
Yazar
Yrd. Doç. Dr. Nusret KAVAK

MEGA YA YIN CI LIK SAN. ve TİC. LTD. Ş
Sağ lık 1 Sok. No.: 31/13  06410 Sıhhi ye - AN KA RA
tel.: 431 50 71 - 431 25 81    bel geç: 433 04 57
www.megayayincil ik.com.tr

KİMYA
ORTAÖĞRETİM

DERS KİTABI

MEB Talim ve Terbiye Kurulunun 30.05.2014 tarihli ve 39 sayılı (ekli listenin 

49’uncu sırasında) kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl 

süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir.



2

 Editör  : Doç. Dr. Havva Yamak

 Dil Uzmanı  : Selahattin Dost

 Görsel Tasarım Uzmanı  : Yrd. Doç. İsmail Aktuna

 Ölçme-Değerlendirme Uzmanı  : Kenan Gedik

 Program Geliştirme Uzmanı  : Dr. Cemalettin Maden

 Rehberlik Uzmanı  : Nazan Akın

  BASKI  : 

ISBN - 978 - 975 - 8192 - 39 - 7 

SERTİFİKA NUMARASI: 18112

Her hakkı saklıdır. MEGA Yayıncılık San. ve Tic. Ltd. Ş’ne aittir. İçerdiği metinler, 

şekiller, grafikler ve diğer görseller yayınevimizin izni olmadan alınamaz; fotokopi, 

teksir, film ve başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve yayımlanamaz.
®



3

      

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

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

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

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

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

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

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, ilâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

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

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

 Mehmet Âkif ERSOY
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GENÇLİĞE HİTABE

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu 
temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu 
hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların 
olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mec-
buriyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve 
şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile 
ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine 
girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bil-
fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha 
vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar 
gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emel-
leriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve 
bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde 
dahi vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk
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4. ÜNİTE

Su, insan yaşamı için oksijenden 

sonra gelen en önemli ögedir. İnsan, 

besin olmadan haftalarca yaşayabilir 

ama su olmadan sadece birkaç gün 

yaşayabilir. Besinlerin sindirimi, emili-

mi, taşınması, vücut ısısının denetimi, 

eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi 

görevleri olan suyun vücutta %10 azal-

masıyla yaşam tehlikeye girmeye başlar. 

Peki, yeryüzünde her insanın tüketebile-

ceği kadar su kaynağı var mıdır?

Bu bölümde yeryüzü suları kullanı-

labilirlik açısından sınıflandırılarak dün-

yadaki kullanılabilir su kaynaklarının 

sınırlılığı hakkında farkındalık edinmeniz 

sağlanacaktır. Ayrıca, kullanma suları-

nın hangi durumlarda arıtılması gerektiği 

açıklanacak, su arıtma sürecinin başlıca 

evreleri tanıtılacaktır.

1. BÖLÜM
SU VE HAYAT

 1. Evinize gelen su faturalarını inceleyerek ayda ortalama kaç metreküp su harcadığınızı tespit 

ediniz. Evinizde aylık tüketilen suyun hangi amaçlarla kullanıldığını listeleyiniz.

 2. Yaşadığınız bölgede şebeke sularının nereden ve nasıl temin edildiğini araştırınız.

 3. Çaydanlıklarda oluşan kireçlerin nasıl giderildiğini açıklayınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

1.1. Doğal Su Kaynakları

1.2. Su Arıtımı Neden Önemlidir?

1.3. Suların Kirlenme Nedenleri

1.4. Su Arıtımı Nasıl Yapılır?

Kavramlar

• Su döngüsü

• Arıtım

• Sert/yumuşak su

• Koagülasyon

• Aktif kömür

• İyon değiştirici reçine

Ünite giriş sayfalarında, ünitenin nu-
marası, adı ve odaklanılan konularıyla il-
gili görseller yer almaktadır.

Bölüm giriş sayfalarında, bölümün nu-
marası, adı, motive olmanıza yardımcı 
olacak bilgiler, odaklanılan konularla ilgi-
li görseller,  bölümdeki konuların listesi, 
odaklanılan kavramlar ve ön bilgilerinizi 
hatırlatmanıza yönelik sorular yer almak-
tadır.

ORGANİZASYON ŞEMASI
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4. ÜNİTE

Önceki yıllardan da anımsanacağı gibi bir maddenin kimyasal 

değişime uğrayarak farklı bir maddeye dönüşmesine bozunma 

denir. Maddelerin bozunma sürelerine etki eden birçok etken vardır. 

Örneğin hazır gıdaların bozunma süreleri sıcaklığa, basınca, mad-

denin havayla temas edip etmemesine ve cinsine bağlı olarak deği-

şir. Bu nedenle hazır gıdaların kullanma süreleri birbirinden farklıdır.

Alışverişlerde hazır gıda seçerken üretim ve tüketim tarihlerini 

incelemek önemlidir. Eğer kullanım süresi geçmiş gıda maddelerini 

tüketirsek gıda maddesinin içinde olmaması gereken ve sağlığımı-

za zarar veren maddeleri vücudumuza almış oluruz. Bu maddeler 

vücudumuzda istenmeyen tepkimelerin oluşmasına ve dolayısıyla 

hastalanmamıza neden olabilir.

2.2. Temizlik Maddeleri

Gün boyunca yaptığımız etkinlikler sırasında çeşitli maddelerle 

temas hâlinde oluruz. Bu maddeler organik ya da anorganik yapı-

lıdır. Bunlardan bazıları suda kolaylıkla çözünürken bazıları çözün-

mez. Örneğin yemek tuzu gibi iyonlardan oluşmuş anorganik yapılı 

maddeler suyla temas ettiklerinde kolaylıkla çözünürken yağ ve 

benzeri organik maddeler suda çözünmez. Tuz gibi bol suyla yıkan-

dıklarında ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılabilen maddelerin oluştur-

duğu lekeler kir olarak adlandırılmazken yağ ve benzeri maddelerin 

oluşturduğu lekeler kir olarak adlandırılır (Fotoğraf 4.17). Peki, kir 

olarak adlandırılan maddeler neden suda çözünmez?

Anımsanacağı gibi ikinci ünitede çözünme olayını açıklarken 

“Benzer, benzeri çözer.” genellemesini yapmıştık. Bu genellemeye 

göre polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler de apolar 

çözücülerde çözünür. Buna göre kir dediğimiz maddeler genelde 

apolar yapıdadır ve polar bir madde olan su ile temizlenmez.

Yukarıdaki açıklamalardan bütün organik maddelerin kir oluş-

turacağı veya anorganik maddelerin kir oluşturmayacağı gibi

Bozunma olayından fark-

lı olarak araç ve gereçlerin 

mekanik yönden çalışamaz 

duruma gelmesine bozul-

ma denir.

!

Fotoğraf 4.17 Gömlekteki yağ kiri
lekesi

Bakkal ya da markete giderek markası çok fazla tanınmamış 10 farklı hazır gıda belirleyiniz. 

Belirlediğiniz gıdaların ambalajlarını inceleyiniz. Her bir gıdanın üretim ve tüketim tarihleri ile içe-

riklerini listeleyiniz. Hazırladığınız listelerdeki gıda katkı maddelerinin “Türk Gıda Kodeksi, Gıda 

Katkı Maddeleri Yönetmeliği”ne uygun olup olmadığını araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz.

ETKİNLİK 4.1

Tablo 4.5 incelendiğinde gıda katkı maddelerinin E sistemine 

göre yedi grupta toplandığı görülür. Etkinlik 4.1’i yaparak bu gruplar-

daki maddelerin hangilerinin hazır gıdalarda en fazla kullanıldığını 

belirleyiniz.
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2. ÜNİTE

2.3.2. Kütle/Hacim Yüzdesi

Kütlece yüzde cinsinden sıvı çözelti hazırlamanın bazı zorlukları 

vardır. Çünkü sıvı çözücünün kütlesini ölçmek zordur. Bu yüzden 

kütle/hacim yüzdesi tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kütle/hacim 

yüzdesi “100 mL çözeltide çözünen maddenin gram miktarıdır.” ve 

%(m / V) şeklinde gösterilir. Kütle /hacim yüzdesi aşağıdaki eşitlikle 

hesaplanabilir:

%(m/V) =
 mçözünen 

x 100 
 Vçözelti

Katı hâldeki bir madde sıvı içinde çözündüğünde çözelti hacmi-

nin değişmediği kabul edilir. Dolayısıyla sıvı-katı çözeltilerde çözelti 

hacmi yerine doğrudan çözücünün hacmi alınabilir. Aşağıdaki örne-

ği inceleyip ilgili alıştırmayı defterinize yapınız.

Derişimi kütlece %30 olan 150 g KI çözeltisi hazırlayabilmek için kaç g su gerekir?

ALIŞTIRMA 2.2

200 mL eterde 20 g nişastanın çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini %(m/V) ve 

%(m/m) olarak hesaplayınız (deter= 0,7 g mL—1).

ALIŞTIRMA 2.3

180 mL etil alkolde 18 g C6H12O6 katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimi-

ni %(m/V) olarak hesaplayınız. 

Çözüm

Katı madde sıvıda çözündüğünde hacmin değişmeyeceği kabul edilir. Bu nedenle çözeltinin 

hacmi, çözücünün hacmine eşittir. 

180 mL çözeltide   18 g C6H12O6 çözünmüşse

100 mL çözeltide    X g C6H12O6 çözünür.

%(m/V) =
 100 x 18  ⇒ X = 10g C6H12C6  çözünür.

 180

Çözeltinin derişimi %10 (m/V)’dur.

ÖRNEK 2.3

İçerik sayfalarında, dikkatinizi çekmek 
amacıyla kırmızı bilgi kutucukları bulun-
maktadır.

Öğrendiğiniz bilgilerin, karşılaşabile-
ceğiniz problemlere nasıl uygulandığı ko-
nusunda örnekler verilmiştir.

Öğrendiğiniz bilgileri uygulamanıza 
yardımcı olacak alıştırmalar verilmiştir. 
Alıştırmalardan bazılarının cevapları kita-
bınızın sonunda yer almaktadır.

Hem zihinsel yetilerinizi geliştirmek 
hem de deneysel olarak uygulamanıza 
olanak sağlamak amacıyla çeşitli etkinlik-
ler yer almaktadır.
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3. ÜNİTE

Bileşiğin adı Bileşiğin formülü Bileşiğin açık formülü
Bileşiğin top-çubuk 

modeli

Metan CH4

Etan C2H6

Eten C2H4

Etin C2H2

Su H2O

Tablo 3.3 Karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş bazı bileşiklerin ad, formül ve top-çubuk modelleri

H

C

H

HH

O HH

C CH H

H

H

H

CC

H

H

C

H

H

H

H

C H

Petrolün rafinasyonun-
dan elde edilen benzin, 
araçlarda yakıt olarak doğ-
rudan kullanılamaz. Benzi-
nin yakıt olarak kullanıla-
bilmesi için içerisine, pas 
ve is önleyici, antioksidan, 
metal deaktivatör, karbüra-
tör bozunmasını engelleyici 
maddeler katılmalıdır. Ayrı-
ca benzine mutlaka oktan 
sayısını yükselten vuruntu 
önleyici karıştırılmalıdır. Bu 
madde genellikle tetrae-
til kurşundur [(C2H5)4Pb]. 
Ancak bu madde zehirlidir 
ve hava kirliliğine neden 
olur. Bu nedenle son yıl-
larda bu madde yerine ter-
siyer butil-metil peroksit 
[(CH3)3C−O−O−CH3] mad-
desi kullanılmaktadır. Bu 
şekilde üretilmiş benzine, 
kurşunsuz benzin denir.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Gaz yağı; eskiden gaz yağı lambalarında yakılan bu madde 

günümüzde jet uçaklarında yakıt olarak kullanılmaktadır.

Mazot ya da motorin; kamyon, otobüs gibi ağır vasıtalarda dizel 

motoru yakıtı olarak kullanılır.

Sıvı parafin; yağlama yağı olarak kullanılır.

Katı parafin; mum yapımında da kullanılan bu maddenin birçok 

farklı kullanım alanı vardır.

Zift; petrol rafinasyonunda atık olarak kalan bu madde yolların 

asfaltlanmasında, çatıların ve binaların yalıtılmasında kullanılır.

1.6. Hidrokarbonlar

Çevremizde bulunan tüm maddeler 92 elementten oluşmuştur. 

Ancak bu elementlerden iki tanesinin oluşturduğu bileşik sayısı 

diğerlerinden çok daha fazladır. Bunlar karbon ve hidrojen ele-

mentleridir. Karbon ve hidrojen elementlerinden günümüzde analiz 

edilmiş ya da sentezlenmiş bileşik sayısı bir milyonun üzerindedir. 

Peki, karbon ve hidrojen elementlerinden bu kadar fazla bileşik elde 

edilmesinin nedeni nedir? Tablo 3.1’de karbon, hidrojen, oksijen ve 

azot elementlerinden oluşmuş bazı bileşiklerin top çubuk modelleri 

verilmiştir. Bu modelleri inceleyerek her bir element atomunun kaç 

bağ yaptığını tespit ediniz. Element atomlarının bağ yapma özelli-

ğini karşılaştırınız. 
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Malzeme Bilimi

20. yüzyılda yapılan kimyasal araştırma ve gelişmeler, yaşam kalitemizi 

olağanüstü geliştiren ve teknolojinin sayısız alanda ilerlemesine yardımcı olan 

yeni maddelerin bulunmasını sağlamıştır. Bu maddelere örnek olarak polimerler 

(kauçuk ve naylon dâhil), seramikler (pişirme gereçleri), sıvı kristaller (elektronik 

göstericilerde kullanılan), yapışkanlar (not kâğıtlarında kullanılan) ve kaplayıcılar 

(lateks boya) verilebilir. Peki, yakın gelecekte hangi malzemeleri görebileceğiz?

Yeni maddelerden biri, oda sıcaklığında süper iletkenler olabilir. Elektrik, 

iletkenliği çok iyi olmayan bakır kablolarla taşınmaktadır. Bunun sonucu elektrik 

santraliyle evlerimiz arasındaki elektrik enerjisinin %20’si ısı şeklinde kaybedil-

mektedir. Bu, çok büyük bir kayıptır. Süper iletkenler, elektrik direnci olmayan ve 

bundan dolayı enerjiyi kayıpsız ileten malzemelerdir. Çok düşük sıcaklıklardaki 

(suyun donma noktasının 200 °C daha altında) süper iletkenlik 80 yıldır bilinmek-

tedir. 1980’lerin ortasındaki büyük bir buluş, oda sıcaklığında da süper iletken-

liğe sahip maddelerin bulunabileceğini göstermiştir. Kimyacılar bu araştırmanın 

ümit verici olduğunu gösteren yeni maddelerin düzenlenmesinde ve sentezinde 

yardımcı olmuşlardır. Önümüzdeki 30 yılda “yüksek sıcaklık süper iletkenlerinin” 

manyetik rezonans görüntüleme (MR), hava trenleri ve nükleer fizyon gibi geniş 

bir alanda uygulamaları görülecektir.

Yaşamımızı en çok etkileyen teknolojik iler-

lemelerden biri de bilgisayarlardır. Sürmekte 

olan bilgisayar devriminin “motoru” mikroişlem-

cilerdir. Bunlar çok ince silikon parçası [chip 

(çip)], dizüstü bilgisayarlar, faks makineleri gibi 

sayısız buluşa ilham vermiştir. Mikroişlemcinin 

performansı, toplama gibi matematiksel işlemleri 

yürütmedeki hızıyla değerlendirilir. İlk tanıtımla-

rından beri mikroişlemciler, her 18 ayda bir hızla-

rını ikiye katlamışlardır. Bu hızla 2030 yılında bir 

masa üstü bilgisayar, 1998’de California Silikon 

Vadisi’ndeki tüm bilgisayarların toplam gücünde 

olacaktır. Herhangi bir mikroişlemcinin kalitesi, 

silikon chip saflığına ve istenen diğer madde-

lerin eklenebilme yeteneğine bağlıdır. Kimyacıların silikon chiplerin araştırılma 

ve geliştirilmesinde önemli bir rolü vardır. Bilim insanları, gelecek için silikonun 

yerini moleküllerin alacağı “moleküler hesaplama”yı araştırmaya başlamışlardır. 

Bunun avantajları, belirli moleküllerin elektronlar yerine ışığa tepki verecek şekil-

de yapılabilmesi ve böylece elektronik bilgisayarların yerini optik bilgisayarların 

almasıdır. Optik bilgisayarlar aynı zamanda elektronik bilgisayarlardan daha fazla 

bilgi depolama kapasitesine sahiptir.

Yazar tarafından bu eser için düzenlenmiştir.

OKUMA METNİ

Öğrendiğiniz konuları pekiştirmeniz 
amacıyla bazı bölümlerde okuma metin-
leri verilmiştir.

Kitabınızda, işlenen konunun günlük 
yaşamdaki uygulamalarıyla ilgili bilgiler 
“Bunları Biliyor musunuz?” başlığı altında 
yer almaktadır.

Maddelerin tanecikli yapısını kavra-
manıza yardımcı olacak birçok model ve-
rilmiştir. Bu modellerde farklı atomlar fark-
lı renklerle gösterilmiştir. Kitabınızda ele-
mentleri sembolize eden renkler aşağıda-
ki gibidir.
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4. ÜNİTE

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tozların neden hava kirletici olarak sınıflandırıldığını açıklayınız. 

2. Fosil yakıtlarla çalışan taşıtların egzozundan neden karbonmonoksit gazı salınır? Taşıtlarda kar-

bonmonoksit gazı salınımını en aza indirmek için ne tür önlemler alınabilir? Açıklayınız.

3. Küresel ısınma nedir? Nasıl oluştuğunu kısaca açıklayınız.

4. Ozon tabakasının incelmesi ne demektir? Kendi cümlelerinizle açıklayınız.

5. Su kirliliğine neden olan etkenler nelerdir? Listeleyiniz.

6. Evsel atıklar suları nasıl kirletir? Açıklayınız.

7. Toprak kirliliğine neden olan etkenler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde 
yarattığı en olumsuz etki, solunum yolu 
rahatsızlığıdır.

D
1

Y

Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan SO2 
gazı asit yağmurlarına neden olur.

D
2

Y

Taşıt egzozları, kimyasal işletmeler, ter-
mik santraller gibi kaynaklardan atmosfere 
yayılan NO gazı havada yükseltgenerek 
NO3 gazına dönüşür.

D
3

Y

Küresel ısınmaya neden olan gazların 
başında CO2 gazı gelir.

D
4

Y

Ozon tabakası inceldikten sonra bir daha 
düzelmeyen tabakadır.

D
5

Y

Evsel atıklar arasında suları en fazla kir-

leten etken plastik çöplerdir.

D
6

Y

Tarımsal mücadelede böcek öldürmek 
amacıyla kullanılan DDT, önemli bir toprak 
kirleticidir.

D
7

Y

Metan gazı, havanın kokusunu değiştir-
diği için hava kirletici olarak sınıflandırılır.

D
8

Y
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ÜNİTE SONU
DEĞERLENDİRME

SORULARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

 1. Aşağıdaki kavram ve terimleri kendi cümlelerinizle tanımlayınız ya da açıklayınız.

a) Asit b) Baz c) Tuz ç) Nötralleşme

d) İndikatör e) pH f) Aktif metal g) Soy metal

 2. Asitleri bazlardan ayırt etmemizi sağlayan özellikleri listeleyiniz.

 3. Yapısında hidrojen atomu bulunmadığı hâlde suda çözündüğünde asidik özellik gösteren madde-
lere üç farklı örnek veriniz. Bu maddelerin neden asit olarak sınıflandırıldığını tepkime denklem-
lerini yazarak gösteriniz.

 4. Yapısında OH grubu olmadığı hâlde suda çözündüğünde bazik özellik gösteren maddelere iki 
farklı örnek veriniz. Bu maddelerin neden baz olarak sınıflandırıldığını tepkime denklemlerini 
yazarak gösteriniz.

 5. 10 mol NaOH bileşiğini nötralleştirmek için kaç mol H2SO4 gerekir? Nötralleşme tepkimesini 
yazarak hesaplayınız.

 6. pH kavramı ile asitlik ve bazlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek açıkayınız.

 7. Evlerde temizlik amacıyla kullanılan asit ve bazlara örnek veriniz.

 8. Üç farklı asit ismi yazarak bunların sanayideki kullanım alanlarına ikişer örnek veriniz.

 9. Üç farklı baz ismi yazarak bunların sanayideki kullanım alanlarına ikişer örnek veriniz.

 10. Üç farklı tuz ismi yazarak bunların sanayideki kullanım alanlarına ikişer örnek veriniz.

 11. Bir araştırmacı doğada bulduğu bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğuna nasıl karar verebilir? 
Açıklayınız.

B. Aşağıdaki ifadelerden uygun olanını seçip cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız. Ayrı-
ca seçtiğiniz ifadeyi kullanarak anlamlı bir cümle kurup defterinize yazınız.

acı aşındırma asetik asit asit asidik

baz gübre  H2SO4 indikatör kabartma tozu

NaOH Na2CO3 nötralleşme patlayıcı  soy metal

su  temizlik yağlar  yemek tuzu tuz

 1. Asitlerin, maddeleri ........................ özelliği vardır.

 2. Altın, platin gibi metaller, ........................ olarak sınıflandırılır ve hiçbir ........................ ile tepkime-
ye girmez.

 3. Tatları ..................... olan bazlar genellikle sanayide ........................ maddelerinin üretiminde 
kullanılır.

 4. pH değeri 5 olan bir çözelti ........................ özellik gösterir ve bazlarla ........................ tepkimesi 
verir.

 5. Halk arasında ........................ olarak bilinen NaCl, sanayide genellikle ........................ bazının ve 
Cl2 gazının üretilmesinde kullanılır.

 6. Zaç yağı olarak bilinen ........................, sanayide genellikle kimyasal ........................ üretiminde 
kullanılır.

1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SSORULARI

Her bölümün sonunda,  öğrendiğiniz 
konularla ilgili değerlendirme soruları yer 
almaktadır. Soruların bir bölümü doğru-
yanlış tipinde,  bir bölümü de açık uçlu so-
rulardır. Doğru-yanlış tipindeki soruların 
cevapları kitap sonunda verilmiştir.

Her ünite sonunda,  açık uçlu, boşluk 
doldurma ve çoktan seçmeli tipte sorular 
bulunmaktadır. Boşluk doldurma ve çok-
tan seçmeli tipindeki soruların cevapları 
kitap sonunda verilmiştir.
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1. ÜNİTE

Tarihî eserler bir toplumun geçmişini 

anlatan en önemli kalıntılardır. Tarihî eser-

lerden elde edilen verilerle günümüzden 

binlerce yıl önce yaşamış bir toplumun ne 

yediğinden nasıl yaşadığına kadar birçok 

bilgiye ulaşılabilir. Bu eserler ülkelerin millî 

varlıklarıdır. Bu yüzden her bireyin bu 

eserlere sahip çıkması, eserlerin tahrip 

edilmesine veya yok edilmesine engel 

olması gerekir. Ancak ne kadar dikkat 

edilse de bazen yağmur sularıyla bu millî 

varlıklar tahrip olabilir. Peki, tarihî eserleri 

yağmur suları neden tahrip eder?

Bu bölümde asit ve bazlara odaklanı-

larak asit ve bazların genel özelliklerinin 

neler olduğu, indikatörlerin hangi amaçla 

kullanıldığı, asit ve bazların nasıl tanımla-

nacağı konuları üzerinde durulacaktır.

1. BÖLÜM
ASİT VE BAZLARI TANIYALIM

 1. Tadını ekşi olarak tanımladığınız 10 farklı besin maddesi örneği veriniz.

 2. Tadını acı olarak tanımladığınız 5 farklı besin maddesi örneği veriniz.

 3. Sabun, deterjan gibi temizlik maddelerinden herhangi birinin nasıl üretildiğini araştırınız.

 4. Taşıtlarda kullanılan akülerin içindeki sıvının ne olduğunu araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

1.1. Asitlerin Bazı Özellikleri

1.2. Bazların Bazı Özellikleri 

1.3. İndikatör Nedir? 

1.4. Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri

Kavramlar

• Asit

• Baz
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ASİT VE BAZLARI
TANIYALIM

1.1. Asitlerin Bazı Özellikleri

Beslenme, hepimizin bildiği gibi canlıların temel ihtiyaçlarının 
başında gelir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için bizler, farklı besin 
maddelerini tüketiriz (Fotoğraf 1.1). Biyoloji derslerinden de 
anımsayacağınız gibi tüketilen bu maddelerin içinde karbonhidrat, 
yağ, protein vb. besin ögeleri bulunur. Bu ögelerin metabolizmada 
kullanılabilmesi için sindirilmesi gerekir. Sindirim için vücudumuzun 
farklı organlarından salgılanan kimyasal maddelere ihtiyaç vardır. 
Örneğin proteinler hidroklorik asitli ortamda, yağlar ise bir baz 
olan sodyum hidroksitli ortamda hidroliz olmakta ve bu sayede 
sindirilmektedir.

Asitler ve bazlar, özellikleri ve verdikleri kimyasal tepkimeler 
yönünden yaşam için önemli bileşiklerdir. Örneğin temizlik 
malzemesi olarak kullandığımız sabun, diş macunu gibi birçok 
madde bazlardan yapılmıştır. Bu nedenle asitlerin ve bazların 
özelliklerini bilmek önemlidir. Peki, asitlerin ve bazların özellikleri 
nelerdir? Asitler ve bazlar birbirinden nasıl ayırt edilir?

Etkinlik 1.1 yapıldığında da fark edileceği gibi limon suyu ve sirkenin 
tatları ekşidir. Günlük yaşamda tatlarını ekşi olarak ifade ettiğimiz daha 
birçok madde vardır. Örneğin yeni olgunlaşmaya başlayan elma, çilek, 
portakal, üzüm bunlardan bazılarıdır. Bunlardaki ekşiliğin nedeni, limon 
suyunda sitrik asit, sirkede asetik asit, elmada maleik asit, çilekte folik asit, 
portakalda askorbik asit, üzümde ise tartarik asit bulunmasıdır. O hâlde biz 
bu gözlemlerden asitlerin tadının ekşi olduğu çıkarımını yapabiliriz.

Fotoğraf 1.1 Farklı besin maddelerini 
bulunduran kahvaltı masası

Bu Maddeler Neden Ekşidir?
 Amaç

 Asitlerin duyu organlarımızla fark edilebilen özellikleri incelenecek

 Etkinlikte İzlenecek Yol

   1. Limonu bıçakla ikiye bölünüz.

 2. Kaşığa bir miktar limon suyu sıkıp tadına bakınız.

 3. Bol suyla temizlediğiniz kaşığa birkaç damla sirke 

koyup tadınız.

 4. Mermer parçasının ve kaşıkların yüzeyini elinizle 

kontrol ederek pürüzlü olup olmadığını tespit ediniz.

 5. Mermer parçalarını ve kaşıkları ayrı ayrı numaralan-

dırınız.

 6. “1” numaralı kaşık ve mermer parçasına 20 damla 

limon suyu, “2” numaralılara ise 20 damla sirke dam-

latınız.

 7. Kaşıklarda ve mermer yüzeylerde bir saat beklettiğiniz limon suyu ve sirkeyi bol suyla yıkayınız.

 8. Mermer ve kaşık yüzeylerinin pürüzlenip pürüzlenmediğini elinizle tekrar kontrol ediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Limon suyu ve sirkenin ortak özellikleri nelerdir?

ETKİNLİK 1.1
Gerekli Malzemeler

 Limon

 2 adet mermer parçası

 2 adet kaşık

 Damlalık

 Sirke

 Bıçak

 Etiket
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1. ÜNİTE

Etkinlik 1.1’de elde edilen verilerden çıkarılabilecek diğer bir 
sonuç, asitlerin bazı maddeleri aşındırma özelliğinin olmasıdır. 
Örneğin limon suyu ve sirke mermer yüzeyi aşındırırken metal 
yüzeyi aşındırmamıştır. 

Asitlerin bazı maddeleri aşındırıp bazılarını aşındırmaması 
önemli bir özelliktir. Çünkü bu özellik olmasaydı günlük yaşamda 
asitleri kullanamazdık. Örneğin kezzap olarak bildiğimiz nitrik asidi 
ele alalım. Kezzap, aşındırıcı bir maddedir ve bu özelliği nedeniyle 
evlerde tuvalet temizliğinde kullanılır (Fotoğraf 1.2). Kezzap, plastik 
ve camdan üretilmiş maddeleri aşındırmaz. Eğer kezzap, plastik 
ve camdan üretilmiş kapları aşındırsaydı onu şişeleyip evlerimizde 
saklayamazdık. O hâlde asitlerin laboratuvarlarda ya da evlerde 
saklanabilmesi için aşındırmama özelliğinin de olması gerekir.

Asitlerin aşındırma özelliğinin olması, insanlar için hem hayati 
önem taşır hem de zararlıdır. Hayati önem taşır; çünkü proteinlerin 
midemizde sindirilebilmesi için hidroklorik asidin aşındırma özelliği-
nin olması gerekir. Diğer taraftan zararlıdır; çünkü asidik özelliği olan 
yiyecekler dişlerimizi aşındırarak onların çürümesine neden olur.

1.2. Bazların Bazı Özellikleri

Böcek sokmaları, kırsal alanlarda yaşayanların sıklıkla karşılaş-
tığı bir olaydır. İnsanlar böyle bir durumda kaşınmayı önleyici olarak 
genellikle amonyak çözeltisinden yararlanırlar. Amonyak çözeltisi 
temizlik maddelerinin yapımında kullanılan bir karışımdır ve bazik 
özellik gösterir. Peki, bazik özellik nedir? Bir maddenin baz olup 
olmadığı nasıl anlaşılır? 

Elim Neden Kayganlaştı?
 Amaç

 Bazların duyu organlarımızla fark edilebilen özellikleri nelerdir?

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Yarısına kadar suyla doldurduğunuz beherglasları ve spatül-
leri etiketleyip ayrı ayrı numaralandırınız.

 2. Beherglaslara sırasıyla birer spatül dolusu kireç, sa-
bun, sıvı deterjan, NaOH ve KOH katısı koyunuz (Be-
herglas ile aynı numaraya sahip spatülü kullanınız.).

 3. Beherglaslardaki karışımları spatüllerle iyice karıştı-
rınız.

 4. Hazırladığınız karışımlara elinizi sokarak parmak-
larınızı ovuşturunuz. Elinizi herhangi bir çözeltiden 
çıkardıktan sonra mutlaka bol suyla yıkayınız. 

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Hazırlanan karışımların ortak özellikleri nelerdir?

ETKİNLİK 1.2

Fotoğraf 1.2 Tuvalet temizliği

Gerekli Malzemeler

 5 adet 250 mL’lik be-

herglas

 5 adet spatül

 Rendelenmiş sabun

 Kireç

 Sıvı deterjan

 NaOH katısı

 KOH katısı

 Etiket

 Su
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Etkinlik 1.2 yapıldığında da fark edileceği gibi kireç, sabun, deter-

jan, NaOH ve KOH çözeltilerinin ortak özelliği, her birinin cildimizde 

kayganlık hissi uyandırmasıdır. Bu his, bazların ortak özelliğidir. 

Diğer bir ifadeyle bazların sudaki çözeltileri ele kayganlık hissi verir.

1.3. İndikatör Nedir? 

Bir maddenin baz olup olmadığının test edilmesinde ellerimizi 

(cildimizi) kullanmamız pek de doğru bir davranış değildir. Çünkü ne 

olduğunu bilmediğimiz ve test ettiğimiz madde hidroklorik asit, nitrik 

asit, sülfürik asit gibi bir asitse cildimizi tahriş edebilir (Fotoğraf 1.3). 

Özellikle kimya laboratuvarında hiçbir kimyasala çıplak elle temas 

edilmemeli, kimyasalların tadına asla bakılmamalıdır. Peki, bir mad-

denin asit mi yoksa baz mı olduğu nasıl anlaşılır?

Fotoğraf 1.3 Asit tarafından tahriş e-
dilmiş eller

Bu Maddeler Neden Renk Değiştirdi?
 Amaç: Asit ve bazların tanınmasında indikatörlerden nasıl yarar-

lanıldığını gözlemlemek

 Etkinlikte İzlenecek Yol

   1. Deney tüplerini iki eşit gruba ayırınız. Her bir gruptaki tüpü 

etiketlerle numaralandırınız.

 2. Birinci gruptaki deney tüplerini yarısına kadar HCl, ikinci 

gruptaki deney tüplerini ise NaOH çözeltisiyle doldurunuz.

 3. “1” numaralı deney tüplerine 20 

damla çay, “2” numaralı deney 

tüplerine 20 damla üzüm suyu, 

“3” numaralı deney tüplerine 20 

damla kırmızı lahana suyu koyu-

nuz. Her iki grupta aynı numaralı 

tüplerdeki karışımların renklerini 

karşılaştırınız.

 4. “4” numaralı deney tüplerine 

mavi, “5” numaralı deney tüple-

rine kırmızı turnusol kâğıtlarını 

daldırınız. Turnusol kâğıtlarında 

meydana gelen renk değişimlerini 

gözlemleyiniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Bir maddenin asit olup olmadığı nasıl anlaşılır?

 • Bir maddenin baz olup olmadığı nasıl anlaşılır?

ETKİNLİK 1.3
Gerekli Malzemeler

 10 adet orta boy deney 

tüpü

 Tüplük

 Etiket

 Damlalık

 Demlenmiş çay

 Kırmızı lahana suyu

 Üzüm suyu

 Mavi ve kırmızı turnusol 

kâğıdı

 0,1 M HCl çözeltisi

 0,1 M NaOH çözeltisi
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Etkinlik 1.3 yapıldığında da fark edileceği gibi bazı maddelerin 
asidik ortamdaki rengi ile bazik ortamdaki rengi birbirinden farklıdır. 
Örneğin kırmızı lahana suyu asidik ortamda renksiz, bazik ortamda 
ise petrol mavisi rengindedir. İşte asidik ve bazik ortamlarda rengi 
farklılaşan, bu sayede asitlerin ve bazların teşhis edilmesinde yarar-
lanılan maddelere indikatör denir. İndikatör, İngilizce kökenli bir 
kelimedir ve belirteç anlamına gelir.

Maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunun belirlenmesinde 
kullanılan birçok indikatör vardır. Ticari olarak en yaygın indikatör, 
turnusoldur. Turnusol, aslında kuzukulağı bitkisinden elde edilen bir 
maddedir. Bu maddenin emdirildiği kâğıt, asidik ortamda kırmızı, 
bazik ortamda ise mavi renk alır.

Çevremizde gördüğümüz birçok çiçeğin yapısında indikatör var-
dır. Örneğin ortanca çiçeği bunlardan biridir. Ortanca çiçeği asidik 
topraklarda yetiştirildiğinde mavi, bazik topraklarda yetiştirildiğinde 
ise pembe renk almaktadır (Fotoğraf 1.4 ve 1.5).

Fotoğraf 1.4 Asidik ortamda yetişen ortanca çiçeği Fotoğraf 1.5 Bazik ortamda yetişen ortanca çiçeği

Ortanca çiçeği, anayur-

du Japonya olan ve dünya-

nın her yerinde yetişebilen 

bir bitkidir. Ortancanın çi-

çeği, yetiştiği toprağa kireç 

atılırsa beyaz ya da pembe; 

paslı demir, çivit, çay demi 

koyulursa mavi; sulama 

suyuna sirke katılırsa koyu 

pembe ya da kırmızı olur. 

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

1.4. Asit ve Bazların Sulu Çözeltileri 

Günlük yaşamda insanlar, nesneler ya da en genel anlamıyla 
maddeler için yaptığımız nitelendirmelerin hemen hemen tamamı 
bağıl yani görecelidir. Örneğin 15 cm uzunluğundaki bir kalemi ele 
alalım. Bu kalem, 5 cm’lik silgiye göre uzun, 30 cm’lik deftere göre 
kısadır. O hâlde bir madde hakkında nitelendirme yapabilmemiz için 
bir ölçüt gereklidir. İşte, bilimde de aynı durum geçerlidir. Bir olay, bir 
olgu ya da bir kavram hakkında bilimsel bilgi ortaya koyabilmek için 
belli kabuller yapılmalıdır.

Asit ve bazları tanımlamak amacıyla geçmişten günümüze 
birçok farklı kabul yapılmıştır. Bu kabullerden günümüzde de en 
yaygın olanı, Arrhenius (Arhenyus)’a aittir. Arrhenius’a göre asit, 
sulu çözeltilerine hidrojen iyonu (H+), baz ise yine sulu çözeltilerine 
hidroksil iyonu (OH

–
) verebilen maddelerdir. Bu tanıma göre HCl, 

HNO3, H2SO4, H3PO4 gibi maddeler sulu çözeltilerine H+ verebildik-
leri için asit, NaOH, KOH, Mg(OH)2, Ba(OH)2, Al(OH)3 gibi madde-
ler de sulu çözeltilerine OH

–
 verebildikleri için bazdır.

Asitlerin sulu çözeltilerinde H+ çözücü ortamında serbest olarak 
bulunamaz. Mutlaka bir su molekülüyle etkileşir ve H3O+ iyonu oluş-
turur. Bu iyona hidronyum iyonu denir. Farklı asit ve bazların sulu 
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Etkinlik 1.4’te verilen HBr ve LiOH’in su ile olan etkileşim model-

leri incelenirse HBr’de sulu çözeltideki H3O+ ; LiOH’te ise OH– iyon-

larının arttığı görülür. O hâlde Arrhenius'un asit-baz tanımına göre 

HBr, asit; LiOH ise baz olarak sınıflandırılmalıdır.

Bileşik Sulu çözeltideki tepkimesi

HCl HCl (g) + H2O (s) → H3O+ (aq) + Cl– (aq)

HNO3 HNO3 (g) + H2O (s) → H3O+ (aq) + NO3
–
  (aq)

H2SO4 H2SO4 (g) + 2 H2O (s)  → 2 H3O+ (aq) + SO4
2– (aq)

NaOH NaOH (k) + H2O (s) → OH
–
 (aq) + Na+ (aq)

KOH KOH (k) + H2O (s) → OH
–
 (aq) + K+ (aq)

LiOH LiOH (k) + H2O (s) → OH
–
 (aq) + Li+ (aq)

Ba(OH)2 Ba(OH)2 (k) + H2O (s) → 2 OH
–
 (aq) + Ba2+ (aq)

Tablo 1.1 Farklı asit ve bazların sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeleri

Aşağıda, HBr gazının ve LiOH katısının suyla olan etkileşimi modellenmiştir. Modellerdeki 

kimyasal türlerin şeklini ve sayısını inceleyerek maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler 

düzeyde açıklayınız.

ETKİNLİK 1.4

çözeltilerinde gerçekleşen tepkimelerin sembolik gösterimi Tablo 
1.1’de verilmiştir. Tepkimeleri inceleyip Etkinlik 1.4’ü yapınız.

HBr’ün su ile olan etkileşimi

: HBr

: Br

: H3O+

: H2O

LiOH’in su ile olan etkileşimi

: Li

: OH–

: H2O
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Tablo 1.1 ve Etkinlik 1.4’te verilen bileşik formülleri karşılaştı-

rılırsa asitlerin tamamında H+, bazların tamamında ise OH–larının 

olduğu söylenebilir. Bu bulgu bizleri “Yapısında H+ bulunduran 

maddelere asit, OH– bulunduranlara ise baz denir.” genellemesine 

götürebilir. Ancak bu genelleme yanlıştır. Çünkü yapısında hidrojen 

iyonu bulunmadığı hâlde asit, hidroksil iyonu bulunmadığı hâlde baz 

olan maddeler vardır. Tablo 1.2’de, yapısında H ya da OH bulun-

mayan maddelerin su ile olan tepkimeleri verilmiştir. Tabloyu ince-

leyerek maddeleri asit ve baz olarak sınıflandırınız. Sınıflandırmayı 

hangi ölçüte göre yaptığınızı belirtiniz.

Tablo 1.2’de verilen tepkimeler incelenirse CO2, SO2 ve N2O5 

bileşiklerinin sulu çözeltilerde H3O+ derişimini artırdığı görülür. O 

hâlde Arrhenius’a göre bu maddeler asit olarak sınıflandırılmalıdır. 

Diğer taraftan NH3 ve CaO bileşiklerinin tepkimeleri incelenirse sulu 

çözeltiye OH– verildiği fark edilebilir. Dolayısıyla bu maddeler baz 

olarak gruplandırılmalıdır.

Bileşik Sulu çözeltideki tepkimesi

CO2 CO2 (g) + 2 H2O (s) → H3O+ (aq) + CO3
2– (aq)

SO2 SO2 (g) + 3 H2O (s) → 2 H3O+ (aq) + SO3
2– (aq)

N2O5 N2O5 (g) + 3 H2O (s) → 2 H3O+ (aq) + 2 NO3
–  (aq)

NH3 NH3 (g) + H2O (s) → NH4
+ (aq) + OH– (aq)

CaO CaO (k) + H2O (s) → Ca2+ (aq) + 2 OH– (aq)

Tablo 1.2 Farklı asit ve bazların sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimeleri

Altın Üretimi Sorunu

Altın metali, bakır, gümüş ve meteor demiri ile birlikte Cila-

lı Taş Devri'nden bu yana bilinen metallerdendir. MÖ 4000 

yılından itibaren Mısırlılar'ın ve MÖ 3000 yıllarında Sümerle-

rin Mezopotamya’da altın üreterek kullandıklarına dair kesin 

bulgular vardır. Altın; sudan, kuru ve yaş havadan, oksijen ve 

ozondan, kükürt ve hidrojen sülfürden, azottan ve hidrojenden, 

hatta yüksek sıcaklıkta bile oksijenden, asitli ve bazik çözelti-

lerden etkilenmediğinden doğada metalik hâlde bulunan ender 

metallerden biridir. Bu üstün özellikleri, kendine özgü rengini 

OKUMA METNİ
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ve parlaklığını hiç kaybetmediğinden süs ve ziynet yapımında, 

kral ve zenginlerin özel eşyalarının yapımında kullanılmış; hatta 

zenginlik göstergesi olarak tarih boyunca kıymetli madde ve para 

olarak kabul görmüştür. 

Son yıllarda altının; ziynet, para ve servet değerine, uygun 

fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle yüksek teknolojide, özel-

likle en iyi iletken ve kaplama metali gibi kullanımı da eklenince 

hâlen kıymetli metal olarak önemini korumaktadır. Bu yüzden 

altın içeren her cevher ve her alaşım, metal ve atıktan kayıp 

olmadan en ekonomik altın üretimi daha da önem kazanmıştır.

Tarih boyunca altın üretimi, altının doğada saf hâlde bulu-

nuşu ve bulunduğu ortamdaki tüm mineral ve taşlardan çok 

daha yoğun olmasına dayandırılmıştır. Altın içeren cevher kırılıp 

ufalandıktan sonra dibi çukur kap içersinde bol suyla çalkalanır. 

Yoğun altın taneleri kabın dibinde kalırken çok daha hafif olan 

diğer mineraller, kum ve çamur suyla sürüklenir. Kabın dibinde 

toplanan altın parçacıkları potalarda eritilerek altın külçe hâline 

getirilir.

Eski çağlarda ve kısmen daha sonra da kullanılan altın üret-

me tekniklerinde ince taneli olup dibe çökmeyen ve koloidal 

hâlde çamur içinde dağılan altını kazanmak mümkün olmuyordu. 

Bu yüzden bilim insanları altın üretiminde farklı tekniklerin araştı-

rılması üzerine odaklanmışlardır.

Altın içeren cevher ve tozlardaki tüm altını kayıpsız kazanmak 

amaçlı çalışmalardan ikisi, cıva amalgam tekniği ve siyanür tek-

niğidir. Altın içeren metal parçaları ve eski malzemelerdeki altını 

kazanmada kurşunlu kavurma tekniği de kullanılmaktadır. Her 

üç teknik de çevre dostu değildir ve aynı derecede canlılara ve 

insan sağlığına zararlı kurşun, cıva metalleri ve siyanür çözeltisi 

ile çevreyi kirletme riski vardır.

Siyanür Tekniği

Siyanürle altın üretim tekniğinin temeli, öğütülerek toz hâline 

getirilen altın cevherlerinin %0,02'lik kalsiyum oksit çözeltisiy-

le bazik hâle getirildikten sonra kütlece %0,03– 0,0001 arası 

olacak şekilde sodyum siyanür çözeltisiyle karıştırılarak altının 

siyanür kompleksi hâlinde çözülmesi, daha sonra da çamurdan 

ayrılan altın çözeltisine metalik çinko eklenerek siyanürün çinko 

kompleksi hâlinde tutulurken altının metalik hâlde çöktürülerek 

ayrılmasına dayanır. Çöktürülerek ayrılan altın 800 ºC'ta kav-

rularak yanındaki kirlilik yapan metaller oksitlenir. 1100 ºC'ta, 
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biraz boraks ve silikat ilavesiyle eritilen altının içerdiği kurşun, 

çinko, demir gibi diğer metal oksitleri ve silikatlar cüruf hâlinde 

üste çıkar ve erimiş altın, külçeler hâlinde döküldüğünde metalik 

altından diğer bileşenler kolayca üstten ayrılır.

4 Au + 8 NaCN + O2 + 2 H2O → 4 NaAu(CN)2 + 4 NaOH

2 NaAu(CN)2 + Zn → Na2Zn(CN)4 + 2 Au

Siyanür çözeltisine metalik çinko yanında kolay çözünen 

kurşun nitrat veya kurşun asetat ilavesi, altının çöküşünü daha 

kolaylaştırır. Özel pres filtreden süzülerek altın ayrıldıktan sonra 

kalan çinko siyanür ve kurşun içeren sodyum siyanür çözeltisi-

ne sülfat veya seyreltik sülfürik asit eklenerek çinko ve kurşun 

sülfatları hâlinde çöktürülür. Süzülen ve artan sodyum siyanür 

içeren çözelti tekrar üretim işlemi için siyanürleme tankına gön-

derilir.

Çevre Kirlenmesi ve Siyanürün Uzaklaştırılması

Siyanür asidin 50 mg’ı, sodyum siyanürün 100 mg'ı insanı 

öldürebilir. Atık sular, litresinde 0,1 mg üzerinde siyanür içerirse 

balıkları ve birçok su canlısını öldürdüğü bilindiğinden çevreci 

kuruluşlar ve kamuoyu siyanürlü altın üretimine karşıdır. Ancak 

dünyanın her yerinde, altın üretim tesisi siyanür tekniğiyle altın 

üretmektedir. 

Çevre kirliliği ve olası bir depremde yer altı sularına karışma-

sından korkulan siyanür çözeltisi, sodyum hipokloritin (bildiğimiz 

çamaşır suyu) biraz fazlasının eklenmesiyle azot hâline çevri-

lerek zararsız hâle getirilebilir. Siyanürlenmiş çamurlu cevher 

atığı bazik kaldığı sürece siyanür asidini çevreye salmaz. Bu 

kuşkudan kurtulmak için de atığa çamaşır suyu veya sodyum 

sülfit eklenebilir. Daha korkulursa ozon veya hidrojen peroksitle 

de siyanür parçalanarak uzaklaştırılabilir.

2 OCN– + 3 OCl– + 2 OH– →  N2 + 2 CO3
2– + 3 Cl–  +  H2O

H2O2 + CN– →  OCN– + H2O  (daha az atık ve şüphe hâlinde) 

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN, Popüler Bilim Dergisi, Mart 2003, Sayı 111, 

Sayfa 44-46'dan yararlanılarak derlenmiştir.
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aldığı temizlik malzemesinin üzerindeki etiketin düştüğünü fark eden bir ev hanımı, temizlik mal-

zemesinin ne olduğunu tespit etmek için aşağıdaki denemeleri yapmıştır:

Ev hanımının gözlemlerine göre etiketi düşmüş temizlik malzemesi asit mi, yoksa baz mıdır?

2. Bir maddenin asit mi, baz mı olduğunu anlamak için tadına bakmak neden tehlikelidir? Asitlerin 

özelliğini dikkate alarak açıklayınız.

3. Kimyasal yapısı incelenirse diş minesinin genel olarak Ca3(PO4)2 ve Ca(OH)2 bileşiklerinden 

oluştuğu görülür. Bu bilgiyi kullanarak gazlı içeceklerin neden diş çürümesine neden olduğunu 

açıklayınız.

Deneme Gözlem

Lavabolarda oluşan kireçlere olan etkisi Kireçlere herhangi bir etkisi yok.

Çayın rengi üzerine etkisi Çayın rengi daha koyu hâle geldi.

Bazı besin maddelerindeki ekşiliğin nede-
ni, bünyelerinde barındırdıkları bazlardır.

NH3, yapısında hidrojen atomları bulun-
durduğu için asit olarak sınıflandırılır.

NaOH çözeltisine dokunulursa ciltte kay-
ganlık hissedilir.

Bir maddenin baz olarak sınıflandırılabil-
mesi için formülünde mutlaka OH grubunun 
olması gerekir.

Mermer üzerine sirke dökülürse hemen 
temizlenmelidir. Çünkü sirke, mermeri aşın-
dırır.

SO2 gazının sulu çözeltisi asidik özellik 
gösterir.

KOH çözeltisi mavi turnusol kâğıdını kır-
mızıya, HCl çözeltisi ise kırmızı turnusol 
kâğıdını maviye çevirir.

Asidik ve bazik ortamlarda rengi farklıla-
şan maddelere indikatör denir.

D
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D
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Dinler tarihi incelenirse ilk çağlardaki 

insanların çok tanrılı bir inanç sistemi olduğu 

görülür. Örneğin eski Mısırlılar yaklaşık 11 

farklı tanrıya tapmışlardır. Bunlardan biri, 

Tanrı Amon’dur. Tanrı Amon için birçok farklı 

tapınak yapılmıştır. Bu tapınaklardan birinin 

duvarlarında zamanla bir tuz oluşmuştur. 

Romalılar bu tuza, Amon’un tuzu anlamında 

amonyum klorür demişlerdir. Peki, amonyum 

klorür tuzu nasıl oluşur?

Bu bölümde asit ve bazların tepkimelerine 

odaklanılarak asitlerle bazların tepkimeye 

girdiğinde ne tür ürünlerin oluştuğu, asit-

baz tepkimelerinde çözeltilerin pH değerinin 

nasıl değiştiği, asit-baz tepkimelerinin nasıl 

takip edileceği ve asit-baz tepkimelerinin 

gündelik yaşam açısından önemi üzerinde 

durulacaktır.

2. BÖLÜM
ASİT VE BAZLARIN TEPKİMELERİ

 1. Maddelerde gerçekleşen herhangi bir değişimin kimyasal olup olmadığı nasıl anlaşılır? 

Örnek vererek açıklayınız.

 2. Bakkala ya da markete gidip sabun, deterjan, su gibi ürünlerin ambalajlarını inceleyiniz. 

İncelediğiniz ürünlerin pH değerlerini listeleyiniz.

 3. Altın metalinin doğada neden saf hâlde bulunabildiğini araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

2.1. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

2.2. Nötralleşme Tepkimeleri ve pH Kavramı

2.3. Asit-Baz Tepkimeleri Nasıl Takip Edilir?

2.4. Asit-Baz Tepkimelerinin Gündelik Yaşam Açısından Önemi

Kavramlar

• Tuz

• Nötralleşme

• İndikatör

• pH

• Aktif metal

• Soy metal
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2.1. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
İnsanın metabolizmasında her gün binlerce kimyasal tepkime 

meydana gelir. Bunlar arasında bizler için en yaşamsal olanı belki 

de sindirim sırasında gerçekleşen kimyasal tepkimelerdir. Bildiğiniz 

gibi sindirim, ağızda başlayıp ince bağırsakta biten bir olaylar zinci-

ridir. Bu zincirde özellikle midemiz önemli rol almaktadır (Şekil 1.1). 

Çünkü midemizdeki kimyasal tepkimeler sayesinde besin maddeleri 

parçalanarak küçük moleküllere ayrılmakta ve daha sonra kana 

karışabilmektedir. 

Midemizde gerçekleşen kimyasal tepkimelerin çoğunda mide 

asidi yani HCl etkin bir rol alır. HCl, aşındırıcı bir maddedir ve pro-

teinlerin parçalanmasını sağlar. Mide çeperi, bu aşındırıcı maddeye 

karşı özel olarak korunur. Eğer HCl, bağırsaklara ya da diğer organ-

lara temas ederse onları parçalar. Bu nedenle sindirim sırasında 

midede salgılanan HCl’ün bağırsaklara inmeden nötralize edilmesi 

gerekir. Peki, HCl’ün nötralize edilmesi ne demektir? HCl çözeltisi 

nasıl nötralize edilir? Aşağıda asit çözeltilerinin nötralize edilmesiyle 

ilgili bir etkinlik verilmiştir. Etkinliği yapınız.

Kireçten Alçıtaşı Yapalım
 Amacı: Asit ve bazlar tepkimeye girdiğinde hangi ürünlerin oluştu-

ğunu incelemek

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglasa 10 spatül dolusu sönmüş kireç koyup üzerini yarı-

sına kadar suyla doldurunuz.

 2. Karışımı bagetle iyice karıştırıp asılı taneciklerin çökmesi için 

dinlenmeye bırakınız. Berrak çözeltiyi boş bir beherglasa akta-

rınız. Çözeltinin sıcaklığını ölçünüz.

 3. Boş bir beherglası yarısına kadar H2SO4 çözeltisiyle doldurup 

çözeltinin sıcaklığını ölçünüz. 

 4. H2SO4 çözeltisini damla damla kireç suyu çözeltisi-

ne ilave ediniz. Karışımın sıcaklığını termometrey-

le ölçüp kaydediniz.

 5. Hazırladığınız karışımı üçayak ve amyant tel üze-

rinde ısıtınız. Isıtma işlemine, karışım içinde kris-

taller gözleyinceye kadar devam ediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Kireç suyu ve H2SO4 çözeltileri nasıl sınıflandırılır?

 • H2SO4 çözeltisine kireç suyu ilave edildiğinde sıcaklığın neden değiştiğini tartışınız.

 • H2SO4 çözeltisine kireç suyu ilave edildikten sonra buharlaşan maddeyi tahmin ediniz.

 • Buharlaşma sonucunda oluşan katının ne olduğunu tahmin ediniz.

ETKİNLİK 1.5

Şekil 1.1 Sindirim sistemi

Gerekli Malzemeler

 Sönmüş kireç 

[Ca(OH)2]

 0,1 M H2SO4 çözeltisi

 4 adet 400 mL’lik be-

herglas

 Üçayak

 İspirto ocağı ya da 

bunzen beki

 Spatül

 Damlalık

 Baget

 Termometre

 Amyant tel
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Etkinlik 1.5 yapıldığında fark edilebileceği gibi asit ve baz çözel-

tileri karıştırıldığında sıcaklık aşırı derecede artar. Önceki yıllardan 

da anımsanacağı gibi bu gözlem, kimyasal değişimin bir gösterge-

sidir. O hâlde asitlerle bazlar tepkimeye girmektedir.

Asitlerle bazlar arasındaki tepkimeden tuzlar oluşur (Fotoğraf 

1.6). Tuz, günlük yaşamda genellikle yemek tuzu için kullanılan 

bir kavramdır. Ancak kimyada tuz teriminin anlamı çok farklıdır: Bir 

asidin bazla tepkimesinden meydana gelen iyonik bileşiğe tuz denir. 

Bu iyonik bileşiğin katyonu bazdan, anyonu ise asitten gelmektedir. 

Örneğin Etkinlik 1.5’te H2SO4 ile Ca(OH)2 arasındaki tepkimede 

oluşan tuz, CaSO4'tır. Bu tepkime aşağıdaki gibi sembolize edilebilir:

Ca(OH)2 (aq) + H2SO4 (aq) → CaSO4 (aq) + 2 H2O (s)

Yukarıdaki denklem incelenirse asit ve bazlar arasındaki tepki-

mede suyun da oluştuğu görülür. Su, bazın anyonu olan hidroksit 

iyonu ile asidin katyonu olan hidrojen iyonundan meydana gelmiştir. 

Tepkimelerde her hidroksit iyonu bir hidrojen iyonuyla birleşmekte-

dir. Dolayısıyla tepkime denklemleri yazılırken bu oran göz önünde 

tutulmalı, asidin veya bazın formülünün önüne gerekli kat sayılar 

yazılmalıdır.

Asitler ve bazlar arasındaki tepkime denklemlerini yazabilmek 

için bazı yaygın asit ve bazların adlarıyla formüllerini bilmek gerekir. 

Bu nedenle Tablo 1.3’te asit ve bazlardan bazılarının adlarıyla for-

mülleri verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.

ASİTLER

Adı Formülü

Hidroklorik asit HCI

Sülfürik asit H2SO4

Nitrik asit HNO3

Fosforik asit H3PO4

Perklorik asit HCIO4

Karbonik asit H2CO3

Tablo 1.3 Bazı yaygın asitler ve bazlar

BAZLAR

Adı Formülü

Sodyum hidroksit NaOH

Potasyum hidroksit KOH

Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2

Baryum hidroksit Ba(OH)2

Fotoğraf 1.6 Ca(OH)2 ve H2SO4 tep-
kimesinden oluşan CaSO4 tuzu
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Asitlerle bazlar arasındaki tepkimelerden oluşan tuzlar iyoniktir 

ve genellikle suda çözünebilir. Eğer Etkinlik 1.5’te olduğu gibi asit ve 

bazın sulu çözeltileri karıştırılmışsa oluşan ve ortamda bulunan su 

molekülleri nedeniyle tuz çözünür. Dolayısıyla genellikle asit ve baz 

tepkimelerinde oluşan tuz doğrudan görünmez. Tuz, karışım ısıtılıp 

su buharlaştırıldığında ancak gözlenebilir.

Örnek 1.1’de asitlerle bazlar arasındaki tepkimelerin nasıl sem-

bolize edilebileceği gösterilmiştir. Örneği inceleyip ilgili alıştırmayı 

defterinize yapınız.

2.2. Nötralleşme Tepkimeleri ve pH Kavramı
Önceki bölümden de anımsanacağı gibi maddelerin asit ya da 

baz olarak sınıflandırılmasının nedeni, H+ ve OH
–
 iyonlarıdır. Bun-

lar aslında tüm sulu çözeltilerde, hatta saf suda bulunan iyonlardır. 

Ancak bu iyonların miktarı birbirinden farklı olabilir. Eğer H+nun mik-

tarı OH
–
ndan fazlaysa çözelti asidik, aksi durumda ise bazik olarak 

sınıflandırılır. Aşağıda asit ve baz çözeltilerinin nötralleşme tepkime-

sinin nasıl takip edileceği ile ilgili etkinlik verilmiştir. Etkinliği yapınız.

 Aşağıda verilen asit ve baz çiftleri arasındaki tepkimelerin denklemlerini yazınız:

a. HClO3 ve Ba(OH)2 b. NaOH ve H3PO4 

Çözüm

a. Ba(OH)2 (aq) + 2 HClO3 (aq) → Ba(ClO3)2 (aq) + 2 H2O (s)

b. 3NaOH(aq) + H3PO4 (aq) → Na3PO4 (aq) + 3 H2O (s)

ÖRNEK 1.1

 Aşağıda verilen asit ve baz çiftleri arasındaki tepkimelerin denklemlerini yazınız:

a. Sr(OH)2 ve H2SO4 b. Ca(OH)2ve H3PO4   

c. HBr ve NaOH ç. HNO3 ve KOH

ALIŞTIRMA

Nötralleşme Tepkimesi

 Amaç: Asitlerle bazlar arasındaki tepkimeyi incelemek

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglaslardan ikisini yarısına kadar su, diğerini seyreltik HCl 

çözeltisiyle doldurunuz.

ETKİNLİK 1.6
Gerekli Malzemeler

 3 adet 250 mL'lik 
beherglas

 Baget
 Spatül
 Katı NaOH
 Katı NaCI
 Seyreltik HCI çözeltisi
 Su
 pH kâğıdı
 Fenolftalein çözeltisi
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Etkinlik 1.6 yapıldığında da fark edileceği gibi HCl çözeltisinin pH 

değerlerinin 7’den küçük, NaOH çözeltisinin ise 7’den büyük oldu-

ğu görülür. pH, ortamdaki H+ iyonlarının bir göstergesidir. Önceki 

konularda da vurgulandığı gibi HCl asit, NaOH ise bazdır. O hâlde 

pH değeri 7’den küçük çözeltiler asidik, 7’den büyük olanlar bazik 

olarak sınıflandırılır. Şekil 1.2’de pH skalası üzerinde farklı madde-

lerin pH değerleri gösterilmiştir. Şekli inceleyerek ilgili maddeleri asit 

ya da baz olarak sınıflandırınız.

Etkinlik 1.6’dan çıkartılabilecek diğer bir sonuç nötralleşmedir.

Bazik NaOH çözeltisine asidik HCl ilave edildikçe pH değeri düşer. 

Eğer çok hassas çalışılarak bazın mol sayısına eş değer asit ilave 

edilirse çözeltinin pH değeri 7 olur. Şekil 1.2’de de gösterildiği gibi 

bu değer, saf suyun pH değerine eşittir. Bu nedenle asit ve bazlar 

arasındaki tepkimeler genellikle nötralleşme tepkimesi olarak bilinir. 

Nötralleşme tepkimelerinde asidin ve bazın miktarları yani mol sayı-

ları birbirine eşit olur.

 2. İçinde su bulunan beherglaslardan birine bir spatül katı NaOH, diğerine ise bir spatül katı NaCl 

ilave edip bagetle karıştırınız. 

 3. pH kâğıdıyla çözeltilerin pH değerlerini belirleye-

rek defterinize yazınız.

 4. Çözeltilere beşer damla fenolftalein çözeltisi dam-

latıp gözlemlerinizi defterinize yazınız.

 5. NaOH çözeltisine damla damla HCl çözeltisi ilave 

edip bagetle karıştırınız. Pembe rengin kayboldu-

ğu anda HCl ilavesini kesip çözeltinin pH’sini pH 

kâğıdı ile kontrol ediniz. pH değerlerini defterinize 

kaydediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Çözeltilerin pH’lerini karşılaştırarak asit, baz ve tuzların pH değerlerinin nasıl değiştiğini belirtiniz.

 • Asit ilavesiyle baz çözeltisinin pH’sinin nasıl değiştiğini söyleyiniz.

 • Asit çözeltisiyle baz çözeltisi arasındaki tepkimenin denklemini yazınız.

 Şekil 1.2 Farklı maddelerin pH skalasındaki yeri

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Mide
asidi

Limon
suyu

Elma
suyu

Sirke Domates
suyu

Muz
Saf
su

Yemek

Süt Kan Sabun

Amonyak Lavabo
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Genel bir kanı olarak nötralleşme tepkimeleri sonucunda pH 

değerinin 7 olacağı düşünülür. Ancak bu yanlıştır. Bazı nötralleş-

me tepkimelerinde çözeltilerin pH değeri 7’den büyük, bazılarında 

7’den küçük, bazılarında ise 7 olur. Örneğin pH değeri, asetik asit 

ile NaOH arasındaki nötralleşme tepkimesinde 7’den büyük, amon-

yak ile HCl arasındaki nötralleşme tepkimesinde 7’den küçük, HCl 

ve NaOH arasındaki nötralleşme tepkimesinde ise 7 olur. O hâlde 

nötralleşme tepkimesiyle pH arasında ilişki kurmak doğru değildir. 

Nötralleşme tepkimesi yukarıda ifade edildiği gibi asit ve bazın mol 

sayılarının (miktarlarının) birbirine eşit olmasıdır.

2.3. Asit-Baz Tepkimeleri Nasıl Takip Edilir?
Fen bilimleri derslerinden de anımsanacağı gibi bir değişimin 

kimyasal olup olmadığının anlaşılmasında bazı göstergelerden 

yararlanılır. Gaz çıkışı ve renk değişimi bunlardan bazılarıdır. 

Asit-baz tepkimeleri derinlemesine incelenirse bazılarında gaz 

çıkışının gözlendiği fakat çoğunluğunda renk değişiminin olmadığı 

görülür. Bu durum, asit-baz tepkimelerinin ne zaman tamamlandığı-

nın anlaşılmasını engeller. Eğer asit çözeltisine yeterince baz ilave 

edilmezse ortam asidik olur. Diğer taraftan gereğinden fazla baz 

ilave edilirse ortam bazik olur. Dolayısıyla nötralleşme tepkimesi 

tamamlanmamış sayılır.

Nötralleşme tepkimelerinin tamamlanıp tamamlanmadığının 

anlaşılması için çoğu zaman farklı pH aralıklarında farklı renk oluş-

turabilen maddelerden yararlanılır. Bu tür maddelere indikatör denir. 

Asit-baz indikatörleri, aslında çözelti ortamındaki H+ ya da OH− 

ile tepkimeye girerek farklı renk alan zayıf asit veya bazlardır. Bu 

zayıf asit ya da bazlar, doğal pek çok maddede bulunabilir. Örneğin 

mor lahana bunlardan biridir. Mor lahana suyu asidik çözeltilere 

damlatılırsa kırmızı, nötral çözeltiler damlatılırsa mor, bazik çözelti-

lere damlatılırsa yeşil renk alır (Fotoğraf 1.7).

Fotoğraf 1.7 pH değeri 2 ile 11 arasında değişen çözeltilere mor lahana 
suyu damlatılmasıyla elde edilen renkler
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Şekil 1.3’te verilen asit-baz indikatörleri, genellikle su, etanol 

veya başka bir çözücü içinde çözülerek hazırlanır. Bu çözeltiler 

genellikle asit-baz tepkimesinin gerçekleştirildiği ortama damlatılır. 

Ancak bazı uygulamalarda indikatör çözeltisi bir kâğıda damlatılarak 

kurutulur. Eğer bu kâğıt herhangi bir çözeltiye batırılırsa pH değerine 

bağlı olarak farklı renk alır. İşte pH ölçümünde kullanılan, bu şekilde 

hazırlanmış kâğıtlara pH kâğıdı denir.

pH kâğıtları arasında en yaygın olanı turnusol kâğıdıdır. Bu kâğıt, 

farklı liken türlerinden elde edilebilen turnusol indikatörünü içermek-

tedir. Turnusol kâğıdı, asidik çözeltilere batırıldığında pembe, bazik 

çözeltilere batırıldığında ise mavi renk alır (Fotoğraf 1.8).

Turnusol kâğıdı, çözeltilerin asidik mi yoksa bazik mi olduğunu 

belirlemek için kullanılabilir. Ancak çözeltilerin pH değeri bu kâğıtlarla 

ölçülemez. Çözeltilerin pH değeri, ancak üniversal pH kâğıtlarıyla 

ölçülebilir. Üniversal pH kâğıtları, turnusol kâğıdından farklı olarak 

fenolftalein, metil kırmızısı, bromtimol mavisi gibi pek çok indikatörü 

aynı anda içerir. Dolayısıyla üniversal pH kâğıtları ile 0–14 pH aralı-

ğındaki çözeltilerin pH değerleri kolaylıkla ölçülebilmektedir.

 2.4. Asit-baz Tepkimelerinin Gündelik Yaşam Açısından 
Önemi

Günlük yaşamda karşılaştığımız birçok asit-baz tepkimesi vardır. 

Bunlardan belki de en önemlisi, asitlerin metallerle olan etkileşimle-

ridir. Bu etkileşim örneklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Örnek-

leri inceleyiniz.

Mg (k) + 2 HCl (aq) → MgCl2 (aq) + H2 (g)

Zn (k) + 2 HNO3 (aq) → Zn(NO3)2 (aq) + H2 (g)

Li (k) + HCl (aq) → LiCl (aq) + 1/2 H2 (g)

2 Na (k) + H2SO4 (aq) → Na2SO4 (aq) + H2 (g)

 Şekil 1.3 Farklı maddelerin pH sakalasındaki yeri

z

pH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 Fotoğraf 1.8 Turnusol kâğıdının 
kullanımı

a

b

Şekil 1.3’te bazı genel asit-baz indikatörlerinin pH ve renk deği-

şimleri verilmiştir. Şekli inceleyerek bu indikatörlerden nasıl yararla-

nılabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.
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Yukarıdaki tepkimeler incelenirse hepsindeki ortak ürünün H2 

gazı olduğu görülür (Fotoğraf 1.9). İşte asitlerle ya da suyla etkile-

şerek bu şekilde H2 gazı çıkaran metallere aktif metal denir.

Aktif metallerin aksine altın, platin, paladyum gibi bazı metaller 

asitlerle etkileşime girmez. Asitlerle etkileşime girmeyen bu tür 

metaller soy metal olarak sınıflandırılır.

Gümüş, bakır, cıva gibi bazı metaller HCl, HF gibi asitlerle tepki-

meye girmezken HNO3, H2SO4 gibi asitlerle tepkimeye girer. Hava-

nın oksijeninden etkilenen ve sadece oksijenli asitlerle tepkimeye 

girerek H2, CO2, SO2, SO3, NO2 gibi gazlar açığa çıkaran metallere 

ise yarı soy metal denir. Aşağıda yarı soy metallerin bazı tepkime-

lerine örnekler verilmiştir. Örnekleri inceleyiniz.

Cu (k) + 2 HNO3 (aq) → 2 NO2 (g) + H2O (s) + CuO (k)

Cu (k) + 4 HCl (aq) → Tepkime vermez.

2 Ag (k) + H2SO4 (aq) → Ag2SO4 (k) + H2 (g)

Ag (k) + HNO3 (aq) → AgNO3 (aq) +  NO (g)  +  H2O (s)

Ag (k) + HCl → Tepkime vermez.

Yukarıdaki tepkimeler incelenirse bakır, gümüş gibi günlük yaşa-

mımızda sıkça kullandığımız metallerin bazı asitlerle tepkimeye 

girdiği, bazılarıyla tepkimeye girmediği görülür. Mutfak malzeme-

lerinin üretiminde kullanılan bu metallerin hangi asitlerle tepkime 

verdiğinin, hangileriyle vermediğinin bilinmesi önemlidir. Çünkü 

doğru bilgiye sahip olunmazsa mutfak malzemesi zarar görebilir. 

Örneğin gümüşten yapılmış bir kaşık ve çatal takımını düşünelim. 

Eğer bu takım kezzap olarak bilinen temizlik malzemesi kullanılarak 

yıkanırsa yüzeyi aşınır ve zamanla kararır. Dolayısıyla gümüş çatal 

ve kaşık takımı kullanılmaz duruma gelir. 

Mutfak eşyalarında kullanılan diğer bir malzeme, camdır (Fotoğ-

raf 1.10). Cam; HCl, HNO3, H2SO4 gibi asitlerle ve bazlarla tepkimeye 

girmeyen bir malzemedir. Dolayısıyla bu maddeler çoğunlukla cam-

dan üretilmiş kaplarda saklanabilir. Ancak HF (Hidrojen florür), camla 

tepkimeye girer. Dolayısıyla HF’ün camı aşındırma özelliği vardır.

Sonraki bölümlerde ayrıntılı olarak vurgulanacağı gibi mutfak 

eşyalarının üretiminde kullanılan diğer bir malzeme de porselendir. 

Porselenin ham maddesi killi topraktır ve parlak görünmesi için 

ürünlerin dış kısmı sırça ile kaplanır. Sırça, bir nevi camdır. Dolayı-

sıyla HF, porselen kapları da aşındırır.

Asitlerin metalleri, camı ve porseleni aşındırmaktan başka birçok 

tehlikesi vardır. Örneğin saf hâldeki sülfürik asit, fosforik asit ve asetik 

asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa çıkarma özellikleri vardır. 

Bu özellikleri nedeniyle asitler bazı tehlikelere yol açabilir. Örneğin 

bu asitlerin sulu çözeltileri hazırlanırken aşırı ısınma nedeniyle kap 

 Fotoğraf 1.9 Mg metaliyle HCl 
arasındaki tepkime

Fotoğraf 1.10 Kristal camdan 
yapılmış bardaklar
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eriyebilir ya da parçalanabilir. Eğer asit üzerine su ilave edilirse etrafa 

asit sıçrayıp zarar verebilir. Bu nedenle çözelti hazırlanırken asla asit 

üzerine su ilave edilmemeli, su üzerine asit konulmalıdır. 

Yukarıda verilen örneklerden, asitlerin ve bazların tepkimele-

rinin daima çevreye zarar verdiği düşüncesi belirebilir. Ancak bu 

genelleme geçerli değildir. Asit ve baz tepkimelerinin günlük yaşam 

açısından birçok yararlı yönü vardır. Örneğin kireçlenme nedeniyle 

tıkanmış atık su borularının açılmasında tuz ruhu, kezzap gibi asitler 

kullanılır. Peki, saç ya da deri parçalarıyla tıkanan lavabolar nasıl 

açılabilir? Bunun için hangi kimyasallardan yararlanılmalıdır?

Etkinlik 1.7 yapıldığında da fark edilebileceği gibi saçlar bazlarla 

tepkimeye girmekte ve suda çözünen maddeler oluşmaktadır. Aynı 

etki, deri parçaları üzerinde de görülür. Deri parçaları bazlarla tepki-

meye girerek suda çözünen maddelere dönüşür. Dolayısıyla saç ve 

deri atıklarıyla tıkanan lavabolar sönmüş kireç ya da kostikler (kostik 

soda ve potas kostik) kullanılarak açılabilir.

Sonuç olarak günlük yaşamımızda asitlerin ve bazların tepki-

meleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle gerek evlerimizde, 

gerekse sanayide kullanılan asitleri ve bazları tanımak önemlidir.

Lavaboları Tıkayan Maddeler
 Amaç: Bazların saçı nasıl etkilediğini incelemek

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Deney tüplerini etiketleyip numaralandırınız.

 2. Tüplüğe yerleştirdiğiniz deney tüplerine baget yardımıyla birer 

tutam saç koyunuz.

 3. 1 numaralı deney tüpüne bir spatül dolusu sönmüş kireç ilave 

ediniz. Tüpü yarısına kadar sıcak suyla doldurup gözlemlerinizi 

kaydediniz.

 4. 2 numaralı deney tüpüne bir 

spatül dolusu NaOH ilave ediniz. 

Tüpü yarısına kadar sıcak suyla 

doldurup gözlemlerinizi kaydedi-

niz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Saç parçalarıyla tıkanan lavabo-

ların nasıl açılabileceğini açıkla-

yınız.

ETKİNLİK 1.7
Gerekli Malzemeler

 2 adet orta boy 

deney tüpü

 Tüplük

 2 tutam saç

 Sönmüş kireç 

[Ca(OH)2]

 Katı NaOH

 Sıcak su

 Etiket

 Baget

 Spatül
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ASIT VE BAZLARIN
TEPKİMELERİ

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen asit ve baz çiftleri arasındaki tepkimeleri yazıp denkleştiriniz.

 a. Ca(HO)2 (k) + HCl (aq) →

 b. H3PO4 (aq)  + NaOH (aq) →

 c. Mg(HO)2 (aq)  + H2SO4 (aq) →

 ç. NH3 (aq)  + HNO3 (aq) →

2. Asitlerin sulu çözeltilerini hazırlarken neden dikkatli olmak gerekir? Örnek vererek açıklayınız.

3. Nötralleşme tepkimesi nedir? Kısa cümlelerle örnekler vererek açıklayınız.

4. Asitlerle verdikleri tepkimelere göre metaller nasıl sınıflandırılır? Örnekler vererek açıklayınız.

Asit ve bazların tepkimesi sonucunda tuz 
oluşur.

1 mol karbonik asidi nötralleştirmek için 
bir mol sodyum hidroksit gereklidir.

Kimyasal formülü H3PO4 olan asit, sül-
fürik asittir.

İndikatörler kullanılarak nötralleşme tep-
kimesinin tamamlanıp tamamlanmadığı 
anlaşılabilir.

Asit ve bazların tepkimesi sonucunda 
mutlaka su oluşur.

Asitlerle bazlar nötralleştiğinde ortamın 
pH değeri daima 7 olur.

Baryum hidroksit bazı mol başına ortama 

iki mol OH– verir.

Hiçbir asitle tepkimeye girmeyen metal-
lere soy metaller denir.

D

D

D

D

D

D

D

D
8

1

3

6

2

5

4

7

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
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Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin 

belirlenmesinde birçok farklı gös-

terge vardır. Bunlardan biri, ülkenin 

tükettiği H2SO4 miktarıdır. 1997 yılın-

da dünya çapında 150 Mton H2SO4 

üretiminin yarısı Kuzey Amerika’da, 

Batı Avrupa’da ve Japonya’da ger-

çekleşmiştir. Peki, üretilen H2SO4 

hangi amaçlarla kullanılır? 

Bu bölümde, asitlerin ve bazla-

rın endüstrideki kullanım alanlarına 

odaklanılarak yaygın şekilde kulla-

nılan asit ve bazların neler olduğu, 

bunların genel özellikleri, asitlerin ve 

bazların yararları ve zararları, asit 

ve bazlarla çalışırken nelere dikkat 

edilmesi gerektiği konuları üzerinde 

durulacaktır.

3. BÖLÜM
HAYATIMIZDA ASİTLER VE BAZLAR

 1. Elma ya da üzüm sirkesinin nasıl hazırlandığını araştırınız.

 2. Kezzap ve tuz ruhunun evlerde hangi amaçlarla kullanıldığını araştırınız.

 3. Tıkanan lavaboları açmak için hangi uygulamaların yapıldığını belirtiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

3.1. Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler

3.2. Sanayide Kullanılan Bazı Bazlar

3.3. Asit ile Bazların Yarar ve Zararları

3.4. Asit ve Bazlarla Çalışılırken Alınması Gereken Önlemler

Kavramlar

• Zaç yağı

• Kezzap

• Tuz ruhu

• Sirke ruhu

• Kireç

• Kostik

• Amonyak
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HAYATIMIZDA
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3.1. Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Asitler

İnsanların günlük yaşanımı kolaylaştıran birçok madde vardır. 

Ancak bu maddelerin çoğu doğada doğrudan bulunmaz. Bunların 

tepkimeler sonucunda üretilmiş olması gerekir. Tepkimelerin ger-

çekleştirilmesinde kullanılan en önemli maddeler asitlerdir. Peki, bu 

asitler hangileridir?

3.1.1. Sülfürik Asit (H2SO4)

Sanayi açısından en önemli mineral asitlerin başında sülfürik 

asit (H2SO4) gelir. Geleneksel ismi zaç yağı olan H2SO4; yoğun, 

kıvamlı, renksiz ya da hafif sarımtırak renkli bir sıvıdır (Fotoğraf 

1.11). Hayli korozif bir madde olan H2SO4, birçok maddeyle özellikle 

de soy metaller dışındaki tüm metallerle tepkimeye girebilir. Hatta 

H2SO4 molekülleri kendi arasında da tepkime verir. Bu nedenle 

dumanlı asit olarak da bilinir.

Su ile her oranda karışabilen H2SO4, çözündüğünde ortama iki 

tane H+ verebilir. İlk H+ hemen verilirken ikincisi kısmen verilir. Bu 

nedenle H2SO4, diprotik (iki hidrojenli) asit olarak sınıflandırılır.

Derişimi fazla H2SO4 çözeltileri ciddi hasarlar meydana getire-

bilir; hidroliz yoluyla cildimizde kimyasal yanıklara neden olur ve 

gözde kalıcı körlüğe yol açar. Bu nedenle özellikle derişik H2SO4 

çözeltileriyle çalışırken çok dikkatli olunmalı, mutlaka plastik eldiven 

giyilmeli, koruyucu gözlük takılmalıdır.

H2SO4, oldukça higroskopik yani su çekici bir maddedir. Su 

buharını çekerek bulunduğu ortamdaki havayı kurutur. Bu özelliği 

nedeniyle kuru havada saklanması gereken maddelerin muhafaza-

sında kullanılır.

H2SO4’in sanayide birçok farklı kullanım alanı vardır. Bu neden-

le ülkelerin gelişmişlik seviyesi belirlenirken yıllık H2SO4 üretimleri 

dikkate alınmaktadır.

H2SO4’in en önemli kullanım alanı, dünya genelinde imal edi-

len H2SO4’in yaklaşık %60’ının tüketildiği yapay gübre üretimidir 

(Fotoğraf 1.12). Gübre üretiminde H2SO4’in asidik özelliğinden 

yararlanılır. H2SO4’in NH3 ile olan asit-baz tepkimesinden oluşan 

(NH4)2SO4 tuzu, bitkilerin azot ihtiyacını karşılamada kullanılan 

önemli bir gübre türüdür. Ayrıca H2SO4’ten amonyum fosfat gibi 

diğer gübrelerin üretiminde de yararlanılır.

H2SO4’in diğer önemli kullanım alanı, dünya genelinde imal edi-

len H2SO4’in yaklaşık %20’sinin tüketildiği kimya sanayisidir. Kimya 

sanayisinde H2SO4’ten deterjan, su arıtımında kullanılan sentetik 

reçine, boyar madde, ilaç, petrol katalizörü, böcek ilacı, antifriz üre-

timinde yararlanılır.

Boya, sprey boya, matbaa mürekkebi, boyalı kumaş, kâğıt, 

selofan, asetat, akü gibi birçok maddenin imalatında da H2SO4’ten 

Fotoğraf 1.11 Derişik H2SO4 çözeltisi

Fotoğraf 1.12 Yapay gübre

!Etkileştiği maddeleri aşın-

dıran, onların korozyona uğ-

ramasına neden olan mad-

delere korozif madde denir.
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yararlanılır. Burada kullanılan H2SO4 çok da fazla değildir (yıllık 

üretimin yaklaşık %6’sı). Bunlar arasında H2SO4 tüketiminin en 

fazla olduğu alan, otomobil aküleridir (Şekil 1.4). Akülerin elektrik 

enerjisi üretebilmesi, yükseltgenme–indirgenme tepkimesine bağlı-

dır. Bu tepkimenin olabilmesi için ise elektrolit adı verilen maddeye 

ihtiyaç vardır. İşte akülerde kullanılan elektrolit, H2SO4’tir. Akülerde 

H2SO4’in %29–%32’lik sulu çözeltisi kullanılmaktadır.

3.1.2. Nitrik Asit (HNO3)

Halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit (HNO3), suda 

çözündüğünde tamamen iyonlarına ayrışan, bu nedenle de kuvvetli 

asit olarak sınıflandırılan bir asittir. H2SO4 gibi hayli korozif bir mine-

ral asit olan HNO3 renksiz, saydam bir maddedir. Ticari olarak en 

fazla suyla hazırlanan %68’lik çözeltisine ulaşılabilen HNO3 daha 

derişik hâle getirilirse dumanlar çıkarmaya başlar. Bu tür HNO3 

çözeltilerine, dumanlı nitrik asit denir.

Kuvvetli bir yükseltgeyici madde olan HNO3’in birçok farklı kul-

lanım alanı vardır. Bunlar arasında en önemlisi, gübre üretimidir. 

HNO3 ile NH3’ın nötralleşme tepkimesinden oluşan NH4NO3, azot 

oranı en fazla olan yapay gübredir. Dünya genelinde HNO3 üretimi-

nin yaklaşık %75–%80’i bu amaçla tüketilmektedir.

