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SPEKTRUM

 ▶ Bir delikten giren güneş ışığı (beyaz ışık) 
prizmadan geçip fotoğraf filmine düşü-
rüldüğünde kırmızıdan mora kadar bir 
dizi renge ayrılır. İlk olarak Newton’un 
keşfettiği bu renk dizesine spektrum de-
nir

 ▶ Bu spektrum sürekli spektrumdur yani 
tüm görünür bölge renkleri vardır.

 ▶ Güneş ışığı prizmadan geçirilmeden 
önce bir gazın içerisinden geçirilirse gaz 
ışık enerjisinin bir bölümünü gaz ab-
sorblar (emer, absorption;emme). 

 ▶ Bu durumda spektrumda gazın emdiği 
bölgelerde siyah çizgiler oluşur. Bu tip 
spektruma absorbsiyon spektrumu de-
nir.

 ▶ Isıtılan bir gazdan çıkan ışınlar fotoğraf 
filmine düşürülürse siyah bir film üze-
rinde yer yer renkli çizgiler oluşur. Bu 
spektruma emisyon (yayma) spektrumu 
denir. 
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KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimyada çoğu konu TYT'de temel atılıp AYT'de ileri 
düzeyi işlenecek şekilde hazırlanmıştır. Atom bu konu-
ların ilki, TYT atomu alfabe olarak kabul edip AYT'de 
bunun üzerine biraz daha ayrıntılı, güncel atom tarifi 
yapıyoruz. TYT atomu bilmiyorsak burada biraz sıkıntı 
çıkabilir.
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 ▶ Absorbsiyon spektrumu ve emisyon 
spektrumundaki çizgiler atom için ka-
rarkteristiktir ve hep aynı yerde çıkar. 
Bir atomun absorbsiyon spektrumu ile 
emisyon spektrumunu üst üste çakıştırı-
lırsa sürekli spektrum elde edilir. 

BOHR ATOM MODELİ

Bohr atom modeli ilk defa yörüngelerden 
bahseden modeldir, bu modele göre:

 ▶ Elektronlar çekirdekten belirli uzaklıkta 
ve belirli enerjiye sahip yörüngelerde bu-
lunur. Bu yörüngelere enerji düzeyi (sevi-
yesi), katman veya kabuk denir

 ▶ Enerji düzeyi bir tam sayı ile belirtilir. Çe-
kirdeğe en yakın enerji düzeyi 1 olmak 
üzere sayı (n = 1, 2, 3, 4...) veya harflerle 
(n=K, L, M, N...) ifade edilir. 

 ▶ Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en 
uzaktaki kabuk maksimum enerjiye sa-
hiptir.

 ▶ Temel hâlde atom kararlıdır ve ışın yay-
maz.

 ▶ Elektronun dışarıdan enerji alarak daha 
yüksek enerji düzeyine geçmesine ato-
mun uyarılmış hâli denir.

 ▶ Atom uyarılmış hâlde kararsızdır. Kararlı 
olmak için düşük enerjili temel hâle ge-
çer. Temel hâle geçerken aldığı enerjiyi 
ışıma olarak geri verir.

 ▶ Yayılan ışığın enerjisi, iki enerji düzeyi 
arasındaki enerji farkına eşittir. 

Yukarıda bir atomun elektronlarının yörün-
geler arasındaki yer değiştirmesi şematik 
olarak gösterilmiştir. 

Bu gösterime göre:

I. 1 numaralı uyarılmadır.

II. 2 numaralı geçiş sonucunda absorbsiyon 
spektrumu oluşur.

III. 3 numaralı geçişte emisyon gerçekleşir.

A) Yalnız I      B) Yalnız II           C) I veII

         D) II ve III     E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

BOHR ATOM MODELİ’NİN SINIRLILIKLARI

 ▶ Bohr atom modeli yalnızca 1H, 2He+  , 3Li2+ 
gibi tek  elektronlu taneciklerin spekt-
rumlarını açklayabilmiştir.

 ▶ Atom spektrumlarında bazı çizgilerin 
parlak, bazı çizgilerin daha soluk olduğu-
nu açıklayamamıştır. 

 ▶ Fizik kurallarına göre çekirdek çevresin-
deki dairesel yörüngede belirli hızla dö-
nen elektronların çekirdeğe düşmesi 
gereklidir, Bohr bunun sebebini açıklaya-
mamıştır. 

 ▶ Bohr elektronların neden belirli enerjiye 
sahip yörüngelerde bulunması gerektiği-
ni, yörüngelere arasında neden buluna-
mayacağını açıklayamamıştır. 
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MODERN ATOM MODELİNİN GELİŞİMİNE 
KATKIDA BULUNAN BİLİM İNSANLARI. 

 ▶ James Clerk Maxwell → elektromanyetik ışıma
 ▶ Max Planck → Enerjini kuantlı oluşu
 ▶ Albert Einsetin → Fotoelektrik olay
 ▶ Louis De Broglie → Elektronun dalga özelliği
 ▶ Werner Heisenberg → Belirsizlik ilkesi
 ▶ Erwin Schrödinger → Schrödinger denklemi
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 ▶ Açısal momentum kuantum sayısı ge-
nellikle rakam ile değil harf ile gösterilir:

 0 yerine s (sharp)

 1 yerine p (principal)

 2 yerine d (diffuse)

 3 yerine f (fundamental)

2. Açısal Momentum Kuantum Sayısı;

(Yan Kuantum Sayısı, İkincil Kuantum Sayısı)  

 ▶ l ile gösterilir 

 ▶ Orbitalin sınır yüzeylerini (şeklini) belirler.

 ▶  Bir temel enerji seviyesinde kaç tane alt 
enerji seviyesi olduğunu belirler. 

 ▶ Başkuantum sayısı ile beraber orbitalin 
enerjisini belirler. 

 ▶ n. enerji düzeyinde açısal momentum 
kuantum sayısı en fazla (n-1) olabilir. 

 

 Yani:

 n=1. enerji düzeyinde l = 0 olur

 n=2. enerji düzeyinde l = 0 ve 1 olur. 

 n=3. enerji düzeyinde l = 0,1 ve 2 olur. 

 n=4. enerji düzeyinde l = 0,1,2 ve 3 olur.

KUANTUM SAYILARI

1. Baş Kuantum Sayısı;  

 ▶ n ile gösterilir ve orbitalin çekirdeğe olan 
ortalama uzaklığını belirler. 

 ▶ Orbitalin temel enerji seviyesini belirler.

 ▶ Enerji düzeyi veya kabuk olarak da adlan-
dırılır

 ▶ 1,2,3,4,5,... gibi tamsayılarla veya 
K,L,M,N,O,... gibi harflerle gösterilir.

NOT:

l = 4 ve daha fazlası şu anda mevcut değil-
dir. Doğada bulunan veya bizim ürettiğimiz 
atomlar arasında l =4 kuantum sayısına sa-
hip orbitali kullanacak atom yoktur. Bu ne-
denle n=5 enerji düzeyinde teorik olarak l =4 
olsa da gerçekte l değeri en fazla 3 olabilir.

2012
2013

2015
2017



7

 ▶ Orbitallerin şekli her yörüngede aynıdır 
yani l =O değerinde olan s orbitali her yö-
rüngede küreseldir. 

 ▶ Orbitallerin büyüklüğü ise her yörüngede 
farklıdır. Çekirdeğe en yakın enerji düze-
yindeki (n=1) orbitaller çekirdek trarafın-
dan çok çekildiği için hacimce küçüktür, 
enerji düzeyi arttıkça orbital büyür.

 ▶ Yani 2. enerji seviyesindeki s orbitali 1. 
enerji seviyesindeki s orbitalinden hacim-
ce daha büyüktür. 

 ▶ Orbitalin hacimce daha büyük olması 
daha çok elektron almasını sağlamaz, s 
orbitali tüm enerji seviyelerinde aynı sayı-
da elektron alır.
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3. Manyetik Kuantum Sayısı;  

 ▶ ml ile gösterilir.

 ▶ Bir alt enerji düzeyinde kaç tane orbital 
olduğunu belirler. 

 ▶ Orbitallerin manyetik alandaki yönelimi-
ni belirler. 

 ▶ ml -l ile + l arasındaki tam sayı değerlerini 
alır. 

Enerji
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4
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0

0

0

0

0

0

0-1-2 +1 +2

-1 +1

-1 +1

 ▶ Her bir manyetik kuantum sayısı bir orbitale 
karşılık gelir, yani:

  s alt enerji düzeyi 1 orbitalden, 
 p alt enerji düzeyi 3 orbitalden, 
 d alt enerji düzeyi 5 orbitalden 
 f alt enerji düzeyi 7 orbitalden oluşur.

 ▶ Her bir orbital bir çember veya kare ile gös-
terilir. 

 ▶ Bir orbital birbirine zıt yönde dönmek şartı 
ile en fazla iki elektron alabilir. 

 ▶ Bu nedenle yarı dolu orbital       veya       şek-
linde gösterilir. 

 ▶ Tam dolu orbital ise veya  şeklinde 
gösterilir. 



9

s2

( l = 0 ) O

p6

( l = 1 )
O-1 +1

O-1 +1 +2-2

O-1 +1 +2-2-3 +3

d10

( l = 2 )

f14

( l = 3 )

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2012)

Başkuantum sayısı 4 ve açısal momen-
tum kuantum sayısı 3 olan bir elektro-
nun bulunduğu orbitalin türü ve olası 
manyetik kuantum sayıları hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

A)  s   0

B)  p          -1,0,+1

C)  d          -1,0,+1

D)  d       -2,-1,0,+1,+2

E)  f             -3,-2,-1,0,+1,+2,+3

Orbital
 Türü                       ml
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4. Spin Kuantum Sayısı;  
 ▶ ms ile gösterilir.
 ▶ Elektronun dönüş yönünü belirtir. 
 ▶ Her orbitale giren iki elektrondan birinin spini 

+1/2 diğerinin ise -1/2 dir. 

-1/2 +1/2 -1/2
ve

+1/2
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n = 3 ve ml = -1 kuantum sayılarına sahip 
bir elektronla ilgili:

I. Elektronun baş kuantum sayısı 3'tür.

II. Elektronun açısal momentum kuan-
tum sayısı 1 olabilir.

III. Elektron d orbitallerinde bulunabilir.

IV. Elektronun spin kuantum sayısı +1/2 
veya -1/2 olabilir.

A) I ve II      B) II ve IV           C) I, II veIII

         D) II, III ve IV     E) I, II, III ve IV

yargılarından hangileri doğrudur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013)

Kuantum sayıları ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Başkuantum sayısı orbitalin çekirdeğe 
olan ortalama uzaklığını belirtir.

B) n. kabuk için açısal momentum kuan-
tum sayısı en fazla n-1 olabilir.

C) Açısal momentum kuantum sayısı (l) 1 
olan orbital s orbitalidir.

D) Manyetik kuantum sayısı -l ile +l arasın-
daki tamsayıları alır.

E) Spin kuantum sayısı (ms) -1/2 veya +1/2 
değerlerini alır.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2015)

ELEKTRON DİZİLİMİ

 ▶ AUFBAU kuralına göre elektronlar düşük 
enerjili orbitalden başlayarak yerleşir, dü-
şük enerjili orbitali doldurmadan yüksek 
enerjili orbitale geçmezler. 

 ▶ Bir orbitalin enerjisi (n+l) değeri ile doğru 
orantılıdır. 

 ▶ (n+ l) değeri aynı olan orbitallerin enerjisi 
n değeri ile doğru orantılı olarak artar. 

 ▶ Yani aufbau kuralına göre elektronlar yu-
karıdaki sıra ile dolmalıdır, yukarıdaki sıra 
aynı zamanda orbitallerin enerji sıralama-
sıdır. 

12Mg : 1s2 2s2 2p6 3s2

23V : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3

20202012
2014

2016
2017

2019
2020
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 ▶ HUND kuralına eş enerjili orbitallere elektron 
yerleşirken öncelikle her bir orbitale aynı spinli 
bir elektron yerleştirilir. 

 ▶ Eş enerjili orbitallerin tamamı yarı dolu hale 
geldikten sonra zıt spinli ikinci elektronlar yer-
leştirilir. 

Örneğin p1 ‘in olası elektron yerleşimleri:

şekillerinden herhangi biri gibi olabilir. 
p2’ nin elektron yerleşimi ise:

şekillerinden herhangi biri gibi olabilir ancak p2 
yerleşimi:

şeklinde olamaz. 

DİKKAT
• Pauli ilkesine göre bir atomda herhangi iki 

elektronun 4 kuantum sayısının 4ü de aynı 
olamaz!

• Bu nedenle aynı orbitale giren iki elektronun 
baş kuantum sayısı, açısal momentum ku-
antum sayısı, manyetik kuantum sayısı aynı 
olduğu için spin kuantum sayısı farklı olmak 
zorunadır. 

35Cl elementinin temel hal elektron dizilimi yapıp, 
elektronları orbitallere yerleştirelim. Daha sonra 
her bir elektronun kuantum sayılarını bulalım. 

22Ti elementinin temel hal elektron dizilimini yapıp 
aşağıdaki soruları bu dizilime göre cevaplayınız?

a) l = 0 kuantum sayısına sahip kaç elektronu var-
dır?

b) ml = +1 olan elektron sayısı en fazla kaç olabi-
lir?

c) n=3 ve ml  = 0 olan elektron sayısı en az kaç 
olabilir?

ç) ms = +1/2 olan elektron sayısı en fazla kaç ola-
bilir?
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Temel haldeki bir atomun en yüksek 
enerjili orbitalinin başkuantum sayısı 3 
olup bu orbitalde 5 tane +1/2 spinli 3 tane 
-1/2 spinli elektron yer almaktadır.

Buna göre bu elementin elektron dizi-
liminde ml = 0 kuantum sayısına sahip 
elektron sayısı en fazla kaç olabilir?

A) 8

B) 10

C) 12

D) 13

E) 14

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2017, 2020)

Bir elementin temel hal elektron dizili-
minde ml = +1 kuantum sayısına sahip 
toplam 4 tane elektronu vardır.

Bu element ile ilgili olarak verilen:

I. En az 14 elektronu vardır.

II. Elektron dizilimi [18Ar]4s23d3 şeklinde 
olabilir

III. ml=+1 kuantum sayısına sahip 4 
elektronun 2 tanesi -1/2spinli, diğer 2 
tanesi ise +1/2 spinlidir.

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?
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X elementinin temel hal elektron diziliminde man-
yetik kuantum sayısı -1 ve spin kuantum sayısı 
-1/2 olan toplam elektron sayısı 1’dir. 
Buna göre bu şartı taşıyan elementlerden atom 
numarası en büyük olanının elektron dizilimini 
yapınız. 

İYONLARIN ELEKTRON DİZİLİMİ

 ▶ Elementlerin periyodik tablodaki yerleri 
bulunurken iyon dizilimi yapılmaz, nötr di-
zilim yapılılr

 ▶ Negatif iyonların elektron dizilimi soruldu-
ğunda doğrudan elektron sayısı dizilir.

9F
-   : 1s2 2s2 2p6 

 ▶ Pozitif yüklü iyonlarda (özellikle atom nu-
marası 20’den büyükse) nötr haldeki elekt-
ron dizilimi yapılıp, element kaç elektron 
vermişse o kadar elektron silinir.

 ▶ Bir element elektron verirken en dıştaki 
(çekirdeğe en uzak olduğundan dolayı) 
yörüngeden verir;

2014
2018
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İZOELEKTRONİK TANECİKLER

 ▶ Elektron sayısı ve dizilimi aynı, proton sayısı 
farklı taneciklerdir

 ▶ Proton sayısı farklı olduğu için farklı elemente 
aitlerdir ve kimyasal özellikleri farklıdır.

 ▶ Aynı dizilime sahip odlukları için kimyasal özel-
likleri birbirine benzer ancak aynı değil farklıdır.

 ▶ Katyonların izoelektronik olma durumunda 
yanda belirttiğimiz dizilim kurallarına dikkat 
edilmelidir;
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KÜRESEL SİMETRİ

 ▶ Orbitallerin uzayda eşdeğer kullanımı-
dır.

 ▶ Bir atomun son orbitali tam dolu veya 
yarı dolu ise o atom küresel simetriktir.

 ▶ Küresel simetrik atom, küresel simetrik 
olmayana göre daha kararlıdır ve elekt-
ronunu daha sıkı çeker.

 ▶ Küresel simetri iki yerde elektron dizili-
minde istisna oluşmasına sebep olur;

 S2d4 ile biten atom s1d5 olarak

 S2d9 ile biten atom s1d10 olarak dizilir.

Dikkat edilmesi gereken aynı durum s ile 
p arasında olmaz. Yani s1p6 diye bir dizilim 
sözkonusu değildir, doğru olanı s2p5’tir.

Aşağıda verilen taneciklerden hangisi 
izoelektroniktir?

A)  22Ti - 24Cr2+ 

B)  26Fe3+ - 24Cr+

C)  20Ca2+ - 22Ti

D)  8O2- - 9F
+

E)  31Ga3+-28Ni

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014)
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UYARILMA

 ▶ Elektronun bulunduğu konumdan daha 
üst enerjili konuma geçmesine uyarılma 
denir.

 ▶ Temel haldeki atom uyarılırken enerji alır 
bu nedenle uyarılmış atomun enerjisi te-
mel halden daha fazladır. 

 ▶ Uyarılmış atom temel hale dönerken al-
dığı enerjiyi dışarıya foton yayarak (emis-
yon spektrumu) geri verir. 

 ▶ Uyarılmış atom;

 Kararsızdır

 Yüksek enerjilidir

 Elektronunu daha kolay verir

 Fiziksel özelliği değişmiştir

X: 1s22s12p6

Yukarıdaki elektron dizilimi ile ilgili olarak 
verilen:

I. Uyarılmış haldedir.

II. Temel hale göre daha kararlıdır.

III. Temel hale dönerken foton yayar.

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014)
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PERİYODİK SİSTEMDE YER BULMA

Değerlik Orbitali ve Değerlik Elektronları

• Bir A grubu elementi için (elektron dizili-
mi s veya p ile biten atomlar için) en yük-
sek enerji düzeyindeki orbitallerine de-
ğerlik orbitalleri, değerlik orbitallerindeki 
elektronlara değerlik elektronları denir.

• B grubu elementleri için (elektron dizilimi 
d ile biten atomlar için) ise değerlik orbi-
talleri ns ile (n-1) d orbitalleridir. 

• Değerlik elektronları en yüksek enerji dü-
zeyindeki elektronlar olduğundan atom 
çekirdeğinin çekim gücünden daha az 
etkilenir. 

• Tepkimeye katılan, kimyasal bağ oluştu-
ran; bağ oluşturmak için alınan, verilen, 
ortaklaşa kullanılan elektronlar değerlik 
elektronlarıdır. 

• Bu nedenle aynı değerlik elektron sayısı-
na sahip olan elementler, benzer kimya-
sal özellikleri gösterir. 

• Periyodik sistem bu özellikler göz önün-
de bulundurularak düzenlendiği için ele-
mentin değerlik elektronunun sayısı pe-
riyodik sistemdeki grup numarasını verir. 

• Elementlerin bulunduğu en yüksek enerji 
düzeyi ise periyodik sistemdeki periyodu-
nu belirtir.

20172012
2015
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YER BULMADA İSTİSNALAR

 ▶ 2He : 1s2 Helyum gazı soygaz olduğu için 
değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağ-
men 8A grubundadır.

 ▶ Periyodik sistemde 3 tane 8B grubu var-
dır, bunların elektron dizilimleri s2d6 , s2d7  
ve s2d8 ile sonlanır. 

 ▶ Küresel simetriden dolayı s1d10 ile sonla-
nan elementler 1B grubundadır. 

 ▶ s2d10 ile biten elementler 2B grubundadır. 



20

23V atomu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012, 2016, 
2017, 2020)

A) Elektron dizilimi [18Ar]4s23d3 şeklindedir.

B)  l = O kuantına sahip orbitallerde 4 tane 
+1/2 spinli elektronu vardır.

C) Periyodik sistemde 4. periyot 5. grupta 
(5B) yer alır.

D) Başkuantum sayısı 3 olan 8 tane elektro-
nu vardır.

E) 3d orbitallerinden ml değeri -2, 0 ve +2 
olanlarda birer tane elektron olabilir.

16X
2-,17Y

-, ve 19Z
+ iyonlarının yarıçapları hangi 

seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A)  16X
2- > 17Y

- > 19Z
+ 

B)  17Y
- > 16X

2- > 19Z
+

C)  19Z
+ > 16X

2- > 17Y
-  

D)  19Z
+ > 17Y

- > 16X
2- 

E)  16X
2- > 19Z

+ > 
17Y

- 
(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2018)
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PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ

ATOM YARIÇAPI

• Bir elementin yörünge 
sayısı onun periyot nu-
marasını verir. Bu ne-
denle periyodu büyük 
olanın yörünge sayı-
sı dolayısıyla atomun 
çapı da büyüktür. 

• Aynı periyottaki ele-
mentlerden proton 
sayısı fazla olan (yani 
sağda olan) elektron-
lara daha fazla çekim 
uygulayacağı için proton sayısı fazla 
olan elementin çapı küçüktür. 

• Farklı periyottaki elementlerde sol 
veya sağda olmasına bakılmaz peri-
yodu büyük olan elementin çapı da 
büyük olur. 

+

Atomik Yarıçap
0,53 Å

ATOMİK YARIÇAP

KOVALENT YARIÇAP

• Atom çekirdeğinden 
en dış katmandaki 
elektrona olan uzaklık-
tır.

• Hidrojenin atomik ya-
rıçapı 0,53 Å dır. 

+ +

Kovalent Çap
0,74 Å

• Birbiri ile kovalent bağ 
yapmış aynı iki atom çe-
kirdeği arasındaki mesa-
fenin yarısıdır

• Hidrojenin kovalent yarı-
çapı 0,37 Å dır. 

PERİYODİK 
SİSTEMİN 

YERLEŞİMİ
14%

PERİYODİK 
SİSTEMDEKİ 

ELEMENTLER
54%

PERİYODİK 
ÖZELLİKLERD
EKİ DEĞİŞİM

32%

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimyada çoğu konu TYT'de temel atılıp 
AYT'de ileri düzeyi işlenecek şekilde hazır-
lanmıştır. Periyodik sistem de bu konuların 
biri, TYT periyodik sistemi alfabe olarak ka-
bul edip AYT'de bunun üzerine biraz daha 
ayrıntılıişliyoruz. TYT atom ve TYT periyodik 
sistem bilinmiyorsa burada biraz sıkıntı çı-
kabilir.

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
PERİYODİK SİSTEMİN YERLEŞİMİ 1 3

22PERİYODİK SİSTEMDEKİ ELEMENTLER 1 1 1 1 12
PERİYODİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM 1 7

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
PERİYODİK SİSTEMİN YERLEŞİMİ 2
PERİYODİK SİSTEMDEKİ ELEMENTLER 1 1 1 1 1 1 1 1
PERİYODİK ÖZELLİKLERDEKİ DEĞİŞİM 1 1 2 1 1

20162012
2013

2013
2015
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VAN DER WAALS YARIÇAPI

İYONİK YARIÇAP

• Birbirine bağlı olmayan iki atomun en 
yakın çekirdekleri arasındaki uzaklığın 
yarısıdır.

• Hidrojen atomunun Van der Waals yarı-
çapı 1,20 Å dır. 

+ +

• İyonik yarıçap, iyonik bağlı bileşikteki 
bir iyonun yarıçapıdır. 

• İyonik bağlı bileşiklerde iyonlar aynı 
büyüklükte değildir. Bu nedenle iyon 
yarıçapı iyonlar arasındaki uzaklığın 
yarısı değildir. 

+ + + +

Ca atomu Yarıçapı
1,75 Å

+

O atomu Yarıçapı
0,75 Å



Ca2+ İyon Yarıçapı
1,0 Å

O2- İyon Yarıçapı
1,40 Å
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METALİK ÖZELLİK

• Metaller elektron verme 
eğilimi yüksek olan ele-
mentlerdir. 

• Bir elementin kolay elekt-
ron verebilmesi için çapı-
nın büyük olması gerekli-
dir.

AMETALİK ÖZELLİK

• Ametaller elektron alma 
eğilimi yüksek olan ele-
mentlerdir. 

• Bir elementin kolay elekt-
ron alabilmesi için çapının 
küçük olması gereklidir.

Periyodik sistemin 14. grup (4A) elementleri 6C, 
14Si, 32Ge, 50Sn, 82Pb hakkında verilen

I. En aktif ametal C’dir.
II. En aktif metal Pb’dir. 
III. Si ve Ge yarı metaldir. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

16X
2-,17Y

-, ve 19Z
+ iyonlarının yarıçapları hangi 

seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A)  16X
2- > 17Y

- > 19Z
+ 

B)  17Y
- > 16X

2- > 19Z
+

C)  19Z
+ > 16X

2- > 17Y
-  

D)  19Z
+ > 17Y

- > 16X
2- 

E)  16X
2- > 19Z

+ > 
17Y

- 
(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2018)

Yukarıdaki 1. şekilde H2 molekülü 2. şekilde 
ise 2 tane He atomunda yer alan bazı uzak-
lıklar gösterilmiştir.

Buna göre bu uzaklıklar ile ilgili olarak ve-
rilen:

I. Hidrojenin atomik yarıçapı 0,37 angst-
romdur.

II. Helyumun kovalent yarıçapı 1,40 angst-
romdur.

III. Helyumun van der waals yarıçapı hidroje-
nin kovalent yarıçapından büyüktür.

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

          Şekil  1                           Şekil 2



5

İYONLAŞMA ENERJİSİ

• Gaz haldeki bir elementin son yörünge-
sindeki 1 elektronu koparabilmek için, ele-
mente verilmesi gereken enerjiye iyonlaş-
ma enerjisi denir. 

 X(g)  + İE1  → X+(g) + 1e-

• Bir elementten 1 elektron kopardıktan 
sonra ikinci elektronu (iki elektronu değil) 
koparmak için verilmesi gereken enerji 2. 
İyonlaşma enerjisidir;

 X+(g) + İE2 → X2+(g) + 1e-

• Aynı mantıkla 6. İyonlaşma enerjisi 5 
elektron kopardıktan sonra altıncı elekt-
ronu koparmak için verilmesi gereken 
enerjidir. 

