:

polimerizasyon
polimerleşme

:
:

protein

:

radyasyon
redoks

:
:

sabit oranlar yasası

:

sabun

:

sabunlaşma
saf madde

:
:

-N-

25 oC sıcaklık ve 1 atm basınç koşulları.
Bir elementin oksijenle oluşturduğu bileşik.
Atomun değerlik katmanında sekiz elektronun bulunması.
Organizmayla, canlılarla ilgili.
Temelinde karbon bulunduran (karbonatlar ve karbon dioksit hariç)
bileşikleri araştıran bilim dalı.
Kovalent bağ oluşturan elektronlar.
Bir kristaldeki atom ve moleküllerin düzenli dizilişi.
Maddenin birim hacminin kütlesi.
Bir çözelti ya da süspansiyon içindeki organik maddeyi çözen fakat
çözelti ya da süspansiyondaki çözücü ile karışmayan bir madde
yardımıyla ayırma.
-PHava su ya da sulu çözeltilerin etkisiyle demirin yüzeyinde oluşan
kırmızı, kahve renkli demir oksit.
Çinko bakır alaşımlarının genel adı.
Bazı polimerik malzemelere verilen genel ad.
Hava basıncı ile çalışan otomasyon makineleri.
Kutuplu.
Kimyasal bağı oluşturan atomlardan birinin kısmen negatif,
diğerinin pozitif yük oluşturması.
Yapısında kısmen “+” ve kısmen “-” bölüm bulunduran molekül.
Çok.
Küçük moleküllerin birbirine zincir hâlinde bağlanmasıyla oluşan
dev moleküller.
Monomer moleküllerden polimerlerin oluşturulması.
Benzer ya da farklı birçok küçük molekülün polimer denilen büyük
moleküller biçiminde birleşmesi.
Aminoasitlerin zincir hâlinde birbirlerine bağlanmasından oluşan
büyük moleküllü organik bileşik.
-RUzayda enerjinin dalga şeklinde ilerlemesi.
İndirgenme -Yükseltgenme tepkimeleri.
-S-ŞBileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit oran
olduğunu belirten yasa.
Su ile birleştiğinde temizlemede kullanılan maddelerden sıvı ya da
kalıp şeklinde olanlara verilen genel ad.
Yağların bazlarla etkileşmesi olayı.
Farklı özellikte tanecik bulunmayan belirli ayırt edici özellikleri olan
madde.
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sakkaroz

:

selüloz

:

sentetik
sentez
seramik

:
:
:

seyreltik çözelti
simya
sirke

:
:
:

suspansiyon

:

süblimleşme

:

süzme
süzüntü
şeker

:
:
:

teflon
termoplast

:
:

trimer
tunç

:
:

uçucu madde
uçucu yağ

:
:

üçlü bağ

:

ürün

:

vurgun

:

yalıtkan
yanma
yoğuşma
yoğunluk
yükseltgen
yükseltgenme
yükseltgenme sayısı

:
:
:
:
:
:
:

zayıf tuz

:

Şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen, günlük konuşma
dilinde halk arasında şeker olarak isimlendirilen madde.
Bitkilerde hücre yapısının büyük bir bölümünü oluşturan kağıt,
yapay ipek ve patlayıcı maddeleri yapımında kullanılan bir
karbonhidrat.
Yapay, suni.
Birleştirme.
Organik olmayan malzemenin oluşturduğu bileşimlerin çeşitli
yöntemler ile şekil verildikten sonra sırlanarak veya sırlanmayarak
ve pişirilerek sertleştirilip dayanıklılık kazandırılması.
Çözüneni az çözücüsü çok.
Doğanın ilkel yollarla araştırılması.
Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılan asetik asit
içeren sulu çözelti.
Herhangi bir sıvı içinde katı maddenin çözünmeden asılı olarak
kalması.
Katının doğrudan gaz hâline veya gazın doğrudan katı hâle
geçmesi.
Sıvıdaki katının fiziksel yöntemlerle ayrılması.
Süzme işleminde süzgeç kâğıdından geçen berrak sıvı.
C6H12O6 genel formülüne sahip karbonhidratlara verilen ad.
-TPolitetra floroetilen (PTFE) polimerin ticari adı.
Isı etkisi altında dönüşümlü olarak formunu kaybeden,
şekillendirilebilen yapılara verilen isim.
Üç küçük monomerin birleşmesi ile oluşan molekül.
Bakır ve kalaydan meydana gelen alaşım.
-U-ÜBulunduğu karışımdan çok kolay gaz hâline geçebilen madde.
Eczacılıkta kullanılan, bitkilerden elde edilen hoş kokulu organik
bileşik.
İki atom arasında üç tane elektron çiftinin ortaklaşmasıyla oluşan
bağ.
Kimyasal tepkimede ortaya çıkan madde.
-VVücut dokusunda çözünmüş olan gazların serbest gaz kabarcıkları
hâline geçerek oluşturduğu hastalıklara verilen genel isim.
-YIsıyı ve elektrik akımını iletmeyen veya çok az ileten madde.
Maddenin genellikle oksijenle oluşturduğu tepkime.
Gazın sıvı hâle geçmesi (ısı vererek).
Birim hacimdeki kütle.
Kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgeyen madde.
Elementlerin elektron vererek (+) pozitif değerliğe geçmesi.
Elementin elektron alarak veya elektron vererek aldığı değerlik.
-Zİyonlarına kısmen ayrışan tuz.
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D

İ

Z

İ

N

amilaz 220

141, 197, 208, 209

amino asit 85, 124, 217, 218

boyacılık 21

aerosol 140, 141, 231

amorf karbon 71

bronz (tunç) 211, 212

agrega 200

ampirik formül 80

ağ örgülü katı 71

anorganik bileşik 78, 79, 80,
204

buharlaştırma 60, 172, 177,
179

-A-

ağartıcı 118, 194
ağartma 19, 21, 117, 194, 195
ağır metal katyonları 231
akciğer 152, 215, 216, 230,
233

anorganik madde 21, 228

buzlu cam 202
- C-Ç -

anot 120
anyon 53, 54, 58, 110, 192,
193

Cabir 21

apolar molekül 76

cam 21, 27, 73, 102, 125, 128,
141, 172, 200, 201, 202, 203

arap sabunu 88, 189, 191

çamaşır sodası 193, 194

Aristo 21, 22, 32, 34

çelik 105, 198, 211, 212, 233

aktif klor 194

asal gaz (soy gaz) 36, 37, 45

aktif metal 46

asetilen 83

çevre kirliliği 226, 229, 233,
236, 238

akümülatör 120

asit yağmuru 230, 234

alaşım 24, 141, 182, 185, 210,
211, 212, 241

ateş ruhu 20

akrilik 125
aktarma (dekantasyon) 164,
179, 181

alizarin 19, 79
alkali 46, 88, 114, 196, 207
alkaloitler 80
alkanlar 80, 82, 177, 178

atmosfer kirleticiler 229

çimento 141, 200
çini 206, 208
çökelme tepkimesi 110, 111,
198

atom 36, 45, 46, 48, 49, 51,
53, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 67,
68, 73, 74, 75, 102, 200, 237

çökelti (çökelek) 100, 102, 110

ayıklama 158, 159

çözücü 59, 76, 90, 142, 143,
144, 162

alken 83, 122

ayrımsal damıtma 172, 173,
175

alkil 81, 88, 193, 228

azotlu gübre 227, 232

alkinler 83
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Buna kauçuğu 129