HNO3’in diğer önemli kullanım alanı, patlayıcı madde üretimidir. 

Patlayıcı maddelerin en önemli özelliği tepkimeye girdiklerinde gaz 

hâldeki maddeleri açığa çıkarabilmeleridir. İşte yükseltgeyici özel-

liğinden dolayı HNO3’teki nitrat grubu, böyle tepkime verebilir. Bu 

nedenle HNO3’ten patlayıcı madde üretiminde yararlanılmaktadır. 

Örneğin HNO3’ten dinamit (gliserin trinitrat) (Fotoğraf 1.13), TNT 

(trinitro toluen) gibi patlayıcılar üretilmektedir.

HNO3, evlerde temizlik maddesi olarak kullanılan bir asittir. Özel-

likle korozif özelliği nedeniyle paslanmaz çeliklerin parlatılmasında 

yararlanılır. Bunun için nitrik asit, su ve alkol karışımı kullanılır.

3.1.3. Hidroklorik Asit (HCl)

Erime ve kaynama sıcaklığı sırasıyla –114,9 oC ve –85,1 oC 

olan hidroklorik asit (HCl), oda sıcaklığında ve normal basınçlar-

da (1 atm.) gaz hâlinde bulunur. HNO3 gibi suda çözündüğünde 

tamamen iyonlarına ayrışan HCl, ortama molekül başına bir tane 

H+ verebilir. Sulu çözeltisi berrak ve renksizdir. Halk arasında tuz 

ruhu olarak da bilinen HCl, 9. yüzyılda Müslüman simyacı Cabir bin 

Hayyan tarafından keşfedilmiştir. Mide asidinde doğal olarak bulu-

nan HCl, hayli korozif bir mineral asittir. Mide dışındaki herhangi bir 

organa temas ederse tahriş eder.

Dünya genelinde yılda yaklaşık 20 milyon ton üretilen HCl’in 

farklı sanayi dallarında birçok faklı kullanım alanı vardır. Bunların en 

önemlilerinden biri demir çelik sanayisidir. HCl, demir çelik sanayisin-

de pasın yani demir(III) oksitin uzaklaştırılmasında kullanılmaktadır.

Fotoğraf 1.13 Dinamit lokumları

Bir tepkimeyi hızlandırmak 
ya da yavaşlatmak amacıyla 
kullanılan maddelere katali-
zör denir.

!

Şekil 1.4 Akünün iç görünüşü

Pb
(Anot)

PbO2
(Katot)

H2SO4 (aq)
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HCl’in diğer önemli kullanım alanı, PVC üretimidir. Bilindiği gibi 

PVC; kapı ve pencere profilleri, bina cephe kaplaması, boru ve 

teçhizat malzemeleri, elektrik kabloları gibi oldukça geniş kullanım 

alanı olan bir plastiktir (Fotoğraf 1.14). Bu plastik, sonraki ünitelerde 

de vurgulanacağı gibi vinil klorür olarak adlandırılan bir bileşikten 

yapılmaktadır. Vinil klorürün çıkış maddesi ise eten olarak adlandırı-

lan organik bileşik ile HCl'tir. O hâlde HCl, çevremizde gördüğümüz 

birçok plastik malzemenin ham maddesidir.

HCl’in diğer bir kullanım alanı, farklı sanayi dalları için gerekli 

olan tuzların üretimidir. Örneğin bazı metallerin paslanmasını önle-

mek amacıyla yapılan galvanizleme işlemi ve piller için gerekli olan 

CaCl2, MgCl2, NiCl2 gibi bileşiklerin üretiminde aşağıda gösterildiği 

gibi HCl’in asit-baz tepkimesinden yararlanılmaktadır. 

CaCO3 (k) + 2 HCl (aq) → CaCl2 (aq)  + CO2 (g) + H2O (s)

HCl’in diğer bir kullanım alanı, bazı çözeltilerin pH değerlerini 

kontrol altında tutmaktır. Örneğin gıda, ilaç, içme suyu gibi yüksek 

saflık gerektiren maddelerin üretiminde çözeltilerin pH değeri, HCl 

ilave edilerek istenilen düzeye getirilir.

HCl, iyon değiştirici reçinelerin geri kazanımında da kullanılmak-

tadır. Sonraki ünitelerde de değinileceği gibi iyon değiştirici reçine-

ler, genellikle sert suların yumuşatılmasında kullanılır ve zamanla 

özelliğini yitirir. İyon değiştirici reçinelerin tekrar kullanılır hâle getiri-

lebilmesi için içinden HCl çözeltisi geçirilmektedir.

HCl’in yukarıda açıklanalar dışında çok sayıda küçük ölçekli 

uygulaması vardır. Bunlar;

• Evlerde temizlik malzemesi olarak,

• Tuzların arıtımı için,

• Deri işlemesinde,

• Gıda katkı maddesi yapımında,

• Petrol üretiminde kullanılmasıdır.

3.1.4. Asetik Asit (CH3COOH)

Halk arasında sirkede bulunduğu için sirke ruhu olarak da adlan-

dırılan asetik asit (CH3COOH), suda her oranda çözünebilen organik 

asittir. Ancak çözünen CH3COOH moleküllerinin tamamı CH3COO– 

ve H+ şeklinde iyonlarına ayrışmaz. Bu nedenle CH3COOH, zayıf 

asit olarak sınıflandırılır. Keskin bir kokusu ve ekşi tadı olan CH3CO-

OH, renksiz ve saydam bir sıvıdır (Fotoğraf 1.15). Derişik çözeltisi 

aşındırıcıdır, cilde ve göze zarar verebilir. Etkileri birkaç saat sonra 

hissedilir. Yüksek sıcaklıklarda tutuşabilir ve havayla patlayıcı karı-

şımlar oluşturabilir. Seyreltik asetik asit (sirke gibi) zararsızdır ama 

derişik çözeltileri insan ve hayvanlar için zararlıdır. Sindirim sistemi-

ne ciddi hasar verebilir ve kan asitliğini ölümcül oranda değiştirebilir.

Fotoğraf 1.14 PVC'den yapılmış 
pencere profi lleri

Fotoğraf 1.15 Asetik asit

Bazı metallerin çinko me-
taliyle kaplanmasına galva-
nizleme denir. !
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Karbonhidratların yükseltgenmesiyle oluşan CH3COOH, sanayi-
de sentetik yollarla üretilebilir. Yılda yaklaşık 6,5 milyon ton üretilen 
CH3COOH’in sanayide geniş bir kullanım alanı vardır. Bunlar ara-
sında en önemlisi, tutkal üretimidir. Tahta tutkalı, asetik asitten elde 
edilmiş vinil asetatın oluşturduğu bir polimer olan polivinil asetattır.

CH3COOH’in diğer bir kullanım alanı, asetik anhidrit ve asetik 
ester üretimidir. Üretilen bu maddelerden tekstilde, fotoğraf filmlerin-
de (Fotoğraf 1.16), mürekkep ve boya imalatında yararlanılır.

Sanayide gerçekleştirilen bazı tepkimelerin susuz ortamda 
gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun için birçok farklı çözücü vardır. 
CH3COOH bunlardan biridir. CH3COOH, özellikle polietilen teref-
talat (PET)'ın monomeri olan tereftalik asidin üretiminde kullanılır. 
Bu uygulama CH3COOH’in yıllık üretiminin %5 ila %10’una karşılık 
gelir.

CH3COOH, gıda sanayisinde de kullanılır. Gıda sanayisinde 
bazı maddelerin bozunmaması için pH değerlerinin çok fazla değiş-
memesi gerekir. Bu tür durumlarda CH3COOH gibi maddelerden 
yararlanılır. Asetik asit, gıda sanayisinde tampon çözelti oluşturma 
özelliğinden dolayı E260 adıyla bir katkı maddesi olarak kullanılır.

CH3COOH, evlerde de yaygın olarak kullanılan bir maddedir. 
Sirke, genelde %4–5 oranında asetik asit içerir ve sebzelerin 
dezenfekte edilmesinde kullanılır. Aynı zamanda sirke ile turşu da 
yapılabilir (Fotoğraf 1.17). Ancak turşu yapılacak sirkede asetik asit 
oranının %18 civarında olması istenir. 

3.1.5. Fosforik Asit (H3PO4)

Fosforik asit (H3PO4), kaynama sıcaklığı 158 oC olan ve bu 

nedenle oda sıcaklığında, normal basınçlarda sıvı hâlde bulunan 

bir mineral asittir. Suda her oranda moleküler olarak çözünebilen 

H3PO4, ortama üç tane H+ verebilir. Ancak H+larını aynı anda 

veremez, ortamın pH değerine bağlı olarak verebilir. Bu nedenle 

CH3COOH gibi zayıf asit olarak sınıflandırılır.

H3PO4, ticari olarak genelde %75–85 oranında sulandırılarak 

satılır. H3PO4’in bu çözeltisi renksiz, saydam, uçucu olmayan, şurup 

gibi oldukça kıvamlı bir karışımdır. 

H3PO4’in birçok farklı kullanım alanı vardır. Bunların başında 

gübre üretimi gelir. Amonyak ile girdiği nötralleşme tepkimesi sonu-

cunda oluşan (NH4)3PO4 gübresi (Fotoğraf 1.18), azot oranı en 

fazla olan gübrelerden biridir. Bu nedenle gübre sanayisinde çok 

fazla üretilir.

H3PO4’in diğer bir kullanım alanı; HCl, HBr, HI gibi asitlerin 

üretilmesidir. Bu üretimde gerçekleşen tepkimeler aşağıdaki gibidir:

NaCl (k) + H3PO4 (s) → NaH2PO4 (k) + HCl (g)

NaBr (k) + H3PO4 (s) → NaH2PO4 (k) + HBr (g)

NaI (k) + H3PO4 (s) → NaH2PO4 (k) + HI (g)

Fotoğraf 1.17 Asetik asit kullanılarak 
hazırlanan turşu örnekleri

Fotoğraf 1.16 Fotoğraf fi lmi

Belli miktarlara kadar asit 
ya da baz eklendiğinde, pH 
değerinin değişmesini en-
gelleyen çözeltilere tampon 
çözelti denir.

!

Fotoğraf 1.18 Diamonyum fosfat
gübresi

Diamonyum
fosfat
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H3PO4, demir ve çelik yüzeylerinde oluşan pasların giderilmesin-

de kullanılır. Pas, bilindiği gibi demir(III) oksit bileşiğidir ve görünümü 

kırmızımsı–kahverengidir. Eğer paslı yüzeye fosforik asit sürülürse 

demir(III) oksit, siyah renkli demir(III) fosfata dönüşür. Bu amaçla 

kullanılan ve H3PO4 içeren jeller genellikle pas sökücü olarak bilinir.

Gıda sanayisinde de kullanılan H3PO4, gazlı içeceklerin ve bazı 

gıdaların asitliğini artırmak, onlara keskin ve ekşi bir tat vermek 

amacıyla E338 koduyla kullanılan bir katkı maddesidir. 

H3PO4’in diğer bir kullanım alanı, sağlıktır. Özellikle diş hekimli-

ğinde çürük dişlerin tedavisinde yararlanılır (Fotoğraf 1.19). Uygu-

lamada çürük H3PO4 çözeltisiyle temizlenir ve daha sonra çürüğe 

dolgu yapılır.

H3PO4’in yukarıda açıklananlar dışında birçok küçük çaplı uygu-

lama alanı vardır. Bunlardan bazıları;

• Kozmetik ürünlerde pH düzenleyici

• Deterjan üretimi

• Yarı iletken üretimi şeklinde listelenebilir.

3.2. Sanayide Kullanılan Bazı Bazlar

Sanayide gerçekleştirilen tepkimelerin büyük bir çoğunluğu, asit-

baz tepkimesidir. Bu tepkimelerin tam olarak anlaşılabilmesi için 

asitler kadar bazların da tanınması gerekir. Peki, sanayide yaygın 

olarak kullanılan bazlar hangileridir? Bu bazların özellikleri ile kulla-

nım alanları arasında bir ilişki var mıdır?

3.2.1. Kalsiyum Hidroksit [Ca(OH)2]

Ca(OH)2’in birçok farklı kullanım alanı vardır. Bunlardan en 

önemlisi, su arıtımıdır (Fotoğraf 1.20). Sonraki ünitelerde de ayrıntılı 

olarak değinileceği gibi yüzey sularından içme suyu hazırlanırken 

birçok uygulama yapılır. Bu uygulamaların birinde suya Ca(OH)2 

ilave edilerek suda askılı olarak kalmış kirlerin çökmesi sağlanır. 

Ayrıca bazik özellik gösteren Ca(OH)2 ilavesi suyun pH değerinin 

yükselmesini sağlar. Böylece suyun borulara zarar vermesi engel-

lenmiş olur.

Ca(OH)2’in diğer bir kullanım alanı, kâğıt üretimidir. Ca(OH)2, 

kâğıt üretiminde ana madde değil, NaOH bileşiğinin geri kazanımın-

da yararlanılan bir maddedir.

Ca(OH)2 gıda sanayisinde de kullanılan bir maddedir. Toksik 
özelliğinin az olması ve bazikliğinin düşük olması nedeniyle gıda 
sanayisinde çok fazla kullanılır. Örneğin şeker kamışı ya da şeker 
pancarından şeker üretimi, alkollü ve alkolsüz içeceklerin sularının 
hazırlanması, mısır ekmeğinin yapılması bunlardan bazılarıdır. 
Ca(OH)2 ayrıca birçok hazır gıdada gıda katkı maddesi olarak kul-
lanılır.

Fotoğraf 1.19 Diş tedavisi

Fotoğraf 1.20 Su arıtım tesisi
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Çok fazla üretilmesi, kolay ulaşılabilir olması, ucuz olması gibi 

nedenlerle Ca(OH)2’in günlük yaşamda birçok farklı uygulaması 

vardır. Bunların başlıcaları;

 • Binaların ya da odaların badana yapılması

 • Denizaltı (Fotoğraf 1.21) gibi kapalı sistem çalışılan alanlarda 

CO2 gazının tutulması,

 • Yollara dökülen plastik temelli malzemenin iyileştirilmesi,

 • Atmosferdeki sera etkisini azaltmak amacıyla CO2 gazının 

tutulması,

 • Metal üretilmesi,

 • Kimya endüstrisinde çeşitli kimyasalların üretilmesi,

 • Petrol üretimidir.

3.2.2. Sodyum Hidroksit (NaOH)

Sanayide kostik soda ya da sud kostik olarak bilinen sodyum 

hidroksit (NaOH), beyaz renkli, nem çekici bir maddedir. Suda 

kolaylıkla çözünen NaOH, çözündüğünde tamamen Na+ ve OH–na 

ayrışır. Bu nedenle kuvvetli baz olarak sınıflandırılır.

Dünya genelinde en fazla üretilen kimyasal maddelerden biri 

olan NaOH’ten birçok sanayi dalında yararlanılır. Bunlardan en 

önemlisi, kâğıt sanayisidir (Fotoğraf 1.22). Bazik özelliğinden dolayı 

sodyum sülfit bileşiğiyle birlikte selüloz liflerinin birbirinden ayrılarak 

kâğıt hamurunun hazırlanmasında kullanılır.

NaOH’in diğer önemli kullanım alanı, sabun sanayisidir. NaOH’in 

yağ moleküllerini parçalama özelliği vardır. Eğer katı ve sıvı yağlar 

NaOH ile karıştırılıp ısıtılırsa sabun ve gliserin elde edilir. Sabun, 

yağ asitlerinin sodyum tuzudur. 

NaOH’in diğer kullanım alanı, deterjan sanayisidir. Deterjan aktif 

maddeleri, bazı petrol türevi asitler ile NaOH arasında gerçekleşen 

asit-baz tepkimesiyle oluşan tuzlardır. Dolayısıyla deterjan üretimin-

de, NaOH’in bazik özelliğinden yararlanılır.

NaOH’in yukarıda açıklananlardan başka pek çok farklı uygula-

ma alanı vardır. Bunlardan bazıları; 

 •  Asidik gazları absorblama (emme) özelliğinden dolayı labora-

tuvarlarda CO2, SO2 gibi gazların yakalanması,

 • Alüminyum oksitten alüminyum metali üretilmesi,

 • Farklı organik bileşiklerin sentezlenmesi,

 • Gıda sanayisinde alkolsüz içecek üretilmesi, 

 • Dondurmanın kıvamlı hâle getirilmesi, 

 • Gıdalara katılan karamel rengi, çikolata ve kakao imalatı gibi 

işlemler,

 • Tıkanan lavaboların açılması şeklinde sıralanabilir (Fotoğraf 1.23).

Fotoğraf 1.21 Denizaltı

Fotoğraf 1.22 Kâğıt fabrikası

Fotoğraf 1.23 Tıkanan lavabonun
açılması
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3.2.3. Potasyum Hidroksit (KOH)

Sanayide kostik potas olarak bilinen potasyum hidroksit (KOH), 

oda sıcaklığında beyaz renkli bir katıdır (Fotoğraf 1.24). NaOH gibi 

kuvvetli bir baz olan KOH, suda çok iyi çözünür ve çözündüğünde 

tamamen iyonlarına ayrışır.

KOH’in NaOH gibi birçok farklı kullanım alanı vardır. Ancak 

NaOH’e göre yıllık üretimi 100 kat daha azdır. Diğer bir ifadeyle 

KOH, baz olarak NaOH’e göre daha az tercih edilen bir maddedir. 

Çünkü üretim maliyeti NaOH’e göre daha fazladır.

KOH’in en önemli kullanım alanı, arap sabunu üretimidir (Fotoğ-

raf 1.25). Yumuşak sabun olarak da bilinen arap sabunu, yağların 

KOH ile tepkimesinden oluşan maddedir. Bir başka anlatımla NaOH 

gibi KOH’in de yağları parçalama özelliği vardır.

KOH’in diğer bir kullanım alanı, tarımdır. Tarımda asidik toprak-

ların pH değerinin dengelenmesinde sıkça yararlanılır. Ayrıca tarım 

ilaçları ve gübre imalatında da KOH kullanılır.

NaOH gibi CO2 tutucu olan KOH’in diğer kullanım alanları;

 • Geri dönüşümlü kâğıt üretimi,

 • Veteriner hekimliğinde kullanılan ilaçların yapımı,

 • Bitkisel yağlardan biyodizel üretimi,

 • Nikel-kadmiyum ve mangandioksit-çinko gibi alkalin pillerin 

imalatı,

 • Petrol rafinasyonudur.

3.2.4. Amonyak (NH3)

Sanayide genellikle azot ve hidrojen gazlarından üretilen amon-

yak (NH3), kaynama sıcaklığı –33,34 oC olduğundan oda sıcaklı-

ğında ve normal basınçlarda gaz hâlindedir. Kendine özgü keskin 

bir kokusu olan amonyak, suda moleküler olarak çözünür. Çözünen 

amonyak moleküllerinin bir kısmı suyla tepkimeye girerek NH4
+ ve 

OH–larını oluşturur. Bu nedenle NH3, zayıf baz olarak sınıflandırılır.

Tahriş edici ve zararlı bir gaz olan NH3’tan birçok farklı alanda 

yararlanılır. Amonyağın en önemli kullanım alanı, yapay gübre 

üretimidir. Yapay gübreler çoğunlukla bitkilerin azot ihtiyacını kar-

şılamak amacıyla kullanılır ve genellikle H2SO4, H3PO4 gibi asitler 

ile NH3’ün nötralleşme tepkimesinden imal edilir. Dünya amonyak 

stokunun yaklaşık %83’ü bu amaç için kullanılır.

NH3’ın diğer bir kullanım alanı, temizliktir (Fotoğraf 1.26). Amon-

yağın dezenfektan özelliği vardır. Bu nedenle NH3’ın %5 ila %10’luk 

sulu çözeltisi evlerde genel temizlik malzemesi olarak kullanılır. 

Özellikle cam, porselen, paslanmaz çelikten yapılmış ev eşyalarının 

temizliğinde yararlanılır. Çünkü amonyak, yüzeylerde iz bırakmayan 

bir temizlik maddesidir.

Fotoğraf 1.26 Amonyak içeren 
temizlik malzemeleri

Fotoğraf 1.25 Sıvı arap sabunu

Fotoğraf 1.24 Katı potasyum 
hidroksit
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NH3’ın yukarıda açıklanan kullanım alanlarında başka birçok 
küçük çaplı uygulama alanı vardır. Bunların başlıcaları;

 • O2'le tepkimeye girerek HNO3 üretimi,

 • Mikroorganizmalarla fermantasyon azot gazı üretimi,

 • Özellikle et içeren bazı gıdalarda bakteri üremesini önlemek 
amacıyla gıda katkı maddesi yapımı,

 • Buharlaşma ve yoğuşma özelliği nedeniyle buzdolabı, klima 
gibi soğutucu sistemlerin üretimi,

 • Özel olarak tasarlanmış bazı motor yakıtı imalatı,

 • Tekstilde kumaşın ilk yıkanması,

 • Zeplin türü balonların uçurulması (Fotoğraf 1.27),

 • Meşe ağacı renginin değiştirilmesidir.

3.3. Asit ile Bazların Yarar ve Zararları

Kullanım alanları derinlemesine incelendiğinde de fark edileceği 
üzere asit ve bazların insan yaşamında önemli bir yeri vardır. Ancak 
asitlerin ve bazların yararı yanında birçok zararı vardır. Bu nedenle 
asit ve bazların endüstri, çevre sağlık açısından yarar ve zararlarını 
değerlendirmek önemlidir.

3.3.1. Asit ve Bazların Endüstri Açısından Yarar ve Zararları

Önceki konularda da vurgulandığı gibi asit ve bazların endüst-
ri, temizlik ve tarım alanlarında birçok farklı kullanım alanı vardır. 
Örneğin sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit ve amonyak, gübre 
sanayisinde; kalsiyum hidroksit ve potasyum hidroksit, asidik top-
rakların nötralleştirilmesinde ya da bazik hâle getirilmesinde; HCl, 
bir plastik türü olan PVC’nin üretilmesi için gerekli olan kimyasalların 
üretilmesinde; NaOH ve KOH, sabun ve deterjanların üretiminde; 
NH3 çözeltisi temizlikte kullanılır. Ancak bu maddeler genelde çok 
tahriş edici ve tehlikelidir. Bu nedenle asit ve bazları kullanırken ya 
da depolarken çok dikkatli olmak gerekir.

Asit ve bazların özellikleri genel olarak değerlendirilirse bu 
maddelerin protein ve yağdan oluşan cilde zarar vereceği söyle-
nebilir. Çünkü bazlar yağları, asitler ise proteinleri hidroliz yoluyla 
parçalamaktadır. O hâlde asit ve bazların çözeltilerine ya da saf 
maddelerine asla çıplak elle temas etmemek gerekir. Bu maddeleri 
kullanırken mutlaka plastik eldiven kullanılmalıdır (Fotoğraf 1.28).

Bazların ve özellikle asitlerin birçoğu kokuludur. Örneğin asetik 
asidin ve amonyağın keskin bir kokusu vardır. Koku, bilindiği gibi 
maddelerin gaz hâlidir. Eğer bir maddenin kokusu hissediliyorsa 
aslında o madde ile etkileşime geçiliyor demektir. Bu, çok tehlikeli 
bir durumdur. Çünkü asit ve bazlar hem tahriş edici hem de tehlikeli-
dir. O hâlde bu maddelerle çalışılırken ortam çok iyi havalandırılma-
lı, mümkünse çalışmalar çeker ocağın olduğu ortamda yapılmalıdır.

Asit ve bazların insan vücudunda en fazla zarar verebile-
ceği organ belki de gözdür. Eğer göze derişik asit ya da baz 
çözeltisi sıçrarsa kalıcı körlüğe neden olabilir. Bu nedenle asit 

Fotoğraf 1.28 Laboratuvarda deney 
yapan bir bilim insanı

Fotoğraf 1.27 Zeplin
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ve baz çözeltileri ile çalışılırken mutlaka koruyucu gözlük (Fotoğraf 
1.29) takmak gerekir. Eğer koruyucu gözlük yokken göze asit ya 
da baz çözeltisi sıçramışsa göz mutlaka bol suyla yıkanmalıdır. Bu 
sayede asit ya da bazın etkisi azaltılıp göze zarar vermesi engel-
lenebilir.

Asit ve baz çözeltileriyle çalışırken kıyafetlerimize de çok dikkat 
etmemiz gerekir. Özellikle HCl, HNO3, H2SO4 gibi asit çözeltileri 
kumaşları tahriş edip onların delinmesine neden olabilir. Bu neden-
le asit ve baz çözeltileri kullanılırken mutlaka laboratuvar önlüğü 
kullanılmalıdır.

Sanayide asit ve bazları depolarken de çok dikkatli olmak gere-
kir. Çünkü asit ve bazlar bazı malzemelerle tepkimeye girebilir. 
Örneğin asitler metalleri aşındırabilir. Dolayısıyla asitler metalden 
yapılmış kaplarda saklanmamalıdır. Aksi taktirde asit, metali aşındı-
rıp çevreye yayılabilir.

Asitler, cam ya da plastikten yapılmış kaplarda depolanabilir. 
Ancak burada da çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü bazı asitler camı 
da aşındırabilir. Örneğin hidroflorik asit (HF), cama zarar verir.

Asit ve bazları depolarken dikkat edilmesi gereken diğer bir 
konu, kabın nem alıp almamasıyla ilgilidir. Çünkü asit ve bazların 
birçoğu nem çekicidir. Bu nedenle asit ve bazların saklandığı kaplar, 
içine nem almayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır (Fotoğraf 1.30).

Gerek sanayide, gerekse laboratuvarda asit ve baz çözeltileri 
ile çalışırken derişime çok dikkat etmek gerekir. Eğer çok derişik 
çözeltilerle çalışılırsa istenmeyen tepkimeler meydana gelebilir. 
Örneğin seyreltik HNO3 çözeltisi bakır metali ile tepkime vermezken 
derişik HNO3 çözeltisi verir. Diğer taraftan asit ya da baz çözeltisinin 
derişimi azalırsa istenilen tepkime gerçekleşmeyebilir. O hâlde asit 
ve baz çözeltileri, derişimleri değişmeyecek şekilde depolanmalıdır. 
Asit ya da baz çözeltisinin saklandığı kabın ağzı mutlaka kapatıl-
malıdır.

Asit ve bazların ambalajlarındaki güvenlik uyarıları hakkında 
bilgi sahibi olmak önemlidir. Şekil 1.5'te, asit ve bazların saklandığı 
kaplarda bulunan güvenlik uyarıları gösterilmiştir. Bu güvenlik uya-
rılarını inceleyiniz.

Ölüm Tehlikesi

Şekil 1.5 Asit ve bazların saklandığı kaplara ait bazı güvenlik sembolleri

Tahriş Edici Çevreye Zararlı

Fotoğraf 1.29 Koruyucu gözlük

Fotoğraf 1.30 Asit ya da baz çözeltile-
rini saklamak için tasarlanmış kap
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3.3.2. Asit ve Bazların Çevre Açısından Yarar ve Zararları

Asit ve bazların saklandığı kapların üzerindeki güvenlik sem-

bolleri dikkatlice irdelenirse pek çoğunun çevreye zarar verdiği 

görülebilir. Örneğin kâğıt üretiminde kullanılan NaOH ya da gübre 

üretiminde kullanılan NH3, nehir sularına karışırsa balıkların ölme-

sine neden olabilir (Fotoğraf 1.31). Çünkü NH3, nehir suyunun pH 

değerini yükseltmekte ve balıkların yaşamayacağı bir ortam oluş-

turmaktadır.

Asitlerin çevreye verdiği en önemli zararlardan bir diğeri, asit 

yağmurlarıdır. 

Hava kirliliğinin olmadığı şartlarda su zerreciklerinin havada 

bulunan asidik CO2 gazıyla tepkimesinden dolayı yağmur suları 

genellikle çok az asidiktir. Bu da normal bir durumdur. Ancak yapay 

kaynaklardan atmosfere verilen SO2 gazı miktarı fazla olursa 

yağmur sularının asitliği artarak yeryüzüne asit yağmurları olarak 

yağmaya başlar.

Çok fazla kükürt içeren kömür ya da petrolün yanması sonucun-

da oluşan asit yağmurlarının çevreye çok fazla zararı vardır. Göl, 

havuz, nehir, baraj ve toprakları yaşanmayacak kadar asidik yapan 

bu yağmurlar, su ve karasal ekosisteme son derece zarar vermek-

tedir. Özellikle bitkiler, asit yağmurlarından ilk etkilenen varlıklardır 

(Fotoğraf 1.32). Diğer taraftan toprağın asitliğindeki en küçük deği-

şiklik, topraktaki bazı minerallerin çözünerek nehir sularına karış-

masına neden olmakta ve dolayısıyla toprağın bileşimi değiştiği gibi 

içme ve sulama suları kirlenmektedir. Bunlar da besin zincirleriyle 

insanlara geçerek pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır.

 Fotoğraf 1.32 Asit yağmurlarının doğaya verdiği tahribat

Fotoğraf 1.31 Kimyasal maddelerin 
neden olduğu balık ölümleri
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3.3.3. Asit ve Bazların Sağlık Açısından Yarar ve Zararları

Biyoloji derslerinden de anımsanacağı gibi insan vücudu; sin-

dirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi 

gibi birçok sistemden oluşur. Sağlık açısından her sistemin ayrı bir 

önemi vardır. Örneğin sindirim sistemini ele alalım. Sindirim siste-

minde dışarıdan alınan besinlerin parçalanarak kana karışabilecek 

kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Bunun için birçok 

enzim ya da salgı gerekir. Proteinlerin sindirimi için midede salgı-

lanan madde, hidroklorik asit ve pepsinojen; yağların sindirimi için 

safra kesesinde salgılanan madde sodyum hidroksittir. Diğer taraf-

tan kanda O2 gazı taşınırken kanın pH değeri düşmekte, bu durum 

hücrelerde oluşan CO2 gazının çözünmesine neden olmaktadır. 

Bu örneklerden de anlaşılabileceği gibi asit ve bazlar insan sağlığı 

açısından çok önemlidir. 

Asit ve bazların insan sağlığına yararlı olduğunu gösteren bir-

çok örnek vardır. Bunlardan en önemlisi, maden sularıdır (Fotoğraf 

1.33). Yapılan araştırmalara göre içinde asidik CO2 gazı çözünmüş 

maden suları ve diğer zayıf asitli içecekler sindirim sistemini rahat-

latmaktadır. Maden suyu özellikle safra kesesi tembelliğinde yararlı 

olmaktadır. Çünkü vücuda fazladan asit verildiğinde safra kesesi bu 

asidi nötralleştirmek için baz üretmek zorunda kalmaktadır.

Asit ve bazlar her zaman insan sağlığı açısından yararlı değildir. 

Örneğin yine sindirim sistemini ele alalım. Çeşitli etmenler nede-

niyle eğer midede zamanından önce ya da gereğinden fazla HCl 

salgılanırsa mide çeperleri zarar görebilir. Böyle bir durumda mide 

yanmaları başlar. Bu yanmalar Mg(OH)2 bileşiği içeren ilaçlarla 

tedavi edilebilir (Fotoğraf 1.34). Ancak yeterince tedavi edilmezse 

mide çeperlerinde hasar oluşur. O hâlde asitler sağlığımıza zarar 

da verebilir.

Asit ve bazların sağlığımıza zarar verdiğini gösteren birçok 

rahatsızlık vardır. Örneğin asidoz ve alkalidoz, bunlardan bazıla-

rıdır. Asidoz, asidik özellik gösteren maddeler nedeniyle kanın pH 

değerinin düşmesini ifade ederken alkalidoz, kanın pH değerinin 

yükselmesi anlamına gelir.

Metabolizmamızda asit ve baz kaynaklı rahatsızlıkların ortaya 

çıkmaması için yediğimize ve içtiğimize çok dikkat etmemiz gerekir. 

Eğer pH değeri çok düşük ürünler kullanırsak vücudumuzda asidik 

madde miktarı artar. Safra kesesi tarafından salgılanan NaOH, bu 

asidik maddeleri nötralleştirmeye harcanır. Sonuçta besinler yoluyla 

alınan yağlar sindirilmeden vücuttan atılır. Diğer taraftan eğer sürek-

li pH değeri yüksek maddeler tüketilirse mide asidi bu maddeleri 

nötralize etmek için harcanır. Bu durumda ise proteinler sindirilme-

den atılır. Sonuçta vücut gerekli olan protein ve yağları almamış 

olur. O hâlde günlük yaşamda kullanılan tüketim maddelerinin 

ambalajlarında yer alan pH değerlerini kontrol etmek önemlidir. Bazı 

besinlerin bu özelliklerini görmek amacıyla Etkinlik 1.8'i yapınız. 

Fotoğraf 1.33 Maden suyu

Fotoğraf 1.34 Mg(OH)2 içeren 
mide ilacı
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 3.4. Asit ve Bazlarla Çalışılırken Alınması Gereken 
  Önlemler

Endüstri, çevre ve sağlık açısından zararları irdelenirse asit ve 
bazlarla çalışırken bazı önlemlerin alınması gerektiği söylenebilir. 
Örneğin evlerde temizlik yapılırken temizlik malzemeleri asla birbi-
rine karıştırılmamalıdır. Çünkü çamaşır suyu (NaClO) ve tuz ruhu 
(HCl) gibi bileşenleri farklı iki temizlik malzemesi birbirine karıştırıl-
dığında Cl2 gazı gibi toksik gazlar oluşmakta, bu gazlar da insan-
ları zehirlemektedir. Aynı şekilde içinde NH3 bulunan genel temizlik 
malzemeleriyle tuz ruhunun da birbiriyle karıştırılması sakıncalıdır. 
Çünkü bu iki temizlik maddesi karıştırıldığında kanserojen etkisi 
olan NH4Cl oluşmaktadır.

Evsel kimyasallarla çalışılırken sağlık ve güvenlik açışından alın-
ması gereken diğer bir önlem, malzeme bilgisidir. Özellikle atık su 
tesisatının hangi malzemeden yapıldığını bilmek önemlidir. Çünkü 
temizlik malzemeleri tesisat yoluyla atılırken malzeme zarar göre-
bilir. Örneğin lavabo açıcı kimyasallar tesisatın (boruların) yapıldığı 
malzemeye zarar verebilir.

Asit ve bazlarla çalışılırken alınması gereken diğer bir önlem, 
kullanılacak kimyasalın miktarıyla ilgilidir. Evlerde aşırı temizlik 
malzemesi kullanımının sağlık, çevre ve tesisat açısından birçok 
sakıncası vardır. Aşırı kullanılan temizlik malzemeleri sağlığımızı 
olumsuz etkileyebilir, çevre kirliliğine neden olabilir ya da tesisatın 
yapıldığı malzemeyi aşındırarak tesisatı bozabilir.

Asit ve baz buharları oldukça tahriş edicidir. Bu nedenle asit ve 
bazlarla bunların buharları direkt olarak solunmamalı, asit ve baz 
buharının bulunduğu ortam mutlaka havalandırılmalıdır.

Gerek önceki bölümlerde gerekse bu bölümde vurgulandığı gibi 
asitler ve bazlar cildi tahriş eder. Bu nedenle asit ve bazlara asla 
çıplak elle temas edilmemeli, mutlaka plastik eldiven kullanılmalıdır.

Bilindiği gibi asitler, bazlarla ve metallerle tepkimeye girerek 
çoğu zaman suda çözünebilen tuz oluşturur. Bu özellik kullanılarak 
mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenme ya da metal eşyalardaki 
paslanma giderilebilir. Örneğin kireçlenmeyi gidermek için HCl, 
asetik asit gibi asitler, demir pasını yok etmek için ise HCl ve H3PO4 
gibi asitler kullanılabilir. Bu asitlerle çalışırken derişimi çok iyi belir-
lemek gerekir. Eğer derişik asitlerle çalışılırsa mutfak eşyaları ya da 
metaller zarar görebilir.

Bakkal ya da markette, ambalajı üzerinde pH değeri belirtilmiş 10 farklı tüketim malzemesi 

belirleyiniz. Bu tüketim malzemelerinin türlerini (su, çikolata, yoğurt vb.) ve pH değerlerini inceleyip 

aşağıdakine benzer bir tabloya kaydediniz. pH değerlerini kullanarak tüketim malzemelerini asidik 

ya da bazik olarak sınıflandırınız.

ETKİNLİK 1.8

Madde türü pH değeri Maddenin sınıfl andırılması

Su Asidik madde                   Bazik madde

Alkolsüz içecek Asidik madde                   Bazik madde

...

NaOCl(aq) + HCl(aq) → 
NaoH(aq) + Cl2(g)

Çamaşır suyu ve tuz ruhu 
arasındaki tepkime

!
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HAYATIMIZDA
ASİTLER VE

BAZLAR

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sanayide sıkça kullanılan asitleri depolarken nelere dikkat etmek gerekir? Nedenleriyle birlikte 

açıklayınız.

2. Asitlerin ve bazların çevreye verebileceği zararları listeleyiniz.

3. Sağlık açısından asit ve bazların yararlarını listeleyiniz.

4. Bazı temizlik malzemelerini birbiriyle karıştırmak neden tehlikelidir? Örnek vererek açıklayınız.

5. Bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için topraktan genellikle azot, kükürt, fosfor gibi elementleri 
içeren maddeleri alması gerekir. Bunun için bilim insanları asit ve bazları kullanarak yapay gübre üret-
mişlerdir. O hâlde yapay gübre olarak bildiğimiz maddeler aslında tuzdur. Buna göre azot ve kükürde 
ihtiyaç duyan bir bitkiye hangi asit ve bazdan üretilen tuz verilmelidir?

Zaç yağı olarak bilinen H2SO4’in en 
önemli kullanım alanı gübre üretimidir.

Binaların ve odaların badana yapılma-
sında, suda çok az çözünen NaOH kulla-
nılır.

Kapı ve pencere profili, bina cephe kap-
laması gibi alanlarda kullanılan PVC’nin 
ham maddelerinden biri HCl’dür.

Amonyağın en önemli kullanım alanı, 
temizlik malzemesi üretimidir.

Dinamit ve TNT gibi patlayıcılar, H3PO4 
kullanılarak üretilir.

KOH’in en önemli kullanım alanlarından 
biri, arap sabunu üretimidir.

Sirke ruhu olarak da bilinen asetik asit, 
gıda katkı maddesi olarak kullanılır.

Lavabo açıcı kimyasallar atık su tesisatı-
na herhangi bir zarar vermez.

D

D

D

D

D

D

D

D
8

1

3

6

2

5

4

7

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
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Etrafımızdaki tepeler, dağlar dikkatlice 

incelenirse rengârenk toprakların ve kaya-

ların olduğu görülür. Bunun nedeni, toprak 

ve kayaçlardaki minerallerdir. Bu mineral-

ler sanayi açısından çok değerli olabilir. Bu 

nedenle sanayide hangi tuzun hangi amaçlar 

için kullanıldığını bilmek önemlidir.

Bu bölümde tuzlara odaklanılarak sana-

yide yaygın olarak kullanılan tuzların neler 

olduğu ve bu tuzların genel özellikleri üzerin-

de durulacaktır.

4. BÖLÜM
TUZLAR

 1. Pasta ya da kek yapılırken hangi malzemelerin kullanıldığını listeleyiniz.

 2. Van Gölü'nde çamaşır yıkayan insanlar neden deterjan kullanmak zorunda değildir? 

Araştırınız.

 3. Tuz Gölü'nde tuzun nasıl oluştuğunu araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

 4.1. Sodyum Klorür (NaCl)

 4.2. Sodyum Karbonat (Na2CO3)

 4.3. Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)

 4.4. Sodyum Sülfat (Na2SO4)

 4.5. Potasyum Nitrat (KNO3)

 4.6. Kalsiyum Sülfat (CaSO4)

 4.7. Kalsiyum Karbonat (CaCO3)

 4.8. Amonyum Klorür (NH4Cl)

 4.9. Amonyum Fosfat [(NH4)3PO4]

 4.10. Alüminyum Sülfat [Al2(SO4)3]

 4.11. Şap [KAl(SO4)2 x12 H2O]

Kavramlar

• Asidik tuz

• Nötral tuz

• Bazik tuz

• Çift tuz
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4.1. Sodyum Klorür (NaCl)

Halk arasında yemek tuzu olarak bilinen sodyum klorür, tarih 

boyunca insanların uğruna savaşlar yaptığı bir madde olmuştur. 

Birçok ülkede asker ve işçi maaşları tuz olarak ödenmiş, impa-

ratorluklar himayesindeki halklardan tuz vergisi adı altında para 

toplamışlardır. Örneğin Çin’de, MÖ 12. yüzyıla ait, tuz vergisinden 

bahseden yazılı metinler bulunmuştur.

Dünya rezervlerinin büyük bir çoğunluğu yeryüzü sularında 

çözünmüş olarak bulunan NaCl, genellikle suların buharlaştı-

rılmasıyla elde edilir (Fotoğraf 1.35). Arkeolojik kazılardan elde 

edilen verilere göre bu şekildeki ilk tuz üretimi MÖ 6050’li yıllarda 

Romanya’da yapılmıştır. Tuz üretimine ilişkin en eski yazılı kaynak 

MÖ 800’lü yıllara aittir ve Çin’de bulunmuştur. Bu belgede deniz 

tuzundan yemek tuzunun nasıl üretildiği anlatılmaktadır.

Doğada NaCl, kayaçlar arasında iyonik yapılı kristaller şeklinde 

de bulunabilir. Maden ocakları açılıp tuz kristalleri bu madenlerden 

kazma kürekle çıkarılabilir. Örneğin ülkemizde Çankırı yakınlarındaki 

tuz madenlerinden NaCl bu şekilde çıkarılmaktadır (Fotoğraf 1.36).

İnsan dâhil tüm canlıların tüketmesi gereken minerallerden biri 

olan sodyum klorür, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünya 

genelinde yıllık üretimi yaklaşık 200 milyon ton olan NaCl’ün %6’sı 

yemeklerde, %12’si su şartlandırma işlemlerinde, %8’i yolların 

buzlanmasını önlemede, %6’sı tarımda ve %68’i sanayide kullanı-

lır. Farklı sanayi dallarının önemli bir inorganik ham maddesi olan 

NaCl’den birçok bileşiğin üretiminde yararlanılır.

NaCl, suda çok iyi çözünen bir tuzdur. Sulu çözeltisi elektroliz 

edildiğinde NaOH bileşiğiyle Cl2 gazı elde edilir. Bu maddeler PVC, 

plastik, kâğıt hamuru ile daha pek çok organik ve inorganik madde-

nin üretiminde kullanılır.

NaCl, yüksek erime (801 oC) ve kaynama (1465 oC) sıcaklığına 

sahip bir maddedir. Bu özelliği nedeniyle metalurjide alüminyum 

metalinin üretiminde yüzdürücü madde olarak kullanılır. Bunun için 

alüminyum metali içeren alaşım, sıvı hâle getirilir ve erimiş NaCl 

üzerinden yüzdürülür. Bu sırada alüminyum, demir ve diğer kirleti-

cilerden ayrılır.

NaCl bileşiğinin çok iyi yağ emme özelliği vardır. Bu özelliği 

nedeniyle sabun sanayisinde kullanılır. Bitkisel ve hayvansal yağlar 

NaOH ile tepkimeye sokulup sabun ve gliserin oluşması sağlandık-

tan sonra tepkimeye girmemiş yağların ortamdan uzaklaştırılması 

gerekir. Bunun için ortama NaCl bileşiği eklenir.

NaCl, açıklananlardan başka;

• Kumaşa boyanın emdirilmesine yardımcı olmak,

• Suların yumuşatılmasında kullanılan reçineleri tekrar eski 

hâline geri getirmek,

Fotoğraf 1.35 NaCl'ün elde edilmesi

Fotoğraf 1.36 Tuz madeni

Isıtma sistemi ve soğutma 
sistemi gibi sistemlerde kul-
lanılacak suyun belli özel-
liklerde olması gerekir. Bu 
yüzden sular sisteme alın-
madan ya da sisteme alın-
dıktan sonra bazı uygulama-
lar yapılır. Bu işleme suyun 
şartlandırılması denir.

!
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• Kesilmiş hayvan derilerini tabaklamak,

• Etleri ve balıkları saklamak,

• Sebzeleri salamura etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

4.2. Sodyum Karbonat (Na2CO3)

Sodyumun diğer bir önemli tuzu, halk arasında çamaşır sodası 

olarak bilinen sodyum karbonattır (Fotoğraf 1.37). Tüm alkali metal 

tuzları arasında sanayi açısından en önemlisidir. Belli deniz bitkile-

rinde ve bazı kayalarda mineraller hâlinde bulunsa da asıl yatakları 

Afrika ve Asya’dadır. Kaya tuzu yataklarından bol miktarda elde edilir.

Sodyum karbonat, erime sıcaklığı 851 oC, kaynama sıcaklığı 

1633 oC olan, dolayısıyla oda sıcaklıklarında katı hâlde bulunan bir 

maddedir. İyonik yapılı bir madde olan sodyum karbonat, suda çok 

iyi çözünür. Bazik olan bu tuz, katı ve sıvı yağlarla tepkimeye gire-

bilir. Sodyum karbonat, katı ya da sıvıj yağlarla birlikte ısıtıldığında 

sabun ve gliserin oluşur (Şekil 1.6). 

Ticari açıdan sodyum karbonatın en önemli kullanım alanı cam 

üretimidir. Camın aslında ham maddesi kumdur. Ancak kumun 

erime sıcaklığı çok yüksektir. Erime sıcaklığını düşürmek için kuma, 

sodyum karbonat ve kalsiyum karbonat katılır. Bu şekilde oluşturul-

muş cama adi cam ya da pencere camı denir.

Sodyum karbonatın diğer bir kullanım alanı fotoğrafçılıktır. 

Fotoğrafçılıkta, film üretilirken ortamın pH değerinin düşmemesi 

gerekir. Bu nedenle çözeltiye Na2CO3 ilave edilerek pH değerinin 

değişmeden kalması sağlanır.

Halka açık havuzlarda zamanla insan sağlığına zarar veren 

bakteri, mantar gibi birçok mikroorganizma ürer ve pH yükselir. 

Mikroorganizmaları öldürmek için havuz sularının belli aralıklarla 

klorlanması gerekir. Ancak klorlu suyun aşındırma özelliği vardır. 

 Şekil 1.6 Yağ molekülünün Na2CO3 ile olan tepkimesi

    CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 – COO – CH2

2  CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 – COO – CH  +   3 Na2CO3

    CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 – COO – CH2

Gliserin stearat (Yağ)

 H2C–OH

6  (CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2 – COO
–
 Na

+
) + 2 H–C–OH+ 3 CO2

 H2C–OH
 Gliserin

Sodyum stearat (sabun)

Fotoğraf 1.37 Katı sodyum karbonat
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Bu nedenle yükselen pH’nin ve klorun etkisini azaltmak amacıyla 

havuz sularına sodyum karbonat ilave edilir.

4.3. Sodyum Bikarbonat (NaHCO3)

Kabartma tozu olarak da kullanılabilen sodyum bikarbonat, 

beyaz kristalleri olan ve genellikle toz şeklinde bulunan maddedir. 

Alkali bir madde olan NaHCO3’ın tadı, çamaşır sodasını (Na2CO3) 

andırır ve hafif tuzludur. Doğada Na2CO3 ile birlikte trona 

(Na2CO3 • NaHCO3 • 2H2O) mineralinde bulunan NaHCO3’ın sudaki 

çözünürlüğü oldukça yüksektir. Gıda katkı maddeleri arasında yer 

alan NaHCO3, uzun yıllardan beri yaygın bir şekilde kullanıldığı için 

halk arasında kabartma tozu, yemek sodası gibi birçok farklı adla 

anılır (Fotoğraf 1.38).

NaHCO3’ın birçok farklı kullanım alanı vardır. Örneğin bazik bir 

tuz olduğu için havuz ya da kaplıca sularının pH değerlerinin yüksel-

tilmesinde yararlanılır. Aynı zamanda NaHCO3’ın zayıf dezenfektan 

özelliği vardır ve bu nedenle bazı mikroorganizmalara karşı etkili 

olabilir.

NaHCO3’ın koku absorbe etme özelliği vardır. Küf kokusunu 

absorbe edebilir. Bu nedenle kitap satıcılarının çoğu, kötü kokuları 

azaltmak için bu maddeden yararlanır.

NaHCO3’ın diğer bir kullanım alanı, yangın söndürücülerdir 

(Fotoğraf 1.39). Özellikle yağ yangınlarının söndürülmesinde bu 

maddeden sıklıkla yararlanılır. Çünkü NaHCO3 bazik özelliğe sahip-

tir ve sıcakta yağla tepkimeye girip sabun oluşturur. Oluşan sabun 

köpükleri yangının üstünü örter ve bu sayede yangın söndürülmüş 

olur. Bu nedenle NaHCO3, genellikle restoran mutfaklarındaki yangın 

söndürücülerde çözelti şeklinde değil, kuru kimyasal olarak bulunur.

NaHCO3’tan, hamurun kabartılmasında yararlanılır. NaHCO3; 

limon suyu, yoğurt, kakao gibi asidik maddelerle tepkimeye girip 

CO2 gazı açığa çıkarabilir. Bu sayede pasta ve kek hamurları 

kabarır. Ticari olarak satılan kabartma tozlarında NaHCO3 bileşiği 

yanında sodyum alüminyum sülfat [NaAl(SO4)2], kalsiyum dihidro-

jenfosfat [Ca(H2PO4)2] gibi asidik özelliği olan maddeler de bulunur. 

Ayrıca bazı et ve sebze yemeklerine daha yumuşak ve lezzetli 

olması için NaHCO3 katılır. NaHCO3, yemeklerdeki C vitamini 

(askorbik asit) ile tepkimeye girer.

NaHCO3’ın kullanıldığı diğer bir alan, sağlıktır. Bazik bir tuz 

olduğu için NaHCO3’tan özellikle reflü ve mide ekşimesi gibi mide 

asidinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde yararlanılır (Fotoğ-

raf 1.40). Ayrıca bazen kanın pH değerinin düşmesi anlamına gelen 

asidoz hastalığının tedavisi de NaHCO3 çözeltisiyle yapılır. Çünkü 

NaHCO3 çözeltisi kana karıştırıldığında kanın pH değeri yükselir.

NaHCO3’ın kullanıldığı diğer bir alan, hijyendir. Örneğin beyaz-

latma ve plak temizleme özelliği nedeniyle birçok diş macununda

Fotoğraf 1.38 Kabartma tozu 
kullanılarak yapılmış kek

Fotoğraf 1.39 Yangın söndürme cihazı

Fotoğraf 1.40 NaHCO3 içeren 
mide ilacı
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NaHCO3 bileşiği bulunmaktadır. Ayrıca NaHCO3 çözeltisi gargara 

olarak kullanılan bir karışımdır. Ağızda bakterilerin neden olduğu 

asidik ortamı nötralize ederek dişlerin çürümesini engeller. Ayrıca 

NaHCO3, antiseptik özelliği nedeniyle deodorantlara ilave edilir.

NaHCO3’ın kullanıldığı diğer bir alan, temizliktir. NaHCO3 katı-

sından hazırlanan hamur, kirli yüzeylerin ovulmasında ve temizlen-

mesinde oldukça etkilidir. Özellikle çelik yüzeylerden demir pasının 

uzaklaştırılmasında yararlıdır. Ancak bu hamur, alüminyum kapların 

temizlenmesinde kullanılmamalıdır. Çünkü metal üzerindeki koruyu-

cu tabakayı kaldırarak kabın korozyona uğramasına neden olabilir. 

Temizlik alanında NaHCO3 kirli çamaşırların yıkanmasında da 

kullanılabilir. Eğer çamaşır yıkanacak suya NaHCO3 katısı ilave 

edilirse giysilerdeki kötü kokular daha kolay çıkar ve kıyafetler daha 

yumuşak olur. Ayrıca NaHCO3, çay ve kahve lekelerinin çıkarılma-

sında da etkilidir.

4.4. Sodyum Sülfat (Na2SO4)

Sodyum sülfat (Na2SO4), beyaz kristalleri olan ve suda çok iyi 

çözünen bir tuzdur (Fotoğraf 1.41). Oda sıcaklıklarında yükseltgen 

ve indirgen maddelere karşı kimyasal olarak hiçbir tepki vermez, 

kararlıdır. Yüksek sıcaklıklarda karbon ile indirgenir ve sodyum sül-

für bileşiğini oluşturur.

Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2

Sodyum sülfat, nötral bir tuzdur. Sulu çözeltisinin pH değeri 7'dir. 

Ancak yine de kuvvetli bir asit olan H2SO4 ile nötralleşme tepkimesi 

verir. Sonuçta asidik bir tuz olan sodyum bisülfat oluşur.

Na2SO4 + H2SO4 → 2 NaHSO4

Na2SO4’ın birçok farklı kullanım alanı vardır. En önemli kullanım 

alanı deterjanlardır. Dünya Na2SO4 üretiminin yaklaşık %50’si toz 

deterjanlarda kullanılmaktadır (Fotoğraf 1.42). 

Na2SO4’ın diğer bir önemli kullanım alanı, kâğıt üretimidir. Odun 

hamurunun Kraft yöntemiyle işlenmesinde Na2SO4’tan yararlanılır. 

Na2SO4, cam sanayisinde de kullanılır. Üretim sırasında eri-

miş camda oluşan küçük hava kabarcıklarının giderilmesinde 

Na2SO4’tan yararlanılır.

Na2SO4, tekstil sanayisinde de kullanılan bir maddedir. Kumaşlar 

birbirine sürttükçe negatif yükle yüklenir. Böyle bir kumaş boyanırsa 

kumaşın yüzeyinde dalgalar oluşur. Bu nedenle kumaşlar boyan-

madan önce Na2SO4 ile muamele edilerek negatif yük azaltılır ve 

böylece boyanın yüzeye homojen sürülmesi sağlanır.

4.5. Potasyum Nitrat (KNO3)

Halk arasında güherçile olarak bilinen potasyum nitrat (KNO3), 

kayaçlarda ve mağaralarda doğal olarak oluşan, kabuksu kristalleri 

Fotoğraf 1.41 Katı Na2SO4

Fotoğraf 1.42 Toz deterjan üretimi

Odun hamurunu çeşitli 
kimyasal maddelerle etkileş-
tirerek selüloz lifl erinin birbi-
rinden ayrılmasını sağlama-
ya kraft yöntemi denir.

!
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Fotoğraf 1.43 Barut

Fotoğraf 1.44 Diş macunu

Fotoğraf 1.45 Kırılan kola 
uygulanan alçılı bez

olan beyaz renkli bir maddedir. Nötral bir tuz olan KNO3 asitlerle 

ya da bazlarla tepkimeye girmez. K+ ve NO3
–
nundan oluşan KNO3 

suda çok iyi çözünür. Çok fazla miktarda su absorbe edicidir. Yük-

sek sıcaklıklara (550–790 oC) ısıtıldığında yapıdan oksijen gazı 

açığa çıkarak potasyum nitrit oluşur.

2 KNO3 → 2 KNO2 + O2 

KNO3 bileşiği tek başına patlayıcı değildir. Ancak çok iyi bir yük-

seltgeyicidir ve indirgeyici maddelerle patlayarak tepkime verir. Bu 

nedenle genellikle patlayıcı madde üretiminde kullanılır. Örneğin 

KNO3’tan barut yapılabilir (Fotoğraf 1.43). KNO3 ve şeker karışımın-

dan ise duman bombası üretilebilir. Ayrıca tütünün düzgün yanma-

sını sağlamak amacıyla sigara sarılmadan önce tütün harmanına 

eklenir.

KNO3’ın diğer bir kullanım alanı, gıda maddelerinin muhafazası-

dır. Orta Çağ'dan beri bilinen bu yönteme göre etler bozunmaması 

için KNO3 tuzu içinde saklanmaktadır. Ayrıca bakteriyel enfeksiyonu 

önleme özelliği olduğundan KNO3, gıda katkı maddesi olarak da 

kullanılır. Etlerin ve özellikle sucuk, salam gibi et ürünlerinin muha-

faza edilmesinin yanında onlara kırmızı bir renk vermeyi sağlar.

KNO3 sağlık alanında da kullanılmaktadır. Son yıllarda hassas 

dişleri tedavi etmek amacıyla diş macunlarına KNO3 ilave edilmeye 

başlanmıştır (Fotoğraf 1.44). Ayrıca KNO3’tan astım tedavisinde ve 

yüksek kan basıncının normale düşürülmesinde yararlanılmaktadır.

KNO3’tan tarım alanında, özellikle azot ve potasyuma ihtiyaç 

duyan bitkilerde gübre olarak yararlanılır.

4.6. Kalsiyum Sülfat (CaSO4)

Kalsiyum sülfat (CaSO4), halk arasındaki adıyla alçı taşı 

(CaSO4×2 H2O) olarak bilinen maddenin kristal suları uzaklaştırıl-

mış biçimidir. Beyaz ya da içinde bulundurduğu safsızlıklara göre 

uçuk mavi, soluk kahverengi vb. renklere sahip kristal oluşturabilen 

CaSO4 kayaçlarda bulunan önemli bir mineraldir. Dik yarılmalı, lifsi 

ya da burulmuş yumrular oluşturur. CaSO4 genellikle doğada tuz 

birikintilerinde kaya tuzu ve alçı taşıyla birlikte bulunur.

CaSO4’ın en önemli kullanım alanı, inşaattır. Sudaki çözünürlü-

ğü az olduğundan ve sert bir yapı oluşturabildiğinden alçı ve çimen-

to üretiminde kullanılır. 

CaSO4, sağlık alanında çok yönlü olarak kullanılmaktadır. Diş 

doktorları hastalarına diş yaparken öncelikle kalıp çıkarmaktadır. 

Bu amaçla CaSO4’tan hazırlanmış alçıdan yararlanılır. Diğer taraf-

tan ortopedi uzmanları, kırılan kemiklerin birbirine doğru bir şekilde 

kaynamasını sağlamak için yine alçıyı kullanırlar (Fotoğraf 1.45).

CaSO4’ın diğer bir kullanım alanı, tarımdır. Özellikle 18 ve 19. 

yüzyıllarda buğday tarlalarında gübre olarak CaSO4 kullanılmıştır. 
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Ayrıca CaSO4’tan, sodyum içeriği yüksek toprakların iyileştiril-

mesinde de yararlanılır.

Heykeltıraşlar, heykel yapmak için birçok farklı malzeme kullana-

bilir (Fotoğraf 1.46). Bunlar arasında işlemesi belki de en kolay olanı 

CaSO4'tır. Bu nedenle birçok heykel, CaSO4’tan yapılır, arkeolojik 

kazılardan çıkan parçaların birleştirilmesinde CaSO4 kullanılır. Kısa-

ca CaSO4 sanat alanında da kullanılmaktadır.

CaSO4’ın diğer bir kullanım alanı, mutfaktır. Özellikle Asya kültü-

ründe bazı peynir türlerinde peyniri tamamen çöktürmede kullanılır. 

Bu sayece peynirin kalsiyum içeriği artırılmış olur. Ayrıca CaSO4, 

hamur mayalarında ortam düzenleyici ve yapışkanlığı azaltıcı ola-

rak kullanılır. 

4.7. Kalsiyum Karbonat (CaCO3)

Kalsiyum karbonat (CaCO3), halk arasında kireçtaşı olarak bili-

nen bileşiktir. Sudaki çözünürlüğü çok az olduğu için doğada genel-

likle incilerde, salyangoz (Fotoğraf 1.47), yumurta ve deniz kabuk-

lularında ya da kayaçlarda bulunur. Kalsiyum karbonatın doğada 

en yoğun bulunduğu kayaçlar; aragonit, kalsit, vaterit, tebeşir, kireç 

taşı, mermer ve travertendir. Çevremizde gördüğümüz kayaların 

da önemli bir bileşeni olan CaCO3, asitlerle tepkimeye girip onları 

nötralize edebilir. Bu nedenle asit karşıtı maddelerin bir üyesidir. 

Sudaki çözünürlüğü çok az olduğundan sert sulardaki Ca2+ iyonları 

CO3
2– iyonlarıyla etkileşerek CaCO3 katısını oluşturur.

CaCO3’ın birçok farklı kullanım alanı vardır. Bunlardan en 

önemlisi, inşaattır. İnşaatta CaCO3’tan özellikle çimento üretiminde 

yararlanılır ya da kireç fırınında yakılarak sönmemiş kireç üretilir. 

Aynı zamanda mermer olarak doğrudan binaların dış cephesinde, 

merdivenlerinde ya da mutfak tezgâhlarında CaCO3 tercih edilebilir 

(Fotoğraf 1.48). Ancak bu tercihi yaparken çok dikkatli olmak gere-

kir. Çünkü CaCO3 bazik özelliğe sahip olduğundan limon suyu, sirke 

gibi maddelerle ve asit yağmurlarıyla tepkimeye girer, mermer aşınır 

ve mat bir görünüm alır.

CaCO3’ın diğer bir kullanım alanı, sanayidir. Demir çelik fabrika-

larında demir cevherinden demir üretiminde CaCO3’tan yararlanılır. 

Petrol endüstrisinde ise sızdırmazlığı sağlamak ve kuyu içi basıncı 

kontrol altına alabilmek için sondaj sıvısına katılır. Ayrıca CaCO3;

• Okullarda kara ya da yeşil tahtalara yazı yazmak için gerekli 

olan tebeşirin üretilmesinde,

• Baskı ve yazı kâğıtlarının imalatında,

• PVC gibi bazı plastiklerde ve boyalarda dolgu maddesi olarak,

• Cam ve seramik üretiminde kullanılır.

Sağlık alanında, mide asitliğini azaltmada sıklıkla yararlanılan 

CaCO3, kronik böbrek yetersizliği çeken hastalarda fosfat bağlayıcı 

Fotoğraf 1.46 Alçıdan yapılmış
heykeller

Fotoğraf 1.47 Salyangoz

Fotoğraf 1.48 Dış cephesi mermer
kaplı ev
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tedavisinin temel maddesidir. Ayrıca ilaç endüstrisinde dolgu mad-

desi olarak da kullanılır. Dezenfektan özelliğinden ve bazik bir tuz 

olduğundan dolayı yüzme havuzlarına katılır. Bu sayede yüzme 

havuzu sularının pH değeri kontrol altına alınır.

Tarım alanında CaCO3’tan genellikle asidik toprakların nötralize 

edilmesinde yararlanılır. Bunun için toz hâline getirilmiş CaCO3 bit-

kinin ekileceği toprağa karıştırılır.

CaCO3’ın diğer bir kullanım alanı, gıda sanayisidir. Hazır gıdala-

ra E170 koduyla katkı maddesi olarak katılır. Özellikle soya sütünde 

kullanılır.

4.8. Amonyum Klorür (NH4Cl)

Amonyum klorür (NH4Cl), sudaki çözünürlüğü hayli yüksek olan 

beyaz kristalli bir tuzdur (Fotoğraf 1.49). Amonyak (NH3) ile hid-

rojen klorür (HCl)ün tepkimesinden oluşan NH4Cl, doğada birçok 

mağaranın duvarlarında bulunabilir. Asidik bir tuz olan NH4Cl, suda 

çözündüğünde pH değerini düşürür.

NH4Cl’ün birçok farklı kullanım alanı vardır. Bunlardan en önem-

lisi tarımdır. Bitkilerin, özellikle de buğday ve pirincin azot ihtiyacını 

karşılamak amacıyla NH4Cl’den gübre üretiminde yararlanılır. 

NH4Cl’ün diğer bir kullanım alanı, metalurjidir. Galvanizlenmiş, 

paslanmış ya da lehimlenmiş kalay metalinin temizlenmesinde kul-

lanılır. Ayrıca elektrikçilerin kullandığı havya uçlarının temizlenme-

sinde de bu tuzdan yararlanılır (Fotoğraf 1.50).

Sağlık alanında NH4Cl balgam söktürücü öksürük şuruplarının 

içinde bulunur. Çünkü NH4Cl’ün bronş mukozası üzerinde tahriş 

edici etkisi vardır. Bu etki bronşta aşırı sıvı üretimine neden olur ve 

balgam atılır. Ancak NH4Cl’ün mide mukozası üzerinde de tahriş 

edici etkisi vardır. Bu durum bulantı ve kusmalara neden olabilir. 

Asidik tuz olması nedeniyle NH4Cl ayrıca bazı idrar yolu hastalıkla-

rının tedavisinde de kullanılır.

NH4Cl gıda sanayisinde de kullanılmaktadır. Genellikle ekmek 

yapmak için gerekli olan mayalarda bulunur. Maya ve birçok mikro-

organizma için besi ortamı oluşturur. Büyük baş hayvanlar için gıda 

takviye maddesi olarak da kullanılan NH4Cl, hazır gıdalara E510 

koduyla katkı maddesi olarak katılır. 

NH4Cl yukarıda verilenlerden başka;

• Kuru pil olarak bilinen çinko–karbon pillerinde,

• Saç şampuanlarında,

• Kontraplak üretiminde,

• Tekstil ve deri sektöründe pamuğa parlaklık vermede,

• Kumaşları boyamada kullanılır.

Fotoğraf 1.49 Katı amonyum klorür

Fotoğraf 1.50 Elektronik devrenin 
lehimlenmesi
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4.9. Amonyum Fosfat [(NH4)3PO4]
Amonyum fosfat [(NH4)3PO4], amonyak (NH3) ve fosforik asit 

(H3PO4)in derişik çözeltilerinden kristalin tozları olarak elde edilen 

bir tuzdur. Genellikle gübrelerde azot kaynağı olarak kullanılan 

(NH4)3PO4’tan ekmek mayalarının yapımında da yararlanılır.

4.10. Alüminyum Sülfat [Al2(SO4)3]
Alüminyum sülfat [Al2(SO4)3], suda çözünebilen, beyaz kristalleri 

olan bir tuzdur. Genellikle içme sularının arıtımında, askıda kalmış 

maddelerin çöktürülmesinde, atık su tesislerinde ve kâğıt üretimin-

de kullanılır. Asidik bir tuz olan Al2(SO4)3’tan ayrıca;

• Tekstil sanayisinde kumaşların boyanmasında,

• Bahçe topraklarının pH değerlerinin düşürülmesinde,

• Rulon gibi bazı ter önleyici maddelerin üretiminde,

• İnşaat sanayisinde su geçirmezlik özelliğinin kazandırılmasında,

• Betonun hızlı donmasının sağlanmasında yararlanılmaktadır 

(Fotoğraf 1.51).

4.11. Şap [KAl(SO4)2x12 H2O]
Şap, iki katyonu ve bir anyonu bulunan; bu nedenle çift tuz 

olarak adlandırılan bileşiklerin genel adıdır. Şapın genel formülü 

[Me+1Me+3(SO4)2x12 H2O] şeklindedir. Buradaki Me+1, K+, NH4
+, 

Rb+, Cs+, TI+ katyolarını, Me+3 ise Al3+, Fe3+, Ga3+, In3+, Cr3+, V3+ 

katyonlarını sembolize etmektedir. En önemli bileşiği, potasyum 

alüminyum sülfattır [KAl(SO4)2x12 H2O]. Bu bileşiğin sanayiden 

kozmetiğe, mutfaktan eczacılığa kadar birçok farklı kullanım alanı 

vardır. Potasyum alüminyum sülfat bileşiğinden; 

• Romalılar döneminden günümüze kadar içme sularının arıtıl-

masında,

• Berberlerin tıraş yaparken yanlışlıkla neden oldukları kanama-

larda kanın pıhtılaştırılmasında (Fotoğraf 1.52),

• Vücuttaki istenmeyen kılların alınmasında kullanılan madde-

nin içinde, 

• Ter önleyici maddelerin üretiminde,

• Kabartma tozu üretiminde, 

• Beyaz ekmek imalatında,

• Kumaş, ahşap ve kâğıt malzemelerin yanma özelliklerinin 

azaltılmasında, 

• Petrol yangınlarında kullanılan yangın söndürücülerde,

• Hayvan derileri tabaklanırken nemlenmenin önlenmesinde,

• Aşıların etkinliğinin arttırılmasında yararlanılır.

Fotoğraf 1.51 Hızlı donmuş beton

Fotoğraf 1.52 Tıraş bıçağı ve kanın 
pıhtılaşmasını sağlayan taş
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Su Artımı

Çevremizdeki göl, nehir, baraj gibi ortamların çoğunda bulunan 

su, istenilen nitelikte değildir. İçinde safsızlıklar vardır ve bazı 

amaçlar için kullanıma uygun değildir. Örneğin musluk suyuyla 

AgNO3 çözeltisi hazırlanamaz. Çünkü musluk suyunda çok az da 

olsa Cl– iyonları vardır. Bunlar Ag+ iyonlarıyla tepkimeye girerek 

AgCl katısı çöker ve su, süt görünümü alır. Bu nedenle suyun saf-

sızlıklardan arındırılması gerekir.

Arıtma yönteminin seçimi, suyun hangi amaçlarla kullanılaca-

ğına bağlıdır. Örneğin kimi sanayide kullanılacak suyun arıtma 

yöntemiyle içme ve kullanma suyunun arıtma yöntemi birbirinden 

farklı olabilir. Diğer taraftan arıtılacak suyun hangi kaynaktan gel-

diğine bağlı olarak da ayırma yöntemi seçilir. Örneğin kimyasal 

madde üreten bir fabrikada kullanılan su; dere, göl ve denizlere 

verilmeden önce özel yöntemlerle arıtılır.

Su arıtımında kullanılan yöntemler farklı olsa 

da tüm yöntemlerin bazı ortak yönleri vardır. 

Bunlardan biri, her ayırma yönteminde kimya-

sal tepkimelerden yaralanılmasıdır. Örneğin içme 

suyundan demir iyonlarının uzaklaştırılmasını ele 

alalım. Bilindiği gibi demir, 2+ ve 3+ yüklü iyonlar 

oluşturabilir. Eğer arıtılacak içme suyunda Fe2+ 

iyonları varsa bunları Fe3+ iyonlarına dönüştür-

mek için öncelikle ortama ClO– (hipoklorit) içeren 

bir madde ilave edilir. ClO
–
, Fe2+larını yükseltge-

yerek Fe3+ oluşturur. Bu sırada ortama Ca(OH)2 katılarak ortam 

bazik duruma getirilir. Bazik ortamda Fe3+, OH– larıyla tepkimeye 

girerek Fe(OH)3 çöker. Kısaca, içme suyunun demir iyonlarından 

arıtılmasında çökelme yöntemi kullanılmaktadır. Fe3+larıyla OH– 

iyonları arasındaki çökelme tepkimesi şöyledir:

Fe3+ (aq) + OH– (aq) → Fe(OH)3 (k)

Çökelme yönteminin kullanıldığı diğer bir arıtım işlemi, evsel 

atıklardan PO4
3– iyonlarının uzaklaştırılmasıdır. Su yosunlarının 

hızlı büyümesine ve balıkların ölmesine neden olan PO4
3– iyon-

larını sulardan uzaklaştırmada kullanılan çöktürücü madde yine 

Ca(OH)2’tir. Ca2+larıyla PO4
3–larının su ile tepkimesi sonunda 

oluşan HPO4
2–ları tepkimeye girerek Ca5OH(PO4)3 katısı çöker. 

Böylelikle evsel atıklar PO4
3–larından arındırılmış olur.

Aşağıdaki kaynaktan yazar tarafından bu eser için düzenlenmiştir.

Petrucci, R. H., Harwood, W. S., Herring, F. G., Genel Kimya-İlkeler 

ve Modern Uygulamalar, Cilt 2 (Ç. Editörleri: T. Uyar, S. Aksoy ve 

R. İnam), Palme Yayıncılık, Ankara, 2012 (s. 164).

OKUMA METNİ
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A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız

1. Sodyum iyonu içeren tuzların genel özelliği nedir? Örnek vererek açıklayınız.

2. Sodyum iyonu içeren tuzlardan hangisi ya da hangileri sağlık alanında kullanılır? Her birine birer 

örnek veriniz.

3. Sodyum ve potasyum tuzları inşaat alanında kullanılmazken kalsiyum tuzları kullanılır. Bunun 

nedenini örnekler vererek açıklayınız.

4. Hamurun kabarmasına yardımcı olabilecek en az iki farklı tuz örneği veriniz.

5. Şehir içme sularının arıtılmasında doğrudan ya da dolaylı yollarla kullanılan üç tane tuz örneği 

veriniz. Bu tuzların kullanılma amacını belirtiniz.

NaCl’ün en önemli kullanım alanı yemek 
yapımıdır. NaCl, tat vermek amacıyla 
yemeklere katılır.

KNO3, odun kömürü tozu ve kükürt karış-
tırılarak barut üretilebilir.

Na2CO3, kabartma tozu olarak kullanı-
labilir.

Galvanizlenmiş, paslanmış ya da lehim-
lenmiş kalay metalinin temizlenmesinde 
NH4NO3 tuzu kullanılır.

Na2CO3, yağlarla tepkimeye girerek on-
ların parçalanmasını sağlar.

Halk arasında alçı olarak bilinen madde, 
kimyasal formülü CaCO3 olan bileşiktir.

Na2SO4 tuzunun en önemli kullanım 
alanı, deterjan üretimidir.

İki tane katyonu ve bir tane anyonu bulu-
nan tuzlara şap denir.
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SORULARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.

 1. Aşağıdaki kavram ve terimleri kendi cümlelerinizle tanımlayınız ya da açıklayınız.

a) Asit b) Baz c) Tuz ç) Nötralleşme

d) İndikatör e) pH f) Aktif metal g) Soy metal

 2. Asitleri bazlardan ayırt etmemizi sağlayan özellikleri listeleyiniz.

 3. Yapısında hidrojen atomu bulunmadığı hâlde suda çözündüğünde asidik özellik gösteren madde-
lere üç farklı örnek veriniz. Bu maddelerin neden asit olarak sınıflandırıldığını tepkime denklem-
lerini yazarak gösteriniz.

 4. Yapısında OH grubu olmadığı hâlde suda çözündüğünde bazik özellik gösteren maddelere iki 
farklı örnek veriniz. Bu maddelerin neden baz olarak sınıflandırıldığını tepkime denklemlerini 
yazarak gösteriniz.

 5. 10 mol NaOH bileşiğini nötralleştirmek için kaç mol H2SO4 gerekir? Nötralleşme tepkimesini 
yazarak hesaplayınız.

 6. pH kavramı ile asitlik ve bazlık arasında nasıl bir ilişki vardır? Örnek vererek açıkayınız.

 7. Evlerde temizlik amacıyla kullanılan asit ve bazlara örnek veriniz.

 8. Üç farklı asit ismi yazarak bunların sanayideki kullanım alanlarına ikişer örnek veriniz.

 9. Üç farklı baz ismi yazarak bunların sanayideki kullanım alanlarına ikişer örnek veriniz.

 10. Üç farklı tuz ismi yazarak bunların sanayideki kullanım alanlarına ikişer örnek veriniz.

 11. Bir araştırmacı doğada bulduğu bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğuna nasıl karar verebilir? 
Açıklayınız.

B. Aşağıdaki ifadelerden uygun olanını seçip cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız. Ayrı-
ca seçtiğiniz ifadeyi kullanarak anlamlı bir cümle kurup defterinize yazınız.

acı aşındırma asetik asit asit asidik

baz gübre  H2SO4 indikatör kabartma tozu

NaOH Na2CO3 nötralleşme patlayıcı  soy metal

su  temizlik yağlar  yemek tuzu tuz

 1. Asitlerin, maddeleri ........................ özelliği vardır.

 2. Altın, platin gibi metaller, ........................ olarak sınıflandırılır ve hiçbir ........................ ile tepkime-
ye girmez.

 3. Tatları ..................... olan bazlar genellikle sanayide ........................ maddelerinin üretiminde 
kullanılır.

 4. pH değeri 5 olan bir çözelti ........................ özellik gösterir ve bazlarla ........................ tepkimesi 
verir.

 5. Halk arasında ........................ olarak bilinen NaCl, sanayide genellikle ........................ bazının ve 
Cl2 gazının üretilmesinde kullanılır.

 6. Zaç yağı olarak bilinen ........................, sanayide genellikle kimyasal ........................ üretiminde 
kullanılır.

1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI1. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SSORULARI
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 7. Halk arasında çamaşır sodası olarak bilinen ........................, katı ve sıvı ........................ ile tep-
kimeye girebilir.

 8. Sodyum bikarbonat tuzu ........................ olarak kullanılabilir.

 9. Asit ve bazlar tepkimeye girdiklerinde ürün olarak genellikle .................. ve .................. oluşur.

 10. Nötralleşme tepkimelerinin tamamlanıp tamamlanmadığına karar vermek için ........................ 
olarak adlandırılan maddelerden yararlanılır.

 11. Kezzap olarak bilinen HNO3 genellikle sanayide ........................ madde üretiminde kullanılır.

 12. Kimyasal formülü CH3COOH olan ........................, sirkenin bileşenlerinden biridir.

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

 1. Asitlerle ilgili olan;

 I. Tatları acıdır,

 II. Mavi renkli turnusol kâğıdını kırmızıya çevirir,

 III. Yapısında hidrojen atomu bulundurur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 2. Bazlarla ilgili olan;

 I. Ele kayganlık hissi verirler,

 II. Suda çözündüklerinde OH
–
 derişimi artar,

 III. Mermerden yapılmış eşyaları aşındırır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 3. Aşağıdaki maddelerden hangisini cam kaplarda saklamak uygun değildir?

A) HF B) HCl C) HNO3 D) H2SO4 E) NaOH

 4. Yarı soy metallerle ilgili olan;

 I. HNO3 ile tepkimeye girip NO2 gazı oluştururlar,

 II. HCl ile tepkimeye girip H2 gazı oluştururlar,

 III. Oda sıcaklığında yanma tepkimesi verirler,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 5. I. NH3

 II. SO2

 III. CaO

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerinin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III
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 6. Aşağıdaki tuzlardan hangisi temizlik amacıyla kullanılabilir?

A) Na2CO3 B) NaCl C) Na2SO4 D) KNO3 E) CaCO3

 7. Aşağıdaki maddelerden hangisinin çözeltisi, bakırdan yapılmış kapta saklanamaz?

A) HCl B) HBr C) NH3 D) CaO E) HNO3

 8. Aşağıdaki maddelerden hangisinin çözeltisi mermeri aşındırır?

A) NaOH B) CaO C) NH3 D) SO2 E) NaCl

 9. I.  N2O5

 II. KNO3

 III. CaO

   Yukarıdaki maddelerden hazırlanan çözeltilerin pH değerleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) I>II>III B) I=II>III C) I=II=III D) I<II=III E) I<II<III

 10. İndikatörlerle ilgili olan;

 I. Organik asit ya da baz olarak sınıflandırılırlar,

 II. Tepkimeleri hızlandırır ya da yavaşlatırlar,

 III. pH değerine bağlı olarak çözeltilerin renk değiştirmesine neden olurlar,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 11. Asit ve bazlar arasındaki tepkimelerle ilgili olan;

 I. Tepkime tamamlandığında ortamın pH değeri 7 olur,

 II. Nötralleşme tepkimesi olarak adlandırılır,

 III. Ürün olarak tuz ve su oluşur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 12. Tuzlarla ilgili olan;

 I. Çözeltilerinin pH değeri 7'dir,

 II. Asit ve bazların tepkimesi sonucunda oluşur,

 III. Sulu çözeltileri cildi tahriş eder,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 13. Şap olarak sınıflandırılan tuzlarla ilgili olan;

 I. Çözündüklerinde ortama üç farklı iyon verirler,

 II. Su arıtımında kullanılabilirler,

 III. Anyonları SO4
2– şeklindedir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III



62

1. ÜNİTE

 14. I. CO2

 II. CH4

 III. SO2

   Yukarıdaki maddelerin çözeltilerinden hangisi ya da hangileri asidik özellik gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 15. 2 mol H2SO4 ile ilgili olan;

 I. Nötralleşebilmesi için 2 mol NaOH ile tepkimeye girmesi gerekir,

 II. Ba(OH)2 ile nötralleştiğinde 4 mol su oluşur,

 III. CaO çözeltisiyle tepkime vermez,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I ve III

 16. I.  Sabun

 II. Çamaşır suyu

 III. Deterjan

 IV. Tuz ruhu

   Yukarıdaki evsel kimyasallardan hangi ikisini birbiriyle karıştırmak sakıncalıdır?

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

 17. Aşırı temizlik maddesi kullanımıyla ilgili olan;

 I. İyi durulanamadığı zaman sağlığımıza zarar verir,

 II. Atık su tesisatının zarar görmesine neden olur,

 III. Su kirliliğine neden olur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 18. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi gidermek için;

 I. Sirke

 II. Limon suyu

 III. Lavabo açıcı kimyasallar

   Yukarıdaki maddelerin hangisi ya da hangileri kullanılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 19. Kıl ve deri parçalarıyla tıkanmış lavaboları açmak için;

 I. NaOH

 II. HCl

 III. NaCl

maddelerinden hangisi ya da hangileri kullanılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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Çorba, tuzlu madde anlamına gelen 

“şur” ve yemek anlamına gelen “ba” 

kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş 

Farsça "şurba" sözcüğünden türetilmiş 

bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre 

sebze, tahıl, et vb. ile hazırlanan sıcak, 

sulu içecek olarak tanımlanan çorbanın 

en belirgin özelliği, bir karışım olmasıdır. 

Peki, karışım nedir? Karışımlar nasıl 

sınıflandırılır?

Bu bölümde günlük yaşamda sıklık-

la karşılaşılan karışımlara odaklanılarak 

karışımların genel olarak nasıl sınıflandı-

rıldığı, homojen ve heterojen karışımların 

nasıl ayırt edildiği, bileşenlerinin hâllerine 

göre homojen ve heterojen karışımların 

nasıl sınıflandırıldığı konuları üzerinde 

durulacaktır.

1. BÖLÜM
KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI

 1. Günlük yaşamda birden fazla farklı maddeyi karıştırarak hazırladığınız karışımlara beş farklı 

örnek veriniz.

 2. Kan sayımı nedir? Nasıl yapıldığını araştırınız.

 3. Sabun, deterjan gibi temizlik maddelerinden herhangi birinin nasıl üretildiğini araştırınız.

 4. Taşıtlarda kullanılan akülerin içindeki sıvının ne olduğunu araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

1.1. Karışımlar Nasıl Sınıflandırılır?

1.2. Homojen Karışım

1.3. Çözeltiler ve Sınıflandırılması

1.4. Heterojen Karışımlar ve Sınıflandırılması

Kavramlar

• Homojen karışım (çözelti)

• Heterojen karışım

• Adi karışım

• Süspansiyon

• Emülsiyon
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Fotoğraf 2.1 Şehir çöplüğü

Fotoğraf 2.2 Irmak sularına atıkların 
karışması

1.1. Karışımlar Nasıl Sınıflandırılır?

Çevremize baktığımızda gördüğümüz maddelerin hemen hepsi 

aslında karışımdır. Örneğin azot, oksijen, karbondioksit gibi gazla-

rı içeren hava; bünyesinde pek çok minerali bulunduran su; pek çok 

maddenin ham maddesini oluşturan toprak ve kayaç; evlerimizde 

kullandığımız eşyalardan çatal, kaşık, bıçak, tabak, cam ve çoğu 

plastik birer karışımdır.