 X5+(g) + İE6 →  X6+(g) + 1e-

• Bir element elektron verdikçe geri kalan 
elektronlarına uyguladığı elektron başına 
çekim arttığı için geri kalan elektronları 
koparmak güçleşir. 

• Yani ardışık gelen iyonlaşma enerjileri da-
ima artar;

 İE1 < İE2 < İE3 < İE4 < İE5 < İE6 <….

• Bir elementten 2 elektron koparmak isti-
yorsak birinci iyonlaşma enerjisi ve ikinci 
iyonlaşma enerjisinin toplamı kadar ener-
ji vermemiz gerekir.  Aynı şekilde 6 elekt-
ron koparmak istiyosak ilk 6 iyonlaşma 
enerjisinin toplamı kadar enerji vermemiz 
gerekir. 

 X(g)  + Q  → X2+(g) + 2e-      Q = İE1 +İE2

• Bir elemente enerji vererek tüm elektron-
larını koparabiliriz bu nedenle bir elemen-
tin nötr haldeki elektron sayısı yani atom 
numarası kadar iyonlaşma enerjisi vardır

• Element son yörüngesindeki elektronları 
verince soygaza benzeyeceği için elekt-
ron vermesi güçleşir. Bu nedenle element 
soygaza benzediği anda iyonlaşma ener-
jisinde aşırı artış gözlenir;

Element İE1 İE2 İE3

1H 1312 - -

2He 2372 5250 -

• Tablodaki elementler incelendiğinde sod-
yumun 1. İle 2. İyonlaşma enerjileri arasın-
da yaklaşık 9-10 kat artış vardır. Bu sodyu-
mun 1A grubunda olması nedeniyledir. İlk 
elektronunu verince soygaza benzeyen 
soydum 2. Elektronu soygaz düzenine 
ulaştığı için çok zor vermiştir.

• Aynı şekilde alüminyumun 3. İyonlaşma 
enerjisi ile 4 iyonlaşma enerjisi arasında 
aşırı bir artış vardır. Bunun sebebi alümin-
yumun 3A grubunda olmasıdır. 3 elektron 
verince soygaza benzediği için 4. İyonlaş-
ma enerjisi 3. den çok büyüktür.

• Kükürtün iyonlaşma enerjileri incelendi-
ğinde ise aşırı artış yoktur. Bunun sebebi 
kükürtün 6A grubunda olmasıdır, kükürt-
teki aşırı artış 6 ile 7. İyonlaşma enerjileri 
arasında olacaktır. 

• Böyle bir tablo verildiğinde artışların en 
büyüğünü değil 3,5 - 4 kattan daha fazla 
artmış olması şartını arıyoruz. 

• Bir elemente enerji vererek tüm elektron-
larını koparabiliriz bu nedenle bir elemen-
tin nötr haldeki elektron sayısı yani atom 
numarası kadar iyonlaşma enerjisi vardır
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• İyonlaşma enerjisinin pe-
riyodik tablodaki değişi-
mine baktığımızda ise çe-
kirdek kendine yakın olan 
elektronu daha fazla çeke-
ceği için atomun çapı bü-
yüdükçe elektron koparmak kolaylaşır. 

• Bu nedenle periyodik tabloda iyonlaşma 
enerjisi çap ile ters orantılıdır. 

• Soldan sağa artış sırasında 2A ve 5A (küre-
sel simetriden dolayı) elektronlarını bek-
lenenden daha çok çekerler, bu grupla-
rın iyonlaşma enerjileri kendilerinden bir 
sonra gelen 3A ve 6A’dan daha yüksektir;

• 1A<3A<2A<4A<6A<5A<7A<8A
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X, Y ve Z elementleri hakkında
- X ile Y’nin en büyük başkuantum sayısı aynı olup, 
X’in atom hacmi Y’den büyüktür. 
- Y ile Z aynı grupta yer almaktadır ve Z’nin iyon-
laşma enerjisi Y’den fazladır. 
bilgileri verilmektedir. 

Buna göre bu elementler hakkında verilen: 

I. X’in iyonlaşma enerjisi Y’den büyüktür.
II. X’in atom hacmi Z’den büyüktür. 
III. Atom numaraları Y>X>Z şeklindedir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?



8

ELEKTRON İLGİSİ

• Gaz halindeki nötr bir ato-
mun bir elektron alma-
sı sırasında gerçekleşen 
enerji değişimine elekt-
ron ilgisi denir.  

• Elektron ilgisi genellikle 
ekzotermiktir

 X(g) + e- → X-(g) + Eİ

• Bir element elektronu ne kadar çok çe-
kiyorsa o kadar çok almak isteyeceği için 
elektron ilgisi çap ile ters orantılı olarak 
artar.

• Soygazların elektron ilgisi yoktur. 

• İstisna olarak klorun elektron ilgisi flor-
dan fazladır. 

ELEKTRONEGATİFLİK

• Bir atomun bağ elektron-
larını kendine çekme ye-
teneğinin ölçüsüdür

• Elektronegatifliği en yük-
sek olan element flordur.

• Elektronegatifliği en düşük element 1A 
grubundaki fransiyumdur. 

• Soy gazların elektronegatifliği yoktur.

• Çapı küçük olan atom elektronlara daha 
fazla sahip çıkacağı için çap ile ters oran-
tılıdır. 

1H, 3Li, 11Na ve 19K atomları ile ilgili olarak ve-
rilen:

I. Aynı grupta bulunurlar.

II. Atom çapı en büyük olan K'dir.

III. İyonlaşma enerjisi en büyük olan H'dir. 

IV. Elektron ilgisi en büyük olan Li'dir

A) I ve II      B) II ve IV           C) I, II ve III

         D) II, III ve IV     E) I, II, III ve IV

yargılarından hangileri doğrudur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013, 2016)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2012)

Periyodik sistemin IIA ve IIIA grubu ele-
mentleri ile ilgili:

I. IIA grubu tüm bileşiklerinde +2 değerlik 
alır. 

II. IIIA grubunda iyonlaşma enerjisi yukarı 
doğru artar. 

III. Her iki grupta genellikle iyonik bağlı bile-
şik oluşturur

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?
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OKSİT VE HİDROKSİTLERİN BAZLIĞI
• Metallerin (Al,Cr,Zn,Sn,Pb,Be 

hariç) oksitleri bazik özellikte-
dir. 

• Bazik oksitler su ile tepkimeye 
girerek bazlara dönüşürler. 

• Metal oksitler bazik olduğu  için metalik özellik 
arttıkça oksitin bazlık kuvveti artar. 

OKSİTLERİN VE HİDROJENLİ BİLEŞİKLERİN 
ASİTLİĞİ

• Ametallerin oksijence zen-
gin (CO2, N2O5 gibi) oksitleri 
asidik oksit, oksijence fakir 
(CO, N2O gibi) oksitleri ise 
nötr oksittir. 

• Asidik oksitlerin suda çö-
zünmesi sonucu asitler oluşur. 

• Ametal oksitlerde asidik karakter sağa ve 
yukarıya doğru artar. 

• Oksitler dışında halojenlerin hidrojenli bi-
leşikleri de (HF, HCl, HBr, HI) asittir. 

• Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde yu-
karıdan aşağıya doğru asitlik kuvveti ar-
tar. 
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(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013)

Periyodik sistem ile ilgili olarak verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İyonlaşma enerjisi bir grupta yukarı doğ-
ru artarken, bir periyotta genellikle sağa 
doğru artar. 

B) Çekirdek yükü sağa ve aşağı doğru artar. 

C) Periyodik sistemde elektronegatifliği en 
büyük element 9F'dir. 

D) Bir periyotta elektron ilgisi en büyük ele-
ment en sağda olandır.

E) Aynı grupta metalik karakter aşağı doğ-
ru artar.
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s Bloku Elementleri 

• 1A, 2A grubu elementleri ve He’yi içerir.

• Tamamı küresel simetriktir.

• Buılunduğu periyotta çapı en büyük ele-
mentleri içerir

• 1A daima +1 (hidrojen -1de alabilir.) 2A ise 
daima +2 değerliktedir. 

• Bloktaki metaller çok aktif oldukları için 
mineral yağ içinde veya vakumlu kaplar-
da saklanırlar.

ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ

2012
2012

2013
2015

2015
2016

2016
2017

p Bloku Elementleri 

• 3A, 4A,5A,6A,7A ve He hariç 8A grubu ele-
mentlerini içerir. 

• Blokta metal, ametal, yarımetal ve  soy-
gazlar mevcutur.

• 3A grubu genelde +3 değerliklidir ancak 
aşağı inildikçe p’deki 1 elektronu verip +1 
olma eğilimi artar. 

• 4A’nın ilk üyesi olan C -4 ile +4 arasında 
değerlik alabilir, grubun diğer üyeleri +2 
veya +4 değerlik alır. 

• 5A grubunun ilk iki elementi olan N ve P 
-3 ile +5 arasında değişen değerlik alırken 
grubun diğer üyeleri +3 veya +5 alırlar. 

• 6A grubunun ilk elementi olan oksijen 
flor ile yaptığı OF2 bileşiğinde +2 değerli-
ğe sahipken diğer bileşiklerinde genellik-
le -2 değerliklidir. 

• 7A grubunun ilk elementi olan flor tüm 
bileşiklerinde -1 değerlik alırken diğer ha-
lojen grubu elementleri -1 ile +7 arasında 
değişen değerlikler alabilirler. 
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d Bloku Elementleri 

• 4. periyottan itibaren başlar

• 2A’dan sonra 3B ile başlar 2B grubu ile bi-
ter.

• 2 tane 8B grubu olduğu için blok 10 sü-
tundan oluşur. 

• En  kalabalık bloktur. 

• d bloku metalleri diğer metallere göre  
daha sert ve erime noktası diğer metal-
lerden daha yüksektir. 

• B  grubu elementleri bileşiklerinde bir-
den fazla pozitif iyon yüküne sahip olabi-
lirler. 

f Bloku Elementleri 

• 6. ve 7. periyotta bulunur. 

• f bloku elementlerine iç geçiş elementle-
ri veya iç geçiş metalleri de denir. 

• 1. yatay sırasına lntanitler, 2. yatay sırasına 
aktinitler denir. 

• Isı ve elektriği iyi iletirler, erime ve kayna-
ma noktaları yüksektir. 

• Genellikle +3 iyon yüküne saahiplerdir. 

Temel hal elektron dizilimi 3d7
 ile biten bir 

atomun çekirdeğindeki yüksüz tanecik sayı-
sı 32'dir. 

Buna göre bu element ile ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012

A) Kütle numarası 59'dur. 

B) Periyodik sistemde d blokundadır. 

C) Elektron diziliminde l = 1 kuantına sahip 
tüm orbitalleri tam doludur.

D) Bileşiklerinde +2 ve +3 yükselgenme ba-
samağında bulunabilir.

E) Elementin s orbitallerinde 7 elektronu 
vardır.



14

2021

DEĞERLİK BULMA

• Bir atomun bir bileşikte veya bir iyondaki 
elektriksel yüküne yükseltgenme basa-
mağı denir. 

• İyonik bileşiklerde yer alan elementlerin 
yükseltgenme basamağına iyon yükü de 
denir.

• Bir bileşikte elementlerin yükseltgenme 
basamakları toplamı sıfıra eşittir.

• Bir iyonda yer alan elementlerin yükselt-
genme basamakları toplamı ise iyon yü-
küne eşittir.

Karbon elementi aşağıdaki bileşiklerin 
hangisinde, diğerlerinden farklı değerlik 
almıştır?

(1H, 6C, 8O, 9F, 11Na, 20Ca)

A)  CaCO3

B) CH4

C) NaHCO3

D) CF4

E) CO2

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2021)
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GAZLAR
Gazların Genel Özellikleri

• Maddenin en düzensiz hâlidir. 

• Tanecikler arası boşlukları çok fazladır. 

• Gaz tanecikleri çok hızlı hareket eder.

• Tanecikleri arasında çekim kuvvetleri, 
katı ve sıvılarınkine oranla çok azdır.

• Gaz molekülleri arasında etkileşim yok 
denecek kadar az olduğundan molekül-
ler birbirinden bağımsız hareket eder.

• Gazlar bulundukları kapları tamamen 
kapladıklarından hacimleri kabın hacmi-
ne eşittir, şekilleri de kabın şekline ben-
zer.

• Gazlar sıkıştırılabildiklerinden düşük sı-
caklık ve yüksek basınçta sıvılaşabilir.

• Gazlar birbirleriyle her oranda karışarak 
homojen karışımlar oluşturabilir.

• Yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha 
düşüktür.

• Gaz molekülleri öteleme, dönme ve titre-
şim hareketlerini yapabilir.

• Gaz taneciklerinin kapladıkları hacimler 
moleküller arasındaki boşluklar yanında 
ihmal edilir.

• Gaz molekülleri birbirleri ile çarpıştıkla-
rında taneciklerin hızları ve yönleri deği-
şebilir. Fakat ortalama hızları değişmez 
çünkü çarpışmalar esnektir.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AYT - GAZLAR

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

 Her ne kadar gazlar diğer AYT ve TYT 
konularından bağımsız olsa da çok fazla sa-
yıda soru tipi olduğu için iyi bir işlem yete-
neği ister. İşlemi yavaş yapan çok işlem ha-
tası yapan öğrenciler sıklıkla yanlış sonuç 
bulacaklarından gazları öğrenemediklerini 
hissederler. 
 Bunun dışında kimyanın tüm hesap-
lama sorularında olduğu gibi mol kavramı 
burada da kimyanın alfabesi olarak kullanı-
lır. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KAZANIM ÜNİTE
GAZ YASALARI-İDEAL GAZ DENKLEMİ 2 1 1 1 8

18

KİNETİK TEORİ 1 4
GAZ KARIŞIMLARI 1 3
GAZ BASINCI - BUHAR BASINCI SORULARI 1 1 3
GAZ GRAFİKLERİ 0
GERÇEK GAZLAR 0
ÜÇLÜ SİSTEM DİYAGRAMI 0

KAZANIMLAR
2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KAZANIM ÜNİTE
GAZ YASALARI-İDEAL GAZ DENKLEMİ 2 1 8

18

KİNETİK TEORİ 1 1 1 4
GAZ KARIŞIMLARI 1 1 3
GAZ BASINCI - BUHAR BASINCI SORULARI 1 3
GAZ GRAFİKLERİ 0
GERÇEK GAZLAR 0
ÜÇLÜ SİSTEM DİYAGRAMI 0

GAZ YASALARI-
İDEAL GAZ 
DENKLEMİ

44%

KİNETİK TEORİ
22%

GAZ KARIŞIMLARI
17%

GAZ BASINCI -
BUHAR BASINCI 

SORULARI
17%
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GAZ YASALARI

1. BOYLE YASASI (P-V İLİŞKİSİ)

P1.V1=P2.V2

P

V

T1

T2

a

b

c d e

Gazların genel özellikleri hakkında verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir kapta bulunan gazlar birbiri ile çarpı-
şırken hızları ve yönleri değişebilir.  

B) Bir gazın ortalama kinetik enerjisi mutlak 
sıcaklık ile doğru orantılıdır. 

C) Aynı kapta yer alan gazlardan mol sayısı 
çok olanın kapta kapladığı yer de fazla 
olur. 

D) Gazların basınçları manometre ile ölçü-
lür, basınç birimi mmHg veya atm dir. 

E) Gaz molekülleri arasında etkileşim yok 
denecek kadar azdır.

Gazlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifade-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Gazlar sürekli olarak her yönde hareket 
ederler, bu nedenle bulundukları kabın 
her yerine aynı basıncı yaparlar. 

B) Birbiri ile heterojen karışan gazlardan yo-
ğunluğu fazla olan kabın alt kısmına daha 
fazla basınç uygular. 

C) Aynı sıcaklıktaki gazların ortalama kinetik 
enerjileri aynıdır.

D) Gazların basınçları genel olarak atmosfer 
(atm) hacimleri litre (L) sıcaklıkları ise K ile 
ifade edilir. 

E) Gaz molekülleri arasında itme veya çek-
me kuvveti ihmal edilecek kadar azdır. 

2010
2011

2012
2020

2021
2022
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Şekildeki sistemde kaplar arasındaki mus-
luk sabit sıcaklıkta açılırsa sistemin son ba-
sıncı kaç atm olur?

3V
2 atm

2V
BoşHe(g)

5 atm 4L 

Boş

2L 

Şekildeki sistem hakkında sorulan aşağıda-
ki soruları cevaplayınız.

a. He gazının %20’si 2L’lik kaba aktarılırsa 
her iki kaptaki son basınç kaç atm olur?

b. İki kap arasındaki musluk açılırsa siste-
min son basıncı ne olur?

c. Musluk açılıp basınç dengesi kurulduğu 
zaman He gazının molce %kaçı 2L’lik kaba 
geçmiştir?
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5 L
4 atm

Boş
Elastik
Balon

Şekildeki sistemde musluk 1 atm dış basınç-
lı ortamda sabit sıcaklıkta açılırsa elastik ba-
lonun son hacmi kaç litre olur?

2V
P atm

3V
Boş

3V
Boş

M N

1. Kap 3. Kap2. Kap

Şekildeki sistemde  M musluğu açılıp sabit 
sıcaklıkta basınç dengesi kurulduktan son-
ra kapatılıyor. Daha sonra sabit sıcaklıkta N 
musluğu açılıp basınç dengesi kuruluyor. 

Buına göre son durumda 1. kaptaki basıncın 
3. kaptaki basınca oranı kaçtır?

2V
3 atm

3V
Boş

Şekildeki sistemde 1. kaptaki gazın %20’si 
ikinci kaba aktarılıp aradaki vana kapatılırsa 
her iki kaptaki son basınçlar kaçar atm olur?
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İçinde gaz bulunan birden fazla kabın, tep-
kime vermeden karıştığı sorularda,

P1.V1 + P2.V2 + ..... = Ps.Vs

denklemi kullanılır. 

DİKKAT !

Bu tip sorularda sıcaklık sabit değilse,

denklemi kullanılır. 

P1.V1 + P2.V2 + ..... = Ps.Vs
     T1           T2                  Ts    

T
M

ı ı ı ı ıA CB D E

Po=1 atmHe
X atm

4V

Ne

Serbest
Piston

Şekildeki sistem hakkında sorulan aşağıda-
ki soruları cevaplayınız.

a. X değeri 0,25 atm ise sistemin son hacmi 
ve son basıncı ne olur?

b. X değeri 1,5 atm ise sistemin son hacmi 
ve son basıncı ne olur?

c. X değeri 2,5 atm ise sistemin son hacmi 
ve son basıncı ne olur?

d. Pistonun dengede olabilmesi için X’in 
alması gereken değerler kümesini tanımla-
yınız.
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2V
4 atm

N2

4V
Boş

2V
1 atm

He

M N

1. Kap 3. Kap2. Kap

Şekildeki sistemde yer alan gazlar ideal özel-
lik göstermekte olup, kapların hacimleri ya-
nında muslukların hacimleri ihmal edilecek-
tir.

Buna göre sabit sıcaklıkta kaplar arasında-
ki musluklar açılıp kaplar birleştirilirse karı-
şımın son basıncı kaç atm olur?

A) 1,5

B) 2,5

C) 3,0

D) 3,5

E) 5,0
(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2020)

2. CHARLES YASASI (V-T İLİŞKİSİ)

V1    V2
            T1     T2

=

Serbest
Piston

A

B

C

D127 oC

Şekildeki kapta pis-
tonun B noktasında 
dengelenmesi için 
kabın sıcaklığı kaç oC 
yapılmalıdır?
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3. GAY - LUSSAC YASASI (P-T İLİŞKİSİ)

 P1   P2
            T1   T2

=

127 227 327
t(oC)

P (atm)

1

P2

P1

Sabit hacimli kapta ısıtılan bir gaza ait sıcaklık ba-
sınç grafiği  yukarıdaki gibidir. 

Grafikteki P1 ve P2 değerlerini hesaplayınız. 
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V1    V2
            n1     n2

=

4. AVOGADRO YASASI (n-V İLİŞKİSİ)
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İDEAL GAZ DENKLEMİ

DİKKAT !

İdeal gaz denklemi işlem için kullanıla-
caksa,

P : Atmosfer

V: Litre

T: Kelvin olmalıdır. 

R: 22,4   

     273
veya 0,082

DİKKAT !
Yoğunluk sorularında:

P. MA = d. R. T
formülü de kullanılabilir. 

4V V 3V

2V

2,4 atm Boş
He

Ne

M1

M2

10 atm
Ar

Şekildeki kapta piston serbest olup verilen 
şekilde sistem dengededir. Sistemde M1 
musluğu açılıp sistem dengeye gelinceye 
dek bekleniyor. 

Daha sonra M1 musluğu kapatılıp M2 mus-
luğu açılıyor. Dengeye gelen sistemde He 
gazının hacmi kaç V olur?
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Pistonlu bir kapta  0oC'de yer alan ideal dav-
ranıştaki n mol O2 gazı V litre hacminde 1 
atm basınç yapmaktadır. 

Buna göre aşağıdaki işlemlerin hangisnin 
sonucunda gazın basıncı 2 atm olur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010

A) Kabın hacmini sabit tutarak kaba n mol 
O2 ekleyip sıcaklığı 273oC yapmak. 

B) Pistonu serbest hale getirerek kaba n mol 
O2 gazı eklemek.

C) Sıcaklığı ve miktarı sabit tutarak kabın 
hacmini yarıya indirmek.

D) Kabın hacmini sabit tutarken kaptan n/2 
mol O2 çıkarmak. 

E) Kabın hacmini 2V'ye sıcaklığını 273oC'ye 
çıkarmak. 

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011)

I. Gazın hacmi azalmıştır. 

II. Gazın ortalama kinetik enerjisi azalmıştır. 

III. Kapta birim hacimdeki tanecik sayısı de-
ğişmemiştir.

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

İdeal elastik bir balonda bir miktar X gazı 
bulunmaktadır. Balonun ağzı açılarak sabit 
sıcaklıkta gazın bir kısmı çıktıktan sonra ka-
patılıyor. 

Buna göre gazın son durumu ile ilgili:

16 gram ideal SO3 gazı 2 litrelik kaba 273oC 
de kaç atm basınç yapar?

(O = 16 g/mol, S=32 g/mol)

A) 2,24

B) 4,48

C) 5,60

D) 11,20

E) 22,40
(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014, 2017)

Yoğunluğu 4,2 g/L olan ve mol kütlesi 42 
g/mol olan ideal bir gazın 0oC sıcaklıktaki 
basıncı kaç atm’dir?

A) 2,24

B) 4,48

C) 5,60

D) 11,20

E) 22,40

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2022 )
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GAZLARDA KİNETİK TEORİ

 ▶ Gaz molekülleri gelişigüzel ve sürekli ha-
reket eder, birbirleriyle ve kap yüzeyiyle 
çarpışır. Bu çarpışmalar hızlı ve esnektir 
(Brown hareketi). 

 ▶ Gaz molekülleri arasındaki uzaklık gazın 
öz hacmine göre çok büyük olduğu için 
gazların öz hacmi ihmal edilir.

 ▶ Gaz molekülleri arasındaki uzaklık olduk-
ça fazladır. Bu nedenle gaz moleküllerinin 
birbirleriyle çarpışma anı dışında araların-
da hiçbir zayıf etkileşim olmadığı varsayı-
lır.

 ▶ Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mut-
lak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu nedenle 
aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin orta-
lama kinetik enerjileri birbirine eşittir.

 ▶ Kinetik enerjileri eşit olan gaz molekülle-
rinden molekül kütlesi küçük olanın hızı 
daha fazladır. 

 ▶ Bir gaz, kinetik teori varsayımlarına ne ka-
dar yakın davranıyorsa ideal gaz olmaya 
da o kadar yakındır.

DİKKAT !

 ▶ Bir gazın ortalama kinetik enerjisi sade-
ce mutlak sıcaklığa bağlıdır, gazın cinsi, 
mol kütlesi, hızına bağlı değildir!!

 ▶ Bir gazın boşluğa karşı genleşmesine 
efüzyon denir. Efüzyon hızı ile difüzyon 
hızı aynı formüllerle yapılır. 

GRAHAM DİFUZYON YASASI

P, V, T P, V, T

O2H2

A B C D E F G

Yukarıdaki sistemde kaplar arasındaki musluk 
açılırsa gazlar ilk olarak hangi bölmede karşıla-
şırlar?
(H=1 g/mol, O = 16 g/mol)

2016
2018 2019
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(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2016,2019)

P, V, T P, V, T

XO3He
A B C D E

Şekildeki sistemde kaplara arası musluklar 
aynı anda açılınca ideal davranış gösteren 
gazlar ilk olarak E noktasında karşılaşıyorlar

Buna göre X elementinin atom kütlesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

(He = 4 g/mol, O = 16 g/mol)

A) 16

B) 20

C) 32

D) 52

E) 80

Aynı sıcaklık ve basınçta alınan He ve CH4 
gazlarının kütleleri de eşittir. 

Buna göre gazlar ile ilgili olarak verilen:

I. He gazının ortalama kinetik enerjisi 
CH4'ten fazladır. 

II. He gazının difüzyon hızı CH4'ün 2 katıdır.

III. He gazının hacmi CH4'ün 4 katıdır.

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

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

(H = 1 g/mol He = 4 g/mol, C = 12 g/mol)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2018)

GAZ KARIŞIMLARI

1. KISMİ BASINÇ

 ▶ Bir gaz karışımında bulunan her bir gazın tek 
başına yaptığı basınca o gazın kısmi basıncı 
denir.

 ▶ Bir gazın kısmi basıncı mol sayısı ile doğru 
orantılıdır,

2011
2016 2019
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Ar

Serbest
Piston

H2O

A

B

C

2. SU ÜZERİNDE TOPLANAN GAZLAR

 ▶ Sıvıların buhar basıncı bulunduğu kabın 
hacmine bağlı değildir. 

 ▶ Sıvı buhar dengesi olan bir kabın hacmi 
arttırılırsa sıvı buharlaşarak oluşan boş-
luğu doldurur, bu nedenle basıncı de-
ğişmez. 

 ▶ Aynı şekilde sıvı buhar dengesi olan bir 
kabın hacmi azaltılırsa buhar yoğunla-
şarak sıvılaşır, bu nedenle basınç değiş-
mez. 

 ▶ Buhar basıncı kabın hacmine bağlı ol-
madığı için ideal gaz denklemi veya bu 
denklemden çekilen denklemlere yazı-
lamaz. 