-B-

çöktürme 138, 164

çözünürlük 142, 145, 151, 158,
166
-D-

alkoller 83, 88, 170

bağlayıcı elektron 65, 66

Dalton 28, 29, 30, 31, 32, 35,
101

allotrop 71

bağlayıcılar 209, 210

değerlik elektronu 56

alternatif enerji 60, 235, 236,
237

basit damıtma (destilasyon)
172, 174

dehidratasyon 126, 127, 217,
219

altın 19, 20, 21, 24, 27, 100,
103, 105, 165, 210, 211, 212

baz 18, 111

Demokritos 32, 34

alüminyum 19, 23, 48, 54, 56,
60, 78, 189, 204, 212, 229, 234

Berzelius 23, 32, 79

denklem denkleştirme 102

beton 160, 200

derişik çözelti 144

alveol 215, 216

beyaz sabun 89

derişim 216, 232

alyuvar 215, 216

bilimsel çalışma 23

destilasyon 172, 179

Amadeo Avogadro 31

biyolojik silah 161, 229

destilat 172, 173, 174

ametal 45, 51, 55, 63, 68, 71,
72, 73, 74

bor hidrür 120

deterjan 88, 188, 191, 192,
193, 228

boya 19, 20, 24, 125, 128,
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-- G-Ğ -

dezenfektan 188

kauçuk 129

diatomik molekül 65

Gay Lussac 30, 31, 32

Kıbrıs taşı 19, 20

difüzyon 215

glikol 153, 155, 174

kil 29, 71, 188, 204, 206, 208

dimer 122, 123, 124, 127

glikoz 214, 215, 217, 219, 220

kimyasal enerji 117, 120, 214

dipeptit 218

göztaşı 19, 20

diyaliz 162, 179

gübre 226, 227, 229, 231, 232

kimyasal tepkime 26, 30, 101,
102, 104, 107, 109, 110, 188,
230

diyaliz makinesi 162

güherçile 21

DNA 34, 128, 217

güneş enerjisi 230, 234, 235,
255

doğal gaz 33, 79, 102, 103,
109, 120, 222

-H-

kireç 22, 23, 24, 100, 190,
196, 198, 199, 200
klor 45, 46, 56, 193, 194, 195,
233

doğal polimerler 125

halojenler 46

kovalent bağ 62, 63, 65, 66,
67, 70, 71, 74, 75

doğal soda (natron) 203

ham petrol 103, 168, 173

kovalent örgülü katı 71

doku hücreleri 215, 216

harç 160, 198, 199, 200

köpük artırıcı 191

dolgu maddeleri 209

hidrofob 87, 88, 89, 192, 193

kristal cam 202, 203

dondurucu sıvı 47

hidrofil 87, 88, 89, 166, 192,
193

kristallendirme 167, 168, 179

donma noktası 155, 156, 172
doymamış hidrokarbon 82, 83,
122
dört öğe kuramı 21
düzensizlik 200
-E-

hidroliz 86, 127, 188, 190, 194,
218, 220, 221
- I-İ-J -

Kütlenin Korunumu Kanunu
26, 27, 32
-L-

ısıya dayanıklı cam 203
İbni Sina 21, 24

eden projesi 223

indirgen 107, 117, 118, 119,
131

ekolojik denge 221, 133, 234,
235

indirgenme 108, 115, 116, 117,
119, 1220, 130

ekstraksiyon 170

iyon yükü 48, 49, 50

elektrik enerjisi 104, 105, 120,
236, 237

iyonik bileşik 37, 53, 55, 58,
59, 60

elektrolit 105, 120

J.J. Berzelius 23, 32, 78

elektrot 104, 120

Jeotermal enerji 234, 235

elmas 71

-K-

emülsiyon 140, 141, 209

kaolin 206

etanol (etilalkol) 140, 154, 167,
258

kaolinit 204

-F-

kurşun camı 202, 203

karbon çevrimi 221, 222

laktik asit 119
lamine cam 203
Lâteks 129
Lavoisier 27, 32, 80
Le Blanc yöntemi 21
Lewis yapı 51, 52, 53, 65, 66,
67, 70
Liebig 80, 174, 227
Lokman Hekim 19, 20
LPG 103, 181
-Mmalahit 19
metal oksitler 21, 207
metanol (metilalkol) 80, 87,
120