9. sınıf kimya derslerinden de hatırlayacağınız gibi elementler 

aynı cins atomların bir araya gelmesi, bileşikler ise farklı cins ele-

ment atomlarının kimyasal tepkimeler sonucu birleşmesiyle oluşur. 

Elementlerin ve bileşiklerin özellikleri maddenin her tarafında aynı-

dır. Bir başka anlatımla saf madde olarak sınıflandırılan element ve 

bileşiklerin farklı kısımlarından örnekler alınıp incelenirse hepsinin 

özelliğinin aynı olduğu görülür.

Birkaç ayrıcalık dışında doğada maddeleri saf olarak bulmak 

mümkün değildir. Genellikle saf maddeler bir araya gelerek yeni bir 

madde topluluğu oluşturur. Bu madde topluluğuna karışım denir. 

Tanım olarak karışım, birden fazla saf maddenin kimyasal özellikle-

ri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde toplu-

luğuna verilen addır. Tanımından da anlaşılacağı gibi karışımlar bir-

den fazla saf madde içerir (Fotoğraf 2.1 ve 2.2). Karışımdaki her bir 

saf maddeye, karışımın bileşenleri adı verilir.

Gerek sanayide gerekse günlük yaşamımızda karışımlar önem-

li bir yer tutar. Örneğin çorba; salça, tuz, yağ vb. pek çok maddenin 

karışımıdır. Diğer taraftan içtiğimiz su, içinde birçok mineral bulun-

duran bir karışımdır. Peki, karışımlar nasıl ve neye göre sınıflandı-

rılır?

Doğada binlerce farklı saf madde vardır. Her bir saf maddenin 

diğerleriyle ayrı ayrı karışım oluşturabileceği düşünülürse milyon-

larca karışımın var olabileceği tahmin edilebilir. Dolayısıyla karışım 

örneklerinin tamamının özelliklerini araştırmak mümkün değildir. Bu 

yüzden karışımların sınıflandırılarak incelenmesinde yarar vardır.

Karışımlar en temel anlamda görünüm özelliklerine göre homo-

jen ve heterojen (Fotoğraf 2.3) olarak sınıflandırılır. Etkinlik 2.1’de 

bu sınıflandırmaya temel teşkil edecek bazı karışım örnekleri veril-

miştir. Bu karışım örneklerini hazırlayarak görünüm özelliklerine 

göre sınıflandırınız. Yaptığınız sınıflandırmadan yola çıkıp geçen 

yıllarda öğrendiklerinizi de hatırlayarak homojen ve heterojen karı-

şımların tanımlarını yapmaya çalışınız.

Fotoğraf 2.3 Heterojen karışım örneği
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Fotoğraf 2.4 Kanın mikroskopta 
görünümü

Etkinlik 2.1 yapıldığında da fark edileceği gibi bazı karışımlar 

sadece görünümlerine bakılarak saf maddelerden ayırt edilemez. 

Örneğin su-tuz, su-şeker ve su-etil alkol karışımları görünüm 

olarak suya benzer. Diğer taraftan su-zeytinyağı ve su-kireç tozu 

karışımlarının görünümü sudan farklıdır. İşte bu tür karışımlara 

heterojen karışım denir. Peki, homojen karışım nedir?

1.2. Homojen Karışım

Günlük yaşamda homojen olarak sınıflandırdığımız, homojen 

göründüğünü iddia ettiğimiz pek çok madde vardır. Örneğin ayran, 

kan vb. sıvılar bunlardan bazılarıdır. Peki, bu karışımlar gerçekten 

homojen midir? Homojenlik nasıl tanımlanmalıdır?

Ayran, süt, kan gibi bazı maddelere çıplak gözle bakıldığında 

tek bir madde gibi görünür. Ancak bunlar gerçekte homojen değil 

heterojen karışımlardır. Örneğin kana eğer mikroskopla bakılırsa 

kan sıvısı içinde alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarının (Fotoğraf 2.4) 

heterojen olarak dağıldığı görülebilir. Benzer şekilde süt, mikroskopla 

incelenirse içinde yağ zerreciklerinin olduğu fark edilebilir. Bu 

yüzdendir ki süt, bekletildiğinde yüzeyi kaymak tutmakta ya da 

yayıkta çalkalandığında içindeki yağ ayrılabilmektedir. Dolayısıyla 

çıplak gözle karışımların gerçek niteliği tam olarak anlaşılamayabilir.

Karışımıların Görünüm Özellikleri
 Amaç: Karışımların görünüm özelliklerini karşılaştırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglasları yarısına kadar su ile doldurunuz.

 2. Beherglaslardan birine 5 spatül yemek tuzu, diğerine 5 spatül toz 

şeker, üçüncüsüne 5 spatül kireç tozu katıp bagetle karıştırınız.

 3. Dördüncü beherglasa 25 mL etil alkol, beşinci beherglasa yakla-

şık 25 mL kadar zeytinyağı ilave edip karış-

tırınız.

 4. Altıncı beherglastaki suyun ve hazırladığı-

nız karışımların görünüm özelliklerini ince-

leyip gözlemlerinizi defterinize yazınız.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Su ve suyun karışımlarının görünüm özellik-

lerini karşılaştırıp benzerliklerini ve farklılık-

larını defterinize yazınız.

 • Görünümlerinden yararlanarak karışımları 

homojen ve heterojen olarak sınıfl andırınız.

ETKİNLİK 2.1
Gerekli Malzemeler

 6 adet 250 mL'lik 

beherglass

 Spatül

 Baget

 Yemek tuzu

 Toz şeker

 Kireç tozu

 Etil alkol

 Zeytinyağı

 Su

Etil alkol

Şeker
Yemek 
tuzu

Kireç 
tozu

Zeytin-
yağı
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Fotoğraf 2.5 Mikroskop

Homojenlik çoğu zaman görsel duyu organımızla elde ettiğimiz 

veriler kullanılarak tanımlanır. Ancak bu veriler çok da güvenilir 

değildir. Çünkü gözlerimiz çok küçük boyutlardaki maddeleri 

seçemez. Gözlerimizin seçebileceği en küçük boyut 10−4 m yani 

0,1 mm dolayındadır. Dolayısıyla homojen olarak tanımladığımız 

bir madde çoğu zaman heterojen olabilir. Örneğin kan, bunlardan 

biridir. Kana mikroskopla bakıldığında heterojen bir karışım olduğu 

fark edilebilir. 

Bir karışımın homojen olup olmadığına doğru bir şekilde karar 

verebilmek için moleküler düzeyde inceleme yapmak gerekir. Ancak 

bu olanaklı değildir. Çünkü en büyük molekülün boyutu 1 nanometre 

(nm) yani 10−9 m’dir. Bu boyuttaki bir taneciği görmemiz mümkün 

değildir.

Mikroskoplar (Fotoğraf 2.5), bilindiği gibi gözle görülemeyecek 

kadar küçük tanecikleri büyüterek görünür duruma getirir. Ancak 

mikroskopların da belli bir büyütme oranı vardır. Örneğin ışık 

mikroskobu küçük bir taneciği en fazla 50.000 kat büyütebilir. 

Moleküllerin mikroskopla büyütülmüş olan bu boyutu hâlen gözün 

seçtiği boyutun altındadır. Dolayısıyla günümüz teknolojisinde 

molekülleri görmek olanaklı değildir. Bu nedenle homojenlik 

tanımlanırken bir kabul yapılmıştır. Bu kabule göre bir karışımda 

dağılan maddenin tanecik boyutu 10 nanometreden daha küçükse 

o karışım homojen olarak sınıflandırılır. Homojen karışımlar, 

çoğunlukla çözelti olarak adlandırılır.

1.3. Çözeltiler ve Sınıflandırılması

İki ya da daha fazla saf maddenin birbiri içinde dağılmasıyla 

oluşan homojen karışımlara çözelti denir. Örneğin su içine tuz 

katılıp karıştırılarak oluşan homojen tuzlu su karışımı bir çözeltidir 

(Fotoğraf 2.6). Çözeltiyi oluşturan maddeler iki grup altında incelenir. 

Bunlardan çözeltinin fiziksel hâlini belirleyen ve genellikle miktarı 

çok olanına çözücü, az olanına ise çözünen denir. Doğada pek 

çok çözücü ve çözünen madde vardır. Sıvılar arasında en iyi bilinen 

çözücü sudur. 

Çözeltiler, çözücü ve çözünenin fiziksel hâllerine göre sınıflan-

dırılabilir. Örneğin çözücüsü katı olan çözeltilere katı çözeltiler, 

çözücüsü sıvı olan çözeltilere sıvı çözeltiler, çözücüsü gaz olanlara 

gaz çözeltiler denir.

Katı ve sıvı çözeltiler, çözünenin fiziksel hâline göre alt gruplara 

ayrılabilir. Bu gruplandırma yapılırken öncelikle çözücünün, daha 

sonra çözünenin fiziksel hâli belirtilir. Tablo 2.1’de bu sınıflandırmaya 

uyan bazı çözelti örnekleri verilmiştir. Bunları inceleyerek sizler de 

günlük yaşamdan benzer örnekler veriniz.

Fotoğraf 2.6 Tuzlu su
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Alaşım olarak adlandırılan katı-katı çözeltiler yaşamımızda 

önemli bir yer tutar. Bir metalin başka metallerle veya başka ele-

mentlerle homojen karışımı olan alaşımlar, çeşitli sanayi dallarında 

yaygın olarak kullanılır.

Eldeki tarihsel bilgilere göre alaşımlar ilk kez MÖ 3500 yıllarında, 

Orta Doğu’da bakır içine kalay ilave edilerek üretilmiştir. Bugün tunç 

olarak adlandırdığımız bu alaşım, demirden daha serttir.

Bakır metalinin tunçtan başka yaygın olarak bilinen alaşımı, 

pirinçtir (Fotoğraf 2.7). Pirinç, bakır metali içine çinkonun ilave edil-

mesiyle elde edilmektedir.

Çözücünün 

fiziksel hâli

Çözünenin 

fiziksel hâli

Örnek

Çözelti Çözücü Çözünen

Katı Katı

Çelik Fe C

Tunç Cu Sn

Pirinç Cu Zn

Lehim Pb Sn

Katı Sıvı Amalgam Ag Hg

Sıvı Katı

Tuzlu su H2O NaCl

Şekerli su H2O C12H22O11

Sıvı Sıvı

Kolonya H2O C2H5OH

Sirke H2O CH3COOH

Sıvı Gaz

Gazozlu
içecekler

H2O CO2

Akvaryum
suyu

H2O O2

Gaz Gaz Hava N2
O2, CO2, H2O ve miktarı çok 

az olan bazı gazlar 

Tablo 2.1 Çözücü ve çözünenin fiziksel hâllerine göre çözeltilerin sınıflandırılması ve günlük yaşamdan bazı 

örnekleri

Fotoğraf 2.7 Prinçten yapılmış 
süs eşyaları
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Cıvanın metallerle yaptığı karışımlara amalgam denir. 
Amalgamlar, cıva içine ilave edilen metalin miktarına bağlı olarak 
katı, yumuşak ya da sıvı olabilir. Günümüzde amalgamların en 
yaygın kullanım alanı, metalurjidir. Metalurjide, çeşitli metaller 
amalgam yapılarak ayrılır. Ayrıca geçmişte cıva içine gümüş 
katılmasıyla hazırlanan amalgam, bir kısmı çürümüş dişlerde dolgu 
maddesi olarak kullanmıştır (Fotoğraf 2.8).

Özellikle elektrik sanayisinde uygulama alanı çok fazla olan 
alaşımlardan biri de lehimdir. Kurşun metali ile kalay metalinin 
karıştırılmasıyla hazırlanan lehim, daha çok elektrik devrelerinin 
birleştirilmesinde ve onarılmasında kullanılmaktadır.

1.3.1. Çözünen Madde Miktarına Göre Çözeltilerin 

 Sınıflandırılması

Günlük yaşamda en sık karşılaştığımız çözeltilerden biri, şekerin 
suda çözünmesiyle hazırlanan şekerli sudur. Pek çok kişi çayına 
şeker katar ve bu tür bir çözelti hazırlar. Genellikle de insanların 
çayına kattığı şeker miktarı birbirinden farklıdır. Çünkü bazı insanlar 
içeceklerini çok şekerli, bazıları az şekerli sever. Peki, insanların 
hazırladığı şekerli su çözeltileri nasıl sınıflandırılır?

Çözeltilerin sınıflandırılmasında yararlanılan ölçütlerden biri, 
çözünen madde miktarıdır. Çözünen madde miktarına göre çözeltiler 
doymuş, doymamış ve aşırı doymuş olarak sınıflandırılır. 

a. Doymuş Çözeltiler

Günlük yaşam deneyimlerimizi düşünürsek belli bir miktar çözü-
cüde sonsuz miktarda maddenin çözünemeyeceğini söyleyebiliriz. 
Örneğin bir bardak suya sürekli şeker katıp karıştırdığımızı düşü-
nelim. İlk birkaç kaşık şeker tamamen çözünür. Ancak şeker ilave 
etmeye devam edilirse belli bir miktardan sonra şekerin çözünme-
diği ve çözeltinin dip kısmında biriktiği görülür (Fotoğraf 2.9). Bu tür 
çözeltilere doymuş çözelti denir.

b. Aşırı Doymuş Çözeltiler

Daha sonraki yıllarda ayrıntılı olarak ifade edileceği gibi bir 
çözücünün en fazla çözebileceği madde miktarı, sıcaklığa ve 
basınca bağlı olarak değişir. Örneğin bazı çözücüler yüksek 
sıcaklıklarda fazla, düşük sıcaklıklarda daha az madde çözer.

Ani sıcaklık ve basınç değişimleri, çözücüde çözünecek madde 
miktarını etkiler. Çözücü, çözebileceğinden daha fazla madde 
çözebilir. Bu tür çözeltilere aşırı doymuş çözelti denir. Bir başka 
anlatımla çözücünün, çözebileceği en fazla madde miktarından 
daha fazla madde çözdüğü çözeltiler aşırı doymuş çözeltidir.

Aşırı doymuş çözeltilerin en bilinen örneği reçel ve yapay 
ballardır (Fotoğraf 2.10). Bilindiği gibi reçel ve yapay ballar, 
yüksek sıcaklıklarda bol miktarda şekerin suda çözünmesiyle 
hazırlanmakta ve daha sonra sıcaklık düşürülerek aşırı doymuş 
çözelti oluşturulmaktadır.

Günlük yaşamda kullanılan “Bal şekerlendi.” gibi ifadelerden de 
anlaşılacağı  gibi aşırı doymuş çözeltiler aslında kararsızdır. Belli

Fotoğraf 2.8 Amalgam dolgu 
yapılmış bir diş

Fotoğraf 2.9 Doymuş şekerli su
çözeltisi

Fotoğraf 2.10 Reçel
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bir süre bekletildiğinde fazladan çözünmüş olan madde, çözeltinin 
dibine çöker ve doymuş çözeltiye dönüşür. Normalde aşırı doymuş 
çözeltilerin dip kısmında çözünenin saf hâli gözlenmez.

c. Doymamış Çözeltiler
Belli bir miktar çözücüde çözünebilecek maksimum maddeden 

daha azının çözünmesiyle hazırlanan çözeltilere doymamış çözelti 
denir. Bu tür çözeltilere çözünen madde ilave edilirse daha fazla 
madde çözünebilir.

Doymamış çözeltiler, çözdükleri madde miktarına bağlı olarak 
seyreltik ve derişik olarak sınıflandırılabilir. Ancak bu sınıflandırmayı 
yapmak için en az iki çözelti olması gerekir. Çünkü seyreltik ve derişik 
tanımlamaları bir karşılaştırmadır. İki çözeltiden çözünen miktarı fazla 
olanına derişik, çözünen miktarı az olanına seyreltik denir.

1.4. Heterojen Karışımlar ve Sınıflandırılması
Her tarafında aynı özellik göstermeyen ve tek bir madde gibi 

görünmeyen karışımlara heterojen karışım denir. Çevremizdeki 
karışım örnekleri incelenirse pek çoğunun bu tanıma uyduğu görü-
lür. Örneğin taş-toprak (Fotoğraf 2.11), kum-su, pirinç-bulgur, sis-
bulut bunlardan bazılarıdır. Peki, bu karışımlar nasıl sınıflandırılır? 
Arkadaşlarınızla tartışınız.

Homojen karışımlar gibi heterojen karışımlar da bileşenlerine 
göre adlandırılır. Heterojen karışımlarda miktarı fazla olan bileşene 
dağıtan faz, miktarı az olan karışıma ise dağılan faz denir. 
Heterojen karışımlar, dağılan ve dağıtan fazın fiziksel hâllerine göre 
sınıflandırılabilir. Örneğin kum-tuz, tuz-şeker, pirinç-bulgur, toprak-
kum gibi dağıtan ve dağılan fazı katı olan heterojen karışımlara adi 
ya da basit karışım denir.

Heterojen karışımlar, katı hâldeki maddelerin karışmasıyla 
oluşabileceği gibi sıvı hâldeki maddelerin karışmasıyla da oluşabilir. 
Örneğin benzin-su, mazot-su, zeytinyağı-su (Fotoğraf 2.12) 
bunlardan bazılarıdır. Bu tür heterojen karışımlara emülsiyon adı 
verilir.

Deneyimlerimizden de hatırlayacağımız gibi un, kireç, kum gibi 
katı hâldeki maddeler suda çözünmez. Dolayısıyla bu tür maddeler 
su ile karıştırılırsa heterojen karışım oluşur. Bu tür heterojen 
karışımlara süspansiyon adı verilir.

Günlük yaşamda süspansiyonlar yaygın olarak kullanılır. Örneğin 
boya, bunlardan biridir (Fotoğraf 2.13). Halk arasında plastik boya 
olarak bilinen maddeler, organik maddelerdir. Bu boyalar su ile 
karıştırıldıklarında çözünmez. Hazırlanan boya karışımı duvara 
sürülüp kuruması beklendiğinde su buharlaşır. Duvarda sadece 
plastik boya kalır.

Gaz hâldeki maddelerin içinde, sıvı ve katı hâldeki maddeler 
genellikle çözünmez. Dolayısıyla bu tür maddeler heterojen karışım 
oluşturur. Bu tür heterojen karışımlara aeresol denir. Sis, bulut ya 
da deodorantta olduğu gibi eğer gaz içinde sıvı dağılmışsa bu tür 
heterojen karışımlara sıvı aeresol denir. Diğer taraftan bacadan 
çıkan dumanda dağılan faz katı, dağıtan faz ise gazdır. Bu nedenle 
bu tür heterojen karışımlara katı aeresol denir.

Fotoğraf 2.12 Zeytinyağı-su karışımı

Fotoğraf 2.11 Ağaç parçaları, toprak, 
taş ve metal karışımı

Fotoğraf 2.13 Plastik boya örnekleri



71

KARIŞIMLARIN
SINIFLANDIRILMASI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tuzlu su ve ayran, çıplak gözle incelenirse her ikisi de homojen görünür. Ancak tuzlu su homo-

jen çözelti olarak sınıflandırılırken ayran neden böyle sınıflandırılmaz? Homojen ve heterojen karışım 

tanımlarını yaparak açıklayınız.

2. Alaşım nedir? Örnek vererek açıklayınız.

3. Bir çözeltinin doymuş çözelti olup olmadığını nasıl anlarsınız?

4. Dağılan ve dağıtan fazına bağlı olarak heterojen karışımlar kaç grupta toplanır? Her birine birer 

örnek vererek belirtiniz.

İki veya daha fazla maddenin bir araya 
gelmesiyle oluşmuş madde yığınına karı-
şım denir.

Çözünen madde miktarına göre çözelti-
ler derişik ve seyreltik olmak üzere iki gruba 
ayrılır.

Bir karışımda dağılan taneciklerin boyutu 
10—4 m’den daha küçükse bu karışımlara 
çözelti denir.

Emülsiyonlara kan, ayran, bulanık su gibi 
heterojen karışımlar örnek gösterilebilir.

Karışımlar görünüm özelliklerine bağlı 
olarak iki gruba ayrılır.

Katı-sıvı heterojen karışımlara süspan-
siyon denir.

Çözeltiler, çözücü ve çözünenin hâline 
bağlı olarak üç grupta toplanabilir.

Aeresol olarak sınıflandırılan heterojen 

karışımlarda dağıtan faz gaz hâldedir.

D

D

D

D

D

D

D

D
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
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Canlı metabolizmasında, hücrelerde 

enerji üretilebilmesi ya da vitamin ve protein-

lerin üretilebilmesi için bazı ham maddelere 

ihtiyaç duyulur. Besin maddelerinden temin 

edilen bu ham maddelerin hücrelere taşına-

bilmesi için çözünme sürecinin gerçekleşmiş 

olması gerekir. Dolayısıyla çözünme süreci 

ve çözeltiler, canlılar için yaşamsal öneme 

sahiptir. Peki, çözünme sürecinde neler olur? 

Bu bölümde homojen karışımlara odakla-

nılarak çözünme olayının nasıl gerçekleştiği, 

çözücü ve çözünen tanecikler arasında hangi 

etkileşimlerin olduğu, çözeltilerde çözünen 

madde miktarının nasıl ifade edildiği, çözelti-

lerin günlük yaşamla ilgili özellikleri üzerinde 

durulacaktır.

2. BÖLÜM
HOMOJEN KARIŞIMLAR

 1. Maddeleri oluşturan tanecikler nasıl sınıfl andırılır? Örnek vererek listeleyiniz.

 2. Kimyasal tanecikleri bir arada tutan etkileşimleri tanımlayarak sınıfl andırınız.

 3. Konsantre meyve suyu teriminin ne anlama geldiğini araştırınız.

 4. Kolonya şişelerinin etiketlerinde yazan 70o ya da 80o yazılarının ne anlama geldiğini 

araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

2.1. Tanecikler Arası Etkileşimler ve Çözünme Süreci

2.2. Çözeltilerde Çözünmüş Madde Oranları

2.3. Çözeltilerde Çözünen Madde Miktarı Nasıl İfade Edilir?

2.4. Çözeltilerin Günlük Yaşamla İlgili Özellikleri

Kavramlar

• Çözünme

• Çözücü

• Çözünen

• Derişim

• ppm

• Osmotik basınç

• Koligatif özellik
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2.1. Tanecikler Arası Etkileşimler ve Çözünme Süreci

Bizler farkında olsak da olmasak da günlük yaşamda sürekli 

olarak çözelti hazırlarız. Örneğin yemeklere tuz kattığımızda ya da 

çaya şeker atıp karıştırdığımızda çeşitli çözeltiler hazırlamış oluruz. 

Hazırladığımız bu çözeltilerde çözücü genellikle sudur.

Önceki üniteden de hatırlanacağı gibi su, polar moleküllerden 

oluşan bir maddedir. Bu maddede tuz gibi iyonik ya da şeker gibi 

moleküler katılar çözünebilir. Peki, tuz ya da şeker suda nasıl 

çözünür? Acaba çözünme sürecinde ne gibi değişmeler olur? Bunu 

gözlemleyebilmek için Etkinlik 2.2'yi yapınız.

Çözelti Hazırlayalım
 Amaç: Çözünme sürecinde neler olduğunu araştırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglasları etiketleyip numaralandırınız.

 2. 1 numaralı beherglası ¼ oranında suyla doldurup içine 2 spatül 

dolusu yemek tuzu koyunuz. Karışımı bagetle karıştırıp gözlem-

lerinizi kaydediniz.

 3. 2 numaralı beherglası yarısına kadar suyla doldurup suyun pH 

değerini ölçünüz. Suya 2 spatül dolusu sönmüş kireç koyup ba-

getle iyice karıştırınız. Karışımın pH değerini ölçünüz.

 4. 3 numaralı beherglası ¼ oranında etil alkolle 

doldurup üzerine ¼ oranında su ilave ediniz. 

Karışımı bagetle karıştırıp gözlemlerinizi kay-

dediniz.

 5. 4 numaralı beherglası yarısına kadar suyla 

doldurup içine 1 spatül dolusu iyot katınız. 

Karışımı bagetle karıştırıp gözlemlerinizi kay-

dediniz.

 6. 5 numaralı beherglası yarısına kadar etil al-

kolle doldurup içine 1 spatül dolusu iyot koyu-

nuz. Karışımı bagetle karıştırıp gözlemlerinizi kaydediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Yemek tuzu suda çözündüğünde neden görünmez olur?

 • Sönmüş kireçle hazırladığınız karışımın pH değerinin, suyun pH değerinden neden büyük 

olduğunu açıklayınız.

 • NaCl ve Ca(OH)2 katılarının çözünme oranlarını karşılaştırınız. 

 • Etil alkol ve su molekülleri arasında hangi tür etkileşimler olabilir?

 • İyot katısı suda çözünmediği hâlde etil alkolde neden çözünür?

ETKİNLİK 2.2
Gerekli Malzemeler

 5 adet 250 mL’lik 

beherglas

 Baget

 Damlalık

 Etiket

 Spatül

 Yemek tuzu (NaCl)

 Sönmüş kireç 

[Ca(OH)2]

 İyot katısı

 Etil alkol

 pH kâğıdı
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2.1.1. İyonik Yapılı Bileşiklerin Çözünme Süreci

Halk arasında yemek tuzu olarak bilinen NaCl, iyonik yapılı bir 

bileşiktir ve bu nedenle oda sıcaklığında katıdır. Etkinlik 2.2 yapıldı-

ğında da fark edildiği gibi yemek tuzu su içine atıldığında çözünür. 

Çözünme süreci Şekil 2.1’de modellenmiştir. Şekli inceleyerek 

çözünme olayı sırasında tanecikler arası etkileşimlerin nasıl değiş-

tiğini arkadaşlarınızla tartışınız.

9. sınıf kimya derslerinden de anımsanacağı gibi maddeleri 

oluşturan tanecikler iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ gibi güçlü 

etkileşimler ya da hidrojen bağı, dipol-dipol etkileşimleri ve London 

kuvvetleri gibi zayıf etkileşimler sayesinde bir arada bulunur. Örne-

ğin Şekil 2.1’de modeli verilen yemek tuzunda Na+ ve Cl
–
ları iyonik 

bağlarla, suda ise su molekülleri hidrojen bağı, dipol-dipol etkile-

şimleri ve London kuvvetleriyle birbirine bağlıdır. Yemek tuzu suya 

atıldığında NaCl kristalinin dış kısımlarındaki Na+ ve Cl
–
ları H2O 

molekülleriyle etkileşim içine girer ve sarılır. Ancak bu sarılma ola-

yında su moleküllerinin yönelimleri birbirinden farklıdır. Çünkü pozi-

tif iyonlarla (Na+) suyun kısmen negatif (–) kutbu etkileşirken negatif 

iyonlarla (Cl
–
) suyun kısmen pozitif (+) kutbu etkileşir. İyonlarla iki 

kutuplu (dipol) bir molekül olan su arasındaki bu etkileşimlere iyon-
dipol etkileşimi denir. 

İyon-dipol etkileşimi, iyonik bağa göre çok zayıftır. Ancak NaCl 

suya atıldığında bir Na+nu ya da bir Cl
–
nu birçok su molekülü 

sarar. Sonuçta çok sayıda iyon-dipol etkileşimi oluşur. Oluşan bu 

etkileşimler Na+ ve Cl
–
larının birbirinden ayrılmasına neden olur ve 

yemek tuzu suda çözünür. O hâlde çözünme, çözünen-çözünen 

arasındaki etkileşimlerin kopup çözücü-çözünen arasında yeni etki-

leşimlerin oluştuğu bir olaydır.

NaCl gibi iyonik yapılı bileşiklerin suda çözünmesini her zaman 

Şekil 2.1’deki gibi modelleyerek göstermek mümkün değildir. Çünkü 

bu gösterim zor ve zaman alıcıdır. Kimyacılar bu sorunu çözmek 

için çözünme olaylarını daha çok denklemlerle göstermektedir. 

Bununla ilgili olarak aşağıdaki etkinliği yapınız. 

Şekil 2.1 NaCl'ün suda çözünmesini 
gösteren model

Aşağıda, iyonik yapılı bazı bileşiklerin çözünme denklemleri verilmiştir. Bunları inceleyerek çö-

zünme denkleminin yazılması sırasında nelere dikkat edildiğini arkadaşlarınızla tartışınız.

NaCl (k)    H2O (s) Na+ (aq) + Cl
–
 (aq)

KF (k)   H2O (s) K+ (aq) + F
–
 (aq)

Mg(NO3)2 (k)   H2O (s) Mg2+ (aq) + 2 NO3
–
 (aq)

Na2SO4 (k)   H2O (s) 2 Na+ (aq) + SO4
2–

 (aq)

CsBr (k)   H2O (s) Cs+ (aq) + Br
–
 (aq)

ETKİNLİK 2.3

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→

⎯⎯⎯→
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Etkinlik 2.3’te verilen denklemlerin incelenmesinden de görüle-

bileceği gibi çözünme denklemlerinde okun sol tarafına çözünen 

üstüne çözücü, sağ tarafına ise iyonlar yazılır. Denklemde çözücü, 

çözünen ve iyonların sembol ve/veya formülleri yazılırken türlerin 

fiziksel hâlleri belirtilir. Bunun için sembol ve/veya formülün yanına 

parantez içinde katılar için “k”, sıvılar için “s”, gazlar için “g”, suda 

çözünmüş olarak bulunan iyonlar için de “aq” şeklinde kısaltmalar 

yazılır.

Çözünme denklemlerinin yazılabilmesi için öncelikle hangi mad-

delerin suda çözüneceğinin bilinmesi gerekir. İyonik yapılı bileşik-

lerin suda çözünmeleriyle ilgili aşağıdaki genellemeler yapılabilir:

1. I A grubu elementlerinin iyonlarını içeren bileşiklerin hepsi 

suda çözünür.

2. VII A grubu (halojenler) elementlerinin iyonlarını içeren 

bileşiklerin hepsi suda çözünür (Fotoğraf 2.14). Halojenlerin Ag+, 

Hg2
2+, Pb2+larıyla yaptıkları bileşikler suda çok az çözünür.

3. NO3
– 

u içeren bileşiklerin hepsi suda çözünür (Fotoğraf 2.15).

Yukarıdaki genellemelerden de anlaşılabileceği gibi iyonik bile-

şiklerin büyük bir çoğunluğu suda kolaylıkla çözünür. Ancak Etkinlik 

2.3’te de gözlendiği üzere Ca(OH)2 gibi bazı iyonik bileşiklerin suda-

ki çözünürlüğü çok azdır. Hatta CaCO3 neredeyse hiç çözünmez. 

Dolayısıyla her iyonik bileşik suda çözünür genellemesini yapmak 

yanlıştır. Peki, bazı maddeler suda neden çözünmez?

Çözünme, yukarıda da açıklandığı gibi tanecikler arası etkile-

şimlerin rol aldığı bir olaydır. Bir maddenin başka bir madde içinde 

çözünebilmesi için çözünen-çözünen arasındaki etkileşimlerin kırılıp 

çözücü-çözünen arasında yeni etkileşimlerin oluşması gerekir. Su, 

iki kutuplu (dipol) moleküllerden oluştuğundan iyonlarla etkileşir. 

Ancak CaCO3 gibi bazı maddelerde çözünen-çözünen arasındaki 

çekim kuvvetleri çok güçlüdür. Bu nedenle bu bağlar kırılıp çözün-

me olayı gerçekleşmeyebilir.

2.1.2. Moleküler Yapılı Bileşiklerin Çözünme Süreci

9. sınıf kimya derslerinden de anımsanacağı gibi şeker, etil alkol, 

iyot gibi maddeler moleküllerden oluşur. Bu maddelerden şeker ve 

etil alkol suda çözünürken iyot çözünmez. Peki, moleküler yapılı 

maddelerin çözünme sürecinde çözücü ve çözünen molekülleri ara-

sında hangi etkileşimler oluşur? 

Fotoğraf 2.14 CoCl2 çözeltisi

Fotoğraf 2.15 Cu(NO3)2 çözeltisi
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Şekil 2.2’de, oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan etil alkolün 
sudaki çözünme süreci modellenmiştir. Şekli inceleyerek etil alkol 
ve su molekülleri arasında hangi etkileşimlerin oluştuğunu arkadaş-
larınızla tartışınız.

Etil alkol, ilerleyen bölümlerde de vurgulanacağı gibi organik 
bileşiktir ve formülü C2H5OH'dir. Bu bileşiğin açık formülü yani 
atomlarının dizilişi incelenirse suya benzediği görülebilir. Sudaki 
hidrojen atomlarından birinin yerine etil alkolde C2H5 grubu gel-
miştir. Dolayısıyla etil alkol molekülleri de iki kutupludur ve hidrojen 
bağı yapabilir. Buna göre sıvı hâldeki etil alkol molekülleri birbirine 
dipol-dipol etkileşimi, hidrojen bağı ve London kuvvetleriyle bağlıdır. 
Etil alkol suyla karıştırıldığında ise benzer etkileşimler su molekül-
leriyle etil alkol molekülleri arasında oluşur. Sonuçta etil alkol suda 
her oranda çözünebilir.

Moleküler yapılı maddelerin suda çözünmesinde en etkili etki-
leşim hidrojen bağıdır. Eğer su molekülleri, çözünen maddenin 
molekülleriyle hidrojen bağı yapabiliyorsa o madde suda çok iyi 
çözünür. Örneğin şeker böyle bir maddedir. Sakkaroz molekülleri 
su ile birden fazla hidrojen bağı yapabildiğinden şeker suda çok iyi 
çözünür (Şekil 2.3).

9. sınıf kimya derslerinden de anımsanacağı gibi moleküller 
polar ve apolar olmak üzere iki gruba ayrılır. Polar moleküllerin 
kısmi de olsa iki kutbu varken apolar moleküllerin yoktur. Dolayısıy-
la iyot, CCl4 gibi apolar moleküllerden oluşan maddeler suya katı-
lırsa çözünme olayı gerçekleşmez. Çünkü apolar moleküllerle polar 
moleküller arasında oluşabilecek etkileşim çok zayıftır. Bu nedenle 
apolar moleküllerden oluşan sıvı ve katı maddeler suda genellikle 
çözünmez. Peki, apolar moleküllerden oluşan gazlar suda az da 
olsa çözünmez mi?

Şekil 2.4’te oda sıcaklığında ve normal basınçlarda gaz hâlde 
bulunan O2 moleküllerinin sudaki çözünme süreci modellenmiştir. 
Şekli inceleyerek O2 ve H2O molekülleri arasında ne tür etkileşimler 
oluşabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Şekil 2.3 Şekeri oluşturan sakkaroz molekülleri

OH

OH

OH

OH
OH

OH

HO
HO

O

O

Şekil 2.2 Etil aklolün suda 
çözünmesini gösteren model

Şekil 2.4 Apolar oksijen moleküllerinin 
suda çözünmesini gösteren model
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9. sınıf kimya derslerinden de anımsanacağı gibi apolar molekül-
ler birbirini London kuvvetleriyle çeker. Eğer molekül küçükse yani 
moleküldeki elektron sayısı az ise London kuvvetleri çok zayıf olur. 
Dolayısıyla küçük apolar moleküllerden oluşan maddeler oda sıcak-
lığında ve normal basınçlarda gaz hâlde bulunur. Gaz hâlde tane-
cikler birbirinden çok uzak olduğundan London kuvvetleri yok sayılır.

Su ile oksijen gazı karıştığında, polar su molekülleri apolar O2 
moleküllerini geçici de olsa kutuplandırır. Diğer bir ifadeyle apolar 
O2 moleküllerinde anlık dipoller gözlenir. O2 molekülünün anlık dipo-
lü ile dipol su molekülleri arasında etkileşim oluşur. Bu etkileşime 
dipol-anlık dipol etkileşimi denir. Bu etkileşim çok zayıftır ancak 
çözünen-çözünen arasında kopması gereken herhangi bir bağ olma-
dığından çözünme için yeterlidir. Sonuçta çok az da olsa oksijen 
gazı suda çözünebilir. Bu çözünme olayı suda yaşayan canlılar için 
çok önemlidir. Onlar suda çözünmüş olan oksijen gazını solungaç-
ları sayesinde almakta, bu sayede yaşamlarını sürdürebilmektedir.

Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapılırsa çözücü-çözünen 
arasındaki etkileşimler, çözünen-çözünen arasındaki etkileşimler-
den daha kuvvetliyse çözünme olayı gerçekleşir. Bunun olabilmesi 
için ise çözücüyle çözünenin yapı olarak birbirine benzemesi gere-
kir. Buna benzerlik ilkesi denir. Bu ilkeye göre polar maddelerde 
iyonik yapılı ve polar maddeler, apolar maddelerde ise apolar mole-
küllerden oluşan maddeler çözünür. Aşağıda benzerlik ilkesiyle ilgili 
bir etkinlik verilmiştir. Etkinliği yapıp ulaştığınız sonuçları arkadaş-
larınızla tartışınız.

 Aşağıdaki çizelgede bazı madde çiftleri verilmiştir. Maddelerin birbiri içinde çözünüp çö-

zünmeyeceğini tartışıp cevabınızı açıklama sütununa yazınız.

ETKİNLİK 2.4

Bileşen 1 Bileşen 2 Açıklama

KCl H2O

CH3OH H2O

Katı iyot (I2) H2O

Katı iyot (I2) CCl4

CH3OH C2H5OH

CCl4 H2O
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Giysilerimizi yıkarken kirleri çözen ve giysiden uzaklaştıran 

çözücü madde sudur. Ancak yağlı ve paslı kirleri su ile çözmek ve 

giysiden uzaklaştırmak genellikle mümkün değildir. Böyle durum-

larda farklı çözücülerden yararlanmak gerekir. Örneğin kuru temiz-

lemeciler bu amaçla organik çözücüleri kullanır. Kuru temizlemede 

kullanılan en yaygın organik çözücülerden biri petrol eteridir.

2.2. Çözeltilerde Çözünmüş Madde Oranları

Kültürümüzün önemli içeceklerden biri çaydır (Fotoğraf 2.16). 

Hemen hemen her ailede sabah kahvaltısında çay içilirken çoğu 

insan çayına şeker koyar. Ancak konulan şeker miktarı kişiden 

kişiye değişir. Bazı insanlar çayını çok şekerli içerken bazıları çok 

az şeker koyar. Bu örnekte olduğu gibi çözeltiler, çözünen madde 

miktarına bağlı olarak sınıflandırılabilir. Aşağıda, çözeltilerin çözü-

nen madde miktarına bağlı olarak nasıl sınıflandırılacağını gösteren 

bir etkinlik verilmiştir. Etkinliği yapıp ulaştığınız sonuçları arkadaş-

larınızla paylaşınız.

Etkinlik 2.5 yapıldığında da fark edildiği gibi 100 mL suda belli 

bir miktar tuzdan daha fazlası çözünemez. Örneğin 20 °C’ta 100 g 

suyun çözebileceği en fazla NaCl miktarı 35,9 g'dır. Eğer çözeltiye 

bu miktardan daha fazla çözünen ilave edilirse çökme gerçekleşir. 

Önceki bölümlerde de tanımlandığı gibi çözebileceği en fazla mad-

deyi çözmüş çözeltiler, doymuş çözelti olarak bilinir.

Fotoğraf 2.16 Demlenmiş çay

Derişik ve Seyreltik Çözeltiler
 Amaç: Çözeltilerin çözünen madde miktarına göre nasıl sınıflandırıldı-

ğını saptamak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglasları etiketleyip numaralandırınız.

 2. İlk üç beherglasa dereceli silindirle 100’er mL su doldurunuz.

 3. 1 numaralı beherglasa 5, 2 numaralı beherglasa 10 spatül dolusu 
NaCl koyunuz. NaCl tamamen çözününceye kadar 
karışımı bagetle iyice karıştırınız. 

 4. 3 numaralı beherglasa 50 spatül dolusu NaCl koyup 
bagetle iyice karıştırınız. NaCl katısının tamamen 
çözünüp çözünmediğini gözlemleyiniz.

 5. 3 numaralı beherglastaki karışımın sıvı kısmını 4 
numaralı beherglasa aktarıp çözeltinin görünümünü 
1 numaralı beherglastakiyle karşılaştırınız.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • 1, 2 ve 4 numaralı beherglaslardaki çözeltileri görünümlerine göre sınıflandırıp sınıflandırama-
yacağınızı tartışınız.

 • Hazırladığınız karışımları sınıflandırmak için bir ölçüt belirleyiniz.

ETKİNLİK 2.5
Gerekli Malzemeler

 Etiket

 4 adet 400 mL’lik 

beherglas

 Dereceli silindir 

 Spatül

 Baget

 Yemek tuzu (NaCl)

 Su
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Doymuş çözeltilerde çözünen madde miktarı genellikle çözü-

nürlük olarak bilinir. Çözünürlük genellikle iki farklı derişim birimiyle 

ifade edilir. Bunlardan biri, 100 g suda ya da 100 g çözücüde çözü-

nen en fazla madde miktarıdır. Bu birim, genellikle çok çözünen 

maddeler için kullanılan birimdir. Örneğin 20 °C’ta KOH’in sudaki 

çözünürlüğü, 112 g KOH/100 g sudur.

Maddelerin çözünürlüğüne etki eden birçok etmen vardır. Bun-

lardan biri sıcaklıktır. Katıların sıvılardaki çözünürlüğü sıcaklık yük-

seldikçe genellikle artar (Grafik 2.1). Ancak bu artış bazı maddeler-

de çok fazla, bazılarında azdır. Bu özellikten yararlanılarak katı-katı 

karışımlar birbirinden ayrılabilmektedir.

Etkinlik 2.5’ten çıkartılabilecek diğer bir sonuç, çözeltilerde çözü-

nen madde miktarının değişebildiğidir. Örneğin 100 mL suda 5 ve 10 

spatül tuz çözünebilmektedir. O hâlde 5 spatül tuz çözünmüş çözel-

tiye tuz ilave edilirse çözünme olayı gerçekleşir. Önceki bölümlerde 

de ifade edildiği gibi çözebileceği miktardan daha az madde çözmüş 

bu tür çözeltiler doymamış çözelti olarak sınıflandırılır.

Çözünen madde miktarına göre derişik ve seyreltik olarak sınıf-

landırma, bağıl bir sınıflandırmadır. Çözeltileri derişik ve seyreltik 

olarak sınıflandırabilmemiz için bir referans noktası almamız gere-

kir. Çünkü derişik ve seyrektik tanımları bir karşılaştırmadır. Eşit 

hacimdeki çözücülerden hazırlanmış iki çözeltiden çözünen miktarı 

fazla olan derişik, çözünen miktarı az olan ise seyreltik olarak sınıf-

landırılır.Çözeltileri derişik ve seyreltik olarak sınıflandırabilmek için 

çözünen madde miktarını bilmek gerekir. Peki, çözeltilerde çözünen 

madde miktarı nasıl ifade edilir?

Grafi k 2.1 Bazı maddelerin çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi
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100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CaCl 2

Pb(NO 3
) 2

Sıcaklık (ºC)

Ç
öz

ün
ür

lü
k 

(g
 tu

z/
10

0 
g 

su
)

NaCl
KCl

KClO 3

Ce2(SO4)3

K 2
Cr 2

O 7

KNO 3



80

2. ÜNİTE

 2.3. Çözeltilerde Çözünen Madde Miktarı Nasıl İfade 
Edilir?

Günlük yaşamda kullandığımız pek çok madde, kimya tekno-

lojisinin bir ürünüdür ve çeşitli tepkimeler sonucu üretilmektedir. 

Örneğin hemen her alanda kullandığımız plastikler bunlardan biridir 

ve çeşitli organik bileşiklerin tepkimeye girmesiyle oluşmaktadır.

Tepkimelerin hızlı ve veriminin fazla olabilmesi için tepkimeye 

giren türlerin karıştırılarak atom, molekül ya da iyonların yakın tema-

sının sağlanması gerekir. Bu yüzden genellikle kimya laboratuvarla-

rında tepkimeler çözeltilerde gerçekleştirilir.

Kimyagerlerin çözeltilerle çalışırken çok dikkatli olması gerek-

mektedir (Fotoğraf 2.17). Çünkü eğer çalıştıkları çözeltideki çözünen 

miktarını bilmezlerse hatalı sonuçlar elde edebilirler. Peki, çözeltilerde 

çözünen maddenin miktarı nasıl ifade edilir? Arkadaşlarınızla tartışınız. 

Çözeltiler, önceki bölümde de ifade edildiği gibi çözücü ve çözü-

nenden oluşmaktadır. Dolayısıyla aşağıda verildiği gibi herhangi 

bir çözeltinin kütlesi (mçözelti), çözücü kütlesi (mçözücü) ile çözünen 

kütlesi (mçözünen) toplamına eşittir. Benzer şekilde herhangi bir 

çözeltinin hacmi (Vçözelti), çözücü hacmi (Vçözücü) ile çözünen hacmi 

(Vçözünen) toplamına eşittir.

mçözelti = mçözücü + mçözünen

Vçözelti = Vçözücü + Vçözünen 

Herhangi bir çözeltide çözünen madde miktarı, derişim ya da 

konsantrasyon sözcükleriyle ifade edilir. Derişim, verilen bir çözü-

cüde ya da çözeltide bulunan çözünen miktarının ölçüsü olarak 

tanımlanır.

Çözeltinin türüne, hazırlanma şekline ya da çözünen madde 

miktarının çok küçük olmasına bağlı olarak farklı derişim birimleri 

tanımlanmıştır. İlerleyen sayfalarda bu derişim birimleri tanımlanmış 

ve örnek sorular verilmiştir. Örnekleri inceleyip ilgili araştırmaları 

defterinize yapınız.

2.3.1. Kütlece Yüzde

Kütlece yüzde, “100 g çözeltide çözünen maddenin gram mik-

tarı” olarak tanımlanır ve %(m/m) şeklinde gösterilir. Bir çözeltinin 

kütlece yüzde derişimi, oran ve orantı yöntemi kullanılarak çözüle-

bileceği gibi aşağıdaki eşitlikten de yararlanılabilir:

%(m/m) =
 mçözünen  

x  100 
 mçözelti

Kimyasal maddelerin saflık dereceleri genellikle kütlece yüzde 

birimiyle verilir. Bu nedenle çoğu zaman parantez içindeki (m/m) 

ifadesi yazılmaz. Dolayısıyla eğer herhangi bir sonuç sadece % 

şeklinde gösterilmişse bunun anlamı kütlece yüzde demektir.

Sonraki sayfada verilen örnekleri inceleyip ilgili alıştırmaları def-

terinize yapınız.

Fotoğraf 2.17 Çözeltilerle ilgili deneysel 
araştırmalar çok dikkat gerektirir.
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220 g suda 55 g Na2 CO3 katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini %(m/m) 

olarak hesaplayınız. 

Çözüm

I. yol

mçözelti = mçözünen + mçözücü

mçözelti = 220 g su + 55 g Na2 CO3

mçözelti = 275 g çözelti

II. yol 

275 g çözeltide    55 g Na2CO3 çözünmüşse

100 g çözeltide    X g Na2CO3 çözünür.

%(m/m) =
 100 x 55  ⇒ X = 20g Na2CO3 çözünür.

 275

Çözeltinin derişimi %20’dir.

ÖRNEK 2.1

Derişimi kütlece %40 olan 250 g KNO3 çözeltisi hazırlayabilmek için kaç g KNO3 katısı 

gerekir?

Çözüm

% (m/m) =  
mçözünen  X = 100  mçözelti

     % 40 =  
mçözünen    X = 100  250 gçözelti

mçözünen  =   
40 x 250  X = 100  100

 mçözünen  = 100 g KNO3  gerekir.

ÖRNEK 2.2

120 g suda 36 g NaCl katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini kütlece 
yüzde olarak hesaplayınız.

ALIŞTIRMA 2.1

%(m/m) =
 mçözünen  

x  100 
 mçözelti

%(m/m) =
 55 g Na2CO3  

x 100 
 275 g çözelti

% (m/m) = %20
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2.3.2. Kütle/Hacim Yüzdesi

Kütlece yüzde cinsinden sıvı çözelti hazırlamanın bazı zorlukları 

vardır. Çünkü sıvı çözücünün kütlesini ölçmek zordur. Bu yüzden 

kütle/hacim yüzdesi tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kütle/hacim 

yüzdesi “100 mL çözeltide çözünen maddenin gram miktarıdır.” ve 

%(m / V) şeklinde gösterilir. Kütle /hacim yüzdesi aşağıdaki eşitlikle 

hesaplanabilir:

%(m/V) =
 mçözünen 

x 100 
 Vçözelti

Katı hâldeki bir madde sıvı içinde çözündüğünde çözelti hacmi-

nin değişmediği kabul edilir. Dolayısıyla sıvı-katı çözeltilerde çözelti 

hacmi yerine doğrudan çözücünün hacmi alınabilir. Aşağıdaki örne-

ği inceleyip ilgili alıştırmayı defterinize yapınız.

Derişimi kütlece %30 olan 150 g KI çözeltisi hazırlayabilmek için kaç g su gerekir?

ALIŞTIRMA 2.2

200 mL eterde 20 g nişastanın çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini %(m/V) ve 

%(m/m) olarak hesaplayınız (deter= 0,7 g mL—1).

ALIŞTIRMA 2.3

180 mL etil alkolde 18 g C6H12O6 katısının çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimi-

ni %(m/V) olarak hesaplayınız. 

Çözüm

Katı madde sıvıda çözündüğünde hacmin değişmeyeceği kabul edilir. Bu nedenle çözeltinin 

hacmi, çözücünün hacmine eşittir. 

180 mL çözeltide   18 g C6H12O6 çözünmüşse

100 mL çözeltide    X g C6H12O6 çözünür.

%(m/V) =
 100 x 18  ⇒ X = 10g C6H12C6  çözünür.

 180

Çözeltinin derişimi %10 (m/V)’dur.

ÖRNEK 2.3



83

HOMOJEN
KARIŞIMLAR

2.3.3. Hacimce Yüzde

Kolonya gibi sıvı-sıvı çözeltiler genellikle hacim ölçülerek hazır-

lanır. Bu yüzden hacimce % tanımlanmıştır. Bu tanıma göre hacim-

ce yüzde, “100 mL çözeltide çözünen maddenin mL miktarıdır.” 

ve %(V/ V) şeklinde gösterilir. Hacimce yüzde aşağıdaki eşitlikten 

yararlanılarak hesaplanabilir:

%(V/V) =
 Vçözünen 

x 100 
 Vçözelti

Aşağıdaki örneği inceleyip ilgili alıştırmayı defterinize yapınız.

150 mL suda 50 mL etil alkolün çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini %(V/V) ve 

(%m/m) olarak hesaplayınız (etil alkol = 0,8 g/mL). 

Çözüm

Vçözelti = Vçözücü + Vçözünen

Vçözelti = 150 mL su + 50 mL etil alkol

Vçözelti = 200 mL çözelti

200 mL çözeltide 50 mL etil alkol çözünmüşse

100 mL çözeltide  X mL etil alkol çözünür.

X =
  100 x 50   ⇒ X = 25 mL etil alkol çözünür.

   200

Çözeltinin derişimi %25 (V/V)'tir.

Suyun yoğunluğu 1 g mL
–1 olduğundan 150 mL su 150 g'dır. Etil alkol ise;

1 mL etil alkol 0,8 g ise

50 mL etil alkol  X g'dır.

X =
  50 x 0,8   ⇒ X = 40 g etil alkol

   1

mçözelti = 150 g su + 40 g etil alkol

mçözelti = 190 g çözelti

190 g çözeltide 40 g etil alkol çözünmüşse

100 g çözeltide  X g etil alkol çözünür.

X =
  100 x 40   ⇒ X = 21 g etil alkol çözünür.

   190

Çözeltinin derişimi %21 (m/m)’dir.

ÖRNEK 2.4
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2.3.4. ppm ve ppb

Bazı çözeltilerde çözünen madde miktarı çok azdır. Çözünen 

maddenin derişimi kütlece yüzde, molarite gibi birimlerle ifade edil-

meye çalışıldığında çok küçük değerler bulunur. Bu sorunu ortadan 

kaldırmak için “ppm” ve “ppb” birimleri tanımlanmıştır. ppm, İngiliz-

ce milyonda kısım anlamına gelen kelimelerin ilk harflerinin kısalt-

masıdır ve “106 g çözeltide çözünen maddenin gram miktarı” olarak 

tanımlanır. ppb ise yine İngilizce ama bu kez milyarda kısım anlamı-

na gelen kelimelerin ilk harflerinin kısaltmasıdır ve “109 g çözeltide 

çözünen maddenin gram miktarı” olarak ifade edilmektedir.

ppm =
 mçözünen 

x 106 
 mçözelti

 
ppb =

 mçözünen 
x 109 

 mçözelti

ppm ve ppb gibi derişim birimleri genellikle hava ve su kirleti-

cilerinin maksimum miktarlarını belirtmek için kullanılır. Çünkü bu 

kirleticiler genellikle toksik etkiye sahiptir ve belli sınırların üstüne 

çıkmaması gerekir. Örneğin boraks, suyun kalitesini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Bunun için çevre mevzuatları (Tablo 2.2) şeklinde 

ölçütler hazırlanmaktadır.

 2.4. Çözeltilerin Günlük Yaşamla İlgili Özellikleri

Çözeltiler genellikle kendisini oluşturan çözücü ve çözünenden 
farklı özelliklere sahiptir. Örneğin saf çözücü ve çözünen sabit 
basınçta donmaya ya da kaynamaya başladığında sıcaklık sabit 
kalırken çözeltilerde sabit kalmaz. Bu nedenle çözeltilerin donma 
sıcaklığı, donma olayının ilk olarak gözlendiği sıcaklıktır.

Çözüneni katı olan çözeltilerin donma sıcaklığı, çözücünün 
donma sıcaklığından daha düşüktür. Örneğin tuzlu su çözeltisini 
ele alalım. Tuzlu suda bilindiği gibi çözücü sudur ve suyun donma 
sıcaklığı 1 atm. basınçta 0 oC’tır. Tuzlu suyun donma sıcaklığı 

Derişimi kütlece %59 olan etil alkol-su çözeltisinin derişimini hacimce yüzde olarak 

hesaplayınız (dsu = 1 g/mL; detil alkol = 0,8 g/mL).

      ALIŞTIRMA 2.4

Tablo 2.2 2013 Yılında Resmi Gazetede Yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe göre 
bazı maddelerin sularda bulunabilecek en üst değerleri

Madde Derişim

Bor 1,0 ppm

Kadmiyum 5,0 ppb

Krom 50,0 ppb

Bakır 2,0 ppm

Madde Derişim

Siyanür 50,0 ppb

Cıva 1,0 ppb

Nikel 20,0 ppb

Nitrat 20,0 ppb

Madde Derişim

Amonyum 0,5 ppm

Klorür 250 ppm

Sodyum 200 ppm

Sülfat 250 ppm
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0 oC’tan daha düşüktür. Diğer taraftan çözüneni katı olan çözelti-
lerin kaynama sıcaklığı, çözücünün kaynama sıcaklığından daha 
yüksektir. Örneğin saf (arı) suyun 1 atm. basınçta kaynama sıcaklığı 
100 oC iken tuzlu suyun kaynamaya başladığı sıcaklık 100 oC’tan 
daha büyüktür.

Çözeltilerin donma sıcaklığı ile saf çözücünün donma sıcaklığı 
arasındaki fark ya da çözeltinin kaynama sıcaklığı ile çözücünün 
kaynama sıcaklığı arasındaki fark, derişime bağlıdır. Derişim arttık-
ça çözeltinin donma sıcaklığı daha fazla düşerken kaynama sıcaklı-
ğı büyür. Buna göre %40’lık şekerli su çözeltisinin donma sıcaklığı, 
%20’lik şekerli su çözeltisinden daha düşük, kaynama sıcaklığı ise 
daha yüksektir.

Çözeltilerin donma sıcaklığının saf çözücülere daha düşük 
olması önemli bir özelliktir. Günlük yaşamda bu özellikten çok fazla 
yararlanılır. Örneğin buzlanmayı önlemek için kışın yollarda tuzlama 
yapılır ya da taşıtların radyatörlerindeki suya antifriz katılır.

Çözeltilerin günlük yaşamla ilgili diğer bir önemli özelliği, osmoz 
olayı sonucunda oluşan osmotik basınçtır. Osmotik basınç genel-
likle hücrelerde gözlenir. Bilindiği gibi hücre zarının en önemli özel-
liği, seçici geçirgen olmasıdır. Bir başka anlatımla hücre zarında 
moleküler boyuttaki açıklıklardan bazı moleküller geçerken bazıları 
geçemez. Örneğin su molekülleri kolaylıkla geçerken hücre sıvısın-
da çözünmüş hâlde bulunan protein, yağ gibi maddeler bu hâliyle 
doğrudan geçemez.

Normalde osmozla su moleküllerinin hücreye giriş ve çıkışı 
denge hâlindedir (Şekil 2.5). Ancak hücredeki diğer madde miktar-
ları arttığında hücreye daha fazla su molekülü girer. Hücrenin bu 
şekildeki su alma yeteneğine osmotik basınç adı verilir.

Şekil 2.5 Hücrede ozmoz olayı; a. Hücreye su giriş ve çıkışının dengelendiği durum, b. Osmotik 
basıncın gözlendiği durum

H2O
H2O

a

H2O H2O

b

Osmotik basınç kavramını daha iyi anlayabilmek için bir sonraki 
sayfada verilen Şekil 2.6’daki gibi arasına yarı geçirgen (sadece su 
moleküllerini geçiren) zar yerleştirilmiş bir U borusunun bir tarafına 
derişik, diğer tarafına seyreltik çözelti doldurduğumuzu düşünelim. 
Derişim farkından dolayı seyreltik çözeltiden derişik çözeltiye bir 
miktar su geçişi olur. Bunun sonucu olarak derişik çözelti tarafındaki 
sıvı seviyesi yükselirken seyreltik çözelti tarafındaki sıvı seviyesi 
düşer.
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Şekil 2.6 Osmotik basıncın oluşması

Derişik 
çözelti

H2O

Önce Sonra

Seyreltik
çözelti

Yarı geçirgen zar

Manometrelerle ilgili açıklamalardan da anımsanacağı gibi U 
borusu sistemlerinde sıvı düzeyleri arasındaki fark, basınca neden 
olur. Bu basınç, osmoz olayının bir sonucu olduğundan osmotik 
basınç olarak adlandırılır. Osmotik basınç da aynen donma ve kay-
nama sıcaklıkları gibi derişime bağlı bir özelliktir. Çözeltinin derişimi 
arttıkça osmotik basınç da artar.

Osmotik basınç, yaşamsal öneme sahip bir özelliktir. Şöyle ki 
uzun süre sıcak bir ortamda kalmış ve bol miktarda su kaybetmiş 
bir bireyi düşünelim. Bu birey uzun süre susuz kaldığı için suya 
ulaştığında bol miktarda su içmek isteyebilir. Ancak bu çok tehlikeli-
dir. Çünkü birey uzun süre su kaybettiğinden hücrelerindeki derişim 
artmıştır. Su içildiğinde kanda biriken su hücrelere geçer. Bu durum 
hücrenin aşırı şişmesine ve bazen patlamasına neden olur. Dolayı-
sıyla sağlık sorunları yaşanır. Bu sorunların yaşanmaması için aşırı 
su kaybeden bireylere serum verilir. 

Serum ya da diğer bir ifadeyle cankurtaran çözeltiler, içinde 
çözünmüş olarak birçok madde bulunduran karışımlardır. Bu 
karışım kana karıştırıldığında su kaybeden bireyin hücrelerindeki 
derişimle çok fark oluşmaz. Dolayısıyla kandan hücrelere çok fazla 
su geçmez ve hücreler aşırı şişmez. Sonuçta su kaybeden bireyin 
susuzluğu giderilmiş olur.

Osmoz, temelde çözücü maddelerin çok yoğun ortamdan az 
yoğun ortama geçmesi şeklindeki bir difüzyondur. Difüzyon, dolayı-
sıyla da osmoz olayı kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Bu olayın 
tersine çevrilebilmesi için bir dış etki gerekir. Bu dış etki basınçtır. 
Eğer osmoz olayının gerçekleştiği sistemde derişik çözeltinin oldu-
ğu bölgeye osmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulanırsa 
olay tersine çevrilir. Bu olaya ters osmoz denir (Şekil 2.7).

Ters osmoz yöntemi, günümüzde su arıtma amacıyla çok sık 
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem sayesinde deniz suyundan tatlı 
su elde edilebilmekte, atık sular temizlenebilmekte ve sulardaki 
sertlik giderilebilmektedir. Ters osmoz yöntemi özellikle demir çelik 
sanayisi, kaplama sanayisi ve tekstil sanayisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Meyve suyu ve salça sanayisinde daha konsantre 
ürün elde etmek için de ters osmoz yöntemi uygulanmaktadır. 

Şekil 2.7 Ters osmoz modeli

Basınç
Yarı 
geçirgen 
zar

Derişik 
çözelti

Seyreltik 
çözelti
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A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yemek tuzu olarak bilinen NaCl suda çözündüğü hâlde mermer olarak bilinen CaCO3 neden 
çözünmez? Çözücü-çözünen arasındaki etkileşimleri göz önünde bulundurarak açıklayınız.

2. Zeytinyağı ve şekerin her ikisi de organik madde olarak sınıflandırılır. Diğer taraftan şeker suda 
çok iyi çözünürken zeytinyağı çözünmez. Bu durumu tanecikler arası etkileşimleri göz önünde bulun-
durarak açıklayınız.

3. 30 gram şekerin 170 gram suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin derişimini kütlece yüzde 
olarak hesaplayınız.

4. Aşağıdaki maddelerin kaynama sıcaklıklarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

 a) %10 şekerli su  b) Saf su c) %20 şekerli su 

Çözücü-çözünen arasındaki etkileşimler, 
çözünen-çözünen arasındaki etkileşimler-
den daha büyükse çözünme olayı gerçek-
leşir.

Tanecikleri su molekülleriyle iyon-dipol, 
dipol-dipol ya da hidrojen bağı oluşturama-
yan maddeler suda çözünmez.

AgNO3 katısı suda tamamen iyonlarına 
ayrışarak çözünür.

Derişimi hacimce %20 olan etil alkol-su 
karışımının 250 mL’sinde 40 mL etil alkol 
bulunur.

KNO3 tuzu suda çözünürken çözücü-
çözünen arasındaki etkileşimler dipol-dipol 
etkileşimleri olarak sınıflandırılır.

5 gram şekerin 45 gram suda çözünme-
siyle oluşturulan çözeltinin derişimi kütlece 
%10'dur.

Bir maddeyi oluşturan tanecikler su ile 
hidrojen bağı oluşturabilirse o madde suda 
kolaylıkla çözünür.

Çözeltilerin kaynamaya başladığı sıcak-
lık, saf çözücünün kaynama sıcaklığından 
daha küçüktür.

D

D

D

D

D

D

D

D
8

1

3

6

2

5

4

7

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI
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Tüm canlıların olmazsa olmaz yaşam 

ortamı olan su, hava ve toprak; çeşitli 

nedenler ve özellikle de sanayinin geliş-

mesiyle kirlenmektedir. Bu nedenle dün-

yanın birçok bölgesi yaşanamaz duruma 

gelmiştir ya da gelmek üzeredir. Örneğin 

geçmiş yıllarda zeytinyağı fabrikalarından 

bırakılan atıklarla Asi Nehri’nin suları kir-

lenmiş ve nehirde binlerce balık ölümüne 

tanık olunmuştur. Peki, kirlenen hava, su 

ya da toprak nasıl temizlenir?

Bu bölümde karışımları bileşenlerine 

ayırma yöntemlerine odaklanılarak tanecik 

boyutu, yoğunluk, çözünürlük ve kaynama 

sıcaklıkları farklılıklarından yararlanılarak 

geliştirlmiş olan ayırma yöntemleri üzerin-

de durulacaktır.

3. BÖLÜM
KARIŞIMLARIN AYRILMASI

 1. Günlük yaşamda elek, kevgir, süzgeç, fi ltre gibi araçların hangi amaçlar için kullanıldığını 

araştırınız.

 2. Mazot, benzin gibi yakıtların petrolden nasıl elde edildiğini araştırıp bir poster hazırlayınız.

 3. Çözünürlük, kaynama sıcaklığı ve yoğunluk kavramlarını tanımlayınız. 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

3.1. Karışımlardan Saf Maddelere

3.2. Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma

3.3. Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma

3.4. Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma

3.6. Kaynama Sıcaklıkları Farkından Yararlanarak Ayırma

3.6. İkiden Fazla Bileşen İçeren Maddelerin Ayrılması

Kavramlar

• Süzme

• Damıtma

• Diyaliz

• Faz oluşturma

• Koagülasyon

• İyon değiştirici
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3.1. Karışımlardan Saf Maddelere

Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, giydiğimiz kıyafetlerin, 

yediğimiz yiyeceklerin, içtiğimiz suyun hepsi birer karışımdır. Örne-

ğin içtiğimiz suyu ele alalım. Yağmur ya da kar şeklinde yeryüzüne 

yağan su, topraktaki birçok minerali çözmekte, çözünmeyen bazı 

maddeleri ise sürükleyerek nehir, göl ya da barajlara sürüklemektedir 

(Fotoğraf 2.18). Dolayısıyla yüzey suları bir karışım oluşturmaktadır.

Nehir, göl ya da baraj sularını doğal hâliyle evlerimize götürüp 

kullanmamız doğru bir davranış değildir. İçme sularının kullanıl-

madan önce mutlaka arıtılması gerekir. Peki, içme sularımız nasıl 

arıtılır? Arıtmada kullanılan yöntemler nelerdir?

Karışımlar fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Karışım-

ları ayırmak amacıyla uygulanan yöntemlerin tamamı, karışımı 

oluşturan maddelerin uygun bir ayırt edici özelliğine ve bunun farklı 

olmasına dayanır. Özellik farkı ne kadar büyükse ayırma o kadar 

kolay gerçekleşir. Karışımı oluşturan maddelerin sayısı ikiden 

çoksa, çoğu kez birden çok işlemi uygun sırayla yapmak gerekir.

3.2. Tanecik Boyutu Farkından Yararlanarak Ayırma

Maddelerin beş duyu organımızla fark edilebilen en belirgin 

fiziksel özelliklerinden biri, tanecik boyutudur. Gözlemlerimize göre 

maddeleri iri ve ufak taneli olarak sınıflandırabiliriz. Bu sınıflandır-

madan yola çıkarak da karışımları bileşenlerine ayırabiliriz.

3.2.1. Ayıklama

İnsan, var olduğu günden beri beslenme ihtiyacını karşılayabil-

mek için karışım hâlinde bulduğu besinleri yabancı maddelerden 

ayırmak zorunda kalmıştır. Örneğin insanlar ilk çağlarda ağaçlar-

dan düşen meyveleri ve bitki tohumlarını; taş, toprak gibi yabancı

Fotoğraf 2.18 Dağlardan barajlara akan sel suları
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maddelerden ayırıp yemişlerdir. Peki, hiçbir aletin olmadığı o 

dönemlerde insanların kullandığı ayırma yöntemleri nelerdir? Siz o 

dönemlerde yaşasaydınız karışımları bileşenlerine nasıl ayırırdınız? 

Hiçbir teknolojik aracın olmadığı ilk çağlarda insanlar, karışım-

ları bileşenlerine ayırırken ayıklama yöntemini kullanmışlardır. 

Günümüzde de sıkça kullanılan bu yöntemin günlük yaşamdaki 

en belirgin örneği bulgur, pirinç vb. taneli yiyeceklerdeki yabancı 

maddelerin ayrılmasıdır (Fotoğraf 2.19). Bunun için öncelikle içinde 

yabancı maddeler de bulunan bulgur ya da pirinç, genişçe bir kaba 

konulur. Sonra el ve gözle kontroller yapılarak bulgur ya da pirincin 

içindeki yabancı maddeler ayıklanır.

Ayıklama yönteminin uygulandığı diğer bir alan tarımdır. Tarımla 

uğraşan insanlar patates, soğan gibi sebzeleri topraktan ayırmak 

için ayıklama yöntemini kullanmaktadır. 

Günümüzde ayıklama yönteminin en fazla kullanıldığı alan belki 

de kuyumculuktur. Kuyumcular elmas, yakut gibi değerli taşlarlarla 

karışmış olarak bulunan cevherlerle çalışır. Parçalanmış durumda-

ki cevheri, fiziksel özelliklerinin nitel ve nicel benzerliklerine göre 

bölümlerine ayırırlar. Bu işlem elle ya da makineyle gerçekleştirile-

bilir. Ayıklama işini pratik olarak ayıklama işçileri yapar.

Örnek uygulamaların irdelenmesinden de anlaşılabileceği gibi 

ayıklama yöntemi, maddelerin renk, parlaklık, tane boyutu gibi fizik-

sel özelliklerinin farklılığına dayanmakta ve daha çok basit karışım-

ların ayrılmasında kullanılmaktadır.

3.2.2. Eleme

Ayıklama gibi günlük yaşamda bildiğimiz diğer bir ayırma yönte-

mi de elemedir. Eleme yöntemi daha çok inşaat işçileri tarafından 

kullanılmaktadır (Fotoğraf 2.20). Onlar özellikle binalarda sıva için 

kullanacakları kumu çakıl taşlarından eleme yöntemiyle ayırmakta-

dır. Bunun için karışım olduğu düşünülen kum elekten geçirilmekte 

ve tanecik boyutu büyük olan maddeler diğerlerinden ayrılmaktadır.

Ayıklama gibi eleme yöntemi de geçmişten beri kullanılagelen 

bir yöntemdir. Özellikle geçmişte tarımla uğraşan insanlar ürettikleri 

ekinlerdeki tohumları sap ve samandan ayırmak için bu yöntemi kul-

lanmışlardır. Örneğin bunun için öncelikle arpa veya buğdayı çeşitli 

yöntemlerle parçalamışlar, daha sonra oluşan karışımı elekten 

geçirerek arpa ya da buğday tohumlarını sap ve samandan ayır-

mışlardır. Tarımla uğraşan bazı insanlar günümüzde de bu işlemle 

ayırma yapmaktadır.

Günümüzde eleme yöntemi, kırsal kesimlerde yaygın olarak 

elek denilen aletle yapılmaktadır. Eleklerdeki gözenek büyüklüğüne 

Fotoğraf 2.19 Pirinçteki taşların 
ayıklanması

Fotoğraf 2.20 Kumun elenmesi
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bağlı olarak istenilen tanecik boyutundaki maddeler diğerlerinden 

ayrılabilmektedir. Dolayısıyla ayıklama gibi eleme yöntemi de basit 

karışımları bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farklılığından 

yararlanılarak geliştirilen bir ayırma yöntemidir.

3.2.3. Süzme

Pek çoğunuz makarnanın nasıl pişirildiğini görmüşsünüzdür. 

Kaynayan suya tuzla birlikte makarna atılır ve makarnanın haşlan-

ması beklenir. Daha sonra haşlanmış makarnanın sudan ayrılması 

gerekir. Makarnanın sudan ayrılmasında kullanılan ayırma yöntemi, 

gerek günlük yaşamımızda gerekse sanayide çok yaygın olarak 

uygulanmaktadır. Ancak her bir uygulamada kullanılan malze-

me diğerinden farklıdır. Örneğin makarnanın sudan ayrılmasında 

kevgir, demlikteki çay karışımının çay tanelerinden ayrılmasında 

süzgeç (Fotoğraf 2.21), şehir içme sularının temizlenmesinde filtre-

ler kullanılır. Peki, bu üç örnekteki ayırma yöntemi aynı ise neden 

kullanılan malzemeler birbirinden farklıdır? Bunu gözlemlemek için 

aşağıdaki etkinliği yapınız.

Fotoğraf 2.21 Çay tanelerinin ayrılması

Karışımların Görünüm Özellikleri
 Amaç: Karışımları süzme yöntemiyle ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglasın yarısına kadar su doldurunuz.

 2. Petri kabındaki topraktan bir avuç alıp beherglastaki suya atınız 

ve bagetle iyice karıştırınız.

 3. Karışımın görünüm özelliklerini inceleyip gözlemlerinizi defterini-

ze yazınız.

 4. Saplı halkayı bağlama parçasıyla destek çubuğuna tutturunuz.

 5. Daire şeklinde kesilmiş süzgeç kâğıdını çeyrek 

daire olacak şekilde dörde katlayınız. Katlardan 

birini bir tarafa, üçünü de diğer tarafa açarak 

süzgeç kâğıdını koni şekline getirip huninin içi-

ne yerleştiriniz.

 6. Huniyi saplı halkaya yerleştirip huninin altına 

boş beherglası koyunuz. Beherglastaki karışımı 

süzgeç kâğıdından süzünüz.

 7. Süzüntünün görünüm özelliklerini inceleyip göz-

lemlerinizi defterinize kaydediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Süzgeç kâğıdında hangi maddenin kaldığını defterinize yazınız.

 • Maddelerin hangi özelliklerinden yararlanılarak toprakla suyun ayrıldığını tartışınız.

ETKİNLİK 2.6
Gerekli Malzemeler

 2 adet 250 mL'lik      

beherglas

 1 adet petri kabı

 Süzgeç kâğıdı

 Makas

 Destek çubuğu

 Saplı halka

 Bağlama parçası

 Toprak

 Baget

 Huni

 Su
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Makarna-su, toprak-su gibi katı-sıvı heterojen karışımların bile-

şenlerine ayrılmasında süzme yöntemi kullanılır. Süzme yöntemi, 

tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilmiş bir ayırma yön-

temidir. Bu yöntemin uygulanabilmesi için kullanılan süzme aracının 

gözenek büyüklüğünün, süzülecek maddenin tanecik büyüklüğün-

den daha küçük olması gerekir. Süzme aracının gözenekleri büyük-

se süzme işlemi istenildiği gibi gerçekleştirilemez. Örneğin portakal 

suyunun posasından ayrılmasında (Fotoğraf 2.22) gözenekleri çok 

büyük olan süzgeç kullanılamaz. Eğer kullanılırsa posanın pek çoğu 

süzüntüye geçer. 

Süzme ile ayırma yöntemi endüstride oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Örneğin bu yöntem meyve suyunun elde edilmesinde, 

çözelti içinde asılı duran taneciklerin süzülmesinde, ilaç ve süt ürün-

leri endüstrisinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. 

Süzme yöntemi sadece katı-sıvı karışımlarını ayırmak için değil 

katı-gaz karışımlarını ayırmak için de kullanılır. Örneğin otomobil-

lerdeki hava filtreleri, havadaki tozları tutmakta ve tozların motora 

zarar vermesini önlemektedir (Fotoğraf 2.23). Benzer şekilde fabri-

ka bacalarından çıkan duman, gaz filtrelerinden geçirilip süzülerek 

katı tanecikler tutulur. Böylece katı taneciklerin havaya karışması 

önlenir. 

3.2.4. Diyaliz

İnsan vücudu, binlerce kimyagerin aynı anda çalıştığı bir labora-

tuvar gibidir. Bu laboratuvarda pek çok kimyasal tepkime gerçekleş-

mekte ve tepkimeler sonucunda vücutta yararlı maddeler yanında 

zararlı maddeler de oluşmaktadır. Oluşan zararlı maddelerin yararlı 

maddelerden ayrılarak vücudumuzdan atılması gerekir. Vücudu-

muzda bu işlemler, boşaltım sistemi olarak adlandırdığımız sistemin 

organlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Biyoloji derslerinden de hatırlayacağınız gibi boşaltım sistemimi-

zin en önemli organlarından biri böbreklerdir. Böbrekler kanı süze-

rek içindeki zararlı maddelerin bir kısmını ayırmakta ve idrar yoluyla 

vücut dışına atılmasını sağlamaktadır. Ancak böbrek yetmezliği 

olan bazı hastalarda böbrekler görevlerini tam olarak yerine geti-

rememektedir. Peki, böbrek yetmezliği çeken hastaların kanlarında 

biriken zararlı maddeler nasıl temizlenmektedir?

Böbrek yetmezliği olan hastalarda vücutta biriken zararlı atık 

maddeler ve fazla sıvı, özel bir makineyle süzülerek vücuttan uzak-

laştırılır. Bu uygulamaya hemodiyaliz denir. Hemodiyaliz uygulama-

larında ayrıca bazı hastaların kanında eksik olan bikarbonat ve kal-

siyum gibi iyonlar dışarıdan vücuda verilebilmektedir. Diyaliz maki-

nesiyle yapılan hemodiyaliz işleminde bir pompa aracılığıyla diyaliz 

makinesine ulaştırılan hasta kanı, zararlı maddelerden temizlenerek 

tekrar vücuda verilir. Bu sırada kan basıncının kontrolünü kolaylaş-

tırmak amacıyla vücuttaki fazla su ve tuz kandan uzaklaştırılır. 

Fotoğraf 2.22 Portakal suyunun 
süzülmesi

Fotoğraf 2.23 Hava fi ltresi



93

KARIŞIMLARIN
AYRILMASI

Diyaliz makinelerinde (Şekil 2.8) kanın zararlı maddelerden 

temizlenme işlemi, diyalizer veya yapay böbrek olarak adlandırılan 

özel filtreler ile yapılmaktadır. Silindir biçiminde olan bu özel filtreler 

içi boş, küçük binlerce tüp içermektedir. Bu tüpler çok ince plastikten 

yapılır ve bazı maddeleri geçirme özelliğine sahiptir. Yani diyalizer 

tüpleri yarı geçirgen zarlardan yapılmıştır.

Hemodiyaliz işleminde hastanın kanı diyalizer tüplerin içine 

pompalanır. Bu sırada tüplerin dışında diyaliz sıvısı vardır. Tüpün 

içinden kan, dışından ise diyaliz sıvısı aynı anda geçerken kandaki 

atık maddeler yarı geçirgen zardan diyaliz sıvısına geçer. Dolayısıy-

la hasta kanı temizlenmiş olur.

Kan ile diyaliz sıvısı arasındaki madde alış verişi difüzyon olayı-

na dayanır. Difüzyon, maddenin fazla olduğu yerden az olduğu yere 

doğru yayılmasına verilen addır. Örneğin üre, kreatin gibi vücut için 

zararlı maddeler kanda bol miktarda bulunur. Ancak diyaliz sıvısın-

da bu maddelerden hiç yoktur. Dolayısıyla kan ile diyaliz sıvısı yarı 

geçirgen bir zar ile birbirinden ayrıldığında kandaki üre ve kreatin 

diyaliz sıvısına geçer (Şekil 2.9).

Diyaliz işleminde kullanılan yarı geçirgen zarların en önemli özel-

liği, tanecik boyutu küçük olan maddeleri geçirmeleri, büyük olanları 

geçirmemeleridir. Örneğin diyalizer tüplerinin yapıldığı yarı geçirgen 

zarlar; üre, kreatin gibi tanecik boyutu küçük maddeleri geçirirken 

protein, kan hücreleri gibi tanecik boyutu büyük olan maddeleri 

geçirmez. Dolayısıyla diyaliz işlemi sırasında vücut için yararlı mad-

deler kanda bırakılmış olur.

Sonuç olarak hemodiyaliz işleminin irdelenmesinden de anlaşı-

lacağı gibi buradaki ayırma işlemi, difüzyon olayı yanında ayrıştırı-

lacak taneciklerin boyutundaki farklılıklardan yararlanılarak geliştiril-

miş bir ayırma yöntemidir.

Diyalizle ayırma yöntemi, özellikle son yıllarda karışımların bile-

şenlerine ayrılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Atık sularda-

ki büyük organik parçacıklar küçüklerinden bu yöntem sayesinde 

kolaylıkla ayrılabilmektedir.

3.3. Yoğunluk Farkından Yararlanarak Ayırma

Karışımları bileşenlerine ayırmada kullanılan ayırt edici özel-

liklerden biri de yoğunluktur. Katı ve sıvı karışımındaki madde-

nin yoğunluğu, sıvının yoğunluğundan daha büyükse madde 

batar. Aksine maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçükse 

madde yüzer. Maddelerin bu özelliklerinden yararlanılarak çöktürme 

ve aktarma (dekantasyon), yüzdürme (flotasyon) gibi bazı ayırma 

teknikleri geliştirilmiştir.

Şekil 2.9 Diyaliz olayının 
modellenmesi

Üre, kreatin gibi 
atık maddeler
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Şekil 2.8 Diyaliz makinesinde kanın 
temizlenmesinin modellenmesi
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3.3.1. Çöktürme 

Homojen karışımların ayrılması, bileşenlerin birbirinden ayırt 

edilememesinden dolayı heterojen karışımlara göre daha zordur. 

Bu yüzden bazı ayırma yöntemlerinde homojen karışımı oluşturan 

bileşenlerden biri veya birkaçı çeşitli maddelerle tepkimeye sokula-

rak belirgin duruma getirilir. Genellikle kullanılan kimyasal tepkime, 

çözünme-çöktürme tepkimesidir ve tepkime sonunda bir çökelek 

oluşur.

Önceki ünitelerden de hatırlayacağınız gibi çökelek, tepkime 

sonucunda oluşan ve çözücüde çözünmeyen katı hâldeki madde-

dir. Katı hâldeki maddelerin yoğunlukları genellikle sıvılardan daha 

büyüktür. Dolayısıyla oluşan bu katı hâldeki madde, tepkimenin ger-

çekleştiği kabın dip kısmında birikir yani çöker. Bu olaya çöktürme 

denir. Bunu gözlemlemek için aşağıdaki etkinliği yapınız. 

Etkinlik 2.7 yapıldığında da fark edileceği gibi çöktürme yönte-

miyle maddeler birbirinden ayrılabilir. Çöktürme, sanayide sık kul-

lanılan bir yöntemdir. Örneğin suyun arıtılmasında, içme suyundan 

demir iyonlarının uzaklaştırılmasında, atık sulardan fosfat iyonlarının

Çöktürmeyle Ayırma
 Amaç: Karışımları çöktürme yöntemiyle ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Deney tüpünü yarısına kadar Ba(NO3)2 çözeltisiyle doldurunuz.

 2. Damlalığı kullanarak deney tüpündeki çözeltiye damla damla 

seyreltik H2SO4 çözeltisi ilave ediniz. Her damla ilavesinde, çö-

zeltide meydana gelen değişimleri gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi 

defterinize yazınız.

 3. Değişimin gözlenmediği andan itibaren H2SO4 ilavesini kesiniz.

 4. Deney tüpünü sıcak su bulunan beherglasa daldırıp 10 dakika 

bekletiniz.

 5. Damlalığı kullanarak çökelek üzerindeki çö-

zeltiyi boş bir beherglasa aktarınız.

 6. Süzüntünün görünüm özelliklerini inceleyip 

gözlemlerinizi defterinize kaydediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Yaptığınız etkinlikte maddelerin birbirinden 

ayrılmasında hangi özelliklerden yararlanıl-

dığını tartışınız.