 ▶ Sıvı buhar dengesi bulunan bir kapta 
toplam basınç verilirse, buhar basıncı 
çıkarılarak sadece gaz basıncı ideal gaz 
denklemlerinde kullanılabilir. 

 ▶ Yukarıdaki sistemde piston A noktasına 
çekilirse;

* Ar gazının basıncı azalır. 

* Su buharlaşır.

* Sıvı molekülü sayısı azalır buhar molekü-
lü sayısı artar.

* Sıcaklık sabit ise buhar basıncı ve birim 
hacimdeki buhar molekülü sayısı değiş-
mez. 

2011
2016 2019
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yargılarından hangileri doğrudur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011, 2019)

Şekildeki sistemde CaCO3 katısının ısıtıl-
ması sonucu açığa çıkan CO2 gazı 27oC de 
su üzerinde toplanmaktadır.

Buna göre sistem ile ilgili verilen:

I. CO2 gazının bulunduğu kaptaki basınç 
CO2 gazının basıncından büyüktür. 

II. CO2 gazının basıncı ve CO2 nin bulun-
duğu kaptaki toplam basınç bilinirse 
suyun 27oC'deki buhar basıncı hesapla-
nabilir.

III. CO2'nin bulunduğu kabın hacmi ve ba-
sıncı verilirse, kapta kaç mol CO2 oldu-
ğu bulunabilir.

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

 D) II ve III  E) I, II ve III
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GERÇEK GAZLAR

Gazların kinetik teoriye göre davranabilmesi 
için “ideal” olması gerekir. İdeal gaz molekül-
leri arasındaki çekimin ihmal edildiği gazdır. 
Doğada ideal gaz yoktur ancak her gazın ide-
al davrandığı sıcaklık ve basınç aralığı vardır. 
Bir gazın ideal davranış gösterebilmesi için;

 ▶ Düşük basınç,

 ▶ Yüksek sıcaklık,

 ▶ Geniş hacim,

 ▶ Düşük molekül kütlesi,

 ▶ Düşük moleküller arası çekim,

 ▶ Apolar,

 ▶ Yoğunlaşma noktası düşük 

     olmalıdır. 

DİKKAT !

 ▶ GERÇEK GAZDA MOLEKÜLLER ARA-
SI ÇEKİM İHAML EDİLMEDİĞİ İÇİN GAZ 
PV=nRT İLE HESAPLANANDAN DAHA 
YAVAŞ OLARAK ÇARPAR VE İDEALE 
GÖRE DAHA AZ BASINÇ YAPAR. 

 ▶ GERÇEK GAZDA TEK TEK GAZ MOLE-
KÜLLERİNİN HACMİ İHMAL EDİLMEZ 
BU NEDENLE GERÇEK GAZIN HACMİ 
PV=nRT İLE HESAPLANAN HACİMDEN 
BÜYÜK ÇIKAR.

1 mol, 22,4 L, 0oC 1 mol, 224 L, 0oC

X 0,95 atm 0,098 atm

Y 0,92 atm 0,095 atm
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JOULE - THOMSON OLAYI

 ▶ Gazlar dar bir hacimden geniş bir hacme 
geçerken genleşirler, genleşme enerji alı-
nan bir olay olduğu için bu olay sırasında 
gaz etrafını soğutur. 

 ▶ Tam tersi olarak büyük bir hacimden dar 
bir hacme sıkıştırılan gaz ortamı ısıtır. 

 ▶ Joule - Thomson olayında kullanılacak 
olan soğutucu akışkanların:

* Buharlaşma gizli ısısı yüksek

* Kritik sıcaklığı yüksek

* Kaynama noktası düşük

* Kimyasal yönden pasif

    olmalıdır. 
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SIVISIVI
ÇÖZELTİLERÇÖZELTİLER

PP



2

ÇÖZÜCÜ-ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ

 ▶ Çözünen madde çözücü içinde dağıldığı 
zaman çözünme süreci başlar. Çözünme 
süreci üç basamakta gerçekleşir

1. Çözünen tanecikleri arasında etkileşim za-
yıflar.

2. Çözücü tanecikleri arasındaki etkileşim za-
yıflar.

3. Çözücü ve çözünen molekülleri etkileşir. 
Etkileşimin şiddeti ne kadar fazla ise çözün-
me oranı da o kadar fazla olur.

 ▶ Çözünen madde ile çözücü molekülleri 
birbirine ne kadar çok benziyorsa, çözün-
me o kadar fazla olur. Yani “polar mad-
de polar maddede, apolar madde apolar 
maddede iyi çözünür.” Buna kısaca “Ben-
zer benzeri daha iyi çözer.” de diyoruz. 

DİKKAT

1. İyonik maddeler polar çözücülerde iyi çözü-
nürler. 

2. Hidrojen bağı taşıyan bir bileşik, polar olduğu 
için polar maddeleri çözer ancak hidrojen bağı 
taşıyan bileşikleri daha iyi çözer. 

KARIŞIMLAR 
8%

DERİŞİM 
BİRİMLERİ

24%

KOLİGATİF 
ÖZELLİKLER

21%

ÇÖZÜNÜRLÜK 
VE 

PROBLEMLERİ
37%

HETEROJEN 
KARIŞIMLAR

0%
KARIŞIMLARIN 

AYRILMASI
10%

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SIVI ÇÖZELTİLER

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Sıvı Çözeltiler Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri Kullanır
 › Kimyasal hesaplama yapabilme
 › Karışımlara ait temel bilgilere sahip olma
 › Bileşiklerin polarlığı ve apolarlığını bilme

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
KARIŞIMLAR 1
DERİŞİM BİRİMLERİ 1 1 1 1
KOLİGATİF ÖZELLİKLER 1 1
ÇÖZÜNÜRLÜK VE PROBLEMLERİ 2 1 1 1 1 2 2 1
HETEROJEN KARIŞIMLAR
KARIŞIMLARIN AYRILMASI 1 1 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPLM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZNM ÜNT
KARIŞIMLAR 1 1 3

37

DERİŞİM BİRİMLERİ 1 1 1 1 8
KOLİGATİF ÖZELLİKLER 1 1 1 1 1 1 8
ÇÖZÜNÜRLÜK VE PROBLEMLERİ 2 1 14
HETEROJEN KARIŞIMLAR 0
KARIŞIMLARIN AYRILMASI 1 4

2018
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Sıvı halde bulunan:
I. CH3OH (metanol)

II. CCl4 (karbon tetraklorür)

III. C3H8O3 (Gliserol)

bileşikleri ayrı ayrı kaplarda yeterince su-
yun içerisine atılıyor.

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

 D) I ve III  E) I, II ve III

Buna göre bu kaplardan hangilerinde ho-
mojen karışım oluşur?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2018)
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MOLARİTE

ÇÖZÜNEN MADDE MİKTARI 
VE

 DERİŞİM BİRİMLERİ

1 litre çözeltide çözünen maddenin mol 
sayısıdır.

M = n
V

M: Molar derişim, birimi molarite veya mol/L
n: Çözünen maddenin mol sayısı
V: Çözeltinin toplam hacmi (Birimi Litre)

Çözeltiye su ekleyip buharlaştırma sırasında 
çözünen maddenin mol sayısı değişmediği 
için çözeltinin MV çarpımı da değişmez:

M1. V1 = M2. V2

Molar derişim ile kütlece % derişim arasın-
daki ilişki ise şu formül ile gösterilir:

M = %. d. 10
MA

%: Çözeltinin kütlece % derişimi ( %20 için 
20 yazılacak)
d: Çözeltinin özkütlesi (birimi g/mL)
MA : Çözünenin mol kütlesi (birimi g)

FORMÜLÜN NEREDEN 
GELDİĞİNİ MERAK EDİ-
YORSAN KARE KODU OKUT

0,4 M 200 mL CaBr2 çözeltisi hazırlamak 
için kaç gram CaBr2 kullanılmalıdır?
( Ca = 40 g/mol, Br = 80 g/mol )

11,2 gram KOH ile hazırlanan 2M derişime 
sahip çözeltinin hacmi kaç mL’dir?
( K = 39 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol )

Kütlece %63 derişime sahip HNO3 çözeltisi-
nin yoğunluğu 1,1 g/mL’dir. 
Buna göre çözeltinin derişimi kaç mol/L 
olur?
( N = 14 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol )

2012
2015

2016
2020
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19 gram MgCl2 ile hazırlanan 400ml sulu 
çözeltideki her bir iyonun derişimi ve top-
lam iyon derişimini hesaplayınız.

(Mg = 24 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)



6
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200 mL 3 M NaCl çözeltisi ile 300 mL 2M 
MgCl2 çözeltisi bir çökelme olmadan sabit 
sıcaklıkta karıştırılıyor.

Karışma sırasında toplam hacim korundu-
ğuna göre son durumda Cl- iyon derişimi 
kaç molar olur?

A) 2,0

B) 2,4

C) 3,0

D) 3,6

E) 4,0

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2020)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2012, 2015, 2016)

A) 100

B) 200

C) 300

D) 400

E) 500

Standart H2SO4 çözeltisi kütlece %98'lik olup 
çözeltinin yoğunluğu 1,2 g/mL dir. 

4M 600mL H2SO4 çözeltisi hazırlamak için 
bu çözeltiden kaç mL alınarak 600 mL'ye 
seyreltilmelidir?

( H = 1 g/mol, O = 16 g/mol, S = 32 g/mol )
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FARKLI DERİŞİMLERDE

 ÇÖZELTİ HAZIRLANMASI

İstenen derişimde çözelti hazırlamak için 
aşağıda belirtilen adımların izlenmesi gere-
kir.

• Çözünecek katı madde hassas olarak tartı-
lır.

• Tartılan madde ölçülü cam balon joje içeri-
sine aktarılır.

• Balon jojeye katı maddeyi çözmek için bir 
miktar su ilave edilerek dikkatlice çalkalanır.

• Katı maddenin tamamı çözündükten son-
ra balon jojenin ölçü çizgisine kadar su ilave 
edilir.

• Balon jojenin ağzı kapatılarak çözelti eti-
ketlenir.
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MOLALİTE

1 kilogram (1000 g) çözücüde çözünmüş 
maddenin mol sayısına molalite denir.

Molalite “m” ile gösterilir. Molalitenin birimi 
mol/kg’dir. Birim kısaltılarak “molal” olarak 
da belirtilebilir.

11,7 gram NaCl ile hazırlanan 211,7 gram sulu 
çözeltideki NaCl derişimi kaç molaldir?

(Na = 23 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)

0,4 mol/kg derişime sahip NaOH çözelti-
si hazırlamak için 8 gram NaOH kaç gram 
suda çözülmelidir?

(Na = 23 g/mol, O = 16 g/mol, H = 1 g/mol)
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KÜTLECE YÜZDE (%) DERİŞİM
2017
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HACIMCE YÜZDE (%) DERIŞIM MOL KESRI
2014
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PPM54 gram H2O ve 92 gram X sıvısı kullanılarak 
bir homojen karışım hazırlanıyor. 

Karışımdaki X'in mol kesri 0,4 olduğuna 
göre X'in mol kütlesi kaçtır?

( H =  1 g/mol, O =  16 g/mol )

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014)

A) 18

B) 23

C) 46

D) 69

E) 92

X ile Y sıvıları kullanılarak oluşturulan bir ho-
mojen karışımda X’in mol kesri 0,2’dir.  

Karışımdaki kütlece %60 X bulunduğuna 
göre X’in mol kütlesinin Y’nin mol kütlesin 
oranı kaçtır?
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KOLİGATİF ÖZELLİKLER

Çözeltilerde çözünen türün (atom, iyon veya 
molekül) toplam derişimine, bağlı olarak de-
ğişen özellikleri de vardır. Bu özellikler buhar 
basıncı alçalması, donma noktası alçalması, 
kaynama noktası yükselmesi ve ozmotik ba-
sınçtır. Bu özelliklere koligatif özellikler denir.

RAULT YASASI:

• Raoult Yasası’na uyduğu varsayılan çözel-
tilere ideal çözelti denir. Gerçek çözelti ise 
Raoult Yasası’na uymayan çözeltilerdir.

• Sıvı sıvı çözeltilerinde buhar basıncı her 
bir sıvının kendi buhar basıncı ve mol 
kesrinin çarpılıp, sonuçların toplanma-
sı ile bulunur, mesela A ve B sıvılarından 
oluşan bir karışmın buhar basıncı şöyle 
hesaplanır;

  PKARIŞIM = XA . PA + XB . PB

DİKKAT

İyonik katılar ile hazırlanan sıvı çözel-
tilerde karışımın buhar basıncı hesap-
lanırken iyonların toplam molü dikka-
te alınır.

0,5 mol tuz ve 2 mol su ile elde edilen sulu 
çözeltinin 25oC deki buhar basıncı kaç 
mmHg dir?

(25oC de suyun buhar basıncı 30mmHg)

2013
2017

2019
2020

2020
2022
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KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ 
(Ebüliyoskopi)

 ▶ Bir sıvıda uçucu olmayan bir madde çö-
zülürse kaynama noktası yükselir. 

 ▶ Kaynama noktasındaki yükselme top-
lam tanecik derişimi ile doğru orantılıdır. 
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TUZLU SUYUN HAL DEĞIŞIM GRAFIĞI

A NOKTASI
 ▶ Sıvıların ısınmaya başladığı sıcaklıktır. 
 ▶ Bizim grafiğimizde sıvıları sıfırdan yüksek bir 

sıcaklıkta ısıtılmaya başlanmış örneğin soru 
oda koşullarındaki tuzlu suyun ısıtılmasından 
bahsediyorsa grafik böyledir. Normal koşullar-
dan yani sıfır dereceden ısıtılmaya başlandı 
ise grafik orjin noktasından başlamalıdır. 

A-B ARALIĞI
 ▶ Tuzlu suyun ısındığı bölgedir.
 ▶ Tuzlu suyun sıcaklığı artar, sıcaklığı arttığı için 

buhar basıncı artar. 

 DOYMAMIŞ TUZLU SU (ABCD)  ve  SAF SU’ 
ya (AEF) ait 1 atm basınç altında çizilmiş sıcaklık 
zaman grafikleri yukarıda verilmiştir. 

0,5 mol NaCl ve 500 gram su ile hazırlanan 
çözelti ile 6,4 gram XF2  ve 200 gram su ile 
hazırlanan çözeltinin kaynama noktası eşit-
tir. 

Buna göre X elementinin atom kütlesi kaç 
gr/mol’dür?

(F=19 g/mol)
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B-C ARALIĞI
 ▶ Doymamış tuzlu suyun kaynadığı bölgedir. 
 ▶ Tuzlu su kaynarken su buharlaşır ancak tuz 

buharlaşmaz. Bunun sonucu olarak çözeltideki 
tuz oranı sürekli olarak artar. 

 ▶ Tuzlu suyun kaynama noktasındaki yükselme 
tuzun derişimi ile doğru orantılı olduğu için tuz 
sürekli daha yüksek sıcaklıkta kaynar. 

 ▶ Kısaca BC aralığında su buharlaşır, derişim ar-
tar, derişim arttığı için kaynama noktası sürekli 
artar. 

 ▶ Kaynayan bir sıvının buhar basıncı dış basınca 
eşittir. 

 ▶ BC aralığında sıvı kaynadığı için buhar basıncı 
dış basınca eşittir. Sıcaklık artıyor olsa bile bu-
har basıncı değişmez. 

C NOKTASI
 ▶ Tuzlu suyun doygunluğa ulaştığı noktadır. 

 ▶ Grafik çizilirken saf su ve tuzlu su eşit kütle-
de olduğu varsayıldı, bu nedenle saf su daha 
hızlı ısındı ve daha kısa sürede 100 dereceye 
ulaştı. 

 ▶ Saf su E noktasında kaynamaya başlıyor yani 
saf suyun E-F arasında buhar basıncı dış ba-
sınca eşit. 

 ▶ Bu nedenle Saf suyun E-F aralığındaki buhar 
basıncı tuzlu suyun B-C-D aralığındaki buhar 
basıncına eşit olur. 

 ▶ Dış basınç kaynama noktası ile doğru orantılı-
dır bu nedenle dış basınç arttıkça su 100’den 
daha yüksek sıcaklıklarda kaynar. 

 ▶ Suyun kaynama noktası ile tuzlu suyun kayna-
ma noktası arasındaki fark, toplam iyon mola-
litesi ile doğru orantılıdır. 

B NOKTASI (t1 SICAKLIĞI)
 ▶ Tuzlu suyun kaynamaya başladığı sıcaklıktır. 
 ▶ Tuzlu suyun derişimi ve tuzun formülündeki 

iyon sayısı arttıkça B noktası artar
 ▶ k.i.m formülü ile hesapladığımız sıcaklık bu sı-

caklıktır. 
C-D ARALIĞI

 ▶ Doygun tuzlu suyun kaynadığı bölgedir. 
 ▶ Doygun tuzlu su kaynarken su buharlaşır, bu-

harlaşan suyun çözmüş olduğu tuz kristalleri 
kabın dibine çöker. 

 ▶ Buharlaşan su ile çöken tuzun oranı aynı oldu-
ğu için çözeltinin tuz derişimi değişmez. 

 ▶ Çözeltinin derişimi değişmediği için kaynama 
noktası da değişmez bu nedenle çözelti sabit 
sıcaklıkta kaynar. 

 ▶ Kaynama devam ettiği için buhar basıncı ha-
len dış basınca eşittir. 

 ▶ Buhar basıncı B-C-D süresince aynı değerde-
dir. 
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Normal koşullarda bulunan X sıvısı ağzı açık bir 
kapta ısıtılarak kaynatılıyor. Bu olay ile ilgili olarak 
çizilen;

I

Buhar Basıncı

Sıcaklık

Sıcaklık

100

Zaman

Sıcaklık

Zaman

100

100
II III

grafiklerinden hangileri tek başına X’in karışım 
olduğunu kesinlikle ıspatlar?

A) Yalnız I       B) Yalnız II           C) I ve II

     D) II ve III              E) I, II ve III

a

Sıcaklık

100

Zaman

b

Yukarıdaki grafik hakkında verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Grafik oda sıkcaklığında ısıtılan doymamış 
tuzlu suya ait olabilir. 

B) k.i.m formülü ile hesapladığımız değer a-100 
değeridir. 

C) b noktasında çözelti doygunluğa ulaşmıştır. 
D) a-b aralığında çözeltinin sıcaklığı arttığı için 

buhar basıncı da artar. 
E) b noktasında sonra çözeltinin buhar basıncı 

sabittir. 
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DONMA NOKTASI ALÇALMASI (Kriyoskopi)

 ▶ Çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık saf 
çözücünün donma noktasından düşük-
tür. 

 ▶ Kaynama noktasının yükselmesi için çö-
zünenin uçucu olmaması gerekirken 
donma noktası için böyle bir ayrım yok-
tur.

 ▶ Uçucu olan maddeler ilave edildiğinde 
de donma noktası düşer. Örneğin araba 
radyatörlerinde antifriz olarak kullanılan 
etandiol uçucu bir maddedir
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A) 127 gram I2 + 100 gram CCl4

B) 254 gram I2 + 100 gram CCl4

C) 127 gram I2 + 200 gram CCl4

D) 254 gram I2 + 500 gram CCl4

E) 254 gram I2 + 200 mL CCl4

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013, 2017, 
2019, 2020, 2020)

CCl4 apolar bir çözücü olup standart basınç-
ta kaynama noktası yaklaşık olarak 77oC'dir. 

Buna göre aşağıda verilen I2-CCl4 çözeltile-
rinden hangisi standart koşullarda 102oC de 
kaynar?

( I = 127 g/mol, Kk= 5oC/m,  I2 molekülü CCl4'te 
moleküler olarak çözünmekte olup, hazırla-
nan çözeltilerin kaynama anına kadar deri-
şimlerinin sabit kaldığı düşünülecektir)

A) 100

B) 103

C) 118

D) 123

E) 127

100 gram X sıvısının içerisinde moleküler ya-
pılı Y katısından 0,2 mol çözünmesi sonucu 
oluşan çözelti normal basınçta 124oC'de kay-
namaktadır.

Buna göre X sıvısının normal basınçtaki 
kaynama noktası kaç oC'dir?

(Kk= 3oC/m,  hazırlanan çözeltinin kaynama 
anına kadar derişiminin değişmediği varsa-
yılacaktır)

OZMOTİK BASINÇ

 ▶ Kaynama noktası yükselmesi ve donma 
noktası düşmesi gibi ozmotik basınç da 
çözeltinin derişimine bağlı özelliklerin-
den biridir. 

 ▶ Ozmoz olayında çözeltiden çözücü mole-
küllerin geçişine izin veren ancak çözüne-
nin geçişini engelleyen küçük gözenekli, 
yarı geçirgen bir zar bulunur. 

 ▶ Bu yarı geçirgen zardan seyreltik çözelti-
den derişik çözeltiye seçimli olarak çözü-
cü geçişi olur. Bu olaya ozmoz denir.

 ▶ Derişik çözelti üzerindeki basınç artarsa 
çözeltideki çözücü bu kez seyreltik tarafa 
geçmeye başlar ve ters ozmoz meydana 
gelir. 

 ▶ U borunun her iki tarafında derişimler 
eşit olursa çözeltiler izotoniktir. Eşit değil-
se yüksek derişimli çözelti hipertonik, dü-
şük derişimli çözelti ise hipotonik olarak 
adlandırılır.
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ELEKTRİK İLETKENLİĞİ

 ▶ Asit, baz ve tuzların suda çözünmesi so-
nucu oluşan çözeltiler elektriği iletilir. 

 ▶ Metal - metal karışımları olan alaşımlar 
da birer çözeltidir ve elektriği iletir. 

 ▶ Bu iki çözelti sınıfı dışındaki çözeltiler 
elektriği iletmezler. (şekerli su, alkol su 
vs..)

 ▶ İyon içeren çözeltilerde elektrik iletkenliği 
toplam iyon derişimi ile doğru orantılıdır. 

 ▶ İyon içeren çözeltilerin elektrik iletkenliği 
kimyasaldır, çözelti elektriği iletirken kim-
yasal yapısı değişir.
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2013
2019

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013, 2018, 
2019)

I. 20 gram şeker + 100 gram su

II. 20 gram şeker + 50 gram su

III. 10 gram şeker + 100 gram su

Yukarıda verilen çözeltiler hakkında aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) En derişik çözelti II'dir. 

B) Su oranı en fazla olan çözelti III'tür.

C) Yoğunluğu en fazla olan çözelti II'dir.

D) Su miktarı I ve III'te aynıdır. 

E) Tuz miktarı I'de en fazladır.

ÇÖZÜNÜRLÜK

 ▶ Belirli sıcaklık ve basınçta 100 gram çözü-
cüde çözünen madde derişimine çözü-
nürlük denir. 

 ▶ Çözünürlük birimi genellikle g/100 g su 
olarak kullanılır.

 ▶ Maddelerin çözünürlüğü sıcaklık, basınç, 
çözücünün türü ve ortak iyon etkisi ile 
değişebilir. 

 ▶ Çözünürlük maddelerin kimlik özelliğidir. 
Bir başka deyişle ayırt edici özelliğidir. 

2010
2010

2011
2011

2012
2013

2014
2014

2015
2015

2016
2017

2017
2021
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ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKI EDEN FAKTÖRLER

1. Sıcaklık

X katısının 20oC’de saf sudaki çözünürlüğü 
25 gX/100g su’dur. 

Buna göre X katısı ile 20oC’de hazırlanan 
doygun çözeltinin kütece % derişimi kaç-
tır?

A) 18

B) 20

C) 22

D) 25

E) 30
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2. Basınç

Çözünürlük

Basınç

Gaz

Katı, Sıvı
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3. Ortak İyon

NaCl

1M
KCl Su 1M

Şekerli Su
1M

Na2SO4

A B C D

4. Cins

10oC’de hazırlanan 26 gram doygun çözelti 
20oC’ye ısıtıldığında halen doygun olabil-
mesi için kaç gram tuz eklenmelidir?

30oC’de hazırlanan 51 gram doygun çözelti 
20oC’ye soğutulduğunda kaç gram tuz çö-
ker?

30oC’de hazırlanan 34 gram doygun çözel-
ti 0oC’ye soğutulduğunda tuz çökmemesi 
için çözeltiye en az kaç gram su eklenme-
lidir?
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Yandaki gra-
fikte KCl, KClO3 
ve Ce2(SO4)3  
katılarının çö-
zünürlüğünün 
sıcaklıkla deği-
şimi verilmiştir. 

Buna göre bu 
katılar ve ha-
zırlanan çözeltilerle ilgili olarak verilen aşa-
ğıdaki i fadelerden hangisi yanlıştır?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

A) 100 oC'de 60 gram KCl ile hazırlanan doy-
gun çözelti 160 gramdır.

B) 50 oC'de hazırlanan 60 gram doygun 
KClO3 çözeltisi 20 oC'ye soğutulursa 7,5 
gram katı çöker.

C) 0 oC'de hazırlanan 24 gram Ce2(SO4)3 çö-
zeltisi 20 oC'ye ısıtıldığında madde çök-
memesi için 60 gram su eklenmelidir.

D) 20 oC'de hazırlanan doygun KClO3 çözel-
tisi 50 oC 'ye ısıtılırsa çözelti kütlesi artar.

E) 50 oC'de hazırlanan doygun Ce2(SO4)3 çö-
zeltisi 20 oC'ye soğutulursa doymamış 
olur.

60

100

5

20 50

20

40

Ce2(SO4)3

KClO3

KCl

Çözünürlük 
(gr/100 gr su)

Sıcaklık
(0C)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011, 2014, 
2015, 2017, 2017, 2021)

X tuzunun farklı sıcaklıklardaki çözünür-
lük değerleri aşağıda verilmiştir. 

     Sıcaklık (oC)        Çözünürlük(g/100gSu)

 20   16

 30   22  

 40   36

Bu katı ile 30 oC'de hazırlanan 61 gram 
doygun çözelti 20oC'ye soğutulup çöken 
katı süzülerek alınıyor. 

Bu çözelti buharlaşma olmaksızın 
40oC'ye ısıtılırsa doygun olması için ne 
kadar tuz eklememiz gerekir?

A) 3

B) 8

C) 10

D) 11

E) 18

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2010,2012)

I. Çözünürlüğü ekzotermiktir.

II. 30oC'deki doygun çözelti 20 oC'deki doy-
gun çözeltisinden daha derişiktir.

III. X'in çözünürlüğü basınç arttıkça artar. 

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

X katısı ile 20oC'de hazırlanan doygun çö-
zelti buharlaşma olmadan 30oC'ye ısıtıldı-
ğında bir miktar katı çöküyor.