felsefe taşı 21, 32

karbonhidrat 84, 86, 87, 127,
214, 215, 217, 218, 224

fosil yakıt 221, 222, 224, 229,
231, 234, 236

katalizör 122, 126, 129, 178

molekül 28, 30, 31, 33, 34, 35,
36

Katlı Oranlar Kanunu 28, 29, 30

monomer 122, 123, 124, 126,

fotosentez 224, 214, 215, 221,
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-R-

-NN. Le Blanc 21

Razi 21

toprak kirleticiler 229

naylon 124, 125, 126, 128

rüzgar enerjisi 234, 235

traverten 108, 110, 164, 198
- U-Ü -

-S-

net iyon denklemi 111, 113
nötralleşme 103, 111

Sabit Oranlar Kanunu 28, 29

uçak kanopileri 126

nükleer enerji 236

sabunlaşma 88, 188, 189

uçucu yağlar 178

Scheele 80

üçlü kovalent bağ 66, 67

- O-Ö oksijen dengesi 222, 223
oktet kuralı 36, 54, 55
organik cam 126

selüloz 79, 84, 117, 127, 128,
214, 224, 229, 231
sera etkisi 230

-VVan Helmont 23
vurgun 151, 152

organik çözücü 171

seramik 21, 204, 205, 206,
207, 208

organik gübre 227, 231

sert sabun 189

yağ sindirimi 221

ozon dengesi 223

sert su 88, 190, 191, 192, 193,
196

yağlı boya 90, 208, 210

örgü yapı 58, 59, 71
özütleme 80, 170, 171, 179
-Ppaslanmaz çelik 211
pastel boya 208
PCB (poliklorodifenil) 230
pencere camı 201
peptid bağı 242
periyot 63, 73, 74

sıva 159, 160, 199, 200
sıvı sabun 189
silikat camları 203
simya 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27
soda 28, 112, 113, 193, 194,
200, 201, 202, 203, 231
sodyum lauril sülfat deterjanı
191, 193

petrol rafineri 229

sodyum stearat sabunu 188,
192

pH kağıdı 112

soy metal 103

plastik 122, 123, 124, 125,
126, 202, 204, 208, 209, 210,
229, 230, 232, 233, 234, 259,
260, 262

sönmemiş kireç 100, 198, 199

polar kovalent bağ 74, 75
polimerleşme 117, 122, 123,
124, 129

su kirleticiler 229, 232
süzme 160, 161, 162, 167,
169, 176, 177, 179
-Şşap 19, 20, 21

polyester 125, 128
porselen 25, 108, 204, 205,
206, 207
Proust 28, 29
PVB 203
PVC 123, 125, 128
258

toksik madde 230, 232

-Ttalk 191
teflon 123, 125
tekli kovalent bağ 66, 67
termoplast (ısılyumuşar) 126