ETKİNLİK 2.7
Gerekli Malzemeler

 3 adet 250 mL'lik 

beherglas

 100 mL suda 2 

spatül Ba(NO3)2 

katısının çözün-

mesiyle hazırlanan 

çözelti

 Deney tüpü

 Sıcak su

 Seyreltik H2SO4 

çözeltisi

 Damlalık
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arıtılmasında çöktürme yöntemi kullanılır. Laboratuvarlarda çöktür-

me yöntemi farklı şekillerde uygulanabilir. Örneğin çöktürme işlemi, 

oluşan çökelek büyük taneciklerden oluşuyorsa beherglaslarda 

(Fotoğraf 2.24), küçük taneciklerden oluşuyorsa santrifüj tüpünde 

yapılır. Bu tüp, santrifüj cihazına (Fotoğraf 2.25) yerleştirilerek hızlı 

bir şekilde belli bir merkez etrafında döndürülür. Bu sırada katı 

hâldeki madde tüpün dip kısmında toplanır ve çökmenin tam olması 

sağlanır. Santrifüjle ayırma, özellikle hastanelerde kan sayımının 

yapıldığı laboratuvarlarda uygulanmaktadır.

Çöktürme yöntemini uygularken çok dikkatli olmak gerekir. Eğer 

çöktürücü madde yeterince ilave edilmezse ayırmak istediğimiz 

maddelerin bir miktarı çözeltide kalır. Diğer taraftan çöktürücü 

madde gereğinden fazla ilave edilirse kolloidler oluşur ve bunlar su 

içinde askıda kalabilir. Bu yüzden çoğu zaman karışıma koagülan 

adı verilen asılı maddeleri çöktürmeye yardımcı bir kimyasal ilave 

edilir. Bu kimyasal, kolloidlerin koagüle olmasını yani pıhtılaşmasını 

sağlar. Çöktürme yöntemindeki bu işleme koagülasyon denir.

Koagülasyon tekniğinde kullanılabilecek birçok farklı madde 

vardır. Bunlar çöktürme işleminde bozucu etkisi olmayan, iri taneli 

kristalleri olan maddelerdir. Örneğin su arıtımında sıklıkla kullanılan 

koagülanlar, demir(III) sülfat [Fe2(SO4)3] ya da alüminyum sülfattır 

[Al2(SO4)3].

3.3.2. Aktarma (Dekantasyon)

Çöktürme işlemi tamamlandıktan sonra çökeleğin üstünde sıvı 

kalır. Üstte kalan bu sıvının bulanıklık oluşturmadan dikkatlice 

başka bir kaba ayrılmasına aktarma (dekantasyon) adı verilir.

Aktarma işlemi, karışımın bulunduğu kap hafifçe eğilerek (Fotoğ-

raf 2.26) yapılabileceği gibi damlalıkla da gerçekleştirilebilir. Aktar-

ma işlemi, olağan analizlerin yapıldığı laboratuvarlarda ve sanayide 

sık kullanılan bir yöntemdir. Örneğin zeytinyağı üretiminde zeytin-

lerin parçalanıp ezilmesiyle elde edilen yağ, aktarma yöntemiyle 

posalarından ayrılır. Benzer şekilde şarap, üzüm suyunun mayalan-

ması sırasında oluşan potasyum bitartarat kristallerinden yine bu 

yöntemle ayrılmaktadır.

Aktarma işlemi sırasında çevreye sıçramaları engellemek için 

genellikle bir cam baget kullanılır. Cam baget, çözeltiye dik bir şekil-

de tutulurken aktarılan çözeltinin bulunduğu kap bagete değdirilerek 

çözelti yavaşça baget üzerinden dökülür. 

Aktarma işlemi sonunda katının yanında az da olsa sıvı kalır. 

Kalan bu sıvı buharlaştırma yöntemiyle katıdan uzaklaştırılır.

Fotoğraf 2.24 Çöktürme işlemi

Fotoğraf 2.25 Santrifüj cihazı

Fotoğraf 2.26 Aktarma işlemi
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3.3.3. Yüzdürme

İnek, manda, koyun gibi etinden ve sütünden yararlandığımız 

hayvanları bekleyen en büyük tehlikelerden biri, yiyecekleriyle birlik-

te demir parçası, çivi gibi metalleri yemeleridir. Bu hayvanlar, otların 

içine karışmış metal parçalarını yerse kısa sürede rahatsızlanıp 

hastalanabilir. Peki, otların arasına karışmış metal parçaları nasıl 

ayrılabilir? “Samanlıkta iğne aramak” deyiminde olduğu gibi otların 

arasındaki metal parçaları nasıl bulunur? Soruya cevap verebilmek  

için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Hatırlayacağınız gibi yüzme ve batma, maddelerin yoğunluk-

larıyla ilişkili olaylardır. Madde yoğunluklarının farklı olmasından 

kaynaklanan bu iki olgudan yararlanılarak bir ayırma yöntemi geliş-

tirilmiştir. Bu ayırma yöntemi, yüzdürmedir.

Yüzdürmeyle ayırma, daha çok katı hâldeki maddelerin hetero-

jen karışımlarını bileşenlerine ayırmada kullanılır. Bu ayırma yön-

temi uygulanırken basit karışım üzerine bileşenlerle etkileşmeyen 

sıvı eklenir. Bu sıvının yoğunluğu genellikle karışımı oluşturan bile-

şenlerden birinin yoğunluğundan büyük, diğerininkinden küçüktür. 

Burada bileşenlerden biri sıvı üzerinde yüzerken diğer bileşen batar. 

Eğer sıvı akıtılacak olursa yüzen madde ortamdan uzaklaşır yani 

yoğunluğu sıvınınkinden küçük olan madde yüzdürülerek ayrılmış 

olur.

Yüzdürmeyle Ayırma
 Amaç: Karışımları yüzdürme yöntemiyle ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Beherglası yarısına kadar su ile doldurunuz.

 2. Bir A4 kâğıdı üzerinde, bir avuç köpük parçasıy-

la bir tutam toplu iğneyi karıştırınız.

 3. Hazırladığınız karışımı beherglastaki suya atı-

nız.

 4. Karışımda meydana gelen değişimleri inceleyip 

gözlemlerinizi defterinize kaydediniz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Suda yüzen madde hangisidir?

 • Suda batan madde hangisidir?

 • Bazı maddeler suda neden yüzer?

 • Bazı maddeler suda neden batar?

ETKİNLİK 2.8
Gerekli Malzemeler

 250 mL'lik beherglas

 A4 kâğıdı

 Bir tutam toplu iğne

 Köpük parçaları
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Yüzdürmeyle ayırma, farklı sanayi dallarında sıkça kullanılan bir 

ayırma yöntemidir. Örneğin kullanılmış kâğıt ürünleri geri dönüşüm 

için fabrikalara gönderildiğinde kâğıdın üzerindeki yazıları oluşturan 

madde ve kâğıdın rengine bağlı olarak kâğıt, farklı yüzdürme sıvı-

larının içine atılır. Bu sıvının yoğunluğu, kâğıdı oluşturan selülozun 

yoğunluğundan daha küçük, harfleri oluşturan maddeninkinden 

daha büyüktür. Bu nedenle kâğıtların üzerindeki harfleri oluşturan 

madde sıvı üzerinde yüzer. Böylelikle kâğıtla yazıları oluşturan 

madde birbirinden ayrılmış olur. Oluşan beyaz kâğıt yeniden işlene-

rek kullanıma hazır duruma getirilir.

Yüzdürmeyle ayırma yönteminin kullanıldığı diğer bir alan, plas-

tik atıkların cam, taş, toprak gibi atıklardan ayrılmasıdır. Özellikle 

şehir çöplüklerinde su ile yüzdürme yapılarak plastik atıklar ortam-

dan uzaklaştırılmakta ve daha sonra belli bir bölgede toplanarak 

geri dönüşüm sağlanmaktadır.

3.4. Çözünürlük Farkından Yararlanarak Ayırma

 Genellikle mutfaklarımızda en fazla kullandığımız maddelerden 

biri şeker, diğeri tuzdur (Fotoğraf 2.27). Bu maddelerin her ikisi de 

beyazdır ve yanlışlıkla birbirine karıştırılabilir. Peki, birbirine karışmış 

tuz ve şeker ayrılabilir mi? Tuz ve şekeri birbirinden ayırmak için 

maddelerin hangi özelliklerinden yararlanmak gerekir? Bunu gözlem-

lemek için aşağıdaki etkinliği yapınız.

Çözürünürlük Farkından Yararlanma
 Amaç: Tuz ve şeker karışımını birbirinden ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Petri kabındaki tuz ve toz şeker tanelerini inceleyip gözlemleri-

nizi defterinize kaydediniz.

 2. Beherglasın içine 10 spatül toz şeker ve 10 spatül tuz koyunuz.

 3. Tuz ve toz şeker karışımının üzerine yaklaşık 100 mL etil alkol 

ilave edip bagetle iyice karıştırınız.

 4. Öğretmeninizden yardım alarak süzgeç kâğıdını huniye yerleş-

tirip beherglastaki karışımı süzünüz.

 5. Süzüntüyü biriktirdiğiniz beherglası, güneş alan ya da radyatöre 

yakın bir yere bırakıp çözücünün buharlaşmasını bekleyiniz. Etil alkolün yanıcılık özelliği çok 

fazla olduğundan beherglastaki çözeltiyi asla ateşe yaklaştırmayınız.

 6. Süzgeç kâğıdındaki maddenin kurumasını bekleyiniz.

 7. Süzgeç kâğıdında toplanan kurumuş maddeyle beherglas içinde kalan maddenin tanelerini 

inceleyerek bu taneleri toz şeker ve tuzun taneleriyle karşılaştırınız.

ETKİNLİK 2.9
Gerekli Malzemeler

 2 adet 250 mL'lik 

beherglas

 2 adet petri kabı

 Huni

 Süzgeç kâğıdı

 Spatül

 Baget

 Tuz

 Toz şeker

 Etil alkol

 Destek çubuğu

 Saplı halka

 Bağlama parçası

Fotoğraf 2.27 a. Deniz tuzu, b. Şeker

a

b
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Etkinlik 2.9’u yaptığınızda da fark ettiğiniz gibi eğer karışımı 

oluşturan maddelerin her ikisi de suda çözünüyorsa bunları birbirin-

den ayırmak zordur. Bunun için çözünürlük farkına dayanan ayırma 

yönteminden yararlanmak gerekir.

3.4.1. Kristallendirme

Tuz, şeker vb. katı hâldeki maddelerin karışmasıyla oluşan karı-

şımların bileşenlerine ayrılmasında en çok kullanılan yöntem, kris-

tallendirmedir. Kristallendirme yönteminin dayandığı kural, karışımı 

oluşturan maddelerin çözünürlüklerinin birbirinden farklı olmasıdır.

Kristallendirme yönteminin kullanılabilmesi için karışımı oluştu-

ran maddelerin çözünürlüklerinin değiştirilebilmesi gerekir. Önceki 

bölümden de hatırlayacağınız gibi herhangi bir maddenin çözünür-

lüğü sıcaklık, basınç ve çözücü cinsine bağlı olarak değiştirilebilir. 

Dolayısıyla kristallendirme yönteminin uygulamalarında bu değiş-

kenlerden biri veya birkaçı değiştirilerek karışımlar bileşenlerine 

ayrılmaktadır.

Kristallendirme yönteminde sıcaklık değişiminin uygulanabilmesi 

için ayrılması istenen maddenin sıcakta çok, soğukta ise az çözün-

mesi gerekir. Eğer bu koşul sağlanıyorsa karışım önce kaynama 

sıcaklığına kadar ısıtılmış bir çözücüde çözülür. Hazırlanan çözelti 

saydam değilse çözelti sıcak olarak süzülür. Bu sayede karışımdaki 

bazı safsızlıklar ayrılmış olur. Daha sonra saydam çözelti soğumaya 

bırakılarak kristallerin çökmesi sağlanır. Oluşan kristaller süzülür ve 

kurutulur. Bu sırada karışımı oluşturan diğer maddeler çözünmüş 

olarak çözeltide kalır.

Yukarıda tanımlanan kristallendirme yönteminin günlük yaşam-

daki uygulamasına en iyi verilebilecek örnek, deniz suyundan yemek 

tuzunun elde edilmesidir (Fotoğraf 2.28). Bu uygulamada öncelikle 

deniz suyu filtrelerden geçirilmekte ve suda çözünmeyen safsızlık-

lar uzaklaştırılmaktadır. Süzülen deniz suyu kaynama sıcaklığına 

kadar ısıtılmakta ve çözücü olan su buharlaştırılarak doygun çözelti 

elde edilmektedir. Daha sonra doygun çözelti soğumaya bırakılmak-

ta ve yemek tuzu kristallerinin çökmesi sağlanmaktadır. Son olarak 

oluşan çökelek süzülmekte ve kurutularak paketlenmektedir. Özetle 

sıcaklık değişimine bağlı olarak yapılan kristallendirme yöntemi şu 

işlemleri kapsamaktadır: 

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Süzgeç kâğıdında toplanan maddenin ne olduğunu tah-

min ediniz.

 • Etil alkolün buharlaşmasıyla beherglasta kalan maddenin 

ne olduğunu tahmin ediniz.

 • Tuz ve toz şekerin, maddelerin hangi özelliğinden yarar-

lanılarak ayrıldığını tartışınız.

Etil
alkol

Fotoğraf 2.28 Deniz suyundan elde 
edilmiş tuz
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1. Çözeltinin hazırlanması ve çözünmeyen safsızlıkların süzül-

mesi

2. Yüksek sıcaklıkta çözeltinin doygun hâle getirilmesi

3. Soğutma ve kristallendirme işlemlerinin yapılması

4. Süzme

5. Kurutma

Tuz ve şekerin birbirinden ayrılmasıyla ilgili olarak Etkinlik 

2.9'da verilen örnekte olduğu gibi bazen sıcaklığı değiştirmeden de 

kristallendirme yöntemi uygulanabilir. Bunun için uygun bir çözü-

cü seçmek çok önemlidir. Seçilen çözücünün, karışımı oluşturan 

maddelerden birini çözmesi, diğerini çözmemesi gerekir. Bu durum 

ancak karışımı oluşturan maddelerden biri organik (şeker gibi), 

diğeri anorganik (yemek tuzu gibi) olduğunda mümkün olur. Çünkü 

genellikle organik maddeler apolar, anorganik maddeler ise polar 

çözücülerde çözünmektedir.

3.4.2. İyon Değiştirici Reçineler

Çözünür olmayan katı madde yüzeyindeki anyon veya katyonun, 

çözeltideki benzer yüklü iyonla yer değiştirmesi ilkesine dayanan 

ayırma yönteminde iyon değiştirici reçinelerden yararlanılıir. İyon 

değiştirici reçineler, maddelerin sudaki çözünürlükleri farkından 

yararlanılarak ayırma işleminde rol alır.

İyon değiştirici reçineler doğal ya da yapay olabilir. Yapay iyon 

değiştirici reçineler 4 ana grupta toplanır. Bunlar, güçlü ve zayıf iyon 

değiştiricilerle güçlü ve zayıf anyon değiştiricilerdir. Bu gruplandır-

mada yer alan reçinelerin iyon değiştirme mekanizmaları aşağıdaki 

gibidir:

Güçlü katyon değiştiriciler;

2R-SO3H + Ca2+ ↔ (R-SO3)2Ca + 2 H+

2R-SO3Na + Ca2+  ↔ (R-SO3)2Ca + 2 Na+

Zayıf katyon değiştiriciler;

2R-COOH + Ca2+ ↔ (R-COO)2Ca + 2 H+

2R-COONa + Ca2+ ↔ (R-COO)2Ca + 2 Na+

Güçlü anyon değiştiriciler;

2R-X3NOH + SO4
2–

 ↔ (R-X3N)2SO4+ 2OH
–

2R-X3NCl + SO4
2–

 ↔ (R-X3N)2SO4+ 2Cl
–

Zayıf anyon değiştiriciler;

2R-NH3OH + SO4
2–

 ↔ (R-NH3)2SO4 + 2OH
–

2R-NH3Cl + SO4
2–

 ↔ (R-NH3)2SO4 + 2Cl
–

Yukarıdaki reaksiyonlarda "R" reçineyi, "X" ise özel bir grubu 

temsil etmektedir.

İyon değiştirici reçinelerle çözeltilerin rengi ve sertliği giderilebilir. 
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Ayrıca çözelti demir, mangan ve diğer bazı ağır metallerin katyon-

larından ya da nitrat gibi sağlık açısından zararlı bazı anyonlardan 

arındırılabilir. Su sertliğinin giderilmesinde en fazla kullanılan iyon 

değiştirici malzeme, zeolit ve reçinelerdir. Ancak reçinenin iyon 

değiştirme kapasitesi zeolite oranla oldukça yüksektir. 

Sularda sertliğe neden olan Ca2+ ve Mg2+larını gidermek için 

kullanılan katyon iyon değiştiricilerde bu iyonların yerini Na+u alır. 

Reçine yatağı doygun hâle geldiğinde artık Ca2+ ve Mg2+larını tut-

mamaya başlar. Bu noktada yatağın rejenere edilmesi gerekir. Bu 

amaçla rejenerasyon malzemesi olarak katyon iyon değiştiricilerde 

genellikle NaCl kullanılır. Rejenerasyon sırasında gerçekleşen reak-

siyon genel olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir:

(R-COO)2Ca  +  2 NaCl (aq)  ↔ 2R-COONa  +  CaCl2 (aq)

3.4.3. Özütleme

İlk kez 18. yüzyılda Güney Çin’de yetiştirildiği tahmin edilen 

çayın (Fotoğraf 2.29) günlük yaşamımızdaki yeri çok büyüktür. 

Gerek kahvaltıların, gerekse sohbetlerin vazgeçilmez içeceği olan 

çayın demlenmesi toplumumuzda ayrı bir kültür hâline gelmiştir. 

Örneğin iyi demlenmiş çay için “tavşankanı çay” gibi deyimler türetil-

miştir. Peki, çayın demlenmesi ne demektir? Kimyacılara göre çayın 

demlenmesi nasıl açıklanır?

Önceki bölümlerde de sıkça ifade edildiği gibi çevremizde gör-

düğümüz maddelerin hemen hepsi aslında birer karışımdır. Örneğin 

çay; selüloz, tein, boyar madde vb. pek çok maddeyi yapısında 

bulundurur. Eğer çay bitkisi sıcak su içine atılırsa tein, bitkiden ayrı-

lır ve suda çözünür. Bu işlem özütlemedir. Katı ya da sıvı karışımın, 

ilave edilen çözücü yardımıyla bileşenlerine ayrılmasına özütleme 

denir. 

Özütleme, karışımların bileşenlerine ayrılmasında sıkça kulla-

nılan bir yöntemdir. Özellikle eczacılar bu yöntemi kullanarak şifalı 

olduğu düşünülen bitkilerdeki maddeleri ayırmakta ve ilaç yapı-

mında kullanmaktadırlar. Örneğin ağrı kesme özelliği bilinen söğüt 

ağacı (Fotoğraf 2.30) kabuğundaki maddenin özütlenerek yapısının 

aydınlatılmasıyla üretilen aspirin bunlardan biridir.

Günümüzde özütleme yönteminin yaygın olarak kullanıldığı 

diğer bir alan kozmetik üretimidir. Kozmetik sanayinde, ıtırlı bitkide-

ki hoş kokular organik çözücüler kullanılarak özütlenmekte, bunlar 

parfüm ya da esans yapımında kullanılmaktadır.

Özütleme yöntemi genel olarak iki kısımda incelenir. Bun-

lardan ilki, yukarıda örnekleri sunulan katı-sıvı özütlemedir. 

Katı-sıvı özütlemede katı hâldeki karışım, sıvı hâldeki çözücü-

ye atılarak iyice çalkalanır. Bu çalkalama sırasında karışımdaki 

Fotoğraf 2.29 Çay tarlası

Fotoğraf 2.30 Söğüt ağacı
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bazı maddeler suda çözünür. Çözünmeden kalan maddelerle çözel-

ti birbirinden süzme yöntemiyle ayrılır. Daha sonra çözeltinin çözü-

cüsü buharlaştırılırsa karışımdaki madde ayrılmış olur.

Özütleme yönteminin özellikle organik kimyacılar tarafından yay-

gın olarak kullanılan ikinci yöntemi ise sıvı-sıvı özütlemedir.

Sıvı-sıvı özütleme tekniğiyle bileşenlerine ayrılacak karışım 

sıvıdır. Sıvı karışım, ayırma hunisinde homojen olarak karışmaya-

cağı başka bir sıvıyla karıştırılıp çalkalanır. Çalkalama sırasında 

karışımdaki bazı maddeler diğer sıvı içinde çözünür. Daha sonra 

heterojen karışımı oluşturan sıvılar birbirinden ayrılır. Eğer ayrılan 

sıvıların çözücüleri buharlaştırılırsa çözünen maddeler saf olarak 

elde edilebilir.

Sıvı-sıvı özütleme tekniğinden yararlanabilmek için ayırma huni-

sini etkin bir şekilde kullanabilmek gerekir. Peki, ayırma hunisi nasıl 

kullanılır? Bu soruyu cevaplayabilmek amaçla aşağıdaki etkinliği 

yapınız.

Sıvı Heterojen Karışımlarının Ayrılması
 Amaç: Sıvı-sıvı karışımlarını birbirinden ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Saplı halkayı destek çubuğuna bağlama parçasıyla tutturunuz.

 2. Ayırma hunisinin musluğunu kapatıp içine 50 mL su ve 50 mL 

zeytinyağı koyunuz.

 3. Ayırma hunisinin kapağını kapatıp zeytinyağı-su karışımını iyi-

ce çalkalayınız.

 4. Ayırma hunisini saplı halkaya yerleştirip bir süre bekleyiniz.

 5. Su ve zeytinyağı damlacıkları birbirinden ayrıl-

dıktan sonra ayırma hunisinin kapağını ve daha 

sonra musluğunu açarak alt taraftaki sıvıyı be-

herglasa akıtınız.

 6. Alt taraftaki sıvı tamamen bittikten sonra ayırma 

hunisinin musluğunu kapatınız.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Beherglasta toplanan sıvı nedir?

 • Ayırma hunisinde kalan sıvı nedir?

 • Zeytinyağı ve suyun birbirinden ayrılmasının ne-

denini tartışınız.

ETKİNLİK 2.10
Gerekli Malzemeler

 250 mL'lik beherglas

 250 mL'lik ayırma 

hunisi

 Destek çubuğu

 Bağlama parçası

 Saplı halka

 Zeytinyağı

 Dereceli silindir

 Su



102

2. ÜNİTE

Yoğunlukları farklı olan ve birbiri içinde çözünmeyen sıvıların 
oluşturduğu karışımlar bir süre bekletildiğinde yoğunluğu küçük 
olan sıvı üstte, yoğunluğu büyük olan sıvı altta toplanır. Etkinlik 
2.10’da yaptığınız gibi eğer böyle bir karışım, ayırma hunisine konu-
lursa musluk açılarak altta toplanan sıvı üstteki sıvıdan ayrılabilir.

Ayırma hunisiyle karışımların bileşenlerine ayrılabilmesi için 
karışımın mutlaka birbiri içinde çözünmeyen sıvılardan oluşması 
gerekir. Sıvılar birbiri içinde çözünüyorsa ayırma işlemi yapılamaz.

Sıvı-sıvı özütleme işleminde su yerine, özütlenecek maddenin 
özelliğine göre farklı organik çözücüler kullanılabilir. Örneğin ase-
ton, eter, karbon tetraklorür bunlardan bazılarıdır.

Özütleme tekniği günümüzde bazı ortamlarda oluşan tehlikeli 
gazların, tozların ve dumanın uzaklaştırılmasında kullanılır.

3.5. Kaynama Sıcaklıkları Farkından Yararlanarak Ayırma
Şimdiye kadar tanımlanan ayırma yöntemleri genellikle hete-

rojen karışımların birbirinden ayrılmasında kullanılmaktadır. Ancak 
bildiğiniz gibi karışımların önemli bir kısmını çözeltiler oluşturmakta-
dır. Peki, çözeltiler bileşenlerine nasıl ve hangi yöntemlerle ayrılır?

3.5.1. Damıtma

Önceki bölümde de açıkladığımız gibi çözeltiler, homojen karı-
şımlardır. Dolayısıyla çözeltinin her bölgesindeki yoğunluk ve tane-
cik büyüklüğü gibi fiziksel özellikleri aynıdır. Bu yüzden çözeltiler; 
süzme, diyaliz, yüzdürme, ayırma hunisi gibi ayırma yöntemleriyle 
bileşenlerine ayrılamaz. Çöktürme ve aktarma yöntemi kullanılarak 
çözeltideki bileşenlerden bazıları ayrılabilir. Ancak çözücünün ayrı-
lıp saf hâlde elde edilmesi, çöktürme yöntemiyle olmaz.

Pek çok insan doğada bol miktarda bulunduğu için çözeltilerden 
suyun (çözücü eğer su ise) ayrılmasına gerek olmadığını düşünebi-
lir. Ancak unutulmamalıdır ki doğadaki tek çözücü su değildir. Özel-
likle polimer sanayisinde tonlarca organik çözücü kullanılmaktadır. 
Organik çözücülerin üretimi ise çok zor ve pahalıdır. Bu nedenlerle 
kimyacılar özellikle çözeltilerdeki çözücünün geri kazanılması için 
farklı bir ayırma yöntemi geliştirme gereği duymuşlardır. Bu ayırma 
yöntemi, damıtma ya da diğer bir adıyla destilasyondur.

Damıtma, sıvıların ısı yardımıyla buhar hâline dönüştürülmesi 
ve bu buharın tekrar yoğuşturularak sıvı hâle dönüştürülmesiyle 
gerçekleştirilen ayırma işlemidir. Diğer bir ifadeyle damıtma, mad-
delerin kaynama sıcaklıkları arasındaki farktan yararlanılarak yapı-
lan saflaştırma yöntemidir.

Damıtma yöntemi, çözeltiyi oluşturan bileşenlerin özelliklerine 
bağlı olarak dört alt gruba ayrılır. Bunlar; basit damıtma, ayrımsal 
damıtma, su buharı damıtması ve vakumlu damıtmadır.

Basit damıtma işlemi, bileşenlerinin kaynama sıcaklıkları arasın-
daki fark 40 ºC'ın üzerindeki karışımların ayrılmasında uygulanır. Bu 
yöntemin maliyeti, diğer damıtma yöntemlerine göre daha düşüktür. 
Bu nedenle tuzlu su gibi katı-sıvı çözeltilerin bileşenlerine ayrılma-
sında daha çok bu damıtma yönteminden yararlanılır.



103

KARIŞIMLARIN
AYRILMASI

Ayrımsal damıtma (Fotoğraf 2.31) işlemi, bileşenlerinin kaynama 
sıcaklıkları arasındaki fark 40 ºC'ın altındaki karışımların ayrılma-
sında kullanılır. Sıvı-sıvı çözeltilerin kaynama sıcaklıkları genellikle 
birbirine çok yakındır. Bu yüzden sıvı-sıvı çözeltilerinin birbirinden 
ayrılmasında daha çok ayrımsal damıtmadan yararlanılır.

Diğer damıtma yöntemleri, daha çok karışımı oluşturan mad-
delerin yüksek sıcaklıklarda bozunma özelliği göz önüne alınarak 
geliştirilmiş yöntemlerdir. Bu yöntemlerin ortaöğretim aşamasında 
anlaşılması biraz zordur. Bu nedenle diğer damıtma yöntemleri 
hakkında çok fazla bilgi verilmeyecektir.

Damıtmada şunlara dikkat edilmesi gerekir:

1. Kaynayan maddenin buharları soğutucu borusuna geçerken 
termometrenin haznesini tamamen sarmalıdır yani termometrenin 
haznesi yan borunun biraz altında olmalıdır. Değilse sıvının kayna-
ma sıcaklığı yanlış okunmuştur.

2. Kaynamanın düzenli olması için karışımın içine kaynama taş-
ları (kırık cam parçaları gibi) konulmalıdır.

3. Isıtma olabildiğince yavaş olmalıdır.

4. Isıtma işlemi için maddenin kaynama sıcaklığına uygun ısı 
kaynakları seçilmelidir. Örneğin kaynama sıcaklığı 80 ºC’tan az olan 
sıvılar için ısı kaynağı olarak su banyoları kullanılmalıdır. Bunları göz-
lemleyebilmek için aşağıdaki etkinlikleri yapınız.

Damıtmayla Ayırma
 Amaç: Karışımları damıtma yöntemiyle ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Cam balonu yarısına kadar su ile doldurunuz, içine beş spatül 

KMnO4 (potasyum permanganat) katısı atıp karıştırınız.

 2. Kaynama olayının sıçrama olmadan düzgün gerçekleşmesi 

için cam balona kaynama taşları atınız.

 3. Fotoğraftaki gibi damıtma düzeneğini kurunuz.

 4. Geri soğutucunun alt kısmına bağlanan hortumu musluğa takı-

nız. Musluk suyunu hafifçe açarak soğutma suyunun akmaya 

başlamasını sağlayınız.

 5. Bunzen bekini yakarak cam balonu ısıtmaya baş-

layınız.

 6. Beşer dakika aralıklarla termometreden sıcaklığı 

okuyup defterinize yazınız.

 7. Erlenmayerde yaklaşık 5 mL sıvı toplanınca ısıt-

ma işlemini durdurunuz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Geri soğutucudan damlayan sıvı nedir?

ETKİNLİK 2.11
Gerekli Malzemeler

 250 mL'lik cam balon
 Geri soğutucu
 Termometre
 2 adet hortum
 Erlenmayer
 Kaynama taşları
 KMnO4
 Spatül
 3 adet destek çubuğu
 Bağlama parçaları
 Üçayak
 Bunzen beki
 Su

Fotoğraf 2.31 Ayrımsal damıtma 
düzeneği

Geri soğutucu
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Etkinlik 2.11 ve 2.12’de de gözlemlediğiniz gibi çözeltiler bile-
şenlerine, kaynama sıcaklıkları farkından yararlanılarak ayrılabil-
mektedir. Bu işlem sırasında öncelikle geri soğutucudan kaynama 
sıcaklığı düşük olan bileşen gelmektedir. Bu sıvıya destilat adı 
verilir. Pek çok kişi, damıtmayla buharlaştırma yöntemlerini birbirine 
karıştırır. Ancak bu iki yöntem, kullanım alanları açısından birbirin-
den farklıdır. Buharlaştırma yöntemi sıvı-katı çözeltilerde kullanı-
lırken damıtma yöntemi hem sıvı-katı hem de sıvı-sıvı çözeltileri 
bileşenlerine ayırmak için kullanılabilir. Buharlaştırma yönteminde 
sadece çözünen elde edilirken damıtma yönteminde hem çözücü 
hem de çözünen elde edilir. Örneğin buharlaştırma yöntemiyle 
deniz suyundan sadece tuz elde edilirken damıtma yöntemiyle hem 
su hem de tuz elde edilir.

3.6. İkiden Fazla Bileşen İçeren Maddelerin Ayrılması

Doğadaki karışımlar genellikle ikiden fazla bileşen bulundurur. 
Dolayısıyla bu tür karışımların bileşenlerine ayrılmasında tek bir 
ayırma yönteminin kullanılması yeterli olmayabilir. Karışımı oluş-
turan bileşenlerin özelliklerine göre sırayla farklı ayırma yöntemleri 
kullanılarak karışım bileşenlerine ayrılabilir. Bunun için izleyen say-
fada verilen Şekil 2.10’daki akış diyagramından yararlanılabilir.

Ayrımsal Damıtmayla Ayırma
 Amaç: Su-antifriz karışımını birbirinden ayırmak

 Etkinlikte İzlenecek Yol

 1. Cam balonun dörtte birini su ile doldurup üzerine cam balonun 

yarısı doluncaya kadar antifriz koyunuz. Karışımı iyice karıştı-

rınız. 

 2. Cam balonun içine kaynama taşlarını atınız.

 3. Fotoğraftaki gibi ayrımsal damıtma düzeneğini kurunuz.

 4. Musluk suyunu hafifçe açarak soğutma suyu-

nun akmaya başlamasını sağlayınız.

 5. Bunzen bekini yakarak cam balonu ısıtmaya 

başlayınız.

 6. Beşer dakika aralıklarla termometreden sıcaklı-

ğı okuyup defterinize kaydediniz.

 7. Erlenmayerde yaklaşık 5 mL sıvı toplanınca 

ısıtma işlemini durdurunuz.

 Sonuçları Değerlendirelim

 • Geri soğutucudan damlayan sıvı nedir?

 • Sıvının kaynama sıcaklığını belirtiniz.

 • Damıtma işlemi süresince balondaki karışımın 

bileşiminin nasıl değiştiğini tartışınız.

ETKİNLİK 2.12
Gerekli Malzemeler

 250 mL'lik cam balon
 Geri soğutucu
 Termometre
 4 adet hortum
 Erlenmayer
 Kaynama taşları
 Antifriz
 2 adet destek çubuğu
 Bağlama parçaları
 Fraksiyon kolu
 Bunzen beki
 Su

Termometre
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KARIŞIMLARIN
AYRILMASI

Şekil 2.10’daki diyagramdan etkili bir biçimde yararlanabilmek 

için her bir soruyu cevaplayınız. Cevabınıza bağlı olarak ok yönün-

de ilerleyip karışımın türünü belirleyiniz. Daha sonra belirtilen ayır-

ma yöntemini uygulayıp karışımı bileşenlerine ayırınız.

Damıtma
(petrol)

Buharlaştırma
(katı-sıvı karışımlar için)

(tuz-su)

Çözücü gerekli mi?

Evet Hayır

Karışım, homojen mi heterojen mi?

Katı-katı

Karışım nasıl sınıflandırılır?

Eleme yöntemi
(un-kepek)

Hayır Evet

Yüzdürmeyle 
ayırma

(odun talaşı-
demir tozu) 

Evet Hayır

Süzme
(kum-tuz)

Bileşenlerin çözünürlükleri 
farklı mı?

Evet

Bileşenlerin 
yoğunlukları farklı mı?

Ayırma hunisi
(zeytinyağı-su)

Sıvı-sıvı

Süzme
(kum-su)

Katı-sıvı

Süzme
(duman)

Katı-gaz

Tanecik boyutları aynı mı?

 Şekil 2.10 İkiden fazla bileşen içeren karışımların bileşenlerine ayrılması

Karışım

Homojen karışım Heterojen karışım
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ca2+ içeren sular ısıtma işlemlerinde kullanılırsa kireçlenmeye neden olur. Bu yüzden ısıtma 

işlemlerinde kullanılacak sulardan Ca2+larının uzaklaştırılması gerekir. Sizce sulardan Ca2+ları nasıl 

uzaklaştırılabilir? Bir örnek vererek bu yöntemin nasıl uygulandığını kısaca açıklayınız.

2. Koagülan nedir? Bir örnek vererek açıklayınız.

3. Tuz, şeker ve kumdan oluşan bir karışım bileşenlerine nasıl ayrılabilir? Ayırma işleminde kullanı-

lan her bir yöntemin, maddelerin hangi özelliğine dayandırılarak geliştirildiğini belirtiniz.

4. Etil alkol, zeytinyağı ve sudan oluşan bir karışım bileşenlerine nasıl ayrılabilir? Ayırma işleminde 

kullanılan her bir yöntemin, maddelerin hangi özelliğine dayandırılarak geliştirildiğini belirtiniz.

Diyaliz, çözünürlük farkından yararlana-
rak ayırma yöntemlerinden biridir.

Süt, santrifüj yöntemi kullanılarak kıs-
men de olsa bileşenlerine ayrılabilir.

Çözünürlük farkından yararlanarak ayır-
ma yöntemlerinden biri, iyon değiştirici reçi-
nelerdir.

Yüzdürme yönteminde maddelerin yo-
ğunlukları arasındaki farktan yararlanılır.

Tuzlu su bileşenlerine süzme yöntemi 
kullanılarak ayrılır.

Etil alkol-su karışımı, ayırma hunisi kulla-
nılarak bileşenlerine ayrılabilir.

Özütleme yönteminin en belirgin örnek-
lerinden biri, çayın demlenmesidir.

Zeytinyağı-su karışımı, süzme yöntemiy-
le bileşenlerine ayrılabilir.

D

D

D

D

D

D

D

D
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
 1. Aşağıdaki kavram ve terimleri kendi cümlelerinizle tanımlayınız ya da açıklayınız.

a) Homojen karışım b) Heterojen karışım c) Adi karışım ç) Süspansiyon

d) Emülsiyon e) Çözünme f) Çözücü g) Çözünen

ğ) Derişim h) ppm ı) Osmotik basınç i) Koligatif özellik

j) Süzme k) Damıtma l) Diyaliz m) Faz oluşturma

n) Koagülasyon o) İyon değiştirici

 2. Homojen ve heterojen karışımlar nasıl ayırt edilir?

 3. Moleküller, çok küçük taneciklerdir ve gözle görünmez. Diğer taraftan soğuk havalarda ağzımız-

dan çıkan solunum havası görülebilir. Bu gözlemi nasıl açıklarsınız?

 4. Süspansiyon olarak sınıflandırılan karışımlara günlük yaşamdan beş farklı örnek veriniz.

 5. Emülsiyon olarak sınıflandırılan karışımlara günlük yaşamdan üç farklı örnek veriniz.

 6. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangilerinin birbiri içinde çözünebileceğini belirtiniz. Çözünme süre-

cinde hangi etkileşimlerin oluştuğunu yazınız.

a) KNO3-su b) Metil alkol (CH3OH)-su c) Katı iyot (I2)-su

 7. Derişimi kütlece %30 olan 300 g NaCl çözeltisinin nasıl hazırlanabileceğini açıklayınız. 

 8. Derişimi hacimce %80 olan 500 mL etil alkol-su çözeltisi hazırlamak için kaç mL etil alkol gerekir?

 9. Derişimi kütle/hacimce %40 olan 250 mL şekerli suda kaç gram şeker bulunur?

 10. Kış aylarında içme suları donduğu hâlde deniz suları genellikle neden donmaz? Açıklayınız.

 11. Aşırı derecede su kaybeden bireylere içme suyu yerine neden serum verilir? Açıklayınız.

 12. Aşağıdaki karışımların, bileşenlerine hangi yöntemlerle ayrılabileceğini belirtiniz.

a) KNO3-NaCl b) Kum-şeker c) Etil alkol-su ç) Zeytinyağı-su

B. Aşağıdaki ifadelerden uygun olanını seçip cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız. Ayrı-
ca seçtiğiniz ifadeyi kullanarak anlamlı bir cümle kurup defterinize yazınız.

aeresol çözücü çözünen  çöktürme dağılan  
dağıtan  derişik  damıtma emülsiyon kristallendirme  
osmotik  süzme seyreltik saf tuzlu

 1. Kâğıt yandığında çıkan duman katı ............. olarak sınıflandırılır.

 2. Süspansiyon olarak sınıflandırılan karışımlarda ..................... faz katı, ..................... faz sıvıdır.

 3. Deniz seviyesinde ....................... suyun kaynama sıcaklığı ............. suyun kaynama sıcaklığın-

dan daha büyüktür.

 4. Çözünen madde miktarı az olan çözeltiler ............., fazla olanlar ise ............. olarak sınıflandırılır. 

 5. Çözeltilerde miktarı fazla olan ve fazı belirleyen bileşene ............., miktarı az olana ............. denir.

 6. Derişim arttıkça çözeltilerin ....................... basıncı artar.

 7. Ayırma tekniklerinden ......................., tanecik boyutu farklılığından yararlanılarak geliştirilmiştir.

 8. Ayırma tekniklerinden..................., kaynama sıcaklığı farklılığından yararlanılarak geliştirilmiştir.

 9. Ayırma tekniklerinden ......................, çözünürlük farklılığından yararlanılarak geliştirilmiştir.

 10. Ayırma tekniklerinden......................., yoğunluk farklılığından yararlanılarak geliştirilmiştir.

ÜNİTE SONU
DEĞERLENDİRME

SORULARI
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C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. I.  Süt

 II. Kan

 III. Hava

   Günlük yaşamda karşılaşılan yukarıdaki karışımlardan hangisi ya da hangileri homojen karışımdır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 2. Homojen karışımlarla ilgili olan;

 I. Çözelti olarak adlandırılır,

 II. Dağılan taneciklerin boyutu 10–4 m’den daha küçüktür,

 III. İki bileşenden oluşur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 3. Çözeltiler ile ilgili olan;

 I. Çözünen madde miktarına göre üç gruba ayrılır,

 II. Çözücü, çözeltinin fazını belirler,

 III. Aşırı doymuş çözeltilerin dip kısmında çözünenin saf hali bulunur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 4. Süspansiyonlar ile ilgili olan;

 I. Dağılan faz katı, dağıtan faz ise sıvıdır,

 II. Süzme ve santrifüj yöntemleriyle bileşenlerine ayrılabilir,

 III. Tuzlu su örnek olarak gösterilebilir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 5. I. Bulut

 II. Mazot-Su

 III. Etil alkol-su

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri emülsiyondur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

 6. Aşağıdakilerden hangisi, tanecik boyutu farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerin-

den biri değildir?

A) Diyaliz B) Süzme C) Ayıklama D) Eleme E) Kristallendirme

 7. Aşağıdakilerden hangisi, çözünürlük farkından yararlanılarak geliştirilen ayırma yöntemlerinden 

biridir?

A) Yüzdürme  B) Damıtma  C) Diyaliz

 D) Kristallendirme E) Ayırma hunisi

 8. Aşağıdaki karışımlardan hangisi, yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılabilir?

A) Tuzlu su  B) Etil alkollü su  C) Şekerli su

 D) Zeytinyağlı su  E) Asetonlu su
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 9. I.  Çeşme suyu

 II. Temiz hava

 III. Oksijen gazı

   Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri homojendir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 10. Çözünme süreciyle ilgili olan;

 I. Çözücü molekülleri çözünen moleküllerinden daha büyüktür,

 II. Çözünen maddenin tanecikleri, çözücü molekülleri arasındaki boşluklara dağılır,

 III. Çözücü molekülleri, çözünen maddenin taneciklerinden daha fazladır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 11. KNO3 katısı suda çözünürken çözücü ve çözünen tanecikleri arasında hangi etkileşim oluşur?

A) İyon-anlık dipol B) Dipol-dipol  C) İyonik bağ

 D) İyon-dipol   E) Hidrojen bağı

 12. Formülü CH3OH olan metil alkol suda çözünürken çözücü ve çözünen tanecikleri arasında hangi 

etkileşim oluşur?

A) İyon-dipol   B) İyonik bağ  C) Kovalent bağ

 D) İyon-anlık dipol   E) Hidrojen bağı

 13. N2 gazının suda çok az çözünmesiyle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğru-

dur?

A) N2 gazı molekülleri çok küçük olduğu için suda çok az çözünür.

B) N2, oda sıcaklığında gaz hâlde olduğu için suda çok az çözünür.

C) N2 gazının yoğunluğu çok küçük olduğu için suda çok az çözünür.

D) N2 ve su molekülleri arasındaki etkileşim az olduğu için suda çok az çözünür.

E) N2 molekülleri iyonlaşamadığı için suda çok az çözünür.

 14. Kumun suda çözünmemesiyle ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Kum çok sert olduğu için suda çözünmez.

B) Kumun yoğunluğu fazla olduğu için suda çözünmez.

C) Kum, su molekülleriyle etkileşmediği için suda çözünmez.

D) Kum taneleri su molekülleri arasındaki boşluklara sığmadığı için suda çözünmez.

E) Kum, iyonlarına ayrışamadığı için suda çözünmez.

 15. Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda çözünmesi beklenmez?

A) LiCl B) KF C) Na2CO3 D) AgNO3 E) CCl4
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 16. Hacimce %40 etil alkol içeren 200 mL çözeltide kaç gram etil alkol bulunur (detil alkol=0,8 g/mL)?

A) 32 B) 40 C) 64 D) 80 E) 160

 17. 25 gram NaCl’ün 225 mL suda çözünmesiyle hazırlanan çözeltinin kütlece yüzde derişimi nedir 

(dsu=0,1 g/mL)?

A) 10,0 B) 11,1 C) 22,5 D) 25,0 E) 30,0

 18. Yoğunluğu 0,5 g/mL olan bir sıvının suda çözünmesiyle hazırlan üç çözeltinin derişimi şöyledir:

 I. Kütlece %10

 II. Hacimce %20

 III. 90 ppm

   Bu çözeltilerin eşit hacimlerinde çözünmüş madde miktarları arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) III > II > I  B) II > I > III  C) I > II > III D) II > III > I  E) I > III > II

 19. Çözeltilerin kaynama sıcaklıklarıyla ilgili olan;

 I. Çözeltilerin kaynama sıcaklığı, saf çözücünün kaynama sıcaklığından daha yüksektir,

 II. Çözeltilerin derişimi arttıkça kaynama sıcaklığı azalır,

 III. Seyreltik çözeltilerin belli bir kaynama sıcaklığı vardır, 

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) II ve III

 20. Çözeltilerin donma sıcaklıklarıyla ilgili olan;

 I. Çözeltilerin donma sıcaklığı, saf çözücünün donma sıcaklığından daha yüksektir,

 II. Çözeltilerin derişimi arttıkça donma sıcaklığı azalır,

 III. Seyreltik çözeltilerin belli bir donma sıcaklığı vardır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 21. Su kaybeden bireylere su yerine serum verilmesinin nedeni nedir?

A) Osmotik basınç

B) Kaynama sıcaklığı düşmesi

C) Donma sıcaklığı yükselmesi

D) Kaynama sıcaklığı yükselmesi

E) Donma sıcaklığı alçalması

 22. Aşağıdakilerden hangisi, düşük sıcaklıklarda taşıtların cam sularının donmasını engellemek için 

alınabilecek önlemler arasında yer almaz?

A) Cam suyuna tuz katılması

B) Cam suyuna etil alkol katılması

C) Cam suyuna kum katılması

D) Cam suyuna şeker katılması

E) Cam suyuna antifriz katılması
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Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulus-

ların kalkınmasında ve refaha ulaşmasında büyük 

önem taşır. Sanayileşme ve kalkınma yarışında 

öne geçebilme çabasındaki uluslar, bu yarışta ken-

dileri için en avantajlı ham madde ya da enerjinin 

arayışı içinde olmak zorundadır. Kömür, dünyanın 

en yaşlı, en güvenilir ve aynı zamanda düşük mali-

yetlerle elde edilebilen fosil yakıtıdır. Bu yakıt çoğu 

zaman, yer altındaki maden ocaklarından çıkarılır. 

Peki, kömür nasıl oluşur?

Bu bölümde fosil yakıtlara odaklanılarak fosil 

yakıtlardan kömür ve petrolün nasıl oluştuğu, 

kömürün nasıl sınıflandırıldığı, petrolün nasıl bile-

şenlerine ayrıldığı, hidrokarbonların neler olduğu, 

hidrokarbonların nasıl yandığı konuları üzerinde 

durulacaktır.

1. BÖLÜM
FOSİL YAKITLAR

 1. Evinizde ısınma ve ısıtma amacıyla kullanılan yakıtları listeleyiniz. Bu yakıtların nasıl temin 
edildiğini araştırınız.

 2. Kömür, ülkemizin hangi bölgelerinde çıkarılmaktadır? Açıklayınız.

 3. Tüp gaz nedir? Bileşenleri nelerdir? Araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

1.1. Kömür Nasıl Oluşur?

1.2. Kömürler Nasıl Sınıflandırılır?

1.3. Petrol Nasıl Oluşur?

1.4. Ham Petrolün Rafinasyonu

1.5. Başlıca Petrol Bileşenleri

1.6. Hidrokarbonlar

1.7. Hidrokarbonların Yanma Tepkimeleri

Kavramlar

• Fosil yakıt • Kömür

• Turba  • Linyit

• Taş kömürü • Antrasit

• Hidrokarbon • Alkan

• Alken  • Alkin

• Alkol  • Aromatik bileşik
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Şekil 3.1 Kömürün oluşumu

1.1. Kömür Nasıl Oluşur?

Halk arasında kara elmas olarak da bilinen kömür, tarihte ilk 

defa Çinliler tarafından kullanılmıştır. Dünya genelinde işletmeciliği-

ne 12. yüzyılda başlanmış olmasına karşın kömürün yoğun olarak 

kullanımı 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra olmuştur. Demir-çelik 

sanayisinin ham maddesi olan kömürden birçok farklı alanda 

yararlanılmaktadır. Günümüzde çıkarılan kömürün büyük bölümü, 

elektrik üretiminde ve evlerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Peki, 

insanlar için bu kadar önemli olan kömür nasıl oluşur? Şekil 3.1’de 

kömürün nasıl oluştuğu modellenmiştir. Şekli inceleyerek kömürün 

nasıl oluşmuş olabileceğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Su tabakası

Su tabakası

Tortul tabaka

Tortul tabaka ve 
tortul kayalar

Eski döneme ait 
bataklık bitkileri

Bitki artıkları

Yaklaşık 300 milyon 
yıl önce

Kömür

Bataklık kömürü

Kömür, yapısında çoğunlukla karbon, az miktarda hidrojen, 

oksijen, kükürt ve azot elementleri bulunduran bir kayaçtır. Belli 

bir kimyasal formülle gösterilmeyen kömür doğada kil, alüvyon gibi 

anorganik yapılı maddelerle karışım hâlinde bulunur. Genellikle 

kahverengi ve siyah renk tonlarında, heterojen görünümlü olan 

kömür; gevrek, kırılgan, yanabilen bir maddedir.

Kömür, çoğunlukla bitkisel maddelerin ya da bitki parçalarının 

uzun yıllar boyunca tortul kayaçlar altında kalmasıyla oluşan bir 

maddedir. Bilim insanlarına göre bu oluşum günümüzden yaklaşık 
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350 milyon yıl önce bataklıklarda başlamıştır (Fotoğraf 3.1). Nemli 

ve sıcak bir iklimi olan bataklıklarda sürekli yeni bitkiler yetiştikçe 

yaşlı, kuruyan, kırılan ya da devrilen bitki kalıntıları çamura batmış 

ve bunlar, pH değeri 4-5 olan bataklık suyuyla etkileşerek kimyasal 

değişime uğramıştır. Daha sonra jel hâline dönüşen bitkisel kalıntı-

lar nehir suyu, rüzgâr, deprem gibi dış etmenlerle kil, kum, kireç ve 

taşlarla kapanmış, havayla teması kesilmiştir.

Oksijensiz ortamda bitki kalıntılarının çürüyerek kömüre dönüş-

mesi çok uzun bir zaman gerektirir. Jeolojik olarak kömürlerin yaşla-

rı 400 milyon yılla 15 milyon yıl arasında değişir. Örneğin ülkemizin 

de içinde yer aldığı kuzey yarım kürede kömür 350-280 milyon yıl 

önce oluşmaya başlamışken Güney Amerika, Endonezya ve Yeni 

Zelanda'da 100 ila 15 milyon yıl önce oluşmaya başlamıştır. Peki, 

kömürün oluşum sürelerinin bu kadar farklılaşmasının nedeni nedir?

Bilindiği gibi yerkürede, çekirdeğe doğru inildikçe sıcaklık artar. 

Aynı zamanda volkanik faaliyetler ve fay hareketleri nedeniyle de 

sıcaklık yükselir. Diğer taraftan tortul kayaç tabakası kalınlaştıkça 

bitki kalıntılarına daha fazla basınç uygulanır. Sıcaklık ve basınçtaki 

bu yükselme, turba adı verilen organik maddelerden su buharının 

uzaklaşmasını sağlar. Eğer sıcaklık ve basınç artışı devam ederse 

organik maddelerin yapısından sırasıyla karbondioksit (CO2), oksi-

jen (O2) ve hidrojen (H2) gazı ayrılır. Sonuçta turba olarak bilinen 

ancak kömür olarak kabul edilmeyen organik kütle, kömüre dönüş-

müş olur (Fotoğraf 3.2). Bu sürece kömürleşme denir.

Kömürleri meydana getiren bataklıkların geliştiği ortamlar şun-

lardır: 

• Deltalar (En kalın kömür damarlarının oluştuğu bölgelerdir.),

• Göller (Göl kıyıları, kalın kömür damarlarının meydana geldiği 

uygun bataklık bölgeleridir.), 

• Lagünler (Deniz etkisinin olduğu ince kömür damarcıklarını 

meydana getirirler.), 

• Akarsu taşma ovaları (İnce kömür damarcıklarını oluşturur.).

1.2. Kömürler Nasıl Sınıflandırılır?

Bitki kalıntılarından kömür oluşum süreci dikkatlice irdelenirse 

kömürleşme zamanı, nem miktarı, kül ve uçucu madde içeriği, ele-

mentlerin yüzde bileşenleri vb. açılardan kömürlerin çeşitlilik gös-

termesi gerektiği söylenebilir (Fotoğraf 3.3). Bu durum, kömürlerin 

benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırılmasını zorunlu kılmıştır. 

Kömür üretimi, kullanımı ve teknolojisi ileri düzeyde olan bazı ülke-

ler kendi özel sınıflandırmalarını yapsalar da uluslararası düzeyde 

genel bir sınıflandırma sistematiği geliştirilmiştir. 

Kömürlerin kullanımında genel olarak tane boyutu önemli bir 

faktördür. Kömürler, eleme sistemindeki üst ve alt elek açıklıkları ile 

belirtilen boyut gruplarına ayrılır. Çeşitli boyut grubundaki kömürler 

Fotoğraf 3.1 Amerika Birleşik 
Devletleri'nin Teksas eyaletinde aktif 

olan bir bataklık

Fotoğraf 3.2 Kömür katmanları

Fotoğraf 3.3 Farklı özelliklere sahip 
kömür örnekleri
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değişik tüketim yerlerinde kullanılır. Piyasaya sunulan ürünler, tane 

boyutunun yanı sıra kül, kükürt ve nem içerikleri, mineral madde 

içerikleri, kalorifik değerlerle yıkanabilirlik, kurutulabilirlik, biriketlene-

bilirlik ve koklaşabilirlik parametreleri bazında sınıflandırılır.

Ürün Özelliği Kullanım alanı

Tüvenan kömür
0-100 mm boyutunda ocaktan çıkarıldığı şekil-

de piyasaya arz edilen ürün
Isınma

Krible kömür
10-30 mm boyutunda elenmiş tüvenandan 

daha az küllü ürün
Isınma

Toz kömür Elek altında kalmış ürün
Termik santraller ve farklı sa-

nayi dalları

Kurutulmuş 

kömür

Orijinal bünye nemi kurutucularla düşürülmüş, 
ısıl değeri tüvenan ve krible kömürden yüksek 
ürün

Isınma ve farklı sanayi dalları

Lave kömür
Yıkanmış ve boyutlandırılmış, düşük kül ve 

nemli, ısıl değeri yüksek ürün
Isınma ve farklı sanayi dalları

Biriket kömür
Toz kömürün preslenerek değişik boyutlara ge-

tirildiği ürün
Isınma

Kok kömür
Taş kömürün dönerli ve hareketli ızgaralı fırın-

larda ısıtılmasıyla elde edilen, karbon ve ısıl de-
ğeri yüksek ürün

Metalurji, cam ve porselen sa-

nayisi

Tablo 3.1. Farklı ölçütlere göre sınıfl andırılan kömürlerin özellikleri ve genel kullanım alanları

Kömürler organik olgunluklarına, ısıl değerlerine, yapılarındaki 

karbon ve nem oranlarına göre linyit, alt bitümlü, taş kömürü, ant-

rasit gibi gruplara ayrılır. Bu sınıflandırma Şekil 3.2’de gösterilmiş-

tir. Şekli inceleyerek kömürlerin olgunluk sürelerinin nasıl olması 

gerektiğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Şekil 3.2 Kömürlerin ısıl değerlerine, yapılarındaki karbon ve nem oranlarına göre sınıfl andırılması

YÜKSEK
DEĞER

Taş kömür Düşük kalorili kömürler

Alt bitümlüAntrasit

Sanayi
(dumansız yakıt dâhil)

Demir ve çelik
sanayisi

Elektrik enerjisi üretimi, çimento 
fabrikaları ve diğer sanayiler

Büyük oranda 
elektrik enerjisi 

üretimi

Bitümlü

Metalurjik
koklaşabilir kömür

Kullanım 
Yerleri

Termal
buhar kömürü

Linyit

KARBON/ENERJİ MİKTARI

NEM MİKTARI
YÜKSEK
DEĞER

1 kg yakıtın yandığında 

verdiği ısı miktarına kalori-

fi k değer denir.
!
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Kömürler şüphesiz içlerinde kil, silt, kum ve değişik oranlarda 

anorganik madde bulundurur. Kömürlerin içinde bulunan bu anor-

ganik maddeler kömürün kalitesini olumsuz etkiler. Bir kömürün 

kalitesi, kullanıldığı alana göre farklı anlamlar içerebilir. Örneğin 

kok imalinde en kaliteli kömür; şişebilen, gözenekli hâle gelebilen 

ve dayanıklı olabilen, okside olmamış kömürdür ve en iyi kömürdür. 

Yakıt ham maddesi olarak kömürün koklaşması bir anlam ifade 

etmez; en fazla aranan özellik, fazla ısısal niteliğe sahip olmasıdır. 

Kömürü sıvılaştırma işlemine tabi tuttuğumuzda ise en aranan özel-

liği, uçucu maddesinin fazla olmaması gibi özellikleri gelmektedir.

Esas bileşenleri karbon ve hidrojen olan kömür, az da olsa bün-

yesinde azotlu ve kükürtlü bileşikler bulundurur. Kömür yanmaya 

başladığında bu bileşikler de tepkimeye girer. Sonuçta kömürün 

yanmasıyla atmosfere CO2, H2O, NO ve SO2 gazları salınır (Fotoğ-

raf 3.4). Bu gazlardan NO ve SO2, çevre için oldukça zararlıdır. 

Örneğin NO gazını ele alalım. Atmosfere salınan NO, aşağıdaki 

tepkime basamaklarına göre yükseltgenerek NO2 gazına dönüşür.

2 NO (g) → N2O2 (g)

N2O2 (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)

NO2 gazı havadaki su molekülleriyle etkileşerek HNO3’e dönü-

şür ve asit yağmurlarını oluşturur. 

3 NO2 (g) + H2O (g) → 2HNO3 (g) + NO (g)

Benzer bir tepkimeyi SO2 gazı da vermektedir. Çok fazla azot 

ve kükürt içeren kömürün yanması sonucunda oluşan asit yağmur-

larının çevreye çok fazla zararı vardır. Göl, havuz, nehir, baraj ve 

toprakları yaşanamayacak kadar asidik yapan bu yağmurlar, su ve 

karasal ekosisteme son derece fazla zarar vermektedir. Özellikle 

bitkiler, asit yağmurlarından ilk etkilenen varlıklardır (Fotoğraf 3.5). 

Diğer taraftan toprağın asitliğindeki en küçük değişiklik, toprakta-

ki bazı minerallerin çözünerek nehir sularına karışmasına neden 

olmakta ve dolayısıyla toprağın bileşimi değiştiği gibi içme ve 

sulama suları kirlenmektedir. Bunlar da besin zincirleriyle insanlara 

geçerek pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır.

1.3. Petrol Nasıl Oluşur?

Çevremizdeki otomobil, otobüs, kamyon ve kamyonetlerin yakıt-

ları incelenirse hemen hemen tamamına yakınının LPG, benzin ya 

da mazot olduğu görülür. Bu yakıtlar önceki yıllardan da anımsa-

nacağı gibi petrol türevleridir. Diğer bir ifadeyle petrolden üretilmiş-

lerdir. Peki, petrol nedir ve nasıl oluşur? Bir sonraki sayfada verilen 

Şekil 3.3’te, petrol bulunan bir bölgenin katman özellikleri verilmiştir. 

Şekli inceleyerek petrol oluşumunun nasıl gerçekleşmiş olabileceği-

ni arkadaşlarınızla tartışınız.

Fotoğraf 3.4 Yakıt olarak kömür 
kullanan termik santralden atmosfere 

salınan maddeler

Fotoğraf 3.5 Asit yağmurundan 
etkilenmiş bitki örtüsü
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Petrol oluşumuyla ilgili olarak 1800’lü yıllardan bu yana çeşitli 

görüşler ileri sürülmüş, araştırma ve deneyler yapılmış, birçok 

farklı teori ortaya atılmıştır. Bu teoriler genel olarak iki gruba ayrı-

lır. Anorganik köken teorileri olarak adlandırılan ilk gruptakilere 

göre petrolün kökeni anorganik maddelerdir. Örneğin Mendeleyev 

(Mendelev)’in 1902 yılında ortaya koyduğu teoriye göre petrolün 

kökeni, yer kabuğundaki demir karbür bileşiğidir. Bu bileşik yer altı-

na sızan sularla etkileşerek metan gazını oluşturmakta, metan gazı 

da diğer hidrokarbonlara dönüşmektedir.

Günümüzde bazı bilimsel veriler, “Petrol, anorganik madde-

lerden oluşur.” görüşünü geçersiz kılmaktadır. Örneğin petrolün 

yapısında bulunan porfirin, piridin, klorofil (Şekil 3.4) gibi maddeler 

laboratuvar ortamında anorganik maddelerden oluşturulamamak-

tadır. Ayrıca araştırmalara göre yer kabuğunun derinliklerine doğru 

petrol artmamakta, aksine genç örtü kayaları içerisinde daha yaygın 

olarak bulunmaktadır. O hâlde petrolün anorganik maddelerin tepki-

mesi sonucunda oluştuğunu söylemek mümkün değildir.

Petrol oluşumuyla ilgili olarak organik kökenli teoriler olarak 

adlandırılan ikinci gruptaki bazı teorilere göre petrolün kökeni kömür-

ler gibi karasal bitkilerdir. Ancak linyitten elde edilen zift ile petrolün 

kimyasal yapısının birbirinden farklı olması, petrol alanlarında genel-

likle kömüre rastlanılmaması bu teorileri zayıflatmaktadır.

(x
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m
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Birçok araştırmacıya göre petrol, hem hayvansal hem de bitkisel 

kökenlidir. Örneğin balık etinin damıtılmasından elde edilen madde-

lerle ham petrolün damıtılmasından elde edilen maddeler birbirine 

benzerdir. Diğer taraftan ham petrolde çok az miktarda bulunan I, 
Br, P ve amonyum tuzları, yosun küllerinde de bulunmaktadır. Dola-

yısıyla bu bulgular, petrolün organik kökenli olduğunu kanıtlamakta-

dır. Peki, organik kökenli maddelerden petrol nasıl oluşur?

Petrol oluşumu aynen kömür gibi çok uzun yıllar gerektirir. Bu 

oluşum dinazor, balık, yosun gibi organik kökenli canlıların ölüp top-

rağa karışmasıyla başlar. Bu karışım heyelan, deprem vb. etkenlerle 

yer altı tabakalarında birikir. Organik maddelerin gömülme derinliği 

arttıkça basınç ve sıcaklık artar. Zamanla sıcaklığın artması ve basın-

cın yükselmesiyle organik kökenli maddelerde fiziksel ve kimyasal 

değişimler meydana gelir. Örneğin sıcaklığın 50 oC’a ulaştığı 2200 

metre derinliklerde organik maddelerden CO2 ve H2O uzaklaşarak 

asfalten ve reçineleri içeren ilk petrol ürünleri oluşur. Oluşan madde-

ler, basıncın da etkisiyle gözenekli kum tabakasında hareket ederek 

yer altında kapan olarak adlandırılan bölgelerde birikir ve buralardan 

çıkarılır (Fotoğraf 3.6).

Organik maddelerden petrol oluşumu üç aşamada gerçekleşen 

bir olaydır. İlk aşama, yeryüzüne yakın derinliklerde, normal sıcaklık 

ve basınçlarda bakteriler yardımıyla organik maddelerin parçalan-

dığı aşamadır. Oluşan maddeler katmanlardaki sularda çözünür. 

Derinlik arttıkça basıncın etkisiyle katmanlarda sıkılaşma artar 

ve içerisinde karbondioksit, metan, hidrojen sülfür (H2S) ile diğer 

bozunmuş organik madde artıklarını bulunduran sular ortamdan 

uzaklaştırılır. Katmanlardaki çökmeler sonucunda mağmaya yakla-

şıldıkça sıcaklık iyice artar. Bu sırada bakteriler öldüğü için biyojenik 

reaksiyonlar durur, anorganik reaksiyonlar hızlanır. Sonuçta organik 

maddelerden metan, karbondioksit ve su çıkarak kerojen adı veri-

len karmaşık yapılı bir hidrokarbon oluşur.

Petrol oluşumunun ikinci aşaması, 1000-6000 m derinliklerde 

yüksek sıcaklık (60-177 oC) ve basınçta kerojenin hidrokarbonlara 

dönüştüğü aşamadır. İlk oluşan hidrokarbonlar, 15 ile 30 karbon 

atomu içeren biyojenik moleküllerdir. Derinlik arttıkça yani gömülme 

ilerledikçe karbon atomları arasındaki bağların kopması hızlanarak 

mol kütlesi küçük, hidrojen içeriği fazla hidrokarbonlar oluşur. Bu 

sırada kerojenin kalıntısında hidrojen elementinin yüzde bileşimi 

azalırken karbon elementininki artar.

Petrol oluşumunun üçüncü aşaması, yüksek sıcaklık ve basınç-

larda meydana gelen başkalaşım aşamasıdır. Bu aşamada kayaç-

taki katı organik maddeler erimeden değişime uğrar. Bu değişimler 

sıcaklığa ve zamana bağlıdır. Basınç, gerekli sıcaklığa erişebilmek 

için zorunludur ancak petrolün oluşumundan çok, bir yerden başka 

bir yere iletilmesinde etkilidir (Fotoğraf 3.7).

Fotoğraf 3.6 Atbaşı olarak adlan-
dırılan düzenkle petrol kuyusundan 

petrolün çıkarılması

Fotoğraf 3.7 Katmanlardaki 
çatlaklardan ham petrolün sızıp 

yeryüzüne çıkması
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Petrolü oluşturan hidrokarbonların yer altında bir yerden başka 

bir yere göç etmesinin iki önemli nedeni vardır. Bunlar basınç ve 

yoğunluktur. Yerin derinliklerinde basınç yüksek olduğundan sıvı 

ya da gaz hâldeki hidrokarbonlar bir engelle karşılaşmadığı sürece 

basıncın düşük olduğu katmanlara doğru akar. Hidrokarbonların 

yoğunluğu, su ve kayaçlara oranla, çok düşük olduğundan bu 

akmayı kolaylaştırır.

Hidrokarbonların oluştuğu gözenekli ve geçirimli ana kayaçtan, 

içinde toplanacağı hazne kayaca göç etmesine birincil göç denir. 

Hazne kayaçta kırıklar varsa hidrokarbonlar bu kırıklardan tekrar 

göç edebilir. İkincil göç olarak adlandırılan bu göçte hidrokarbonlar 

yoğunluk farkına göre tabakalaşır. Eğer hazne kayacın etrafı sızın-

tıları önleyen, gözenekli ve geçirgen olmayan kireç taşı, jips gibi 

tabakalarla çevriliyse hidrokarbonlar göç edemez ve bir karışım 

oluşur. Hidrokarbonların oluşturduğu bu karışıma petrol denir.

Petrol sözcüğü, Latince taş anlamına gelen “petrol” ve yağ anla-

mına gelen “oleum” kelimelerinden türetilmiştir ve taş yağı anlamına 

gelir. Petrol, karbon ve hidrojenle birlikte az miktarda azot, oksijen 

ve kükürt elementlerinden oluşmuş bileşikleri içeren bir karışımdır. 

Dolayısıyla petrolün bir formülü yoktur.

Normal şartlarda (0 oC ve 1 atm. basınçta) petrol katı, sıvı ya 

da gaz hâlde bulunabilir. Mol kütlesi yüksek hidrokarbonlardan olu-

şan katı hâldeki petrol, özelliklerine ve yöresel kullanımlarına bağlı 

olarak asfalt, zift, katran gibi isimlerle anılır. Sıvı hâldeki petrol ise 

genellikle ham petrol olarak bilinir (Fotoğraf 3.8).

1.4. Ham Petrolün Rafinasyonu

Ham petrol aslında sıvı hâldeki hidrokarbonlarla bu hidrokar-

bonlarda değişen oranlarda çözünmüş gazlardan ve katı hâldeki 

maddelerden oluşur. Akışkanlığı yüksek ham petroller açık kah-

verengi, sarı ya da yeşil renkliyken akışkanlığı düşük olanlar koyu 

kahverengi ya da siyah renklidir.

Ham petrolün rafine edilmesi ya da rafinasyonuyla pek çok farklı 

madde elde edilir. Örneğin taşıtlarda kullanılan sıvılaştırılmış petrol 

gazları (LPG), normal ve süper benzin, jet yakıtları, enerji sektö-

ründe kullanılan gaz yağı ve çeşitli kalitedeki motorinler, elektrik 

santrallerinde ve gübre sanayisinde kullanılan nafta, yol yapımında 

kullanılan asfalt, bunlardan bazılarıdır. Peki, ham petrolün rafi-

nasyonu nasıl yapılır? Rafinasyon yaparken nelere dikkat etmek 

gerekir? Bir sonraki sayfada verilen Şekil 3.5’te petrol rafinasyonu 

şematize edilmiştir. Şekli inceleyerek ham petrolün nasıl rafine edil-

diğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Fotoğraf 3.8 Bir kuyudan çıkan 
ham petrol
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Ham petrol; anorganik tuzlar, askıda kalan katı maddeler ve 

suda çözünebilir metaller içerir. Bu maddeler korozyona, tıkanma-

ya, cihazların bozulmasına ve katalitik işlemlerin verimine etki eder. 

Rafinasyon işlemine başlamadan önce bu maddelerin ham petrol-

den uzaklaştırılması gerekir. Bunun için sıvı-sıvı özütleme yöntemi 

kullanılır. Bu yöntemde ham petrol sıcak suyla karıştırılıp safsız-

lıkların suda çözünmesi sağlanır. Daha sonra yoğunluk farkından 

yararlanılarak petrolle su birbirinden ayrılır. Yoğunluğu küçük olduğu 

için su üstünde kalan petrol, destilasyon (damıtma) kulesine alınır.

Şekil 3.5 Petrol rafi nasyonunun şematik gösterimi

Sülfür geri Sülfür

Propan

Benzen

YenidenHidrojenle

Hidrojenle

Hidrojenle

Hidrojenle

Hidrojenle

Hidrojenle

Hidrojenle

benzini

benzini
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Anorganik tuzlardan ve sudan ayrılan ham petrol, yüzlerce farklı 

bileşik içerir. Bu bileşiklerin kaynama sıcaklıkları birbirine yakındır. 

Bu nedenle ham petrol, basit damıtma yöntemiyle bileşenlerine 

ayrılamadığı için ayrımsal damıtma yöntemini kullanmak gerekir.

Ayrımsal damıtma işleminde ham petrol, bir fırından geçirilerek 

yaklaşık 350 oC’a kadar ısıtılır. Isıtılan petrol, kolona alınarak uçucu 

bileşence zengin buharı yoğuşturulur. Yoğuşan sıvı, alttan gelen 

sıvı buharlarıyla tekrar ısınır ve buharlaşır. Buharlaşan petrol ürün-

leri kolonun üst katmanlarında tekrar yoğuşturulur. Bu işlem sürekli 

tekrarlanır. Sonuçta damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde 

petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısımlarında kay-

nama sıcaklığı küçük, alt kısımlarında kaynama sıcaklığı büyük olan 

bileşenler toplanır. Damıtma kolonunun farklı kısımlarında toplanan 

bileşenlerin kaynama sıcaklığı aralıkları ve bu bileşenlerin bazı 

kullanım alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.

1.5. Başlıca Petrol Bileşenleri

Ham petrol, petrol oluşumunun başladığı organik materyalin 

türüne, petrol oluşum sürecinin uzunluğuna, sıcaklığına ve basın-

cına bağlı olarak yüzlerce, hatta binlerce farklı bileşenden oluşmuş 

olabilir. Bu bileşenlerin başlıcaları aşağıda özetlenmiştir.

Gaz ürünler (LPG); bazı araçlarda yakıt, mutfaklarda ve evlerde 

ise ısıtma amaçlı kullanılır (Fotoğraf 3.9).

Petrol eteri ve ligroin; önceleri petrol rafinerilerinden çıktığı gibi 

çözücü olarak kullanılan bu maddeler günümüzde tekrar ayrımsal 

damıtma işlemine tabi tutulmakta ve saf pentan, hekzan ile heptan 

üretilmektedir. Üretilen bu maddelerden farklı sanayi dallarında 

çözücü olarak yararlanılmaktadır.

Benzin; otomobillerin 4 zamanlı iç patlamalı motorlarında yakıt 

olarak kullanılır.

Bileşenlerin kaynama 
sıcaklığı aralığı (ºC)

Bileşenlerin molekülündeki 
karbon atomu sayısı

Bazı bileşenlerin ticari adı

20’nin altında 1-4 Doğal gaz, tüp gaz (LPG)

20-60 arasında 5-6 Petrol eteri

10-100 arasında 6-7 Organik çözücüler

40-200 arasında 5-10 Benzin

175-325 arasında 12-18 Kerosen ve jet yakıtı

250-400 arasında 12 ve daha fazla Gaz yağı, motorin

Uçucu olmayanlar 20 ve daha fazla Gres, asfalt, katran

Tablo 3.2 Petrol rafi nasyonunda elde edilen bileşenlerin bazı özellikleri ve ticari adları

Fotoğraf 3.9 Evlere LPG taşınmasını 
sağlayan bir tüp örneği
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Bileşiğin adı Bileşiğin formülü Bileşiğin açık formülü
Bileşiğin top-çubuk 

modeli

Metan CH4

Etan C2H6

Eten C2H4

Etin C2H2

Su H2O

Tablo 3.3 Karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş bazı bileşiklerin ad, formül ve top-çubuk modelleri

H

C

H

HH

O HH

C CH H

H

H

H

CC

H

H

C

H

H

H

H

C H

Petrolün rafinasyonun-
dan elde edilen benzin, 
araçlarda yakıt olarak doğ-
rudan kullanılamaz. Benzi-
nin yakıt olarak kullanıla-
bilmesi için içerisine, pas 
ve is önleyici, antioksidan, 
metal deaktivatör, karbüra-
tör bozunmasını engelleyici 
maddeler katılmalıdır. Ayrı-
ca benzine mutlaka oktan 
sayısını yükselten vuruntu 
önleyici karıştırılmalıdır. Bu 
madde genellikle tetrae-
til kurşundur [(C2H5)4Pb]. 
Ancak bu madde zehirlidir 
ve hava kirliliğine neden 
olur. Bu nedenle son yıl-
larda bu madde yerine ter-
siyer butil-metil peroksit 
[(CH3)3C−O−O−CH3] mad-
desi kullanılmaktadır. Bu 
şekilde üretilmiş benzine, 
kurşunsuz benzin denir.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?

Gaz yağı; eskiden gaz yağı lambalarında yakılan bu madde 

günümüzde jet uçaklarında yakıt olarak kullanılmaktadır.

Mazot ya da motorin; kamyon, otobüs gibi ağır vasıtalarda dizel 

motoru yakıtı olarak kullanılır.

Sıvı parafin; yağlama yağı olarak kullanılır.

Katı parafin; mum yapımında da kullanılan bu maddenin birçok 

farklı kullanım alanı vardır.

Zift; petrol rafinasyonunda atık olarak kalan bu madde yolların 

asfaltlanmasında, çatıların ve binaların yalıtılmasında kullanılır.

1.6. Hidrokarbonlar

Çevremizde bulunan tüm maddeler 92 elementten oluşmuştur. 

Ancak bu elementlerden iki tanesinin oluşturduğu bileşik sayısı 

diğerlerinden çok daha fazladır. Bunlar karbon ve hidrojen ele-

mentleridir. Karbon ve hidrojen elementlerinden günümüzde analiz 

edilmiş ya da sentezlenmiş bileşik sayısı bir milyonun üzerindedir. 

Peki, karbon ve hidrojen elementlerinden bu kadar fazla bileşik elde 

edilmesinin nedeni nedir? Tablo 3.1’de karbon, hidrojen, oksijen ve 

azot elementlerinden oluşmuş bazı bileşiklerin top çubuk modelleri 

verilmiştir. Bu modelleri inceleyerek her bir element atomunun kaç 

bağ yaptığını tespit ediniz. Element atomlarının bağ yapma özelli-

ğini karşılaştırınız. 
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Tablo 3.3 incelenirse bileşiklerde hidrojen atomunun tek, oksijen 

atomunun iki, azot atomunun üç, karbon atomunun ise dört bağla 

diğer atomlara bağlandığı görülür. Etan, eten ve etin bileşiklerinde 

atomların bağ yapma özellikleri karşılaştırılırsa karbon atomunun 

tekli bağ, çift bağ ve üçlü bağ yapabildiği ifade edilebilir. Diğer taraf-

tan karbon atomu, oksijen ve azotla hem tekli hem de çoklu (çift ya 

da üçlü) bağlarla bağlanabilmektedir. Örneğin asetik asitte karbon 

atomu oksijen atomlarından birine çift bağla bağlanmışken diğerine 

tekli bağla bağlanmıştır. Sonuç olarak karbon atomunun bağ yapma 

özelliği, organik bileşik sayısının anorganik bileşiklere oranla daha 

fazla olmasına neden olmaktadır.

Sayısı milyonları aşan organik bileşiklerin her birinin özelliğini 

bilmek mümkün değildir. Bu yüzden bilim insanları bu bileşikleri 

sınıflandırarak incelemektedir. Bu sınıflandırmaya göre sadece 

hidrojen ve karbon atomlarından oluşmuş organik bileşiklere, hid-

rokarbonlar denir.

Hidrokarbonlar, organik bileşiklerin en geniş grubudur. Bu 

nedenle alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olarak 

alt gruplara ayrılarak incelenir. Hidrokarbonların bu sınıflandırması, 

19. yüzyılda organik kimyacıların yalnızca doğal kaynaklı madde-

lerle uğraştığı bir dönemde yapılmıştır. O dönemdeki bilgilere göre 

organik bileşiklerin kaynaklarından biri, yağlardır. İşte alifatik terimi, 

Karbondioksit CO2

Amonyak NH3

Hidrojen siyanür HCN

Metil amin CH3NH2

Asetik asit CH3COOH

Metil alkol CH3OH

C OO

C NH

H

NH H

H

C

H

H

H

N H

H O

C

H

H HC O

H

C

H

H O H
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Yunancada katı yağ anlamına gelen "aleiphar" sözcüğünden türetil-

miştir. Aromatik terimi ise aromalı, hoş kokulu bitki özlerinden elde 

edilen organik bileşikler için kullanılmıştır.

Alifatik hidrokarbonların üç temel grubu vardır. Bunlar; alkanlar, 

alkenler ve alkinlerdir. 

1.6.1. Alkanlar

Karbon atomları arasında tekli bağların bulunduğu hidrokarbon-

lara alkanlar denir. Alkanların en basiti Jüpiter, Satürn, Uranüs ve 

Neptün gezegenlerinin atmosferinde bol miktarda bulunan metan-

dır. Normal şartlarda gaz hâlinde bulunan metan; renksiz, kokusuz 

bir maddedir. Metan, yeryüzünde metanojenler olarak adlandırılan 

bakterilerin oksijensiz ortamda bitki ve hayvan kalıntılarını parça-

lamasıyla oluşur. Metanojenler genellikle bataklıklarda yaşar. Bu 

nedenle bataklık gazı hemen hemen tamamen metandan oluşur. 

Doğal gazın ise %75 ile %85’i metandır. 

Alkanların metandan sonraki diğer iki üyesi etan (C2H6) ve pro-

pan (C3H8)dır. Bu alkanlardan etanın kaynama sıcaklığı metanınkin-

den, propanın kaynama sıcaklığı ise etanınkinden oldukça yüksektir 

(Tablo 3.4). Diğer alkanlara baktığımızda karbon sayısı arttıkça 

kaynama sıcaklıklarının da arttığı görülür. Alkanların bir karbonludan 

dört karbonluya kadar olan üyeleri oda sıcaklıklarında gazdır.

Alkanlarda karbon sayısı arttıkça kapalı formülleri aynı fakat açık 

formülleri farklı olan bileşiklerle karşılaşılır. Örneğin kapalı formülü 

C4H10 olan alkanı ele alalım. Bu alkan, tüm karbon atomlarının düz 

bir zincir şeklinde birbirine tek bağla bağlandığı alkan olabileceği 

gibi dallanmış bir alkan da olabilir (Şekil 3.6). Bu nedenle karbon 

sayısı üçten daha fazla olan alkanlar düz zincirli ve dallanmış ola-

rak sınıflandırılır. Bir sonraki sayfada verilen Tablo 3.5’te düz zincirli 

alkanlardan bazılarının adları ve formülleri verilmiştir. Tablodaki açık 

formülleri karşılaştırarak tekrar eden grubu belirleyiniz.

Tablo 3.6 incelenirse birbirini izleyen iki bileşik arasında "−CH2−" 

grubu kadar fark olduğu görülür. Bu fark, karbon sayısı birer birer 

değişen diğer organik bileşiklerde de vardır. Bunlara homolog sıra-

lı bileşik dizileri denir.

Bileşiğin 
adı

Kaynama 
sıcaklığı (ºC)

Metan -160

Etan -89

Propan -42

Bütan -0,5

Pentan 36

Hekzan 68

Tablo 3.4 Bazı alkanların 1 atm. 
dış basınçtaki kaynama sıcaklıkları

Şekil 3.6 Kapalı formülü C4H10 olan iki farklı bileşiğin açık formülleri 
a. Düz zincirli, b. Dallanmış

H

C

H

H

H

H

a

H

H

C C

H

H

C H

     b

H

C

C CC

H
H

H H H

H
H

HH
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n-alkanlar olarak da bilinen düz zincirli alkanlar, homolog seriye 

sahip bileşiklerdir. Bunların molekül formülleri, tekrar eden "–CH2–" 

grubu parantez içine alınarak daha kısa şekilde gösterilebilir. Örne-

ğin n-pentan, CH3(CH2)3CH3; n-heksan ise CH3(CH2)4CH3 şeklinde 

yazılabilir. Bu kısa gösterim şekli, özellikle uzun zincirli alkanlar için 

uygundur.

Tablo 3.5’te verilen alkanların kapalı formülleri incelenirse hid-

rojen sayısıyla karbon sayısı arasında bir ilişki olduğu görülebilir. 

Bu ilişkiden yararlanılarak alkanlar için genel bir formül türetilebilir. 

Buna göre alkanların genel formülü CnH2n+2 olur (formüldeki n: 1, 

2, 3…. gibi sayma sayılarıdır.).

Tablo 3.5’te verilen alkanların adları karşılaştırılırsa hepsinin de 

“–an” son ekiyle bittiği görülür. Bu “–an” eki, molekülün alkan oldu-

ğunu belirtmek için kullanılan son ektir. “–an” ekinden önceki ekler 

ise moleküldeki karbon sayısını gösterir (Tablo 3.6). Dolayısıyla 

alkanların adlandırmasını doğru bir şekilde yapabilmemiz için önce-

likle bu ön eklerle karbon sayıları arasındaki ilişkiyi bilmemiz gerekir.