Buna göre X ile ilgili olarak verilen:
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KİMKİMYASALYASAL
TEPKİMELERDETEPKİMELERDE

ENEENERJİRJİ

PP



2

 ▶ Bir sistemdeki taneciklerin titreşim, öte-
leme, dönme vb. hareketleri nedeniyle 
oluşan kinetik enerjileri ve birbirleriyle 
etkileşiminden doğan potansiyel ener-
jilerinin toplamını maddenin toplam 
enerjisini oluşturur.

 ▶ Sistemin sahip olduğu bu toplam ener-
ji: ısı kapsamı, potansiyel enerji, tepkime 
ısısı veya entalpi olarak tanımlanır, H har-
fi ile gösterilir.

 ▶ Sabit basınç altında gerçekleşen bir tep-
kimede alınan ya da verilen ısı miktarına 
entalpi adı verilir.

 ▶ Bir tepkimenin entalpi değişimi

*  Maddelerin fiziksel haline

*  Ortamın sıcaklık ve basıncına

*  Madde miktarına

 ▶ Bir tepkimenin entalpi değişimi

* Tepkimenin izlediği yola

* Tepkimede kullanılan katalizöre

 ▶ Bir tepkimede entalpi doğrudan ölçüle-
mez ancak sistemin ilk entalpisi ile son 
entalpisi arasındaki fark yani entalpi de-
ğişimi ölçülebilir. 

 ▶ Bu nedenle kimyasal tepkimelerde en-
talpiden değil entalpi değişiminden (∆H) 
bahsedilebilir. 

 ▶ Bir tepkimenin entalpi değişimi:

ΔH = 

Formülü ile hesaplanır. 

ENTALPİ (H)

BAĞLIDIR

BAĞLI DEĞİLDİR

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimyasal Tepkimelerde Enerji Ünitesi Aşağı-
daki Bilgileri Kullanır
 › Kimyasal hesaplama yapabilme
 › Kimyanın temel kanunları
 › Bileşiklerin bağ yapısını yazabilme.

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ 1
OLUŞUM ENTALPİSİ 1 1 1
BAĞ ENERJİSİ 1
HESS YASASI 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPLM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
TEPKİMELERDE ISI DEĞİŞİMİ 1

11OLUŞUM ENTALPİSİ 1 4
BAĞ ENERJİSİ 1
HESS YASASI 1 1 1 1 5

Ürünlerin
Entalpileri
Toplamı( )-(Girenlerin

Entalpileri
Toplamı )
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 ▶ Endotermik tepkimelerde ürünlerin top-
lam entalpisi girenlerin toplam entalpi-
sinden büyüktür.

 ▶ Bu nedenle (Ürün - Giren) yaptığımızda 
tepkime entalpisi pozitif (∆H>O) çıkar.

 ▶ Endotermik tepkimeler ısıca yalıtılmış 
kaplarda gerçekleşirken bulundukları or-
tamın sıcaklığı düşer. 

H2O + 285kj g H2 + ½ O2

       H2O       g H2 + ½ O2 ∆H = +285 kj

DİKKAT

Herhangi bir sıcaklık söylenmiyorsa 
veya soğukta kararlılık soruluyorsa dü-
şük enerjili maddeler, yüksek enerjili 
maddelerden daha kararlıdır. 

Yüksek sıcaklıkta ise yüksek enerjili mad-
deler daha kararlıdır. 

P.E

T.K.

ENDOTERMİK TEPKİMELER

 ▶ Yani endotermik tepkimelerde enerji ba-
kımından girenler daha karalıdır ancak 
yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. 
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P.E

T.K.

 ▶ Ekzotermik tepkimelerde ürünlerin top-
lam entalpisi girenlerin toplam entalpi-
sinden küçüktür.

 ▶ Ekzotermik tepkimeler ısıca yalıtılmış 
kaplarda gerçekleşirken bulundukları or-
tamın sıcaklığı artar. 

 ▶ Ekzotermik tepkimelerde ∆H<O olur. 

 ▶ Ekzotermik tepkimelerde enerji bakımın-
dan  ürünler kararlıdır ancak yüksek sı-
caklıkta girenler daha kararlıdır. 

 ▶ Ekzotermik tepkimeler genel olarak baş-
ladıktan sonra kendiliğinden devam 
ederler. 

H2 + ½ O2 g H2O + 285kj

H2 + ½ O2 g H2O ∆H = -285 kj

EKZOTERMİK TEPKİMELER

H2 + O2

H2O

Ekzotermik tepkimeler ile ilgili olarak ve-
rilen:

I. Tepkime entalpisi DH<0’dır. 

II. Ürünlerin entalpileri toplamı, girenlerin 
entalpileri toplamından büyüktür.

III. Zamanla sistem entalpisi azalır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve III

 D) II ve III  E) I, II ve III
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 ▶ Bir tepkimenin entalpi değişimi:

formülü ile hesaplanır. 

STANDART OLUŞUM ENTALPİSİ

 ▶ Belirli bir basınç ve sıcaklıkta bir bileşiğin, 
elementlerinden oluşmasısırasındaki ısı 
değişimine oluşum entalpisi (oluşum ısı-
sı) denir ve ΔHf şeklinde gösterilir.

 ▶ 25oC sıcaklık ve 1 atm basınçta(yani stan-
dart şartlarda) bir bileşiğin, elementlerin-
den oluşması sırasındaki ısı değişimine 
standart oluşum entalpisi (standart olu-
şum ısısı) adı verilir ve ΔHf

o şeklinde gös-
terilir. 

 ▶ Elementlerin standart koşullarda en ka-
rarlı hâllerinin oluşma entalpisi “sıfır” ka-
bul edilir.

DİKKAT

Elementlerin en kararlı doğal hâllerin-
deki standart oluşum entalpileri sıfır 
kabul edilir. Standart şartlarda birden 
fazla allotropu olan elementlerin en ka-
rarlı allotropları esas alınır. 

Örneğin oksijen molekülü (O2) 25oC ve 
1 atm’de allotropu olan ozondan (O3) 
daha kararlıdır. Oksijen molekülünün 
standart oluşum entalpisi sıfıra eşit iken 
ozon için bu değer sıfırdan farklıdır.

2010
2011

2016
2017
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Yukarıda verilen oluşum entalpileri ve tepkime dik-
kate alınırsa 1,6 mol NH3 ve 2,1 mol O2 arasında 
gerçekleşen tepkimenin entalpisi kaç kj/mol olur?
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DİKKAT
 ▶ Bir tepkimenin türü neyse entalpisi de 

aynı ismi alır. Yani yanma tepkimesinin 
ısısına; molar yanma ısısı, nötrleşme tep-
kimesinin ısısına molar nötrleşme ısısı, 
çözünme tepkimesinin ısısına molar çö-
zünme ısısı denir.

 ▶ Dikkat edilmesi gereken hangi ısı olursa 
olsun tepkimenin denkleştiği katsayıya 
bağlıdır.

 ▶ Yani:

H2SO4 + 2NaOH g Na₂SO₄+2H₂O
tepkimesi için ΔH = X dersek

H2SO4 için molar nötrleşme ısısı = X
NaOH için molar nötrleşme ısısı = X/2 olur. 



10



11



12

CH4 + 2O2 g CO2 + 2H2O 

Yukarıdaki tepkimenin standart tepkime 
entalpisi (DH)kaç kj'dir?

(DHCH4=-75 kj/mol, DHCO2=-394 kj/mol,

 DHH2O=-286 kj/mol)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010)

A) -891

B) -966

C) -680

D) +891

E) +966

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011 )

Bir miktar propan(C3H8) gazının tamamı ok-
sijenle yakıldığında karbondioksit gazı ve 8 
mol su buharı oluşmuştur. Propanın molar 
yanma ısısı 2000 kj/mol'dür. 

Buna göre, tepkimeyle ilgili aşağıdaki ifa-
delerden hangisi doğrudur?

(H = 1g/mol, C=12 g/mol, O = 16 g/mol)

A) 1 mol propan gazı yakılmıştır.

B) 2000 kj ısı açığa çıkmıştır. 

C) 3 mol CO2 gazı oluşmuştur. 

D) 10 mol O2 gazı harcanmıştır.

E) Oluşan su buharı 54 gramdır.

CaBr2 katısının standart oluşum entalpisi 
-685 kj/mol'dür. 

Buna göre aynı koşullarda 4 gram CaBr2 
oluşurken kaç kj ısı açığa çıkar?

( Ca = 40 g/mol, Br =  80 g/mol )

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2017)

A) 6,85

B) 13,70

C) 27,40

D) 34,25

E) 68,50

2Al3+ + 3SO4
2- g Al2(SO4 )3

Yukarıdaki tepkimenin standart tepkime 
entalpisi (DH)kaç kj'dir?

(DHAl3+=-530 kj/mol, DHSO42-=-910 kj/mol,

 DHAl2(SO4)3=-3430 kj/mol)

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016)

A) -2730

B) -2370

C) -360

D) +360

E) +2370
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POTANSİYEL ENERJİ DİYAGRAMI

2010
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DİKKAT!

 ▶ Bir bağın koparılması için gereken 
enerji ne kadar büyükse bağ o ka-
dar sağlamdır. 

 ▶ Bağ uzunluğu ne kadar kısa ise bağ 
da o kadar sağlamdır. 

 ▶ Bağ oluşurken paylaşılan elektron 
çifti sayısı arttıkça bağ uzunluğu kı-
salır, bağ kuvveti artar. Bu nedenle 
üçlü bağlar ikili bağlardan, ikili bağ-
lar da tekli bağlardan daha kısa ve 
sağlamdır.

 ▶ Bir bağı kırabilmek  için gerekli mini-
mum enerjiye bağ enerjisi denir.

 ▶ Bağın kırılması endo oluşması ekzoter-
miktir.

 ▶ Bir tepkimede tüm bağların enerjileri bi-
liniyorsa kırılan ile oluşan bağların (yani 
giren madde ile çıkan madde ) enerjileri 
arasındaki fark tepkime entalpisini verir.

∆H = Reaktiflerin Bağ enerjisi  – Ürünlerin Bağ enerjisi

BAĞ ENERJİLERİ İLE ENTALPİ HESAPLANMASI

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2010 )

A) Ekzotermiktir.

B) Tepkime entalpisi 30 kj'dir.

C) C'nin potansiyel enerjisi A ve B madde-
lerinin potansiyel enerjileri toplamından 
küçüktür.

D) Tepkimede enerji bakımından C daha ka-
rarlıdır. 

E) C maddesi element değildir.

Buna göre tepkime ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A+ B g 2C

tepkimesinin po-
tansiyel enerji di-
yagramı yandaki 
gibidir. 

Ep (kj)

TK

A+B

2C

60

30

2013
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(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013)

A) -92

B) -1081

C) -991

D) +1081

E) +92

Aşağıdaki tabloda bazı atomlar arasındaki 
bağ enerjileri verilmiştir. 

Buna göre

N2 + 3H2 g 2NH3

tepkimesinin entalpi değişimi kaç kj'dir?

Bağ H-H N ≡ N N-H

Bağ Enerjisi 
(kj/mol)

436 946 391
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TEPKİME ISILARININ TOPLANMASI 
(HESS YASASI)

 ▶ Hess yasası entalpisi bilinen tepkimeleri 
kullanarak entalpisi bilinmeyen tepkime-
lerin entalpisini hesaplamak için kullanı-
lır. 

 ▶ Bir tepkime ters çevrilirse entalpisinin 
işareti değişir

 ▶ Bir tepkime bir sayı ile çarpılırsa entalpisi 
de aynı sayı ile çarpılır

 ▶ Birden fazla tepkime toplanırsa entalpile-
ri de toplanır. 

2015
2019

2020
2021 2022
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A) K+L+M

B) K-2L+3M

C) 2L+3M-K

D) 2K-L+3M

E) 2K+3M+K
(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2015, 2019, 
2020, 2021)

C2H5OH + 3O2 g 2CO2 + 3H2O DH=K

C + O2 g CO2 DH = L

H2 + 1/2O2 g H2O DH = M

 

tepkimelerine göre,

2C + 3H2 + 1/2O2 g C
2
H

5
OH 

tepkimesindeki etil alkolün standart 
oluşum entalğisi aşağıdakilerden han-
gisidir?



KİMYASALKİMYASAL
TEPKİMELERDETEPKİMELERDE

HIZHIZ
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KİMYASAL TEPKİMELER 
VE ÇARPIŞMA TEORİSİ

 ▶ Bir kimyasal tepkimede ürün oluşması 
ancak reaktiflerin çarpışması ile müm-
küdür. 

 ▶ Tepkimeye giren kimyasal türler ne ka-
dar çok çarpışıyorsa tepkime o kadar hız-
lı gerçekleşir.

 ▶ Her çarpışma ürün vermez, bir çarpışma-
da ürün oluşabilmesi için çarpışmanın,

*  Yeterli enerjide

*  Uygun doğrultuda

    olması gereklidir. 

 ▶ Toplam çarpışma sayısına göre çok az 
çarpışma ürünle sonuçlanır. Kimyasal 
tepkimeye neden olan çarpışmalara etki-
li veya etkin çarpışma denir. 

 ▶ Kimyasal tepkimenin hızı etkin çarpışma 
sayısı ile doğru orantılıdır.

 ▶ Tepkimenin gerçekleşebilmesi için çarpı-
şan taneciklerin sahip olmaları gereken 
minimum toplam kinetik enerjiye eşik 
enerjisi (aktifleşme enerjisi) denir (Ea ile 
gösterilir). 

 ▶ Bir tepkimenin aktifleşme enerjisi tepki-
meye giren maddelerin türüne bağlıdır 
ve sıfırdan büyüktür.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

 AYT tepkimelerde hız konusu tyt ko-
nularından bağımsız bir konu olsa da he-
saplama içeriği olduğundan dolayı mol ve 
hesaplamalar başlıklarını iyi bilmeyi gerek-
tirir. 
 Bunun dışında entalpide kullandığı-
mız bazı kavramları hız konusunda da kul-
lanıyoruz bu nedenle entalpi konusundaki 
kavramlar iyi anlaşılmamış ise hız konusun-
da da sıkıntı yaşanabilir. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
TEPKİME HIZ DENKLEMİ 1 1
ÇARPIŞMA TEORİSİ 1 1 1 1
HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
TEPKİME HIZ DENKLEMİ 1 1 1 5

13ÇARPIŞMA TEORİSİ 1 5
HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1 1 3

TEPKİME HIZ DENKLEMİ
39%

ÇARPIŞMA TEORİSİ
38%

HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
23%

2011
2014

2015
2017 2022
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 ▶ Bir tepkimede yeterli kinetik enerjiye sa-
hip türler çarpıştıklarında atomlar arasın-
daki bağlar kopar ya da zayıflar. Atomlar 
yeniden düzenlenirken yüksek enerjili 
kararsız atom grupları (ara ürün) oluşur. 
Bu şekildeki atom gruplarına aktifleşmiş 
kompleks denir.

 ▶ Tepkimeye girenlerin aktifleşmiş komp-
leks oluşturmaları için sahip olmaları ge-
reken en düşük enerjiye ileri tepkimenin 
aktifleşme enerjisi (Eai), ürünlerin aktif-
leşmiş kompleks oluşturmalarını sağlaya-
cak en düşük enerjiye ise geri tepkimenin 
aktifleşme enerjisi (Eag) denir.

Aşağıda potansiyel enerji değişimi verilen 
tepkimelerden hangisi ekzotermik ve di-
ğerlerinden daha hızlıdır?

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011

A) B) C)

D) E)

TK

Ep

10

20

30

40
Yandaki  grafik 

X + Y g 2Z

tepkimesine aittir.

Buna göre tepki-
me ile ilgili olarak 
verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

A) Tepkime endotermiktir.
B) İleri tepkimenin aktifleşme enerjisi 40 

kkal’dir. 
C) Geri yöndeki tepkimenin entalpisi -10 

kkal’dir. 
D) Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 20 

kkal’dir. 
E) Tepkime entalpisi +10 kkal’dir. 

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2014,2015,2017 
, 2022
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TEPKİME HIZLARININ ÖLÇÜLMESİ

 ▶ Bir kimyasal tepkimenin hızını tepkime 
sırasında değişimini izleyebildiğimiz, ba-
sınç, hacim, iletkenlik, renk, pH gibi özel-
liklerle ölçeriz. 

 ▶ Basınç (veya hacim) değişimi; tepkimede 
gaz maddelerin katsayısı ile kabın basıncı 
(veya hacmi) doğru orantılıdır.

 ▶ Renk değişimi; Tepkimede renkler mad-
delerin altına yazılır, bilmek zorunda de-
ğiliz.

 C2H4(g) + Br2(suda)  g  C2H4Br2(k)

 
Renksiz Kahverengi  Renksiz

 ▶ pH değişimi; pH ile asit mol sayısı veya H+ 
iyonu mol sayısı ters orantılıdır.

 Mg(k) + 2H+
(suda)    g  Mg+2

(suda) + H2(g)

 ▶ Sıcaklık değişimi; Endotermik tepkime-
lerde ortam soğur, ekzotermiklerde ısınır.

 Ba(k) + 1/2O2(g)    g  BaO(k) +548

 ▶ Çözünme - Çökelme

HgNO3(suda) + KBr(suda)    g  KNO3(suda) + HgBr(k)

 ↗ N2(g) + 3H2(g) g 2NH3(g) (sabit V ve T)

 ↗ 2N2O5(g) g 2N2 + 5O2(g) (sabit P ve T)

 ↗ H2(g) + Cl2(g) g 2HCl(g) (sabit P ve T)

 ↗ H2(g) + Br2(s) g 2HBr(g) (sabit V ve T)

 ↗ H2(g) + F2(g) g 2HF(g) + ısı (sabit V, yalıtılmış 
kap)

 ▶ İletkenlik değişimi; tepkimedeki iyonların 
katsayıları ile iletkenlik doğru orantılıdır.

 AlCl3(k) + su    g  Al3+
(suda) + 3Cl-

(suda)
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MADDE MİKTARI TEPKİME HIZI

 ▶ Bir tepkimede birim zamanda madde 
miktarında meydana gelen değişimeye 
tepkime hızı denir

 N2 + 3H2  g 2NH3

 ▶ Reaktif maddelerin miktarı zamanla aza-
lır. Tepkime hızının negatif çıkmama-
sı için reaktiflerin başına – işareti konur. 
Ürünlerde böyle bişey yoktur. 

2019
2020

HIZ = 
Madde Miktarındaki Değişim

Zamandaki Değişim

 ▶ Tepkimede madde miktarı olarak mol, 
hacim, molarite veya kütle kullanılabilir, 
zaman olarak da saniye, dakika, saat gibi 
farklı zaman dilimleri kullanılabilir bu ne-
denle sayısal sorularda mutlaka birime 
bakılmalıdır. 

 ▶ Yukarıdaki denklemde madde miktarı 
olarak molarite alınmıştır eğer zamanı 
da saniye aldığımızı düşünürsek hızların 
birimi mol/L.s olur. 

 ▶ Harcanma ve oluşma hızları (madde 
miktarının birimi kütle değilse) tepkime-
deki katsayılarla doğru orantılıdır.
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DİKKAT!!
 ▶ Hesapladıklarımız maddelerin oluş-

ma ve harcanma hızlarıdır. 
 ▶ Tepkime hızı katsayısı 1 olan mad-

denin hızına eşittir.  

2N2O3(g) g 2N2(g) + 3O2(g)

tepkimesi başladıktan sonra 120 s sonra 
0,09 mol/L O2 oluşuyor.

Buna göre tepkimede N2O3’ün ortalama 
harcanma hızı kaç mol/L.s olur?

A) 2.10-4

B) 4.10-4

C) 5.10-4 

D) 1.10-3

E) 5.10-2

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2019

C3H8(g) +  5O2 (g) g 3CO2 (g) + 4H2O (g)

Yukarıdaki tepkimenin hız eşitliği aşağı-
dakilerden hangisidir ?

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2020

A) - 1
5
r[O2]
rt B) - 1

4
r[H2O]
rt

C)
r[C3H8]
rt D) 1

3
r[CO2]
rt

E) - 4
r[O2]
rt

-
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TEPKİME HIZ BAĞINTISININ YAZILMASI

 ▶ Çarpışma teorisine göre reaktifler çarpı-
şarak tepkimeyi devam ettirdiği için tep-
kime hızını reaktifler belirler yani hız üze-
rinde ürünlerin hiçbir etkisi yoktur.

 ▶ Bu nedenle tepkime hızı denklemine yal-
nız reaktifler yazılır, reaktiflerden saf katı 
ve sıvı olanlar yazılmaz, gaz ve çözeltiler 
yazılır. 

 ▶ Basamaklı (Mekanizmalı) tepkimelerde 
hız denklemi yavaş basamağın reaktifle-
rine göre yazılır.

 ▶ Hız denklemindeki derişim terimlerinin 
üsleri toplamına tepkimenin mertebesi 
(derecesi) denir.

 ▶ Tepkimede ara basamakta oluşarak son-
raki basamakların herhangi birinde har-
canan maddeye ara ürün denir.

2011
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HIZA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

1. DERİŞİM

 ▶ Hız denkleminde yer alan maddenin de-
rişimi arttıkça hız artar

 ▶ Derişim hız sabitini (k) etkilemez.

 ▶ Sayısal yorumlama hız denklemi olma-
dan yapılamaz.

[N2] [H2] Tepkime Hızı

2 Kat Sabit

Sabit 2 Kat

1/2 Kat 2 Kat

4 kat 1/2 Kat

N2(g) + 3 H2(g) g 2NH3(g) 
tepkimesi  için aşağıdaki tabloyu tamamla-
yalım;

2010
2013

2018
2021

A ile B arasında gerçekleşen bir tepkimenin 
mekanizması 

1.  A(g) + B (g) g C (g) (hızlı)
2. C(g) + B (g) g D (g) (yavaş)

şeklindedir. 

Buna göre tepkime ile ilgili olarak verilen:

I. Net tepkime denklemi
      A + 2B g D şeklindedir.
II. Hız bağıntısı 
      r = k. [C].[D] şeklindedir.
III. 2. basamağın aktivasyon enerjisi 1. basa-

maktan yüksektir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

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

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2011
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Buna göre tepkime ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır?

A) Tepkime hızı  = k . [A].[B]2 dir.
B) Tepkime derecesi 3’tür. 
C) Hız sabiti k =  42’dir. 
D) Tepkime A’ya göre 2. derecedendir. 
E) Tepkime mekanizmalıdır. 

DENEY
Başlangıç Derişimi

(mol/L)
Başlangıç

Hızı 
(mol/L.s)[A] [B]

1 0,01 0,01 4,2. 10-5

2 0,01 0,02 8,4. 10-5

3 0,02 0,02 33,6 . 10-5

A ile B arasında gerçekleşen 

A(g) + 2B (g) g C (g)

tepkimesi için yapılan deneysel veriler aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir. 

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2010,2013,2021

Buna göre tepkimenin hız ifadesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) k . [A].[B]2

B) k . [A].[B]
C) k . [A]2.[B]2

D) k . [A]2.[B]
E) k . [A]3.[B]2

DENEY
Başlangıç Derişimi

(mol/L)
Başlangıç

Hızı 
(mol/L.s)[X] [Y]

1 0,4 0,6 2. 10-3

2 0,4 1,2 8. 10-5

3 0,2 0,6 1 . 10-5

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2018

A ile B arasında gerçekleşen 

A(g) + B (g) g C (g)

tepkimesi için yapılan deneysel veriler aşa-
ğıdaki tabloda verilmiştir. 
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2. BASINÇ VEYA HACİM

 ▶ Basınç veya hacmin hız üzerinde direkt 
bir etkisi yoktur ancak hız denkleminde 
yer alan maddelerin derişimlerini etkili-
yorsa hızı etkiler.

 ▶ Yani gaz fazında gerçekleşen bir tepkime-
de sabit sıcaklıkta kabın hacmi azaltılırsa 
reaktiflerde yer alan gazların derişimi art-
tığı için hız artar ancak çözelti fazında ger-
çekleşen bir tepkimede kabın hacmi hıza 
etki etmez. 

 ▶ Aynı mantıkla sabit basınçlı bir kapta ho-
mojen gaz fazında gerçekleşen tepkime-
de ortama inert (tepkimeye girmeyen) 
bir gaz eklenirse toplam basınç değişmez 
ancak eklenen gaz hacmi arttırıp reak-
tiflerdeki maddelerin derişimini azalttığı 
için hız azalır. 

 ▶ Genelleme yapılmak istenirse hız basınçla 
doğru, hacimle ters orantılıdır.

 ▶ Basınç veya hacim değişimi hız sabitini 
etkilemez.

DİKKAT!!

Kaptaki toplam basıncın artma-
sı hızı etkilemek zorunda değildir. 
Hızın artması için hız denkleminde 
yer alan maddelerin kısmi basınç-
larının artması gerekir.  

N2(g) + 3 H2(g) g 2NH3(g) 

Yani yukarıdaki tepkime sabit ha-
cimli bir kapta gerçekleşirken, kaba 
N2 veya H2 eklenirse basınç ve hız 
artar ancak kaba inert bir gaz ör-
neğin He eklenirse basınç artarken 
hız sabit kalır. 
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3. SICAKLIK

 ▶ Sıcaklık arttıkça reaktiflerde çarpışan ta-
neciklerin ortalama kinetik enerjileri ar-
tar, bu ise taneciklerin aktifleşmiş komp-
lekse daha hızlı ulaşmasını sağlar. 

 ▶ Bu nedenle endotermik veya ekzoter-
mik fark etmeksizin sıcaklık arttıkça TÜM 
TEPKİMELERDE HIZ VE k ARTAR.

 ▶ Sıcaklık reaktiflerin ortalama kinetik 
enerjisini arttırdığı için eşik enerjisini 
geçmeyi kolaylaştırır, bu nedenle istisna-
sız olarak fiziksel ve kimyasal tüm tepki-
meler sıcakta daha hızlı gerçekleşir.
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4. KATALİZÖR

 ▶ Tepkimeye girip, aktifleşmiş kompleksin 
türünü değiştirip, enerjisini düşürerek 
tepkimenin farklı bir aktifleşmiş komp-
leks üzerinden ve daha hızlı olmasını sağ-
layan maddelere katalizör denir. 