-Y-

yakıt pilleri 120
yangın söndürme 103, 109
yanma tepkimesi 208
yapay ipek 128
yumuşak sabun 189
yüzdürme (flatasyon) 138,
166, 179
yüzey aktif madde 228
-Zzenginleştirme 166
zeplin 47
zift 90
-WWöhler 80
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LABORATUVARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Kimya laboratuvarı dışarıdan bakıldığında tehlikeli bir yer gibi görülür. Aslında tehlikeli bir yer değildir.
Ancak deney yapan kişi burasının güvenli bir yer olarak kalmasını sağlamak için bir takım tedbirler
almalıdır, aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir:
1. Laboratuvarın ciddi çalışma yapılan yer olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayınız.
2. Laboratuvarda deney aletlerini ve masaları temiz tutunuz.
3. Deneyden sonra ortamı temiz bırakınız.
4. Yapacağınız deneyin yapılışını ve amacını öğreniniz.
5. Deneyle ilgili öğretmeninizin yapacağı açıklamayı dikkatle dinleyiniz.
6. Deney sırasında gerekli bütün tedbirleri alarak deneyde belirtilenleri aynen (sırasını
değiştirmeden) ve düşünerek uygulayınız.
7. Deneyde herhangi bir sapma ya da beklenilmeyen durum olursa öğretmeninize haber veriniz.
Bu durumu kendiniz gidermeye çalışmayınız.
8. Laboratuvarda sadece öğretmeninizin uygun gördüğü ve izin verdiği deneyleri yapınız.
9. İzin verilmeyen deneyleri kesinlikle yapmayınız.
10. Başka türlü söylenmedikçe kimyasal maddelere elinizle dokunmayınız.
11. Yere veya üstünüze asit dökülürse bol su ile yıkayınız.
12. Deneyden sonra eller mutlaka yıkanmalıdır.
13. Laboratuvar cihazlarını büyük bir itina ile kullanınız.
14. Cihazları çalışır hâlde bırakıp ayrılmayınız.
15. UNUTMAYINIZ, küçük bir dikkatsizlik büyük tehlikelere neden olabilir.
16. Isıtılmış cam maddelerin soğuması için bol bol vakit bırakınız.
17. Soğuduğundan emin değilseniz maşa kullanınız.
18. UNUTMAYINIZ, sıcak camın görünüşü soğuk camdan farksızdır.
19. Hiçbir zaman kimyasal maddenin veya çözeltinin tadına bakmayınız.
20. Bir maddenin kokusuna bakmak istiyorsanız, bunu kaba yüzünüzü yaklaştırarak yapmayınız.
Biraz uzakta durunuz. Kabın üzerindeki bir miktar buharı yelpazeleyerek burnunuza doğru
yavaş yavaş göndererek koklayınız.
21. Kibrit, süzgeç kâğıdı, az çözünen tuzları lavaboya atmayınız.
22. Bir şişeden madde almadan önce şişenin üzerindeki etikete bakarak doğru şişe alıp
almadığınızdan emin olunuz.
23. Kullandığınız maddeyi hiçbir zaman ana şişeye koymayınız.
24. Hiçbir zaman dereceli silindiri veya bir şişeyi ısıtmayınız.
25. Gerektiğinde deneylerde gözlük kullanmayı ihmal etmeyiniz.
26. Kaynayan sıvı içeren deney tüpünü arkadaşlarınıza yöneltmeyiniz. Sıçrayabilir
27. Hiçbir zaman kuvvetli bir asit içine su dökmeyiniz. Oluşan ısı camı kırabilir.
28. Her zaman kuvvetli bir asidi su içine yavaş yavaş dökerek karıştırınız.
29. Cam boruyu ya da bir huniyi tıpanın deliğini ıslatmadan veya yağlamadan kesinlikle lastik tıpaya
takmaya çalışmayınız.
30. Cam malzemeleri yağlamak için mutlaka vazelin kullanınız.
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KİMYA LABORATUVARINDA KULLANILAN MALZEMELER
AMONYAK

Güvenlik
İyi havalandırılmış yerlerde muhafaza
edilmelidir.
Lavaboya dökülmemelidir.
Eterle çalışırken sigara içilmemelidir.
Statik elektrik kıvılcımlarından uzak
tutulmalıdır.
ETİL ALKOL

Bir litrelik renkli şişelerde bulunur.
Kimyasal Formülü: NH3
Yoğunluk: 0.91 g/cm3
Risk
Gözü tahriş eder.
Solunum yollarını tahriş eder.
Deriyi tahriş eder.
Güvenlik
Çocuklardan uzak tutunuz.
Soğuk yerde muhafaza ediniz.
Göze kaçtığında bol su ile yıkayınız.
ETER

1000 mL’lik renkli cam şişelerde bulunur.
Kimyasal Formülü: C2H5OH + H2O
Yoğunluk: 0.83 g/cm3
Risk: Çok kolay alev alır.
Güvenlik
Şişenin kapağı sıkıca kapatılmalıdır.
Kıvılcım kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
Sigara içilmemelidir.