Alkanın adı Kapalı formülü Açık formülü

Metan CH4

Etan C2H6

Propan C3H8

Bütan C4H10

Pentan C5H12

Heksan C6H14

H

C

H

HH

H

C

H

H

H

H

C H

H

C

H

H

H

H

H

H
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H
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H
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H

C C

H

H

H

H
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H
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H

H

H

H
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H
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C
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H

H

H

H

C C H

Tablo 3.5 Karbon sayısı 1’den 6’ya kadar değişen düz zincirli alkanların ad ve formülleri

C Atomu 
sayısı

Ön ek

1 Met

2 Et

3 Prop

4 Büt

5 Pent

6 Heks

Tablo 3.6 Karbon sayısını belirle-
mede kullanılan bazı ön ekler
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Üç veya daha fazla karbon atomu içeren alkanlar, halkalı bir 

yapı oluşturabilir. Halkalı alkanlar, sikloalkanlar olarak bilinir ve 

genel formülleri C2H2n’dir. Alkanlarda olduğu gibi sikloalkanlarda da 

dallanma olabilir. Dallanmanın olmadığı sikloalkanlarda tüm karbon 

atomları halkanın bir üyesidir. Sikloalkanlar, alkan adının önüne 

"siklo-" ön eki getirilerek adlandırılır. Tablo 3.7’de sikloalkanların 

ilk dört üyesinin adları, formülleri, kısa gösterimleri ve top-çubuk 

modelleri verilmiştir. Tabloyu inceleyip kısa gösterimin nasıl yapıldı-

ğını arkadaşlarınızla tartışınız.

Adı ve kapalı 
formülü

Açık formülü Kısa gösterimi Top-çubuk modeli

Siklopropan

(C3H6)

Siklobütan

(C4H8)

Siklopentan

(C5H10)

Sikloheksan

(C6H12)

Tablo 3.7 Karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementlerinden oluşmuş bazı halkalı alkan bileşiklerin ad, 
formül ve top-çubuk modelleri
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1.6.2. Alkenler ve Alkinler

Yapısında en az bir tane karbon-karbon çift bağı bulunan hidro-

karbonlara, alken denir. Olefinler olarak da bilinen alkenlerin genel 

formülleri CnH2n’dir.

Alkenler, yapısındaki karbon sayısına karşılık gelen alkan ismi-

nin sonundaki "–an" yerine "–en" son eki konularak adlandırılır. En 

basit ilk iki alken eten ve propendir (Şekil 3.7).

 Yapısında en az bir tane karbon-karbon üçlü bağı bulunan hid-

rokarbonlara, alkin denir. Asetilenler olarak da adlandırılan alkin-

lerin genel formülü CnH2n–2’dir.

Alkinlerin adlandırma sistematiği aynen alkenler gibidir. Yapısın-

daki karbon sayısına karşılık gelen alkan isminin sonundaki "–an" 

yerine "–in" son eki konularak adlandırılır. En basit ilk iki alkin etin 

ve propindir (Şekil 3.8).

Alkan, alken ve alkinlerin kimyasal özellikleri karşılaştırılırsa son 

ikisinin tepkimeye girme eğilimlerinin alkanlara göre daha yüksek 

olduğu görülür. Örneğin alken ve alkinler hidrojen gazıyla tepkime 

verirken alkanlar vermez. Bu nedenle alkanlar doymuş hidrokar-

bonlar olarak sınıflandırılırken alken ve alkinler doymamış hidro-

karbonlar olarak bilinir.

Şekil 3.7 En basit ilk iki alkenin açık formülleri ve top-çubuk modelleri

Eten Propen
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Şekil 3.8 En basit ilk iki alkinin açık formülleri ve top-çubuk modelleri
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1.6.3. Aromatik Hidrokarbonlar

Bileşiklerinin genel formülü CnH2n–6 olan ve moleküllerinde özel 

bir doymamışlık (karbon-karbon çift bağı) bulunan halkalı bileşiklere 

arenler ya da aromatik hidrokarbonlar denir. Bunların en basit 

üyesi, kapalı formülü C6H6 olan benzendir. 

Benzen ilk defa 1825 yılında sokak aydınlatma lambalarında kulla-

nılan gazdan izole edilen bir maddedir. Bu madde önceleri alken ola-

rak kabul edilmiş ve açık formülünün Şekil 3.9’daki gibi olduğu düşü-

nülmüştür. Ancak daha sonraki yıllarda Kekülé yapısı olarak bilinen bu 

yapının, benzenin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini açıklayamadığı 

fark edilmiştir. Örneğin Kekülé yapısına göre karbon atomları arasın-

daki bağ uzunluklarının birbirinden farklı olması gerekir. Gerçekte ise 

karbon atomları arasındaki bağ uzunlukları birbirine eşittir. 

Benzen yapısıyla ilgili olarak günümüzde kabul edilen görüşe 

göre karbon-karbon çift bağları sürekli olarak yer değiştirmektedir. 

Diğer bir ifadeyle benzen, Kekülé yapısının iki formunun bir karı-

şımıdır. Bu nedenle benzeni ifade etmenin en uygun yolu, altıgen 

içerisine bir daire çizmektir (Şekil 3.10).

Aromatik hidrokarbonlara verilebilecek diğer bir örnek, kapalı 

formülü C7H8 olan toluendir. Toluen, benzen halkasına bir tane CH3 

grubunun bağlanmasıyla oluşan hidrokarbondur ve benzenin ilk 

homoloğu olarak bilinir (Şekil 3.11).

Aromatik hidrokarbonlara verilebilecek diğer bir örnek, benzen 

halkasına bir tane NH2 grubunun bağlanmasıyla oluşan anilindir 

(Şekil 3.12). Anilin, birçok farklı sanayi dalında sıkça kullanılan bir 

maddedir. Örneğin boya, poliüretan köpük ve fotoğrafçılıkta kullanı-

lan kimyasalların ara maddesi anilindir.

Bir hidrokarbonun aromatik olabilmesi için mutlaka benzen hal-

kası bulundurması gerekmez. Eğer hidrokarbonun halkalı bir yapısı 

varsa ve bu halkalı yapıda çift bağlar sürekli olarak yer değiştire-

biliyorsa o hidrokarbon aromatik özellik gösterir. Örneğin piridin 

bunlardan biridir. Piridinde çift bağların yer değiştirmesi ve bunların 

eş değer gösterimi Şekil 3.13’te verilmiştir. 

Şekil 3.9 Benzenin Kekülé yapısının 
çizgi-bağ modeli
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Şekil 3.11 Toluenin top çubuk modeli

Şekil 3.12 Anilinin top çubuk modeli

Şekil 3.10 Benzenin günümüzde kabul gören yapısı

Şekil 3.13 Piridinde çift bağların yer değiştirmesi ve eş değer gösterimi

N N N
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1.7. Hidrokarbonların Yanma Tepkimeleri

Önceki yıllardan da anımsanacağı gibi yanma olayı, yakıtların 

oksijenle girdikleri kimyasal tepkimenin özel adıdır. Bu tepkime 

sırasında yakıt içinde depolanan kimyasal enerji açığa çıkar. Açığa 

çıkan enerjinin büyük kısmı ısı (sıcak gazlar), geri kalan küçük bir 

kısmı ise ışık, elektrik ve mekanik enerji (ses) şeklinde çevreye 

yayılır (Fotoğraf 3.10). 

Yanma tepkimelerinde açığa çıkan enerjiler arasında elektrik ve 

mekanik enerji çok az yer tutar. Bu nedenle bu enerjiler genellikle 

ihmal edilir. 

Yanma olayında açığa çıkan ışık enerjisi, aydınlatma teknolo-

jisinin başlangıcıdır. Çam ağacından elde edilen çıra veya yakıt 

olarak değişik yağların kullanıldığı, fitilli lambalar döneminde yanma 

olayında oluşan ışık, önemli bir konu olmuştur. Ancak elektrik ve ses 

gibi yanma işleminde ortaya çıkan ışık enerjisinin, toplam enerji için-

deki payı çok azdır. Dolayısıyla yanma daha çok ısı enerjisi açığa 

çıkarmak için gerçekleştirilen bir olaydır.

Evlerde yemek pişirme ocaklarında, ısınma ve ısıtma araçla-

rında, buhar ve güç üretme tesislerinde yararlanılan yanma olayı, 

önemle incelenmesi gereken bir kimyasal işlemdir. Bir sobada ya 

da bir kombi cihazında yanmanın iyi olmaması, eksik yanma nede-

niyle karbonmonoksit oluşmasına ve sonuç olarak zehirlenmelere 

yol açabilir. Aynı şekilde bir termik elektrik santralinde yanmanın iyi 

olmaması hem ciddi miktarda yakıtın boşa harcanmasına hem de 

çevreye gaz ve kül gibi kirleticilerin atılmasına neden olur. 

Hidrokarbonlar yeterli miktarda saf oksijen içinde ya da havada 

tam yandığında CO2 gazı ile H2O oluşur. Aşağıda bazı hidrokarbon-

ların tam yanma tepkimeleri verilmiştir. Tepkimeleri inceleyiniz.

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (g) + Enerji

C2H4 (g) + 3 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 2 H2O (g) + Enerji

C2H6 (g) + 7/2 O2 (g) → 2 CO2 (g) + 3 H2O (g) + Enerji

C3H4 (g) + 4 O2 (g) → 3 CO2 (g) + 2 H2O (g) + Enerji

C3H6 (g) + 9/2 O2 (g) → 3 CO2 (g) + 3 H2O (g) + Enerji

C3H8 (g) + 5 O2 (g) → 3 CO2 (g) + 4 H2O (g) + Enerji

C4H10 (g) + 13/2 O2 (g) → 4 CO2 (g) + 5 H2O (g) + Enerji

Oksijen ya da havanın yetersiz olduğu bir ortamda hidrokarbon-

ların yanması tam olmaz. Tam yanmanın gerçekleşmediği ortamda 

CO, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler ve karbon (is, karbon 

siyahı) meydana gelir. Örneğin dizel motoru ya da 4 zamanlı motor-

da yakıtların tam yanmamasıyla egzoz gazlarında önemli miktarda 

CO gazı bulunur. CO gazı oldukça toksik bir gazdır. Çok az bir mik-

tarı solunduğunda bile ölümlere neden olabilir. Diğer taraftan tam 

yanmanın gerçekleşmediği ortamlarda açığa çıkan maddeler hava 

kirleticilerdir ve hava kirliliğine neden olur (Fotoğraf 3.11).

Fotoğraf 3.10 LPG olarak bilinen pro-
pan ve bütan karışımının yanma olayı

Fotoğraf 3.11 Soba borularından 
atmosfere salınan kirletici maddeler
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Çözücüler ve Özellikleri

Sanayide çözücü denildiğinde akla öncelikle organik çözücüler gelir. Bunlar 

genellikle karbon, hidrojen ve oksijen içeren petrol ürünleridir. Başlıca organik 

çözücüler; benzen ve türevleri, eter, formaldehit, alkoller, triklor etilen ve hegzandır.

Benzen

Aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit 

üyesi olan benzen, renksiz ve alevlenebilen bir sıvıdır. Kapalı formülü C6H6, 

kaynama noktası 80,1 °C, erime noktası 5,5 °C’tır. Sanayi bakımından kıymetli 

bir çözücüdür. İlk kez 1825 yılında Michael Faraday (Mişel Faraday) tarafından 

keşfedilen benzen, birçok farklı yöntemle elde edilebilir. Uçak benzinlerinde, boya 

yapmaya yarayan bileşiklerin üretiminde, sentetik deterjan imalatında kullanılır 

ama insan sağlığı için çok tehlikelidir. Kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan 

kanser yapan bileşikler arasında yer alır. 

Toluen

Bir benzen türevi olan toluen saydam, tortusuz görünümlü, suda çözünmeyen 

bir maddedir. Kaynama noktası 111,6 °C’tır. Kanserojen olmaması nedeniyle 

benzenden daha fazla tercih edilen bir çözücüdür. Boya üretimi, boyaların incel-

tilmesi, plastik imalatı, mürekkep yapımı, yapıştırıcı üretimi gibi pek çok alanda 

kullanılır. Güçlü bir patlayıcı olan TNT’nin çıkış maddesidir.

Formaldehit

Formik aldehit veya metil aldehit olarak da bilinen formaldehit, kimya sanayi-

sinde en yaygın kullanılan ve üretilen çözücülerden biridir. Renksiz bir gaz olan 

bu maddenin genellikle sulu çözeltisi kullanılır. Gerek gaz hâlinin gerekse sıvı 

çözeltisinin kendine özgü, hoşa gitmeyen bir kokusu vardır. HCl ile oluşturduğu 

bileşiği kanser yapıcı özelliğe sahiptir. Deri yoluyla da emilebilir. Genellikle tıbbi 

laboratuvarlarda koruyucu sıvı ve sterilize edici madde olarak kullanılır. Ayrıca 

formaldehitten elde edilen bileşikler köpük yalıtım malzemelerinin üretiminde, 

sunta ve kontrplak imalatında, tekstil ürünlerinin işlenmesinde kullanılmaktadır.

Aseton

Ketonlar sınıfının ilk üyesi olan aseton, kapalı formü-

lü C3H6O ve kaynama noktası 56 °C olan bir sıvıdır. Su, 

etil alkol ve eterle hemen her oranda karışabilir. Dipol 

karakterli moleküllerden oluşmuş bir organik çözücü-

dür. Keskin kokulu bir maddedir. Odunun kuru kuruya 

damıtılmasından, kalsiyum asetatın ısıtılmasından ya 

da etil alkol ve suyun reaksiyonundan elde edilir. Günlük 

yaşamda tırnaklardan ojenin çıkarılmasında kullanılan 

asetondan endüstride genellikle kaplama ve kozmetik 

üretiminde yararlanılır.

 Yazar tarafından bu eser için düzenlenmiştir.

OKUMA METNİ
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Petrol oluşumuyla ilgili teorileri listeleyerek günümüzde geçerli olanı kısaca açıklayınız.

2. Organik olgunluklarına göre kömürleri sınıflandırarak ısıl değerlerini karşılaştırınız.

3. Kömürün neden hava kirliliği yarattığını açıklayınız. 

4. Ham petrol bileşenlerine ayrılırken sıvı-sıvı özütleme tekniği neden kullanılır? Örnek vererek 

açıklayınız.

5. Organik bileşiklerin sayısının çok fazla olmasının nedeni nedir? Örnek vererek açıklayınız.

6. Alkan, alken ve alkin kavramlarını örnek vererek açıklayınız.

7. Aşağıdaki bileşiklerin yanma tepkimelerini yazıp denkleştiriniz.

 a) C6H6  b) C5H10 c) C7H12 ç) C8H18

Grafit, elmas gibi kömür de karbon ele-
mentinin bir allotropudur.

Petrol, ayırma hunisi tekniği kullanılarak 
bileşenlerine ayrılabilir.

Kömürün oluşmaya başladığı andaki 
organik materyale turba denir.

Formülü C4H8 olan hidrokarbon kesinlik-
le alkendir.

Kömür, çoğunlukla bitkilerin uzun yıllar 
boyunca tortul kayaçlar altında kalmasıyla 
oluşur.

Yalnızca karbon ve hidrojen atomların-
dan oluşmuş organik bileşiklere hidrokar-
bon denir.

Linyit kömüründeki karbon oranı, antra-
sittekine göre daha fazladır. 

Aromatik hidrokarbonların en basit üyesi 
benzendir.
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A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.
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Enerji, sanayileşmenin alt yapısı ve 

günlük yaşamın vazgeçilmez bir unsu-

rudur. Dünya devletleri ve uluslarara-

sı kuruluşlar, enerji kaynaklarını (petrol, 

doğal gaz, kömür, …) elde etmek için 

birbirleriyle yarışmaktadır. Enerji kaynak-

larının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılı-

ğın varlığı ve çevresel etkiler nedeniyle 

günümüzde ülkeler için güvenli, yeterli 

miktarda, ucuz ve temiz enerji üretmek, 

ekonomik ve sosyal yaşamın temel prob-

lemleri arasında yerini almıştır. Peki, 

temiz ve yenilenebilir enerji nedir? Temiz 

ve yenilenebilir enerji nasıl üretilir?

Bu bölümde temiz ve yenilenebilir 

enerji kaynaklarına odaklanılarak bitki-

sel enerji kaynaklarından nasıl enerji 

üretildiği, temiz ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının neler olduğu ve bunlar-

dan nasıl yararlanıldığı konuları üzerinde 

durulacaktır.

2. BÖLÜM
TEMİZ ENERJİ KAYNAKLARI

 1. Evinizde pille ya da elektrik enerjisiyle çalışan araç gereç listesini çıkarınız. Faturalarınızı 

inceleyerek evinizde aylık ortalama ne kadar elektrik enerjisi tükettiğinizi belirtiniz.

 2. Fotosentez nedir? Fotosentez olayı sonucunda neler oluşur?

 3. Güneş'te enerjinin nasıl üretildiğini araştırınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

2.1. Temiz ve Yenilenebilir Enerji Nedir?

2.2. Bitkisel Enerji Kaynakları

2.3. Diğer Temiz Enerji Kaynakları

Kavramlar

• Fermantasyon

• Yenilenebilir enerji
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2.1. Temiz ve Yenilenebilir Enerji Nedir?

Organizmaların tüm biyokimyasal faaliyetleri için gerekli olan 

enerji, günlük yaşamda insanların yaşantılarını kolaylaştıran her 

türlü araç ve gerecin çalıştırılmasında kullanılır. Dünya nüfusunun 

giderek artması ve Sanayi Devrimi sonucunda ülkelerin sanayi-

leşmeye başlaması, enerji tüketiminin artmasına neden olmuştur. 

Enerji tüketiminin yüksek boyutlara ulaştığı günümüzde, petrol kay-

naklarının giderek azaldığı bilinmektedir.

Önceki bölümde de vurgulandığı gibi fosil yakıtlar yandığından 

atmosfere zararlı gazlar salınmaktadır. Bu yakıtlar, sera gazları ola-

rak adlandırılan CO2, metan vb. gazların atmosferdeki miktarında 

hızlı bir artışa neden olmakta ve küresel ısınmayı tetiklemektedir.

Kentleşme ve sanayileşme sonucu dünyanın karşı karşıya 

olduğu en önemli sorunlardan biri hava kirliliğidir. Özellikle büyük 

kentlerde taşıtların egzozlarından atmosfere salınan gazlar hava 

kirliliğine neden olmaktadır (Fotoğraf 3.12). Egzoz gazlarında bulu-

nan azot oksitler, uçucu organik bileşikler ve katı parçacıklar en 

önemli hava kirleticilerdir. Bu kirleticiler fosil yakıt kullanıldığında 

ortaya çıkmaktadır.

Havayı kirletmesi, küresel ısınmayı artırması ve tükenebilir olma-

sı nedeniyle araştırmacılar fosil yakıtlara alternatif enerji kaynakları 

bulmaya yönelmişlerdir. Temiz ve yenilenebilir enerji kavramları bu 

araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Peki, temiz ve yenilenebilir 

enerji nedir? Bu enerji kaynakları hangileridir?

Günümüzde yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlar, yakılınca biten 

ve yenilenmeyen enerji kaynaklarıdır. Oysa güneş, rüzgâr, biyoküt-

le, jeotermal gibi doğal kaynakların yenilenebilir özelliği vardır. Yeni-

lenebilir özelliği olan bu enerji kaynaklarına temiz ve yenilenebilir 

enerji denir. Diğer bir ifadeyle doğanın kendi evrimi içinde, bir son-

raki gün aynen mevcut olabilen ve ham madde bağımlısı olmayan 

enerjiye temiz ve yenilenebilir enerji adı verilir. Yenilenebilir enerji, 

daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünyanın diğer adıdır.

Dünya genelinde uygulaması olan birçok farklı yenilenebilir ener-

ji kaynağı vardır. Bunlar aşağıdaki şekilde listelenebilir: 

• Güneş enerjisi

• Rüzgâr enerjisi (Fotoğraf 3.13)

• Hidrojen enerjisi

• Jeotermal enerji

• Dalga enerjisi

• Hidroelektrik enerji

• Biyokütle ya da biyoenerji

Fotoğraf 3.12 Trafi kte taşıtlardan 
atmosfere salınan kirletici hava

Fotoğraf 3.13 Temiz ve yenilenebilir 
enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisin-

den yararlanma şekillerinden biri
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2.2. Bitkisel Enerji Kaynakları

Temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları derinlemesine irdelenir-

se hepsinin doğrudan ya da dolaylı olarak güneş enerjisine bağlı 

olduğu görülür. Örneğin bitkisel enerji kaynaklarını ele alalım. 

Fen bilimleri derslerinden de anımsanacağı gibi bitkilerin büyüyüp 

gelişebilmesi için fotosentez yapması gerekir. Fotosentez, bitkinin 

güneş ışığı enerjisini kullanarak CO2 ve H2O’yu, basit şeker olan 

glikoz (C6H12O6) ve diğer organik maddelerle O2’e dönüştürmesidir. 

Bu olayın tepkime denklemi aşağıdaki gibi gösterilebilir:

6 CO2(g)  C6H12O6(k)6 H2O(s) + 6 O2(g)+

Yukarıdaki tepkime denkleminin incelenmesinden de fark edile-

ceği gibi güneş enerjisi bitkide, C6H12O6 molekülünde depolanmış 

durumdadır. Bir başka anlatımla fotosentez, güneş enerjisinin kim-

yasal enerjiye dönüştürüldüğü bir olaydır. Güneş enerjisinin kim-

yasal enerji şeklinde depolandığı C6H12O6 gibi organik bileşiklere 

biyokütle denir (Fotoğraf 3.14).

Biyokütle, geçmişten günümüze insanların kullandığı bir enerji 

kaynağı olmuştur. Ancak biyokütlenin, herhangi bir işleme tabi tutul-

madan geleneksel kullanımı taşıtlar için çok da uygun değildir. Bu 

nedenle birçok araştırma yapılmış ve biyokütleden etanol, metanol, 

biyodizel, metan, trigliserit gibi biyoyakıtlar üretilmiştir. Yapılan çalış-

malar biyoyakıtların atmosfere fosil yakıtlardan daha az sera gazı 

saldığını göstermiştir. Dolayısıyla biyoyakıtlar küresel ısınmanın 

kontrol altına alınmasında etkili olabilir.

Biyoyakıt üretiminde şeker kamışı, şeker pancarı, mısır, pirinç, 

buğday, arpa gibi birçok tarım ürünü kullanılabilir (Fotoğraf 3.15). 

Bunların her birinin biyoyakıt üretme potansiyeli diğerinden farklıdır. 

Tablo 3.8’de farklı biyokütle kaynaklarının etanol potansiyelleri veril-

miştir. Tabloyu inceleyerek biyoyakıt üretiminde hangi tarım ürünü-

nün tercih edilmesi gerektiğini arkadaşlarınızla tartışınız.

Biyokütle Etanol miktarı (L)

Şeker kamışı 70

Şeker pancarı 110

Mısır 360

Pirinç 430

Buğday 340

Arpa 250

Küspe ve diğer selülozik biyokütleler 280

Tablo 3.8 Farklı biyokütle kaynaklarından ton başına üretilen 
etanol miktarları

Fotoğraf 3.14 Güneş enerjisini 
depolayarak biyokütle hâline 

dönüşen ormanlar

Fotoğraf 3.15 Biyoyakıt üretiminde 
kullanılan bazı tarım ürünleri
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Tablo 3.8 incelenirse etanol potansiyeli en yüksek üç tarım 
ürününün büyükten küçüğe doğru sarısıyla pirinç, mısır ve buğday 
olduğu görülür. Pirinç, bilindiği gibi üretimi çok zahmetli bir tarım 
ürünüdür. Sulak arazi gerektirir. Mısır ve buğday ise her türlü arazi-
de üretilebilir. Bu nedenle günümüzde biyoyakıt üretimi çoğunlukla 
mısır ve buğdaydan yapılmaktadır. Peki, biyokütlelerden biyoyakıt 
nasıl üretilir? Örneğin mısırdan etil alkol nasıl elde edilir?

Mısır, buğday, arpa gibi tarım ürünleri doğrudan C6H12O6 gibi 
basit şekerleri içermez. Bu basit şekerlerin birbiriyle tepkimeye 
girmesinden oluşan nişastayı içerir (Şekil 3.14). Dolayısıyla biyo-
kütleden etil alkol elde edebilmek için öncelikle mısırdaki nişastanın 
çıkarılıp glikoza dönüştürülmesi gerekir. Bunun için nişasta zincirleri 
parçalanmalıdır. Bu işlem genellikle 140 ile 180 oC sıcaklıklarda 
α-amilaz ve glikoamilaz gibi enzimler kullanılarak yapılır. İşlem 
basamakları Şekil 3.15'teki gibidir.

Şekil 3.15’te gerçekleşen kimyasal olay, nişastanın hidrolizidir. 
Nişastanın hidrolizi enzimatik olarak yapılabildiği gibi asitle de 
gerçekleştirilebilir. Ancak asit kullanıldığında toksik bazı maddeler 
oluşur. Bu nedenle nişastanın glikoza dönüştürülmesinde enzimle 
hidrolizi daha çok tercih edilir.

Kullanılan ham madde ne olursa olsun biyokütleden etanol üre-
timi sırasında kullanılan yöntemlerin temel uygulamaları aynıdır. 
Biyokütleden, yukarıda açıklandığı şekilde şeker açığa çıkarıldıktan 
sonra şekerin fermente olması sağlanır. Biyoloji derslerinden de 
anımsanacağı gibi fermantasyon ya da mayalanmada bir madde;  
bakteri, mantar gibi organizmalar tarafından ve genellikle ısı enerjisi 
verilerek kimyasal değişime uğratılır (Fotoğraf 3.16).

Glikozun fermantasyonundan etil alkol oluşumu aslında çok kar-
maşık bir tepkimeler zinciridir. Bunlar, sadece ara ürünler gösteril-
mek üzere üç basamakta toplanabilir. Her bir basamaktaki kimyasal 
tepkimeler aşağıdaki gibidir (Denklemler çok karmaşık olduğu için 
denkleştirilmemiş, sadece ana ürünler gösterilmiştir.):

C6H12O6 2 C3H4O3 2 H++ Bakteri
ya da maya

2 C3H4O3 2 C2H4O

PirüvatGlikoz

Pirüvat

2 CO2+ Bakteri
ya da maya

Asetaldehit Karbondioksit

–

–

Fotoğraf 3.16 Çilek suyunun 
fermantasyonu

Şekil 3.14 Nişastanın çizgi-bağ 
modeli
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Şekil 3.15 Mısırdan glikoz üretiminin akış diyagramı

Mısırın 
öğütülerek 
nişastanın 
çıkarılması

Nişastanın 
ısıtılarak jel 

hâline getirilmesi

Jel hâline gelmiş 
nişastaya amilaz 
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Sıvılaştırılmış 
nişastaya glikoam-

ilaz enzimi ilave 
edilerek glikoz 
oluşumunun 
sağlanması
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Asetaldehit

2 H+ 2 C2H5OH2 C2H4O+ Bakteri
ya da maya

Etil alkol

Eğer yukarıdaki basamaklar taraf tarafa toplanırsa glikozdan etil 

alkol oluşumu aşağıdaki kimyasal denklemle özetlenebilir:

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 + Enerji

Glikozdan etil alkol üretilirken tepkimelerin oksijensiz ortamda 

gerçekleşmesi gerekir. Eğer ortamda bol miktarda oksijen bulu-

nursa etil alkol asetik aside yani sirkeye dönüşür. Glikozdan asetik 

asit oluşumunun kimyasal denklemi oldukça karmaşıktır, birçok 

basamaktan oluşur. Bu basamaklar göz ardı edilirse net tepkime 

aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

C6H12O6   
O2    2 CH3COOH + 2 CO2 + Enerji

 
→

2.2.1. Yakıt Olarak Alkollerin Kullanılması

İlk defa 1876 yılında Nikolas Otto (Nikolas Otto) tarafından icat 

edilen içten yanmalı motorda yakıt olarak kullanılan etil alkolden, 

sonraki yıllarda yakıt-etanol karışımları şeklinde benzine ihtiyaç 

duyan tüm araçlar ve motorlarda başarıyla yararlanılmıştır. Düşük 

kâr nedeniyle 1930’lu yıllardan sonra etil alkol kullanımı azalmaya 

başlamış ancak 1970’lerde patlak veren petrol krizi etil alkolün kul-

lanımını tekrar artırmıştır (Fotoğraf 3.17).

Formülü incelendiğinde de görüleceği gibi etil alkol, oksijen içeren 

bir yakıttır. Bu özelliği, oksijen varlığında onun tam olarak yanmasını 

sağlar (Fotoğraf 3.18). Bu nedenle egzozdan hidrokarbon, karbon-

monoksit ve tanecik emisyonu azalır. Etil alkolün oksijen varlığında 

tam yanma tepkimesinin denklemi aşağıdaki gibidir:

C2H5OH (s) + 3 O2 (g)  →  2 CO2 (g)  +  3 H2O (g)  +  Enerji

Petrole kıyasla etil alkol, daha yüksek oktan sayısına, daha 

geniş yanma sınırlarına, daha yüksek yanma hızına ve daha yüksek 

bir buharlaşma sıcaklığına sahiptir. Bu özellikleriyle etil alkol daha 

yüksek bir sıkıştırma oranına sahiptir, kısa sürede yanar ve motorda 

daha az tahribat oluşturur. Diğer taraftan motoru korozyona uğrat-

ma olasılığı yüksek olan etil alkol, benzinden daha az enerji açığa 

çıkarır (etanolün enerjisi, petrol enerjisinin %66’sıdır.).

Etil alkol gibi motorlarda yakıt olarak kullanılan birçok farklı alkol 

vardır. Bunlardan bazıları metil alkol (CH3OH), propil alkol ve bütil 

alkoldür. Bu alkollerin aşağıdaki tam yanma tepkimelerini incele-

yiniz. Çevre ve otomobil açısından hangi yakıtın daha kullanışlı 

olacağını arkadaşlarınızla tartışınız.

CH3OH (s) + 3/2 O2 (g)     →  CO2 (g)     +   2 H2O (g)   +  Enerji

C3H7OH (s) + 9/2 O2 (g)   →  3 CO2 (g)  +   4 H2O (g)  +  Enerji

C4H9OH (s) + 6 O2 (g)      →  4 CO2 (g)  +   5 H2O (g)  +  Enerji

Fotoğraf 3.17 Etil alkol satışı yapan 
akaryakıt istasyonu

Fotoğraf 3.18 Piknik alanlarında ya 
da evlerde ısıtma amaçlı kullanılan, 

etil alkol içeren jeller
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2.2.2. Biyogaz

Önceki bölümlerde söz edilen kömür ve petrol oluşumunda deği-

nildiği gibi organik maddeler mikroorganizmaların etkisiyle CO2 ve 

CH4 gazlarına dönüşebilir. Bu gazlardan CH4, bataklık gazı olarak 

bilinir ve yanıcıdır. Biyokütle atıklarından fermantasyonla üretilen 

gaz hâlindeki bu yakıta biyogaz denir.

Temel olarak biyogaz üretimi organik maddelerin ayrıştırılmasına 

dayandığından ham madde olarak genellikle hayvansal ve bitkisel 

atıklar kullanılır. Bunlar sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dış-

kıları, mezbaha ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya 

çıkan atıklar, ince kıyılmış sap, saman, anız ve mısır artıkları, 

şeker pancarı yaprakları ve çimen artıkları olabilir (Fotoğraf 3.19). 

Ayrıca kanalizasyon ve dip çamurları, kâğıt ve gıda sanayi atıkları, 

çözünmüş organik madde derişimi, yüksek endüstriyel ve evsel atık 

suları gibi organik içerikli şehir atıkları ve sanayi atıkları da biyogaz 

üretiminde kullanılabilir. Ancak şu unutulmamalıdır ki bitkisel artıkla-

rın kullanıldığı biyogaz tesislerinin işletilmesi sırasında çok dikkatli 

olmak gerekir. Basınç sürekli kontrol edilmelidir. 

Biyogaz üretimini etkileyen birçok etmen vardır. Bunlardan en 

önemlileri sıcaklık ve pH’dir. Çünkü fermantasyonu gerçekleştiren 

mikroorganizmaların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi için 

belli bir sıcaklık ve pH değerlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Organik maddelerin parçalanarak metan gazı oluşmasını sağla-

yan metanojenik bakteriler çok yüksek ya da çok düşük sıcaklıklar-

da aktif olamaz. Bu nedenle biyogaz üretim tesisinden maksimum 

verim alabilmek için sıcaklığın kontrol altında tutulması gerekir.

Metan oluşturucu bakterilerin maksimum faaliyet gösterebilmesi 

için ortam, pH değeri açısından nötr ya da hafif alkali olmalıdır. 

Oksijensiz ortamda fermantasyon işlemi devam ederken pH değeri 

7-7,5 arasında değişir. Ancak bazı bakteriler asidik özellik gösteren 

maddeler oluşturarak pH değerinin düşmesine neden olur. Eğer 

ortamın pH değeri 6,7 düzeylerine düşerse metanojenik bakteri-

lere toksik etki yapar. Dolayısıyla fermantasyon olayı durur. Böyle 

durumlarda ortamın pH değerinin yükseltilmesi gerekir. Bunun için 

genellikle fermantasyon ünitesine sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit) 

ilave edilir.

Biyogaz üretimini etkileyen diğer bir etmen, toksik özelliği olan 

demir, kurşun, kalay, cıva gibi ağır metaller ve deterjan gibi kimyasal 

maddelerin varlığıdır. Çünkü bu maddelerin metanojenik bakterilerin 

gelişimi üzerinde olumsuz etkileri vardır. Eğer bu maddeler ferman-

tasyonun gerçekleştirildiği reaktöre sızarsa biyogaz üretimi yavaşlar 

ya da durur.

Biyogaz üretimi ve kullanımı dünyada giderek gelişen bir yere 

ve teknolojiye sahiptir (Fotoğraf 3.20). Üretilen biyogaz çok farklı 

amaçlar için kullanılabilir. Örneğin ısıtmada, elektrik üretiminde, 

motorlarda 

Fotoğraf 3.20 Biyogaz üretimi yapılan 
bir tesis

Fotoğraf 3.19 Atıklarından biyogaz üreti-
mi yapılan canlılardan bazıları
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2.3. Diğer Temiz Enerji Kaynakları

Temiz enerji teknolojileri olarak tanımlanan teknolojiler, enerji 

üretiminde ortaya çıkan kükürtdioksit, azotoksitler, karbondioksit 

gibi gazları, aerosol diye tanımlanan sıvı ya da katı parçacıklardan 

oluşan atıkları çevreye en az düzeyde veren veya çevre kirletici 

atıkları olmayan teknolojilerdir. Bu konuda, biyokütle dışındaki temiz 

enerji kaynaklarının kullanıldığı teknolojiler tanıtılacaktır.

2.3.1. Güneş Enerjisi

Önceki konularda da vurgulandığı gibi tüm enerji kaynaklarının 

kökeni, güneş enerjisidir. Güneş enerjisi, güneşte meydana gelen 

radyoaktif tepkimeler sonucunda oluşur ve dünyamıza elektroman-

yetik dalgalar ve fotonlarla ulaşır. Güneş enerjisinin kullanıldığı 

teknolojilerde çevreye herhangi bir gaz salınmaz, sıvı ya da katı 

atık madde bırakılmaz. Bu nedenle temiz enerji olarak sınıflandırılır.

Güneş enerjisinin kullanıldığı birçok farklı teknoloji vardır. Bunlar, 

güneş hücreleri ya da fotovoltaik piller ve ısıl güneş teknolojileri olmak 

üzere iki grupta toplanabilir. Bu teknolojilerden ilki, fotoelektrik olaya 

dayanır (Fotoğraf 3.21). Fizik derslerinden de anımsanacağı gibi 

fotoelektrik olay, fotonların metal yüzeyinden elektron koparmasıdır. 

Güneş hücreleri ya da fotovoltaik piller, yüzeylerine gelen güneş 

yakıt olarak kullanılması bunlardan bazılarıdır. Şekil 3.16’da biyogaz 

üretim tesisi ve buna bağlı olarak kurulan elektrik santralinin şeması 

verilmiştir. Şekli inceleyerek tesisin nasıl çalıştığını arkadaşlarınızla 

tartışınız.

Şekil 3.16 Biyogaz üretim tesisinin şeması

Materyal besleme

Sıvı materyal

Ahır

Elektrik

Fermantör

Kojenerasyon

Gaz örtüsü

Karıştırıcı

Fermante olmuş
materyal

Fermantörü
ısıtmak için
sıcak su

Fotoğraf 3.21 Güneş enerjisini elektrik 
enerjisine çevirmeye yarayan 

güneş panelleri
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ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren maddelerdir. Bunlar 

hesap makinelerinde, saatlerde, otomobillerde, sokak lambalarında, 

evlerde ve elektrik santrallerinde kullanılır.

Isıl güneş teknolojilerinin çalışma prensibi, fotovoltaik piller-
den çok farklıdır. Isıl güneş teknolojileri, güneşin ısıtma özelliğine 
dayanır. Düzlemsel güneş kolektörleri, vakumlu güneş kolektörleri, 

güneş havuzları, güneş bacaları, güneş fırınları (Fotoğraf 3.22) gibi 
farklı uygulamaları olan bu teknolojilerde güneş enerjisi toplanmak-
ta ve bir akışkana ısı olarak aktarılmaktadır. Isıl güneş teknolojisi, 
binaların ısıtılması, sıcak su üretimi ve termik santrallerde kullanılır.

2.3.2. Rüzgâr Enerjisi
Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisinden kaynaklanan bir enerjidir. 

Güneş enerjisi sonucu atmosferde meydana gelen sıcaklık farkları, 
yerkürenin yüzey yapısının değişik formlarda oluşumu, yerkürenin 
dönmesi vb. özellikler rüzgârları oluşturur. Bölgenin bitki yapısı, 
akarsular, göller, denizler, dağlar ve tepeler, rüzgâr akışına etki 
eder. İnsanlar yüzyıllardan beri, bu enerjiden de çeşitli amaçlar için 
yararlanmaktadır. Rüzgar enerjisinin ilk uygulamaları, yel değirmen-
leridir (Fotoğraf 3.23). İlk defa günümüzden 3000 yıl önce Mısır’ın 
İskenderiye bölgesinde kurulduğu bilinen yel değirmenlerinde 
rüzgârın pervaneleri çevirmesiyle elde edilen hareket uygun dişli 
sistemiyle değirmen taşının döndürülmesini sağlamaktadır. Rüzgâr 
enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bu uygulama tarih boyunca 
su pompalama, çeşitli ürünleri kesme, biçme, öğütme, sıkıştırma, 
yağ çıkarma gibi alanlarda kullanılmıştır. Gelişen teknolojiyle rüzgâr 
enerjisinin kullanım şekli değişmiştir. Günümüzde rüzgâr enerjisinin 
en etkin kullanım biçimleri;

• Mekanik uygulamalar,

• Elektrik üretimi,

• Isıtma sistemleridir. 

2.3.3. Hidrojen Enerjisi

Hidrojen, Güneş ve diğer yıldızlardaki tepkimeleri gerçekleştiren 

ve yanabilme özelliği olan bir gazdır. Patlayarak yanan hidrojen 

gazı, ürün olarak su oluşturur. Oluşan su, tekrar uygun kimyasal 

yöntemlerle hidrojen ve oksijen gazlarına dönüştürülebilir. Dola-

yısıyla hidrojen enerjisi, çevreyi kirletmeyen ve sürdürülebilir bir 

enerjidir.

Hidrojen, içten yanmalı motorlarda doğrudan kullanılabilir. Ancak 

motorun özel olarak tasarlanmış olması gerekir. Çünkü hidrojen 

gazı yandığında oluşan basınç çok fazladır ve motorun parçalanma-

sına neden olabilir. Bu yüzden bilim insanları hidrojen gazını doğru-

dan içten patlamalı motorlarda yakmak yerine yakıt pillerine odak-

lanmışlardır (Şekil 3.17). Yakıt pillerinde hidrojen enerjisi elektrik 

enerjisine dönüştürülmektedir. Yakıt pilleri, taşınabilir bilgisayarlar, 

cep telefonları gibi mobil uygulamalarda kullanılabildiği gibi elektrik 

santralleri için de uygun güç sağlayıcılardır.

Fotoğraf 3.22 Güneş enerjisinin ısıtmada 
kullanılmasını sağlayan güneş fırını

Fotoğraf 3.23 Rüzgâr enerjisini mekanik 
enerjiye çevirmeye sağlayan 

yel değirmeni

Şekil 3.17 Yakıt pilinin şematik 
gösterimi
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Hidrojen, yerel olarak üretimi mümkün, kolayca ve güvenli ola-

rak her yere taşınabilen, taşınması sırasında az enerji kaybı olan, 

ulaşım araçlarından ısınmaya, sanayiden mutfaklarımıza kadar her 

alanda yararlanacağımız bir enerjidir.

2.3.4. Jeotermal Enerji

İlköğretim fen bilimleri derslerinden de anımsanacağı gibi yer-

kürenin iç kısmında magma tabakası vardır. Magma tabakası çok 

sıcaktır ve bu yüzden birçok mineral ve özellikle demir bileşikleri sıvı 

hâldedir. Magmanın, daha genel ifadeyle yerkürenin iç kısmının ısı 

enerjisine jeotermal enerji denir. Jeotermal enerji, dünyanın mer-

kezinden yeryüzüne doğru yayılır. 

Bilindiği gibi yerküre kabuk, manto ve çekirdek katmanların-

dan oluşur. Bu katmanlardan yer kabuğunun kalınlığı değişkendir. 

Kıtalarda ortalama 35-70 km, okyanus tabanlarında ise 5-10 km 

kadardır. Katman kalınlığı arttıkça jeotermal enerjiden yaralanma 

olanağı azalır.

Jeotermal enerjiden yararlanabilmek için ısıyı yer altından yüze-

ye taşıyan bir akışkan gereklidir. Bu akışkan genellikle sudur. Yağ-

mur suları geçirgen kayaçlardan yer altına doğru ilerlerken geçirim-

siz kayaçlarla karşılaşır. Su, geçirimsiz kayacın eğimine bağlı olarak 

yer altına doğru ilerler. Magmaya yaklaşan su, jeotermal enerjiyle 

ısınır. Isınan su kayaçlardaki çatlaklardan yeryüzüne çıkar (Şekil 

3.18). Yeryüzünden çıkan sıcak suya ılıca denir (Fotoğraf 3.24). 

Ilıca üzerine herhangi bir tesis kurulursa buna kaplıca denir. Jeo-

termal enerji teknolojisi, bu sıcak sudan yararlanma uygulamasıdır.

Şekil 3.18 Jeotermal enerjinin yüzeye taşınması

Geçirimsiz kayaç

Geçirimsiz kayaç

meteorik

Jeotermal

Magmatik

Fotoğraf 3.24 Bir ılıca örneği
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Jeotermal enerjinin birçok farklı kullanım alanı vardır. İlk çağlar-
dan günümüze kadar sağlık amaçlı olarak kullanılan jeotermal kay-
naklardan günümüzde binaların ısıtılmasında ya da elektrik enerjisi 
üretiminde yararlanılmaktadır.

2.3.5. Dalga Enerjisi

Denizlerdeki gelgit enerjisinden yararlanmak iyi bir yöntemdir. 
Suyun kabarması ve inmesi şeklinde gelişen gelgit hareketi süresin-
ce suyun hareket enerjisinin yararlı amaçlar için kullanımı mümkün-
dür. Çok önceleri med değirmenleri ismi verilen ve eski vapurların 
kepçe çarklarına benzeyen sistemlerle değirmenler yapılmıştır. Bu 
değirmen, denizin üstünde kurulur, çarkın alt kısmı suya dalmak-
tadır. Dalan çark kısmı gelip giden suyun zorlamasıyla itilmekte ve 
dönme hareketi elde edilmektedir (Fotoğraf 3.25). Dalga enerjisi tüm 
dünya için 3000 GW (1 vat’ın 109 katı)'lık bir potansiyele sahiptir.

2.3.6. Hidroelektrik Enerji

Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akmasından 
yararlanılarak üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. 
Dünya genelinde elektrik ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılayan 
hidroelektrik enerji, potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik 
enerjisinin de elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle üretilir (Fotoğ-
raf 3.26). Akan ya da yüksekten düşen suyun enerjisini elektrik 
enerjisine çeviren bu tesislere hidroelektrik santral (HES) denir. 
Bu santrallerde, barajda toplanan ya da büyük nehirlerden akan su, 
kanallara ya da borulara alınmakta ve türbinlere doğru akıtılmak-
tadır. Bu sırada türbinin pervaneleri dönmekte ve elektrik enerjisi 
üretilmektedir.

9. sınıf kimya dersinden de anımsayacağınız gibi su, doğada 
bir döngü içindedir. Isınan yüzey suları buharlaşmakta, atmosferde 
soğuyan buhar, yoğuşarak yağışları oluşturmaktadır. Bu döngü saye-
sinde barajlardaki su ya da nehir suları sürekli yenilenmektedir. Bu 
nedenle hidroelektrik enerji, yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılır. 
Ayrıca hidroelektrik enerjinin üretimi sırasında atmosfere zararlı her-
hangi bir gaz salınmamaktadır. Dolayısıyla hidroelektrik enerji, temiz 
enerjilerdendir.

2.4. Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması

Çevre sorunları, son yıllarda giderek artan ve kamuoyunun ilgi-
sini çeken konulardan biridir. Günümüz yaşamının vazgeçilmezleri 
arasında yer alan enerji, gerek üretim gerekse iletim ve tüketim 
aşamalarında bu sorunun büyümesine neden olmaktadır. Atmos-
fere verilen kirleticilerin ve sera gazlarının büyük bir bölümü enerji 
sektöründe yani enerji üretimi ve tüketimi ya da çevriminden kay-
naklanmaktadır.

Temiz ve yenilenebilir olarak sınıflandırılan enerji kaynaklarının 
avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları da vardır. Örneğin hidroe-
lektrik enerji santralleri iklimsel, hidrolojik, ekolojik, sosyoekonomik ve 
kültürel etkilere sahiptir. Üretime geçen her hidroelektrik santralin su 
toplama kısmı çevresel etki yaratmaktadır. 

Fotoğraf 3.25 Dalga enerjisini elektrik 
enerjisine çeviren sistem

Fotoğraf 3.26 Hidroelektrik enerji 
santrali (HES)
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Barajların yüzey alanı nehre göre daha geniş olduğundan buhar-

laşma artmakta ve dolayısıyla hava hareketleri değişerek sıcaklık, 

yağış, rüzgâr olayları farklılaşmaktadır. Bu durum yöredeki doğal bitki 

örtüsünü değiştirmekte, değişime adaptasyon sağlayabilen canlılar 

yaşarken sağlayamayanlar yok olmaktadır.

Önceki konularda da vurgulandığı gibi jeotermal enerji, genel 

olarak çevre yönünden temiz bir enerjidir. Ancak jeotermal akışkan 

bünyesindeki bor minerali atık akışkanın sulama sularına karışma-

sıyla tarım için büyük tehlike oluşturmaktadır. 

En az çevre sorunu yaratan yenilenebilir enerji kaynağı, rüzgâr 

enerjisidir. Ancak rüzgâr enerjisinin de bazı olumsuzlukları vardır. 

Örneğin rüzgâr türbinlerinin kanatları elektromanyetik dalgaları yan-

sıtarak haberleşme ve görüntü sinyallerini etkiler. Ayrıca rüzgâr tri-

bünleri hem gürültü hem de görüntü kirliliğine neden olabilmektedir.

Güneş enerjisi kullanımını sağlayan teknolojilerin yarattığı çevre 

sorunları diğer teknolojilere kıyasla önemsizdir. Düzlemsel kolektör 

sistemlerinin çevreye zararlı etkileri yok denebilecek düzeydedir. 

Ancak bazı çalışmalarda zehirli niteliğe sahip ısı aktarım akışkanları 

ya da yüksek sıcaklıklar nedeniyle sağlık açısından tehlikeli olabi-

lecek durumlar görülmektedir. Diğer taraftan güneş pili imalatı sıra-

sında işçiler zehirli maddelere maruz kalıp sorun yaşayabilmektedir.

Yakıt Pilleri

20. yüzyılın büyük bir kısmında bilim insanları yakıtların kimyasal enerjisini 
doğrudan elektriğe dönüştürme olanağını araştırdılar. Bir yakıt pilindeki esas 
işlem “yakıt + oksijen → yükseltgenme ürünleri” şeklindedir. İlk yakıt hücreleri, 
hidrojenle oksijenin tepkimesine dayanır.

2 H2 (g) + O2 (g) → 2 H2O (s)

Çok kullanılan yakıtların doğrudan yükseltgenmesini temel alan yakıt pillerinin 
gerçek olacağı gün hızla yaklaşmaktadır. Doğal gazdaki CH4’ı kullanan bir yakıt 
pilinin tepkimesi aşağıdaki gibidir:

CH4 (g) + 2 O2 (g) → CO2 (g) + 2 H2O (s)

Yakıt pili normal bir pilden daha iyi enerji dönüştürücüdür. Pil; yakıt ve O2 
sağlandığı sürece elektrik üretecektir. Yakıt pilinin kapasitesi tek kullanımlık ömrü 
olan ve zamanla enerjisi biten birincil piller gibi sınırlı değildir. Ayrıca yakıt pili şarj 
edilip tekrar enerji depolanabilen ikincil piller gibi depolama kapasitesine sahip 
değildir. Yakıt pilleri uzay araçlarında enerji kaynağı olarak çok önemli başarılara 
sahiptir.

R. H. Petrucci, W. S. Harwood, F. G. Herring, (Çeviri Editörü: T. Uyar ve S. Aksoy), 

Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar 2, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002 

kaynağından derlenmiştir.

OKUMA METNİ
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı nedir? Örnek vererek açıklayınız.

2. Bitkiler güneş enerjisini nasıl depolar? Tepkime denklemlerini yazarak açıklayınız.

3. Alkollerin taşıtlarda yakıt olarak tercih edilmesinin nedenleri nedir? Listeleyiniz.

4. Biyogaz üretiminde ortamın pH değerinin kontrol edilmesi neden önemlidir? Açıklayınız.

5. Güneş enerjisinin kullanım alanlarına örnekler veriniz. 

6. Hidroelektrik enerji neden yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılır? Açıklayınız.

7. Hidrojen enerjisi neden temiz ve yenilenebilir enerji olarak sınıflandırılır? Tepkime denklemlerini 

yazarak açıklayınız.

Temiz ve yenilenebilir enerjilerin kökeni 
güneş enerjisidir.

Biyogazın temel bileşeni, kimyasal for-
mülü CH4 olan metandır.

Glikoz, oksijensiz ortamda mayalanırsa 
asetik asit oluşur.

Rüzgâr enerjisi, son yıllarda kullanılma-
ya başlanan bir enerji türüdür.

Bitkisel enerji kaynaklarındaki enerji, 
kimyasal bağlarda depolanmıştır.

Güneş enerjisinin kullanıldığı teknoloji-
lerde çevreye herhangi bir gaz salınmaz, 
sıvı ya da katı atık bırakılmaz.

Kimyasal formülü C5H11OH olan pentil 
alkolün tam olarak yanabilmesi için 8 mol 
O2 gazı gereklidir.

Jeotermal enerji, doğanın her bölgesinde 
bulunabilen bir enerji türüdür.
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Pek çoğumuz zaman zaman midemiz-

de ağrı, yanma, şişkinlik vb. rahatsızlık-

lar hissetmişizdir. Hazımsızlığın belirtileri 

olarak nitelenen bu rahatsızlıklar belki de 

ciddi hastalıkların ilk habercisidir. Örne-

ğin sindirim sistemimizde gerçekleşmesi 

gereken tepkimeler gerçekleşmeyebilir. 

Peki, sindirim olayı sırasında hangi tep-

kimeler gerçekleşir?

Bu bölümde sindirim olayına odak-

lanılarak besinlerin vücudumuzda nasıl 

enerjiye dönüştüğü, besin ögeleri olan 

karbonhidrat, protein ve yağların yapı-

larının nasıl olduğu konuları üzerinde 

durulacaktır.

3. BÖLÜM
CANLILARDA ENERJİ

 1. Normal bir günde tükettiğiniz besin maddelerinin listesini, miktarlarıyla birlikte çıkarınız.

 2. Besin piramidi nedir? Besin piramidinde besin maddeleri hangi özelliklerine göre 

sınıfl andırılmıştır?

 3. Gün boyunca yaptığınız faaliyetleri düşünerek en fazla enerji harcadığınız beş faaliyeti 

yazınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

3.1. Besinlerin Enerjiye Dönüşümü

3.2. Canlılar İçin Birincil Enerji Kaynakları: Karbonhidratlar

3.3. Yapıcı ve Onarıcı Besin Ögeleri: Proteinler

3.4. Canlılar İçin Enerji Kaynakları: Lipitler

3.5. Kendi Diyet Listemizi Hazırlayalım

Kavramlar

• Basit şeker

• Amino asit

• Yağ

• Yağ asidi

• Protein
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3.1. Besinlerin Enerjiye Dönüşümü

Her insan gün boyunca birçok farklı aktivite yapar. Yürüme, 

konuşma, düşünme bunların en başında gelir (Fotoğraf 3.27). Bu 

aktivitelerin her biri için enerji gerekir. Peki, bu enerji nasıl sağlanır?

İnsanlar günlük aktiviteleri sırasında bazı kazalarla karşılaşabilir; 

bu kazalarda zarar görebilir. Örneğin yemek yaparken yanlışlıkla 

elini kesebilir. Kazalar sonucunda vücudumuzda oluşan yaraların 

iyileşmesi gerekir. Peki, bu yaraların iyileşmesi için gerekli maddeler 

nelerdir? Bu maddeler vücudumuza nasıl alınır?

İnsanların çevresinde gerçekleşen olayları algılayabilmesi, duyu 

organlarından aldığı verilere bağlıdır. Biyoloji derslerinden de anım-

sanacağı gibi duyu organlarıyla alınan uyartılar sinir hücreleriyle 

beyne iletilmelidir. Bu sırada bazı minerallere ihtiyaç duyulur. Peki, 

ihtiyaç duyulan bu mineraller vücudumuza nasıl alınır ve hücrelere 

nasıl taşınır?

İnsanlarının büyümesi, gelişmesi ya da yaralarının iyileşmesi için 

gerekli olan maddelerin tamamı dışarıdan alınamaz. Bu maddelerin 

bazılarının vücudumuzda dışarıdan alınan maddelerden sentez-

lenmesi gerekir. Bunun için genellikle vitaminlere ihtiyaç duyulur. 

Örneğin soğuk algınlığına karşı vücudun korunabilmesi için gerekli 

olan antikorların üretimi C vitaminleri sayesinde olmaktadır. Peki, 

ihtiyaç duyulan vitaminler nasıl sağlanır?

Fen bilimleri ve biyoloji derslerinden de anımsanacağı gibi besin 

maddeleri birçok farklı besin ögesi içerir (Şekil 3.19). Bu besin öge-

leri genel olarak 5 grupta toplanır. Bunlar; karbonhidratlar, yağlar, 

proteinler, vitaminler ve minerallerdir.

Besin maddelerindeki ögelerin vücut tarafından kullanılabilir hâle 

gelebilmesi için sindirilmesi gerekir. Sindirim, bilindiği gibi besin 

maddelerinin enzimler yardımıyla sindirim sisteminde hücrelere 

geçebilecek kadar küçük moleküllere parçalanmasıdır. 

Sindirim sisteminde birçok organ görev alır. Bunların başında 

ağız, dil ve dişler gelir. Ağza alınan besin maddeleri dişlerle mekanik 

olarak parçalanır ve yutulabilecek duruma getirilir. Bu sırada suda 

çözünebilen nişasta moleküllerinin bir kısmı, aşağıdaki tepkime 

gereğince küçük moleküllere (maltoz, glikoz gibi) parçalanır. Bu 

tepkimenin gerçekleşmesini tükürük bezlerinin salgıladığı pityalin 

(amilaz) enzimi hızlandırır.

HO [ C6H10O5 ]n OH n HO    C6H10O5     OH
(n-1) H2O

Pityalin
Glikoz

Yukarıdaki tepkime, su kullanılarak gerçekleştiğinden hidro-

liz tepkimesi olarak bilinir. Bu tepkimeyle parçalanmadan kalan 

nişasta molekülleri ve diğer besin ögeleri ağızdan midemize ve 

oradan ince bağırsağa ulaşır. Amilaz enzimi sayesinde suda 

Fotoğraf 3.27 Yürüyüş yapan insanlar

Şekil 3.19 Besin ögelerini içeren bir 
besin piramidi

Yağlar ve tatlılar

Süt ve süt 
ürünleri

Se
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 tahıllar

Etler ve diğer 
yüksek proteinli 
yiyecekler
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çözünmeyen büyük nişasta molekülleri ince bağırsakta hidroliz 

tepkimesiyle yukarıdaki gibi küçük moleküllere parçalanır. Nişasta 

benzeri diğer karbonhidratlar da küçük moleküllere ayrılarak kana 

karışabilir.

Sindirim olayı sırasında midemizde pek çok kimyasal tepkime 

gerçekleşir. Bunlardan biri, pepsin enzimi yardımıyla proteinlerin 

(Fotoğraf 3.28) polipeptitlere hidrolizidir. Oluşan polipeptitler oniki-

parmak bağırsağını geçerek pankreas tarafından salgılanan tripsin 

enzimiyle dipeptit ve amino asitlere dönüşür. Dipeptitler ise ince 

bağırsakta erepsin enzimi yardımıyla hidroliz olarak amino asitleri 

oluşturur. Proteinlerin amino asitlere kadar olan hidroliz tepkimeleri 

genel olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

H2N  [ R   CH(NH)CO ]n OH n R    CH(NH2)     COOH
(n-1) H2O

Protein Amino asit

Yukarıdaki bileşiklerde yer alan R harfi, bir elementin sembolü 

değildir. Kimyasal formüllerde R harfi, genellikle farklı grupların ola-

bileceği durumlarda yazılır. Örneğin protein ya da amino asitlerdeki 

R harfi, “–H, –CH3, –C2H5” gibi grupları ifade etmektedir.

Sindirim olayı sırasında gerçekleşen diğer bir tepkime, yağların 

hidrolizidir. Yağların hidrolizi, karaciğerden gelen bazik safra salgısı 

ve pankreastan gelen lipaz enzimi yardımıyla onikiparmak bağırsa-

ğında olur. Yağların hidrolizi sonunda yağ asitleriyle gliserin oluşur.

H2C

3 H2O

H2C

HC

OOC C17H35

OOC COOH+ 3 C17H35
+C17H35

OOC C17H35

Protein Gliserin

H2C

H2C

HC

OH

OH

OH

Sindirim olayları sırasında gerçekleşen tepkimeler toplu olarak 

incelenirse besinlerin parçalanarak suda çözünebilir küçük molekül-

lere dönüştüğü görülür. Böylece besinler kana geçebilir. Bu sayede 

besin maddeleri kullanılmak üzere kan yoluyla hücrelere taşınabil-

mektedir.

Kana geçen besin ögelerinden metabolizmanın ihtiyaç duydu-
ğu enerjinin üretilebilmesi için yanma tepkimesinin gerçekleşmesi 
gerekir. Bilindiği gibi yanma olayı, bazı maddelerin oksijenle tep-
kimeye girmesidir. O hâlde besinlerin enerjiye dönüşebilmesi için 
vücudumuza soluk alışverişle oksijen alınmalıdır.

Önceki yıllarda solunum sisteminde görev alan organları ve 
görevlerini, solunum olayı sırasında havadan oksijenin alınıp hava-
ya karbondioksit verildiğini öğrenmiştik. Genel olarak solunum olayı 
iki ana başlık altında incelenir. Bunlardan ilki şimdiye kadar sizlere 
tanıtılan havayla kan arasındaki oksijen ve karbondioksit alışverişinin

Fotoğraf 3.28 Protein deposu olan et
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incelendiği hücre dışı solunumdur. Şekil 3.20’de de gösterildiği 
gibi hücre dışı solunumda; burun, yutak, soluk borusu, bronş ve 
bronşçuk yolundan alveollere gelen havadaki O2 gazı kana karışır. 
Bu sırada kandaki CO2 gazı alveollere verilir. Alveollerdeki CO2, 
oksijenin izlediği yolun tersini izleyerek dışarıya verilir. Bu şekilde 
hücre dışı solunum tamamlanmış olur. Peki, hücre dışı solunumda 
gerçekleşen kimyasal tepkimeler nelerdir?

Alveoldeki havanın solunum yolundan geçerek kana karışması-

nın ana nedeni basınçtır. Önceki üniteden de hatırlayacağınız gibi 

basınç arttıkça gazın sıvıdaki çözünürlüğü artmaktadır. İnsan soluk 

aldığında akciğerlere hava dolar ve alveoldeki hava basıncı artarak 

O2 gazı solunum zarından kana geçer. O2, kanın %80’den fazlası-

nı oluşturan suda çözünür. Bu olayın tepkime denklemi aşağıdaki 

şekilde gösterilebilir:

H2O (s) + O2 (g)  →  O2 (aq)

Şekil 3.20 Hücre dışı solunumun yapıldığı organların vücuttaki yerleşimiyle kan ve 
akciğerler arasındaki O2 

alınıp CO2 
verilmesinin gerçekleştiği alveollerin bir 

bölümünü gösteren model

O2

CO2

Soluk 
borusu

Sağ
bronş

Sağ 
akciğer

Sol 
akciğer

Yutak

Diyafram

CO2

O2

Sol
bronş

Kalp
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Atardamar
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Kanda çözünen O2 gazının bir miktarı alyuvarlardaki hemog-

lobinle tepkimeye girerek geçici bir bileşik oluşturur. Hemoglobin, 

yapısında Fe2+ları bulunan organik yapılı bir bileşiktir (Şekil 3.21). 

Bunun formülü çok karmaşık olduğu için genellikle kimyasal tepki-

melerde HHb şeklinde gösterilir. Hemoglobinle oksijen arasındaki 

tepkime aşağıdaki şekilde gösterilebilir:

HHb(aq) + 2 O2 (aq) → Hb(O2)2
–
 (aq) + H+ (aq)

Hemoglobinle oksijen molekülleri arasındaki tepkime incelenirse 

bir asit-baz tepkimesi olduğu ve H+nun açığa çıktığı görülür. Bu 

durum kanın pH değerinin küçülmesine neden olur. Kanın pH değe-

rinin küçülmesi, doku ve organlarda zamanla ciddi hasarlara neden 

olabilir. Bu nedenle kanın pH değerinin artması yani H+ları mikta-

rının azalması gerekir. Bu da CO2 moleküllerinin su ile tepkimesi 

sonunda oluşan HCO3
–
 (bikarbonat)larıyla gerçekleştirilir. HCO3

–
 ile 

H+ tepkimeye girerek H2CO3 (karbonik asit)i oluşturur. H2CO3 çok 

kararsız bir asit olduğu için yeniden parçalanarak CO2 ve H2O’yu 

oluşturur. Bu nedenle kanın pH değeri önemlidir. Bu olaylar kısaca;

H+ (aq) + HCO3
–
 (aq) → H2CO3 (aq) 

H2CO3 (aq) → CO2 (g) + H2O (s)

denklemlerinde özetlendiği gibi gerçekleşir.

Yukarıdaki asit-baz tepkimesi sonucunda açığa çıkan karbondi-

oksit gazının kandaki çözünürlüğü çok düşüktür. Bu yüzden kandan 

alveole geçer. Alveollerden de atmosfere verilmek üzere solunum 

yolundan vücudu terk eder.

Solunum olayında gerçekleşen kimyasal tepkimeler yukarıda-

kilerle sınırlı değildir. Solunumun asıl önemli aşaması olan hücre 

içi solunum olaylarında da pek çok kimyasal tepkime gerçekleşir. 

Bunlardan ilki, kan yoluyla hücrelere ulaşan Hb(O2)2
–
 ndan oksijen 

gazının ayrılmasıdır. Bu tepkime kanda serbest durumda bulunan 

H+larıyla aşağıdaki şekilde olur:

H+ (aq) + Hb(O2)2
–
 (aq)  →  2 O2 (aq) + HHb (aq)

Asit-baz tepkimesiyle oluşan oksijen gazının kandaki miktarı 

artar. Bu sırada hücre içindeki oksijen gazı miktarı azalır. Oksijen 

gazı, miktarının çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru 

geçer. Bu olaya difüzyon denir.

Difüzyon yoluyla hücre içindeki sıvıya geçen oksijen gazı, hücre 

içindeki miyoglobinle tepkimeye girer ve orada depolanır. Miyoglobin 

de aynen hemoglobin gibi karmaşık yapılı organik bir bileşiktir. Bu 

yüzden tepkime denklemlerinde genellikle “Mb” şeklinde gösterilir.

Mb (aq) + 2 O2 (aq) → Mb(O2)2 (aq)

Miyoglobinde depo edilen oksijen gazı, enerjiye ihtiyaç duyuldu-

ğunda kullanılmak üzere mitokondriye iletilir. Mitokondri, bildiğiniz 

gibi hücrenin enerji santralidir. Burada glikoz gibi bazı moleküller, 

oksijen gazıyla tepkimeye girerek parçalanıp karbondioksit ve su 

gibi ürünleri oluşturur.

Şekil 3.21 Hemoglobinin çizgi-bağ     
gösterimi

Miyoglobin, hayvanların 

kas hücrelerinde bulunan 

bir proteindir. Balina ve fok 

balıkları gibi su altında uzun 

süre kalabilen hayvanların 

kaslarında miyoglobin mik-

tarı diğerlerine göre daha 

fazladır.

!
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C6H12O6 (aq) + 6 O2 (aq)  →  6 CO2 (g) + 6 H2O (s) + Enerji

Yukarıdaki tepkime denklemi incelenirse bunun bir yanma olayı 

olduğu görülür. Yanma olayları yükseltgenme-indirgenme tepkime-

leridir. Dolayısıyla solunum olayları sırasında yükseltgenme-indir-

genme tepkimeleri de gerçekleşmektedir.

Yanma tepkimesi sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazının 

hücre dışına atılması gerekir. Bunun için önce bu gaz difüzyonla 

hücre zarından geçerek kana karışır. Ancak CO2'in kandaki çözü-

nürlüğü çok düşüktür. Karbonik anhidraz enzimi, karbondioksit 

gazıyla suyun tepkimeye girmesini sağlar ve karbonik asit oluşur.

CO2 (g) + H2O (s)  →  H2CO3 (aq)

Yüksek pH değerlerinde gerçekleşen ve yukarıdaki tepkime 

sonucunda oluşan karbonik asit, suda çözünerek ortama hidrojen 

iyonu verir. Bu sayede kanın pH değeri sabitlenmiş ve korunmuş 

olur.

H2CO3 (aq) + H2O (s)  →  H+ (aq) + HCO3
–
 (aq)

Bikarbonat iyonu şeklinde kanda çözünmüş olarak bulunan 

karbondioksit, kan dolaşımıyla akciğerlere ulaşır. Akciğerlerden de 

vücut dışına atılır.

 3.2. Canlılar İçin Birincil Enerji Kaynakları: 
  Karbonhidratlar

İlköğretim fen bilimleri dersinden de anımsanacağı gibi bitkiler 

fotosentez yapar (Şekil 3.22). Fotosentez, aslında çok karmaşık 

bir olaydır. Fotosentezin nasıl gerçekleştiğini anlamak bilim insan-

larının yüzyıllarını almıştır. Günümüzdeki bilgilere göre fotosentez, 

aydınlık ve karanlık evre olmak üzere iki evreden oluşmaktadır. 

Aydınlık evrede güneş ışınlarındaki enerji, bitkilerin kloroplastla-

rındaki klorofiller tarafından soğurulur. Soğurulan enerji klorofildeki 

bazı elektronların, bulundukları atomlardan uzaklaşmasını sağlar. 

Bu serbest elektronlar su moleküllerine çarparak bir dizi elektron 

alışverişi sonucunda serbest oksijen molekülleri oluşmasını sağlar. 

Sudan ayrılan hidrojen iyonu ve elektronlar, başka bir moleküle 

aktarılmak üzere serbest kalır.

Fotosentezin ikinci evresi olan karanlık evrede karbondioksit 

molekülleri, ortamdaki serbest hidrojen iyonları ve elektronlar kul-

lanılarak canlılar için yaşamsal önem taşıyan glikoza dönüştürülür. 

Bu evrede bitkiler ortama oksijen salmaz. Fotosentez olayında CO2 

ve H2O moleküllerinden C6H12O6 üretiminin net tepkimesi aşağıdaki 

gibidir:

6 CO2 (g) + 6 H2O (s)  →  C6H12O6 (aq) + 6 O2 (g)

C6H12O6, enerji verici besin ögeleri olarak bilinen karbonhid-

ratların en küçük yapı taşlarından biridir. Karbonhidratlar karbon, 

hidrojen, oksijen atomlarından oluşmuş karmaşık yapılı bileşiklerdir.

Karbonik asit, gazlı içe-

ceklere lezzet katmak ama-

cıyla kullanılan maddedir. 

İçecek içinde yüksek ba-

sınçta CO2 gazı çözünerek 

elde edilir.

!

Şekil 3.22 Fotosentez olayının şematik 
gösterimi
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Karbonhidratlar içerdikleri karbon sayısına göre sınıflandırılır. 

Örneğin beş karbonlu karbonhidratlar pentoz, altı karbonlu karbon-

hidratlar heksoz olarak gruplandırılır. Altı karbonlu karbonhidrat-

lardan en iyi bilinen iki tanesi glikoz ve fruktozdur. Fruktoz; kiraz, 

elma, böğürtlen, tatlı patates, pancar, havuç, soğan gibi meyve ve 

sebzelerde doğal olarak bulunur. Glikoz ve fruktozun molekül yapı-

ları Şekil 3.23 a ve b'de verilmiştir.

Monosakkarit ya da basit şeker olarak bilinen glikoz, fruktoz gibi 

moleküllerin bitkilerde depolanabilmesi için birleşme tepkimesine 

girmesi gerekir. İki monosakkaritin tepkimeye girmesiyle oluşan 

yeni bileşiğe disakkarit denir. Arpa şekeri olarak bilinen maltoz, 

çay şekeri olarak bilinen sakkaroz ve süt şekeri olarak bilinen laktoz 

bunlardan bazılarıdır. Bu disakkaritlerin monosakkaritlerden oluşu-

mu aşağıdaki gibidir:

Glikoz + Glikoz     → Maltoz + H2O 

Glikoz + Fruktoz   → Sakkaroz + H2O 

Glikoz + Galaktoz → Laktoz + H2O 

Basit şekerler bitki hücrelerinde ozmotik basıncın yükselmesine 

neden olduklarından monosakkarit olarak depolanamaz. Çok sayı-

da basit şekerin birbirine bağlanması gerekir. Birbirine bağlanmış 

çok sayıda monosakkaritten oluşan bileşiklere polisakkarit denir. 

Polisakkaritler genelde suda çözünmeyen büyük moleküllerdir. 

Polisakkaritler arasında en önemlileri nişasta, selüloz, glikojen ve 

kitindir. Bunlardan nişasta ve selüloz bitkilerde bulunur. Selüloz, 

bitki hücrelerinin çeperlerini oluştururken nişasta bitkilerde depo 

edilir. Nişastanın monosakkaritlerden oluşumu aşağıdaki şekilde 

sembolize edilebilir:

HO HOOH +C6H10O4 C6H10O4 HO [ H2OOH +C6H10O5  ]2OH

Glikoz Glikoz

Glikoz

Glikoz

HO

n

HO [OH +C6H10O4

HO OHC6H10O4

HO [ H2OOH +C6H10O5  ]3

HO [ (n-1) H2OOH +C6H10O5  ]n

OHC6H10O5  ]2

Monosakkaritler doğrudan kana karışabilir. Ancak disakkarit ve 

polisakkaritlerin sindirilmesi gerekir. Bu ise önceki konuda da ifade 

edildiği gibi hidroliz tepkimesiyle olur. Hidroliz tepkimesi, polisak-

kariti oluşturan basit şekerler arasındaki bağların su aracılığıyla 

kopmasıdır. Bunun için bazı enzimler gerekir. Örneğin nişastanın 

hidrolizinde pityalin ve amilaz enzimleri kullanılır.

Şekil 3.23 a. Glikoz, b. Fruktoz

                          a

b

HC      O

CH 

HC      OH

HC      OH

HC      OH

H2C      OH

HO

H2C      OH

C      O 

HO     CH

HC      OH

HC      OH

H2C      OH
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Selülozun hidroliz olabilmesi için selülozu oluşturan sellobiyoz 

molekülleri arasındaki bağların (Şekil 3.24) kopması gerekir. Ancak 

bu bağların kopması için gerekli olan enzimler insan vücudu tara-

fından salgılanmaz. Dolayısıyla selüloz insanlar tarafından sindirile-

mez ama inek, koyun, keçi gibi otçul hayvanlar tarafından sindirilir.

Nişasta, insan vücudu dışında kimyasal ve enzimatik yollarla 

hidroliz edilebilir. Laboratuvarlarda nişasta hidrolizi için kullanılan 

yöntemler asit, asit-enzim ve enzim-enzim dönüşümleridir. Bunlar-

dan sonuncusunda nişasta ısıtılarak enzimler yardımıyla sıvılaştırılır 

ve basit şekerlere parçalanır. Daha sonra basit şekerleri içeren 

karışım filtrelerden geçirilir ve karbonla muamele edilir. Karışım son 

olarak iyon değiştirici reçinelerin bulunduğu kolonlardan geçirilir ve 

istenmeyen maddelerden arındırılır. Bu şekilde elde edilen ürüne, 

glikoz şurubu denir (Fotoğraf 3.29). Günümüzde birçok besin 

maddesinde de gıda katkı maddesi olarak kullanılan glikoz şurup-

ları, glikoz moleküllerini ve bazı yüksek molekül kütleli bileşikleri 

içeren bir karışımdır. Bu karışım berrak, renksiz ve kıvamlı yapıda 

bir şuruptur.

Canlı metabolizmasında karbonhidratlarda depolanmış enerjinin 

açığa çıkabilmesi için kan yoluyla hücrelere taşınan glikoz, fruktoz 

ve sakkaroz moleküllerinin yakılması gerekir. Alevsiz olarak gerçek-

leşen bu yanma tepkimeleri aşağıdaki şekilde sembolize edilebilir:

Glikoz ve fruktozun yanma tepkimesi; 

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2  + 6 H2O + Enerji

Sakkarozun yanma tepkimesi ise;

C12H22O11 + 12 O2 → 12 CO2  + 11 H2O + Enerji

şeklindedir. Hepimizin bildiği gibi insanlar genellikle üç öğün yemek 

yer. Midede sindirim, kişiye ve besinlerin çeşidine göre 1-4 saat 

kadar sürer. Bu sırada yapılan faaliyetlerin bazıları az enerji gerek-

tirir. Örneğin uyurken insanlar çok fazla enerji harcamaz. Böyle 

zamanlarda vücutta kullanılmayan enerjinin depolanması gerekir.

İnsan vücudunda kullanılmayan enerji iki şekilde depolanabilir. Bun-

lardan ilki, glikojen üreterek olur. Glikojen, yukarıda da açıklandığı 

gibi monosakkariti glikoz olan bir polisakkarittir. Karaciğerde ve kas-

larda depolanabilen glikojenin üretiminde insülin hormonu rol alır.

Glikojen, insan vücudunda hızla yapılıp kolayca parçalanabilen 

bir polisakkarittir. Glikojen sindirim sırasında glukagon ve adrenalin 

hormonları aracılığıyla glikoz moleküllerine parçalanır.

İnsan vücudunda kullanılmayan enerjinin diğer depolanma şekli 

yağ oluşumudur. Yağ depolama aslında vücudumuzun bir koruma 

yöntemidir. Şöyle ki karbonhidrat içeriği fazla besin maddeleri tüke-

tildiğinde kandaki şeker oranı yükselir. Bu durumda vücudun ilk 

görevi, kan şekerini düşürmektir. Çünkü yüksek kan şekeri vücut 

için çok büyük tehlike teşkil eder. Kan şekeri de iki şekilde düşürülür. 

Şekil 3.24 Selülozun çizgi-maket 
gösterimi

Fotoğraf 3.29 Ticari olarak satılan 
glikoz şurubu
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Şekerin bir kısmı enerji kaynağı olarak kullanılmak üzere hücrelere 

gönderilir. Geri kalan ekstra kısmı da yağ depolarına gönderilir. 

Çeşitli kimyasal tepkimelerle glikoz molekülleri yağ molekülerine 

dönüşür.

3.3. Yapıcı ve Onarıcı Besin Ögeleri: Proteinler

Tek hücreli bakterilerden mikroskopla dahi görülemeyen virüsle-

re, bitkilerden hayvanlara kadar tüm canlı organizmaların en önemli 

maddesi proteindir. Proteinler saçlarımızdan tırnaklarımıza, hücrele-

rimizden organlarımıza kadar vücudumuzdaki her yapının temelidir. 

Dolayısıyla büyüyüp gelişebilmemiz, dokuları yenileyebilmemiz için 

düzenli olarak proteinli besinler (Fotoğraf 3.30) tüketmemiz gerekir.

İnsanların günlük protein gereksinimi, vücut yapısına ve bazı 

özel durumlara göre değişiklik gösterir. 50 kilogram kütleye sahip 

sağlıklı bir insanın yaklaşık 40 ile 60 gram protein tüketmesi gerekir. 

Hastalık durumunda, çocuklarda, büyüme çağlarında ve spor yapan 

insanlarda bu oran artar. Düzenli antrenman yapmak koşuluyla 

günde fazladan alınacak 10 gram protein, kas gelişimi için yeterlidir.

Canlı organizmalar tarafından sentezlenen bir polimer olan pro-

teinlerin yapı taşı amino asitlerdir. Doğada bilinen toplam 22 çeşit 

amino asit vardır. Bunlardan 20 çeşit amino asidin diziliş sırasına 

bağlı olarak farklı farklı proteinler oluşur. Balık eti, tavuk eti, tırnak-

lar, boynuzlar, saçlar bunlardan sadece birkaç tanesidir.

Amino asitler, amino (–NH2) ve karboksil (–COOH) grubu içe-

ren moleküllerdir. Bu moleküller bir araya geldiklerinde tepkimeye 

girerek birbirlerine bağlanabilir. İki amino asidin bir araya gelme-

siyle oluşan moleküle dipeptit adı verilir. Aşağıda en basit amino 

asit olan glisinin dipeptit oluşturma tepkimesi verilmiştir. Tepkimeyi 

inceleyiniz.

Dipeptidin yapısında aynen amino asitler gibi bir amino grubu 

ve karboksil grubunun bulunduğu görülebilir. Dolayısıyla dipeptit, 

başka bir amino asitle tekrar tepkimeye girip üçüncü amino asidi 

yapısına bağlayabilir. Bu olay zincirleme olarak devam eder ve 

100-200 amino asit içeren büyük bir molekül oluşur. Bu moleküle 

polipeptit veya protein adı verilir. 

Canlı organizmalarında protein oluşumu ve proteinlerin parça-

lanması bir denge hâlindedir. Protein yapımı için gerekli olan amino 

asitlerden 14 tanesi insan vücudu tarafından sentezlenebilir. Ancak

Fotoğraf 3.30 Protein içeren farklı 
besin türleri
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sekiz tanesi üretilemez. Bu amino asitlerin dışarıdan besinlerle 

alınması gerekir. Böyle amino asitlere elzem ya da zorunlu amino 

asitler denir. Bunlar valin, lösin, izolösin, treonin, metionin, feni-

lalanin, triptofan ve lizindir. Ayrıca histidin ve arginin çocuklar için 

özellikle ilk yıllarda elzem amino asit olarak kabul edilir. Bu amino 

asitlerden bazılarının ve yaygın olarak bulundukları besin maddele-

rinin verildiği Tablo 3.9’u inceleyiniz.

İnsanların ekonomik nedenler, dengesiz beslenme ve hastalıklar 

(emilim bozuklukları, böbrek ve karaciğer hastalıkları vb.) nedeniyle 

günlük protein gereksinimini karşılayamaması bazı ciddi sorunlara 

neden olabilir. Uzun süreli yetersizliklerde vücut kendi dokularındaki 

proteini kullanmak zorunda kalır. Büyüme yavaşlar ve durur, vücut 

ağırlığı azalır, hâlsizlik, anemi ve ödem (şişlik) oluşur. Antikor yapı-

mı azaldığı için hastalıklara karşı direnç düşer, iyileşme geç olur. 

Demir, kalsiyum ve A vitamini gibi besin ögelerinin kullanımı azalır.

Proteinlerin vücudumuzda birçok farklı görevi vardır. Kasların ve 

bağlantı dokularının beslenmesi, onarımı, vücudun su dengesinin 

düzenlenmesi, hormon ve enzimlerin üretilmesi, bağışıklık siste-

minin düzgün çalışması, bunların başında gelir. Alyuvarlara rengini 

veren hemoglobin de bir protein bileşiğidir.

Proteinler normalde insan vücudunun büyümesi, gelişmesi, 

yaralanmalar olduğunda iyileşmesi, metabolik faaliyetlerin düzen-

lenmesi için gereklidir. Oysa enerji üretimi için gerekli olan karbon-

hidrat ve yağların yetersiz olduğu durumlarda proteinler yakılabilir. 

Proteinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması vücudun en son 

tercihidir.

Önceki konularda da vurgulandığı gibi proteinler sindirim sırasın-

da hidroliz tepkimesiyle amino asitlere parçalanarak bağırsaklarda 

emilir ve bir havuzda depolanır. Ancak proteinin vücutta depolanma 

oranı karbonhidrat ve yağlardan çok daha düşüktür. Eğer vücuda 

ihtiyaçtan fazla protein alınırsa oluşan fazla amino asitler karaciğer-

de yağ ve karbonhidrat yapımında kullanılır, fazlası depolanır.

Adı Kısaltması Yaygın olarak bulunduğu besin maddeleri

Valin Val Et, süt, süt ürünleri, mantar, yer fıstığı, soya ürünleri ...

İzolösin Ile Tohumlar, çekirdekler, et, yumurta, balık, mercimek, bezelye ...

Treonin Thr Süt, süt ürünleri, et, tahıllar, mantar, yeşil yapraklı sebzeler ...

Fenilalanin Phe Bitkisel ve hayvansal protein kaynakları

Metionin Met
Fasulye, yumurta, balık, sarımsak, mercimek, et, soğan, soya 

fasulyesi ...

Tablo 3.9 Bazı amino asitler ve yaygın olarak bulunduğu besin maddeleri

A vitamininin vücudu-

muzda birçok işlevi vardır. 

Örneğin göz problemlerini 

ve körlüğü önler. Bağışıklık 

sistemini güçlendirip cilt so-

runlarını engeller. Ülserlerin 

tedavi edilmesinde ve en-

feksiyonlara karşı vücudun 

korunmasında etkilidir.

!
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Vücuda dışarıdan alınan proteinler, hayvansal ve bitkisel kay-

naklı olabilir. Bu proteinlerin kalite, çeşit ve miktarları birbirlerinden 

farklıdır. Sindirilebilirlik açısından en uygun besinler yumurta, et, 

süt ve benzeri hayvansal proteinlerdir. Bunların %91'le %100’ü sin-

dirilebilir. Diğer taraftan tahıllardaki proteinlerin %79'la %90’ı, kuru 

baklagillerdekilerin ise %69'la %90’ı sindirilebilir. 