 ▶ Tepkimenin hızını ve hız sabitini (k) arttı-
rır.

 ▶ Tepkimeye girip değişmeden çıkar

 ▶ Aktifleşmiş kompleksin türünü değiştirip 
enerjisini azaltır.

 ▶ Toplam tepkime denkleminde yer almaz

 ▶ Basamaklı tepkimelerde önce girer, son-
ra çıkar.

 ▶ Yavaş basamağa etki eder.

 ▶ Tepkimenin izlediği yolu değiştirir.

 ▶ Tepkimenin başlaması devam etmesi ve 
bitmesi için şart değildir.

 ▶ Ürün miktarına ve verimine etki etmez.

 ▶ Tepkime entalpisine etki etmez

 ▶ Negatif katalizöre inhibitör denir. 

DİKKAT!!!

Bir tepkimede aktifleşmiş kompleksin 
türünü ve enerjisini sadece katalizör 
değiştirebilir. 

2012



17



18

5. TEMAS YÜZEYİ

 ▶ Temas yüzeyinin artması yani tanecik 
boyutunun küçülmesi hızı ve hız sabitini 
(k’yi ) arttırır.

TK

Ep

I

II
EaI

EaII

N2(g) + O2 (g) g 2NO (g)

tepkimesinin potansiyel enerji - zaman gra-
fiği iki farklı durum için aşağıda verilmiştir.

Buna göre tepkime ile 
ilgili aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Tepkime entalpisi I ve II. durum için aynı-
dır.

B) II. durum katalizörlü tepkimeye aittir.
C) Aktivasyon enerjisi her iki durum için 

aynıdır. 
D) Tepkime her iki durumda da endoter-

miktir. 
E) II. durumda tepkime hızı daha fazladır.

Benzer sorunun çıktığı yıllar : 2012
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6. REAKTFİLERİN CİNSİ

 ▶ Reaktiflerinde iyon bulunduran tepkime-
ler iyonsuz tepkimelerden hızlıdır.

 ▶ Zıt iyonlu tepkimeler aynı yüklü iyona sa-
hip tepkimelerden hızlıdır.

 ▶ Gazlar sıvılardan, sıvılar katılardan hızlıdır.

 ▶ Reaktifte kopması gereken bağ sayısı art-
tıkça yani reaktif moleküller büyüdükçe 
hız azalır.

 ▶ İleri aktifleşme enerjisi arttıkça hız azalır. 

 ▶ Metal ve ametalin aktiflikleri arttıkça hız 
artar.

 ▶ Reaktiflerdeki madde sayısı (tam sayı ile 
denkleştirildiğinde reaktiflerin katsayısı 
toplamı) arttıkça tepkime hızı azalır.
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KİMKİMYASALYASAL
TEPKİMELERDETEPKİMELERDE

DENGEDENGE

PP
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KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

 ▶ Herhangi bir olayda olayın ileri yöndeki 
gerçekleşme hızı ile geri yöndeki gerçek-
leşme hızının eşit olduğu duruma denge 
durumu denir. 

   rileri  = rgeri

 ▶ Fiziksel olaylarda (hal değişimi) meydana 
gelen dengeye fiziksel denge, kimyasal 
olaylarda meydana gelen dengeye kim-
yasal denge denir. 

 H2O (s) D H2O(g)

 N2 (g) + 3H2 (g) D 2NH3 (g)

 ▶ Denge anında olayın kendisi ile tersi aynı 
anda ve aynı hızda gerçekleştiği için olay-
da ölçülebilir hiçbir değişiklik yoktur. Yani 
makroskobik özellikler (sıcaklık, basınç, 
hacim, renk, iletkenlik, pH, vs…) sabittir. 

N2 H2+ NH3 N2 H2+ NH3 N2 H2+ NH3

Hız

Zaman

Hız

Zaman

Hız

Zaman

İleri Hız 
Maksimum İleri Hız 

Azalıyor

Geri Hız 
Artıyor

İleri ve Geri
Tepkime hızı

Eşit

DENGE OLAYI
30%

DENGE HESAPLAMALARI
41%

LE CHATELİER İLKESİ
29%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimyasal Tepkimelerde DengeÜnitesi Aşa-
ğıdaki Bilgileri Kullanır
 › İleri derecede kimyasal hesaplama yapa-

bilme. 
 › Hız konusunu ve hıza etki eden faktörleri 

bilme. 
 › Entalpi konusu ile ilgili temel kavramları 

bilme.
 › Denge konus bundan sonraki asit baz, 

kçç ve kimya elektrik için gereklidir. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
DENGE OLAYI 2 1 1
DENGE HESAPLAMALARI 1 2 1 1 1
LE CHATELİER İLKESİ 1 1 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
DENGE OLAYI 1 5

17DENGE HESAPLAMALARI 1 7
LE CHATELİER İLKESİ 1 1 5

N2 + 3H2g 2NH3 2NH3gN2 + 3H2



 ▶ Denge anında ortamda tüm maddeler 
var olmak zorundadır, yani verim asla 
%100 olamaz.

 ▶ Denge anında tepkime tamamen dura-
ğan görünümlüdür ancak sistem dura-
ğan değil dinamiktir. Olaylar mikroskobik 
seviyede devam etmektedir

 ▶ Bir kimyasal tepkimede denge maksi-
mum düzensizlik ile minimum enerjili 
maddeler arasında kurulur. Yani tepki-
mede düzensizliği maksimum maddeler 
ile enerjisi minimum maddeler tepkime-
nin farklı taraflarında olmalıdır. Eğer iki 
madde de aynı tarafta ise tepkime den-
geye gelmesi beklenmez.

 ▶ Maksimum Düzensizlik; Tepkimede dü-
zensiz maddenin (yani varsa gazın yoksa 
çözeltinin o da yoksa sıvının) çok olduğu 
taraftadır.

 

 g>suda>s>k

 

 ▶ Minimum Enerji; Tepkimede ısının yazıl-
dığı (endotermikte giren, ekzotermikte 
ürün) taraftır. 

TK

Ep

TK

Ep
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DENGENİN NİCEL AÇIDAN İNCELENMESİ

 ▶ Dengenin herhangi bir olayda ileri yön-
deki hız ile geri yöndeki hızın eşit olduğu 
an olduğunu söylemiştik;

 ▶ Denge bağıntısı hız bağıntısından çekil-
diği için hız bağıntısına yazılmayan saf 
katı ve saf sıvılar denge bağıntısına da ya-
zılmaz. 

 ▶ Denge bağıntısına sadece gaz ve sulu çö-
zeltiler yazılır. 

 ▶ Basamaklı tepkimelerde denge bağıntısı 
net tepkimeye (toplam tepkimeye) göre 
yazılır. 

 ▶ Tıpkı hızda olduğu gibi dengede de kat-
sayılar üs olarak gelir. 

2010
2015 2016
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Derişim
(mol/L)

Zaman

A

B

C

6

4

2

A ile B gazları arasında gerçekleşen ve sa-
dece C gazının oluştuğu bir tepkimeye ait 
derişim - zaman grafiği şekildeki gibidir. 

Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bu tepkime 
ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadeler-
den hangisi yanlıştır?

A) Dengeye kadar eşit miktarda A ve B har-
canmıştır.

B) Tepkime denklemi:

 A+B g 2C şeklindedir

C) Dengede C’nin derişimi 4M’dir. 

D) Denge Sabiti Kc = 0,5’tir.

E) Denge anında kapta 10M gaz vardır.
(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010)
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KISMİ BASINÇLAR TÜRÜNDEN
DENGE SABİTİ (KP)

 ▶ Kp bağıntısına katılar, sıvılar ve sulu çö-
zeltiler yazılmaz sadece gazlar yazılır. 

 ▶ Kc’de olduğu gibi Kp’de de katsayılar üs 
olarak gelir. 

2011
2012

N2 (g) + 3H2 (g) D 2NH3(g)

tepkimesi 1 L’lik sabit hacimli kapta 0,4 mol 
N2, 0,7 mol H2 ile başlatılıyor. Dengeye ge-
len sistemde 0,2 mol N2 bulunduğu tespit 
ediliyor.

Buna göre sabit sıcaklıkta gerçekleşen 
yukarıdaki tepkimenin Kc değeri aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 4

B) 8

C) 80

D) 400

E) 800

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2015)

2O3 (g) D 3O2(g)

tepkimesinin denge sabiti Kc = 2,5 .10-2 dir.

Buna göre dengede 0,6 mol O3 ve 0,3 mol 
O2 bulunması için kabın hacmi kaç litre 
olmalıdır?
A) 2

B) 3

C) 5

D) 20

E) 30

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016)
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     2 X2(g) + 3Y2(g)  D  2X2Y3(g) 

Tepkimesi sabit hacimli bir kapta 0,5 mol X2 
ve 1 mol Y2 ile başlatılıyor.

Denge anında kapta bulunan toplam 0,9 
mol gaz kaba toplam 4,5 atm basınç yaptı-
ğına göre kısmi basınçlar türünden denge 
sabiti Kp kaçtır?

2N2 (g) + 3O2 (g) D 2N2O3(g)

tepkimesi 27oC’de 2L’lik kapta 0,6 mol N2 ve 
1 ,4 mol O2 ile başlatılıyor. Sabit sıcaklıkta 
dengeye gelen sistemde 0,8 mol O2 bulun-
maktadır.  

Buna göre dengedeki sistem hakkında 
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) N2’nin derişimi 0,1 M’dir. 

B) N2O3’ün derişimi 0,4 M’dir. 

C) Kc = 62,5’tir. 

D) O2’nin derişimi N2O3’ün 2 katıdır. 

E) Kp = 62,5.(0,082.300)-3’tür. 

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012, 2016)
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DENGE DURUMUNUN DENETLENMESİ 
(DENGE KESRİ: QC)

 ▶ Bir kimyasal tepkimede ortamda tüm 
maddeler varken sistemin dengede olup 
olmadığının belirlenmesi gerekir. 

 ▶ Bunu yaparken elimizdeki maddeler 
denge bağıntısında yerine yazılır ve den-
ge sabiti hesaplar gibi hesaplama yapılır. 
Bulunan sabite denge kesri (Qc) denir

 ▶ Denge kesri, denge sabitine eşitse (Kc= 
Qc) sistem dengededir.

 ▶ Eğer denge kesri denge sabitinden kü-
çükse (Kc>Qc)sistem henüz dengeye ulaş-
mamıştır. Dengeye ulaşmak için reaktif-
lerin harcanıp ürünlerin oluşması gerekir. 
(yani denge sağa kayar)

 ▶ Eğer denge kesri denge sabitinden bü-
yükse (Kc<Qc )sistem dengeyi geçmiştir. 
Dengeye ulaşmak için ürünlerin harca-
nıp reaktiflerin oluşması gerekir. (yani 
denge sola kayar)

a) Yukarıdaki sistem dengede midir, değilse 
nasıl dengeye gelir?

b) 2 mol değil 3 mol HF olsaydı sistem den-
gede olur muydu? Olmazsa nasıl dengeye 
gelirdi?

c) 2 mol değil 4 mol HF olsaydı sistem den-
gede olur muydu? Olmazsa nasıl dengeye 
gelirdi?
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DENGE TEPKİMELERİNİN TOPLANMASI 

 ▶ Dengedeki bir tepkime ters çevrilirse 
denge sabitinin çarpmaya göre tersi alı-
nır.

 ▶ Dengedeki tepkime bir sayı ile çarpılırsa, 
sayı denge sabitine üs olarak gelir.

 ▶ Dengedeki tepkime bir sayıyla bölünür-
se, denge sabitini o dereceden kökü alı-
nır.

 ▶ Denge tepkimeleri toplanırsa denge sa-
bitleri çarpılır. 

2010
2012

2014
2022
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2N2 (g) + 5O2 (g) D 2N2O5(g)

tepkimesinin belirli bir sıcaklıktaki denge 
sabiti K’dir.   

Buna göre aynı sıcaklıkta

N2O5(g)  D N2 (g) + 5/2O2 (g) 

tepkimesinin denge sabiti aşağıdakiler-
den hangisidir?
A) -K/2

B) 1/K

C) 1/ √K

D) √K

E) K2

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2010, 2014)

A (g) + 2B (g) D AB2(g)  Kc = 12 , rH = - 230

A3B2 (g) D 2A (g) + AB2 (g) Kc = 4, rH = +20

Yukarıda iki farklı tepkimenin denge sabit-
leri ve entalpi değerleri verilmiştir.   

Buna göre aynı sıcaklıkta

3A (g)  + 2B(g)  D A3B2 (g)  

tepkimesinin denge sabiti ve entalpisi 
aşağıdakilerden hangisidir?

 Kc  rH

A)  16  - 210

B)  48  - 210

C)  3  - 250

D)  3  - 210

E)  1/3  + 250
(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012, 2022)



15



16

DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

(LE CHATELİER YASASI)

1. DERİŞİM

 ▶ Dengede bulunan bir sisteme dengede-
ki maddelerden herhangi biri eklenirse, 
denge o maddeyi harcayacak şekilde iler-
ler.

 ▶ Yani reaktiflere madde eklenirse denge 
ürünlere kayar, ürünlere eklenirse reaktif-
lere kayar. 

 A + B D C

 ▶ Dengede bulunan bir sistemde denge-
deki maddelerden biri ortamdan çekilir-
se sistem çekilen maddeyi tekrar oluştu-
racak şekilde ilerler. 

 A + B D C

 ▶ Yapılan etki, sistemin verdiği tepkiden her 
zaman1 büyüktür; yani eklenilen madde-
nin derişimi son durumda artar, çekilen 
maddenin azalır. 

 A + B D C

 ▶ MADDE EKLEYİP ÇEKMEK DENGE SABİ-
TİNİ ETKİLEMEZ. 

2011
2012

2017
2020

2014
2016 2021

A + B D C dengesine yapılan etkiler sonucu 
dengenin tepkisini ve maddelerin derişim-
lerinde meydana gelen değişimleri incele-
yelim;

Etki Tpk. [A] [B] [C] Kc Grafik

+A

SA
Bİ

T

-A

SA
Bİ

T

+B

SA
Bİ

T

-B

SA
Bİ

T

+C

SA
Bİ

T

-C

SA
Bİ

T

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C
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Karbondioksit gazının suda çözünmesi 
kimyasaldır, gazın suda çözünmesi sırasın-
da:

CO2 (g) + H2O (s) D 2H+(suda) + CO3
2-(suda)

tepkimesine göre denge oluşur.   

Buna göre bu denge tepkimesi ile ilgili 
olarak verilen aşağıdaki ifadelerden han-
gisi doğrudur?

A) Denge sabiti Kc =                      şeklindedir.

B) Kp  = Kc. RT  olur.

C) CO2 gazının derişimi arttırılırsa denge 
sağa kayar

D) Kaba baz eklenirse denge etkilenmez.

E) Kaba Na2CO3(k)eklemek Kc’yi azaltır.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2011)

[H+]2 . [CO3
2-]

[CO2] . [H2O]

N2, O2 ve NO gazları belirli sıcaklıkta sabit 
hacimli kapta:

N2 (g) + O2 (g) D 2NO (g)

tepkimesine göre dengededir.   

Buna göre bu denge tepkimesine aynı sı-
caklıkta, sabit hacimli kapta yapılan aşağı-
daki etkilerin hangisinin karşısında yazılan 
sonuç yanlış verilmiştir?
 Etki    Sonuç

A)  N2 ekleme  Denge Sağa kayar

B)  NO ekleme  Denge Sola kayar

C)  O2 çekme  Denge Sağa kayar

D)  NO çekme  Denge Sağa Kayar

E)  N2 çekme  Denge Sola Kayar
(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2012)
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Dengede olan:

H2 (g) + Cl2 (g) D 2HCl (g)

tepkimesi ile ilgili:   

I. Başlangıçta eşit molde H2 ve Cl2 alınmış-
sa, dengede her ikisi de tükenmiştir. 

II. İleri  tepkime hızı geri tepkime hızına 
eşittir.

III. Sisteme HCl eklenirse denge ürünler 
yönüne kayar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2017)

Derişim

Zaman

N2

H2
NH3

t1 t2 t3

Sabit sıcaklıkta, sabit hacimli kapta:

N2 (g) + 3H2 (g) D 2NH3(g)

denge tepkimesindeki türlerin derişim za-
man grafiği

şeklinde verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) t2 anında kaba NH3 eklenmiştir. 

B) t1- t2 zaman aralığında sistem dengede 
değildir. 

C) t3’den sonra ileri tepkime geri tepkime-
den hızlıdır. 

D) t2 - t3 aralığında tepkime dengededir. 

E) t1- t2 zaman aralığında ileri ve geri hız 
birbirine eşittir.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2020)



19



20

2. BASINÇ VEYA HACİM

 ▶ Dengedeki bir sistemde hacmin azalma-
sı (veya basıncın artması) maddelerin de-
rişimlerini arttırır. 

 ▶ Tüm maddelerin derişimi artarken gaz 
katsayısının çok olduğu tarafta derişim-
leri daha fazla arttıracaktır. 

 ▶ Sistem bunu dengelemek için gaz katsa-
yısının az olduğu tarafa kayar. 

 ▶ Yani hacim azalırsa derişim artar, sistem 
derişimi azaltmak için maddenin az ol-
duğu tarafa kayar

 ▶ Yapılan etki , sistemin verdiği tepkiden 
her zaman1 büyüktür; yani hacim azalırsa 
dengedeki tüm maddelerin derişimi ar-
tar, hacim artarsa dengedeki tüm mad-
delerin derişimi azalır. 

Etki Tpk. [A] [B] [C] Kc Grafik

+V

SA
Bİ

T

-V

SA
Bİ

T

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C

A + B D C tepkimesine yapılan etkiler sonu-
cu dengenin tepkisini ve maddelerin deri-
şim ve mol sayılarında meydana gelen deği-
şimleri inceleyelim;

Etki Tpk. [A] [B] [C] Kc Grafik

+V

SA
Bİ

T

-V

SA
Bİ

T

Derişim

Zaman

A

B

C

Derişim

Zaman

A

B

C

A + B D 2C tepkimesine yapılan etkiler so-
nucu dengenin tepkisini ve maddelerin de-
rişim ve mol sayılarında meydana gelen de-
ğişimleri inceleyelim;
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A(g) + 2B(g)  D  2C(g)

 tepkimesi 1 litrelik kapta 1 mol A, 4 mol 
B ve 4 mol C ile dengededir. 

 Sabit sıcaklıkta kabın hacmi V mL ya-
pılıp yeni dengenin kurulması beklendiğin-
de kapta 3 mol B’nin bulunduğu belirleni-
yor. 

Buna göre V değeri kaç mL’dir?
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1NOT: 

KC = [X]Y 

 ▶ TİPİ TEPKİMELERDE ETKİ = TEPKİ OLUR. 

 ▶ BU TİP TEPKİMELERDE EKLENİLENİN 
TAMAMI HARCANIR VEYA ÇEKİLENİN 
TAMAMI OLUŞUR. 

 ▶ HACİM AZALIRSA X’İN DERİŞİMİ ESKİ 
HALİNE DÖNÜNCEYE DEK X OLUŞUR. 

 ▶ KC DEĞİŞMEDİĞİ SÜRECE BU TİP TEP-
KİMELERDE X MADDESİNİN DERİŞİMİ 
DEĞİŞMEZ. 

       CaCO3(k)             CaO(k) + CO2(g)

Sola 
kayar
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3. SICAKLIK

 ▶ Endotermik tepkimelerde ısıtmak sağa, 
ekzotermik tepkimelerde sola kaydırır.

 ▶SICAKLIK KC’Yİ ET-
KİLER!

 ▶ Endotermik tepkimelerde sıcaklıkla Kc 
doğru orantılı, ekzotermikte ters orantılı-
dır.

A + B D C + ısı 

tepkimesine yapılan etkiler sonucu denge-
nin tepkisini ve maddelerin derişimlerinde 
meydana gelen değişimleri inceleyelim;
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4. KATALİZÖR

Katalizör hem iler hem geri tepkimeyi aynı 
oranda hızlandırdığı için dengeyi veya den-
ge sabitini etkilemez. Dengeye ulaşma 
süresini kısaltır.
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5. YABANCI MADDE EKLEME

 ▶ Dengedeki bir tepkimeye eklenen yaban-
cı maddenin direk dengeye etkisi yoktur 
ancak;

 ▶ Kap pistonluysa hacmi arttırır hacmi art-
tırdığı için dengeye etki edebilir.

 ▶ Tepkimede asit var ve baz ekleniyorsa or-
tamdan asidi uzaklaştırır tam tersi baz var 
ve asit ekleniyorsa ortamdan asidi uzak-
laştırır ve bu nedenle dengeye etki ede-
bilir.

 ▶ Suda gerçekleşen bir tepkimeyse ekleni-
len maddenin direk kendisi olmasa bile 
iyonlarından biri tepkimede yer alıyor ola-
bilir.

Yani eklenilen yabancı madde, tepkimedeki 
maddelerin derişimi veya sıcaklığını etkile-
miyorsa dengeye hiçbir etkisi yoktur.



KİMYASAL KİMYASAL 
TEPKİMELERDE TEPKİMELERDE 

DENGEDENGE

ASİT BAZ ASİT BAZ 
DENGESİDENGESİ

AYTAYT
0808
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SUYUN OTOİYONİZASYONU ve Ksu 

 ▶ Suyun kendi kendine iyonlaşmasına su-
yun otoiyonizasyonu (otoprotolizi) denir 
ve tersinir tepkime olduğu için su mole-
külü iyonlarıyla denge hâlindedir:

 H2O(s)   D H+
(suda)     + OH-

(suda)     

 2H2O(s) D H3O
+

(suda) + OH-
(suda)    

 ▶ Tepkime denge tepkimesi olduğu için bir 
denge sabiti vardır, bu denge tepkimesi-
nin denge sabitine Ksu adı verilir.

 

        Ksu = [H+][OH-] veya Ksu = [H3O
+][OH-]

 ▶ Saf suyun standart koşullarda (1 atm ba-
sınç ve 25 °C) deneysel olarak ölçülen 
yaklaşık iyonlaşma sabiti Ksu = 1.10-14 tür.

 ▶ Saf suda, standart şartlarda (1 atm basınç 
ve 25 °C)  [H+] ve [OH-] iyon derişimleri 10-7 
şer M olur. 

 ▶ Ksu bir denge sabiti olduğu için sadece sı-
caklıkla değişir. 

 ▶ Suyun içinde asit, baz veya tuz çözmek 
sudaki [H+] iyonu ile [OH-] iyonu derişimi 
çarpımını değiştirmez, bu çarpım stan-
dart şartlarda daima 10-14’e eşittir. 

 ▶ Başka bir ifade ile tüm sulu çözeltilerde 
H+ ve OH- iyonu vardır çünkü bu iyonlar 
çözünen maddede olmasa bile çözücü 
olan suda vardır. 

 ▶ NaCl sulu çözeltisinde H+ iyonu yoktur 
veya aynı şekilde NaOH sulu çözeltisinde 
H+ iyonu yoktur ifadesi yanlıştır.

 ▶ Suyun içinde asit çözersek, asit sudaki H+ 
derişimini arttıracağı ve H+ ile OH- derişi-
mi çarpımı değişmediği için OH- derişimi 
azalır.

 ▶ Baz çözdüğümüzde ise tam tersi  OH- 
derişimi artar H+ derişimi azalır. 

 ▶ Nötr tuzlar sudaki H+ ve OH- dengesini 
bozmaz. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ASİT BAZ DENGESİ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?
 Asit Baz Dengesi 11. sınıfın konu kısmı 
en zor olan konusudur. Hem çok fazla yeni 
bilgi, hem de çok fazla eski bilgi bilmenizi 
gerektirir. Tepkime türleri, kimin kimle tep-
kimeye girdiğini bilmeniz, temel denge bil-
gisi ve denge hesaplaması bilmeniz gerekir, 
tüm bunları sentezleyip üzerine asit bazlar 
ile ilgili yeni bilgilerinizi ekleyeceksiniz. Bu 
nedenle TYT tepkime türleri, TYT asit baz, 
TYT hesaplama, AYT Denge, AYT sıvı çözel-
tiler ve Matematik Üslü sayılar konularını iyi 
derecede bilmeniz Matematik LOGARİTMA 
konusunu temel seviyede bilmeniz gerek-
mektedir. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
ASİT BAZ TANIMLARI 1 1 1
KSU
KUVVETLİ ORTAMDA PH POH 1 1
ZAYIF ASİT BAZ, KA, KB 2 2 1
TİTRASYON 1 1
HİDROLİZ
TAMPON

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
ASİT BAZ TANIMLARI 3

17

KSU 0
KUVVETLİ ORTAMDA PH POH 2
ZAYIF ASİT BAZ, KA, KB 5
TİTRASYON 1 1 1 1 1 7
HİDROLİZ 0
TAMPON 0

ASİT BAZ 
TANIMLARI

18%

KSU
0%

KUVVETLİ 
ORTAMDA PH POH

12%

ZAYIF ASİT BAZ, 
KA, KB 

29%

TİTRASYON 
41%

HİDROLİZ
0%

TAMPON
0%
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                DİKKAT!!!

Suyun iyonlaşması endotermik bir den-
gedir bu nedenle KSU değeri sıcaklık art-
tıkça artar. 

Dikkat edilmesi gereken sıcaklık arttık-
ça saf suda [H+] . [OH-] çarpımı değişir, 
[H+] ‘nın [OH-]’ye eşit olması değişmez. 

Örneğin bir t sıcaklığında 

Ksu = 10-10 

olsun, bu sıcaklıkta saf suda 

[H+ ]   = 10-5 M 

[OH-] = 10-5 M    olur. 

ALIŞTIRMA

DERİŞİM 
(M) FORMÜL [H+] [OH-] [H+][OH-]

0,2 NaCl 1.10-14

0,01 HCl 1.10-14

0,2 NaOH 1.10-14

0,1 H2SO4

1.10-14

19,6 gram H2SO4 kullanılarak hazırla-
nan 400 ml çözeltideki OH- iyon deri-
şimi kaç M’dir?

(H=1 g/mol, O=16 g/mol, S=32 g/mol)

Kütlece %28 KOH içeren çözeltiden 
100ml alınıp üzerine su eklenerek hac-
mi 6L tamamlanıyor. 