Kimyasal Formülü: (C2H5)2O
Yoğunluk: (0,713–0,716) g/cm3
Risk
Çok kolay alev alır.
Patlayıcı peroksite dönüşebilir.
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FEHLİNG I

Kimya ve biyoloji deneylerinde fehling I
çözeltisi ile birlikte kullanılır. 200 mL’lik renkli
cam şişelerde saklanır.

GLİSERİN

Kimya deneylerinde kullanılır. 50 gramlık
plastik şişelerde kullanılır.
Kimyasal formülü: C3H8O3

Risk: Yanıklara sebep olabilir.

Mol ağırlığı: 92,10 g/mol

Güvenlik

Yoğunluk: 1,23 g/cm3

Çocuklardan uzak tutunuz.
Göze geldiğinde bol su ile yıkayınız.

KALSİYUM NİTRAT

Elbiseye döküldüyse elbiseyi çıkartın.
Çalışırken uygun eldiven ve gözlük takın.

FEHLİNG II

Kimyasal Formülü: Ca(NO3)2
Güvenlik
nız.

Tahriş edici maddedir. Gözlerden sakını-

Kimya ve biyoloji deneylerinde fehling II
ile birlikte kullanılır. 200 mL’lik cam şişelerde
bulunur.
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HİDROKLORİK ASİT

KÜKÜRT TOZU

Kimyasal deneylerde kullanılır. 1 litrelik
renkli cam şişelerde bulunur.
Kimyasal formülü: HCl

150 g’lık plastik şişelerde bulunur.
SODYUM KARBONAT

Mol ağırlığı: 36,46 g/mol
Yoğunluk: 1,19 g/cm3
Risk
Yakıcıdır.
Dumanları nefes yollarını tahriş eder.
Güvenlik
Çocukların
ulaşamayacağı
muhafaza edilmelidir.

yerlerde

Göze ve cilde temas ettiğinde bol su ile
yıkanmalıdır.

İSPİRTO

Isı gerektiren deneylerde ispirto ocağına
yakıt olarak kullanılır.
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Kimyasal Formülü: Na2CO3 500 g’lık
şişelerde bulunur.

SÜLFÜRİK ASİT

Çürütücü ve aşındırıcı maddedir. Gaz
buharını teneffüs etmeyin. Göz, deri ve elbise
temasından sakının.

9. Sınıf Kimya
BAĞLAMA PARÇASI

Deneyler sırasında destek çubuklarına diğer
deney aletlerini tutturmaya yarar. Alüminyum
dökümden yapılmış ve fırın boyayla boyanmıştır.

BEHER

Çözelti ve sıvıların hazırlanmasında kullanılır.

BUNZEN KISKACI

BALON JOJE

Çözelti hazırlanmasında kullanılır.
10, 25, 50, 100, 200 ve 400 mL’lik hacimlerde
bulunur.
BÜRET

Muslukludur. Titrasyon işlemlerinde titre
edilecek sıvıyı damlatmakta kullanılır.

CAM DAMLALIK

Çok az miktarda sıvıların taşınmasında
kullanılır.
Deneyler sırasında deney çubuğuna çeşitli
araçları tutturmaya yarar. Sac malzemeden
preslenerek yapılmıştır. Ağız içleri mantar
kaplıdır. Sac ve demir malzeme çinko kaplıdır.
263

9. Sınıf Kimya
CIVA ÇANAĞI

Toriçelli deneyi yapılırken kullanılır. Plastikten
basılmıştır. Deneyin az cıva ile yapılmasını
sağlayan başparmağa uygun haznesi vardır.
CIVA DAMLALIĞI