3.4. Canlılar İçin Enerji Kaynakları: Lipitler

Canlı organizmalar için karbonhidrat ve proteinler gibi yaşamsal 

önem taşıyan diğer bir bileşik grubu lipitlerdir. Lipitler katı ve sıvı 

hâlde olmalarına bağlı olarak önce oil ve yağlar olmak üzere iki 

gruba ayrılır. Oda sıcaklıklarında ve normal basınçlarda katı hâlde 

bulunan lipitlere yağ, sıvı hâlde bulunanlara ise oil denir.

İnsanların temel besin maddelerinden biri olan lipitler, metabo-

lizma için gerekli olan enerjinin en önemli kaynaklarından biridir. 

Ancak şu unutulmamalıdır ki vücudumuz ihtiyaç duyduğu enerjiyi 

öncelikle karbonhidratlardan yani şekerlerden karşılar. Şekerler 

yetersiz ise yağlar ve zorunlu kalınca proteinler enerji kaynağı ola-

rak kullanılır.

Lipitler polar moleküllerden oluşmadığı için genellikle suda 

çözünmez. Dolayısıyla vücuda alındığında kana karışıp hücrelere 

taşınamaz. Bunun için yağların öncelikle hidroliz tepkimesiyle par-

çalanması ve suda çözünebilir duruma gelmesi gerekir. 

Yağların hidrolizi önceki konularda da vurgulandığı gibi bazik 

ortamda gerçekleşir. Bunun için safra kesesinden bazik bir madde 

salgılanır. Lipitler, bazik safra salgısı ve lipaz enzimi sayesinde yağ 

asitleri ve gliserine parçalanır. Bunlar suda çözünebilir maddelerdir, 

ince bağırsaklardan emilerek kana karışır ve hücrelere taşınabilir.

Biyolojik önemi olan birçok farklı lipit türü vardır. Bunlardan bazı-

ları; yağ asitleri, trigliseritler (yüksüz yağlar), fosfolipitler ve steroit-

lerdir (kolesterol, cinsiyet hormonları vb.). Bunların her birinin kim-

yasal yapıları birbirinden çok farklıdır. Ancak hepsinin genel özelliği 

C, H, O ile çok azının P ve N elementlerini içermesidir. Dolayısıyla 

yağlar organik bileşiklerdir.

Canlı organizmada yağların birçok farklı işlevi vardır. Bunlar 

genel olarak aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• Deri altında ve iç organların çevresinde depolanarak canlıyı 

soğuktan ve dışarıdan gelen darbelerden korumak.

• Hücre zarlarını oluşturmak (Bulunduğu bölgeye bağlı olarak 

insan vücudundaki hücre zarlarının %25 ile %75’inde bulunur.).

• Derinin daha sağlıklı olmasını sağlamak.

• Yağda çözünen A, D, E ve K vitaminlerini çözerek vücutta taşın-

masını sağlamak.

• Doyma duygusunun oluşmasını sağlamak.

• Vücut direncini artırmak.

• Bazı vitamin ve hormonların oluşmasında görev yapmak.
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Lipitlerdeki oksijen/karbon oranı, karbonhidrat ve proteinlere 

göre çok daha fazladır. Bu nedenle vücudumuzda lipitler yakıldığın-

da diğer besin ögelerinden daha fazla enerji açığa çıkarır. Örneğin 

yapısal özelliklerine göre farklılık göstermekle birlikte protein ve 

karbonhidratların 100 gramı ortalama 400 cal, yağlar ise 900 cal 

enerji açığa çıkarmaktadır.

3.5. Kendi Diyet Listemizi Hazırlayalım

Sağlıklı bir yaşam için gün boyunca alınan kalori ile yakılan 

kalori arasında bir denge kurmak çok önemlidir. Eğer besinlerle alı-

nan lipitler yakılandan fazla olursa vücudumuzda yağ olarak birikir. 

Vücudun aşırı derecede yağlanması da tehlikeli sonuçlar doğura-

bilir. Örneğin kandaki yağ oranının artması kalp rahatsızlıklarına 

neden olabilir.

Her insanın günlük ihtiyacı olan belli bir kalori değeri vardır. 

Örneğin 16 yaşında, 160 cm boyunda, 50 kg ağırlığındaki bir bayan 

günlük ortalama 2100 cal’ye, aynı koşullardaki erkek ise 2250 cal’ye 

gereksinim duyar. Tablo 3.10’da tükettiğimiz besin maddelerinin 

kalori değerleri, Tablo 3.11’de ise değişik durumlar için vücudun 

ihtiyaç duyduğu kalori miktarları verilmiştir. Tablodaki değerleri ince-

leyerek gün boyunca kazandığınız ve harcadığınız enerji miktarını 

hesaplayınız. 

Malzeme Birim Kalori Malzeme Birim Kalori

Tahıllar Süt ve yumurta ürünleri

1 dilim beyaz ekmek 28 g 90 Yoğurt (yağlı) 100 g 95

Bisküvi 100 g 470 Süt (yağlı) 100 g 68

Bulgur 100 g 371 Beyaz peynir (yağlı) 100 g 275

Makarna 100 g 85 Kaşar peyniri (yağlı) 100 g 413

Pirinç 100 g 125 Yumurta 1 adet 80

Yağlar Sebzeler

Tereyağı 28 g 206 Domates 1 adet 14

Margarin 28 g 204 Patlıcan 1 adet 28

Sıvı yağ 28 g 130 Taze fasulye 100 g 90

Etler Havuç 100 g 35

Biftek (ızgara) 100 g 278 Karnabahar 100 g 32

Tablo 3.10 Tüketilen bazı besin maddelerinin kalori değerleri

Besinlerin kalori hesabın-

da 1000 cal = 1 Kcal olarak 

alınır.
!
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Tavuk (ızgara) 100 g 132 Salatalık 1 adet 11

Tavuk göğsü 100 g 150 Marul 100 g 15

Kuzu eti (yağlı, ızgara) 100 g 282 Mantar 100 g 14

Kuzu ciğeri (yağda) 100 g 232 Soğan 100 g 35

Salam 100 g 446 Bezelye 100 g 89

Sosis 100 g 295 Taze yeşil biber 120 g 15

Deniz ürünleri Patates (haşlama) 100 g 100

Ton balığı 100 g 121 Ispanak 100 g 26

Kuru yemişler Meyveler

Badem 100 g 600 Elma 1 adet 60

Fındık 100 g 650 Kayısı 1 adet 8

Fıstık 100 g 560 Muz 1 adet 100

Çam fıstığı 100 g 600 Kiraz 100 g 40

Ceviz 100 g 549 Portakal 1 adet 50

Patlamış mısır 100 g 478 Kivi 1 adet 34

Kabak çekirdeği 100 g 571 Mandalina 1 adet 50

Ay çekirdeği 100 g 578 Karpuz 100 g 19

Aktivite Süresi Kalori

Yürüyüş 30 dakika 125

Futbol 30 dakika 200

Basketbol 30 dakika 225

Yüzme 15 dakika 87,5

Aerobik 10 dakika 50

Bisiklet 20 dakika 150

Dans 30 dakika 175

Tablo 3.11 Farklı aktivitelerde vücudun ihtiyaç duyduğu kalori değerleri
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Malzeme Bilimi

20. yüzyılda yapılan kimyasal araştırma ve gelişmeler, yaşam kalitemizi 

olağanüstü geliştiren ve teknolojinin sayısız alanda ilerlemesine yardımcı olan 

yeni maddelerin bulunmasını sağlamıştır. Bu maddelere örnek olarak polimerler 

(kauçuk ve naylon dâhil), seramikler (pişirme gereçleri), sıvı kristaller (elektronik 

göstericilerde kullanılan), yapışkanlar (not kâğıtlarında kullanılan) ve kaplayıcılar 

(lateks boya) verilebilir. Peki, yakın gelecekte hangi malzemeleri görebileceğiz?

Yeni maddelerden biri, oda sıcaklığında süper iletkenler olabilir. Elektrik, 

iletkenliği çok iyi olmayan bakır kablolarla taşınmaktadır. Bunun sonucu elektrik 

santraliyle evlerimiz arasındaki elektrik enerjisinin %20’si ısı şeklinde kaybedil-

mektedir. Bu, çok büyük bir kayıptır. Süper iletkenler, elektrik direnci olmayan ve 

bundan dolayı enerjiyi kayıpsız ileten malzemelerdir. Çok düşük sıcaklıklardaki 

(suyun donma noktasının 200 °C daha altında) süper iletkenlik 80 yıldır bilinmek-

tedir. 1980’lerin ortasındaki büyük bir buluş, oda sıcaklığında da süper iletken-

liğe sahip maddelerin bulunabileceğini göstermiştir. Kimyacılar bu araştırmanın 

ümit verici olduğunu gösteren yeni maddelerin düzenlenmesinde ve sentezinde 

yardımcı olmuşlardır. Önümüzdeki 30 yılda “yüksek sıcaklık süper iletkenlerinin” 

manyetik rezonans görüntüleme (MR), hava trenleri ve nükleer fizyon gibi geniş 

bir alanda uygulamaları görülecektir.

Yaşamımızı en çok etkileyen teknolojik iler-

lemelerden biri de bilgisayarlardır. Sürmekte 

olan bilgisayar devriminin “motoru” mikroişlem-

cilerdir. Bunlar çok ince silikon parçası [chip 

(çip)], dizüstü bilgisayarlar, faks makineleri gibi 

sayısız buluşa ilham vermiştir. Mikroişlemcinin 

performansı, toplama gibi matematiksel işlemleri 

yürütmedeki hızıyla değerlendirilir. İlk tanıtımla-

rından beri mikroişlemciler, her 18 ayda bir hızla-

rını ikiye katlamışlardır. Bu hızla 2030 yılında bir 

masa üstü bilgisayar, 1998’de California Silikon 

Vadisi’ndeki tüm bilgisayarların toplam gücünde 

olacaktır. Herhangi bir mikroişlemcinin kalitesi, 

silikon chip saflığına ve istenen diğer madde-

lerin eklenebilme yeteneğine bağlıdır. Kimyacıların silikon chiplerin araştırılma 

ve geliştirilmesinde önemli bir rolü vardır. Bilim insanları, gelecek için silikonun 

yerini moleküllerin alacağı “moleküler hesaplama”yı araştırmaya başlamışlardır. 

Bunun avantajları, belirli moleküllerin elektronlar yerine ışığa tepki verecek şekil-

de yapılabilmesi ve böylece elektronik bilgisayarların yerini optik bilgisayarların 

almasıdır. Optik bilgisayarlar aynı zamanda elektronik bilgisayarlardan daha fazla 

bilgi depolama kapasitesine sahiptir.

Yazar tarafından bu eser için düzenlenmiştir.

OKUMA METNİ
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Besinlerin sindirimi sırasında vücudumuzda gerçekleşen kimyasal tepkimelere birer örnek veriniz.

2. Glikoz şurubu nedir ve nasıl üretilir? Kısaca açıklayınız.

3. Kana karışan şeker, dokularda enerjiye nasıl dönüşür? Tepkime denklemlerini yazarak açıklayınız.

4. Glikojen nedir ve nasıl oluşur?

5. Besinler yoluyla vücudumuza alınan yağlar nasıl kullanılır?

6. Protein nedir ve vücuttaki işlevleri nelerdir?

Nişasta sindirildiğinde amino asitler olu-
şur.

Çay şekeri olarak bildiğimiz sakkaroz, 
glukoz ve fruktozdan oluşmuş bir disakka-
rittir.

Solunum olayında kanda oksijenin taşı-
nabilmesi, asit-baz tepkimelerine bağlıdır.

Protein, amino asitlerden oluşmuş bir 
polimerdir.

Yağlar midemizde sindirilmeye başlar.

İnsan vücudunda kullanılmayan enerji 
çoğunlukla protein üretiminde kullanılır.

Kapalı formülü C12H22O11 olan sakkaro-
zun bir molünün yanabilmesi için 11 mol O2 
gazı gereklidir. 

Vücut için şeker yetersizse yağlar ve 
zorunlu kalınca proteinler, enerji kaynağı 
olarak kullanılır.
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D

D

D

D

D
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
 1. Aşağıdaki kavram ve terimleri kendi cümlelerinizle tanımlayınız ya da açıklayınız.

a) Fosil yakıt b) Kömür c) Turba ç) Linyit

d) Taş kömürü e) Antrasit f) Hidrokarbon g) Alkan

ğ) Alken h) Alkin ı) Alkol i) Aromatik bileşik

j) Fermantasyon k) Basit şeker l) Amino asit m) Yağ

n) Yağ asidi o) Protein

 2. Organik ve anorganik bileşik ayrımı nasıl yapılır? Açıklayınız.

 3. Kömürün neden saf madde olarak sınıflandırılmadığını, oluşum sürecini göz önünde bulundura-

rak açıklayınız.

 4. Yakıt olarak kömür kullanıldığında neden asit yağmurları oluştuğunu açıklayınız.

 5. Ham petrol nedir? Nasıl oluşur? Kısaca açıklayınız.

 6. Alkan, alken ve alkinlerin nasıl ayırt edilebileceğini yazınız.

 7. Aşağıda isimleri verilen alkanların formüllerini yazınız.

a) Etan b) Bütan c) Pentan ç) Siklopropan

 8. Yaygın petrol ürünlerini listeleyerek bu ürünlerin nasıl elde edildiğini açıklayınız.

 9. Aromatik bileşiklerde çizgi-bağ gösteriminde neden altıgen içine yuvarlak çizildiğini açıklayınız.

 10. Temiz enerji kaynaklarını listeleyiniz.

 11. Glikoz şurubu nedir ve nasıl üretilir? Açıklayınız.

 12. Aşağıdaki bileşiklerin yanma tepkimelerini yazıp denkleştiriniz.

a) C6H8 b) C5H11OH c) C7H14 ç) C3H5OH

B. Aşağıdaki ifadelerden uygun olanını seçip cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız. Ayrı-
ca seçtiğiniz ifadeyi kullanarak anlamlı bir cümle kurup defterinize yazınız.

alifatik  amino asitler  aromatik  asetik asit 

azot  basit şekerler  bitkisel biyogaz

etil alkol fruktoz glikoz  hayvansal 

karbon  oksijen  sindirim  solunum

 1. Hidrokarbonlar ..................... ve ..................... olmak üzere iki gruba ayrılabilir.

 2. Kömür, ..................... kökenliyken petrol daha çok ..................... kökenlidir.

 3. Bileşiklerinde genellikle ..................... elementi dört bağ, ..................... üç bağ, .................. ise iki 

bağ yapar.

 4. Karbonhidratlar ......................................., proteinler ise ...................... oluşur.

 5. Bitki ve hayvan atıklarının fermantasyonundan ..................... üretilir.

 6. Glikoz şurubunun havasız ortamda hidrolizinden ....................., oksijenli ortamda hidrolizinden 

ise ................................... elde edilir.

 7. Besinler hem ..................... hem de ..................... olayları sonucunda enerjiye dönüşür.

 8. Nişasta, monomeri ..................... olan bir polimerdir.

3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI3. ÜNİTE SONU DEĞERLENDDİRME SORRULARI
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C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
 1. I. CO2

 II. CaCO3

 III. CH4

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri organik madde olarak sınıflandırılır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 2. Kömürle ilgili olan;

 I. Organik maddelerin yanmasıyla oluşur,

 II. Bitkisel kökenli maddelerdir,

 III. Saf madde olarak sınıflandırılır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 3. C/H oranı en fazla olan kömür türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Antrasit  B) Linyit  C) Bitümlü taş kömür

 D) Buhar kömürü  E) Alt bitümlü kömür

 4. I. Karbon

 II. Azot

 III. Kükürt

   Yukarıdaki elementlerden hangisi ya da hangileri kömürde bulunur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 5. Petrolle ilgili olan;

 I. Oda sıcaklıklarında katı, sıvı ve gaz hâlde bulunan bileşenlerden oluşur,

 II. Bitkisel ve hayvansal kökenli bir maddedir,

 III. Oluşmasında bakteriler rol alır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 6. Aşağıdaki petrol ürünlerinden hangisinin kaynama sıcaklığı en büyüktür?

A) Motorin B) Jet yakıtı  C) Gres D) LPG E) Benzin

 7. Ham petrolün rafinasyonunda elde edilen aşağıdaki maddelerin moleküllerinde karbon atomu 
sayısı en az olan hangisidir?

A) Petrol eteri B) Benzin C) Gaz yağı D) Doğal gaz  E) Asfalt

 8. Aşağıdaki maddelerden hangisi hidrokarbon olarak sınıflandırılır?

A) CH4 B) NH3 C) H2O D) CaCO3  E) CH3NH2

 9. Hidrokarbonlarla ilgili olan;

 I. Karbon ve hidrojen temelli bileşiklerdir,

 II. Karbon atomları arasında daima tek bağ bulunur,

 III. Yandıkları zaman sadece CO2 oluşur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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 10. I. C2H4

 II. C2H6

 III. C6H6

Kapalı formülleri yukarıdaki gibi olan bileşiklerin hangisi ya da hangileri alkan olarak sınıflandı-
rılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 11. Alkenlerle ilgili olan;

 I. Genel formülleri CnH2n'dir,

 II. En az bir tane çift bağ içerir,

 III. Karbon atomlarından bazıları üç bağ yapmıştır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 12. Alkinlerle ilgili olan;

 I. C/H oranı en fazla olan hidrokarbon grubudur,

 II. Karbon atomları arasında en az bir tane üçlü bağ içerirler,

 III. İki tane karbon atomu içeren bileşikleri yandığında bir mol su oluşur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 13. Kapalı formülü C6H8 olan bir mol hidrokarbonun tam olarak yanması için kaç mol O2 gazı gere-
kir?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 14

 14. Kapalı formülü C6H14 olan bir mol hidrokarbon tam olarak yandığında toplam kaç mol ürün olu-
şur?

A) 6 B) 10 C) 13 D) 14 E) 20

 15. 4 mol C3H7OH bileşiğinin tam olarak yanması için kaç mol O2 gazı gerekir?

A) 9/2 B) 9 C) 18 D) 36 E) 45

 16. Bitkisel kaynaklardan yakıt üretimiyle ilgili olan;

 I. Glikoz moleküllerinin hidrolizi esasına dayanır,

 II. Amaç, etil alkol üretmektir,

 III. Açık havada fermantasyon yapılırsa sirke oluşur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 17. Biyogaz üretimiyle ilgili olan;

 I. Organik materyalin fermantasyonunda metajonik bakteriler rol oynar,

 II. Üretim sonucunda oluşan gazın ana bileşeni CH4’dır,

 III. Ortamın pH değerinin çok fazla düşmemesi gerekir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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 18. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili olan;

 I. Hemen hemen tamamına yakınının kökeni Güneş'tir,

 II. Çevreye hiçbir zararlı atık bırakmazlar,

 III. Herhangi bir ham madde gerektirmezler,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

 19. Avantaj ve dezavantajları düşünüldüğünde aşağıdaki temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından 
hangisi ülkemizde en az tercih edilir?

A) Hidroelektrik B) Güneş enerjisi   C) Rüzgâr enerjisi

 D) Dalga enerjisi  E) Biyoenerji

 20. Yaşamsal faaliyetlerin devamı için gerekli olan enerjinin vücutta üretimiyle ilgili olan;

 I. Birinci enerji kaynağı yağlardır,

 II. Yanma olayı gerçekleşir,

 III. Sindirim ve solunum sistemleri eş güdümlü çalışır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 21. İnsan vücudunda kullanılmayan enerji ne şekilde depolanır?

A) Selüloz  B) Nişasta   C) Protein

 D)Vitamin  E) Glikojen

 22. Proteinlerle ilgili olan;

 I. Canlı vücudu için en önemli maddelerden biridir,

 II. Polimer olarak sınıflandırılır,

 III. En küçük yapı birimleri basit şekerlerdir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 23. Yağlarla ilgili olan;

 I. Canlıyı soğuktan ve dışarıdan gelen darbelerden korur,

 II. Hidrolizleri sonucunda gliserin ve yağ asitleri oluşur,

 III. Asidik ortamda hidroliz olur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
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Su, insan yaşamı için oksijenden 

sonra gelen en önemli ögedir. İnsan, 

besin olmadan haftalarca yaşayabilir 

ama su olmadan sadece birkaç gün 

yaşayabilir. Besinlerin sindirimi, emili-

mi, taşınması, vücut ısısının denetimi, 

eklemlerin kayganlığının sağlanması gibi 

görevleri olan suyun vücutta %10 azal-

masıyla yaşam tehlikeye girmeye başlar. 

Peki, yeryüzünde her insanın tüketebile-

ceği kadar su kaynağı var mıdır?

Bu bölümde yeryüzü suları kullanı-

labilirlik açısından sınıflandırılarak dün-

yadaki kullanılabilir su kaynaklarının 

sınırlılığı hakkında farkındalık edinmeniz 

sağlanacaktır. Ayrıca, kullanma suları-

nın hangi durumlarda arıtılması gerektiği 

açıklanacak, su arıtma sürecinin başlıca 

evreleri tanıtılacaktır.

1. BÖLÜM
SU VE HAYAT

 1. Evinize gelen su faturalarını inceleyerek ayda ortalama kaç metreküp su harcadığınızı tespit 

ediniz. Evinizde aylık tüketilen suyun hangi amaçlarla kullanıldığını listeleyiniz.

 2. Yaşadığınız bölgede şebeke sularının nereden ve nasıl temin edildiğini araştırınız.

 3. Çaydanlıklarda oluşan kireçlerin nasıl giderildiğini açıklayınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

1.1. Doğal Su Kaynakları

1.2. Su Arıtımı Neden Önemlidir?

1.3. Suların Kirlenme Nedenleri

1.4. Su Arıtımı Nasıl Yapılır?

Kavramlar

• Su döngüsü

• Arıtım

• Sert/yumuşak su

• Koagülasyon

• Aktif kömür

• İyon değiştirici reçine
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1.1. Doğal Su Kaynakları

Canlılar için yaşamsal öneme sahip olan su, bilinen tüm canlılar 

için gerekli ve vazgeçilmez bir maddedir (Fotoğraf 4.1). Çünkü canlı 

vücudunda gerçekleşen tüm fiziksel ve kimyasal olaylar sulu ortam-

da gerçekleşir. Hücrelerin yaşam faaliyetlerini devam ettirebilmesi 

için sitoplazmadaki su oranının belli bir değerin altına düşmemesi 

gerekir. Bu nedenlerle biyologlar suya “yaşam sıvısı” adını vermiş-

lerdir.

Canlılığın sürmesi için gerekli en temel maddelerden biri sudur. 

Yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterse de ortalama bir insan vücu-

dunun %60-70’inin su olduğu bilinmektedir. Bu suyun büyük bir 

çoğunluğu (2/3’ü) hücrelerde, geriye kalan kısmı dokular arasında 

ve kanda bulunur. 

Bir insan yemek yemeden sadece su içerek yaklaşık beş hafta 

yaşayabilir. Ancak susuzluğa en fazla on iki gün dayanabilir. Dola-

yısıyla insanlar fizyolojik gereksinimi olan suyu her gün muntazam 

olarak karşılamak zorundadır (Fotoğraf 4.2). Yapılan hesaplamalara 

göre bir insan ihtiyaç duyduğu suyun yaklaşık %50′sini içecekler-

den, %35′ini yiyeceklerden, %15′ini ise besin maddelerinin hücre-

lerde yakılmasından karşılar. Buna göre bir insanın günlük içmesi 

gereken su miktarı yaklaşık 2,5-3 litredir. 2012 yılındaki verilere 

göre dünya nüfusunun 7,046 milyar olduğu düşünülürse her gün en 

az 1,76×1010 L içme suyuna ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Yemek 

pişirme, çamaşır yıkama, kişisel temizlik gibi günlük yaşam faaliyet-

leri dikkate alındığında bu miktarın iki, belki üç kat artacağı ifade 

edilebilir. Peki, yeryüzünde bu kadar temiz su kaynağı var mıdır? 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan rapora 

göre dünyada toplam 1,4 milyar km3 su bulunmaktadır. Su kay-

nakları çok çeşitlidir ve suların bu kaynaklardaki bulunma oranları 

birbirinden farklıdır. Tablo 4.1’de, dünyadaki su kaynakları ve bu 

kaynaklardaki suyun yüzdelik oranı verilmiştir. Tabloyu inceleyip 

suları kullanılabilirlik açısından sınıflandırınız.

Suyun kaynağı
Kaynaktaki suyun toplam suya göre 

yüzde oranı

Okyanuslar 97,2

Buzullar 2

Yer altı suları 0,62

Tatlı su gölleri 0,009

Tuz gölleri ya da iç denizler 0,008

Atmosfer 0,001

Tablo 4.1 Dünya su kaynakları ve bu kaynaklardaki suyun yüzdelik oranı

Fotoğraf 4.1 Su içen aslanlar

Fotoğraf 4.2 İnsanlar her gün yaklaşık 
2,5 - 3 litre su içmelidir.
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Tablo 4.1 incelendiğinde yeryüzü sularının büyük bir kısmının 

okyanuslarda olduğu görülür. Bilindiği gibi okyanus suları tuzludur 

ve doğrudan herhangi bir işleme tabi tutulmadan ne tarımda, ne 

sanayide ne de evlerde kullanılabilir. Benzer şekilde tuz göllerindeki 

ve iç denizlerdeki sular da kullanılamaz.

Buzullar (Fotoğraf 4.3), okyanuslardan sonra en önemli su 

kaynağıdır. Bütün tatlı su kaynaklarının %68’inden fazlası buz ve 

buzulların içinde hapsedilmiştir. Ancak buzullardaki su katı hâlde 

olduğundan kullanılması oldukça zordur.

Dünya su kaynaklarının kullanılabilir olanları yer altı suları, tatlı 

su gölleri, dere, çay ve nehirlerdir. Bu kaynaklardaki suların oranı 

oldukça düşüktür. dünya nüfusu arttıkça kişi başına düşen kulla-

nılabilir su miktarı sürekli azalmıştır. Örneğin 1900 yılına göre su 

tüketimi dünyada 10 kat artmıştır. Yapılan tahminlere göre 2025 

yılında su tüketimi tarımda %17, sanayide %20 ve evsel tüketimde 

%70 kadar artacaktır. 

Su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken çevre kirliliği ve sanayi-

leşmeden dolayı temiz ve içilebilir su kaynakları her geçen gün kirle-

tilerek kullanılamaz hâle getirilmektedir (Fotoğraf 4.4). 1950 yılında 

kişi başına düşen su miktarı 16.800 m3 iken bu miktar 2000 yılında 

7.300 m3e düşmüştür. Birleşmiş Milletler raporunda ifade edildiğine 

göre dünyada 1,4 milyar insan temiz içilebilir sudan mahrumdur. Her 

yıl 250 milyon insan sudan kaynaklanan salgın hastalıklara yakalan-

makta ve yaklaşık 10 milyon kişi yaşamını kaybetmektedir. 

Günümüzde su, doğal kaynakların en önemlilerinden biridir. Var 

olan su kaynaklarının kirletilmesi, gelecekte su kıtlığının yaşanma-

sına neden olacaktır. Dolayısıyla su tasarrufu yapmak çok önemlidir. 

Eğer saniyede bir damla su kurtarabilirsek yılda 1 ton su tasarrufu 

sağlayabileceğimiz unutulmamalıdır.

1.2. Su Arıtımı Neden Önemlidir?

9. sınıf kimya dersinden de anımsayacağınız gibi su, sürekli 

bir döngü içindedir. Yüzey suları sıcaklığın etkisiyle buharlaşır ve 

atmosferde yükselir. Yükselen su buharı soğuk hava kütlesiyle 

karşılaştığında yoğuşur ve yağış olarak yeryüzüne iner (Şekil 4.1).

Yağmur suları, saf su değildir. Havadaki gazların özellikle de 

karbondioksit gazının çözündüğü bir çözeltidir. Dolayısıyla yağmur 

suları asidik özellik gösterir. 

Bilindiği gibi toprak heterojen bir karışımdır, içinde birçok madde 

bulunur. Bu maddelerin bazıları asidik, bazıları nötral, bazıları ise 

bazik özellik gösterir. Asidik yağmur suları özellikle magmatik ve 

tortul kayaçlarda ilerlerken NaCl, MgCl2, CaCl2 gibi nötral ve Fe2S3, 

FeS, MgCO3, Mg(OH)2, CaCO3, Ca(OH)2 gibi bazik tuzları çözer. 

Sonuçta oluşan çözelti derelere ve nehirlere akar, barajlarda, göller-

de ya da denizlerde birikir. Su döngüsü devam ettikçe zamanla dere, 

Fotoğraf 4.3 Alaska buzulları

Şekil 4.1 Su döngüsü

Fotoğraf 4.4 Fabrika atıklarıyla 
kirlenmiş nehir suyu
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nehir, göl ve denizlerdeki suların bileşimleri değişir. Bu yüzden sular, 

tatlı su, tuzlu su ve acı su olarak sınıflandırılır. Tablo 4.2’de verilen 

yüzey sularının tuzluluk oranlarını inceleyiniz.

Tablo incelendiğinde de görüleceği gibi tatlı su olarak gruplandı-

rılan sularda dahi az da olsa çözünmüş iyonlar bulunur. Bu iyonların 

türü ve miktarı, suların geçtiği ve bulunduğu bölgelerin jeomorfolojik 

özelliklerine göre değişir. İçerisinde bol miktarda kalsiyum, magnez-

yum ve demir iyonları bulunduran sular, sert su olarak tanımlanır. 

Ancak bu tanımdaki bol miktarda ifadesi görecelidir. Bu nedenle 

suların sertliğini ifade edebilmek için bir ölçüt belirlemek gerekir.

Suların sertliğini belirlemek amacıyla bilim insanları dört farklı 

ölçüt belirlemişlerdir. Bu ölçütler; İngiliz sertliği, Alman sertliği, Fran-

sız sertliği ve ABD sertliği şeklinde ifade edilir. Bunların ölçütlerinin 

ve bu ölçütlere göre suların nasıl gruplandırıldığının verildiği Tablo 

4.3’ü inceleyiniz.

Suların sert olması genellikle istenmeyen bir durumdur. Çünkü 

suların sert olmasının birçok zararlı etkisi vardır. Evler açısından 

bunların en önemlisi, sabun sarfiyatıyla ilgilidir. Sert sularda bulunan

Suyun cinsi
Çözünen tuzların derişimi

Kütlece yüzde ppm

Tatlı su 0,05’ten küçük 500’den küçük

Acı su 0,05-3 500-30000

Tuzlu su 3-5 30000-50000

Tablo 4.2 Çözünen tuz derişimine göre suların sınıflandırılması

Suların 

sınıfl andırılması

Sertlik ölçütleri

Alman Fransız İngiliz ABD

Çok yumuşak 0-4 0-7.2 0-5 0-72

Yumuşak 5-8 7,3-14,2 6-10 73-142

Orta sert 9-12 14,3-21,5 11-15 143-215

Oldukça sert 13-18 21,6-32,5 16-22,5 216-325

Sert 19-30 32,6-54,0 22,5-37,5 326-540

Çok sert > 30 > 54 > 37,5 > 540

Ölçüt
1 L suda 10 mg 

CaO

1 L suda 10 mg 

CaCO3

0,7 L suda 

10 mg CaCO3

1 L suda 1 mg 

CaCO3

Tablo 4.3 Farklı ölçütlere göre suların sertlik dereceleri
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kalsiyum, magnezyum ve demir iyonları, sabunla etkileşerek çöke-

lek oluşturmakta ve sabunun köpürmesini engellemektedir. Böylece 

sabun, temizleme işlemini yeterince yerine getirememekte ve daha 

fazla sabun harcanmaktadır. 

Sert suların diğer bir olumsuz etkisi, enerji tüketimiyle ilgilidir. 

Isıtma ve soğutma sistemlerinde sert sular kullanıldığında zamanla 

boru ve kazanlarda tortu oluşmakta (Fotoğraf 4.5) ve bu tortular 

sistemi yıpratarak verimi düşürmektedir. Örneğin çamaşır makine-

lerinin kazanları kireçlenmekte, zamanla çamaşır makinesi kulla-

nılamaz duruma gelmektedir (Fotoğraf 4.6). Bu nedenle sert sular 

kullanılmadan önce mutlaka yumuşatılmalıdır.

Sert suları yumuşatmak için birçok farklı yöntem vardır. İyon 

değiştirici reçine kullanımı ve suların kaynatılarak kullanılması 

bunlardan bazılarıdır. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına 

suyun bileşenlerine bakarak karar vermek gerekir. Eğer suda bikar-

bonat iyonu (HCO3
–
) varsa kaynatıp dinlendirmek yeterlidir. Kaynat-

ma kabında oluşan çökelek daha sonra sirke ilave edilerek çözünür 

hâle getirilebilir. Eğer suda sülfat iyonları (SO4
2–) varsa oluşacak 

CaSO4 çökeleğini çözmek neredeyse mümkün değildir. Bu nedenle 

sülfat iyonlarının bol miktarda bulunduğu suları iyon değiştirici reçi-

nelerle yumuşatmak gerekir. İyon değiştirici reçinelerin nasıl arıtma 

yaptığı ilerleyen konularda anlatılacaktır.

1.3. Suların Kirlenme Nedenleri

Bildiğimiz gibi toprak birçok farklı maddeyi içeren bir karışımdır. 
Bu karışımın bazı bileşenleri suda çözünürken bazıları çözünmez. 
Suda çözünebilme özelliği olan maddelerin pek çoğu yağmur ve 
kar suları toprakta süzülürken suya karışır. Oluşan çözelti saydam-
dır. Diğer taraftan suda çözünme özelliği olmayan bazı maddeler 
de suya karışır ve süspansiyon oluşturur. Bu durumda su bulanık 
bir görünüm alır ve kirlenmiş olur. Bu süreç suyun doğal kirlenme 
sürecidir. 

Bulanıklık, suyun gözenekli kayaçlardan ve kumlu topraklardan 
süzülmesi sırasında doğal olarak yok olabilir. Ancak suda çözün-
müş maddelerin doğal yollarla uzaklaşması mümkün değildir. Bu 
nedenle saydam görünse bile bileşen analizi yapılmamış suları 
kullanmamak gerekir.

Su kirliliği genel anlamda su kaynağının kimyasal, fiziksel, 
bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde 
değişmesi şeklinde gözlenir. Su kirliliğinin ana nedeni, su kaynağı-
na yabancı maddelerin ve atıkların boşaltılmasıdır. Doğal nedenler 
dışında su kirliliğine etki eden birçok etken vardır. Bunlar;

1. Sanayileşme (Fotoğraf 4.7),
2. Şehirleşme,
3. Nüfus artışı,
4. Zirai mücadele ilaçları,
5. Kimyasal gübrelerdir.

Fotoğraf 4.5 Sert su nedeniyle 
kireçlenmiş su borusu

Fotoğraf 4.6 Sert su nedeniyle 
kullanılmaz hâle gelmiş çamaşır 

makinesi parçaları

Fotoğraf 4.7 Farklı kimyasalların 
üretildiği sanayi kompleksi
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Yukarıdaki etkenler içinde en önemlilerinden biri, kuşkusuz 

sanayileşmedir. Sanayi kuruluşlarının atıklarını arıtmadan akarsu-

lara vermesi veya bu atıkların toprağa gömülmesi sonucu yağmur 

sularına karışması yer altı sularını kirletmektedir.

Çevreye zararlı maddeler açığa çıkaran önemli kuruluşların 

başında enerji santralleri, çelik, kâğıt ve otomobil fabrikaları gibi 

büyük sanayi kuruluşları gelmektedir. Bununla birlikte özellikle 

büyük şehirlerde evsel atıklarla fabrikaların sıvı ve katı atıklarının su 

kirliliğine neden oldukları bilinmektedir (Fotoğraf 4.8). Bu fabrikalar 

tarafından sulara bırakılan bazı kimyasal maddeler ve kimyasal 

maddelerin suya olası zararları verilen Tablo 4.4'ü inceleyiniz.

Sanayileşmeyle ortaya çıkan ve su kirliliğine neden olan temel 

etkenlerden bir diğeri şehirleşmedir. Sanayi Devrimi'nden önce 

tarım yapabilmek için köylerde yaşayan insanlar, sanayileşmeyle 

kentlere göç etmiş, böylece düzensiz bir şehirleşme ortaya çık-

mıştır. Şehirlerdeki nüfus artışı ve buna bağlı olarak kentleşmenin 

yarattığı atıkların fazlalaşması, suların kirlenmesine yol açmıştır 

(Fotoğraf 4.9).

Günümüzde su kirliliğinin önemli bir nedeni de evsel atıklar ve 

özellikle de temizlik maddeleridir. Temizlik maddelerinden çevreye 

en fazla zarar vereni deterjanlardır. Piyasada satılan bulaşık deter-

janlarının çoğunda yüksek düzeyde fosfat ve klor bulunur. Bunlar 

yanlışlıkla yutulursa çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Bu 

nedenle bulaşıkların çok iyi durulanması gerekir. Düşük düzeyde 

klor gazları tehlikesiz kabul edilse de bulaşık yıkama süreci boyun-

ca küçük miktarlarda dışarı verilen klorun etkisiyle oluşan solunum

Kimyasal madde Olası zararları

H2SO4

Suların sertliğinin artmasına, bazı bileşiklerin çözünmesine neden oldu-

ğu için suyun toksik özelliğinin artırılmasına, suların pH değerini düşürerek 

canlıların ölümüne neden olabilir.

HCI

Suların sertliğinin artmasına neden olur, bazı bileşiklerin çözünmesine 

neden olduğu için suyun toksik özelliğinin artmasına, suların pH değerini 

düşürerek canlıların ölümüne neden olabilir.

NaOH Suların pH değerini yükselterek canlıların ölümüne neden olabilir.

Na2CO3 Suların pH değerini yükselterek canlıların ölümüne neden olabilir.

Ağır metal katyonları
Hg, Pb, Cd, Cr, Ni gibi bazı ağır metal katyonları canlı vücudunda birike-

rek toksik etki gösterir.

Na2S
Asitlerle tepkimeye girerek zehirli gaz oluşturur, yangınlara neden olur, 

su canlıları için son derece zehirlidir.

Tablo 4.4 Suları kirleten kimyasallar ve bunların olası zararları

Fotoğraf 4.8 Evsel atıklarla 
kirletilmiş sular

Fotoğraf 4.9 Kanalizasyon atıklarıyla 
kirletilmiş sular
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zorluğu, göz yanması, yorgunluk, baş ağrısı gibi sorunlara yol aça-

bilir. Diğer taraftan deterjanlarda bulunan klor, kanalizasyon siste-

mine karıştığında organik maddelerle tepkimeye girerek son derece 

tehlikeli kimyasallar meydana getirir. 

Sularda klor birikmesinin diğer bir zararı, kanalizasyon sistemin-

deki zararlı atıkları parçalama fonksiyonu olan yararlı bakteri ve 

mikroorganizmaların ölmesidir. Bu bakteri veya mikroorganizmalar 

öldüğünde, sular doğal yollarla temizlenemez hâle gelmektedir.

Deterjanların sularda kirlenmeye yol açmasının nedenlerinden 

biri de petrol kaynaklı maddelerden üretilmesidir. Bu maddeler bak-

teri ve organizmalar tarafından parçalanmaya karşı çok dirençlidir. 

Köpük oluşturarak suların oksijenle temasını keser. Sulardaki can-

lılar oksijensiz kalır ve toplu ölümler görülür (Fotoğraf 4.10).

Suların kirlenmesine neden olan etkenlerden bir diğeri de tarım-

sal mücadele ilaçları, yapay gübreler ve hormonlardır. Bu tür mad-

deler toprağa bilinçsizce atıldığında yağmur sularıyla su kaynakla-

rında birikmekte, çeşitli zararlara neden olmaktadır. Bu zararlardan 

en önemlisi, suların aşırı tuzlanmasıdır. Çünkü aşırı tuzlu sularla 

sulanan bitkiler ürün veremeden kuruyup ölmektedir.

1.4. Su Arıtımı Nasıl Yapılır?

Çevremizdeki göl, nehir, baraj gibi ortamların çoğunda bulunan 

su, istenilen nitelikte değildir. İçinde safsızlıklar vardır ve içme suyu 

olarak kullanıma uygun değildir. Çünkü birçok bakteri, koku veren 

madde ve insan sağlığına zarar veren iyon bulunabilir. Bu nedenle 

yüzey suları evlere ya da okullara pompalanmadan önce mutlaka 

arıtılmalıdır (Şekil 4.2).

Arıtma yönteminin seçimi, suyun hangi amaçlarla kullanılacağı-

na bağlıdır. Örneğin bazı sanayi dallarında kullanılacak arıtma yön-

temiyle içme ve kullanma suyunun arıtma yöntemi birbirinden farklı 

olabilir. Diğer taraftan arıtılacak suyun hangi kaynaktan geldiğine 

bağlı olarak da arıtma yöntemi seçilir. Örneğin kimyasal madde üre-

ten bir fabrikada kullanılan sular dere, göl ve denizlere verilmeden 

önce özel yöntemlerle arıtılmalıdır.

Su arıtımında kullanılan yöntemler farklı olsa da tüm yöntemlerin 

bazı ortak yönleri vardır. Bunlar Şekil 4.2’de modellenmiştir. Şekli 

inceleyerek su arıtımının hangi evrelerden oluştuğunu belirtiniz.

Şekil 4.3 Ham sudan içme suyu hazırlama basamakları

HavalandırmaHam su
Kireç

ilavesi
Koagülan

ilavesi
İlk

dinlendirme

Çamur havuzu

İkinci
dinlendirme

Kum
filtresi

İçme
suyu

Aktif
kömür

Fotoğraf 4.10 Su kirliliği nedeniyle 
gözlenen toplu balık ölümleri

Şekil 4.2 Bir su arıtım tesisinin 
şematik gösterimi

Suların barajlarda toplanması

Arıtılmış 
suyun evlere 
taşınması

Suyun
arıtımı

Arıtm
a te

sis
ine 

su
 giriş

i
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Şekil 4.3 incelendiğinde ham suyun, arıtma işlemlerine geçme-
den önce ilk olarak havalandırıldığı görülür. Bunun nedeni, ham 
suda bulunan H2S gibi pis kokulu gazları uzaklaştırmak, bazı orga-
nik bileşikleri CO2’e, Fe2+larını ise Fe3+na yükseltgemek ve suda 
oksijenle azot gazı çözünmesini sağlamaktır. Bu amaçla ham su, 
yüksek bir noktadan havuzlara boşaltılır. Eğer arıtılacak ham suda 
çok fazla Fe2+u varsa bunları Fe3+larına dönüştürmek için ortama 
ClO

–
 (hipoklorit iyonu) içeren bir madde ilave edilir.

Su arıtımının ikinci aşaması, havalandırılmış suya kireç ilavesi-
dir. Bu ilaveyle suda çözünmüş hâlde bulunan Mg2+, Fe3+ ve bazı 
ağır metal iyonları hidroksit bileşikleri oluşturarak çöker. Kireç ilave-
si aynı zamanda evsel atıklarla kirlenmiş ham sudan HPO4

2– larının 
uzaklaştırılmasını da sağlar. Ca2+larıyla HPO4

2–ları tepkimeye gire-
rek Ca5OH(PO4)3 katısı oluşturur. Çökme işleminin tamamlanması 
için karışım ilk dinlenme havuzuna alınır. Çökme tamamlandıktan 
sonra çökelek ayrılır ve çamur havuzuna alınır. 

İlk dinlenme havuzunda çökelekten ayrılan çözeltide askıda 
kalmış, kolloidal bazı maddeler bulunabilir. Bu maddeleri çöktürmek 
için koagülan ilave edilir. Koagülan ilave edilmiş su, ikinci dinlenme 
havuzuna alınır ve bekletilir. Koagülan olarak genellikle Fe2(SO4)3 
ya da Al2(SO4)3 ilave edilir. İkinci dinlenme havuzunda çökelekler 
birleşip topaklaşırken askıda bulunabilecek bakteriler, kirler ve 
yosunlar bu çökeleklerin yüzeyine tutunarak çöker. 

Temizlenmiş su, içinde askıda kalabilecek maddelerden arındı-
rılmak üzere kum filtreye gönderilir ve burada süzülür. Kum filtreden 
çıkan su genellikle aktif karbon filtreye gönderilir. Karbon filtre eğer 
suda organik bileşikler varsa bunları ayırmak için kullanılır. Karbon 
filtre, aktifleştirilmiş odun kömürü iyice öğütülerek yapılır. Oldukça 
gözenekli olan bu filtreden su geçerken organik maddeler kömür 
taneciklerinin yüzeyinde tutulur.

Su arıtımının son aşaması, dezenfektan ilavesidir. Suda var olan 
mikroorganizmaları öldürmek ya da yeni mikroorganizma oluşma-
sını engellemek için kullanılan dezenfektan, genellikle klor gazıdır.

1.5. Evlerde Su Arıtımı

Belediyelerin en önemli görevlerinden biri, şehre içilebilir su 
sağlamaktır. Ancak ülkemizdeki çoğu belediyenin su arıtma tesi-
si yeterli olmadığından günümüzde çeşmeden akan suyu içmek 
imkânsız hâle gelmiştir. Bu nedenle birçok evde su arıtma cihazı 
kullanılmaktadır.

Farklı tip ve şekillerde olabilen su arıtma cihazlarında beş filtreli 
filtreleme sistemi vardır. Dolayısıyla bu cihazlarda su arıtımı beş 
aşamada gerçekleştirilir. İlk aşama, mikro filtre aşamasıdır. Bu aşa-
mada cihaza giren su, çok küçük gözenekli bir filtreden geçirilir. Bu 
sırada suda bulunan çamur, pas, asbest gibi tortular temizlenir ve 
su saydam hâle gelir. Daha sonra su, ikinci filtre sistemine alınır. Bu 
aşamada suya kötü koku ve tat veren kimyasallar ayrılır. Bu işlemin 
tekrarlanması gerekir. Bunun için su üçüncü filtre sistemine alınır.

Aktif karbon, karbon ele-

mentinin allotropudur. Bu 

madde çözeltilerde renk ve 

koku yapan maddeleri tut-

mak için kullanılır.

!

Sularda PO4
3–larının faz-

la olması, su yosunlarının 

hızlı büyümesine, balıkların 

ölmesine neden olur. 

!

Hipoklorit iyonu, yükselt-

gen bir maddedir. Aşağıdaki 

tepkimeye göre Fe2+larını 

Fe3+larına yükseltger:

2H+ + ClO
–
 + 2Fe2+ →

Cl
–
 + 2Fe3+ + H2O

!
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Su arıtma cihazlarındaki dördüncü filtre, gözenekleri milimetre-

nin milyonda birinden çok daha küçük olan yarı geçirgen bir zardır. 

Bu zardan birçok iyon geçemez, su molekülleri geçer. Dolayısıyla 

suda çözünmüş madde miktarı oranı ortalama %90 düşürülür. Son 

olarak su, tat ve kokusunu iyileştirmek amacıyla beşinci filtreden 

geçirilir ve sonuçta ideal içme suyu elde edilmiş olur.

Yukarıdaki açıklamalar derinlemesine irdelenirse evlerde su 

arıtımı amacıyla kullanılan cihazların çalışma ilkesinin süzme oldu-

ğu söylenebilir. Süzme işleminde kullanılan filtrelerin gözenekleri 

zamanla tıkanır. Dolayısıyla içme suyu arıtma sistemlerinde yer alan 

tüm filtreler, belirli bir kullanım süresinden sonra ömrünü tamamlar. 

Filtreler tıkanmasalar bile periyodik olarak mutlaka değiştirilmelidir.

Su arıtma cihazları kullanılarak hazırlanan içme sularının tadı, 

kaynak sularından oldukça farklıdır. Çünkü kaynak sularında birçok 

farklı iyon bulunabilirken işlenmiş sularda bulunmaz. Yarı geçirgen 

zardan birçok iyon geçemez.

1.6. Deniz Suyundan İçme Suyuna

İçme suyunun kısıtlı olduğu yerlerde deniz suyundan tatlı su elde 

edilmesi önemlidir. Bunun için birçok farklı ayırma yöntemi kullanıl-

maktadır. Bunlardan belki de en önemlisi ters osmozdur.

Ters osmoz yönteminin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için 

modüllerin ve diğer tesis parçalarının yapısal olarak belli koşullar 

taşıması gerekir. Ayrıca bu yöntemin herhangi bir engele uğrama-

dan kullanılabilmesi için acı suya ya da deniz suyuna ön işlem uygu-

lanmalıdır. Ön işlem; zar çeşidi, modül sistemi ve işlenecek suyun 

bileşimi göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Zarları tıkayan ve 

zarar veren maddeler, tesisin çalışma verimini düşürür, zar yapısını 

ve materyalini bozar. Ön işlemle ulaşılacak sonuçlar şunlardır:

• pH değeri, zar malzemesinin dayanıklılığına bağlı olarak terci-

hen 5-7 asidik karaktere ayarlanır.

• Süspanse olmuş partiküller ve organik içerik ön temizlemeyle 

ayrılır. Böylece zar üzerinde kir oluşumu engellenir.

• Doyma konsantrasyonu aşıldığında karşılaşılabilecek tortu 

oluşumu engellenir.

• Mikroorganizmaların zar üzerinde oluşturabileceği kirlenme 

önlenir.

Ön temizleme işlemi sırasında işlenecek su içerisinde süspan-

se olmuş ve çözülmüş organik ve anorganik maddeler ayrıştırılır. 

Ardından bakteri oluşumunu önlemek için havalandırma işlemi 

gerçekleştirilir. Ayrıca bu aşamada dezenfekte edici madde ilave 

edilerek sertlik azaltıcı iyon değiştirme işlemleri gerçekleştirilir. Bu 

işlemlerle zarı bloke eden etkenler ortadan kaldırılır. Zarlar, sis-

temdeki esas ayırıcı birimdir. Amaca göre hazırlanmış zarlar çeşitli 

modül sistemleriyle birleştirilerek işlenecek suya en uygun sistem 

kurulmuş olur. 
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yeryüzü sularını kullanılabilirlik açısından sınıflandırınız.

2. Su tasarrufu yapmanın neden önemli olduğunu açıklayınız.

3. Yüzey sularının nasıl tuzlandığını açıklayınız.

4. Sert su nedir? Suların sertliğinin nasıl giderilebildiğini örnek vererek açıklayınız.

5. Suların kirlenmesine neden olan etmenleri listeleyiniz.

6. Su arıtımında havalandırma işlemi neden yapılır? Açıklayınız.

7. Koagülan nedir? Su arıtımında neden koagülan kullanılır?

8. Evlerde su arıtımı amacıyla kullanılan gereçlerin çalışma ilkesini yazınız.

İnsanların kullanabileceği su oranı her 
geçen gün azalmaktadır.

Su arıtma tesislerinde ham su ilk önce 
kum filtrelerden geçirilir.

Tatlı su olarak sınıflandırılan sularda 
çözünmüş tuz bulunmaz.

Süzme yöntemi kullanılarak deniz suyun-
dan içme suyu elde edilebilir.

Fabrikalar olmasa içme suyu kaynakları 
asla kirlenmez.

Su arıtma tesislerinde son aşama, de-
zenfektan ilavesidir.

İçerisinde bol miktarda kalsiyum, mag-
nezyum ve demir iyonu bulunduran sulara 
sert su denir.

Kaynak sularının bileşimiyle işlenmiş 
suların bileşimi birbirinden farklıdır.

D

D

D

D

D

D

D

D
8

1

3

6

2

5

4

7

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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Sağlıklı bir yaşam için günlük yaşamı-

mızda küçük ve kolay önlemler son derece 

önemlidir. Yaşanabilir, temiz ortamlar yarat-

mak; mikroorganizmalardan arındırılmış 

güvenli hijyenik bir ortam oluşturmak, bula-

şıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, bak-

teri ve diğer mikropların transfer riskini sıfıra 

indirmek bunların başında gelir. Tüm bu 

uygulamalarda birçok farklı kimyasal madde 

kullanılır. Peki, bu maddeler hangileridir? Bu 

maddelerin özellikleri nasıldır?

Bu bölümde hazır gıdaların nasıl hazır-

landığı, temizlik maddelerinin özellikleri ve 

kirleri nasıl temizlediği, yaygın polimerlerin 

yapıları, kullanım alanları, kozmetik ürünleri-

nin başlıca bileşenleri ve ilaçlar tanıtılacaktır.

2. BÖLÜM
EVDE KİMYA

 1. Evinize sıklıkla aldığınız ambalajlı gıda maddelerinin listesini çıkarınız.

 2. Evinizde temizlik ve hijyen amacıyla kullanılan maddeleri listeleyiniz.

 3. Evinizde kullanılan ve malzemesi plastik olan eşyalara örnekler veriniz.

 4. Evinizde deri, tırnak ve saç görünüşünü değiştirmede kullanılan ürünleri belirtiniz.

 5. Evinizde hastalık durumlarında hangi tür ilaçlar kullanır? Örnek veriniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

2.1. Hazır Gıdalar

2.2. Temizlik Maddeleri

2.3. Hijyen Amaçlı Temizlik Maddeleri

2.4. Polimerler

2.5. Kozmetik Ürünler

2.6. İlaçlar

Kavramlar
• Yüzey aktif madde
• Polar uç
• Apolar grup
• Monomer/-mer/polimer
• Antimikrobiyal
• Nemlendirici
• Ağartıcı
• Hijyen
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2.1. Hazır Gıdalar

Açlık, yalnızca yemeklerden önce duyulan sevimsiz bir duygu 

değil, aynı zamanda dünyada her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne 

yol açan bir felakettir. Tahminlere göre günümüzde her üç kişiden 

ikisi doyasıya yemek yiyememektedir (Fotoğraf 4.11). Bu dengesiz 

durum her şeyden önce yiyecek kaynaklarının kısıtlı olduğu ve tarım 

tekniklerinin hâlâ çok ilkel kaldığı ülkelerde nüfusun sürekli artışın-

dan ileri gelmektedir. 

Nüfus bilimcilerine göre dünya nüfusu; avcılık dönemi, tarım 

dönemi ve Sanayi Devrimi olmak üzere 3 aşamada değerlendirile-

bilir. Avcılık döneminde insanlar göçebe yaşamı sürdürdükleri için 

nüfus çok artmamıştır. Ancak tarım döneminde göçebe avcılık bıra-

kılıp yerleşik yaşam biçimine geçilmesiyle ilk büyük nüfus patlaması 

yaşanmıştır. Yaklaşık olarak günümüzden 10.000 yıl önce başlayan 

bu dönemde insanlar verimli toprakların bulunduğu bölgelerde top-

lanmış, ilk kasabalar ve kentler kurulmuştur. Besin kaynaklarının 

kısıtlı olması ve Avrupa ile Çin nüfusunun korkunç veba salgınla-

rıyla kırılması sonucunda, Orta Çağ'da nüfus artışı yaşanmamıştır. 

1500’lü yıllardan sonra bilimsel çalışmaların hız kazanmasıyla kent-

ler ve ticaret gelişmiş, üretim kat kat artmıştır. Tüm bu gelişmeler, 

18. yüzyılda Sanayi Devrimi’ni doğurmuştur. 

Dünya nüfusundaki en önemli artış, Sanayi Devrimi'yle başla-

yan ve şimdi içinde bulunduğumuz üçüncü aşamada yaşanmıştır. 

1800’lü yıllarda dünya nüfusu yaklaşık 1 milyarken 1900’de 1,6 

milyar, 1960’ta 3 milyar, 1977’de 4 milyar, 1989’da 5 milyar olmuş, 

2012 yılında 7 milyarı geçmiştir. Eğer nüfus artışı bu hızla devam 

ederse dünya nüfusunun 2027 yılında yaklaşık 10 milyar, 2060 yılın-

da ise 20 milyar olacağı tahmin edilmektedir.

Nüfusun dünya üzerindeki dağılımı maalesef homojen değildir. 

Özelikle Sanayi Devrimi'yle bu sorun daha da gün yüzüne çıkmıştır. 

Köylerdeki nüfus azalmış, kentlerdeki nüfus artmıştır. Bu durum, 

insan sağlığı açısından zararlı olup olmadığı tartışılan hazır gıdala-

rın yaygınlaşmasına neden olmuştur. Peki, hazır gıda nedir? Hazır 

gıdalarla doğal gıdalar arasındaki farklar nelerdir?

Türk Gıda Mevzuatı'na göre tütün ve sadece ilaç olarak kullanı-

lanlar hariç insanlar tarafından yenilen ya da içilen her türlü maddeye 

gıda maddesi denir. Gıda maddeleri işlenip işlenmediklerine göre 

sınıflandırılır. İşlenmemiş, kaynağından elde edildiği gibi kullanılan 

gıda maddelerine doğal, işlenmiş ve ambalajlanmış gıda maddele-

rine ise hazır gıda denir (Fotoğraf 4.12). Hazır gıdalar, tek başına 

gıda olarak tüketilmeyen ya da gıdanın karakteristik bileşeni olarak 

kullanılmayan birçok gıda katkı maddesi içerebilir. Teknolojik bir 

amaç doğrultusunda üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalaj-

lama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilen katkı

Fotoğraf 4.11 Yemek yiyen insanlar

Fotoğraf 4.12 Farklı hazır gıda
maddeleri
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maddeleri, besleyici değeri olan ya da olmayan maddelerdir. Gıda 

katkı maddelerini kullanmanın birçok farklı amacı vardır. Bunlar 

aşağıda sıralanmıştır:

• Gıdanın besleyici değerini artırmak. Bu amaç için genellikle 

vitaminler, mineraller, amino asitler ve amino asit türevleri kullanılır. 

Özellikle ambalajlı yiyecekler, bebek bisküvileri ya da mamaları, bu 

tür gıda katkı maddelerini içerir (Fotoğraf 4.13). 

• Gıdanın belli bir kıvamda olmasını sağlamak. Bu amaç için 

genellikle nişasta ve türevleri kullanılır. Özellikle hazır pudingler ve 

meyveli yoğurtlar bu tür maddeleri içerir.

• Gıdanın bileşenlerine ayrılmadan kalmasını sağlamak. Bu amaç-

la kullanılan gıda katkı maddelerine emülsiyonlaştırıcılar ve stabili-

zatörler denir. Emülsiyonlaştırıcılar yağ, su gibi normalde birbiri içinde 

çözünmeyen ve bu nedenle heterojen karışım oluşturan maddelerin 

homojen karışım oluşturmasını sağlar. Stabilizatörler ise normalde 

kimyasal olarak ayrışmaya eğilimli ürünlerin üretim zinciri boyunca 

ayrışmadan aynı kıvamda durması için kullanılır. Bu tür maddeler, 

özellikle ketçap, mayonez gibi gıdalarda kullanılır (Fotoğraf 4.14).

• Gıda yüzeyinin düzgün görünmesini sağlamak. Bu amaçla kul-

lanılan maddeler, sıvı gıdaların köpürmesini ya da köpürmemesini, 

yüzeylerin parlak ya da mat görünmesini ve yüzeyin korunmasını 

sağlar. Özellikle salata sosları ve hazır içecekler bu tür maddeleri 

içerir.

• Gıdanın daha renkli görünmesini sağlamak. Bu amaçla kulla-

nılan katkı maddeleri, renklendiriciler ya da boyalardır. Renklendi-

riciler, genellikle gıda maddesine ilgi çekici bir renk vermek ya da 

doğal rengini daha parlak yapmak için tercih edilir (Fotoğraf 4.15).

• Gıdanın tatlanmasını sağlamak. Bu amaçla tatlandırıcılar ya da 

tat artırıcılar kullanılır. Tatlandırıcılar, gıda maddesinin tadını değiş-

tirirken tat artırıcılar, gıda maddesinin işlenmesi ve bekletilmesi 

sırasında azalan tadını yeniden düzenler. Günümüzde gıda mad-

delerinde şeker dışında kullanılan 13 farklı yapay tatlandırıcı vardır. 

Bunlardan en çok bilineni aspartamdır. Tat artırıcılar ise genellikle 

et, balık, tavuk gibi kolay bozunan et ürünlerinde kullanılır.

• Gıdanın kokusunu değiştirmek. Gıda maddelerine hoş bir koku 

vermek amacıyla kullanılan maddelere aroma maddeleri denir. Bu 

maddeler, doğal bir tadın yapay maddelerle elde edilmesine yar-

dımcı olur. Günümüzde gıdalarda kullanılan yaklaşık 4500 değişik 

aroma maddesi vardır.

• Gıdanın raf ömrünü artırmak. Bu amaçla kullanılan katkı mad-

delerine koruyucu maddeler denir. Koruyucu maddeler, mikropların 

üremesini engelleyerek ya da istenmeyen kimyasal değişimleri 

yavaşlatarak gıda maddesinin bozunmadan uzun süre kalmasını 

sağlar. 

Fotoğraf 4.13 Ambalajlı bisküvi
örnekleri

Fotoğraf 4.14 Mayonez, ketçap 
ve hardal

Fotoğraf 4.15 Farklı renklerde gıda 
boyası içeren dondurma örnekleri
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Gıdaların raf ömrünü artırmak için her zaman katkı maddesi kul-

lanmak gerekmez. Pastörizasyon ve sterilizasyonla da gıdaların raf 

ömrü uzatılabilir. Pastörizasyon ve sterilizasyon, besin maddelerini 

hastalık yapıcı mikroorganizmalardan arındırmak amacıyla uygu-

lanan ısıtma yöntemleridir. Bu iki yöntem arasındaki fark, uygula-

manın yapıldığı sıcaklık aralığıdır. Pastörizasyonda gıda maddesi 

60-100 oC’a kadar ısıtılırken sterilizasyonda sıcaklık 120 oC’a, hatta 

140 oC gibi ultra yüksek sıcaklıklara (UHT) kadar çıkarılır. Pastö-

rizasyonda ısıya dirençli bazı bakteriler gıda maddesinde kalırken 

sterilizasyonda kalmaz. Bu nedenle UHT teknolojisiyle işlenmiş 

sütlerin raf ömrü, pastörize sütlerden daha fazladır (Fotoğraf 4.16).

Gıda katkı maddeleri ve onların bozunma ürünleri, kullanıldıkları 

dozlarda akut, kronik, kanserojenik ve mutajenik açılardan insan 

sağlığına zarar vermemelidir. Bu nedenle gıda katkı maddeleriyle 

ilgili birçok araştırma yapılmakta ve bu araştırma sonuçlarına göre 

katkı maddesinin türüne ve dozuna karar verilmektedir. Ancak bazı 

katkı maddelerinin zararlı etkileri sonradan ortaya çıkmaktadır. 

Böyle bir durumda ilgili katkı maddesinin kullanımı yasaklanmak-

tadır. Bu yasaklamalar ülkemizde “Türk Gıda Kodeksi, Gıda Katkı 

Maddeleri Yönetmeliği” ile yapılmaktadır.

Ülkemizde hazır gıda üreticileri, yukarıda söz edilen yönetmelik-

lere uygun olarak üretim yapmak zorundadır. Ancak merdiven altı 

imalatçıları olarak adlandırılan bazı firmalar bu yönetmeliğe uygun 

hareket etmeyebilir. Bu nedenle bizler bilinçli olmalı, ambalajsız ve 

ambalajında ürün niteliklerini göstermeyen hazır gıdaları tüketme-

meliyiz. Aksi takdirde kanserojen etkisi ve başka zararları olan katkı 

maddelerini tüketip sağlığımızdan olabiliriz.

Hazır gıda paketleri incelenirse çoğunda gıda katkı maddelerinin 

"E" harfi ve bir rakam ile kodlanarak yazıldığı görülür. Bu kodlama 

sistemi AB (Avrupa Birliği) ülkeleri için geçerlidir ve belli bir sistema-

tiği vardır. "E" numara sistemiyle gıda katkı maddeleri temel işlevle-

rine göre sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma Tablo 4.5’te verilmiştir.

Fotoğraf 4.16 UHV teknolojisiyle 
işlenmiş süt

E numara sisteminde
kod aralığı

Gıda katkı maddesinin temel işlevi

E100-199 Renklendiriciler

E200-297 Koruyucular

E300-321 Antioksidanlar

E322-500 Emülasyonlaştırıcılar ve stabilizatörler

E500-578 Asit-baz sağlayıcılar

E620-637 Tatlandırıcılar ve koku verenler

E900-927 Geniş amaçlılar

Tablo 4.5 "E "numara sistemine göre gıda katkı maddelerinin sınıfl andırılması
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Önceki yıllardan da anımsanacağı gibi bir maddenin kimyasal 

değişime uğrayarak farklı bir maddeye dönüşmesine bozunma 

denir. Maddelerin bozunma sürelerine etki eden birçok etken vardır. 

Örneğin hazır gıdaların bozunma süreleri sıcaklığa, basınca, mad-

denin havayla temas edip etmemesine ve cinsine bağlı olarak deği-

şir. Bu nedenle hazır gıdaların kullanma süreleri birbirinden farklıdır.

Alışverişlerde hazır gıda seçerken üretim ve tüketim tarihlerini 

incelemek önemlidir. Eğer kullanım süresi geçmiş gıda maddelerini 

tüketirsek gıda maddesinin içinde olmaması gereken ve sağlığımı-

za zarar veren maddeleri vücudumuza almış oluruz. Bu maddeler 

vücudumuzda istenmeyen tepkimelerin oluşmasına ve dolayısıyla 

hastalanmamıza neden olabilir.

2.2. Temizlik Maddeleri

Gün boyunca yaptığımız etkinlikler sırasında çeşitli maddelerle 

temas hâlinde oluruz. Bu maddeler organik ya da anorganik yapı-

lıdır. Bunlardan bazıları suda kolaylıkla çözünürken bazıları çözün-

mez. Örneğin yemek tuzu gibi iyonlardan oluşmuş anorganik yapılı 

maddeler suyla temas ettiklerinde kolaylıkla çözünürken yağ ve 

benzeri organik maddeler suda çözünmez. Tuz gibi bol suyla yıkan-

dıklarında ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılabilen maddelerin oluştur-

duğu lekeler kir olarak adlandırılmazken yağ ve benzeri maddelerin 

oluşturduğu lekeler kir olarak adlandırılır (Fotoğraf 4.17). Peki, kir 

olarak adlandırılan maddeler neden suda çözünmez?

Anımsanacağı gibi ikinci ünitede çözünme olayını açıklarken 

“Benzer, benzeri çözer.” genellemesini yapmıştık. Bu genellemeye 

göre polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler de apolar 

çözücülerde çözünür. Buna göre kir dediğimiz maddeler genelde 

apolar yapıdadır ve polar bir madde olan su ile temizlenmez.

Yukarıdaki açıklamalardan bütün organik maddelerin kir oluş-

turacağı veya anorganik maddelerin kir oluşturmayacağı gibi

Bozunma olayından fark-

lı olarak araç ve gereçlerin 

mekanik yönden çalışamaz 

duruma gelmesine bozul-

ma denir.

!

Fotoğraf 4.17 Gömlekteki yağ kiri
lekesi

Bakkal ya da markete giderek markası çok fazla tanınmamış 10 farklı hazır gıda belirleyiniz. 

Belirlediğiniz gıdaların ambalajlarını inceleyiniz. Her bir gıdanın üretim ve tüketim tarihleri ile içe-

riklerini listeleyiniz. Hazırladığınız listelerdeki gıda katkı maddelerinin “Türk Gıda Kodeksi, Gıda 

Katkı Maddeleri Yönetmeliği”ne uygun olup olmadığını araştırınız. Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta 

arkadaşlarınıza sununuz.

ETKİNLİK 4.1

Tablo 4.5 incelendiğinde gıda katkı maddelerinin E sistemine 

göre yedi grupta toplandığı görülür. Etkinlik 4.1’i yaparak bu gruplar-

daki maddelerin hangilerinin hazır gıdalarda en fazla kullanıldığını 

belirleyiniz.
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genellemelere gidilebilir. Ancak bu yanlıştır. Çünkü organik bir bile-

şik olan şeker suda çözünür ve ortamdan kolaylıkla uzaklaştırılabilir 

yani kir oluşturmaz. Diğer taraftan pas olarak bildiğimiz ve anorga-

nik bir madde olan demir(III) oksit, elimize ya da eşyalarımıza temas 

ederse leke bırakır. Bu leke suyla uzaklaştırılamaz yani anorganik 

maddeler de kir oluşturabilir (Fotoğraf 4.18).

Sonuç olarak kir, suyla etkileştiğinde ortamdan uzaklaştırılama-

yan maddelere verilen genel addır. Bu maddeler suda çözünme-

dikleri için ortamdan uzaklaştırılamamaktadır. Peki, kirler ortamdan 

nasıl uzaklaştırılır?

Bazı maddelerin özellikle de yağlı maddelerin neden kir oluştur-

duğunu ve suyla ortamdan neden uzaklaştırılamadığını açıklayabil-

mek için öncelikle yağın yapısını incelemek gerekir. Yağ, polar ve 

apolar grupları bulunan moleküllerden oluşmuş organik bir bileşiktir 

(Şekil 4.2). Yağ molekülleri arasındaki etkileşimler, molekül yapıları 

çok büyük olduğu için çok kuvvetlidir. Su moleküllerinin yağ mole-

külleri ile olan zayıf etkileşimi yağ molekülleri arasındaki etkileşimle-

ri koparamaz. Dolayısıyla yağ, suda doğrudan çözünmez.

Yağ molekülleri arasındaki bağların kopartılıp yağın suda çözü-

nebilir duruma gelmesi için hem yağ molekülleri hem de su molekül-

leriyle etkileşebilen bir yapıya ihtiyaç vardır. Bu da ancak hem polar 

hem apolar grupları olan maddelerle olabilir. Bu maddeler sabun ya 

da deterjanlardır.

Yağla kirlenmiş çamaşırların bulunduğu suya sabun ya da deter-

jan katılırsa bunların hidrofob (suyu sevmeyen) grupları yağ mole-

küllerini sarar (Şekil 4.3). Sabun ve deterjanın hidrofil (suyu seven) 

grupları yağ moleküllerinden çok su molekülleriyle etkileşir. Bu etki-

leşimler sonucunda zamanla yağ molekülleri çamaşır yüzeyinden 

ayrılır ve tamamen sabun ya da deterjanın molekülleriyle kuşatılır. 

Bir başka anlatımla izleyen sayfadaki Şekil 4.3'te verildiği gibi yağ 

molekülleri suda çözünür duruma gelir. Bu aşamada eğer çamaşır 

bol suyla durulanırsa sabun ya da deterjan molekülleriyle kuşatılmış 

yağlar ortamdan uzaklaşır. Böylelikle çamaşır temizlenmiş olur.

Şekil 4.2 Yağ molekülü

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2–COO–CH2

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2–COO–CH

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2–COO–CH2

Gliserin stearat (yağ)

Fotoğraf 4.18 Demir pasıyla lekelen-
miş kot pantolon
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Piyasada satılan sabun ve deterjanlarda kirleri temizlemeyi 

sağlayan aktif maddelerden başka birçok katkı maddesi bulunur. 

Deterjanların temel bileşenleri ve bunların işlevlerinin ana hatlarıyla 

tanıtıldığı Tablo 4.6’yı inceleyiniz.

Deterjanın temel 
bileşenleri

İşlevleri Örnekleri

Aktif madde
Organik kökenli kirlerlerle etkile-

şip onların suda çözünür hâle gel-
mesini sağlamak.

Sodyum dodesil benzen sülfonat

Köpük ayarlayıcılar
Köpüğün sabit kalmasını ya da 

köpüğün azalmasını sağlamak.

Köpüğün sabit kalmasını sağla-

yan alkilbenzen sülfonat

Köpük azaltan uzun zincirli yağ 

asitleri

Sertlik gidericiler
Sularda bulunan Ca2+ ve 

Mg2+larının ortamda Na+ ile değiş-
tirilmesini sağlamak.

Zeolit, EDTA, sodyum trifosfat

Kirin geri dönüşünü 

önleyiciler

Yüzey aktif maddeyle etkileşerek 
suda süspansiyon oluşturan kirin 
tekrar yüzeye çökmesini önlemek.

Karboksimetil selüloz, sodyumtri-

polifosfat

Ağartıcılar
Kumaşların sararma eğilimini ön-

leyerek beyazlamalarını sağlamak.
Ultramarin mavisi, sodyum per-

borat

Dolgu maddeleri
Özellikle toz deterjanların topak-

lanmasını önlemek.
Fosfat bileşikleri,

gliserin

Parfümler

Temizlenen malzemelere güzel 
bir koku vermek, yıkama sırasında 
yüzeyden ayrılan kirin ısının etkisiy-
le ortama yaydığı kötü kokuları yok 
etmek.

Aromatik bileşikler ya da esterler

Tablo 4.6 Deterjanların temel bileşenleri ve bunların işlevleri

Şekil 4.3 Kumaşa bulaşmış yağın sabun ya da deterjanla kumaştan ayrılmasını gösteren model; 
 a. Sabun ya da deterjan moleküllerinin yağ lekesini sarması, 
 b. Yağ lekesinin parçalanarak sabun ya da deterjan moleküllerişle kuşatılması,
 c. Sabun ya da deterjan molekülleriyle kuşatılmış yağ moleküllerinin yüzeyden ayrılarak
     çözünür duruma gelmesi.

Hidrofil grup →
← Hidrofob grup

Yağ
Yüzey Yüzey Yüzey

a b c
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2.3. Hijyen Amaçlı Temizlik Maddeleri

İnsanlar mutlu olmak için öncelikle sağlıklı olmalıdır. Sağlık, 
genellikle kendiliğinden var olan bir durum olarak algılanır. Oysa 
sağlıklı olma, uğrunda çaba göstermeyi gerektirir.

Sağlıklı olma çabasında dikkat edilmesi gereken en önemli kural, 
temizlik ve hijyendir. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak 
için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hij-
yen olarak tanımlanır. Bu bağlamda öncelikle her insan kendi kişisel 
temizliğinden sorumludur. Bunun için bazı alışkanlıkların edinilmiş 
olması gerekir. Örneğin tuvaletten sonra ve yiyeceklere dokunma-
dan önce kesinlikle eller yıkanmalıdır (Fotoğraf 4.19). 

Sağlıklı kalma çabasında kişisel temizlik kadar çevre temizliği 
de önemlidir. Eğer çevre temizliğine dikkat edilmezse çevremizde 
pek çok zararlı organizma üreyip sağlığımızı tehdit edebilir. Örneğin 
mutfakta uzun süre yıkanmadan bırakılan bulaşıklarda bakteri ve 
mantarlar üreyerek çevreye kötü kokular yayar.

Hijyen amacıyla birçok farklı madde kullanılır. Su ve sabun 
bunların başında gelir. Bunlar dışında kişisel temizlikte en fazla 
kullanılan malzemeler banyo süngerleri, lifler, diş fırçaları, el ve 
ayak tırnaklarının temizliğinde kullanılan fırçalar ve tırnak maka-
sıdır (Fotoğraf 4.20). Bunların tamamı kişiye özel olmalıdır. Eğer 
bu temizlik araçları başkalarıyla paylaşılırsa bulaşıcı hastalıklar 
yayılabilir.

Hijyen amacıyla kullanılan birçok kimyasal madde vardır. Bu hijyen 
maddelerinden mikropların arındırılmasında kullanılanlara dezenfek-
tan denir. Dezenfektanlar temas ettiği maddenin özelliklerini değiştir-
meden mikroorganizmaları fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdan 
uzaklaştırır. Bu işleme dezenfeksiyon denir. Mikroorganizmaları 
öldürmek ya da gelişmelerini durdurmak amacıyla gerçekleştirilen 
dezenfeksiyon işlemi mutlaka temizlikten sonra yapılmalıdır. Çünkü 
ancak o zaman etkin olur. Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimya-
sallardan bazılarının verildiği Tablo 4.7’yi inceleyiniz.

Madde grubu Yaygın örnekler

Yükseltgeyiciler

Sodyum hipoklorit (NaClO), kalsiyum hipoklorit [Ca(ClO)2], klor gazı 
(Cl2), kloramin (NH2Cl), kloramin-T (NaC7H7ClNO2S), klor dioksit (ClO2), 
hidrojen peroksit (H2O2), iyot çözeltisi (tentürdiyot), ozon gazı (O3), potasyum 
permanganat (KMnO4), potasyum peroksimonosülfat (KHSO5)

Alkoller Etil alkol (C2H5OH), izopropil alkol (C3H7OH)

Aldehitler Formaldehit (CH2O), gulutarik aldehit (pentan-1,5-dial) [CH2(CH2CHO)2]

Fenol türevleri Fenol (C6H5OH), kloroksilenol (C8H9ClO), timol (C10H14O)

Kuaterner amonyum 
bileşikleri

Setiltrimetil amonyum bromit, laurildimetilbenzil amonyum klorit

Tablo 4.7 Dezenfeksiyon amaçlı kullanılan kimyasallar

Fotoğraf 4.19 Eller sık sık yıkanmalıdır.

Fotoğraf 4.20 Tırnak makası
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Dezenfeksiyon işlemlerinde Tablo 4.7’deki kimyasalları kulla-

nırken çok dikkatli olmak gerekir. Eğer bu kimyasallarla hazırlanan 

çözeltiler çok derişik olur ya da hazırlanan çözelti başka madde-

lerle karıştırılırsa beklenmeyen etkiler görülebilir. Örneğin sodyum 

hipoklorit bileşiğini ele alalım. Evlerde kullanılırken genellikle %5'lik 

çözeltisi hazırlanır. Bu çözelti tüberküloz, hepatit B, hepatit C gibi 

hastalıklara neden olan virüs, bakteri ve mantarların ortamdan 

uzaklaştırılmasında kullanılabilir. Ancak bu bileşiğin daha derişik 

çözeltisi hazırlanırsa cilde, ciğerlere ve gözlere zarar verebilir. Sod-

yum hipoklorit çözeltisi sirke ya da amonyakla karıştırılırsa zehirli 

gazlar açığa çıkabilir.

Maddelerin dezenfekte edilmesinde ya da daha genel ifadesiyle 

hijyeninde mutlaka kimyasal madde kullanmak gerekmez. UV ışın-

ları kullanılarak ya da sterilizasyon (yüksek sıcaklıklarda ısıtma) 

işlemi sağlayan araçlarla da hijyen sağlanabilir (Fotoğraf 4.21). 

Örneğin diş hekimleri ya da berberler kullandıkları malzemeleri 

genellikle bu yolla dezenfekte etmektedir.

2.4. Polimerler

Günümüz dünyasında polimerler pek çok amaçla çeşitli yerlerde 

kullanılan ürünlerdir. Örneğin ilk geliştirilen polimerlerden biri olan 

naylon, yapay ipeğe benzer. Bunlar elbise, halat ve yelken yapımın-

da kullanılır. Flor içeren bir polimer olan teflon, özellikle yapışmayan 

tavalarda ve fırın tepsilerinde kullanılır. Polivinil klorür (PVC); gıda 

ambalajlarında, hortumlarda, pencerelerde, kapılarda, borularda, 

yer döşemelerinde ve daha pek çok yerde kullanılır (Fotoğraf 4.22). 

Polimerleşme olayı, kimyacıların en fazla ilgi duyduğu konular-

dan biridir. Tahminlere göre dünyadaki kimyacıların yaklaşık yarısı 

bu konu üzerinde çalışmakta, farklı özelliklere sahip polimerler 

üretmektedir.

Polimerleşme, çok sayıda küçük molekülün birleşerek büyük 

moleküller oluşturması olayıdır. Bu olay genellikle çizgi-maket 

modeliyle gösterilir. Polivinil klorürün oluşumunu bu modelle göste-

ren Şekil 4.4'ü inceleyiniz.

Şekil 4.4 Vinil klorürden polivinil klorür oluşumunun çizgi-maket modeli

C C C

H

Vinil klorür Polivinil klorür

Cl

H

n

n

H

HH

C

H

Cl

Fotoğraf 4.21 Berber malzemelerinin 
UV ışınları kullanılarak sterilize edilme-

sini sağlayan araç

Fotoğraf 4.22 PVC'den üretilmiş su   
boruları
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Şekil 4.4 incelendiğinde n tane vinil klorür molekülünün birleşe-

rek polivinil klorürü oluşturduğu görülür. Bu oluşum sırasında vinil 

klorürdeki karbon atomları arasındaki çift bağ açılmış, çok sayıda 

molekül birbirine bağlanarak büyük bir molekül oluşturmuştur. Mole-

külün büyük olduğunu, polivinil klorürün çizgi-maket modelindeki n 

harfi göstermektedir. Bu harf, tekrarlanan birim sayısını ifade eder 

ve birden büyük 2, 3, 4.... gibi sayma sayılarını alabilir.

Polimerleşme olayında polimerin çıkış maddesine ya da polime-

ri oluşturan moleküllere monomer denir. Çok sayıda monomerin 

tepkimeye girerek oluşturduğu büyük molekül ise polimer olarak 

adlandırılır. Buna göre Şekil 4.4’teki tepkimede vinil klorür, mono-

mer; polivinil klorür ise polimer olarak sınıflandırılmalıdır.

Poli (İngilizcesi Poly) İngilizcede çok anlamında kullanılan bir 

ön ektir. “-mer” kelimesi ise tekrar eden grup demektir. O hâlde 

polimer, çok kez tekrar eden grup anlamına gelir. Şekil 4.4’te tekrar 

eden grup, parantez içindeki gruptur. Bu grup, monomerdeki karbon 

atomları arasındaki çift bağın tek bağa dönüşmesiyle oluşur.

Polimerleşme, alkenler dışında farklı moleküller arasında da 

gözlenebilen bir olaydır. Örneğin yapısında –OH grubu bulunan 

moleküllerle –COOH grubu bulunan moleküller arasında da poli-

merleşme olayı gerçekleşebilir. Şekil 4.5’te etilen glikol ile teraftalik 

asit arasındaki polimerleşme tepkimesi sonucu dakron oluşumu 

gösterilmiştir. Şekli inceleyerek monomer, polimer ve -mer grupla-

rını belirtiniz.

Şekil 4.5 incelendiğinde n tane etilen glikol molekülüyle n tane 

teraftalik asit molekülünün etkileşerek bir polimer olan dakronu oluş-

turduğu ve n tane su açığa çıktığı görülür. Bu tür polimerleşme olayla-

rı, esterleşme tepkimesi üzerinden yürür. Bu nedenle esterleşme tep-

kimeleri sonucunda oluşan polimerlere polyester (poliester) denir.

Şekil 4.5 Dakron oluşumunun çizgi-maket modeli

HO CH2 CH2 OH + n

Etilen glikol

Dakron

Teraftalik asit

n

O O

HO C C OH

+ nHO OCH2 CH2 OCH2 CH2

O O

C C

O

n

CO

O

C OH H2O
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Alkenlerden polimer oluşumuyla polyester oluşumu, tepkime 

mekanizması açısından birbirinden farklıdır. Bu farklılık, polyester 

moleküllerinin daha uzun zincirli olmasını sağlar. Bu nedenle polyes-

ter molekülleri sıkıştırıldığında birbirine daha fazla yaklaşabilir. Eğer 

sıkıştırılan polyester molekülleri küçük bir delikten çıkmaya zorlanırsa 

lifler oluşur (Fotoğraf 4.23). Oluşan lifler daha sonra bükülerek iplik 

hâline getirilip polyester kumaş üretiminde kullanılabilir.