Oda şartlarında hazırlanan son çözeltideki 
H+ derişimi 10-13M olduğuna göre başlan-
gıçtaki kütlece %28’lik çözeltinin yoğunlğu 
kaç g/ml’dir ?

(H=1 g/mol, O=16 g/mol, K=39 g/mol)

10-14   -  1,2
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0,2 gram XOH kullanılarak hazırlanan 
500 ml çözeltide 10-12 M H+ iyonu bulun-
maktadır. 

Buna göre X metalinin mol kütlesi kaç g/
mol ‘dür?

(H=1 g/mol , O=16 g/mol)

25oC’de bulunan su içerisinde bir mik-
tar HCl çözülüyor. 
Olay hakkında çizilen:

grafiklerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) I ve II

       D) II veIII      E)I, II ve III

Suyun t gibi bir sıcaklıkta iyonlaşma 
sabiti (Ksu ) değerinin 10-12 olduğunu 
varsayalım. 

Bu varsayıma göre bu sıcaklıkta 0,1 mol 
H3PO4 ile hazırlanan 600 ml sulu çözeltide-
ki [OH-] iyonları derişimi kaç mol/L olurdu?

A) Yalnız I       B) Yalnız II            C) I ve II

       D) II veIII              E)I, II ve III

grafiklerinden hangileri doğrudur?
(KOH’nin her sıcaklıkta %100 iyonlaştığı var-
sayılacaktır)

[H+]

Zaman

10-7

I

[OH-]

Zaman

10-7

II

[H+]. [OH-]

Zaman

10-7

III

Oda sıcaklığında hazırlanan 0,01 M 
KOH çözeltisinin ısıtılması ile ilgili ola-
rak çizilen:

[OH-]

Zaman

10-2

I

10-7

[H+]

Zaman

10-12

II

10-7

[H+]. [OH-]

Zaman

10-14

III

23 - B - 2. 10-12 -  E
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pH VE pOH KAVRAMLARI

 ▶ Sulu çözeltide bulunan [H+] ve [OH-] de-
ğeri genellikle çok küçük sayılardır.

 ▶ Bu küçük sayısal değerlerle uğraşırken 
karşılaşılan işlem zorluğunu ortadan kal-
dırmak için kimyager Soren Sorensen 
üslü sayılar yerine [H+] ve [OH-] iyonu de-
rişiminin negatif logaritmasının kullanıl-
masını önermiştir.

 ▶ [H+]’nin negatif logaritmasına pH,  

 ▶ [OH-]’in negatif logaritmasınapOH denir. 

      
                DİKKAT!!!

Matematiksel olarak “p” ifadesi “negatif 
logaritma” anlamına gelir. 

Bu anlamda pKsu değeri 14’tür. 

[H+] . [OH-] = 10-14

-log ([H+] . [OH-]) = - log 10-14

- log ([H+]) + -log ([OH-]) =14

pH + pOH =14

               DİKKAT!!!

Ksu değeri sadece sıcaklık ile değiştiği 
için pH ile pOH’ın toplamı da sıcaklıkla 
değişkendir. 

Sıcaklık arttıkça KSU’da arttığı için 
pH+pOH toplamı azalır.

Sıcaklık değişmedikçe suda çözünen, 
asit, baz, tuz gibi maddeler sudaki pH + 
pOH = 14 toplamını değiştiremez. 

ÇÖZELTİ
DERİŞİMİ 

(M)
FORMÜL pH pOH

? HBr 5 ?

? H3PO4 ? 10

0,1 Ca(OH)2

(log2 değeri 0,3 alınacak)

? ?

0,01 MgCl2 ? ?

1 NaOH ? ?

ALIŞTIRMA

2011
2015

                DİKKAT!!!

KONUNUN BU KISMI İÇİN TEMEL LO-
GARİTMA BİLGİSİ GEREKMEKTEDİR. 
EĞER LOGARİTMA BİLMİYORSAN 
ÖNCE AŞAĞIDAKİ KODU OKUTARAK 
LOGARİTMA VİDEOMU İZLEMELİSİN.

10-5v9 - (10-4)/3v4 - 13,3v7 - 7v7 - 14v0
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Oda şartlarında hazırlanan 0,05 M 
H2SO4 çözeltisinin pH değeri aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

İki değerlikli kuvvetli bir asit olan X’ten 
19,6 gram alınarak oda şartlarında 40 
litre çözelti hazırlanıyor. 

Hazırlanan çözeltinin pH değeri 2 olduğu-
na göre X’in mol kütlesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) 49

B) 98

C) 147

D) 196

E) 244

Oda şartlarında hazırlanan ve pH de-
ğeri 2 olan 10L HBr çözeltisine Ca me-
tali içeren 2 gram örnek atılıyor. 

Tam verimle gerçekleşen tepkime sonrası 
örneğin 0,2 gramı tepkimeye girmediğine 
göre, son durumda çözeltinin pH değeri 
aşağıdakilerden hangisidir?

( Ca = 40 g/mol, Tepkime sırasında çözelti 
hacminin değişmediği varsayılacaktır)

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Oda şartlarında hazırlanan bir çözel-
tideki H+ derişimi OH- derişiminin 100 
katına eşittir. 

Buna göre çözelti hakkında verilen:

I. pH = 2’dir. 

II. Asidiktir. 

III. Su eklenirse pH değeri azalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III

A - B - C - B
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Oda şartlarında hazırlanan asit ve 
baz çözeltiler hakkında aşağıdaki 
ifadelerden hangisi doğrudur?

A) [H+] derişimi [OH-]derişiminden büyükse 
çözelti baziktir. 

B) Bir çözeltide pOH değeri 1 ise OH derişi-
mi 1M olur. 

C) 1 M H+ iyonu içeren bir çözeltide pOH de-
ğeri 14’tür. 

D) pH > pOH olan çözeltiler asidik çözeltiler-
dir. 

E) pH değeri 1 olan çözeltide 10-1 M H+iyonu 
vardır ve çözelti kuvvetli bazdır. 

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011

Oda şartlarında hazırlanan 40 mL 
0,25 M HCl çözeltisinin üzerine su ek-
lenerek çözelti hacmi 1L’ye tamamla-
nıyor. 

Hazırlanan son çözeltinin pH değeri kaçtır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5
Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011

C - B - E - E

25 °C’ta pH=11 olan 100 mL NaOH 
çözeltisine sabit sıcaklıkta kaç mL 
saf su eklenirse son çözeltinin pH 
değeri 10 olur?

A) 9900
B) 9000
C) 1000
D) 990
E) 900

Saf su ile ilgili: 

I. 25oC sıcaklıkta pH = pOH = 7’dir. 

II. 25oC sıcaklıkta Ksu = 1 . 10-14’tür.

III. İyonlaşma denklemi,

     2H2O(s) D H3O
+

(suda) + OH-
(suda) şeklindedir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III
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ASİT BAZ TANIMLARI

Arhenius Asit Baz Tanımı: 

 ▶ Suda çözününce ortama H+ iyonu veren 
maddeler asit OH- iyonu veren maddeler 
bazdır.

 H2SO4  4   2H+  +  SO4
-2 

 NaOH  4   Na+   +   OH-

Bronsted - Lowry Asit Baz Tanımı:

 ▶ Bu tanıma göre proton (H+) veren mad-
deler asit, proton (H+) alan maddeler 
bazdır.

 ▶ Asit-baz tepkimelerinde proton, asitten 
baza aktarılır.

 ▶ Proton veren asit konjuge bazına, proton 
alan baz konjuge asidine dönüşür;

HA + B       D       A-         +       HB+

Asit  +  Baz    Konjuge  +   Konujuge
                                           Baz                  Asit

 HSO4
- + H2O D SO4

-2 + H3O
+

 HSO4
- + H2O D H2SO4  + OH-

• Asitlerin karşısında baz, bazların karşısın-
da asit gibi davranan maddelere amfo-
ter madde denir. 

20132010
2012

B - C 

HNO2(suda)+CN-
(suda) D HCN(suda) + NO2

-
(suda) 

Tepkimesi ile ilgili:

I. HNO2 ve HCN asit olarak etki eder.

II. CN- ve NO2
- baz olarak etki eder. 

III. Denge halinde iken sisteme saf su ekle-
nirse denge sabiti artar. 

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

E) II ve III

PO4
3-

(suda)+H3O
+
(suda) D HPO4

2-
(suda) + H2O(s) 

Tepkimesinde baz özelliği gösteren 
madde çifti aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) HPO4
2-

  - H3O
+

B) PO4
3- - H2O

C) H3O
+ - H2O

D) PO4
3- - H3O

+

E) PO4
3- - HPO4

2-
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Bronsted - Lowry asit - baz tanımına 
göre,

NH4
+ 

(suda) + SO4
2-

(suda) g HSO4
- (suda) + NH3(suda) 

tepkimesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Tepkimede NH+
4

  asit gibi davranmıştır.

B) HSO4
- , SO4

2- ’nin konjuge asididir.

C) Tepkime da NH3 ile NH+
4

  konjuge asit baz 
çiftidir. 

D) Tepkimede NH3 ve SO4
2- baz gibi davran-

mıştır. 

E) Tepkimede SO4
2- iyonu, NH+

4
  iyonuna pro-

ton vermiştir. 
Benzer sorunun çıktığı yıl : 2010, 2012

E - E 

Aşağıda verilen konjuge (eşlenik) 
asit - baz çiftlerinden hangisi yanlış-
tır?

    Konjuge Asit     Konjuge Baz

A)    H3O
+   H2O

B)    CH3COOH  CH3COO-

C)    NH4
+   NH3 

D)   HCO3
-   CO3

2- 

E)    Cl-   HCl

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2013

ASİT VE BAZLARIN 

ÖZELLİKLERİ VE TEPKİMELERİ

 ▶ Asitler ekşi, bazlar acıdır.

 ▶ Turnusolu asitler kırmızıya bazlar maviye 
çevirir.

 ▶ Her ikisininde sulu çözeltisi iletkendir.

1. ASİT + BAZ → TUZ + H2O

• Bu tepkimede baz olarak NH3 kullanılırsa 
su oluşmaz, sadece tuz oluşur. 

• Asit veya bazın cinsi-kuvveti bu tepkime-
yi vermesine engel teşkil etmez. 

• Asit olarak asidik oksit, baz olarak ba-
zik oksit kullanılırsa (oksitlerde hidrojen 
olmadığı için) tepkimede su oluşmaz, 
sadece tuz oluşur. 

2. 1A ve 2A METALLERİ + SU → BAZ + H2

         (Li,Na,K,Mg,Ca)

• Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali me-
taller dışında hiçbir metal vermez.

• Alkali ve toprak alkali metaller ayrıca asit-
lerin tümü ile de tuz ve hidrojen gazı açı-
ğa çıkarırlar.

• Alkali metaller tepkimeyi daima verirken, 
toprak alkali metaller sadece sıcakta ve-
rir.

• Yeterince su varsa 1 mol metal tepkime-
ye girdiğinde metalin değerliğinin yarısı 
mol sayıda H2 gazı oluşur.

 Na + H2O g NaOH + 1/2 H2

3. CO3
2- Tuzu + Asit → Tuz + Su + CO2

 CaCO3 + HCl g CaCl2 + H2O + CO2



10

AKTİF 
METALLER

Cu, Hg, Ag
 Au, Pt 

hariç tüm 
metaller

SOY 
METALLER

Cu, Hg, Ag
Au, Pt

AMFOTER 
METALLER

Al, Cr, Zn
Sn, Pb, Be

DİĞER 
AKTİF

METALLER

Al, Cr, Zn, 
Sn, Pb, Be 

hariç 
tüm aktif 
metaller

YARI SOY 
METALLER
Cu, Hg, Ag

TAM SOY 
METALLER

Au, Pt

METALLER

Der. H2SO4

Sey. H2SO4

HNO3

Zay. Baz

Kuv. Baz

Normal Asit

Kral Suyu

+ + +
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

-
- - - -

+

-
- -

-

-
-
-
-SO2

NO2

NO

H2 H2

H2 H2

H2 H2

H2 H2

H2 H2

H2

NO2 NO2

      
                DİKKAT!!!

H2 açığa çıkan tüm tepkimelerde diğer 
rekatiften yeterince varsa 1 mol metale 
karşılık metalin değerliğinin yarısı mol 
sayıda H2 gazı açığa çıkar
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Ca, Al ve Au elementlerinden oluşan 
30 gramlık alaşım, 10 ve 20 gramlık iki 
parçaya bölünüyor. 

10 gramlık parça NaOH, 20 gramlık parça 
HCl çözeltisine atılıyor. 

Her iki kapta da tepkimeye girmeyen 8 
gram madde bulunduğuna göre baş-
langıç karışımında her maddeden kaçar 
gram vardır?

Ca ve Mg metallerinden oluşan 12 
gramlık alaşımın yeterince H2SO4 ile 
tepkimesi sonucu NKA 10,08 L H2 gazı 
oluşmaktadır. 

Buna göre tepkimedeki her bir metalin 
kültesini hesaplayınız. 

(Ca=40 g/mol Mg=24 g/mol)

İçerisinde Ca, Pt, Al ve Cu bulunan bir 
alaşımdaki her bir metalin miktarı tes-
pit edilmek isteniyor. 

Bu amaçla alaşımın üzerine:

I. HCl

II. NaOH

III. HNO3

çözeltileri hangi sıra ile dökülmelidir?

A) I,II,III

B) II,III,I

C) II,I,III

D) I,III,II

E) III,II,I

C - 12g Al, 12g Au, 6g Ca - 2 g - E

Ag - Ca metallerinden oluşan 10 gram 
alaşım yeterince HCl çözeltisine atılın-
ca NKA 4,48L H2 gazı açığa çıkıyor.  

Buna göre alaşımın kütlece % kaçı gü-
müştür?

(Ca = 40 g/mol )
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6 mg Mg metali ile 500 mL HCl çözel-
tisi artansız olarak tepkime vermekte-
dir.  

Buna göre tepkimede kullanılan HCl çö-
zeltisinin oda şartlarındaki pH değeri aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

(Mg = 24 g/mol )

A) 0

B) 1

C) 2

D) 3

E) 4

D - B - D - A

5,4 g Al metali ile pH değeri 1 olan 4L 
HCl çözeltisinin oda koşullarındaki 
tam verimli tepkimesi sonucu açığa 
çıkan H2 gazının hacmi kaç L’dir?

(Al = 27 g/mol )

A) 4,48

B) 4,90

C) 6,72

D) 7,35

E) 9,80

pH değeri 2 olan 4 litre H2SO4 çözeltisi 
yeterince Cu metali ile:

Cu + 2H2SO4 g CuSO4 + 2H2O + SO2

tepkimesine göre tamamen harcanıyor.  

Buna göre oluşan SO2 gazının 127oC sıcak-
lık ve 0,41 L hacimde yaptığı basınç kaç at-
mosferdir?

A) 0,01

B) 0,02

C) 0,40

D) 0,80

E) 1,60
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A
Sİ

T
BA

Z
SU

Nt, Bz, As, Bz, Af, Af,Nt,Nt,Bz,As - C

Formül Asit Baz Amfoter Nötr

N2O

CaO

SO3

BaO

ZnO

Al2O3

NO

CO

MgO

CO2

ALIŞTIRMA

NH3, SO3 ve Ne  gazlarından oluşlan 
20L’lik bir karışım yeterince H2SO4 çö-
zeltisinden geçirlince çözelti hacmi 7L 
azalıyor. Kalan gaz karışımı yeterince 

NaOH çözeltisinden geçirildiğinde gaz hac-
mi 5 L azalıyor. 

Buna göre karışımda hacmice % kaç neon 
gazı vardır?

A) 25

B) 35

C) 40

D) 60

E) 70
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Şekildeki sistemin sağ ucundan X, Y ve Z 
gazları önce NaOH sonra HCl çözeltisinden 
geçirilerek A kabında toplanıyor. 

Buna göre sistem ile ilgili olarak verilen:

I. X: CO2, Y: NH3 Z: NO ise A kabında sadece 
Z gazı toplanır. 

II. X: SO3, Y: N2O5 ve Z: NH3 ise X ve Y NaOH 
çözeltisi ile tepkime verirken Z vermez.

III. X:CO, Y:CH4 ve Z: NH3 ise A kabında sade-
ce X toplanır

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

C - E - C - D

Bir oksit bileşiği hakkında

• Suda çözünmez

• HCl ve NaOH ile tepkimeye girer

bilgileri veriliyor. 

Buna göre bu bileşik aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Na2O

B) CO

C) CO2

D) ZnO

E) N2O5

Aşağıda verilen:

I. SO2

II. CH3COOH

III. N2O

IV. CaO

maddelerini asidik, bazik veya nötr olarak 
sınıflandırılması hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

       Asidik        Bazik         Nötr

A)   I,II  III  IV

B)   I,III   II  IV

C)   I, II  IV  III

D)   II,III   I  IV

E)   II,IV   I  III

Aşağıda verilen:

I. Na2O

II. ZnO

III. MgO

IV. N2O3

oksitlerinden hangileri asit ile tepkime ver-
diği halde bazlar ile tepkime vermez?

A) Yalnız I

B) II ve IV

C) II ve III

D) I ve III

E) II, III ve IV
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ASİT VE BAZLARIN KUVVETİ

 ▶ Suda çözündüğünde %100 iyonlaştığı var-
sayılan asit-baza kuvvetli asit-baz denir. 

 ▶ Kuvvetli asit-bazın suda tamamen iyon-
laştığı varsayıldığı için çözünme tepkime-
leri tek yönlü okla gösterilir.

 ▶ Suda kısmen iyonlaştığı varsayılan asit ve 
baza zayıf asit-baz denir.

 ▶ Zayıf asitlerin ve bazların kısmen iyonlaş-
ması iyonlaşma denge sabiti ile ilgilidir. 
Suda kısmen iyonlaştıkları için çözünme 
tepkimeleri çift yönlü okla gösterilebilir.

 ▶ Karşımıza sık çıkan zayıf asitler; -COOH, 
HCN, HF, H2CO3 ,HNO2, H3PO4.

 ▶ Karşımıza sık çıkan zayıf bazlar; NH3, 

 ▶ Zayıf asit ve bazlar suda az iyonlaştıkları 
için elektriği kuvvetli olanlara göre daha 
az iletirler.

 ▶ Zayıf asit bazlarda asit baz dengesini sağa 
kaydıran her şey iyonlaşma %’sini arttırır.

 ▶ Dengeye su eklemek de dengeyi sağa 
kaydırıcı yani iyonlaşma yüzdesini arttırıcı 
bir etkidir.

 ▶ İyonlaşma %’si ile Ka veya Kb karıştırılma-
malıdır; Denge sabiti (Ka, Kb) sadece sı-
caklıkla değişir. 

ASİT GİBİ DAVRANAN KATYONLAR

Zayıf bazların eşlenik asitleri ile çapları 
küçük, yükleri büyük olan Fe3+, Cr3+, Cu2+ 
gibi katyonlar asidik özellik gösterir.

NH3 gibi zayıf bazların eşlenik asitleri su 
ile tepkimeye girdiklerinde proton verici 
olarak davranır.

BAZ GİBİ DAVRANAN 

ANYONLAR

Zayıf asitlerin eşlenik bazları olan bütün an-
yonlar su ile tepkimelerinde proton alıcısı 
olarak davrandıkları için bazik özellik göste-
rir

Örneğin HCN’nin su ile tepkimesinden olu-
şan CN- iyonu su ile tepkimeye girdiğinde 
eşlenik asidini oluştururken OH- iyonu oluş-
masına neden olur.

2010
2011

2011
2012
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ZAYIF ASİT - BAZLARDA pH HESAPLAMASI

Zayıf asit - bazlar suda tam olarak iyonlaşa-
madığı için suyun içerisinde moleküler çö-
zünen kısım ile iyonik çözünen kısım arasın-
da bir sulu çözelti dengesi oluşur: 

HA(suda) D H+(suda) + A-(suda)

Burada dikkat edilmesi gereken dengenin 
her iki tarafı da çözeltidir bu nedenle tepki-
menin denge sabiti yazılacak olursa:

Şeklinde yazılır. 

Bu dengede işlem yaparken elimizde X M 
derişime sahip HA almış olalım bununda bir 
kısmı örneğin Y M kadarı iyonlaşmış olsun:

     HA(suda) D H+(suda) + A-(suda)

Başl      X

İyonl.     -Y        +Y       +Y

Denge (X -Y)         Y         Y

Zayıf asidin kuvvetli asitten en önemli farkı 
az iyonlaşıyor olmasıydı yani X >> Y olacaktır, 
bu nedenle bu denge hesabında Y daima(li-
se düzeyi için) ihmal edilir.

Yani denge hesabı yapılırken:

şeklinde işlem yapılır. 

Zayıf bazlar için yapılan işlem de tamamen 
aynısıdır. 

Ka = 
Y . Y

X

HA asidi ile hazırlanan 0,01 M çözelti-
nin oda koşullarındaki pH değeri ve 
iyonlaşma yüzdesini hesaplaynız.

(HA için Ka = 10-6)

pH=4, %1 - Ka=10-10, pH = 6

Bir değerli zayıf asidin 0,01 M çözeltisin-
deki iyonlaşma yüzdesinin %0,01 oldu-
ğu biliniyor. 

Buna göre bu asidin aynı sıcaklıktaki asit-
lik sabiti (Ka) ve pH değeri kaçtır?
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 0,1M HA asidinin pH’si 4 tür. 

Bu asidin:

a. iyonlaşma %si 

b. Ka değerini 

hesaplayalım. Daha sonra aside hacmi 100 
katına çıkacak şekilde su ekleyip oluşan 
yeni çözelti için

c. pH değeri

d. iyonlaşma %si 

e. H+ iyon derişimi 

hesaplayalım. 

Elde ettiğimiz sonuçları karşılaştırarak, su 
eklemenin zayıf asit üzerindeki etkisini in-
celeyelim. 

B -E



18 A - D - C - C
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Asitlik kuvveti ile ilgili olarak verilen:

I. Kuvvetli asitler suda tam olarak 
iyonlarına ayrışır.

II. Zayıf asitler suda tam olarak iyonlarına ay-
rışmaz. 

III. Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde (HF, 
HCl, HBr, HI) asitlik kuvveti yukarıdan aşağı-
ya doğru artar. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2010

Tek değerlikli asitlerden HA, HB ve 
HC bileşiklerinin bağ enerjileri ve Ka 
değerleri :

Bileşik Bağ
Enerjisi
(kj/mol)

Ka

HX 552 6.10-4

HY 420 1.107

HZ 360 1.108

şeklinde veriliyor. 

Buna göre bu bileşikler hakkında verilen 
aşağıdaki ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A) Asitlik kuvveti en fazla olan HZ’dir.

B) pKa değeri en fazla olan HX’tir.

C) Bağ enerjisi arttıkça bileşiklerin asitliği 
azalır.

D) X, Y ve Z halojen atomu ise atom numa-
rası en büyük olanı X’tir.

E) Y ve Z suda %100’e yakın iyonlaşır.

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011

HF’nin sulu çözeltisi hakkında veri-
len aşağıdaki ifadelerinden hangisi  
yanlıştır?

(HF için Ka = 6.10-4)

A) Ka değeri [H+].[F-]/[HF] bağıntısı ile he-
saplanır.

B) Suda HF(suda) D H+(suda) + F-(suda) 
denklemine göre iyonlaşır.

C) F- yonu HF asidinin konjuge bazıdır. 

D) HF’nin sulu çözeltisine NaF eklenirse Ka 
değeri azalır. 

E) Ka değeri sıcaklıkla değişir.

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011

HX asidi ile hazırlanan 1M’lik çözelti-
de HX’in iyonlaşma yüzdesi aşağıda-
kilerden hangisidir?

(HX için Ka = 1,6.10-5)

A) 0,004

B) 0,016

C) 0,4

D) 1,6.10-3

E) 1,6.10-5

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2011
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TUZLARIN ASİT-BAZ ÖZELLİĞİ

 ▶ Asit ve bazların tepkimesinden oluşan 
iyonik bileşiklere tuz denir.

Kuvvetli Asit + Kuvvetli Baz g Nötr Tuz

Kuvvetli Asit + Zayıf Baz        g Asidik Tuz

Zayıf      Asit  + Kuvvetli Baz g Bazik Tuz

 ▶ NH4NO3 asidik bir tuzdur. Kuvvetli bir asit 
olan HNO3 ve zayıf bir baz olan NH3’ten 
oluşur.

 ▶ Kuvvetli bir baz olan NaOH ve zayıf bir 
asit olan HCN’nin tepkimesinden oluşan 
NaCN bileşiği bazik bir tuzdur.

 ▶ Asidik veya bazik tuzların zayıftan gelen 
iyonları su ile denge oluşturur. 

 ▶ Bu tuzların zayıftan gelen iyonlarının su 
ile oluşturduğu dengeye hidroliz denir. 

NH4
+

(aq)+ H2O(s) D NH3(aq) + H3O
+

(aq)

CN-
(aq)+ H2O(s)  D HCN(aq) + OH-

(aq)

E - C



21 D - C - D - C
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TAMPON ÇÖZELTİLER

 ▶ Az miktarda asit ya da baz eklendiğinde 
ortamın pH değerinin değişmesine di-
renç gösteren çözeltilere tampon çözelti-
ler denir

 ▶ Tampon çözeltiler zayıf eşlenik asit-baz 
çözeltilerinden oluşur.

 ▶ Tampon çözeltilere asetik asit ve eşlenik 
bazı olan, asetat iyonu içeren çözelti ör-
nek verilebilir. Bu çözelti asetik asit (CH-
3COOH) ve sodyum asetatın (CH3COONa) 
uygun miktarlarının suda çözünmesi ile 
elde edilir. 

 ▶ Sodyum asetat bir tuzdur ve suda aşa-
ğıdaki şekilde iyonlaşarak asetat iyonu 
oluşturur.

CH3COONa(k) g CH3COO-
(aq) + Na+

(aq)

 ▶ Asetik asit ve asetat iyonundan oluşan 
çözeltiye asit eklenirse çözeltideki eşle-
nik baz olan asetat iyonları ile asit iyonları 
tepkimeye girer.

CH3COO-
(aq) + H+

(aq) D CH3COOH(aq)

 ▶ Tampon çözeltiye baz eklenirse OH- iyon-
ları asetik asit tarafındannötrleştirilir.