DERECELİ SİLİNDİR ( MEZÜR)

Cam veya plastikten yapılmıştır. Sıvıyı
ölçmekte kullanılır.
DENEY TÜPÜ

Çapı 1,5 ile 1,8 cm; boyu 15-18 cm arasında
olan cam malzemedir. Katı ve sıvı maddeler
konulur.
BUNZEN MESNEDİ
Camdan yapılmıştır. Toriçelli borusuna cıva
doldurmaya yarar. Ayrıca sifonlu barometrenin
doldurulması sırasında da kullanılır.
DAMITMA DÜZENEĞİ

Üzerine deney düzeneği yerleştirilen sporu
dik tutmaya yarayan araçtır.
ELEKTROT

Destilasyon (kaynama noktaları farklı sıvıların ayrılması) deneylerinde kullanılır.

Elektroliz ve pil deneylerinde kullanılır. Çinko
veya bakırdan imal edilir.
264

9. Sınıf Kimya

ERLENMAYER

KROKODİLLİ KABLO

Koni şeklinde, tabanı düz ve kısa silindirik bir
boynu olan cam kaptır. Balonların kullanıldığı
yerlerde ve titrasyonda kullanılır.

GÜÇ KAYNAĞI

Elektrik deneylerinde kullanılır. Kademeli AC
ve DC çıkışları vardır.

İSPİRTO OCAĞI

200 cm3 lük cam gövde ve alüminyum fitil
tutucu ve kapağından meydana gelmiştir. Isı ile
ilgili deneylerde ısı kaynağı olarak kullanılır.

Özel desant kablo uçlarına
bağlanmış bağlantı kablosudur.
deneylerinde kullanılır.

krokodil
Elektrik

LASTİK TIPA

Delikli ve deliksiz çeşitleri vardır. Deliksiz
olanlar deney tüpleri ve cam balonların ağzını
kapatmaya, delikli olanlar ise içinden cam boru
geçirmeye yarar. Kauçuktan üretilmiştir.

PİPET

İstediğimiz ölçüde sıvı çekmek için kullanılır.
Saydam PVC’den veya camdan imal edilmiştir.
İstenilen boylarda kesilerek kullanılır.

265

9. Sınıf Kimya
PİSET
TERMOMETRE

Deneylerde kullanılan kapları temizlemeye
yarar.

Kimya deneylerinde maddelerin sıcaklığını
ölçmek için kullanılır.

SAAT CAMI
TURNUSOL KÂĞIDI

Üzerinde katı madde (naftalin gibi)
ısıtmaya yarayan camdan yapılmış araçtır.

STATİF ÇUBUK
Kimya deneylerinde asit-baz ayıracı olarak
kullanılır

DÖKÜM AYAK

Metalden yapılmıştır. Çeşitli amaçlarla
kullanılır.

Genel amaçlı bir araçtır. Deneyler
sırasında destek çubuklarını tutturmaya yarar.
Pik dökümden yapılmıştır ve fırın boyalıdır.
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GÜVENLİK LOGOLARI VE AÇIKLAMALARI
GÜVENLİK LOGOSU

AÇIKLAMA

Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması gerektiğini gösterir.

Bu sembol, deriye dokunması hâlinde yakıcı veya zehirleyici olabilen;
ayrıca cisimlere temas ettiğinde aşındırıcı etkisi olan kimyasal maddelerin
kullanıldığını gösterir.
Bu sembol, yapılacak deneylerde kullanılacak cam malzemelerin
kırılabilecek türden olduğunu gösterir.

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

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

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

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

Bu sembol, zehirli maddeler kullanıldığını gösterir.

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

Bu sembol, elbiseyi lekeleyebilecek veya yakabilecek maddelerin
kullanıldığını göstrir.