Polimerleşme olayının gözlendiği diğer bir madde grubu, yapı-

sında "–NH2" ve "–COOH" grubu bulunduran bileşiklerdir. Bu tür 

bileşiklerin tepkimeye girmesiyle oluşan polimerlere, poliamidler 

denir. Poliamidlerin halk arasındaki adı naylondur. Günlük yaşamda 

yaygın olarak kullanılan diğer bir polimer türü, akrilik polimerler-

dir. Kaplama ve kalıplanmış yapı malzemesi üretimi, optik gereç, 

mücevherat, yapıştırıcı ve dokuma elyafı imalatı gibi birçok farklı 

kullanım alanı olan akrilik polimerlerin hak arasında en iyi bilineni 

orlon ve akrilan ipliklerdir.

Poliakrilik olarak da adlandırılan akrilik polimerlerin mono-

meri, akrilik asittir. Organik bir asit olan akrilik asidin formülü 

H2C=CHCOOH'tır. Şekil 4.6'da akrilik asitten akrilik polimer oluşu-

mu modellenmiştir. Şekli inceleyiniz.

Polimerleşme olayları dikkatlice irdelenirse yüzlerce, hatta bin-

lerce farklı ürünün üretilebileceği söylenebilir. Bu ürünler genellikle 

İngilizce adlarına uygun olarak kodlanır. Örneğin polietilen, PE; 

polietilen tereftalat, PET; polivinil klorür, PVC; politetraflor eten ise 

TEFLON şeklinde kodlanmıştır.

Polimerler, monomerlerine ve polimerleşme tepkimelerine bağlı 

olarak farklı özelliklere sahiptir. Bu nedenle farklı polimerler farklı 

amaçlar için kullanılır. Bunlardan bazılarının verildiği, bir sonraki 

sayfada verilen Tablo 4.8’i nceleyiniz.

Şekil 4.6 Akrilik polimer oluşumunun çizgi-maket modeli

C C C

H H

H n
H

COOH COOH

H

n C

H

Fotoğraf 4.23 Polyester moleküllerin-
den oluşmuş lifl er
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Tablo 4.8’de yer alan kullanım alanları incelendiğinde polimer-

lerin yaşamımızda önemli bir yere sahip olduğu görülür. Ancak şu 

unutulmamalıdır ki polimerler genellikle inert maddelerdir. Normal 

koşullarda havanın oksijeniyle ya da suyla tepkimeye girmezler. 

Dolayısıyla polimerler uzun yıllar doğada bozunmadan kalır. Bu 

durum çevre kirliliğine neden olur.

Polimer malzemelerden bazılarının geri dönüşümü mümkün-

dür. Geri dönüşüm, terim olarak kullanım dışı kalan, geri dönüş-

türülebilir atık malzemelerin çeşitli yöntemlerle ham madde olarak 

tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasıdır. Polimerler için bu özel-

lik birçok açıdan önemlidir. Bunlardan öncelikli olanı, geri dönüşü-

mün ham madde ihtiyacını azaltmasıdır. Bu sayede artan insan 

nüfusunun neden olduğu tüketim artışının doğal dengeyi bozması 

ve doğaya zarar vermesi azaltılmış ve engellenmiş olur. Diğer 

taraftan geri dönüşümle elde edilen maddelerin tekrar ham madde 

olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün 

Madde grubu Yaygın örnekler Çizgi-maket gösterimi Kullanım alanı

Polietilen
Torba, şişe, ambalaj 

malzemesi vb.

Polipropilen
Mutfak kapları, oyun-

cak, ameliyat malzeme-
leri vb.

Polivinil klorür
(PVC)

Şişe, yer döşemesi, 
hortum, ambalaj malze-
mesi vb.

Politetrafloretilen 
(Teflon)

Destek maddesi, izo-
lasyon maddesi, endüstri 
kapları vb.

Polisitiren
Ambalaj malzemesi, 

buzdolabı kapıları, buz 
kapları vb.

Kelvar

Halat üretimi, pilotların 
ve itfaiyecilerin kıyafet-
lerinin imalatı, hafif küt-
leli kano yapımı vb.

Kauçuk

Kemer, çorap, korse 
ve dalgıç giysisi üretimi, 
hortum ve lastik imalatı 
vb.

Tablo 4.8 Bazı polimerlerin yapıları ve kullanım alanları
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kılar. Dolayısıyla hangi polimerlerin geri dönüştürülebildiğini bilmek 

gerekir. Tablo 4.9’da geri dönüşümü mümkün olan polimerlerin 

sembolleri verilmiştir. Günlük yaşamda kullandığınız polimerden 

yapılmış ürünleri inceleyerek bu ürünlerde Tablo 4.9’daki sembolle-

rin olup olmadığı araştırınız.

2.5. Kozmetik Ürünleri

Kozmetikler olarak sınıflandırılan cilt kremleri, yüz maskeleri, 

saç bakım ürünleri vb. deri, tırnak, saç gibi organların görünüşünü 

düzelterek bir kimseyi güzelleştirmek için kullanılan maddelerdir. 

1920–30’lu yıllarda özellikle kadınlar tarafından geniş ölçüde kulla-

nılmaya başlayan bu maddeler, kozmetik endüstrisinin gelişmesini 

sağlamıştır. Günümüzde kozmetik ürünler karmaşık ve birden fazla 

amaca yönelik olarak hazırlanmaktadır.

Kozmetik ürünler uygulanış yerlerine göre beş gruba ayrılır. 

Tablo 4.10’da bu gruplandırma ile bazı kozmetik ürün örnekleri veril-

miştir. Tabloyu inceleyiniz.

Grup Örnekleri

Deriye uygulanan 
kozmetik ürünler

Temizleyici kremler; el krem ve losyonları; Yüz maskeleri; Ciltteki lekeleri 
gideren ürünler; tıraş kremleri

Tozlar ve pigmentli 
ürünler

Yüz pudraları; allıklar; dudak boyaları; tırnak cilaları

Saça uygulanan 
kozmetik ürünler

Saça şekil veren ürünler; şampuanlar; saç boyaları; saç rengini açan 
ürünler; saça parlaklık veren ürünler; 

Diş ve ağız boşluğuna 
uygulanan ürünler

Takma dişlerin temizlenmesinde kullanılan ürünler; ağız suları

Diğer kozmetik ürünler Ayağa uygulanan kozmetik ürünler; banyo ürünleri, vücut pudraları

Tablo 4.10 Uygulanış yerine göre kozmetik ürünlerin sınıflandırılması

Kozmetik ürünlerin üretiminde birçok farklı madde kullanılır. 

Kozmetiklerin başlıca bileşenleri; boyalar, nemlendiriciler, parfümler, 

çözücüler ve antimikrobiyal maddelerdir. Bu maddelerin bazı örnek-

lerinin verildiği, bir sonraki sayfada verilen Tablo 4.11’i inceleyiniz.

Polimer PET
Yüksek 

yoğunluklu 
polietilen

PVC
Düşük 

yoğunluklu 
polietilen

Poli 
propilen

Polistiren Diğer

Geri 
dönüşüm 
sembolü

Tablo 4.9 Geri dönüşümü mümkün olan polimerler ve geri dönüşüm sembolleri

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

06

O
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Grup Kullanım amacı ve örnekleri

Boyalar
Ürünün farklı renklere sahip olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. 
Demir (III) hidroksit, titandioksit, çinko oksit, klorofil bakır kompleksi, 
karamel, Azo boyar maddeler vb.

Nemlendiriciler
Cildin nemlenmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Tokoferol, tokoferol 
asetat, tokoferol linoat, pantenol, kollajen

Parfümler
Ürünün hoş kokulu olmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Benzil 
asetat, amil sinnamik aldehit, fenilasetaldehit, ionon

Çözücüler
Bileşenlerin homojen olarak karışmasını sağlamak amacıyla kullanılır. 
Lauril, stearil, oleil, etil alkol, izopropil alkol, etilen glikol vb.

Anti-mikrobiyal maddeler
Mikroorganizmaların büyümesini engellemek amacıyla kullanılır. 
Benzoik asit ve onun tuzları, salisilik asit ve onun tuzları

Tablo 4.11 Kozmetik ürünlerin başlıca bileşenlerinin kullanım amacı ve bazı örnekleri

Tablo 4.11 incelendiğinde kozmetik ürünlerde birçok farklı mad-
denin bulunduğu görülür. Bu kimyasalların birçoğu toksik etkiye 
sahiptir. Vücutta emilimi fazla olursa zehirleyebilir. Özellikle saç 
boyalarına çok dikkat etmek gerekir. Çünkü saç rengini açmak, 
koyulaştırmak gibi uygulamalar için kullanılan saç boyalarının 
bazılarında kanserojen etkisi olan pigmentler vardır. Yapılan araş-
tırmalara göre saçlarını çok sık boyayan kişilerin lenfoma kanserine 
yakalanma oranının, saçını boyamayanlara göre daha fazla olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca saç boyalarındaki kimyasal maddeler alerjik 
hastalıklara, yüz ve gözlerde ödemlere, saç diplerinde yaralara, 
saçın aşırı kepeklenmesine ve saç dökülmelerine neden olabilir. 
Özellikle hamilelik döneminde saç boyatıldığında alınan zararlı 
maddeler bebeğe zarar verebilir.

Kozmetikler arasında, kullanırken dikkatli olmamız gereken diğer 
bir ürün saç jöleleridir. Saça şekil vermek amacıyla kullanılan jöle; 
yağlı, parlak ve yapışkan bir karışımdır. Bu karışım saça sürekli 
sürülürse saçın yıpranmasına ve dökülmesine neden olabilir.

2.6. İlaçlar
Canlı hücreleri üzerinde meydana getirdiği tesirle bir hastalığın 

teşhisini, tedavisini ya da bu hastalıktan korunmayı sağlayan kimya-
sal maddelere ilaç denir. İlaçlar; katı (tablet ya da hap, kapsül, draje, 
kaşe, kuru şurup), yarı katı (krem, merhem) ve sıvı (steril ampul, 
steril olmayan şurup, damla) formlarda olabilir. İlaçların hap, şurup, 
iğne, merhem vb. farklı formlarda kullanılmasının nedeni, aktif mad-
delerin hasta tarafından kolaylıkla alınabilmesini sağlamaktır. Örne-
ğin tablet, draje, kapsül, şurup gibi ağız yoluyla alınan ilaçların aktif 
maddesi sindirim sisteminden kana karışır. Steril ampul ya da halk 
arasındaki adıyla iğnedeki aktif madde enjektörle kas arasına ya da 
damara verilir. Diğer taraftan cilde sürülen krem ya da merhemdeki 
aktif maddeler emilim yoluyla vücuda alınmaktadır.

2.6.1. Katı Formdaki İlaçların Temel Özellikleri
Genel olarak ilaçlar, etkin madde ve taşıyıcı olmak üzere iki 

temel kısımdan oluşur. Etkin madde, canlıda fizyolojik etki gösteren 
bileşen, taşıyıcı madde ise etkin maddenin hasta tarafından kolay 
alınabilmesini sağlayan bileşendir.



188

4. ÜNİTE

Katı formdaki ilaçlardan tabletler, toz hâlindeki ilaçların çeşitli 
bağlayıcı maddeler karıştırılarak özel makinelerde sıkıştırılmasıyla 
elde edilir. Silindir, disk veya mercimek şeklinde olabilir. Bu ilaçlar 
mide-bağırsak kanalında su alıp şişer ve dağılır. Köpüren tablet ve 
çiğneme tableti şeklinde olanları da vardır.

İlaç etkin maddeleri ve diğer dolgu maddeleri genellikle acı ya da 
lezzetsiz olduğundan hapın yutulması zorlaşır. Bu sorunu ortadan 
kaldırmak için tabletlere şeker, çikolata gibi maddeler kaplanır. Bu 
şekilde hazırlanan haplara draje denir.

Kokusu ve lezzeti hoş olmayan ilaçların kolay alınabilmesini 
sağlayan diğer bir uygulama, silindir ya da zeytin şeklindeki muha-
fazalarıdır. Bunlar nişastadan ya da jelatinden yapılabilir. Gripin 
örneğinde olduğu gibi nişastadan yapılmış muhafazada saklanan 
haplara kaşe, jelatinden yapılmış muhafazalarda saklanan haplara 
ise kapsül denir.

Bazı ilaçlar ağızda salgılanan enzimler ya da mide asitleriyle 
etkileşerek bozunabilir. Bu tür ilaçların enzimlere ya da mide asidi-
ne dayanıklı kapsüllerde muhafaza edilmesi gerekir. Bu kapsüller 
bağırsaklarda açılır ve bunlara bağırsak kaplamalı kapsüller denir.

2.6.2. Sıvı Formdaki İlaçların Temel Özellikleri
Katı, yarı katı ve sıvı formdaki ilaçların etkin maddelerinin vücut 

tarafından emilimi birbirinden farklıdır. En fazla ve en hızlı emilim, 
sıvı formdaki ilaçlarda olur. Sıvı formdaki ilaçların etkin maddelerinin 
hastalıklı hücrelere taşınması difüzyonla gerçekleşir. Difüzyon, bir 
çözeltide moleküllerin yoğun olarak bulunduğu bir ortamdan daha 
az yoğun olduğu başka bir ortama doğru yayılmasıdır. Difüzyon, 
hücrelerin madde alışverişinde büyük rol oynar. Canlı organizmalar-
da oksijenin havadan kana ve kandan dokulara geçmesinde, besin 
maddelerinin kandan dokulara geçmesinde ve ilaçların enjekte edil-
dikleri yerden tüm vücuda yayılmasında difüzyon etkilidir. 

Önceki ünitelerde vurgulandığı gibi vücudumuzda difüzyon olayı 
gerçekleşirken bazı hücrelerde madde miktarı artar. Bu hücrelere 
kandan ya da diğer hücrelerden su molekülleri geçer. Sonuçta 
ozmotik basınç nedeniyle hücre şişmeye başlar. Ozmotik basınç 
çok fazla artarsa hücre patlar. Bu tür sorunların yaşanmaması için 
kaslara ilaç enjekte edilirken çok dikkatli olunmalıdır. 

Sıvı formdaki diğer bir ilaç türü şuruplardır. Şuruplardaki etkin 
maddeler çok acı ya da mide bulandırıcı olduğundan bunlara bol 
şeker içeren çözelti katılır. Bu nedenle şuruplar, kütlece %60’tan 
daha fazla şeker içeren ilaçlardır. Şeker miktarı fazla olduğundan 
şuruplarda bakteri ya da mantar üreyemez.

2.6.3. Yarı Katı Formdaki İlaçların Temel Özellikleri
Etkin maddeleri vücuda deri tarafından emilerek alınan yarı katı 

formdaki ilaçlar, su bazlı ya da yağ bazlı olabilir. Su bazlı ilaçlara 
krem adı verilirken yağ bazlı olanlarına merhem denir. Merhemde 
etkin maddeler vazelin, lanolin gibi sıvı yağlarla karıştırılmıştır. Kıva-
mı daha katı olan merhemlere pomat denir.

Yarı katı formdaki ilaçlar cildi yumuşatmak, ışık, ısı gibi etkenle-
rin neden olduğu cilt hastalıklarını tedavi etmek, mantarların neden 
olduğu kaşıntıları ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 
Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Katkı maddeleri hazır gıdalara hangi amaçlar için katılır? Listeleyiniz.

2. Pastörizasyon ve sterilizasyon nedir? Nasıl uygulanır? Kısaca açıklayınız.

3. Gıda etiketlerinde kullanılan katkı maddesi kodları ile katkı tipi arasında nasıl bir ilişki vardır?

4. Son kullanma tarihi geçmiş hazır gıdaları tüketmek neden tehlikelidir? Açıklayınız.

5. Deterjanların temel bileşenlerini listeleyip aktif maddelerin işlevini belirtiniz.

6. Hijyen nedir? Hijyen amaçlı temizlik maddeleri nasıl sınıflandırılır? Hijyen amaçlı temizlik madde-

lerine beş tane örnek veriniz.

7. Polimerleşme nedir? Bir örnek üzerinden açıklayınız.

8. Kozmetik ürünlerinin başlıca bileşenlerini listeleyiniz.

Gıda katkı maddelerinin hepsi sağlığımız 
için zararlıdır.

Mavi renkli ışık kullanılarak hijyen yapı-
labilir.

Sabunu oluşturan taneciklerin hem hid-
rofil hem de hidrofob kısımları vardır.

İlaçların etkin madde, çözücü ve dolgu 
maddesi olmak üzere üç temel bileşeni 
vardır.

Hazır gıdaları renklendirmek için E120 
kodlu katkı maddesi kullanılabilir.

Saçlarını çok sık boyatanların kanser 
olma oranı, boyatmayanlara göre daha 
fazladır.

Yağlar, hidrofil özellik gösteren molekül-
lerden oluşur.

Sıvı formdaki ilaçlar diğerlerine göre 
vücut tarafından daha hızlı emilir.

D

D

D

D

D

D

D

D
8

1

3

6

2

5

4

7

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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Okul yıllarında hemen hemen tüm öğrenci-

lerin en fazla zevk aldığı aktivitelerden biri, kır-

tasiyede alışveriş yapmaktır. İrili ufaklı defterler, 

rengârenk kalemler, kokulu silgiler... Raflarda 

alıcısını bekleyen bu ürünler aslında potansi-

yel birer zararlıdır. Çünkü bu ürünlerin içinde 

sağlığımıza zarar verebilecek birçok kimyasal 

madde vardır. Peki, bu kimyasal maddeler 

nelerdir? Bunların sağlığımıza ne tür zararları 

olabilir?

Bu bölümde kırtasiye malzemelerine odak-

lanılarak kâğıdın nasıl üretildiği, kalemlerde 

hangi kimyasal maddelerin bulunduğu, mürek-

kebin, silginin ve yapıştırıcının bileşenlerinin 

neler olduğu, tebeşirin olası zararları üzerinde 

durulacaktır.

3. BÖLÜM
OKULDA KİMYA

 1. Okulda kullandığınız kırtasiye malzemelerinin listesini çıkarınız.

 2. HB, 2B, 4B gibi farklı şekilde kodlanmış kurşun kalem uçlarıyla yazı yazmayı deneyiniz. 

Hangi ucun daha yumuşak ve koyu yazdığını tespit ediniz.

 3. Tükenmez kalem, dolma kalem ve keçeli kalemden birer adet alıp inceleyiniz. Kalemlerin 

benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

3.1. Kâğıt

3.2. Kalemlerin Kimyasal Özellikleri

3.3. Mürekkep

3.4. Silgiler

3.5. Tebeşirler

3.6. Yapıştırıcılar

3.7. Diğer Kırtasiye Malzemeleri

Kavramlar
• Kâğıt
• Kurşun kalem
• Mürekkep
• Silgi
• Tebeşir
• Yapıştırıcı
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3.1. Kâğıt

Okulda gün boyu en fazla temas hâlinde olunan malzeme 

kâğıttır. Arkeolojik kazılardan elde edilen verilere göre kâğıt, ilk defa 

Çinliler tarafından MÖ 2. yüzyılda bulunmuştur. Günümüzde üzeri-

ne yazı yazılması veya baskı yapılması amacıyla kullanımı dışında 

kâğıttan, sanayi ve inşaat sektöründe gerçekleştirilen işlemlerde, 

temizlik ve paketlemede sıkça yararlanılmaktadır.

Kâğıt, ana bileşeni doğal bir polimer olan selülozdur. Selüloz, 

bitkilerin gövdelerinde, dallarında, yapraklarında, köklerinde ya 

da meyvelerinde bulunabilir. Ancak selülozun en fazla bulunduğu 

bölge, bitkilerin gövde ve dallarıdır. Bu nedenle ticari olarak kâğıt 

özellikle ağaçların gövdelerinden üretilir. Ağaç gövdesinden kâğıt 

üretimi birçok aşamada olur (Şekil 4.7). Kâğıt üretimi için selüloz 

molekülleri arasındaki bağlar kimyasal maddelerle koparılarak 

hamur elde edilir. Elde edilen kâğıt hamuru, ağartma işlemleri 

tamamlandıktan sonra preslenir ve kâğıt üretilmiş olur. Bu aşama-

ların birçoğunda kimyasal madde kullanılır. Örneğin ağaç gövde-

sindeki selüloz liflerinin birbirinden ayrılmasında Na2CO3, NaOH, 

Na2SO3 gibi maddeler, selüloz liflerini beyazlatmak amacıyla Çin 

kireci (Al2Si2O5(OH)4) ve benzeri maddeler kullanılır. Ne kadar iyi 

arıtma yapılırsa yapılsın bu maddelerin pek çoğu kâğıdın yapısında 

kalır. Dolayısıyla saf ve temiz olarak bildiğimiz kâğıt, aslında bir kim-

yasal madde deposudur. Bizler kâğıtlara temas ettikçe bu maddeler 

ellerimize bulaşır. Eğer kimyasal madde bulaşmış ellerimizi yüzü-

müze, dilimize, gözümüze sürersek ya da bu ellerle yemek yersek 

kimyasallar vücudumuza girer ve organlarımıza zarar verebilir.

Günlük yaşam deneyimlerinden de anımsanacağı gibi gazete 

kâğıtları zamanla renk değiştirir. Renk değiştirme, bilindiği gibi 

kimyasal değişimin bir göstergesidir. O hâlde kâğıtların zamanla 

kimyasal değişime uğradığı söylenebilir. Eski kâğıtlar sağlığa zararlı 

bozunma ürünleri oluşturabilir.

Kâğıt üretimine yönelik bir araştırma yaparak aşağıdaki sorula-

ra cevap arayınız. Ulaştığınız bilgileri görsel ögelerle destekleye-

rek yedi gün içinde rapor hâline getirip öğretmeninize teslim edi-

niz. Raporunuzun sonunda, kullandığınız kaynakları listeleyiniz.

• Ağaçlardan kâğıt üretimi kaç aşamada gerçekleşir?

• Kâğıt hamuru oluşturma yöntemleri nelerdir?

• Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasal maddeler hangileridir?

• Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasal maddelerin sağlığa olan    

  zararları nelerdir?

Şekil 4.7 Kâğıt üretiminin şematik 
gösterimi

Ağaçlar ormandan 
kesilir.

Kesilen ağaçlar talaş 
hâline getirilir.

Odun talaşı hamur 
hâline getirilir.

Kâğıt hamuru, 
preslenir.

Kâğıt farklı amaçlarla 
kullanılır.

Çöpe atılan 
kâğıtlar tekrar 

değerlendirilmez.

Geri dönüşüm kutu-
suna atılan kâğıtlar 

tekrar değerlendirilir.

Kullanılan kâğıtlar çöpe 
ya da geri dönüşüm 

kutusuna atılır.
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3.2. Kalemlerin Kimyasal Özellikleri

Okulda en fazla kullanılan maddelerin başında kalem gelir. Bu 

durum sanayicilerin dikkatini çekmiş ve birçok firma kalem üretimi 

işine girmiştir. Firmalar kendi ürettikleri kalemleri satabilmek için 

farklı modeller geliştirmiş, rengârenk kalemler piyasaya sürülmüştür 

(Fotoğraf 4.24). Ancak bu gelişme bazı sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Özellikle bazı firmalar maliyeti düşürmek amacıyla insan 

sağlığına zarar verebilecek kimyasal maddeleri kalem üretiminde 

kullanmıştır. Bu nedenle bilinçli birer tüketici olarak kalemlerde 

hangi kimyasalların kullanıldığını bilmek önemlidir.

3.2.1. Kurşun Kalemler

Bilindiği gibi kurşun kalemlerin birçok farklı modeli vardır. Bunların 

ortak özelliği, kâğıtta iz bırakan uçlarının aynı madde olmasıdır. Bir-

çok kişi, adından dolayı bu maddenin kurşun olduğunu düşünür ama 

bu düşünce yanlıştır. Kurşun kalemlerin uçları grafitten üretilmiştir.

Grafit; karbon atomlarından oluşmuş, siyah renkli, yumuşak, 

yağlı ve kâğıtta iz bırakan bir maddedir. Yağlayıcı özelliği nedeniyle 

daha çok makine sanayinde çalışan parçaların birbirine sürtünerek 

aşınmasını engellemek amacıyla kullanılan grafit, kristal yapılıdır. 

Ancak grafitin kristal yapısı, grafit gibi karbon atomlarından oluşan 

elmasınkinden farklıdır. Bu şekildeki aynı elementin değişik kristal 

yapılarına allotrop denir.

Grafit yüksek sıcaklıklara dayanabilir ve çok iyi bir elektrik iletke-

nidir. Bu özelliğinden dolayı grafit, çamaşır makinelerinin ve elekt-

rikli süpürgelerin elektrik motorlarında kullanılır. Ayrıca kuru pillerin 

elektrotlarından biri grafittir.

Grafit çok yumuşak bir madde olduğu için kurşun kalemlerde 

doğrudan kullanılmaz. Bir miktar kille karıştırılıp sertleştirilerek kul-

lanılır. Kurşun kalem uçlarının yumuşak ya da sert olmasını grafit-kil 

karışımının oranı belirler. Bu oran “B” ve “H” harfleriyle sembolize 

edilir. “B” harfi İngilizce “black” yani siyah, “H” harfi İngilizce “hard” 

yani sert kelimelerinden gelir. Standart kurşun kalemde “HB” harfleri 

kalemin normal sertlikte ve siyahlıkta olduğunu gösterir (Fotoğraf 

4.25). Kalemlerdeki “9B” yazısı en yumuşak ve en siyah kalem 

demektir. O hâlde çizim ya da resim yapmak için yumuşak ve siyah 

uçlu kurşun kalem gerekiyorsa üzerinde “3B”, “4B” gibi semboller 

olan kalemler tercih edilmelidir.

Kurşun kalemlerin ilk üretimi çok eski yıllara (1500’lü yıllar) kadar 

uzanır. Bu üretimler, ahşap kalıplar içine grafit-kil karışımı uçlar 

yerleştirilerek yapılmıştır. Günümüzde de hâlâ kullanılan bu üretim, 

gelişen teknolojiyle yerini, değiştirilebilir uçlu kalemlere bırakmıştır. 

Dış kısmı genellikle plastikten üretilen bu yeni nesil kurşun kalem-

lerde uçlar oldukça inceltilmiştir. Bu kalemler, uç kalınlığına göre 

sınıflandırılmaktadır.

Grafi t uçlar, kurşuna ben-

zediği için bu tür kalemlere 

kurşun kalem denir.
!

Allotrop kelimesi eski Yu-

nanca kökenli bir kelimedir 

ve değişik biçim anlamına 

gelir.

!

Fotoğraf 4.24 Farklı renk ve 
çeşitlerde kalem örnekleri

Fotoğraf 4.25 HB uçlu kurşun 
kalem  örneği
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Kurşun kalemlerin albenisini arttırmak amacıyla firmalar kalem-
lerin dış kısmını farklı renklerle boyamaktadır. Bilindiği gibi bu 
boyaların her biri kimyasal maddedir ve çoğu zaman sağlığa zararlı 
olabilir. Eğer dışı renkli bir kalem alınacaksa bu renklerin nasıl üre-
tildiğinin ve neler olduğunun araştırılmasında yarar vardır.

3.2.2. Kuru Boya Kalemleri

Kurşun kalemler gibi kuru boya kalemlerinin de birçok farklı türü 
vardır (Fotoğraf 4.26). Ancak bunların da ortak özelliği uçlarıdır. Bu 
uçlar toz boya, parafin ve kil karışımından yapılır.

Toz boyalar genellikle titanyum dioksit, çinko oksit, demir(III) 
oksit, çinko kromat, çinko fosfat gibi geçiş metallerinin bileşikleridir. 
Bu bileşikler vücudumuza belli bir dozun üzerinde alındıklarında 
toksik etki yapabilir. Bu nedenle kuru boyalarla çalışılırken kalemler 
ağıza ya da dile temas ettirilmemeli, çalışma bittikten sonra eller 
mutlaka yıkanmalıdır.

3.2.3. Dolma Kalem, Tükenmez Kalem, Keçeli Kalem

Hepimizin bildiği gibi kurşun kalemle yazılan yazılar ya da kuru 
boya kalemleriyle yapılan çizimler silgiyle silinebilir. Ancak bazen 
yazılan yazının ya da yapılan resmin silinmemesi istenir. İşte dolma 
kalem, tükenmez kalem ve keçeli kalemler bu amaçla kullanılır 
(Fotoğraf 4.27 ve 4.28).

Silinemez yazı yazma özelliği olan kalemlerin ortak yanı, hep-
sinin de mürekkep temelli olmasıdır. Ancak kullanılan mürekkebin 
bileşenleri birbirinden farklıdır. Örneğin dolma kalemlerde kullanılan 
mürekkebin içine boya karıştırılmazken tükenmez ve keçeli kalem-
lerde kullanılanlara katılır.

Tükenmez ve keçeli kalemlerde kullanılan mürekkeplere su katıl-
madığından bunlar dolma kalemdekilere göre oldukça koyudur. Bu 
nedenle mürekkep zamanla kuruyabilir. İspirtolu kalemlerde kuru-
mayı önlemek için alkol kullanılır. Bazılarında ise yaklaşık %5 cıva 
vardır. Tükenmez kalemlerdeki mürekkebin kurumasını önlemek 
için ise kalemlerin uç kısmı özel tasarlanmıştır. Kalemin ucundaki 
boru küçük bir bilye ile kapatılmakta, mürekkebin havayla temas 
etmesi engellenmektedir. Bu sayede mürekkep kurumadan kalır.

3.3. Mürekkep

İnsanlık tarihinin belki de en önemli buluşu yazıdır. Yazı, dene-
yimlerle elde edilen bilgilerin sonraki nesillere aktarılmasını sağla-
mıştır. Bu sayede bilim ve teknoloji ilerlemiş, insanlar modernleş-
miştir. Peki, ilk insanlar yazıyı neyle yazmıştır?

Bilim tarihçilerine göre yazı, ilk defa Sümerler tarafından kulla-
nılmıştır. Sümerlilerin yaşadığı bölgede bulunan ve MÖ 26. yüzyıla 
ait olduğu tespit edilen bir tabletteki yazılar çiviyle yazılmıştır. İlk 
insanlar duvarlara, kayalara ya da kilden yaptıkları tabletlere çiviyle 
yazı yazmışlardır. Bu durum halk arasında okuma yazma oranının 
artmasını engellemiştir.

Fotoğraf 4.26 Kuru boya örnekleri

Fotoğraf 4.27 Tükenmez kalem ve 
dolma kalem

Fotoğraf 4.28 Keçeli kalem örnekleri
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Halk arasında okuma yazma oranının artmasını sağlayan en 

önemli gelişme, kâğıt ve mürekkebin keşfidir. Mürekkep ilk defa 

MÖ 23. yüzyılda Çinliler tarafından resim yapmak için kullanılmıştır. 

Yanan maddelerin isinden elde edilen bu mürekkep siyah renklidir 

(Fotoğraf 4.29).

Fabrikalar kuruluncaya kadar mürekkep üretimi bir sanat olarak 

görülmüştür. Özellikle Osmanlılarda mürekkep yapımı ayrı bir sanat 

kolu olarak gelişmiş, bu sahada eşsiz örnekler verilmiştir. Bugün, 

insanları hayrette bırakan emsalsiz mürekkep çeşitleri eskiden 

yapılmışsa da zamanla hat sanatıyla birlikte mürekkep yapma işi 

terk edilmiştir.

Mürekkep, homojen bir karışımdır ve birçok bileşenden oluşur. 

Kullanıldığı yerlere ve bileşenlerine göre mürekkepler hat mürekke-

bi, matbaa mürekkebi, yazı ve çizim mürekkebi olmak üzere üç ana 

gruba ayrılır.

Hat mürekkebi, genel olarak is ve zamktan üretilir. İsin üretildiği 

maddeye ve zamkın elde edildiği ağaca göre mürekkebin kalitesi 

değişir. En iyi hat mürekkebi, keten tohumundan çıkarılan bezir 

yağından elde edilen isle yapılır. Elde edilen is; çam, erik gibi ağaç-

ların yara almış kabuk kısımlarından doğal olarak çıkan yapışkan 

maddeyle (Fotoğraf 4.30) iyice karıştırılırsa mürekkep üretilmiş olur.

Yazı ve çizim mürekkebi gibi günümüzde kullanılan mürekkep 

çeşitlerinin genellikle dört temel bileşeni vardır. Bunlar;

• Renklendiriciler,

• Katkı maddeleri,

• Bağlayıcılar,

• Taşıyıcı maddelerdir.

Genellikle renklendirici olarak yapay pigmentlerin kullanıldığı 

yazı ve çizim mürekkepleri, bağlayıcı ve taşıyıcı maddelerin cinsi-

ne göre sulu, likitli, tutkallı ve tozlu olmak üzere dört gruba ayrılır. 

Bugünkü mürekkeplerde yıkanabilirlik özelliği arandığından mürek-

keplere ayrıca demir(III) sülfat, gallik asit, tannik asit gibi maddeler 

de katılır.

Tükenmez ve keçeli kalemlerde kullanılan mürekkeplerin daha 

akışkan ve çabuk kuruma özelliğinin olması gerekir. Bu tür kalem-

lerde kullanılacak mürekkeplere propilen glikol, propil alkol, toulen, 

gliko eter gibi organik maddeler eklenir.

Matbaa mürekkeplerinin özelliği, kalemlerde kullanılanlardan 

farklı olmasıdır. 15. yüzyılda kullanılan ilk matbaa mürekkebi, keten 

tohumu, doğal reçine ve grafit karıştırılarak yapılmıştır. Modern 

baskı sistemlerinde kullanılan mürekkepler ise yapay pigmentler, 

yapıştırıcılar ve çözücüler içerir. Tipik bir matbaa mürekkebinin 

yaklaşık olarak içeriğinin verildiği bir sonraki sayfada bulunan Tablo 

4.12’yi inceleyiniz.

Fotoğraf 4.29 Siyah mürekkep

Fotoğraf 4.30 Erik ağacının 
kabuklarından sızan seçine

Kaligrafi  (güzel yazı) yazı 

sistemleri ve yazı ögeleri 

kullanılarak geliştirilen, sık-

lıkla dekoratif amaçla kul-

lanılan görsel sanat türüne 

hat sanatı denir.

!
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Tablo 4.12 incelendiğinde mürekkebin büyük bir kısmının orga-

nik maddelerden oluştuğu görülür. Bu maddelerin pek çoğu petrol 

türevidir. İnsan sağlığına ve doğaya çok büyük zararları olabilen 

bu maddelerin birçoğu kanserojen grubuna girmektedir (Fenolik 

reçineler). Bu nedenle böyle maddeler neredeyse tüm gelişmiş 

ülkelerde sınırlanmış hatta yasaklanmıştır. Ancak ülkemizde kısmen 

de olsa kullanılmaktadır.

Organik maddelerin, özellikle çözücülerin birçoğu yanıcı, uçucu, 

kolay buharlaşıp ortama zehirli veya patlayıcı gaz karışımları 

verebilen maddelerdir. Bazılarının uyuşturucu etkileri de vardır. Bu 

nedenle böyle maddelerin insan vücuduna nüfuz etmemesi için 

gerekli önlemlerin alınması gerekir (Fotoğraf 4.31).

Matbaa mürekkeplerindeki organik çözücülerin insan vücuduna 

nüfuzu solunum, cilt ya da ağız yoluyla olabilir. Eğer çözücü buhar-

ları solunum yoluyla alınırsa öncelikle üst solunum yolları zarar 

görür. Çözücü buharı akciğer aracılığıyla kana karışırsa tüm organ-

lar etkilenir. Çözücü bulaşmış ellerle yemek yendiğinde ise sindirim 

organları zarar görür.

Genellikle matbaa mürekkeplerinin çabuk kuruması istenir. 

Bunun için mürekkebin içine kobalt, kurşun ve magnezyum bileşik-

leri katılabilir. Bu bileşiklerden özellikle kurşun içerenler çevre için 

oldukça zararlıdır.

3.4. Silgiler

Okulda kâğıt ve kalemden sonra en fazla kullanılan gereç silgidir 

(Fotoğraf 4.32). Silgi, kullanım amacına göre farklı malzemelerden 

üretilebilir. Örneğin sınıflardaki tahtaları silmek için kullanılan silgiler 

kumaştan, deftere yazılan yazı ya da çizilen çizgileri silmek için 

kullanılan silgiler ise kauçuk, polivinil, plastik gibi malzemelerden 

yapılır.

Bileşen Bileşenin yüzde derişimi

Organik ve anorganik pigment 10

Hidrokarbon ve fenolik reçine 40

Uzun karbon zincirli alkol 10

Mineral yağ 25

Islatıcı ve antioksidan 5

Diğer katkı maddeleri 10

Tablo 4.12 Tipik bir matbaa mürekkebinin bileşenleri ve 
bileşenlerin yüzde derişimleri

Fotoğraf 4.32 Silgi örnekleri

Fotoğraf 4.31 Matbaada basım 
yapan işçi
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Geçmişten günümüze birçok farklı malzeme, silgi üretiminde 

kullanılmıştır. Bunların en ilginci, beyaz ekmektir. Eski çağlarda 

grafit ve kömür kalemleriyle yazılan yazıları silmek için kullanıldığı 

bilinen beyaz ekmek, günümüzde ressamlar tarafından karakalem 

resimlere efekt vermede tercih edilir.

Ekmek parçaları yerine kauçuktan yapılmış silgilerin kullanımı 

oldukça yenidir. İlk defa 1770 yılında bir İngiliz mühendis tarafından 

üretilen kauçuk silgilerin ham maddesi doğal kauçuktur.

Silgi üretimindeki en önemli gelişme, diğer pek çok konuda oldu-

ğu gibi 1839’da Charles Goodyear (Çarls Gudyır, Fotoğraf 4.33)’ın 

yapay kauçuğu keşfetmesi olmuştur. Bu sayede daha dayanıklı ve 

uzun ömürlü olan silginin üretimi artmıştır.

Günümüzde silgiler genellikle bitkisel yağ, ince sünger taşı ve 

sülfürle bağlı yapay kauçuk karışımından üretilir. Bunun için karışım 

öncelikle kauçuk işleme aygıtlarında işlenir, daha sonra kalıptan 

geçirilerek sertleştirilir. Bu tür silgiler en sık kullanılanlardır ve kan-

serojen olduğu iddia edilmektedir.

Son yıllarda kauçuk silgilerin yerini almaya başlayan silgi türü, 

vinil silgilerdir. Genelde beyaz renkli olan bu silgiler, kauçuk silgi-

lere göre zemine daha az zarar verdiği için hassas kâğıtlar üze-

rinde kolayca kullanılabilmekte ve bu nedenle en çok mühendisler, 

mimarlar tarafından tercih edilmektedir. Hafif izleri silmede oldukça 

başarılı olan bu silgilerin ham maddesi, PVC yani polivinil klorürdür 

(Fotoğraf 4.34).

Bir polimer olan PVC, zamanla bozunarak kuvvetli bir asit olan 

HCl oluşturabilir. HCl, cildimizi tahriş edebilir. Bu nedenle PVC için-

de zamanla oluşacak HCl’i nötralize etmek için kalsiyum karbonat 

maddesi kullanılır. Diğer bir ifadeyle vinil silgiler, PVC ve kalsiyum 

karbonat karışımından üretilmektedir.

Günümüzde albenilerini artırmak amacıyla silgi ham maddele-

rinin içine birçok katkı maddesi katılmaktadır. Örneğin renkli silgi 

üretmek için boyar maddeler, kokulu silgi üretmek için aromatik 

maddeler kullanılmaktadır. Kullanılan bu maddeler ya da bu madde-

lerin bozunma ürünleri sağlığa zararlı olabilir. Bu nedenle mümkün 

olduğunca katkı maddesi az silgileri tercih etmek sağlık açısından 

önemlidir.

3.5. Tebeşirler

Günümüzde birçok sınıfta yerini tahta kalemine kaptıran tebe-

şirin (Fotoğraf 4.35) ham maddesi, kalsiyum karbonattır. Kireç taşı 

olarak bilinen kalsiyum karbonat, diş minelerimizde bulunsa da faz-

lası biyolojik olarak zararlıdır.

Fotoğraf 4.33 Charles Goodyear
(1800-1860)

Fotoğraf 4.34 PVC'den yapılmış silgi

Fotoğraf 4.35 Tebeşirler
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Tebeşir, sadece CaCO3’tan oluşmaz. Çok ince toz hâline getiril-
miş CaCO3’ın içine renk maddesi ve suda çözünebilen yapıştırıcılar 
katılarak üretilir. Ayrıca bazen tebeşirlere, silinirken tozmayı engel-
lemek amacıyla sabun türü kimyasallar da eklenir. Metal ve taş 
üzerine yazı yazmada kullanılacak tebeşirler ise sabun, bal mumu, 
reçine ve lamba karasından yapılmaktadır.

Günümüzde birçok ülkede yasaklanmış olsa da bazı firmalar 
alçı taşından yani kalsiyum sülfattan tebeşir üretmektedir. Kullanıl-
dığında çok fazla toz oluşturan bu tür tebeşirler; astım hastalığına, 
öksürük krizlerine, akciğerde toz hastalığına neden olmaktadır. 

3.6. Yapıştırıcılar
Yapıştırıcılar, gerek okul gerekse günlük yaşamımızda sürek-

li karşılaştığımız ve kullandığımız maddelerden biridir (Fotoğraf 
4.36). Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Deri ve kıkırdak gibi hayvansal 
maddelerden elde edilen, katılaşıp sertleşme özelliğiyle tahta, kâğıt 
vb. şeyleri yapıştırmaya yarayan madde.” olarak tanımlanan yapış-
tırıcılar, doğal ve yapay olmak üzere iki gruba ayrılır. İlk çağlardan 
günümüze insanların kullandığı doğal yapıştırıcılar, bitkisel ya da 
hayvansal kaynaklı olabilir. Bitkisel kaynaklı yapıştırıcılar nişasta 
bazlı, hayvansal kaynaklı yapıştırıcılar ise protein bazlıdır.

Hayvansal kaynaklı yapıştırıcılar üç gruba ayrılır. Bunlardan ilki 
hayvan kemiklerinin, derilerinin, toynaklarının ya da boynuzlarının 
kaynatılmasından elde edilebilen yapıştırıcılardır. Bu yapıştırıcılar 
genellikle ahşap ve mobilya sanayisinde kullanılır.

Hayvansal kaynaklı ikinci grup yapıştırıcılar, balık derisi ve 
kemiklerinden üretilir. Bu yapıştırıcılar saydamdır ve bu nedenle 
çoğunlukla fotoğrafçılıkta kullanılır.

Hayvansal kaynaklı üçüncü grup yapıştırıcılar, sütten elde edilen 
kazein yapıştırıcılardır. Su geçirme özelliği olmayan bu yapıştırıcı-
ların ilk kullanım alanı, sigara kâğıtlarının birleştirilmesidir. Az bir 
miktarı bile etkili olan bu yapıştırıcıların bir gramıyla yaklaşık 2000 
adet sigara kâğıdı yapıştırılabilir.

Bitki kaynaklı yapıştırıcılar, nişasta ve selüloz olmak üzere iki 
gruba ayrılır. Mısır, pirinç, patates ve buğday gibi bitkilerden çıkarı-
lan nişastadan elde edilen ilk gruptaki yapıştırıcılar genellikle kitap 
ciltlerinde, kâğıt torbalarda, karton kutularda ve duvar kâğıtlarının 
yapıştırılmasında kullanılır. Ağaç, çalı ya da muz gibi meyvelerden 
elde edilen selülozlardan yapılan yapıştırıcılar ise daha çok camlara 
yapıştırılan çıkartmalarda kullanılır.

Okulda kullandığımız yapıştırıcılar genellikle yapay yapıştırıcı-
lardır ve bunlar su bazlı, çözücü bazlı ve sıcak tutkal olmak üzere 
üç gruba ayrılır.

Su bazlı yapıştırıcıların ana maddesi, suda çözünebilen polimer-
dir. Yapıştırıcılar ilgili yüzeye sürüldüğünde su buharlaşmakta ve bu 
polimer, yüzeye yapışmaktadır. Su bazlı yapıştırıcılardan genellikle 
ambalaj, tekstil, mobilya ve inşaat sektörlerinde yararlanılır.

Kazein, sütte bulunan bir 

proteindir ve asitle sütten 

ayrılabilir.
!

Fotoğraf 4.36 Farklı yapıştırıcı
örnekleri
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Çözücü bazlı yapıştırıcılar, reaktif ve reaktif olmayan şeklinde iki 

gruba ayrılır. Reaktif yapıştırıcılar, yapıştırdığı yüzeylerle kimyasal 

tepkimeye girerken reaktif olmayan yapıştırıcılar girmez. Reaktif 

olmayan yapıştırıcılar, aynen su bazlı yapıştırıcılar gibi fiziksel yol-

larla yapışır. Ana bileşenleri çözücü ve polimer olan bu yapıştırıcı-

ların yapıştırma özelliği, ısıtma ya da çözücünün buharlaşmasıyla 

olur. Diğer taraftan bu grupta yer alan bazı yapıştırıcılar çözücü ve 

polimerin bir arada bulunmasıyla yapıştırma özelliği kazanmaktadır. 

Reaktif olmayan çözücü bazlı yapıştırıcılar çoğunlukla ambalaj, 

ayakkabı, mobilya, tekstil, otomobil, metal ve inşaat alanlarında 

kullanılır.

Çözücü bazlı reaktif yapıştırıcılar tek bileşenli ve iki bileşenli 

olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Tek bileşenli yapıştırıcılarda polimer 

olarak poliüretan, polyester, plastisol gibi maddeler kullanılırken çift 

bileşenlilerde poliüretan ve epoksi kullanılır. Bu yapıştırıcılardan 

ağırlıklı olarak mobilya, inşaat, ayakkabı, tekstil, gıda ve metal 

sanayisinde yararlanılır.

Yapıştırıcı üretiminde yukarıda açıklanan çözücü ve polimerler 

dışında dolgu maddeleri, koruyucular ve doğal ya da sentetik reçi-

neler kullanılır. Bu maddelerin oranlarına ve türlerine bağlı olarak 

yapıştırıcılar farklılık gösterir. 

Yapıştırıcıların bileşenleri dikkate alındığında özellikle çözücü 

bazlıların sağlığa zararlı olduğu söylenebilir. Çünkü bunların çözü-

cülerinin uyuşturucu etkisi vardır ve bağımlılık yaratabilir. Bu neden-

le yapıştırıcılarla çalışırken çok fazla koklanmamalı, eller hemen 

temizlenmelidir.

3.7. Diğer Kırtasiye Malzemeleri

Kitap, defter, kalem, tebeşir, silgi, mürekkep, yapıştırıcı dışında 

okullarda kullanılan daha pek çok kırtasiye malzemesi vardır. Örneğin 

okul çantaları, sulu boya (Fotoğraf 4.37) ve pastel boyalar, mataralar 

bunlardan bazılarıdır. Bilindiği gibi bunların çoğu plastikten üretilir.

Sert plastikler, kırtasiye malzemesi üretiminde çok arzu edilmez. 

Bu nedenle bazı firmalar sert plastikleri yumuşatmak için ftalat ola-

rak adlandırılan organik maddeyi kullanırlar. Ancak bu madde insan 

sağlığı için oldukça zararlıdır. Ftalat, kanser başta olmak üzere 

karaciğer ve böbrek bozukluklarına, hormonal bozukluğa, cinsel 

gelişim problemlerine, metabolizma ve büyüme düzensizliklerine 

neden olmaktadır.

Kırtasiye malzemelerinin çoğunda kullanılan bir diğer madde, 

boyar maddelerdir. Boyar maddeler organik ya da anorganik ola-

bilir. Organik maddeler genellikle azo boyar maddelerdir. Ancak 

bu maddelerin tekstil ürünlerinde kullanımı yasaklanmıştır. Çünkü 

azo boyar maddeler aynen ftalat gibi insan sağlığına zararlıdır. Azo 

boyar maddeler vücuda alındığında kanserojen etki yapmaktadır.

Çözücü, su dışındaki çö-

zücülere verilen genel addır.!

Epoksi, ısındığında sert-

leşen bir kimyasal reçine-

dir. Suya, aside ve bazlara 

karşı direnci oldukça iyidir. 

Zamanla direnç özelliğini yi-

tirmez.

!

Fotoğraf 4.37 Sulu boya
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

 B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

 1. Eski kâğıtların sağlığa neden zararlı olabileceğini açıklayınız.

 2. Daha yumuşak ve daha siyah yazması için kurşun kalemin ucunun hangi özelliklere sahip olması 

gerekir?

 3. Kuru boya kalemlerinin farklı renklerde olmasını sağlayan kimyasal maddeler hangileridir? Beş 

tane örnek veriniz.

 4. Dolma kalem, tükenmez kalem ve keçeli kalem arasındaki benzerlikle farklılıklar nelerdir? 

 5. Matbaadan yeni çıkmış bir kitabı koklamak sağlığımız açısından neden zararlıdır?  

 6. Yapıştırıcılar nasıl üretilir? Kısaca açıklayınız.

Çin kireci [Al2Si2O5(OH)4] olarak bilinen 
madde, selüloz liflerinin birbirinden ayrıl-
masını sağlar.

D
1

Y

Kurşun kalem, kurşun elementi ve kilden 
üretilir.

D
2

Y

Kuru boya uçları, toz boya, parafin ve kil 
olmak üzere üç bileşenden oluşur.

D
3

Y

Tükenmez kalemlerde mürekkebin kuru-
maması için kalemin ucundaki boru küçük 
bir bilye ile kapatılmıştır.

D
4

Y

Mürekkeplerin, renklendiriciler, katkı 
maddeleri, bağlayıcılar ve taşıyıcı madde-
ler olmak üzere dört temel bileşeni vardır.

D
5

Y

Çabuk kuruması için matbaa mürek-

keplerine genellikle demir, bakır ve çinko 

bileşikleri katılır.

D
6

Y

Günümüzde silgiler, bitkisel yağ, ince 
sünger taşı ve yapay kauçuk karışımından 
yapılır.

D
7

Y

Tebeşir, sadece CaCO3’tan oluşur.
D

8 Y
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Mimar Sinan, başmimarlık yapmış, yapıtla-

rıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanın-

mış bir mimardır. Yaşamı boyunca 92 cami, 

52 mescit, 57 medrese, 22 türbe, 3 hastane 

ve daha pek çok eser ortaya koyan Sinan’ın 

yapıtlarından bazıları günümüzde de ayakta 

durmaktadır. Bunun sırrı belki de Sinan’ın 

kullandığı yapı malzemelerinde gizlidir. Peki, 

yapı malzemeleri nelerdir? Dayanıklı bir yapı 

için gerekli malzemeler hangi özelliğe sahip 

olmalıdır?

Bu bölümde gübrelere ve yapı malzemele-

rine odaklanılarak gübrenin ne olduğu, kirecin 

nasıl hazırlandığı, harcın ne olduğu, camın 

nasıl üretildiği, kilden nasıl yararlanıldığı, boya-

nın bileşenlerinin neler olduğu üzerinde duru-

lacaktır.

4. BÖLÜM
SANAYİDE KİMYA

 1. Yaşadığınız bölgede en fazla üretilen tarım ürününün ne olduğunu tespit ediniz. Bu ürünün 

yetiştirilmesinde ne tür gübrelerden yararlanıldığını araştırınız.

 2. Günlük yaşamda kirecin hangi amaçlarla kullanıldığını yazınız.

 3. Malzemesi cam olan eşyalara beş farklı örnek veriniz.

 4. Malzemesi kil olan eşyalara beş farklı örnek veriniz.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

3.1. Gübreler

4.2. Kireç

4.3. Yapı Malzemesi Harcın Sertleşme Süreci

4.4. Cam Üretimi

4.5. Cam Türleri ve Kullanım Alanları

4.6. Sanayinin Önemli Ham Maddesi: Kil

4.7. Boyalar

Kavramlar
• Azotlu/fosforlu/kompozit 

gübre
• Makro-mikro besleyiciler
• Cam/porselen/seramik
• Yağlı boya/su bazlı boya
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4.1. Gübreler

Bitkiler kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır. Fotosentez 

yoluyla su ve karbondioksit gazını basit şekerlere dönüştürürler. 

Ancak bitkilerin büyüyüp gelişebilmesi için sadece basit şekerler 

yeterli değildir. Bitkiler azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnez-

yum, kükürt, demir, mangan, bakır, çinko, bor ve bazı hâllerde de 

molibden gibi elementlere muhtaçtır. Bu elementler arasında bazıla-

rı daha önemlidir. Makro besleyiciler ya da makro besin maddeleri 

olarak adlandırılan bu elementlere bitkiler daha fazla ihtiyaç duyar. 

Bunlar, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve kükürttür. 

Makro besleyiciler dışında bitkilerin az miktarda ihtiyaç duyduğu 

besin maddelerine mikro besleyiciler denir. Mikro besleyiciler bor, 

klor, bakır, demir, mangan, sodyum, çinko, molibden ve nikeldir. Bu 

elementlerin eksikliklerinin bitkilerdeki belirtileri Tablo 4.13’te göste-

rilmiştir. Tabloyu inceleyiniz.

Bitkilerin ihtiyaç duyduğu tüm maddeler toprakta bulunabilir. 

Ancak sürekli tarımın yapıldığı tarlalarda bazı besin maddeleri aza-

labilir. Azalan besin maddesi eksiğini tamamlamak gerekir. Bitkilerin 

büyümesi için gerekli besleyicileri içeren bu tür maddelere gübre 

denir. Gübreler genel olarak doğal ve yapay ya da kimyasal gübre 

olmak üzere iki gruba ayrılır. Doğal gübreler daha çok ahır gübresi, 

güvercin gübresi gibi hayvansal atıklardan doğal yollardan elde 

edilirken yapay gübreler fabrikalarda kimyasal maddelerden üretilir.

Kimyasal gübreler, içerdikleri besin maddelerine göre azotlu, 

fosforlu, potasyumlu, kompoze ve mikro element gübreleri olarak 

beş gruba ayrılır. Ticari olarak bunlar arasında en yaygın bulunanı, 

amonyum sülfat gübresidir. Açık sarıdan griye değişen ve çoğunluk-

la beyaz renkli kristal yapıda olan amonyum sülfat gübresi %21 azot 

Element Eksikliğin belirtisi

Azot
Bitkinin alt kısmındaki yapraklardan başlayarak yaprak uçları kırmızımsı kahverengi 

bir renk alır.

Fosfor Kök gelişimi durur, bitki morumsu bir renk alır.

Potasyum
Yaprak uçları kavrulur, sararır, saplar zayıflar. Meyvelerdeki çekirdek kuruyup 

büzülür.

Kalsiyum
Yaprak uçları tarak dişi gibi parçalanır yani dilimlenir. Çiçekler olgunlaşmadan taç 

yapraklarını kaybeder.

Bakır Turunçgiller kırmızımsı kahve renkte olur ve anormal şekilde büyüme gösterir.

Demir Yapraklar sararır fakat damarlar yeşil kalır. Yapraklar yukarı doğru kıvrılır.

Çinko Tomurcuk oluşumu azalır. Uç yapraklar çok küçülür. Yapraklar benekli hâle gelir. 

Tablo 4.13 Bazı makro ve mikro besleyici eksikliğinin bitkilerdeki belirtileri
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ve %24 kükürt içerir. Amonyum sülfat, asit özellikli bir gübredir. 

Genellikle nötr ve kireçli topraklarda kullanılır. Uzun yıllar sürekli 

olarak toprağa verilmesi hâlinde topraktaki asit miktarını artırır. Bu 

nedenle asitli topraklara verilmemelidir. Tüm bitkiler için kullanıla-

bilecek diğer bir kimyasal gübre, diamonyum fosfat (DAP)tır. DAP, 

amonyum sülfat gibi iki besinli bir gübredir. Bunun içeriğinde %18 N 

ve %46 P bulunur. 

Bitkiler için yararlı olmakla birlikte gübreler dikkatli kullanılmaz-

sa ciddi çevre kirliliğine neden olabilir. Yoğun kimyasal gübreleme 

sonucu; 

• Topraktaki tuz derişimi artar.

• Yararlı mikroorganizma faaliyetleri azalır.

• Yer altı suları kirlenir.

• Verim ve elde edilen ürünün kalitesi düşer. Ayrıca kullanılma-

yan gübreler yağmur sularıyla akarsulara taşınır ve suların kirlen-

mesine neden olur.

4.2. Kireç

Bilindiği gibi insanın en temel ihtiyaçlarından biri barınmadır. 

Önceleri mağaralarda kalan insanlar, zamanla barınma ihtiyacını 

karşılamak için binalar yapmaya başlamışlardır. Bina yapımında 

ilk çağlardan beri yapı malzemesi olarak kullanılan bağlayıcı mad-

delerden biri kireçtir. Eski Babil, Mısır, Finike, Hitit ve Persler tara-

fından hava kireci, binalarda bağlayıcı madde olarak kullanılmıştır. 

Romalılar devrinde su kireci bulunarak su içerisindeki inşaatlarda 

bundan yararlanılmıştır. Türkler de Anadolu’da, Horasan harcının 

elde edilmesinde volkanik esaslı puzolanik kirecinden yararlanmış-

lardır (Fotoğraf 4.38). Peki, kireç nedir ve nasıl üretilir?

Kirecin ham maddesi kireç taşıdır. Kireç taşı, bileşiminde %90 

kadar CaCO3 içerir. Doğada kireç taşını %100 saflıkta bulmak zor-

dur. Genellikle kireç taşının içinde kil bulunur. İçerisindeki kil mikta-

rına bağlı olarak bazı kireçler havada, bazıları hem havada hem de 

suda katılaşabilir. Peki, kireç taşı nasıl katılaşır? 

4.2.1. Kireç Üretimi

Kireç üretimi iki aşamada gerçekleştirilir. Bunun ilki, kireç taşının 

pişirilmesidir. Pişirme aşamasında kireç taşından CO2 uzaklaştırılır 

ve geride CaO (kalsiyum oksit) kalır.

CaCO3 (k)    →    CaO (k)     +     CO2 (g)

Bu tepkime sonunda oluşan CaO, sönmemiş kireç olarak 

adlandırılır. Sönmemiş kirecin bağlayıcı özelliği yoktur yani bu 

durumuyla binalarda kullanılamaz. Binalarda bağlayıcı ve sıva mal-

zemesi olarak kullanılabilmesi için sönmemiş kirecin söndürülmesi 

gerekir.

Fotoğraf 4.38 Horasan harcının 
restorasyonda kullanımı

Horasan harcı, içine 

yumurta akı, peynir, reçine 

ve pişmiş toprak katılarak 

hazırlanır.

!
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Kirecin söndürülmesi, CaO’le suyun tepkimeye sokulması işlemidir 

(Fotoğraf 4.39). Sönmemiş kirecin üzerine su döküldüğünde bir süre 

sonra kireç parçasının kabardığı ve yavaş yavaş çatlayarak dağıldığı, 

aynı zamanda sıcaklık artışı ve buharlaşma olduğu görülür. Bu şekilde 

gerçekleşen kirecin söndürülme işlemi ekzotermik bir olaydır.

H2O (s)   +    CaO (k) 
    
→
Isı

     Ca(OH)
2 

(k)     +     Isı

Kireç söndürme işleminde CaO’in tamamının söndürülmesine 

dikkat edilmelidir. Söndürme sonunda kireç içinde CaO kalırsa kire-

cin uygulandığı ortamda suyla tepkimeye girip yapının bozulmasına 

neden olur. Badana yaptığımızda duvarların kabarmasının nedeni 

budur. Peki, kireç nasıl sertleştirilir?

4.2.2. Kirecin Sertleşmesi

Binalarda yapı malzemesi olarak kullanılan sönmüş kireç zaman-

la Ca(OH)2 şeklinde kuruyup kristalleşebilir. Ancak bu kuruma 

ve kristalleşme geçicidir. Suyla temas ettiğinde tekrar yumuşayıp 

hamur durumuna gelebilir. Kirecin asıl sertleşmesi CO2 gazıyla olur. 

Ca(OH)2, CO2 gazıyla tepkimeye girip suda çözünmeyen CaCO3’ı 

oluşturur.

CO2 (g)   +    Ca(OH)2 (k)    →    CaCO3 (k)     +     H2O (s)

Kirecin karbonatlaşarak sertleşmesi çok yavaştır. Kireç uygu-

lanan bölgenin öncelikle CO2 gazıyla temas eden yüzeyi sertleşir. 

Duvara çok kalın kireç uygulanmışsa iç kısımlar sertleşmeden 

kalabilir. Bu yüzden badana sırasında kireç ince bir tabaka şeklinde 

sürülmeli (Fotoğraf 4.40), badana yapılan duvara çok fazla temas 

edilmemelidir.

Karbonatlaşarak sertleşme sürecinde hacmin artması, kirecin en 

büyük olumsuz yönlerinden biridir. Çünkü hacim büyümesi yapıya 

zarar verir. Özellikle bina yapımında bu zararın miktar ve şiddeti-

ni azaltmak için kirecin kumla karıştırılarak uygulanması gerekir. 

Yapılan bu karışıma harç denir. Peki, harcın yapısı nasıldır? Harç 

nasıl sertleşir?

4.3. Yapı Malzemesi Harcın Yapısı ve Sertleşme Süreci

Yapı malzemeleri arasında en fazla kullanılan bağlayıcı mal-

zemelerden biri çimentodur (Fotoğraf 4.41). Çimento, doğal kireç 

taşıyla kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülme-

siyle elde edilen bir bağlayıcı malzemedir. 

Genel olarak çimento; CaO, MgO gibi bazik ögelerle SiO2, Al2O3 

ve Fe2O3 gibi ögelerden oluşur. Çimento, bağlayıcılık özelliğini 

suyla tepkimeye girdikten sonra kazanır. Bazik ve diğer ögelerin 

oranları bağlayıcı maddenin niteliğini belirler.

Kum, çakıl gibi agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı (çimen-

to ya da kireç) ve suyla karıştırılmasından elde edilen harcın temel

Fotoğraf 4.39 Sönmüş kireç

Fotoğraf 4.41 Çimento

Fotoğraf 4.40 Badana malzemesinin 
uygulanması
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olarak üç bileşeni vardır. Bunlardan ilki agregadır. Agrega tanelerinin 

boyutuna göre harçlar; ince harç, orta harç ve kaba harç olarak 

sınıflandırılır.

Harcın sertleşme sürecinde kullanılan agreganın önemli bir rolü 

vardır. Eğer agrega toprak içerirse harç yeterince işlevsel olamaz. 

Bu nedenle agreganın topraktan ayrılması gerekir. Peki, agrega 

topraktan nasıl ayrılabilir?

Harçlar, kullanılan bağlayıcı maddenin niteliğine göre de sınıf-

landırılabilir. Bağlayıcı madde olarak karbonatlaşarak sertleşen 

hava kireciyle elde edilen harca, hava harcı; çimento ile elde edilen 

harca, beton denir.

Beton, günümüzde en yaygın kullanılan yapı malzemelerinden 

biridir. Binaların, barajların, kanalların, köprülerin ve diğer yapıların 

inşaatında beton kullanılır (Fotoğraf 4.42). Beton, hem binaların 

iskeletinin oluşturulmasında taşıyıcı eleman hem de duvarlara 

uygulanmasında dekoratif eleman olarak kullanılır.

Betonu oluşturan ögelerin oranı, betonun fiziksel ve mekanik 

niteliğini önemli derecede etkiler. Bu yüzden inşaatlarda kullanılacak 

betonda karışım oranları belli standartlara bağlanmıştır. Ancak günü-

müzde bazı inşaatçılar bu standartlara uymamakta, dolayısıyla da 

binalar depremlerde kolayca hasar görebilmektedir (Fotoğraf 4.43).

Standartlara göre hazırlanan betonun veya daha genel anlamıy-

la harcın bir yüzeye sürülmesi gerekir. Sürülen harç, yüzey üzerin-

de sürekli bir katman oluşturacak şekilde kalır. Bu katmana, sıva 

denir. Bir başka anlatımla sıva, harcın yüzey üzerinde tutunmasıdır 

(Fotoğraf 4.44).

Sıvanın yüzey üzerinde tutunması, harcın sertleşmesi sırasında 

gerçekleşen kimyasal tepkimeler sonucunda olur. Harcın sertleş-

mesi sırasında gerçekleşen tepkimeler, harcın cinsine göre değişik 

olabilir. Örneğin hava harcında sertleşme, havadaki karbondioksit 

ile karbonatlaşma şeklinde olurken betonda su ile hidratlaşma şek-

linde olmaktadır. Hava harcındaki tepkimeler genel olarak aşağıda 

verilmiştir. Tepkimeyi inceleyerek harcın sertleşmesinde kumun 

(SiO2) neden önemli olduğunu arkadaşlarınızla tartışınız.

Ca(OH)2 (k) + SiO2 (k) + CO2 (g) → CaCO3SiO2 (k) + H2O (s)

4.4. Pencere Camının Üretimi

Günlük yaşamdaki deneyimlerimizden camları katı maddeler 

olarak düşünebiliriz. Ancak camlar, teorik olarak akışkanlığı çok 

düşük olan sıvılardır. Öyle ki camların akışkanlığı bir ömür boyu 

gözlenemez. Örneğin yüzlerce yıllık tarihî binalardaki pencere cam-

larında dahi akma çok az gözlemlenebilir. Bu yüzden camları katı 

hâldeki maddeler olarak görürüz.

Fotoğraf 4.42 Beton dökülmesi

Fotoğraf 4.43 Depremde yıkılmış
binalar

Fotoğraf 4.44 Sıvanın uygulanması
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Bir karışım olan camın kimyasal yapısı incelendiğinde ana 

bileşeninin kum yani SiO2 olduğu görülür. Üretim aşamasında ısı 

yoluyla sıvı hâle getirilen oksitlerin içine periyodik cetvelin I A ve II A 

grubunda bulunan metallerin oksitleriyle Al2O3, ZnO gibi diğer bazı 

metal oksitleri katılmakta ve homojen karışım elde edilmektedir. Sıvı 

hâldeki bu homojen karışım aniden soğutulur. Böylece oluşan cam, 

kimyasal olarak SiO2’i ve çeşitli metal oksitleri bünyesinde barındı-

ran bir maddedir.

Genel olarak camın bileşimine giren üç grup madde vardır. 

Bunlar camın ana bileşenini oluşturan oksitler, eriticiler ve sabit-

leştiricilerdir. Bu üç ana bileşen dışında üretilmek istenilen camın 

özelliğine bağlı olarak başka katkı maddeleri de katılabilmektedir.

4.4.1. Ana Bileşenler

Camlarda ana bileşen olarak genellikle SiO2, B2O3 (bor oksit), 

P2O5 (difosfor pentaoksit) gibi yarı metal ya da ametal oksitleri kul-

lanılır. Bu maddelerin özelliği, ısıtıldıklarında ağ örgülü yapı oluştu-

rabilmeleridir (Şekil 4.8). 

4.4.2. Eriticiler 

Ağ örgülü yapı oluşturabilen yarı metal ya da ametal oksitlerinin 

erime sıcaklığı çok yüksektir. Odun ve kömür ateşinin ısısıyla bu 

maddelerin sıvı hâle dönüştürülmesi neredeyse imkânsızdır. Peki, 

bu maddelerin erime ya da donma sıcaklıkları nasıl düşürülebilir?

Önceki ünitede açıkladığımız gibi çözeltilerin donma sıcaklığı, saf 

çözücünün donma sıcaklığından daha düşüktür. Dolayısıyla erime 

ya da donma sıcaklıkları yüksek ametal veya yarı metal oksitlerin 

içine çözünebilen maddeler katılırsa erime sıcaklığı düşürülebilir. 

Cam üretiminde ana bileşenlerin erimesini kolaylaştırmak amacıyla 

kullanılan bu tür maddelere eriticiler adı verilmektedir.

Cam üretiminde yaygın olarak kullanılan eriticiler; Na2O (sod-

yum oksit), K2O (potasyum oksit) ve Li2O (lityum oksit)’tir. Bu 

maddeler, ana bileşeni oluşturan maddelerin ağ örgüleri arasına 

girerek yapıyı değiştirmekte ve bu sayede oksitlerin erime sıcaklığı-

nı yaklaşık olarak 200 oC düşürmektedir. Örneğin saf SiO2’in erime 

sıcaklığı 1713 oC’tan 1500 oC’a kadar düşmektedir.

4.4.3. Sabitleştiriciler

Ağ örgülü yapı oluşturucularla eriticilerin karıştırılması sonucu 

hazırlanan camın günlük yaşamda kullanılması pek uygun değildir. 

Örneğin bu şekilde hazırlanan camlar sudan kolaylıkla etkilenir 

ve bozunabilir. Camın kimyasal maddeler karşısında bozulmasını 

engellemek, güneş ışınlarını kırma indisini ayarlamak, elektriklen-

me özelliğini kontrol etmek için içine bazı maddeler katmak gerekir. 

Camın bu tür özelliklerini düzenlemek amacıyla üretim aşamasında 

içine katılan maddelere sabitleştiriciler denir.

Şekil 4.8 SiO2 modeli
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Sabitleştirici olarak kullanılan maddelerden başlıcaları CaO, 

BaO (baryum oksit), PbO [kurşun(II) oksit], MgO (magnezyum oksit) 

ve ZnO (çinko oksit)’tir. 

4.4.4. Yardımcı Bileşenler

Yardımcı bileşenler genelde pencere camı olarak kullanılan adi 

camın içeriğinde yer almaz (Fotoğraf 4.45). Bunlar farklı cam türle-

rinde değişik etkiler sağlamak üzere kullanılan oksitlerdir. Örneğin 

MnO2 [Mangan(IV) oksit] camın rengini açmak, As2O3 [Arsenik(III) 

oksit] cama renk vermek, KNO3 ise camın saydamlığını gidermek 

için kullanılır. Cam hamuru biçimlendirildikten sonra kullanılacak 

niteliklere sahip olmayabilir. 

Kimyasal bileşimi ne olursa olsun camların ısı ve darbeye daya-

nıklılıkları çok fazla değildir. Bu yüzden üretildikten sonra camların 

işlenmesi gerekir. Camları ısı ve darbeye dayanıklı duruma getir-

mek için yapılan işleme, temperleme (tavlama) adı verilir. 

4.5. Cam Türleri ve Kullanım Alanları

Temperleme, cam panoların özel fırınlarda yumuşama sıcaklığı-

na kadar ısıtıldıktan sonra hızla soğutulmasıdır.

Bileşiminde periyodik tablodaki birçok elementi bulunduran cam-

lar, kimyasal içerikleri bakımından çok fazla çeşitlilik gösterir. Bu 

çeşitlilik camın renk, ışığı kırma, sertlik gibi özelliklerinin değişme-

sine neden olur. Bu sayede farklı amaçlar için değişik özelliklerde 

camlar üretilebilmektedir (Fotoğraf 4.46). 

Tablo 4.14’te bazı cam türleri verilmiştir. Tabloyu dikkatlice 

inceleyerek camın bileşimi değiştikçe özelliklerinin nasıl değiştiğini 

arkadaşlarınızla tartışınız.

Fotoğraf 4.45 Pencere camı

Fotoğraf 4.46 Cam vazo yapımı

Cam türü Kimyasal bileşimi (%) Özellikleri

Soda-kireç camı

(adi cam)

SiO2 (74), Na2O (13), CaO, 

Al2O3 (1,3), K2O (0,3), SO3 

(0,2), MgO (0,2), TiO2 (0,01), 

Fe2O3 (0,04)

• Yumuşama sıcaklığı düşük

• Sıcaklık değişimine karşı dirençsiz

• Güneş ışığını iyi geçirme

Kurşun camı

(kristal cam)

SiO2 (41,2), PbO (34,1), BaO 

(12,4), ZnO (6,3), K2O (3,0), 

CaO (2,5), Sb2O3 (0,35), 

As2O3 (0,2)

• Yumuşama sıcaklığı adi camdan düşük

• İşlenebilme özelliği yüksek

• Işığı kırıp yansıtabilme özelliği fazla

Borosilikat camı

(ısıya dayanıklı cam)

SiO2 (81), B2O3 (12,5), Na2O 

(4), Al2O3 (2,2), CaO (0,02), 

K2O (0,06)

• Yumuşama sıcaklığı çok yüksek

• Sıcaklık değişimine karşı çok dayanıklı

• Kimyasallara karşı dayanıklı

Tablo 4.14 Bazı cam türlerinin kimyasal bileşenleri ve özellikleri
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4.5.1. Soda-Kireç Camı 

Dünya cam üretiminin %90’ını kapsayan soda-kireç camı, ilk 

keşfedilen cam türüdür. 

Kolayca yumuşatılabilmesinden dolayı soda-kireç camının mali-

yeti ucuzdur. Bu yüzden pek çok alanda tercih edilen bir malzeme-

dir. Soda-kireç camlarının en önemli kullanım alanı pencerelerdir. 

Renksiz türleri, görünür ışığı çok iyi geçirdiği için pencerelerde 

Romalılardan beri kullanılmaktadır. Soda-kireç camlarının yaygın 

olarak kullanıldığı diğer bir alan, normal elektrik ampullerinin ve 

floresan lambaların üretimidir (Fotoğraf 4.47). 

Soda-kireç camının başlıca olumsuz yanı, sıcaklık değişimlerine 

karşı dirençsiz olmasıdır. Bunun temel nedeni, soda-kireç camla-

rının yüksek ısıl genleşme özelliğidir. Bir başka anlatımla ısıtıldık-

larında bu camların hacimleri çok fazla artmakta, dolayısıyla cam 

çatlayıp kırılabilmektedir. Soğuk günlerde cam bardağa sıcak çay 

doldururken ısıl şok etkisiyle camın kırılmasının nedeni budur.

4.5.2. Kurşun Camı (Kristal Cam) 

Soda-kireç camlarında kireç yerine PbO [kurşun(II) oksit]’in kul-

lanıldığı camlara kurşun camları denir. CaO’e göre PbO, camın 

yumuşama sıcaklığını daha fazla düşürür. Bu nedenle kurşun cam-

larının kolay işlenebilme özelliği vardır. Kurşun camlarından, bileşi-

minde %24 oranında PbO bulunduranlar, kristal cam olarak bilinir.

Camlarda PbO’in kullanılmasının diğer bir olumlu yanı, zararlı 

ışınları yansıtabilmesidir. Bu yüzden bileşimindeki PbO oranı %65 

olan camlar radyasyon perdeleme camları, %80 ve üstü olan camlar 

ise gama ve X-ışınlarından korunma camları olarak kullanılmakta-

dır.

Kurşun camlarının en büyük olumsuz yanıysa üretiminin pahalı 

olmasıdır. Bu yüzden kurşun camlarından yapılan kristal eşyalar, 

lüks sınıfına girmektedir (Fotoğraf 4.48).

4.5.3. Borosilikat Camları

Ağ örgülü yapı oluşturucu olarak SiO2 yanında bor oksitlerin kul-

lanıldığı camlara borosilikat camları denir. Bu camların yumuşama 

sıcaklıkları çok yüksek olduğundan sıcaklık değişimlerine karşı 

dayanıklıdır. Bu nedenle borosilikat camları ısıl cam olarak bilinir. 

Isıl camlar sıcaklık değişimine karşı dayanıklı oldukları için mutfak 

malzemelerinin üretiminde kullanılmaktadır.

Camlarda ana bileşen olarak bor oksitleri kullanmanın diğer bir 

olumlu yanı asidik, bazik çözeltilere ve organik maddelere karşı 

dayanıklılıklarının yüksek olmasıdır. Bu yüzden laboratuvarlarda 

kullandığımız termometre, beherglas, erlenmayer, balon joje gibi 

cam malzemeler genellikle borosilikat camlardan üretilmektedir 

(Fotoğraf 4.49).

Fotoğraf 4.47 Soda-kireç camından 
üretilen ampul ve lamba örnekleri

Fotoğraf 4.48 Kristal cam eşyalar

Fotoğraf 4.49 Camdan yapılmış çeşitli 
laboratuvar malzemeleri
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4.5.4. Alüminosilikat Camı 

Bileşiminde %20’den fazla Al2O3, az miktarda B2O3, bir miktar 

CaO’le çok az Na2O ya da K2O içeren camlara, alüminosilikat cam-

ları denir. Yumuşama sıcaklığının çok yüksek olması dolayısıyla bu 

tür camlar, laboratuvar termometresi (Fotoğraf 4.50), beherglas gibi 

alevle doğrudan temas edecek malzemelerin üretiminde kullanılır.

4.5.5. Silisyum Camları

%96 ve üzerinde SiO2 içeren camlara, silisyum camları denir. 

Bunlarda eritici ve sabitleştirici bileşenlerin oranı çok az olduğu için 

yumuşama sıcaklıkları çok yüksektir. En olumlu yanları, çok say-

dam olmalarıdır. Bu yüzden genellikle UV (ultraviyole) ve mikrop 

öldürücü lambaların yapımında kullanılır (Fotoğraf 4.51). Bunlar, ısıl 

şoklara karşı dayanıklılığı en yüksek olan camlardır. Ancak maliyet-

leri çok yüksektir. Bu yüzden silisyum camlarının günlük yaşamda 

çok fazla uygulama alanı yoktur.

Fotoğraf 4.50 Termometre

Fotoğraf 4.51 UV lambası

Fotoğraf 4.52 Cam üretimi

Fotoğraf 4.53 Borosilikat cam kaplar

Günlük Yaşamımızda Cam

Cam, yaşam açısıdan önemli maddelerden biridir. 

Bulunuşundan günümüze kadar bir taraftan çeşitleri artarken 

diğer taraftan da kullanım alanı genişlemiş, vazgeçilmez bir 

tüketim maddesi olmuştur.

Otomotiv, içecek, gıda, beyaz eşya, mobilya ve ilaç üreti-

miyle inşaat, denizcilik, elektrik, elektronik gibi birçok sektörde 

kullanılan en önemli malzemelerden biri camdır (Fotoğraf 

4.52). Camın yaşamımızda bu kadar yaygın olarak kullanılma-

sının en önemli nedenlerinden biri de pek çok malzemeye göre 

üstün olan nitelikleridir.

Cam, temasta bulunduğu gaz, sıvı ve katı durumdaki mad-

delerin etkilerine karşı büyük direnç gösterebilir. Bu direnç, 

camın bileşimine bağlı olarak değişir. Örneğin camın ana 

bileşenleri yanında yüksek oranda B2O3, Al2O3 gibi maddeler 

bulunduran camlar ısıya dayanıklıdır. Isıya dayanıklı cam-

lardan özellikle bileşimi %79 SiO2, %13,5 B2O3, %3 Al2O3, 

%4,5 Na2O şeklinde olan borosilikat cam, mutfak eşyalarının 

yapımında kullanılır (Fotoğraf 4.53). Ayrıca borosilikat cam, 

teleskop aynalarının yapımında tercih edilen bir malzemedir. 

Bunun başlıca nedeni, sıcaklık değişmelerinin ayna boyutlarını 

ve dolayısıyla görüntüyü etkilememesidir.

Evlerimizde yaygın olarak kullanılan cam türlerinden bir 

diğeri kristal cam eşyalardır. Bileşiminde PbO ve K2O bulunan 

OKUMA METNİ
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kristal camlar kolaylıkla işlenebilmektedir. Bu nedenle 

özellikle şekerlik, bardak, tabak gibi ev eşyalarının yapı-

mında kullanılır.

Günlük yaşamımızda sıkça ismini duyduğumuz 

diğer bir cam türü ise kırılmaz lamine camlardır. Bu 

camlar kırılmaz cam olarak bilinse de aslında kırılan 

fakat dağılmayan camdır. Kırılmaz lamine camlar, cam 

tabakalarının arasına bazı plastik maddeler konulup 

yüksek basınç altında sıkıştırılarak üretilir. Bu tür cam-

lar yüksek darbeler karşısında kırılmadığı için daha çok 

güvenlik amaçlı kullanılır. Otomobillerde kaza sırasında 

camın dağılmasını ve muhtemel yaralanmaları engelle-

mek için de lamine cam tercih edilir.

Camlar, gözlükler ve fotoğraf makineleri (Fotoğraf 

4.54) başta olmak üzere çoğu optik araçlarda yaygın 

olarak kullanılır. Bu alanda kullanılan mercek ve prizma 

camları diğer camlara göre daha homojendir. Bunun 

nedeni camın bileşenleri arasında BaO gibi bazı mad-

delerin bulunmasıdır. 

Yazar tarafından bu eser için düzenlenmiştir.

Fotoğraf 4.54 Gözlük camı ve fotoğraf makinesi 
objektifi, BaO içeren camdan üretilir.

4.6. Sanayinin Önemli Ham Maddesi: Kil

Önceki yıllarda toprağın killi (Fotoğraf 4.55), kumlu, kireçli ve 

humuslu olmak üzere dört ana grupta toplandığını öğrenmiş, bu 

toprak türlerinin özelliklerini tartışmıştık. Peki, bu toprak türlerinden 

tarım için elverişli olmayan killi topraklar ne işimize yarar? 

Doğada bol miktarda bulunan ve killi toprakların ana bileşe-

ni olan kil, sanayinin önemli ham maddelerinden biridir. Günlük 

yaşamda kullandığımız eşyaların pek çoğu bu ham maddeden 

üretilmektedir (Fotoğraf 4.56). Peki, sanayi açısından kilin bu kadar 

önemli olmasının nedeni nedir?

Sulu amonyum silikatlardan oluşan kilin genel kimyasal bileşim 

formülü xAl2O3ySiO2zH2O’dur. Buradaki x, y ve z harfleri, değişik 

rakamlar alabildiğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Örneğin x: 1, 

y: 1 ve z: 2 değerlerini alırsa Al2O3SiO22H2O formülü elde edilir ki 

bu bileşiğin adı hidrate alümin silikattır. 

Kil, yapı olarak nem çekme özelliğine sahip olduğu için daima 

nemlidir; yapısındaki nem uzaklaştırılırsa sertleşir. Bu özelliğinden 

yararlanılarak kil, yapı malzemesi olarak kullanılır.

Kilin sanayide yaygın olarak kullanılmasının temel olarak dört 

nedeni vardır. Bunlardan ilki, karıştırıldığında plastik özelliği alma-

sıdır. 

Fotoğraf 4.55 Killi toprak

Fotoğraf 4.56 Kilden yapılmış eşyalar
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Fotoğraf 4.57 Killi toprağa şekil
verilmesi

Fotoğraf 4.59 Kiremit fabrikası

Fotoğraf 4.58 Kumdan yapılmış kale

Fotoğraf 4.60 Yüzeyi sırla kaplanmış 
seramik eşyalar

Saf kile kaolinit denir.!

Toz hâline getirilmiş kile uygun miktarda su katılırsa istenilen 

şekil verilebilmektedir. Bu sayede kilden tabak, vazo, testi vb. araç-

lar üretilir (Fotoğraf 4.57).

Kilin diğer bir özelliği, kuruduğunda hamuruna verilen şekli 

koruyabilmesidir. Bu özellik, pek çok ham maddede yoktur. Örneğin 

kumdan yapılmış bir kale, en ufak darbede dağılabilir (Fotoğraf 4.58).