CH3COOH(aq) + OH-
(aq) D CH3COO-

(aq) + H2O(s)

Canlı organizmalardaki birçok biyolojik sü-
reçte de ortamın pH değerihayati öneme sa-
hiptir. Çeşitli tampon sistemleri tarafından 
kanın pH’ı yaklaşık 7,4 ve mide öz suyunun 
pH’ı yaklaşık 1,5 civarında sabit tutulur. Bu 
tamponların en önemlisi HCO3

-/H2CO3 tam-
pon sistemidir.

E 
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KUVVETLİ ASİT-BAZ TİTRASYONU

2H3PO4 + 3Mg(OH)2 g Mg3(PO4)2 + 6H2O

 ▶ Yukarıdaki nötrleşme tepkimesini ince-
leyecek olursak tepkime sonrasında or-
tamın pH’sini etkileyecek herhangi bir 
madde yoktur.

 ▶ Yani kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan olu-
şan bir nötrleşme tepkimesinde ortamın 
pH’sinin 7’den farklı olması ancak reaktif-
lerden artan olması halinde mümkündür.

 ▶ Bu nedenle nötrleşme tepkimelerinde 
pH işlemi yaparken tepkimedeki madde-
lerin toplam mol sayısı yerine, H+ ve OH- 
iyonlarının mol sayısı üzerinden işlem ya-
parız.

 ▶ Eğer H+ ve OH- iyonlarının mol sayıları bir-
birine eşitse tam nötrleşme olmuştur ve 
pH 7dir.

 ▶ Eğer H+ iyonu mol sayısı OH- iyonlarının 
mol sayısından fazlaysa ortam asidik, ter-
si ise baziktir.

               ALIŞTIRMALAR

0,8 M , 200 ml HCl çözeltisi ile 0,2 M 
300 ml NaOH çözeltisinin tepkimesi 
sonucu pH değeri kaç olur?

0,1 M, 100 ml H2SO4 çözeltisi ile 0,2 M 
300 ml KOH çözeltisinin tepkimesi so-
nucu pH değeri kaç olur?

20212010
2014

2019
2020

2017
2018

H+ iyonunun mol sayısı hesapla-
nırken molarite kullanılılarak bu-

lunan mol sayısı asidin mol sayısıdır bu-
radan H+ mol sayısına geçilirken asidin 
tesir değerliği ( formüldeki H+ sayısı) ile 
çarpılır. Örneğin:

0,1M 300 mL H2SO4 için 

   nH+ = 0,1.0,3.2

         şeklinde olur

Eğer H+ mol sayısı hesaplarken molarite 
değil de pH kullanılıyor ise bulunan mol 
tesir değerliği ie çarpılmaz. Örneğin:

pH değeri 1 olan 300 ml H2SO4 için 

    nH+ = 0,1. 0,3

           şeklinde olur.

nH+ > nOH- ise [H+] = 

nOH- > nH+  ise [OH-] = 

nOH- = nH+  ise pH = 7 olur. 

nH+ - nOH-

VToplam

nOH- - nH+ 
VToplam

1.

2.

C - E 
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pH=2 olan 160 ml H3PO4 çözeltisi ile 
0,04 M 20 ml Mg(OH)2 çözeltisinin 
tepkimesi sonucu pH değeri kaç olur?

0,02 M derişime sahip HCl çözeltisinin 
200 ml’si ile 0,04 M KOH çözeltisinin 
tepkimesi sonucu ortamın pH’si 12 ol-
maktadır. 

Buna göre KOH çözeltisinin hacmi kaç 
ml’dir?

 0,2M 300 ml NaOH çözeltisi ile 0,1 M 
100 ml kuvvetli asit çözeltisinin tepki-
mesi sonucu pH değeri 13 olmaktadır. 

Buna göre asit çözeltisi hazırlamak için 
kullanılan asidin formülü aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) HCl

B) H2SO4

C) H3PO4

D) CH3COOH

E) CH4

pH = 2 olan 100 ml H2SO4 çözeltisi ile 
pH=12 olan kaç ml kuvvetli baz çözeltisi 
karıştırılırsa ortamın pH değeri 7 olur?

3.

4.

5.

6.

C - E - C - B
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ÇÖZÜNME - ÇÖKELME TEPKİMELERİ

 ▶ Çözünürlük dengesi; iyonik bir katının 
suda çözünüp çökmesi sonucu oluşan 
dengeyi inceler.

 ▶ Sistem dengede olduğu için ölçülebilir 
her şey sabittir.

 ▶ Çözünme ve çökelme aynı anda aynı 
hızda gerçekleştiği için kabın dibindeki 
katı başlangıçta bir noktada toplanmış 
olsa bile bir süre sonra kabın tabanına 
tamamen yayılır. 

 ▶ Kçç bağıntısı yazılırken tepkimeye giren-
ler katı olduğu için sadece ürünler yazılır

 ▶ Kçç sadece az çözünen tuzlarda hesap-
lanır.

 ▶ Moleküler çözünen katılarda Kçç hesap-
lanmaz.

 ▶ Kçç doygun çözeltide hesaplandığı için 
Kçç’yi hesaplarken kullanılan derişim 
aynı zamanda o tuzun molar çözünürlü-
ğüdür.

 ▶ Başka bir deyişle molar çözünürlük 1 litre 
doymuş çözeltideki çözünen maddenin 
mol sayısıdır. Birimi mol/L ’dir.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?
Sulu çözeltilerde çözünürlük dengesi konu-
su, denge, asit baz ve sıvı çözeltiler konusu-
nun birleşimidir. Bu üç konuyu da çok iyi 
bilmenizi gerektirir. Konu aslında neredeyse 
hiçbir yeni kavram içermez, bu üç konudaki 
kavramları birleştirerek yeni kullanım alan-
ları sunar. Bu nedenle bu üç konudaki ek-
sikleriniz ne kadar fazla ise sulu çözeltilerde 
çözünürlük dengesi konusunu anlamanız 
da o kadar güç olacaktır. 

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ
ÇÖZÜNÜRLÜK HESAPLAMASI 1 1 1 1
ORTAK İYON HESAPLAMASI
ÇÖZÜNME ÇÖKME DENGESİ 1 1
KOMPLEKS İYON HESAPLAMALARI 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGESİ 1 1

10
ÇÖZÜNÜRLÜK HESAPLAMASI 4
ORTAK İYON HESAPLAMASI 1 1 2
ÇÖZÜNME ÇÖKME DENGESİ 2
KOMPLEKS İYON HESAPLAMALARI 1

ÇÖZÜNÜRLÜK 
DENGESİ

10%

ÇÖZÜNÜRLÜK 
HESAPLAMASI

40%

ORTAK İYON 
HESAPLAMASI

20%

ÇÖZÜNME 
ÇÖKME 

DENGESİ
20%

KOMPLEKS 
İYON 

HESAPLAMAL
ARI
10%

2014

2010, 2011,2016,2017 yıllarında 
çıkan sorular şu anda müfre-
dat dışındadır.
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 Mg3(PO4)2(k) D 3Mg2+(suda) + 2 PO4
3-(suda)

       S mol/L         3S mol/L          2S mol/L

Doygun Çözel-
tinin Derişimi
(çözünürlük)

Mg2+

iyon derişimi
PO4

3-

iyon derişimi}

5S
Toplam iyon 

derişimi

Yukarıdaki sistem için:

• Çözünürlük değeri S mol/L dir. 

• Çözünürlük aynı zamanda çözeltinin de-
rişimidir. (çözelti doygun ise)

• Çözünürlük şu anlama gelir: 1 litre doy-
gun çözeltide en fazla S mol Mg3(PO4)2 
tuzu çözülebilir. 

• Çözünürlük herhangi bir anda hesaplan-
maz çözeltinin mutlaka doygun olması 
gerekir. 

• Çözünürlük 4 şeyden etkilenir :

* Sıcaklık

* Basınç (sadece gazlarda)

* Ortak iyon

* Cins

• Kçç ÇÖZÜNÜRLÜK ÇARPIMI’dır. 

• Kçç = [Mg2+]3 . [PO4
3-]2 formülü ile hesapla-

nır.

• Bizim tuzumuz için çözünürlük çarpımı 
değeri 108 . S5 tir. 

• Kçç bir denge sabitidir SICAKLIK VE CİNS 
Kçç değerini ETKİLER ancak ORTAK İYON 
Kçç değerini ETKİLEMEZ

 X2Y tuzu için Kçç = 3,2 . 10-11  olduğu-
na göre X2Y’nin saf sudaki çözünür-
lüğü kaç mol/lt’dir?

200 litre suda en fazla kaç gram 
CaCO3 çözülebilir? 
(CaCO3 =100, CaCO3 için Kçç = 10-10)

 2.10-4 | 0,2



4  B | A | E | D



5  B | D | B | C

Civa (I) karbonatın belirli bir sıcaklık-
taki çözünürlük çarpımı 3,2 . 10-17dir.

Buna göre aynı sıcaklıkta Civa (I) 
karbonatın çözünürlüğü kaç mol/L dir?

A) 2.10-9

B) 2.10-6

C) 4.10-6

D) 4.10-9

E) 32.10-6

Benzer sorunun çıktığı yıl : 2014



6  B | C | A | E
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TUZLARIN ÇÖZÜNÜRLÜĞÜNE ETKİ EDEN 
FAKTÖRLER

Sıcaklık

 ▶ Çözünürlüğe sıcaklığın etkisi maddenin 
çözünürlük tepkimesine bağlıdır. 

 ▶ Endotermik çözünen maddelerde çö-
zünürlük sıcaklık arttıkça artarken ekzo-
termik çözünen maddelerde çözünür-
lük sıcaklık arttıkça azalır. 

 ▶ Katılar genelde endotermik çözündüğü 
için sıcaklık arttıkça tuzların çözünürlü-
ğü genellikle artar. 

Ortak İyon Etkisi

 ▶ Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. 

 ▶ Suyun her iyonu çözebilme kapasitesi 
vardır ve bu iyonun kaynağı önemsizdir. 
Yani belirli bir miktar suda Cl- iyonun-
dan toplam 100 tane çözülebildiğimizi 
varsayalım, eğer bu suya NaCl atarsak 
100 tane çözünecektir ancak bu suda 
daha önce 20 tane KCl çözmüşsek bu 
kez 80 tane NaCl çözebiliriz. Yani çöz-
düğümüz KCl, NaCl’nin çözünürlüğü-
nü azaltmış olur. Biz bu suda 20 tane 
MgCl2 çözmüşsek, MgCl2 suya 40 tane 
Cl- iyonu vereceği için bu kez en fazla 
60 tane NaCl çözebileceğiz, yani MgCl2 
tuzu NaClnin çözünürlüğünü daha fazla 
azaltmıştır. 

 MgCl2’nin çözünürlük çarpımı 4.10-12 
olduğuna göre MgCl2’nin;

 a. Saf sudaki

 b. 0,01 M Mg(NO3)2 deki

 c. 0,01 M NaCl’deki

Çözünürlüklerini hesaplama yapmadan 
kıyaslayalım.

2013
2016

2017
2019 2022
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 MgCl2’nin çözünürlük çarpımı 4.10-12 
olduğuna göre MgCl2’nin;

 a. Saf sudaki

 b. 0,01 M Mg(NO3)2 deki

 c. 0,01 M NaCl’deki

Çözünürlüklerini hesaplayalım.

 a. 1.10-4
 b. 1.10-5 c. 4.10-8| C | A
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 0,01 M NaY deki çözünürlüğü 4.10-8 M 
olan XY2’nin KÇÇ’sini  hesaplayınız.

 4.10-12 | D | D | B



10  A | E



KİMYAKİMYA
VE VE 

ELEKTRİKELEKTRİK
- 1 -- 1 -
PXPX
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İndirgenme-Yükseltgenme (Redoks) Tepkimeleri

 ▶ Elektron alışverişi sonucu gerçekleşen 
tepkimelere redoks tepkimeleri denir. 

 ▶ Reaktif veya ürünlerinde bir tane dahi 
elementel halde (Fe,H2...) madde bulunan 
kimyasal tepkimeler redoks tepkimesidir. 

 ▶ Asit baz tepkimeleri, çözünme-çökelme 
tepkimeleri redoks tepkimesi değildir. 

 ▶ Redoks tepkimeleriden elektron verip 
değerliğini arttıran madde yükseltgen-
miştir. 

 ▶ Sadece yükseltgenme olayının gösteril-
diği tepkimelere yükseltgenme yarı tep-
kimesi denir. 

      

 H2  →  2H+ + 2e-

            Na →  Na+ + e-

 ▶ Redoks tepkimeleriden elektron alıp de-
ğerliğini indirmiş olan madde indirgen-
miştir. 

 ▶ Sadece indirgenme olayının gösterildiği 
tepkimelere indirgenme yarı tepkimesi 
denir. 

 

 O2    + 4e- →  2O2-

            Ca2+ + 2e- →  Ca

 ▶ Yükseltgenmiş olan madde elektronunu 
başka bir taneciğe verir, elektron verdiği 
taneciğin indirgenmesine sebep olduğu 
için indirgendir. 

2Na → 2Na+ + 2e-   (YÜKSELTGENME YARI TEPKİMESİ)

Cl2+ 2e- →  2Cl-         (İNDİRGENME YARI TEPKİMESİ)

2Na+ Cl2 →    2NaCl  (REDOKS TEPKİMESİ)

AKTİFLİK
7% DEĞERLİK 

BULMA
10%

REDOKS 
TEPKİMELERİ

14%

PİL
52%

ELEKTROLİZ
14%

KOROZYON
3%

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AYT - KİMYA VE ELEKTRİK

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimya ve Elektrik Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri Kullanır
 › AYT Periyodik Sistem- değerlik bulma 
 › Dengeye etki eden faktörler
 › Denge kesri hesaplama
 › Periyodik sistem- elementlerin aktiflikleri
 › Kimyasal hesaplama yapabilme

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
AKTİFLİK 1
DEĞERLİK BULMA 1
REDOKS TEPKİMELERİ 1 1
PİL 1 1 2 1 1 2
ELEKTROLİZ 1
KOROZYON

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPLM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
AKTİFLİK 1 2

29

DEĞERLİK BULMA 2 3
REDOKS TEPKİMELERİ 1 1 4
PİL 1 2 1 1 2 15
ELEKTROLİZ 1 1 1 4
KOROZYON 1 1
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YÜKSELTGENME BASAMAĞI BULMA

 ▶ Redoks tepkimelerini denkleştirebilmek 
için öncelikle indirgenen ve yükseltge-
nen maddelerin yükseltgenme basama-
ğını bulmamız gereklidir. 

 ▶ Yükseltgenme basamağı bulma sırasın-
da bileşikteki elementlerin değerliklerini 
toplayıp sıfıra, iyonlardaki elementlerin 
değerliklerini toplayıp iyon yüküne eşit-
leriz. 

 ▶ OKSİJEN

 ▶ HİDROJEN

 ▶ 1A grubu metalleri (Li, Na, K) tüm bileşik-
lerinde +1 değerlik alır. 

 ▶ 2A grubu metalleri (Be, Mg, Ca, Ba,Sr) 
tüm bileşiklerinde +2 değerlik alır. 

 ▶ B grubu metallerinden Ag daima +1, Zn 
daima +2 değerlik alır. 

 ▶ Flor tüm bileşiklerinde -1 değerlik alır. 

 ▶ Bilmemiz gereken kökler:

    NH4
+    (amonyum)  OH-         (Hidroksit)

    NO3
-     (nitrat)   ClO-     (Hipoklorit)

    MnO4
-  (Permanganat)CN-      (Siyanür)

    SO3
2-     (Sülfit)     SO4

2-     (Sülfat)

    CrO4
2-   (Kromat)   Cr2O7

2- (Dikromat)

    MnO4
2- (Manganat)   CO3

2-    (Karbonat)

    C2O4
2-   (Okzalat)   PO4

3-    (Fosfat)

20172011
2017

 ▶ OKSİJEN

 ▶ OF2 mi?

 ▶ XnO2 tarzı 
    bileşik mi?

 ▶ X elementi 
  1A veya 2A mı?

HAYIR

EVET

HAYIR

HAYIR

EVET

EVET

OKSİJEN

+2

OKSİJEN

- 2

X’E DEĞER 
VER

OKSİJENİ 
HESAPLA
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AŞAĞIDAKİ TANECİKLERDE ALTI ÇİZİLİ ELE-
MENTLERİN DEĞERLİĞİNİ BULALIM

NH3

CH4

H2O2

CaCO3

KMnO4

Na2SO3

H3AsO3

K2Cr2O7

AlH3

Fe2(SO4)3

NH4NO3

H3PO4

S2O3
2-

NaClO

MnCl2
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Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinde 
klor atomunun yükseltgenme basamağı 
en büyüktür?

A) HCl

B) KCl

C) HClO4

D) CCl4

E) ClO3

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2011

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde altı çizili 
elementin yükseltgenme basamağı yanlış 
verilmiştir?

A) CaCO3  +4

B) HNO3  - 3

C) KCl  - 1

D) Na2O2  +1

E) H3PO4  +5

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2017

Al2O3, CaO ve N2O bileşikleri ile ilgili:

I. Al2O3 bileşiğinde Al’nin yükseltgenme 
basamağı +3’tür.

II. CaO bileşiğinde O’nun yükselgenme ba-
samağı -2’dir. 

III. N2O bileşiğinde N’nin yükseltgenme ba-
samağı +1’dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2017
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REDOKS TEPKİMELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

C + HNO3 gCO2 + NO2 + H2O

Fe2O3 + CO g Fe + CO2

I2O5 + CO g I2 + CO2

P + HNO3 + H2OgH3PO4 + NO

CuO + NH3 gN2 + Cu+ H2O

Sn + HNO3 gH2SnO3 + NO2+H2O

HI + HNO3 gNO + I2 + H2O

2011
2015

2017
2020
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Al + HNO3g Al(NO3)3+ N2 + H2O

H2S + SO2 gS + H2O

N2H4+Cu(OH)2gN2 + Cu + H2O

As2S3 + HNO3 + H2Og H3AsO4 + NO + H2SO4

Mn(NO3)2 + KOH + Sg K2MnO4 + K2SO4 + NO

H2O +
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tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) ClO- indirgendir. 

B) H+ indirgenmiştir. 

C) S2O3
2-’deki O yükseltgenmiştir.

D) SO3 indirgendir

E) Cl- indirgenme ürünüdür.

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2017

4ClO- + S2O3
2- +2H+ g 4Cl- + 2SO3 + H2O

tepkimesi ile ilgili verilen:

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2020

Cu + 4HNO3 g Cu(NO3)2 +2NO2 + 2H2O

I. Cu yükseltgendir.

II. HNO3 indirgenmiştir.

III. HNO3’te N’nin yükseltgenme basamağı 
+5’tir. 

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III



KİMYAKİMYA
VE VE 

ELEKTRİKELEKTRİK
- +1 -- +1 -

FEN L.FEN L.
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REDOKS TEPKİMELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ

Cr2O7
2- + Cl- gCr3+ + Cl2 (Asit)

IO4
- + Mn2+ g MnO4

- + IO3
- (Asit)

MnO4
- + C2O4

2- g Mn2+ + CO2 (Asit)

V2+ + VO2+ + g V3+ (Asit)

As2S3+ NO3
- gH2AsO4 +SO4

2-+NO (Asit)

FeS + NO3
- gFe3++SO4

2- + NO (Asit)

2011
2015

2017
2020
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MnO4
- + C2O4

2- g MnO2 + CO3
2-

 (Baz)

Al + NO3
- g Al(OH)4

- + NH3 (Baz)

MnO4
- + CH4O g MnO2 + CH2O (Baz)

Cl2 g Cl- + ClO3
-
 (Baz)

ClO2 + AsO2
- g ClO2

- + As(OH)6 (Baz)

C2H4 + MnO4
- g C2H6O2+ MnO2 (Baz)



KİMYAKİMYA
VE VE 

ELEKTRİKELEKTRİK
- 2 -- 2 -
PXPX
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Standart Yarı Hücre 

İndirgenme Potansiyelleri

 ▶ Bir yarı hücrenin 25oC sıcaklık ve 1 atm 
basınçlı ortamda indirgenme eğiliminin 
ifade edildiği sayısal değere o yarı hüc-
renin standart elektrotpotansiyeli denir. 

 ▶ Bu değere voltaj ya da standart indir-
genme potansiyeli de denir ve Eo sem-
bolüyle gösterilir.

 ▶ Bir elementin standart yükseltgenme 
potansiyeliyle standart indirgenme po-
tansiyeli mutlak değer olarak birbirine 
eşittir fakat birbirinin zıt işaretlisidir.

 ▶ Yarı tepkimeler tek başına gerçekleşme-
diğinden yarı hücre potansiyelleri de tek 
başına mutlak olarak hesaplanamaz.

 ▶ Yarı hücre potansiyelleri hesaplanırken 
Standart Hidrojen Elektrodu (SHE) refe-
rans elektrot olarak seçilmiş ve indirgen-
me potansiyeli sıfır kabul edilmiştir.

 ▶ Diğer bütün elektrot potansiyelleri refe-
rans elektrot olan SHE’ye göre hesaplan-
mıştır.

 ▶ Metaller kimyasal tepkimelerde elektron 
verirler, bu nedenle bir metal elektron 
vermeyi ne kada çok istiyorsa kimaysal 
açıdan o kadar aktiftir.

 ▶ Elektron verme yükseltgenme olduğu 
için metalik aktiflik yükseltgenme po-
tansiyeli ile doğru, indirgenme potansi-
yeli ile ters orantılıdır.

 ▶ Ametalik aktiflik ise ametallerin elektron 
alma eğiliminin ölçüsüdür, bu nedenle  
ametalik aktiflik standart indirgenme 
potansiyelleri ile doğru orantılıdır. 

20112014
2020

AKTİFLİK
7% DEĞERLİK 

BULMA
10%

REDOKS 
TEPKİMELERİ

14%

PİL
52%

ELEKTROLİZ
14%

KOROZYON
3%
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AYT - KİMYA VE ELEKTRİK

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimya ve Elektrik Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri Kullanır
 › AYT Periyodik Sistem- değerlik bulma 
 › Dengeye etki eden faktörler
 › Denge kesri hesaplama
 › Periyodik sistem- elementlerin aktiflikleri
 › Kimyasal hesaplama yapabilme

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
AKTİFLİK 1
DEĞERLİK BULMA 1
REDOKS TEPKİMELERİ 1 1
PİL 1 1 2 1 1 2
ELEKTROLİZ 1
KOROZYON

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPLM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
AKTİFLİK 1 2

29

DEĞERLİK BULMA 2 3
REDOKS TEPKİMELERİ 1 1 4
PİL 1 2 1 1 2 15
ELEKTROLİZ 1 1 1 4
KOROZYON 1 1
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 ▶ Örneğin yandaki 
sistemde bakır-
dan yapılmış cez-
veye (kalaylan-
mamış olduğunu 
varsayarsak) HCl 
koyduğumuzu ve 
Nikel kaşık ile ka-
rıştırdığımızı dü-
şünelim. Cezve 
HCl ile tepkime 
vermezken kaşık 
HCl’de çözünecektir. 

 ▶ Bunun sebebi Ni metalinin,  asidin katyo-
nu olan H+’dan aktif Cu metalinin ise pasif 
olmasıdır. 

 ▶ Yukarıdaki elementlerin büyük bir kısmı 
metal olduğu için aktiflik sıralaması 

      Zn > Fe > H2 > Cu > Ag şeklinde olur.

 ▶ SHE’ye göre standart indirgenme potan-
siyeli negatif (yükseltgenme potansiyeli 
pozitif) olan metaller, aktif metaldir.

 ▶ Standart indirgenme potansiyeli pozitif 
olanlara ise pasif metal (soy metal) denir.

 ▶ Cu, Hg, Ag, Au ve Pt metalleri soy metal-
dir. 

 ▶ Aktif metal elektron vermeyi daha çok 
istediği için, kendinden daha pasif bir 
metalin iyonu ile aynı çözeltide olursa 
kendisi yükseltgenirken, pasif olan metal 
iyonunu indirger.

 ▶ Şekildeki sistemde X+ çözeltisi Y ve Z me-
tallerinden aktif ise hiç bir tepkime ger-
çekleşmez, çünkü yükseltgenme gerilimi 
yüksek olan metal zaten yükseltgenmiş 
durumdadır. 

 ▶ Z metali X metalinden aktif ise çubuk 
çözünürken kabın tabanında veya Z me-
talinin etrafında X katısı oluşur, çünkü 
yükseltgenme gerilimi büyük olan metal 
yükseltgenmemiş durumdadır, Z metali 
X+ iyonuna zorla elektron verir, Z yükselt-
genirken X+ iyonu indirgenir. 

 ▶ Eğer Y metali X metalinden aktif ise kap 
aşınır ve bu kapta X’i saklayamayız. 

 ▶ Soru bize Y metalinden yapılmış kapta X+ 
çözeltisinin saklanabilme şartını soruyor-
sa tepkime olmaması yani kabın çözelti-
den pasif olması gereklidir. 

X+

Y
Z

ÖZET

KAP ÇÖZELTİDEN AKTİF İSE TEPKİME 
GERÇEKLEŞİR.

ÇUBUK ÇÖZELTİDEN AKTİF İSE TEPKİ-
ME GERÇEKLEŞİR.

ÇÖZELTİDEKİ KATYON AKTİF İSE TEPKİ-
ME GERÇEKLEŞMEZ!
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 ▶ Soy metaller, hidrojenden pasif oldukları hiç bir tepkimeden hidrojen gazı açığa çıkara-
mazlar. 

Cu + HCl g  Tepkime Olmaz

Cu + H2SO4 g  CuSO4 + H2O + SO2

 ▶ Aktif metaller hidrojenden aktif oldukları için asitlerle hidrojen gazı oluşturur. 

Ca + HCl g  CaCl2 + H2

Al + H2SO4 g  Al2(SO4)3 + H2

 ▶ Metallerde aktiflik yükseltgenme potansiyelleri ile doğru orantılıdır. Aktif metalin yük-
seltgenme potansiyeli pasif metalden büyüktür. 
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Na, Al, H, Cu ve Hg elementleri ile ilgili stan-
dart yükseltgenme potansiyelleri:

Eo
Na/Na+ > Eo

Al/Al3+ >Eo
H2/H+ > Eo

Cu/Cu2+ > Eo
Hg/Hg+

şeklindedir. 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Al çubuk NaCl çözeltisine daldırıldığın-
da Al3+ iyonları oluşur. 

B) Cu çubuk HCl çözeltisinde H2 gazı oluş-
turur. 