Bu sembol, elektrikli aletlerin kullanılması sırasında dikkat edilmesi
gerektiğinde gösterir.
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1. Ünitenin Cevap Anahtarları
C

B

Soru

Cevap

Yanlışsa
Korunur

a

3

1

Y

b

4

2

D

c

5

3

D

ç

2

4

Y

d

1

5

D
1

E

2

D

3

D

4

B

D

5

C

6

D

6

E

7

D

7

A

8

Y

Kütlece belirli oranda

Farklı atomlardan
E

Ülkemizde kimyanın gelişimi sizlere bağlıdır.
2. Ünitenin Cevap Anahtarları
C

B
1

Soru

Cevap

1

D

h

2

e

2

Y

3

b

3

D

4

g

4

D

5

c

5

Y

6

l

6

7

a

7

E

Yanlışsa
1
Grup

D

2

A

3

B

4

D

5

C

D

6

D

D

7

D

Olur

8

ç

8

Y

9

k

9

D

10

f

10

Y

Oktet

11

i

11

Y

Tekli bağ

12

ı

12

D

13

j

13

D

14

d

14

Y

15

m

15

D

16

n

Oluşturmaz

8

A

9

E

10

C

Organik

D
1
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İyon

10

kovalent bağ

2

Oktet

11

eşit

3

Verme-alma

12

hidrofil

4

değerlik elektron sayısı

13

karbon

5

sıfır

6

Lewis yapısı

7

iyonik

8

serbest

9

iyonik bağ

F
Gençler kimya ince düşünme sanatıdır, bunu
bilesiniz!
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3. Ünitenin Cevap Anahtarları
C

B

Soru

Cevap

1

g

1

D

2

h

2

Y

D
Yanlışsa

1

C

2

B

görünmeyen de

3

A

4

E

5

A

3

ı

3

D

4

i

4

Y

alan

5

g

5

Y

yükseltgendiğini

6

l

6

D

7

j

7

D

8

ö

8

Y

9

n

9

D

10

d

10

D

11

f

11

Y

oluşmaz

12

m

12

Y

ekşi-vermez

13

k

13

D

14

ç

14

D

15

a

15

Y

16

D

olur

yükseltgenme

6

C

7

C

8

C

9

A

10

B

11

D

12

D

13

D

14

C

15

A

16

B

17

E

E
Bir kimyacı için başarının yolu ilgi ve gayretten geçer.
4. Ünitenin Cevap Anahtarları
Ç

C

Soru

Cevap

Yanlışsa
homojendir

1

o

1

Y

2

j

2

D

E
1

B

2

D

3

k

3

D

3

C

4

ö

4

D

4

D

5

g

5

D

5

C

6

d

6

Y

ayırt edicidir

6

E

7

h

7

Y

homojendir

7

D

doğru orantılıdır

8

ç

8

Y

9

n

9

D

10

a

10

D

11

h

11

Y

12

ı

12

D

13

f

14

l

15

b

16

i

8

A

9

A

kaynama noktası

F
Planlamayı başaramıyorsak başarısızlığı planlıyoruz demektir.
269

9. Sınıf Kimya
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5. Ünitenin Cevap Anahtarları
B

A

Soru

D

Cevap

Yanlışsa
temizlemez

1

l

1

Y

2

g

2

D

3

c

3

Y

4

ı

4

D

5

n

5

Y

6

ç

6

D

kullanılmaz
azalır
girmektedir

C
E

3

E

4

B

5

C

6

A

7

f

7

Y

7

A

8

d

8

D

8

D

9

e

9

D

9

E

10

k

10

Y

10

E

11

h

11

D

12

D

soldurur

Ç
1

beton

8

renkli

2

harç

9

sırlama

3

dipeptit(dimer)

10

akışkan

4

R (alkil grup)

11

bağlayıcı

5

sabun

12

bronz

6

pH değeri

13

organik

7

çimento

14

solunum

E
Bir söz : Taş bin bahar görse yeşermez.
Taş gönülde diken bile yeşermez.
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