Kilin sanayide tercih edilmesinin diğer bir nedeni, doğal olarak 

renkli olmasıdır. Saf kil aslında beyaz renklidir. Ancak kil içinde 

metal oksitler ya da organik bileşikler varsa farklı renklerde olabilir. 

Örneğin kil, içinde Fe2O3 bulunursa kırmızı, MnO2 olursa siyah, 

organik maddeler bulunursa menekşe renginde olur. Bununla 

birlikte kilin pişmeden önceki rengiyle piştikten sonraki rengi aynı 

kalmayabilir. Bunun nedeni, ısıtılınca metal oksitlerinin renginin 

değişmesidir.

Kilin en önemli özelliklerinden biri de büzüşmesidir. Bir başka 

anlatımla kil hamurundan yapılmış cismin hacmi, kurutulduğunda 

küçülmektedir. Bu özelliği sayesinde kilden yapılmış eşyalar kalıp-

larından kolaylıkla çıkarılabilmektedir. 

4.6.1. Ham Maddesi Kil Olan Ürünler

Kil, insanoğlunun ilk çağlardan beri kullandığı en önemli ham 

maddelerden biridir. İnsanlar tarih boyunca gerek barınma ihtiyaç-

larını gidermek, gerekse mutfak eşyalarını üretmek için killi toprak-

lardan yararlanmışlardır. Peki, kilden üretilen cisimler nelerdir ve 

nasıl sınıflandırılır?

Tamamı killi topraktan yapılmış ya da daha açık bir deyimle kil 

içeren ham maddelerden üretilmiş tuğla, kiremit (Fotoğraf 4.59), 

beton, çimento, porselen gibi ürünlere genel olarak seramik denir. 

Seramik, halk arasında pişmiş toprak esaslı malzeme olarak bilinir. 

Seramik grubunun ilk ve en ilkel ürünleri, balçık tuğla ya da kerpiç 

tuğladır. Eski çağlardan beri barınak veya ev yapımında kullanılan 

bu ürünler, kil hamurunun güneş ışınları altında kurutulmasıyla elde 

edilmektedir. 

Tarihsel gelişim süreci açısından seramik grubunda kerpiçlerden 

sonra üretilen ürün, toprak çanak ve çömleklerdir. Günümüzde de 

kullanılmakta olan bu ürünler, özel fırınlarda birkaç yüz derece sıcak-

lıkta, kil hamurunun fırınlanmasıyla elde edilmektedir.

Kil hamurunun 1000 ºC’ın altındaki sıcaklıklarda fırınlanmasıyla 

elde edilen seramik ürünler su geçirgen özelliğe sahiptir. Su geçir-

gen seramik ürünleri, su geçirmez duruma dönüştürmek için yüze-

yinin “sır” ile kaplanması gerekir (Fotoğraf 4.60). Sır, seramiğe belli 

yeni özellikler kazandıran bir tabakadır. Sırla kaplama, ya seramik 

ürünün yüksek sıcaklıklarda camlaşması ya da seramik üzerine 

Al2O3, CaO, SnO gibi metal oksitlerin katılarak camlaşmasıyla olur. 
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Sırla kaplama işleminin yaygınlaşması, seramik grubunun en 
gelişmiş ürünü olan porseleni ortaya çıkarmıştır. Geleneksel anlam-
da porselen, iki tür kilin 1300 ºC sıcaklıkta fırınlanmasıyla üretilir. 
Porselenler mutfak eşyası üretimi (Fotoğraf 4.61), elektrik yalıtımı 
ve dişçilik gibi (Fotoğraf 4.62) pek çok alanda kullanılmaktadır. 

İyi bir porselenin özelliği, gün ışığına tutulduğunda ışığı geçir-
mesidir. Ancak otel grubu olarak sınıflandırılan porselenler, ulusla-
rarası standartlara uygun şekilde daha kalın üretilmektedir. Bunların 
bir lambaya tutulduklarında ışığı geçirmedikleri görülebilir. Otel 
grubu olarak üretilen porselenlerin daha kalın olmasının başlıca 
nedeni, sıcaklığı daha iyi korumalarını sağlamaktır.

Porselen, içerdiği ham madde oranlarına ve pişirilme sıcaklık-
larına göre de sert ve yumuşak porselen olmak üzere ikiye ayrılır. 
Sert porselenin en önemli özelliği, içeriğinde yer alan yüksek kaolen 
oranı ve 1400 °C gibi yüksek bir sıcaklıkta oluşan feldispat sırrıdır. 
Bu sır da yüzey sertliği ve dayanıklılık yaratmaktadır. Yumuşak 
porselenin kaolen oranı az olup sır oluşum sıcaklığı da düşüktür. 

Pek çok insan, porselenle seramiği birbirine karıştırır. Ancak 
iki ürün birbirinden farklıdır. Çünkü iki ürün grubunun gerek ham 
maddeleri gerekse üretim şekilleri tamamen farklıdır. Bu farklılık 
ürün özelliklerine yansımaktadır. Seramik ürünlerin pişirme sıcaklık-
ları porselen ürünlerden daha düşük olduğu için su geçirme özelliği 
vardır. Dolayısıyla uzun süreli kullanımlarda seramik ürünlerin, su 
emmesinden kaynaklanan sır çatlakları ortaya çıkar. Ayrıca seramik 
ürünlerdeki sır, pişirme sıcaklığının düşük olması nedeniyle sert bir 
darbede çatlayabilir. Seramik ürünler ışığı geçirmezken porselen 
ürünler ışık geçirme özelliğine sahip olabilir.

4.7 Boyalar

İlköğretim fen bilimleri derslerinde cisimlerin neden renkli 
göründüğünü öğrenmiş, güneş ışığı ile renk oluşumu arasındaki 
ilişkiye değinmiştik. Anımsayacağınız gibi renk oluşumunu yansıma 
ve soğurma kavramlarıyla açıklamış, güneş ışığının üç ana rengi 
(Fotoğraf 4.63) olduğunu ve bilinen tüm renklerin, bunların karışı-
mından oluştuğunu öğrenmiştik. Peki, hayatımızda renk diye bir şey 
olmasaydı ne olurdu? Örneğin etrafımızdaki varlıkların hepsini aynı 
renkte görseydik yaşamımız nasıl değişirdi?

Boya, temel olarak üç bileşenden oluşur. Bunlar bağlayıcılar, 
çözücüler ve renklendiricilerdir. Peki, boyadaki bu üç temel bileşe-
nin işlevi nedir? Tablo 4.15’te verilen maddeleri inceleyerek arka-
daşlarınızla tartışınız.

Fotoğraf 4.62 Porselen dişler

Fotoğraf 4.61 Porselen mutfak 
eşyaları

Boya bileşeni Yaygın kullanılan maddeler

Çözücüler Toluen, ksilen, aseton, su, benzin

Bağlayıcılar Bezir yağı, balık yağı, polivinil asetat (PVA) 

Renklendiriciler PbO, ZnO, TiO2, Fe2O3, CdS, CuSO4

Tablo 4.15 Boya bileşeni olarak kullanılan yaygın maddeler

Fotoğraf 4.63 Güneş ışığının ren-
klerine ayrılması
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Tablo 4.15 incelendiğinde renklendiricilerin genellikle metal bile-

şikleri olduğu fark edilebilir. Bu bileşikler boyaya toz hâlinde katılır 

ve çözücü içinde çözünmez. Farklı renklerde boya üretebilmek için 

farklı metal bileşiklerinden yararlanılır. Örneğin kırmızı renkler demir 

bileşiklerinden, sarı renkler kadmiyum bileşiklerinden, yeşil renkler 

ise bakır bileşiklerinden üretilir. 

Boyaların belki de en önemli bileşeni bağlayıcı maddelerdir. 

Bu maddeler, boya kururken yani boyadan çözücü ayrılırken poli-

merleşme tepkimesi sonucunda katı hâldeki renk maddelerinin 

uygulandığı yüzeye bağlanmasını sağlar. Bu sayede kurumuş boya 

tabakası yüzeye yapışmış olur. Boyanın yıkanabilirlik, sertlik, yapış-

kanlık, parlaklık, renk dayanıklılığı gibi özelliklerini belirleyen etken, 

bağlayıcı maddelerin cinsi ve miktarıdır. Bu nedenle bağlayıcı mad-

delerin seçiminde çok dikkatli olmak gerekir. Peki, boyanın sudan 

etkilenmesi istenmiyorsa ne tür bir bağlayıcı kullanmak gerekir? 

Arkadaşlarınızla tartışınız. 

Boyaların üçüncü bileşeni çözücülerdir. Çözücüler, boyanın 

akışkanlığını ayarlamak için kullanılır. Bunlar uçucu olduklarından, 

boya tabakasının oluşmasına katkıda bulunmazlar. Peki, bir boyacı 

hangi çözücüyü kullanacağına nasıl karar verir? Su, tüm boyalarda 

çözücü olarak kullanılabilir mi? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Tablo 4.15 incelendiğinde boyalardaki çözücülerin, organik 

(toluen, ksilen, aseton, benzin gibi) ve anorganik (su gibi) olarak 

sınıflandırılabileceği görülür. Dolayısıyla boyalar genel olarak iki 

grupta toplanabilir. Çözücüsü su olan boyalara su bazlı, çözücüsü 

organik madde olan boyalara ise çözücü bazlı boya denir.

Günlük yaşamda en fazla kullanılan çözücü bazlı boya, yağlı 

boya; su bazlı boya ise plastik boyadır (Fotoğraf 4.64).

Kullanım alanları araştırılırsa boyaların, binaların iç ve dış 

yüzeylerinin kaplanması, resim yapımı, pencere ve kapıların metal 

ve ahşap kısımlarının boyanması gibi pek çok alanda kullanıldığı 

görülebilir. Boyaların bu gibi alanlarda kullanılmasının temel nedeni, 

estetik görünüm vermek ve maddeleri dış etkenlerden korumaya 

çalışmaktır. Örneğin duvarları plastik boyayla boyadığımızda oda-

mız daha estetik ve temiz görünmektedir.

Polimerleşme tepkime-

lerinde makromoleküller 

(çok büyük moleküller) 

oluşur. Oluşan bu makro-

moleküller, boyanın sürül-

düğü yüzeye tutunmasını 

sağlar.

!

Yağlı boyada film oluşu-

mu, etilenin polimerizas-

yonuna, su bazlı boyalar-

da film oluşumu ise poli-

amid polimerizasyonuna 

benzer. 

!

Fotoğraf 4.64 Su bazlı boyayla 
duvarın boyanması

Michelangelo (Mikelancelo), resimlerinde kullandı-

ğı boyaları; renk macunlarını, kireci ve suyu karıştırarak 

yapmıştır. Burada kireci, bağlayıcı olarak kullanmıştır.

BUNLARI
BİLİYOR MUSUNUZ?
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BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kimyasal gübrelerin çevreye olan olumsuz etkileri nelerdir?

2. Kireç taşından sönmüş kireç üretimini, tepkime denklemlerini yazarak gösteriniz.

3. Çimento, harç, beton ve sıva arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

4. Cam nedir ve nasıl üretilir? Kısaca açıklayınız.

5. Renkli ve saydam olmayan bir cam üretmek için ne yapmak gerekir? Açıklayınız.

6. Porselenle seramik arasındaki fark nedir? Açıklayınız.

7. Boyalar, sürüldüğü yüzeye neden tutunur? Açıklayınız.

8. Su bazlı boyayla çözücü bazlı boya nedir? Örnek vererek açıklayınız.

Bitkilerin azot, fosfor, potasyum gibi çok 
fazla ihtiyaç duyduğu elementlere mikro 
besleyiciler denir.

Çimento, betonarme binalarda bağlayıcı 
madde olarak kullanılır.

Kirecin ham maddesi, kimyasal formülü 
CaO olan kireç taşıdır.

Sanayinin önemli ham maddelerinden 
biri olan kil; Al, Si, Ca ve O elementlerinden 
oluşur.

Kimyasal gübrelerin gereğinden fazla 
kullanılması verimi azaltır.

Genel olarak camın; bağlayıcılar, boyar 
maddeler, çözücüler ve katkı maddeleri 
olmak üzere dört bileşeni vardır.

Badana yapılan odada organik maddeler 
yakılırsa kireç daha çabuk sertleşir.

Boya; çözücü, bağlayıcı ve renklendirici-
lerden oluşmuş bir karışımdır.

D

D

D

D

D

D

D

D
8

1

3

6

2

5

4

7

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y
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Bilindiği gibi insanların ve diğer canlıların 

yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve 

karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları 

fiziksel, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel 

ortama çevre denir. Sağlıklı bir yaşam sürdü-

rülebilmesi, sağlıklı bir çevrede olabilir. Ancak 

nüfusun aşırı artışı, kentleşme, plansız sana-

yileşme gibi faktörler çevrenin kirlenmesine 

neden olmaktadır. Peki, çevre kirliliği nedir? 

Acaba hangi maddeler çevreyi kirletir?

Bu bölümde çevre kirliliğine odaklanılarak 

gübrenin ve hava, su, toprak kirliliğine neden 

olan maddelerin neler olduğu, bu maddelerin 

neden kirletici olarak sınıflandırıldığı konuları 

üzerinde durulacaktır.

5. BÖLÜM
ÇEVRE KİMYASI

 1. Evsel atıklarınızı göz önünde bulundurarak hangilerinin çevreye nasıl zarar verebileceğini 

tartışınız.

 2. Fosil yakıtlarla çalışan taşıtların atmosfere hangi gazları verdiğini belirtiniz.

 3. Yapay gübrelere örnek verip bunların hangi durumlarda kirletici olarak sınıfl andırılabileceğini 

açıklayınız.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

KONULAR

5.1. Kimyasal Maddeler ve Hava Kirliliği

5.2. Kimyasal Maddeler ve Su Kirliliği

5.3. Kimyasal Maddeler ve Toprak Kirliliği

5.4. Hangi Kimyasallar Kirletici Olarak Sınıflandırılır?

Kavramlar
• Kirletici
• Sera etkisi
• Küresel ısınma
• Geri dönüşüm
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5.1 Kimyasal Maddeler ve Hava Kirliliği

Atmosferi meydana getiren gaz karışımlarından oluşan hava, 

canlı organizmanın yaşam sürecindeki en önemli ögelerden biridir. 

İnsanın günde ortalama olarak 1,5-2,5 L su, 1,5 kg besin, 10-20 m3 

havaya gereksinimi vardır. Açlığa 60 gün, susuzluğa 6 gün kadar 

dayanabilen insan, havasızlığa ancak 6 dakika kadar dayanabil-

mektedir. Peki, soluduğumuz hava kirlenirse ne olur? Hava kirliliği-

ne neden olan kaynaklar nelerdir?

Sanayi Devrimi'nden sonra kimyasal maddelerin üretim ve 

kullanımındaki artışın çevreye verdiği en büyük zararlardan biri, 

hava kirliliğidir (Fotoğraf 4.65). Özellikle 1950’lerden sonra hava 

kirliliğinin insan sağlığını olumsuz etkilediği fark edilmiş, 1990’larda 

ise kanıtlanmıştır.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde yarattığı en önemli olum-

suz etki, solunum yolu rahatsızlıklarıdır. Yapılan araştırmalara göre 

hava kirliliğine yol açan maddelerin atmosferdeki miktarının artma-

sı, özellikle astım hastalıklarında artışa yol açmaktadır. Uzun süre 

hava kirleticilerinin etkisinde kalan insanlarda çeşitli sağlık sorunları 

ortaya çıkmakta ve bu insanların ömrü kısalmaktadır. Örneğin ABD 

ve Hollanda’da yapılan araştırmalara göre hava kirliliği olan bölge-

lerde yaşayanların ömrü, kirliliğin olmadığı bölgelerde yaşayanlara 

göre 1-2 yıl daha kısadır.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, solu-

num yolları yanında kalp ve damarlar gibi pek çok organda görül-

mektedir. Bu etkinin boyutu bireyin yaşına, sağlık durumuna ve 

alışkanlıklarına göre değişmektedir. 

Fotoğraf 4.65 Tüm canlıların yaşamını olumsuz etkileyen hava kirliliği
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Hava kirliliğinin insan sağlığına olan etkileri yanında, su kay-

naklarını kirletme, bitki örtüsüne zarar verme, iklim değişikliğine 

neden olma gibi olumsuz etkileri de vardır. Bu etkilerin tam olarak 

anlaşılabilmesi için hava kirliliğine neden olan maddelerin yapısını 

bilmemiz gerekir. Peki, hava kirliliğine neden olan kimyasal madde-

lerin başlıcaları nelerdir?

Hava kirlenmesinin izlenmesinde özellikle kentsel kirleticiler ola-

rak bilinen ve binalarda kullanılan fosil yakıtlarla motorlu taşıtlardan 

kaynaklanan kükürtdioksit, karbonmonoksit, azot oksitleri, hidrokar-

bonlar, kurşun ve toz gibi kirleticilerin değerlendirilmesi gerekir.

5.1.1. Tozlar

Bildiğiniz gibi güneş ışınları doğrudan gözlenemez. Ancak bazı 

ortamlarda güneş ışınlarının aydınlatıcı etkisi görünebilir (Fotoğraf 

4.66). Bu da havada asılı olarak bulunan toz taneciklerinin yansıtıcı 

etkisi sayesinde ışınların görünür duruma gelmesiyle sağlanır.

Yanardağ patlamaları, orman yangınları gibi doğal veya elektrik 

santralleri, fabrikalar gibi yapay kaynaklardan havaya salınan asılı 

tanecikler katı ya da sıvı hâlde olabilir. Yapay kaynaklardan oluşan 

tozlar, doğal kaynaklardan oluşanlara göre daha tehlikelidir.

✔ Bebekler ve gelişme çağındaki çocuklar

✔ Gebe ve emzikli kadınlar

✔ Yaşlılar

✔ Kronik solunum ve dolaşım sistemi hastalığı olanlar

✔ Sanayi işletmelerinde çalışanlar

✔ Sigara kullananlar

Tablo 4.16 Hava kirliliğinden en fazla etkilenme riski bulunan bireyler

Fotoğraf 4.66 Güneş ışınlarının görünür duruma gelmesi

Hava kirliliğinden en fazla etkilenme riski bulunan bireylerin bir 

listesinin verildiği Tablo 4.16’yı inceleyiniz.
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Tablo 4.17 incelendiğinde tozlarda pek çok farklı maddenin 
bulunduğu görülebilir. Organik ya da anorganik madde olabilen asılı 
tozlar, tanecik çapına göre iki sınıfta incelenir. Çapı 0,0025 mm’den 
küçük olan tanecikler ince toz, 0,0025 mm’den büyük olanlar ise kaba 
toz olarak sınıflandırılır. İnce tozlar yanan yakıtlar, organik ve metal 
buharlarının yoğuşması sonucunda oluşurken kaba tozlar genelde 
yer kabuğunu oluşturan maddelerin hareketleriyle oluşur. Dolayısıyla 
kaba tozlara oranla ince tozlar çevre için daha tehlikelidir.

5.1.2. Kükürtdioksit
Tozlar gibi kentsel alanlarda fosil kökenli maddelerin yanmasıy-

la oluşan hava kirleticilerden bir diğeri SO2 (kükürtdioksit) gazıdır. 
SO2 gazı renksiz, boğucu kokulu ve öksürtücü etkisi olan bir gazdır. 
Sudaki çözünürlüğü çok yüksek olan bu gaz, havadaki su damlacık-
larıyla yükseltgenir. SO2 gazı, O2 gazıyla da tepkimeye girer. Ancak 
aşağıda gösterilen bu tepkime çok yavaştır:

2 SO2 (g)    +    O2  (g)     →   2 SO3  (g)

SO2 gazının SO3 (kükürttrioksit) gazına dönüşmesi, ortamda 
ozon ve NO gibi moleküllerin bulunması durumunda hızlanır. Bu 
durumda atmosferdeki SO3 gazının oranı artar.

SO3, sudaki çözünürlüğü çok yüksek ve renksiz bir gazdır. SO3 
gazının, havadaki su molekülleriyle çok hızlı bir şekilde H2SO4’e 
dönüşmesinden dolayı atmosferdeki kalış süresi çok kısadır.

SO3  (g)    +    H2O (g)     →    H2SO4  (g)

H2SO4, çok nem çekici bir maddedir. Atmosferdeki su molekül-
lerini çekerek suyun yoğuşmasını sağlar. Bu sırada H2SO4 mole-
külleri suda çözünür ve serbest hidrojen iyonları oluşur. Dolayısıyla 
atmosferdeki su zerrecikleri asidik özellik göstermeye başlar.

H2SO4  (g)    +    H2O  (g)     →  HSO
–
4  (aq)    +    H3O+ (aq) 

Madde Kaynağı İnsan sağlığına verdiği zararlar

Kurşun Motorlu taşıtlar
Organ ve sistemlerde birikme, beyinde 
hasar, kan üretiminde azalma, reflekslerde 
azalma

Kadmiyum Pil, plastik ve kadmiyum alaşımları
Böbrek fonksiyonlarının bozulması, akciğer 
ve prostat kanserinin oluşması

Nikel
Petrol ürünleri ve kömürün kulla-
nıldığı binalar, nikel metali üretimi-
nin yapıldığı fabrikalar

Solunum sisteminde tahribat, alerjik deri 
hastalıklıkları, astım, burun ve gırtlak kan-
seri

Asbest Maden ocakları, değirmenler Akciğer kanseri

Tablo 4.17 Tozlarda bulunan bazı maddeler ve sağlığa etkileri

Tozlarda bulunan bazı maddeler ve bunların sağlığa etkilerinin 

verildiği Tablo 4.17’yi inceleyiniz.
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 Hava kirliliğinin olmadığı koşullarda su zerreciklerinin havada 
bulunan CO2 gazıyla tepkimesinden dolayı yağmur suları genellikle 
çok az asidiktir. Bu da normal bir durumdur. Ancak yapay kay-
naklardan atmosfere verilen SO2 gazı miktarı fazla olursa önceki 
sayfada verilen tepkime denklemlerinde de gösterildiği gibi yağmur 
sularının asitliği artar. Bunlar da yeryüzüne asit yağmurları olarak 
yağmaya başlar. 

Çok fazla kükürt içeren kömür ya da petrolün yanması sonu-
cunda oluşan asit yağmurlarının çevreye çok fazla zararı vardır. 
Göl, havuz, nehir, baraj ve toprakları yaşanmayacak kadar asidik 
yapan bu yağmurlar, su ve karasal ekosisteme son derece zarar-
lıdır. Özellikle bitkiler, asit yağmurlarından ilk etkilenen varlıklardır 
(Fotoğraf 4.67). Diğer taraftan toprağın asitliğindeki en küçük deği-
şiklik, topraktaki bazı minerallerin çözünerek nehir sularına karış-
masına neden olmakta ve dolayısıyla toprağın bileşimi değiştiği gibi 
içme ve sulama suları kirlenmektedir. Bunlar da besin zincirleriyle 
insanlara geçerek pek çok olumsuzluğa neden olmaktadır.

5.1.3. Azotoksitler

Kükürtdioksit gibi asit yağmurlarına neden olan diğer bir hava 
kirleticisi azotoksitlerdir (Fotoğraf 4.68). Atmosferde bulunan önemli 
azotoksit bileşikleri; NO, NO2 (azotdioksit) ve N2O (diazotoksit)’tir. 

Fotoğraf 4.67 Asit yağmurlarının doğada verdiği tahribat

Fotoğraf 4.68 Santraller birer azotoksit kaynağıdır. 
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Taşıt egzozları, kimyasal işletmeler, ısınma amacıyla kullanılan 

bazı fosil kökenli yakıtların yakıldığı ev ve işletmeler, elektrik sant-

ralleri gibi kaynaklardan atmosfere NO yayılır. Atmosfere yayılan 

NO, sonra NO2 gazına yükseltgenir.

2 NO (g)     →    N2O2 (g)

N2O2 (g)    +    O2 (g)     →    2 NO2  (g)

NO2 gazının atmosferdeki oranının artması, azot bileşiklerinin 

çevreyi olumsuz etkilemesine neden olur. Çünkü NO2 gazı, aynen 

SO2 gazı gibi havadaki su molekülleriyle tepkimeye girerek HNO3 

oluşturur. HNO3’in oluşması ise asit yağmurlarının oluşması anla-

mına gelir.

3 NO2 (g)    +    H2O (g)     →    2HNO3  (g)    +    NO (g) 

NO2 gazının asit yağmurları oluşturma etkisi yanında doğrudan 

insan vücuduna alınmasıyla sağlık üzerinde de olumsuz etkileri 

vardır. Örneğin azotdioksit gazına uzun süre maruz kalan bronşitli 

insanların akciğer fonksiyonlarında olumsuzluklar gözlenmektedir.

5.1.4. Karbonmonoksit

CO, atmosferde yaygın olarak bulunan kirletici gazlardan biridir. 

Renksiz ve kokusuz olan CO gazı, havadan daha hafiftir ve suda 

çözünür.

Atmosfere CO gazı yayılmasının temel nedeni, karbon içeren 

maddelerin yeterince oksijen gazı olmadan yanmasıdır. Karbon 

bileşikleri yeterli oksijen bulunan ortamda yandığında CO oluşmaz 

(Fotoğraf 4.69). Örneğin fosil yakıtla çalışan motorlu araçların hava 

filtreleri zamanında temizlenmemişse egzozundan atmosfere CO 

gazı yayılır. Peki, CO gazı başka hangi kaynaklardan atmosfere 

verilir? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Fotoğraf 4.69 Yeterli oksijen gazının bulunduğu ortamda odunun yanması
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CO gazının en tehlikeli hava kirleticisi olarak görülmesinin temel 

nedeni, atmosferde diğer gazlara göre daha uzun süre kalabilme-

sidir. Atmosferde CO gazının CO2 gazına dönüşümü, ortamdaki 

serbest oksijen molekülüne, sıcaklığa ve tepkimeleri hızlandırıcı 

maddelere bağlıdır. CO gazının CO2 gazına dönüşümüyle ilgili ola-

bilecek tepkimeler aşağıda verilmiştir:

2 CO (g)   +    O2 (g)    →   2 CO2  (g) 

CO (g)     +    H2O (g)   →   CO2 (g)    +    H2  (g)

CO (g)     +    O3  (g)     →   CO2  (g)    +    O2 (g)

Hava kirleticileri arasında insan sağlığını en fazla etkileyen gaz, 

CO’tir. CO gazının insan sağlığını olumsuz etkilemesinin en büyük 

nedeni, kanda oksijenin taşınmasını sağlayan hemoglobinle birleş-

me eğilimidir. CO gazının hemoglobinle tepkimeye girme eğilimi 

oksijene göre 200 kat daha fazladır. Dolayısıyla birey CO soludu-

ğunda oksijen taşınma kapasitesi düşmekte ve buna bağlı olarak 

sağlık sorunları yaşanmaktadır. Kandaki CO miktarının artmasına 

bağlı olarak gözlenen sağlık sorunlarının başlıcalarının listelendiği 

Tablo 4.18’i inceleyiniz.

5.1.5. Karbondioksit

CO2, atmosferde en düşük seviyede bulunan gazlardan biridir. 

Bir milyon hava molekülünden yaklaşık 350 tanesi CO2’tir. Ancak 

Sanayi Devrimi'nden sonra özellikle fosil yakıtların yaygın olarak 

kullanılmaya başlamasıyla atmosferdeki CO2 gazındaki artış hız-

lanmıştır.

Kandaki CO 
miktarı (%)

Neden olduğu sağlık sorunları

1 Herhangi bir etki gözlenmez.

1-2 Davranış bozuklukları belirmeye başlar.

2-5
Zaman kavramı, görme hassasiyeti, parlaklık kavramı gibi bazı 
motor fonksiyonlarda tahribat

5 Kalp ve akciğer fonksiyonlarında azalma

10-80
Baş ağrısı, bitkinlik, uyku hâli, koma, solunum sisteminin dur-
ması ve ölüm

Tablo 4.18 Kandaki karbonmonoksit gazının neden olduğu sağlık sorunlarının bazıları
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Varsayımlara göre gelecekte küresel ısınmanın Dünya üzerin-

de yaratabileceği diğer bir tehlike, Buzul Çağı'nın tekrar gündeme 

gelmesidir. Eldeki veriler kullanılarak özel bilgisayar programlarında 

yapılan modellemelere göre atmosferdeki CO2 miktarı arttıkça gele-

cekte suyun buharlaşması ve dolayısıyla bulut oluşumu artacaktır. 

Bunun sonucu olarak güneş ışınları yeryüzüne daha az gelecek 

ve Dünya soğumaya başlayacaktır. Bu soğuma ise Buzul Çağı'nın 

yeniden yaşanmasına neden olacaktır.

Yukarıda söylediklerimiz aslında birer tahmindir. Ancak bilinen 

bir gerçek var ki küresel ısınma dolayısıyla mevsimler değişme 

eğilimi göstermektedir. Mevsimlerdeki bu değişim özellikle yağışları 

azaltmakta, düzensizleştirmekte, göçmen kuşları etkilemekte, bazı 

canlıların nesillerinin tükenmesine yol açmaktadır. Dolayısıyla doğal 

denge bozulmaktadır.

CO2 gazı zehirli olmadığından havayı kirletici olarak ele alın-

maz. Ancak çevreye etkisi oldukça büyüktür. CO2’in atmosferde 

birikmesi Dünya'nın enerji dengesini değiştirebilir. Çünkü CO2 gazı-

nın Güneş'ten gelip yeryüzünden yansıyan bazı ışınları soğurma 

özelliği vardır. Bu durum aynen pencere camlarına benzetilebilir. 

Bildiğiniz gibi pencere camları güneş ışınlarını geçirir. Odaya giren 

güneş ışınları eşyalara çarparak yansır. Yansıyan ışınların bir kısmı 

pencereler tarafından soğurulur. Dolayısıyla evin içi güneş ışınlarıy-

la ısınmış olur. CO2 gazının atmosferde yarattığı bu etki sera etkisi 

olarak adlandırılır. Atmosferdeki CO2 gazı miktarı çok fazla artarsa 

evin içinin ısınmasına benzer şekilde Dünya'nın sıcaklığı artar. Bu 

olaya küresel ısınma denir. 

Küresel ısınma, günümüzde zararlı etkilerini zaman zaman göz-

lemlediğimiz gibi gelecekte bizleri bekleyen en büyük tehlikelerden 

biridir. Çünkü Dünya'nın ortalama sıcaklığı arttıkça buzullar erimek-

te (Fotoğraf 4.70), denizlerdeki su seviyesi artmaktadır.

Fotoğraf 4.70 Buzulların erimesi
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Sera etkisi yapan tek gaz CO2 değildir. Özellikle metan (CH4), 
ozon (O3), diazotmonoksit (N2O) ve kloroflorokarbonlar (CFC) gibi 
diğer bazı gazların da güneş ışınlarını tutma özelliği vardır. Hatta 
bu gazlardan bazılarının atmosferdeki oranları CO2 gazına göre 
daha hızlı artmaktadır. Bu gazlardan kloroflorokarbonların kullanımı 
günümüzde yasaklanmıştır. Ancak diğer gazlarla ilgili hâlâ yasal bir 
düzenleme yapılmamıştır.

5.1.6. Ozon

Güneş'ten yayılan ışınların bir kısmı zararlıdır. Eğer bu zararlı 
ışınlar Dünya'ya ulaşırsa hücrelerimizin yapısında ve vücudumuz-
da çok zararlı etkiler yapabilir. Güneş'ten gelen zararlı ışınların  
Dünya'ya ulaşmasını önleyen, ozon moleküllerinden oluşan ozon 
tabakasıdır.

Ozon, atmosferde şimşek, yıldırım gibi elektriksel olaylar sonu-
cunda oluşan bir gazdır. Çok iyi bir yükseltgeyici olan ozonun insan 
faaliyetleri sonucunda atmosfere yayılımı doğrudan olmamaktadır. 
Havada bulunan ozon, atmosferde bulunan diğer kirletici maddeler 
arasındaki tepkimeler sonucunda oluşmaktadır.

Ozonun çevreye verdiği en büyük zarar, her türlü canlı orga-
nizmayla tepkimeye girmesidir. Özellikle akciğer fonksiyonları 
üzerinde etkili olan ozon gazına uzun süre maruz kalan insanlarda 
göz, burun ve boğaz tahrişi, göğüs sıkışması, öksürük ve baş ağrısı 
gözlenmektedir.

5.1.7. Ozon Tabakasına Zarar Veren Gazlar

 Önceden de ifade ettiğimiz gibi ozon molekülleri çok iyi birer 
yükseltgeyicidir. Dolayısıyla atmosferdeki bazı moleküllerle tepki-
meye girebilir. Bu tepkimeler sonucunda ozon tabakası incelir ve 
sonuçta zararlı ışınlar Dünya'ya gelmeye başlar. Bu yüzden uzman-
lar bizleri yaz aylarında, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarına 
maruz kalmamamız konusunda uyarmaktadır.

Ozon tabakasının incelmesine neden olan gazlar genel olarak 
ozon tüketen gazlar olarak sınıflandırılır. Bu sınıfta yer alan en 
önemli gazlar, kloroflorokarbonlardır.

5.1.8. Hidrokarbonlar

Önceki ünitelerde de ifade ettiğimiz gibi hidrokarbonlar, sadece 
karbon ve hidrojenden oluşan bileşiklere verilen addır. Bu bileşikle-
rin hava kirleticisi olarak ele alınmasının en büyük nedeni, havadaki 
diğer kirleticiler arasındaki tepkimelerde rol almasıdır. Ancak bunun 
yanında bazı hidrokarbonların aynen karbondioksit gazı gibi sera 
etkisi yarattığı bilinmektedir.

Hidrokarbonlar arasında en önemli hava kirleticisi CH4 gazıdır. 
CH4 gazı, doğal gaz kullanılan yerlerde dağıtım şebekesindeki 
sızıntılardan ya da gazın tam yanmaması sonucu bacalardan 
atmosfere verilir. Bataklık gazı olarak da bilinen CH4, şehir çöplük-
lerinde de oluşabilmektedir.
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5.2. Kimyasal Maddeler ve Su Kirliliği

Hava kirliliği gibi sanayi devriminden sonra ortaya çıkan diğer 
bir çevre sorunu, su kirliliğidir. Su kirliliği genel anlamda su kayna-
ğının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özel-
liklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenir. Su kirliliğinin 
ana nedeni, su kaynağına yabancı maddelerin ve enerji atıklarının 
boşaltılmasıdır. Önceki bölümlerde de vurgulandığı gibi evsel atık-
lar, fabrikalar, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler su 
kirliliğine neden olmaktadır. 

Su kirleticiler genel olarak organik ve anorganik olmak üzere 
iki gruba ayrılır. Organik su kirleticilere deterjanlar, gıda işletme-
lerinin atıkları, bitki ve böcek ilaçları, hijyen ve kozmetik atıkları, 
ham petrol, benzin, motorin, motor yağı gibi petrol ürünleri örnek 
gösterilebilir. Bu atıklardan özellikle ham petrol ve petrol ürünleri 
çok tehlikelidir. Çünkü bunlar suda çözünmez ve yoğunluğu sudan 
küçük olduğundan suyun yüzeyini kaplar. Bu durumda suda oksijen 
gazı çözünemez ve dolayısıyla suda yaşayan canlılar zarar görür.

Farklı sanayi dallarında açığa çıkan kükürtdioksit gibi asidik 
atıklar, gıda işleme atıkları arasında yer alan amonyak, kimyasal 
gübrelerdeki azotlu ve fosforlu bileşikler ve ağır metaller (Cd, Fe, 
Cu, Pb, Zn, Co, Cr, Al, Mn ve Ni) anorganik su kirleticiler olarak 
sınıflandırılır. Bu kirleticiler genellikle suda çözündüğünden can-
lıların vücutlarına nüfuz eder ve onlara zarar verir. Örneğin ağır 
metaller, hücre ve organ bozulmaları, davranış bozulmaları, hareket 
kaybı, üreme gücü kaybı, duyusal organlarda işlev bozuklukları, 
beslenme bozuklukları ve birçok benzer sorun ve devamında can-
lının ölümü ya da tür devamlılığını sağlayamaması gibi sonuçlarla 
noktalanabilen etkiler oluşturur. 

Son yüzyıldaki hızlı sanayileşmeden dolayı yılda binlerce ton 
zehirli atık, endüstri kuruluşları tarafından doğrudan denize boşaltıl-
maktadır. Ağır metaller ve kalıcı organik kirleticiler insan sağlığına 
ve deniz yaşamına çok ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kirlenen 
denizlerde yaşayan canlılara geçen bu ağır metaller yıllar içinde 
birikmekte ve besin yoluyla insana geçmektedir.

5.3. Kimyasal Maddeler ve Toprak Kirliliği

Eski çağlarda kullanılan güç ve enerji kaynaklarının yetersiz 
olması, nüfusun azlığı, sanayileşmenin henüz gelişmemesi gibi 
nedenlerle diğer çevre faktörlerinde olduğu gibi toprakta da önemli 
bir kirlenme söz konusu değildi. Ancak 20. yüzyılın başından iti-
baren modern tarıma geçilmesi ve sanayileşmenin hızlanmasıyla 
birlikte, toprak kirliliği de bir çevre sorunu olarak ortaya çıkmaya 
başlamıştır. Günümüzde toprak kirliliği her geçen gün daha da ciddi 
boyutlara ulaşan önemli bir çevre problemidir.

Toprak kirliliğine neden olan en önemli etkenlerden biri, yerle-
şim alanlarından çıkan atıklardır (Fotoğraf 4.71). Evsel atıkların atıl-
dığı ve kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın çevreye verildiği 
alanlarda her geçen gün toprak daha da kirlenmektedir. Özellikle 

Fotoğraf 4.71 Atıkların meydana 
getirdiği toprak kirliliği
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plastik maddeler içeren çöpler uzun yıllar doğada parçalanmadan 
kalabildiğinden, evsel atıklar en önemli toprak kirleticisi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Plastiklerin en büyük zararı toprağın geçirgenlik 
özelliğini kaybetmesine neden olmasıdır. Diğer bir zararı ise PVC, 
teflon gibi klor, flor içeren polimerlerin gaz hâline geçerek zehirli 
gazlar yaymasıdır. Polimerler tarafından yayılan bu gazlar toprakta-
ki yararlı mikroorganizmaların ölmesine neden olmaktadır. 

Toprak kirliliğine neden olan en önemli etkenlerden bir diğeri, 
sanayi atıklarıdır. Özellikle büyük sanayi kuruluşları tarafından 
organik bileşikleri ve ağır metalleri içeren atıklar arıtılmadan sulara 
bırakıldığında, sularda ve toprakta birikmektedir. Topraktaki orga-
nik bileşik ve ağır metal birikimi çeşitli zararlara yol açmaktadır. 
Örneğin, organik madde birikiminin çok olduğu bölgede yetişen 
bitkiler, insanlar için son derece fazla kanserojen etkisi olan bazı 
organik bileşiklerin (fenoller, kinonlar, antrasen türevleri, deterjan 
molekülleri vs.) besin zincirine girmesine neden olmaktadır. Ağır 
metallerin toprakta birikmesi ise bitki gelişimini ve kalitesini bozmak-
ta, verimi azaltmaktadır.

Toprak kirliliğine neden olan diğer bir etken de egzoz gazları-
dır. Ozon, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun, kadmiyum gibi 
zehirli maddeleri içeren egzoz gazları rüzgârlarla uzak mesafelere 
taşınmakta ve yağışlarla yeryüzüne inmektedir. Böylece egzoz 
gazlarının karışıp bileşimine katıldığı yağışlarla bölgedeki topraklar 
kirlenmektedir.

Toprak kirliliğine neden olan diğer bir faktör, tarımsal mücadele 
ilaçları (Fotoğraf 4.72) ve yapay gübrelerdir. Tarımsal mücadele 
ilaçlarından günümüzde kullanımı yasaklanmış olan en tehlikelisi 
DDT’dir. 1939 yılında kuvvetli böcek öldürücü olarak keşfedilen 
fakat daha sonra vücut dokusundaki yağlarda çözünmesi nedeniyle 
besin zincirinde birikmeye başladığı fark edilen DDT, çok zehirli bir 
maddedir. Öldürücü olduğunun saptanmasıyla 35 yıl önce üretim-
den kaldırılan DDT’nin günümüzde de kalıntılarına rastlanabilmek-
tedir. Dolayısıyla DDT, doğada uzun yıllar kalabildiği için kirletici 
olarak ele alınmaktadır.

Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, 
bakır, mangan, bor gibi maddeleri içeren yapay gübreler de aşırı ve 
bilinçsiz kullanım sonucu toprağın yapısını bozmakta ve toprak kirli-
liğine yol açmaktadır. Çünkü yapay gübrelerdeki kimyasal maddeler 
zamanla toprakta birikmekte ve toprağın bileşimi değişmektedir.

 5.4. Hangi Kimyasallar Kirletici Olarak Sınıflandırılır?

Günlük yaşamda kullandığımız ürünlerde binlerce farklı kimya-
sal madde bulunur. Bu kimyasal maddelerin hepsini kirletici olarak 
sınıflandırmak doğru değildir. Örneğin canlılar tarafından hızlı 
tüketildiği için çevrede uzun süre kalıcı olmayan fosfat ve nitratlar 
kirletici olarak nitelendirilmemelidir. Ancak fosfat ve nitratlar belli 
bir bölgede çok fazla artarsa bunlar kirletici olarak sınıflandırılabilir. 
Örneğin tarımda çok fazla fosfat ve nitrat gübresi kullanıldığında 

Fotoğraf 4.72 Çevre kirliliğine neden 
olan bir etken, tarım alanlarının 

gelişigüzel ilaçlanmasıdır.

Çevre ve insan sağlığına 

zararlı maddelerin oluşu-

munu engelleyici yöntem-

lerin bulunmasını, planlan-

masını ve geliştirilmesini 

hedefleyen yaklaşıma ye-
şil kimya ya da sürdürü-
lebilir kimya denir.

!
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Fotoğraf 4.73 Su kirliliğinin neden oldu-
ğu balık ölümleri

Kirletici maddeler
Çevrede kalma 

süresi
Muhtemel zararları

Plastikler 500 yıldan fazla
Suların ve toprağın kirlenmesine neden 

olur.

Kloroflorokarbon (CFC) 100 yıldan fazla Ozon tabakasının incelmesine neden olur.

DDT gibi tarımsal 
mücadele kimyasalları

30-40 yıl
Kansere benzer tümörlerin oluşmasına 
neden olur.

Pil gibi ağır metal kay-

nakları
5-15 yıl

Ağır metaller canlıların vücudunda birike-

rek toksik etki yapar.

Tablo 4.19 Bazı kirleticilerin çevrede kalış süreleri ve çevreye verebileceği zararlar

Ayrışıp geri dönüşümü uzun yıllar alan bazı kimyasal maddele-

rin belli bölgelerde birikmesi, o bölgede ekolojik dengenin bozulma-

sına neden olur. Ekolojik dengenin bozulduğu bölgelerde kimyasal 

maddenin özelliğine bağlı olarak pek çok sorunla karşılaşılabilir. 

Örneğin ekolojik dengesi bozulan bazı su kaynaklarında bitkiler ve 

canlılar ölebileceği (Fotoğraf 4.73) gibi aşırı büyümüş ve çevreye 

zarar veren canlılar da üreyebilir.

Günümüzde ekolojik dengenin bozulmaması için pek çok araş-

tırma yapılmakta, buna yönelik yeni yönetmelikler hazırlanmaktadır. 

Bu konuda hepimiz bilinçli olmalı, ekolojik dengeyi bozan kişi ve 

kurumları uyarmalı, gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olmalı-

yız. Çünkü dünyada sadece biz insanlar yaşamıyoruz. Birlikte yaşa-

dığımız diğer canlı ve cansız varlıklara gereken özeni göstermeliyiz. 

Aksi takdirde gelecek nesillere yaşanacak bir dünya kalmayacaktır.

bunlar topraktaki canlılara zarar vermekte, yağmur sularıyla akarsu 
ve göllerde birikerek sudaki canlı yaşamı üzerinde olumsuz etkilere 
neden olmaktadır. Peki, hangi maddeler kirletici olarak sınıflandırılır?

 Tüm kimyasal maddelerin kökeni aslında doğadır. Çeşitli işlem-
lerle doğadan elde edilen kimyasal maddeler, ihtiyaçlar doğrultu-
sunda birbirleriyle karıştırılmakta ve elde edilen ürünler insanlığa 
sunulmaktadır. Bu uygulamalar sırasında bazı bölgelerde çeşitli 
kimyasal maddeler birikir. Eğer biriken bu maddelerin çevreye verdi-
ği zarar kısa sürede ortadan kaldırılabiliyorsa bu kimyasallar kirletici 
olarak sınıflandırılmaz. Örneğin deterjanların temel bileşeni olan 
dallanmış zincirli alkil benzen sülfonat (ABS) ve doğrusal zincirli alkil 
benzen sülfonat (LAB)ları ele alalım. Kentleşmenin fazla olduğu 
bölgelerde kanalizasyon sularında biriken bu maddelerden LAB’lar 
mikroorganizmalarla kısa sürede parçalanırken ABS’ler dallanmış 
zincirden dolayı parçalanmaz. Dolayısıyla ABS’ler kirletici olarak 
sınıflandırılırken LAB’lar sınıflandırılmaz. Tablo 4.19'da kirletici ola-
rak sınıflandırılan bazı maddelerin çevrede kalma süreleri ve çev-
reye verdikleri muhtemel zararlar verilmiştir. Tabloyu inceleyerek 
kirleticileri çevreye bırakmanın zararlarını ve bu zararları onarmanın 
güçlüğünü irdeleyiniz.
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4. ÜNİTE

BÖLÜM SONU DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğruysa “D”, yanlışsa “Y” harfini işaretleyiniz. 

Yanlış olan ifadenin doğrusunu yanındaki boş kutucuğa yazınız.

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Tozların neden hava kirletici olarak sınıflandırıldığını açıklayınız. 

2. Fosil yakıtlarla çalışan taşıtların egzozundan neden karbonmonoksit gazı salınır? Taşıtlarda kar-

bonmonoksit gazı salınımını en aza indirmek için ne tür önlemler alınabilir? Açıklayınız.

3. Küresel ısınma nedir? Nasıl oluştuğunu kısaca açıklayınız.

4. Ozon tabakasının incelmesi ne demektir? Kendi cümlelerinizle açıklayınız.

5. Su kirliliğine neden olan etkenler nelerdir? Listeleyiniz.

6. Evsel atıklar suları nasıl kirletir? Açıklayınız.

7. Toprak kirliliğine neden olan etkenler nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerinde 
yarattığı en olumsuz etki, solunum yolu 
rahatsızlığıdır.

D
1

Y

Fosil yakıtların yanmasıyla oluşan SO2 
gazı asit yağmurlarına neden olur.

D
2

Y

Taşıt egzozları, kimyasal işletmeler, ter-
mik santraller gibi kaynaklardan atmosfere 
yayılan NO gazı havada yükseltgenerek 
NO3 gazına dönüşür.

D
3

Y

Küresel ısınmaya neden olan gazların 
başında CO2 gazı gelir.

D
4

Y

Ozon tabakası inceldikten sonra bir daha 
düzelmeyen tabakadır.

D
5

Y

Evsel atıklar arasında suları en fazla kir-

leten etken plastik çöplerdir.

D
6

Y

Tarımsal mücadelede böcek öldürmek 
amacıyla kullanılan DDT, önemli bir toprak 
kirleticidir.

D
7

Y

Metan gazı, havanın kokusunu değiştir-
diği için hava kirletici olarak sınıflandırılır.

D
8

Y
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ÜNİTE SONU
DEĞERLENDİRME

SORULARI

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Cevaplarınızı defterinize yazınız.
 1. Aşağıdaki kavram ve terimleri kendi cümlelerinizle tanımlayınız ya da açıklayınız.

a) Su döngüsü b) Arıtım c) Sert/yumuşak su ç) Koagülasyon

d) Aktif kömür e) İyon değiştirici reçine f) Yüzey aktif madde g) Polar uç

ğ) Apolar grup h) Monomer/-mer/polimer ı) Antimikrobiyal i) Nemlendirici

j) Ağartıcı k) Hijyen l) Azotlu/fosforlu/kompozit gübre

m) Cam/porselen/seramik n) Kirletici

o) Makro-mikro besleyiciler ö) Sera etkisi p) Küresel ısınma 

r) Geri dönüşüm  s) Yağlı boya/su bazlı boya

 2. Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı rapora göre kişi başına düşen kullanılabilir su kaynağı mik-

tarı her geçen gün azalmaktadır. Bunun nedenleri neler olabilir? Bu sorunla ilgili olarak bireysel 

anlamda neler yapılabilir?

 3. Kullanma suları hangi durumlarda arıtılmalıdır? Açıklayınız.

 4. Su arıtımının başlıca evreleri nelerdir? Listeleyiniz.

 5. Tatlı suyun olmadığı bir adada mahsur kalsanız deniz suyundan içme suyunu nasıl elde ederdi-

niz? Kısaca açıklayınız.

 6. Hazır gıdaların doğal gıdalardan farkı nedir? Örnekler vererek açıklayınız.

 7. Hazır gıda etiketlerindeki üretim ve tüketim tarihlerini kontrol etmek neden önemlidir? Açıklayınız.

 8. Sabun ve deterjan aktif maddeleri kirleri nasıl temizler? Açıklayınız.

 9. Hijyen amacıyla kullanılan temizlik maddeleri içeriklerine göre nasıl sınıflandırılır? İkişer örnek 

vererek grupları listeleyiniz.

 10. İlaçların hap, şurup, iğne, merhem gibi farklı adlarla anılmasının nedeni nedir? Açıklayınız.

 11. Kâğıt üretiminin aşamaları nedir? Kısaca açıklayınız.

 12. Kurşun kalem ve kuru boya kalemi uçlarının bileşenleri nelerdir?

 13. Makro ve mikro besleyicileri içeren bir gübrede hangi elementler olabilir? Beşer örnek veriniz.

 14. Kireç ve sönmüş kireç nasıl üretilir? Tepkime denklemlerini yazarak açıklayınız.

 15. Camın temel bileşenleri nelerdir? Listeleyiniz.

 16. Yapı malzemesi olan boyalar hangi amaçlar için kullanılır?

 17. Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini listeleyiniz.

B. Aşağıdaki ifadelerden uygun olanını seçip cümlelerdeki noktalı yerlere yazınız. Ayrı-
ca seçtiğiniz ifadeyi kullanarak anlamlı bir cümle kurup defterinize yazınız.

ağartıcılar bağlayıcı dezenfektan  emülsiyonlaştırıcılar

koagülan  koruyucular  monomer  pastörizasyon

renklendirici sterilizasyon  temperleme taşıyıcı  tatlandırıcılar

 1. Su arıtımında asılı olarak kalmış maddeleri çöktürmek için ..................... adı verilen maddelerden 

yararlanılır.

 2. Sütlerin ................... işleminde sıcaklık 60-100 oC’a çıkarılırken ................... işleminde 120 oC’a 

çıkarılır.

 3. Mikropların arındırılmasında kullanılan hijyen maddelerine ..................... denir.

4. ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARI4. ÜNİTEE SONU DEĞERLLENDİRME SORUULARI
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4. ÜNİTE

 4. Yazı ve çizim mürekkepleri ..................., ..................., ................... ve katkı maddelerinden oluşur.

 5. Camları, ısı ve darbeye dayanıklı duruma getirmek için yapılan işleme ..................... denir.

 6. Polimerler, ..................... adı verilen moleküllerin tepkimesinden oluşmuş makro moleküllerdir.

 7. Hazır gıdalarda boyalar, ..................., ..................., ................... vb. birçok katkı maddesi bulunur.

C. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

 1.  I. Acı su

 II. Tuzlu su

 III. Tatlı su

  Yukarıdaki su türlerinin derişimleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

A) I > II > III B) II > I > III C) II > III > I D) III > II > I E) I > III > II

 2. Yağmur sularıyla ilgili olan;

 I. Asidik özellik gösterir,

 II. Magmatik ve tortul kayaçlardaki bazı tuzları çözer,

 III. Atmosferdeki su buharının yoğuşmasıyla oluşur,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 3. Su kaynakları arasında yüzde oranı en fazla olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okyanuslar  B) Yer altı suları   C) Tatlı su gölleri

 D) Tuz gölleri  E) Buzullar

 4. Sert sularla ilgili olan;

 I. Isıtma sistemlerinde kireçlenmeye neden olur,

 II. Sertlik derecesini NaCl tuzu miktarı belirler,

 III. Sertlik derecesi arttıkça sabun tüketimi azalır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 5. Aşağıdakilerden hangisi suların kirlenme nedenleri arasında yer almaz?

A) Evsel atıklar  B) Kayaçlardaki tuzlar  C) Kimyasal gübreler

 D) Zirai mücadele ilaçları E) Sanayileşme

 6. Su arıtma tesisleriyle ilgili olan;

 I. Sudaki pis kokulu gazları uzaklaştırmak için havalandırılır,

 II. Suda çözünmüş olarak bulunan Fe3+ ve Mg2+ iyonlarını çöktürmek için sönmüş kireç ilave edilir,

 III. Koagülan olarak genellikle NaCl ilave edilir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III
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ÜNİTE SONU
DEĞERLENDİRME

SORULARI

 7. I. Gıdanın besleyici değerini artırmak

 II. Gıdanın belli bir kıvamda olmasını sağlamak

 III. Gıda yüzeyinin düzgün görünmesini sağlamak

   Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gıda katkı maddelerinin kullanım amaçları arasında yer  
        alır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 8. Hazır gıdada E220 koduyla yer alan katkı maddesi, temel işlevine göre hangi sınıfta yer alır?

A) Antioksidanlar B) Asit-baz sağlayıcılar  C) Renklendiriciler

 D) Koruyucular E) Tatlandırıcılar

 9. Deterjanlarla ilgili olan;

 I. Zeolit, EDTA gibi maddeler, kirin geri dönüşümünü önlemek amacıyla kullanılır,

 II. Ağartıcılar, kumaşların sararma ihtimalini önler,

 III. Toz deterjanların topaklanmasını önlemek için dolgu maddelerinden yararlanılır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 10. I. NaClO

 II. O3

 III. Etil alkol

  Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri, yükseltgeyiciler sınıfında yer alan hijyen maddesidir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 11. Aşağıdaki madde gruplarından hangisi, kozmetik ürünlerin başlıca bileşenleri arasında yer ala-

maz?

A) Yükseltgeyiciler B) Boyalar  C) Parfümler

 D) Nemlendiriciler E) Çözücüler

 12. İlaçlarla ilgili olan;

 I. Etkin madde ve taşıyıcı olmak üzere iki temel kısımdan oluşur,

 II. Merhemler, sıvı formda olan ilaçlardır,

 III. Enjekte edilen ilaçlar, difüzyonla hücreler arasında yayılır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 13. Kâğıtlarla ilgili olan;

 I. Ana bileşeni doğal bir polimer olan selülozdur,

 II. Kâğıdın daha beyaz olması için sönmüş kireçten yararlanılır,

 III. Kâğıt hamuru üretiminde Na2CO3, NaOH, Na2SO3 gibi maddeler kullanılır,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III
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4. ÜNİTE

 14. Mürekkeplerle ilgili olan;

 I. Homojen bir karışımdır,

 II. Genel olarak dört temel bileşeni vardır,

 III. Hat mürekkepleri, is ve zamktan üretilir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 15. Silgilerle ilgili olan;

 I. Vinil silgiler, PVC ve NaOH’ten üretilir,

 II. Kokulu silgi üretmek için aromatik maddelerden yararlanılır,

 III. Günümüzde silgiler genellikle bitkisel yağ, ince sünger taşı ve sülfürle bağlı yapay kauçuk  
  karışımından üretilir,

   ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 

 16. Aşağıdaki elementlerden hangisi, makro besleyici sınıfında yer almaz?

A) Bakır B) Potasyum C) Kalsiyum D) Azot E) Fosfor

 17. Pencere camları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alüminosilikat camı B) Kurşun camı  C) Borasilikat camı

 D) Soda-kireç camı  E) Silisyum camı

 18. Aşağıdakilerden hangisi seramik değildir?

A) Tuğla B) Kiremit C) Testi D) Cam E) Porselen

 19. Aşağıdakilerden hangisi, adi camın yapısında bulunan maddelerden biridir?

A) NaCl B) Na2O C) HF D) KNO3 E) PbO

 20. I. Sırla kaplanmış seramik ürünlere porselen denir.

 II. Harcın sertleşmesine neden olan etken, sönmemiş kireçtir.

 III. Boyalar üç temel bileşenden oluşur.

  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 21. I. NO2

 II. SO2

 III. CO2

Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri, asit yağmurlarına neden olur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

 22. Aşağıdakilerden hangisi toprak kirleticiler olarak sınıflandırılmaz?

A) Plastikler B) Deterjanlar C) Endüstriyel atıklar

 D) Kimyasal gübreler  E) Zirai mücadele ilaçları 



GÖZLENECEK BECERİLER

DERECELER

Çok iyi İyi Orta Geçer Yetersiz

5 4 3 2 1

I PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

Projenin amacını belirleme

Projeye uygun çalışma planı yapma

Grup içinde görev dağılımı yapma

Gereksinimleri belirleme

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

Projeyi istekli olarak plana göre gerçekleştirme

TOPLAM

II PROJENİN İÇERİĞİ

Dili doğru, güzel ve etkin kullanma

Bilgilerin doğruluğu

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

Toplanan bilgileri düzenleme

Eleştirel düşünme becerisini gösterme 

TOPLAM

III SUNU YAPMA

Dili doğru, güzel ve etkili konuşma

Sorulara yanıt verebilme

Konuyu, dinleyicilerin ilgisini çekerek sunma

Sunuyu, materyallerle destekleme

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

Sunuyu verilen sürede yapma

Sunum sırasında öz güvene sahip olma

Sunuyu severek ve isteyerek yapma

TOPLAM

GENEL TOPLAM

Aşağıdaki tabloda, hazırlayacağınız proje çalışmalarında hangi ölçütlere uymanız gerektiğini göste-

ren örnek değerlendirme ölçütleri verilmiştir. Çalışmalarınızda özellikle bu ölçütlere titizlik göstermeniz 

gerekmektedir.

PROJE VE SUNU DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
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GÜVENLİK SEMBOLLERİ

232

Eviniz, bahçeniz, okulunuz, sokağınız, marketiniz vb. her yer bir laboratuvar sayılabilir. Bir de 

okulunuzun laboratuvarı vardır. Burada çalışmak oldukça zevklidir ama dikkat edilmezse tehlikeli 

durumlara yol açabilir. 

Laboratuvarda etkinlik yaparken tehlikelerden korunmanız için buranın çalışma kurallarına uyma-

nız ve önceden bazı güvenlik önlemleri almanız gerekir. Etkinlikler sırasında hangi önlemleri almanız 

gerektiğini belirtmek için etkinliklerin yanında bazı semboller kullanılmıştır. Bu semboller ne anlama 

geldiği aşağıda verilmiştir.

Uyarı: Laboratuvar çalışmalarından sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkamalısınız.

Bu sembol, elbiseyi lekele-
yecek, yakacak maddeler kulla-
nırken önlük giymeniz gerektiğini 
belirtir.

Bu sembol, gözler için tehli-
ke olduğunu ve koruyucu gözlük 
takılması gerektiğini belirtir.

Bu sembol, yapılacak deney-
lerde kullanılacak kırılabilir cam 
malzemeler olduğunu belirtir.

Bu sembol, kesme ve delme 
tehlikesi olan cisimlerle çalışıla-
cağını belirtir.

Bu sembol, cilde zararlı kim-
yasal maddelerle çalışıldığı 
zaman eldiven giymeniz gerekti-
ğini belirtir.

Bu sembol, sıcak cisimlerin tu-
tulması sırasında önlem alınması 
gerektiğini belirtir.

Bu sembol, elektrikli aletlerle 
çalışırken dikkat edilmesi gerek-
tiğini belirtir.

Bu sembol, tahriş edici kimya-
sal maddelerle çalışıldığını belirtir.

Bu sembol, açık alev etrafında 
çalışılırken önlem alınması gerek-
tiğini belirtir.

Bu sembol, kimyasal madde-
nin radyasyon yaydığını belirtir.

Kaynak: MEB, Fen Laboratuvarı Güvenlik Sembolleri,

http://egitek.meb.gov.tr/dersdesmer/DersDestek/guvenlik/fen_laboratuarlari_guvenlik_sembolleri.htm
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1. ÜNİTE / 1. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 Y

Bazı besin maddelerindeki ekşi-

liğin sebebi bünyelerinde barındır-

dıkları asitlerdir.

2 D

3 D

4 Y

KOH çözeltisi kırmızı turnusol 

kâğıdını maviye, HCl çözeltisi ise 

mavi turnusol kâğıdını kırmızıya 

çevirir.

5 Y

NH3, sulu çözeltisine hidroksil 

iyonu (OH
–
) verdiği için baz olarak 

sınıflandırılır.

6 D

7 Y

Formülünde OH grubu olmadı-

ğı hâlde baz olarak sınıflandırılan 

birçok madde vardır. Örneğin NH3 

bunlardan biridir.

8 D

1. ÜNİTE / 2. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 D

2 Y

Bazı asit ve bazların tepkimele-

rinde su oluşmaz. Örneğin NH3 ve 

HCl tepkimesinde sadece NH4Cl 

tuzu oluşur.

3 Y
Kimyasal formülü H3PO4 olan 

asit, fosforik asittir.

4 D

5 Y

1 mol karbonik asidi nötralleş-

tirmek için iki mol sodyum hidroksit 

gereklidir.

6 Y

Bazı nötralleşme tepkimelerin-

de ortamın pH değeri 7’den büyük 

bazılarında ise 7’den küçük olabilir.

7 D

8 D

BÖLÜM SONU DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULARIN CEVAPLARI
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1. ÜNİTE / 3. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 D

2 Y
Dinamit, TNT gibi patlayıcılar 

HNO3 kullanılarak üretilir.

3 D

4 Y

5 Y

Binaların ve odaların badana ya-

pılmasında suda çok az çözünen 

Ca(OH)2 kullanılır.

6 D

7 Y
Amonyağın en önemli kullanım 

alanı suni gübre üretimidir.

8 Y
Lavabo açıcı kimyasallar atık su 

tesisatına zarar verebilir.

1. ÜNİTE / 4. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 Y
NaCl’ün en önemli kullanım alanı 

sanayidir.

2 D

3 Y
Na2CO3 değil, NaHCO3, kabart-

ma tozu olarak kullanılabilir.

4 D

5 D

6 Y
Halk arasında alçı olarak bilinen 

madde, kimyasal formülü CaSO4 
olan bileşiktir.

7 Y

Galvanizlenmiş, paslanmış ya 

da lehimlenmiş kalay metalinin 

temizlenmesinde NH4NO3 değil, 

NH4Cl tuzu kullanılır.

8 D
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2. ÜNİTE / 1. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 D

2 D

3 Y

Bir karışımda dağılan tanecikle-
rin boyutu 10–4 m’den değil,10—8 
m’den daha küçükse bu karışımlara 
çözelti denir.

4 Y
Çözeltiler çözücü ve çözünenin 

hâline bağlı olarak altı grupta top-
lanabilir.

5 Y

Çözünen madde miktarına göre 
çözeltiler doymuş, aşırı doymuş ve 
doymamış olmak üzere üç gruba 
ayrılır.

6 D

7 Y
Emülsiyonlara benzin-su, mazot-

su, zeytinyağı-su gibi heterojen 
karışımlar örnek gösterilebilir.

8 D

2. ÜNİTE / 3. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 Y Diyaliz, tanecik boyutu farkından faydalanarak ayırma yöntemlerinden biridir.

2 Y Tuzlu su, bileşenlerine damıtma yöntemi kullanılarak ayrılır.

3 D

4 D

5 D

6 Y Etil alkol-su karışımı damıtma yöntemi kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir.

7 D

8 Y Zeytinyağı-su karışımı, ayırma hunisi kullanılarak bileşenlerine ayrılabilir.

2. ÜNİTE / 2. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 D

2 Y

KNO3 tuzu suda çözünürken 
çözücü-çözünen arasındaki etkile-
şimler iyon-dipol etkileşimleri olarak 
sınıflandırılır.

3 D

4 D

5 Y
O2, N2 gibi maddeler bu tür bağ-

ları oluşturmadığı hâlde suda çözü-
nür.

6 D

7 Y
Derişimi hacimce %20 olan etil 

alkol-su karışımının 250 mL’sinde 
50 mL etil alkol bulunur.

8 Y
Çözeltilerin kaynamaya başladı-

ğı sıcaklık saf çözücünün kaynama 
sıcaklığından daha büyüktür.
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3. ÜNİTE / 1. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 Y
Kömür, çoğunlukla karbon, az 

miktarda ise H, O, S ve N elementle-
rini bulunduran bir kayaçtır.

2 D

3 D

4 Y
Antrasit kömüründeki karbon 

oranı linyittekine göre daha fazladır.

5 Y
Petrol, damıtma ya da destilas-

yon yöntemi kullanılarak bileşenleri-
ne ayrılabilir.

6 D

7 Y
Formülü C4H8 olan hidrokarbon 

sikloalkan da olabilir.

8 D

3. ÜNİTE / 3. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 Y Nişasta sindirildiğinde glikoz oluşur.

2 Y Yağlar onikiparmak bağırsağında sindirilmeye başlar.

3 D

4 Y
Kapalı formülü C12H22O11 olan sakkarozun bir molünün yanabilmesi için 12 mol O2 

gazı gereklidir.

5 Y İnsan vücudunda kullanılmayan enerji çoğunlukla glikojen üretiminde kullanılır.

6 D

7 D

8 D

3. ÜNİTE / 2. BÖLÜM

Soru
No.

A

1 D

2 D

3 Y
Glikoz oksijensiz ortamda maya-

lanırsa etil alkol oluşur.

4 Y
Pentil alkolün tam olarak yana-

bilmesi için 15/2 mol O2 gazı gerek-
lidir.

5 D

6 D

7 Y
Rüzgâr enerjisi, ilk çağlardan iti-

baren yel değirmenlerinde kullanılan 
bir enerji türüdür.

8 Y 
Jeotermal enerjiden yararlanabil-

mek için bölgede kaplıca ya da ılıca-
ların olması gerekir.
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4. ÜNİTE / 1. BÖLÜM 

Soru
No.

A

1 D

2 Y
Fabrikalar olmasa da içme suyu 

kaynakları kirlenebilir.

3 Y

Tatlı su olarak sınıflandırılan su-

larda az da olsa çözünmüş tuz bu-

lunur.

4 D

5 Y
Su arıtma tesislerinde ham su ilk 

önce havalandırılır.

6 D

7 Y
Süzme yöntemi kullanılarak deniz 

suyundan içme suyu elde edilemez.

8 D

4. ÜNİTE / 2. BÖLÜM 

Soru
No.

A

1 Y
Gıda katkı maddeleri sağlığımız 

için zararlı değildir.

2 D

3 D

4 Y
Yağlar, hidrofob özellik gösteren 

moleküllerden oluşur.

5 Y
UV ışınları kullanılarak hijyen 

yapılabilir.

6 D

7 Y

İlaçların etkin madde ve taşıyıcı 

madde olmak üzere iki temel bileşeni 

vardır.

8 D
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4. ÜNİTE / 3. BÖLÜM 

Soru
No.

A

1 Y

Çin kireci [Al2Si2O5(OH)4] olarak 

bilinen madde selüloz lifleri beyaz-

latmak için kullanılır.

2 Y
Kurşun kalem, kil ve grafitten 

üretilir.

3 D

4 D

5 D

6 Y

Çabuk kuruması için matbaa 

mürekkeplerine genellikle kobalt, 

kurşun ve magnezyum bileşikleri 

katılır.

7 D

8 Y

Tebeşir, çok ince toz haline geti-

rilmiş CaCO3’ın içine renk maddesi 

ve suda çözünebilen yapıştırıcılar 

katılarak üretilir.

4. ÜNİTE / 4. BÖLÜM 

Soru
No.

A

1 Y

Bitkilerin azot, fosfor, potasyum 

gibi çok fazla ihtiyaç duyduğu ele-

mentlere makro besleyiciler denir.

2  

3 Y
Kirecin ham maddesi, kimyasal 

formülü CaCO3 olan kireç taşıdır.

4 D

5 D

6 Y

Genel olarak camın oksitler, eri-

ticiler ve sabitleştiriciler olmak üzere 

üç bileşeni vardır.

7 Y

Sanayisinin önemli ham madde-

lerinden biri olan kil, Al, Si ve O ele-

mentlerinden oluşur.

8 D
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4. ÜNİTE / 5. BÖLÜM 

Soru
No.

A

1 D

2 D

3 Y
Taşıt egzozları, kimyasal işletmeler, termik santraller gibi kaynaklardan atmosfere 

yayılan NO gazı havada yükseltgenerek NO2 gazına dönüşür.

4 D

5 Y
Yıldırım, şimşek gibi elektriksel olaylar sonucunda, incelen ozon tabakası tekrar düze-

lebilir.

6 Y Evsel atıklar arasında suları en fazla kirleten etken deterjanlardır.

7 D

8 Y Metan gazı, sera etkisi yaptığı için hava kirletici olarak sınıflandırılır.

1. ÜNİTE

Soru
No.

B C

1 aşındırma B

2 soy metal - asit C

3 acı - temizlik A

4 asidik - nötralleşme D

5 Yemek tuzu - NaOH B

6 H2SO4 - gübre A

7 Na2CO3 - sıvı yağlar E

8 kabartma tozu D

9 tuz - su E

10 indikatör C

11 patlayıcı A

12 asetik asit B

13 E

14 C

15 B

16 D

17 E

18 D

19 C

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAP ANAHTARI

2. ÜNİTE

Soru
No.

B C

1 aeresol B

2 dağılan - dağıtan A

3 Tuzlu - saf C

4 seyreltik - derişik C

5 çözücü - çözünen B

6 osmotik E

7 Süzme D

8 Damıtma D

9 Kristallenme E

10 Çöktürme B

11 D

12 E

13 D

14 C

15 E

16 C

17 A

18 B

19 A

20 B

21 A

22 C
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3. ÜNİTE

Soru
No.

B C

1 alifatik - aromatik B

2 bitkisel - hayvansal B

3 karbon - azot - oksijen A

4
Basit şekerler - amino-
asitler

E

5 biyogaz E

6 etil alkol - asetik asit C

7 sindirim - solunum D

8 glikoz A

9 A

10 C

11 B

12 E

13 B

14 C

15 C

16 D

17 E

18 A

19 D

20 D

21 E

22 C

23 B

4. ÜNİTE

Soru
No.

B C

1 koagülan B

2
Pastörizasyon - steri-
lizasyon

E

3 dezenfektan A

4
renklendirici, bağlayı-
cı, taşıyıcı

A

5 temperleme B

6 monomer C

7
koruyucular, emülsi-
yonlaştırıcılar, tatlan-
dırıcılar

E

8 D

9 D

10 C

11 A

12 C

13 D

14 E

15 E

16 A

17 D

18 D

19 B

20 E

21 C

22 B
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A
aktif metal: HCl, HNO3 gibi asitlerle ve hatta bazıları su ile tepkimeye girip ürün olarak H2 gazı açığa 

çıkaran maddeler.

alaşım: Çözücüsü ve çözüneni metal olan homojen karışım.

alçı: Alçı taşının 158 °C’ta pişirilmesiyle elde edilen ve suyla karıştırıldığında çabucak sertleşen madde.

alfa amilaz: İnsanlarda tükürük bezleri ve pankreas tarafından salgılanan, nişastanın bir disakkarit olan 

maltoza parçalanmasını hızlandıran enzim.

alüvyon: Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi maddelerin, suyun akış hızının azalması 

sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortu.

alveol: Akciğerlerde bulunan ve kılcal damarlardan CO2'i alıp O2'in geçmesini sağlayan kesecikler.

amalgam: Bileşenlerinden biri cıva metali olan alaşım.

antioksidan: Oksitlenmeyi önleyen madde.

antiseptik: Enfeksiyon ya da bozunmayı önlemek amacıyla canlı dokuya uygulanan mikrop öldürücü 

madde.

apolar: Belli bir kutbu olmayan.

asfalten: Asfaltta bulunan, molekül kütlesi çok büyük olan hidrokarbon.

asit: Çözündüğünde sudaki hidronyum iyonu (H3O
+) derişiminin artmasına neden olan madde.

aspartam: Hazır gıdalarda tatlandırıcı olarak kullanılan gıda katkı maddesi.

azo boyar madde: Molekül yapılarında azo grubu (-N=N-) bulunduran ve sanayide farklı ürünlerin 

boyanmasında kullanılan, yapay olarak üretilmiş organik madde.

B
baz: Çözündüğünde sudaki hidroksil iyonu (OH

-
) derişiminin artmasına neden olan madde.

biyodizel: Organik yağların baz ve alkolle karıştırılarak dizel yakıta çevrilmesi sonucu elde edilen ürün, 

biyojenik tepkime.

C
celsius ölçeği: Suyun donma noktasını sıfır, kaynama noktasını 100 derece olarak kabul eden sıcak-

lık ölçeği.

Ç
çelik: Temel bileşenleri demir ve karbon olan alaşım.

çimento: Ana bileşenleri kalker ve kil olan kum, çakıl, tuğla, briket vb. maddeleri yapıştırmada kullanı-

lan yapı malzemesi.

D
delta: Bir ırmağın çatallanarak denize döküldüğü yer.

dipol: İki kutuplu.

SÖZLÜK
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dipol-dipol etkileşimi: İki kutuplu moleküller arasındaki elektrostatik çekim.

diyaliz: Yarı geçirgen bir zar aracılıyla homojen karışımların saflaştırılmasında kullanılan ayırma yön-
temi.

E
EDTA: Etilen diamin tetra asetik asit olarak bilinen organik bileşiğin kısaltılmış adı.

ekosistem: Belirli bir alanda bulunan canlılarla bunların içinde yaşadığı cansız çevrenin karşılıklı ilişki-
leriyle meydana gelen ve sürekliliği olan ekolojik sistem.

enzim: Canlı vücudundaki metabolizma olaylarında meydana gelen tepkimeleri hızlandıran madde.

F
fermantasyon: Bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla ısı vererek 

kimyasal değişime uğraması.

G
galvanizleme: Demir ya da çelikten yapılmış ürünlerin yüzeylerinin çinko metaliyle kaplanması.

glikoamilaz: Nişastanın, bir monosakkarit çeşidi olan glikoza parçalanmasını hızlandıran enzim.

H
ham su: Su arıtma tesisinde işlenmemiş, doğadan olduğu gibi alınan su.

hidrofil grup: Bir molekülde su molekülleriyle etkileşebilen grup.

hidrofob grup: Bir molekülde su molekülleriyle etkileşmeyen grup.

hidrojen bağı: F, O, N gibi elektronegatiflik değerleri yüksek atomlara bağlı hidrojenin kısmi artı yükle 
yüklenmesi sonucu, başka ya da aynı moleküldeki elektronegatif atomla yaptığı bağ.

I
ıtırlı bitki: Güzel, hoş kokulu bitki.

İ
indikatör: Nötralleşme tepkimesinin tamamlanıp tamamlanmadığının ve çözeltilerin pH değerlerinin 

tespit edilmesine yarayan organik asit ya da baz.

indirgen: Etkileştiği maddeye elektron vererek onun yükseltgenme basamağının azalmasına neden 
olan madde.

iyonik bağ: Kimyasal türler arasında elektron alışverişi sonucunda oluşan iyonlar arasındaki elektros-
tatik etkileşim.

J
jeneratör: Elektrik üreten araç.

jeomorfoloji: Yüzey bilimi.

jeotermal enerji: Yer altından çıkan sıcak su ya da sıcak su buharından elde edilen enerji. 

joule: Enerji birimi, 1 N’luk kuvvetin kendi doğrultusunda cisme 1 m yol aldırmasıyla yapılan iş.
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K
katalitik işlem: Enzim, koenzim ya da daha genel ifadesiyle katalizör kullanılarak bir tepkimenin hızının 

değiştirildiği işlem.

katalizör: Tepkimeye giren, tepkimenin hızını artıran ya da yavaşlatan, tepkime sonunda değişmeden 
çıkan madde.

kauçuk: Kauçuk bitkisinin öz suyundan elde edilen madde.

kovalent bağ: Elektronegatiflik değerleri birbirine yakın olan, elektron alma eğilimli atomlar arasında 
elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağ.

kraft yöntemi: Ağaç ya da odunlardan kâğıt hamuru elde edilmesinde kullanılan en yaygın yöntem.

kreatin: Kas hücrelerinde gerçekleşen tepkimelerde oluşan, idrar yoluyla böbreklerden hiçbir değişime 
uğramadan atılan organik bileşik.

kuru pil: Akıntı yapmaması için elektroliti soğurucu bir maddeyle kaplı pil, üreteç.

L
lazer: Çok şiddetli, eş fazlı ve tek renk ışık elde etmek için geliştirilmiş optik düzenek.

lagün: Açık denizden bir kum setiyle ayrılmış ya da kıyı dilinin gelişmesiyle göl biçimini almış sığ koy 
ya da körfez.

lehim: İki ya da daha fazla sayıda metal parçanın, görece düşük erime sıcaklığına sahip kalay ve kur-
şundan oluşmuş bir alaşımı eritip bağlantı yerine akıtarak yapıştırma işlemi.

london kuvvetleri: Apolar moleküller arasında taneciklerin gelişigüzel hareketleri sonucunda oluşan 
elektrostatik çekim kuvveti.

M
maden suyu: Jeolojik ve fiziksel olarak koruma altında tutulan yer altı sularından kuyu açılarak veya 

kaynaktan doldurularak elde edilmiş, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm’den daha az ol-
mayan doğal su.

magmatik kayaç: Erimiş hâlde bir silikat hamuru şeklinde olan magmanın veya akkorun yer kabuğu-
nun derinliklerinde ya da yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu meydana gelen kayaç.

metal deaktivatör: Metallerin tepkimeye girme eğilimlerini düşürmeye yarayan kimyasal madde.

metalik bağ: Metal atomlarının bir arada durmasını sağlayan elektrostatik çekim kuvveti.

metalurji: Metal ve alaşımların, cevher veya metal içeren ham maddelerden, kullanım sürecine uygun 
kalitede üretilmesini, saflaştırılmasını, alaşımlandırılmasını, şekillendirilmesini ve korunmasını konu 
alan bilim ve teknoloji dalı.

mineral: Doğal şekilde oluşan, belli kimyasal bileşime sahip anorganik madde.

mutajenik: Gen mutasyonuna neden olan madde.

N
nötralleşme tepkimesi: Asit ve bazlar arasında gerçekleşen, ürün olarak tuz ve çoğu zaman da su 

oluşan tepkime.

O
optik: Işıkla ilgili, ışık bilgisi.
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Ö
ötegezegen: Güneş sistemi dışındaki gezegen.

ötelenme: Bir yerden başka bir yere, dönme hareketi yapmaksızın gitme.

özdeş: Her özelliğiyle aynı olan nesne, bire bir kopya.

öz ısı: Birim kütledeki maddenin sıcaklığı 1 ºC değiştiğinde alınan ya da verilen ısı.

P
PET: Polyester ailesine ait termoplastik bir malzeme olan polietilen tereftalat polimerinin kısaltması.

pH: Çözeltide serbest olarak bulunan hidronyum iyonu miktarını ifade etmede kullanılan değer.

pH kâğıdı: Çözeltilerin pH değerlerinin yaklaşık olarak tespit edilmesini sağlayan, içine farklı indikatör-

ler emdirilmiş kâğıt.

pigment: Tüm nesnelerin renklerini oluşturan renk tanecikleri.

pirinç: Bakır metaline çinko katılarak elde edilen sarı renkli alaşım.

polimer: Monomer olarak adlandırılan görece küçük moleküllerin birbirlerine bağlanmasıyla oluşan çok 

uzun zincirli molekül.

polipeptit: Amino asitlerin birbirine bağlanmasıyla oluşan çok uzun zincirli molekül.

PVC: Monomeri vinil klorür olan polivinil klorürün kısaltması. 

R
radyan: Çemberde bir merkez açının gördüğü yayın yarıçapa oranı.

radyoaktif: Kendiliğinden parçalanabilme özelliği gösteren atom çekirdeği.

radyoaktivite: Atom çekirdeklerinin kendiliğinden parçalanabilme özelliği.

reosta: Ayarlanabilir direnç.

rezistans: Elektrik devrelerinde elektrik enerjisini ısıya dönüştüren öge.

rota: Görüş ya da tutuma göre gidilen, izlenen yol.

rotor: Elektrik motorunun dönen parçası.

S
salamura: Turşu, asma yaprağı, beyaz peynir ve sofralık zeytin yapımında kullanılan fermantasyon 

yöntemi.

soy metal: Asitlerle ve havanın oksijeniyle tepkimeye girmeyen metaller.

T
toksik: Biyolojik sistemlerde hasar ya da ölüme neden olan maddelerin genel adı.

tortul kayaç: Kayaların akarsu, rüzgâr, dalga gibi dış etkenler tarafından aşındırılarak sürüklenen 

kırıntılarının ve diğer çözünme ürünlerinin normal basınç ve sıcaklıkta birikmesiyle oluşan kayaçlar.

tunç: Bakır ve kalay metallerinden oluşmuş alaşım.

turba: Göl yataklarındaki su seviyesinin düşmesiyle bitki faaliyetlerinin ön plana çıkması, kışın su sevi-

yesindeki artışla bitkinin ölümü ve bu doğa olayının sürekli tekrarlanması ile bitki kök ve gövdelerinin 

binlerce yıl süren dönüşümlü birikimleri sonucunda oluşan organik toprak türü.
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turnusol kâğıdı: Asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renk alan, turnusol indikatörü emdirilmiş 
kâğıt.

U
ultrason: Frekansı 20.000 Hz’den yüksek olan ve insan kulağının algılayamadığı ses dalgaları, ultra-

ses.

ultrasonik: Ultrasonla ilgili olan. 

uzay: Tüm varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

Ü
üre: Memelilerin vücudunda proteinlerin yanma ürünü olan amonyağın karaciğerde karbondioksitle tep-

kimesinden oluşan organik madde.

V
vakum: 1. Havası alınmış, basıncı düşürülmüş. 2. Basıncın, atmosfer basıncından daha düşük olması.

vantuz: Düz bir yere yapıştırılarak çekip emmeye yarayan alet, çekmen.

vinç: Ağır yükleri yükseklere çıkarmakta kullanılan makine.

viskozite: 1. Maddenin ağdalı, koyu kıvamlı olma durumu. 2. Akmaya karşı gösterilen direnç. 

voltaj: Potansiyel farkı, elektriksel gerilim.

voltmetre: Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farkını (gerilimi) ölçmeye yarayan ölçü 
aleti.

Y
yükseltgeyici: Etkileştiği maddeden elektron alarak onun yükseltgenme basamağının yükselmesine 

neden olan madde.

Z
zeolit: Volkanların patlamasıyla ortaya çıkan kül ve lavların, göl veya deniz sularıyla kimyasal tepkime-

ye girmesi sonucu oluşan kristal yapıda alüminyum silikatlar.
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