C) Cu çubuk NaNO3 çözeltisi ile tepkime 
vermez. 

D) Na çubuk HNO3 çözeltisi ile NO2 gazı 
açığa çıkarır.

E) HgCl2 çözeltisine Al çubuk daldırıldığın-
da tepkime gerçekleşmez.

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2011
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Ag+   +   e- g Ag  Eo =   0,80 V

Cu+   +   e- g Cu  Eo =   0,52 V

2H+   + 2e- g H2   E
o =   0,00 V

Cd2+  + 2e- g Cd  Eo = -0,40 V

Mn2+ + 2e- g Mn Eo = -1,18 V

Yukarıda verilen indirgenme ayrı tepkime-
leri ve bu tepkimelere ait potansiyeller dik-
kate alınırsa aşağıdaki tepkimelerden han-
gisi gerçekleşmez?

A) Cu + AgCl g CuCl2 + Ag

B) Cd + HCl g CdCl2 + H2

C) MnCl2 + Cu g CuCl2 + Mn

D) Ag + HNO3 g AgNO3 + NO2 + H2O

E) Cd + HNO3 g CdCl2 + H2

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2014

1M
HgCl2

1M
CaCl2

1M
CdCl2

Aşağıda oda koşullarında üç farklı sulu çö-
zelti verilmiştir.

Bu kaplara aynı sıcaklıkta Ag metali atıldı-
ğında:

I.  1. kapta Hg2+ iyonları indirgenirken Ag 
metali yükseltgenir. 

II. 2. kapta Ca2+ iyonları indirgenirken Ag 
metali yükseltgenir. 

III. 3. kapta bir tepkime gerçekleşmez. 

ifadelerinden hangileri doğru olur?

( Ag+   +   e- g Ag  Eo =   0,80 V )

( Hg2+ + 2e- g Hg  Eo =   0,85 V )

( Ca2+  + 2e- g Ca   Eo =  -2,84V )

( Cd2+  + 2e- g Cd  Eo = -0,40 V )
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I ve III

E) I, II ve III
Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2020
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PİL

 ▶ Kimyasal bir tepkimede açığa çıkan enerjiyi elektrik enerjisine çeviren sistemlere pil 
denir.

 ▶ Pilde kendi kendine gerçekleşen bir aktiflik tepkimesinden faydalanarak elektrik elde 
edilir.

E0
Cu+2/Cu =    0,34

E0
Zn+2/Zn = - 0,76

2013
2013

2010
2012

2017
2018

2020
2021

2015
2016 2022
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ANOT
 ▶ Yükseltgenmenin olduğu yerdir
 ▶ Elimizdeki elementlerden aktifliği fazla 

olan anottur
 ▶ Aktiflik yükseltgenme yarı pil potansiye-

li ile doğru orantılıdır. Yani indirgenme 
potansiyeli küçük olan madde anottur.

 ▶ Anotta gerçekleşen tepkime 
 X → X+n + ne- 
şeklindedir

 ▶ Anotta çubuk çözünerek çözeltiye ge-
çer; çubuğun kütlesi azalırken çözelti-
deki + iyon (katyon) derişimi artar. 

 ▶ Çözeltide artan katyon derişimini den-
gelemek için tuz köprüsünün – iyonları 
(anyonları) bu kaba gelir. 

 ▶ Anot elektron verdiği için elektron dış 
devrede anottan katoda doğru akar.

 ▶ Pilin – kutbu anottur. 

KATOT
 ▶ İndirgenmenin olduğu yerdir
 ▶ Elimizdeki elementlerden aktifliği az 

olan katottur
 ▶ Aktiflik yükseltgenme yarı pil potansiyeli 

ile doğru orantılıdır. Yani indirgenme po-
tansiyeli büyük olan madde katottur.

 ▶ KATOT DAİMA ÇÖZELTİDE YER ALIR.
 ▶ Katotta gerçekleşen tepkime 

 X+n + ne- → X 
şeklindedir

 ▶ Katotta çözeltideki katyonlar indirgene-
rek çubuğun üzerine yapışır. Çubuğun 
üzerinde çözeltideki madde birikir. Eğer 
çözeltideki madde H2 değilse çubuğun 
kütlesi artar. 

 ▶ Çözeltide katyonlar indirgenip çubuğa 
yapıştığı için, çözeltideki katyon derişimi 
azalır. Azalan bu katyon derişimini den-
gelemek için tuz köprüsünün katyonları 
bu kaba gelir.  

 ▶ Pilin + kutbu katottur. 
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Şekildeki pil sistemi ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

( Cu2+ + 2e- g Cu Eo = 0,34 V )

( 2H+ + 2e- g H2 E
o = 0,00 V )

( Fe2+ + 2e- g Fe Eo = -0,41 V )

A) Fe çubuk anottur. 

B) Katotta H2 gazı açığa çıkar. 

C) Elektron Fe’den Cu’ya doğru akar. 

D) Pil potansiyeli 0,75 V’dir.

E) Net pil tepkimesi:

      Fe + 2H+ g Fe2+ + H2 

                                             şeklindedir.

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2010, 2013, 2015, 2016, 

V

Fe Cu

1 M
FeCl2

1 M
HCl

V

Zn Cu

1. Kap 2. Kap
Şekildeki galvanik hücrenin net tepkimesi:

Cu2+(suda) +Zn (k) g Zn2+ (suda) + Cu(k)

şeklindedir. 

Buna göre bu galvanik hücre ile ilgili olarak 
verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yan-
lıştır?
A) 2. kapta Cu2+ içeren bir çözelti vardır. 

B) Tuz köprüsünde NO3
- iyonları 1. kaba ge-

çer. 

C) 2. kaptaki Mg kütlesi zamanla azalır. 

D) 1. kapta yükseltgenme gerçekleşir.

E) 1. kapta Zn2+ iyonları derişimi zamanla ar-
tar.

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2018, 2020

KNO3

Tuz Köprüsü
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I. Ag+   +   e- g Ag  Eo =   0,80 V

II. Cu+   +   e- g Cu  Eo =   0,52 V

III. 2H+   + 2e- g H2   E
o =   0,00 V

IV. Cd2+  + 2e- g Cd  Eo = -0,40 V

V. Mn2+ + 2e- g Mn Eo = -1,18 V

VI.  Al3+  +  3e-g  Al   Eo = -1,66 V

Yukarıda bazı maddelerin indirgenme po-
tansiyelleri verilmiştir. 

Buna göre I. Yarı hücrenin hangi yarı hüc-
re ile yapacağı pilin potansiyeli en yüksek 
olur?
A) II    B) III C)IV          D)V     E) VI 

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2012

Hücre diyagramı:

Sn(k) | Sn2+(1M) || Cu2+ (1M) | Cu(k)

şeklinde olan bir sistem ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hücrenin başlangıç potansiyeli 0,48 V’dir. 

B) Elektronlar dış devrede Sn’den Cu’ya 
doğru akar. 

C) Hücre galvanik bir hücredir.

D) Zamanla Cu elektrodun kütlesi artar. 

E) Tuz köprüsünde anyonlar Cu2+ iyonlarının 
bulunduğu kaba doğru akar.

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2013, 2022

( E0
Sn+2/Sn = -0,14 E0

Cu+2/Cu = 0,34 )

V

Pt Ag

1 M
FeCl2

1 M
AgCl

Şekildeki pil sistemi ile ilgili olarak verilen 
aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

( Pt2+ + 2e- g Pt Eo = 1,20 V )

( Ag+ + 1e- g Ag Eo = 0,80 V )

( Fe3+ + 1e- g Fe2+ Eo = 0,77 V )

( Fe2+ + 2e- g Fe Eo = -0,41 V )

A) Ag çubuk anottur. 

B) Pil çalışmaz. 

C) Pt çubuk anottur

D) Pil potansiyeli 0,2 V’dir.

E) Anot elektrodun kütlesi değişmez
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STANDART HİDROJEN ELEKTRODU (SHE)
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ELEKTRİK ENERJİSİ VE İSTEMLİLİK

 ▶ Çinko ve bakır metalleri kullanılarak oluş-
turulan pil sistemine Daniell pili denir

 ▶ Daniell pilinde olduğu gibi bulunduğu 
şartlarda kendiliğinden gerçekleşen tep-
kimelere istemli tepkime, kendiliğinden 
gerçekleşmeyen tepkimelere istemsiz 
tepkime denir.

 ▶ İstemli tepkimelerin gerçekleştiği hüc-
revlere galvanik hücre, istemsiz tepkime-
lerin gerçekleştiği hücrelere elektrolitik 
hücre denir. 

 ▶ Bir sistemin toplam potansiyeli sıfırdan 
büyük ise o sistem istemli, küçük ise is-
temsizdir.

X, Y, Z metalleri ve H2’nin indirgenme yarı 
hücre potansiyelleri arasında:

 Y>H2>X>Z 

ilişkisi vardır.

Buna göre bu elementler arasında ger-
çekleşen aşağıdaki tepkimelerden hangi-
si istemsizdir?

A) Y + HCl  → YCl + H2

B) X + Z+ → X+  + Z

C) Y + Z  →  Y+  + Z

D) Y + X+  →  Y+ + X

E) Z  + HCl  →  ZCl2 + H2
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PİL POTANSİYELİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

 ▶ Bir pil sisteminde pil tepkimesini denge 
tepkimesi gibi düşünürsek, bu tepkime-
yi sağa kaydıran her türlü etki pil potan-
siyelini arttırırken sola kaydıranlar pil po-
tansiyelini azaltır. 

 ▶ Bu nedenle dengedeki bir tepkimeye 
etki eden, sıcaklık, (gaz varsa) basınç, de-
rişim pil potansiyeline de etki eder. 

 ▶ Hidrojen gazı bulunmayan pillerin po-
tansiyellerine basınç etki etmez. 

 ▶ Tüm pil tepkimeleri ekzotermiktir bu 
nedenle ısıtmak pil potansiyelini daima 
azaltır. 

 ▶ Pil potansiyeli elektrodun kütlesine, bo-
yutlarına, derişim değişmiyorsa çözelti 
hacmine bağlı değildir. 
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NERST DENKLEMİ

 ▶ Nerst denklemi bir pil sisteminde elekt-
rolit çözeltilerin derişiminin 1M’den farklı 
olduğu durumlarda kullanılır.

 ▶ Derişim pilinde de pil potansiyeli nerst 
denklemi ile hesaplanır. 

 ▶ Denklemde:

Epil = Derişimleri 1M’den farklı pilin potansiyeli

Eo
pil = Anot ve katot tepkime ile hesaplanan, 

derişimlerin 1M olduğu standart pilin potan-
siyeli

n = Denkleşmiş tepkimede alınan veya veri-
len elektron sayısı (Anot 3 elektron verip ka-
tot 2 elektron alıyorsa n=6)

Q = Pil tepkimesinde denge kesri (ürünlerin 
derişimleri çarpımı bölü girenlerin derişimle-
ri çarpımı, gaz ve çözeltiler alınır.)

Örnek

Co → Co+2 + 2e-  Eo = 0,26 V

Ag → Ag++ e-  Eo = - 0,80 V

Co ve Ag den yapılan bir pil sisteminde CoCl2 
derişimi 1M ve AgCl derişimi 0,01M iken pil 
potansiyeli kaç volttur? (Nerst Denklemin-
deki 0,059 yerine 0,06 kullanılacak)

Şekildeki pil sistemi ile ilgili:

a) Başlangıç potansiyeli kaç volttur?

b) Anot çözeltisine su eklenerek hacmi 10 
katına çıkarılırsa pil potansiyeli kaç volt 
olur?(Nerst denklemindeki 0,059 yerine 
0,06 kullanılacak)

2016
2018 2022

Hücre diyagramı:

Al(k) | Al3+(0,001M) || Cu2+ (0,01M) | Cu(k)

şeklinde olan bir sistem ile ilgili olarak aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hücrenin potansiyeli 2,00 V’dir.

B) Anot tepkimesi: Al g Al3+ + 3e- şeklindedir.

C) Cu elektrodun kütlesi zamanla artar. 

D) Tuz köprüsünde anyonlar Al3+ iyonlarının 
bulunduğu kaba gider. 

E) Pilin + kutbu Cu elektrottur. 

( E0
Al+3/Al = -1,66 E0

Cu+2/Cu = 0,34 )
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V

Zn Ag

0,3 M
ZnCl2

0,4 M
AgCl

Şekildeki galvanik hücrede anot ve katot 
kaplarda kullanılan çözeltiler 1’er literdir.

Buna göre katot elektrodun kütlesi 21,6 
gram arttığı anda elektrokimyasal pilin po-
tansiyeli kaç volttur?

( E0
Zn2+/Zn = -0,76 E0

Ag+/Ag = 0,80) 
( Zn = 65 g/mol Ag = 108 g/mol)
(Nerst denklemindeki logaritmik terimin 
katsayısı 0,06/n olarak alınacaktır. )

25oC de Cu elektrot daldırılmış 0,1 M Cu+ sulu 
çözeltisi ile Cd elektrot daldırılmış 0,1 M Cd2+ 
çözeltisinden oluşan iki yarı hücre, tuz köp-
rüsüyle birleştirilerek bir elektrokimyasal 
hücre oluşturuluyor. Elektrokimyasal hücre 
çalıştığı zaman Cu elektrodun kütlesinin art-
tığı ve pil potansiyelinin “P” volt olduğu göz-
leniyor.

Bu elektrokimyasal hücreyle ilgili,

I. Cd elektrot anot olarak davranmıştır.

II. Cu+ derişimi 1M yapılırsa pil potansiyeli (P 
+ 0,06) V olur.

III. Her iki çözelti derişimi 10 kat azaltılırsa 
hücre potansiyeli değişmez.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
(Nerst denklemindeki logaritmik terimin 
katsayısı 0,06/n olarak alınacaktır. )
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I ve III

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2022
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DERİŞİM PİLİ
 ▶ Aynı maddenin elektrotları ve aynı çözel-

tilerin farklı derişimleri kullanılarak hazır-
lanan pil sistemine derişim pili denir. 

 ▶ Derişim pili derişimler farklı olduğu için 
çalışır. 

 ▶ Derişim pilinde derişimi az olan madde 
anottur. 

 ▶ Derişim pilinde derişim farkı arttıkça pil 
potansiyeli artar. 

 ▶ Derişim pilinde derişimler eşitlenince pil 
çalışmaz. 
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V

Zn Zn

1 M
ZnCl2

0,01 M
ZnCl2

Şekildeki elektrokimyasal pilin potansiyeli 
kaç volttur?

(Nerst denklemindeki logaritmik terimin 
katsayısı 0,06/n olarak alınacaktır. )

V

Zn Cu

1 M
ZnCl2

0,01 M
CuCl2

Şekildeki elektrokimyasal hücreyle ilgili,

I. Cu elektrot anot olarak davranır

II. Dış devrede elektronlar Zn elektrottan 
Cu elektroda doğru gider.

III. Zamanla Cu2+ çözeltisinin derişimi azalır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

( E0
Cu+2/Cu =    0,34 E0

Zn+2/Zn = - 0,76 )

A) Yalnız I      B) Yalnız II C) Yalnız III

             D) I ve III             E) II ve III
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KİMYASALLARDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

Galvanik Piller

• Galvanik piller iki yarı hücrenin iletken 
tel ve tuz köprüsüyle birbirine bağlandı-
ğı sistemlerdir. 

Lityum İyon Pilleri

• Bir pilin potansiyeli, pili oluşturan elekt-
rotların yükseltgenme potansiyellerinin 
farkı ile doğru orantılıdır. 

• Anot metalinin yükseltgenme potansi-
yeli ne kadar yüksek ve katot metalinin 
yükseltgenme potansiyeli ne kadar dü-
şük ise pil potansiyeli o kadar büyüktür. 

• Standart indirgenme potansiyeli en dü-
şük element olan lityum, anot yarı hüc-
resinde kullanılarak potansiyeli daha bü-
yük pil elde etmek mümkündür. 

• Lityum iyon pilleri 3,6 V’a kadar gerilim 
üretebilir. 

• Elektrolit olarak çözelti yerine elektriği 
iletebilen polimer yapıda katı bir madde 
kullanılır. Bu polimer madde, iyon geçi-
şine izin verirken elektron geçişini en-
geller. 

• Lityumiyon pillerinde lityum anot, TiS2 
[titanyum(IV) sülfür] katot olarak kulla-
nılır

• Lityum iyon pillerinin bu özelliklerinden 
başka kullanım avantajları şunlardır:

• Tekrar şarj edilerek defalarca kullanılabi-
lir.

• Karbondioksit salınımı çok az olduğun-
dan ve toksik madde içermediğinden 
çevreye verdiği zarar azdır.

• Kütlesinin küçük, ürettiği enerji miktarı-
nın fazla olmasından dolayı dizüstü bil-
gisayar, tablet ve cep telefonu gibi elekt-
ronik eşyalarda yaygın olarak kullanılır.
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Pillerin Ömrü

• Piller için ömür kavramını ay veya yıl ola-
rak tanımlamak yerine “çevrim ömrü” 
olarak ifade etmek daha doğrudur. 

• Buna göre bir şarj (dolum) ve bunu taki-
ben yapılacak bir deşarj (boşaltma) işle-
minin karşılığına bir çevrim denilmekte-
dir. 

• Şarj edilebilir pillerde 500-1500 çevrime 
ulaşılabilmektedir. 

• Pilin başlangıçta sahip olduğu enerji ka-
pasitesi her bir çevrim sonucunda bir 
miktar azalır. 

• Bu nedenle pillerin şarj-deşarj döngüsü 
sağlanmadan sürekli şarj edilmesi yıp-
ranmayı hızlandıran etkenlerden birisidir.

• Uzun süre şarj edilmeyen pil, zamanla 
“derin boşalma” durumuna ulaşarak ar-
tık şarj edilemez hâle gelir ve ömrünü ta-
mamlar.

• Pillerin daha uzun süre ve verimli bir şe-
kilde kullanılabilmesi için aşağıdaki uya-
rılara dikkat edilmelidir:

 ▶ Öngörülen voltaj değerinin üzerindeki 
akımlar çekilmemelidir.

 ▶ Kısa devrelere maruz bırakılmamalıdır.

 ▶ Ani ve aşırı voltajla yüklenmemelidir.

 ▶ Çok düşük veya yüksek sıcaklıklarda kul-
lanılmamalıdır.

 ▶ Üreticisi tarafından tavsiye edilen şarj ci-
hazları ile şarj edilmelidir.

 ▶ Darbelere, şoklara, titreşimlere maruz bı-
rakılmamalıdır.

 ▶ Uzun süre şarjda tutulmamalıdır.

Piller için ömür kavramını ay veya yıl olarak 
tanımlamak yerine “çevrim ömrü” olarak ifa-
de etmek daha doğrudur. Buna göre bir şarj 
(dolum) ve bunu takiben yapılacak bir deşarj 
(boşaltma) işleminin karşılığına bir çevrim 
denilmektedir. Yukarıda Apple firmasının in-
ternet sitesinden alınmış bir bilgi yer almak-
tadır. Bilgiden de görüleceği üzere firma te-
lefonların pilleri için 500 çevrim, saat pilleri 
için ise 1000 çevrim garanti etmektedir. 

Buna göre:

I. Üretici tarafından verilen şarj aletleri yeri-
ne, daha hızlı şarj eden cihazlar kullanmak.

II. Uzun süre şarjda tutmamak.

III. Çok düşük ve çok yüksek sıcaklıklarda 
kullanmamak

Tedbirlerinden hangileri bu pillerin daha 
uzun süre ve verimli bir şekilde kullanıl-
masına katkı sağlar?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III
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ELEKTROLİZ

 ▶ Elektrik enerjisini kimyasal enerjiye dö-
nüştüren elektrokimyasal hücreye elekt-
rolitik hücre (elektroliz hücresi), elekt-
rolitik hücrede gerçekleşen olaya ise 
elektroliz denir.

 ▶ Elektroliz ile kendiliğinden gerçekleş-
meyen bir kimyasal tepkimeyi elektrik 
enerjisi yardımıyla gerçekleştiririz.

 ▶ Bir pil sistemine en az ürettiği kadar 
akım veren üreteç (devreye ters olarak) 
bağlanırsa, olaylar tam tersine döner, 
buna pilin şarjı veya elektroliz denir. 

AKTİFLİK
7% DEĞERLİK 

BULMA
10%

REDOKS 
TEPKİMELERİ

14%

PİL
52%

ELEKTROLİZ
14%

KOROZYON
3%

0

1

2

3

4

5

6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

AYT - KİMYA VE ELEKTRİK

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Kimya ve Elektrik Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri Kullanır
 › AYT Periyodik Sistem- değerlik bulma 
 › Dengeye etki eden faktörler
 › Denge kesri hesaplama
 › Periyodik sistem- elementlerin aktiflikleri
 › Kimyasal hesaplama yapabilme

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
AKTİFLİK 1
DEĞERLİK BULMA 1
REDOKS TEPKİMELERİ 1 1
PİL 1 1 2 1 1 2
ELEKTROLİZ 1
KOROZYON

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TPLM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT
AKTİFLİK 1 2

29

DEĞERLİK BULMA 2 3
REDOKS TEPKİMELERİ 1 1 4
PİL 1 2 1 1 2 15
ELEKTROLİZ 1 1 1 4
KOROZYON 1 1

2014
2017

2019
2021
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NaCl(s)

+ -
e-

e-

e-
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e-
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NaCl(suda)

+ -
e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

e-

ANOT
 ▶ (-)’ler toplanır
 ▶ Yükseltgenme olur
 ▶ Birden fazla madde varsa elektron verme 

isteği fazla olan önce açığa çıkar
 ▶ Sık kullanılan anyonların elektron verme 

isteği ;
 I>Br>Cl>OH

 2X-n → X2 + 2ne-

KATOT
 ▶ (+)’lar toplanır
 ▶ İndirgenme olur
 ▶ Birden fazla madde varsa elektron verme 

isteği az olan önce açığa çıkar
 ▶ Sık kullanılan katyonların elektron verme 

isteği;

 metaller>H>Cu,Hg,Ag>Au,Pt

 X+n + ne- → X
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FARADAY YASALARI

 ▶ Herhangi bir elektrik devresinden geçen 
1 F ‘lik yük, devreden geçen 1 mol elektro-
na demektir. 

 ▶ 1 F’lik yük aynı zamanda 96.485 C’lik yüke 
eşittir. 

 ▶ Bir devreden geçen yük miktarı

  

 Q = I. t  (I=Amper, t=Saniye)

ile bulunduğu için herhangi bir devreden 
geçen elektronun mol sayısı aşağıdaki ba-
ğıntılardan biri ile hesaplanabilir.

 ▶ Bir elektroliz sisteminde anot ve katottan 
geçen elektronun mol sayısı eşit olmak 
zorundadır. 

 ▶ Seri bağlı elektroliz sistemlerinde de ge-
çen elektronun mol sayısı eşittir. 
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400 mL 0,6M CuCl2 çözeltisi platin elektrot-
lar kullanılarak elektroliz ediliyor. 

Çözeltinin derişimini 0,4 M’ye düşürmek 
için 96,5A akım çözeltiye kaç saniye uygu-
lanmalıdır?

( 1F = 96500 Couloumb)

A) 40

B) 80

C) 120

D) 160

E) 200

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2014

Bir CuSO4 çözeltisinin elektrolizi sırasında 
1,92 gram bakırın birikebilmesi için devre-
ye 96,5 A akım kaç dakika süreyle uygu-
lanmalıdır?

( 1F = 96500 Couloumb, Cu = 64 g/mol )
A) 1

B) 10

C) 30

D) 60

E) 100

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2017
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Yeterince Ca(NO3)2 sıvısı 10 A akım kullanı-
larak 9,65 saat elektroliz ediliyor. 

Buna göre elektroliz sonunda katotta kaç 
gram Ca birikir?

( 1F = 96500 Couloumb, Ca = 40 g/mol )
A) 2

B) 4

C) 36

D) 40

E) 72

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2019

• Faraday’ın 2. kanununa göre farklı elektrolit-
lerden eşit miktarda elektrik yükü geçirildiğinde 
anot veya katotta meydana gelen kütle değişimi 
iyonların eş değer kütleleri ile doğru orantılıdır.

• Bu yasaya göre herhangi bir elektroliz devre-
sinden geçen 1 mol elektron bu devrenin her 
bir kutbunda 1 eş değer kütle madde toplanma-
sına sebep olur. 

• Eş değer kütle bir maddenin mol kütlesinin tesir 
değerliğine bölünmesiyle elde edilir.

• Örneğin atom kütlesi 24 olan 2A grubu elemen-
ti olan magnezyumun  tesir değerliği 2’dir. Bu 
nedenle Mg elementinin 1 eş değer kütlesi 24/2 
= 12 gramdır. 

• 3A grubunda bulunan alüminyum için ise 1 eş-
değer kütle 27/3 = 9 gramdır. 

• Seri bağlı kaplarda toplanan maddelerin eş-
değer kütleleri eşittir. Yani seri bağlı kaplarda 
Mg2+ ve Al3+ iyonlarını elektroliz ettiğimiz zaman 
1 mol elektron geçtiğinde her iki kapta da 1 eş-
değer gram madde toplanır. 

Seri bağlı kaplarda MgCl2 ve AlCl3 eriyikleri elekt-
roliz ediliyor. 
Devrede 1 eşdeğer kütle magnezyum toplandı-
ğı anda NKA toplam kaç L Cl2 gazı toplanmış-
tır?
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Metal Kaplamacılık
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HOFFMAN VOLTAMETRESİ

• Suyun elementlerine ayrışması ancak 
elektrolizle mümkündür. 

• Suyun elektrolizi Hoffman (Hofman) vol-
tametresi ile gerçekleştirilir.

• Saf su elektriği az ilettiğinden suyun 
elektrolizi sırasında elektriksel iletkenliği-
ni artırmak için suya çok az miktarda sül-
fürik asit ilave edilir.

• Suyun elektrolizi sırasında anotta O2 gazı 
katotta H2 gazı açığa çıkar. 

• Katotta açığa çıkan H2 gazının hacmi 
(2V), aynı koşullarda anotta açığa çıkan 
O2 gazının hacminin (V) iki katıdır.
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KOROZYON

• Bir maddenin çeşitli etkiler sonucunda 
kimyasal olarak aşınmasına korozyon 
(paslanma, çürüme) denir. 

• Her ne kadar seramik, ahşap, plastik vb. 
maddeler çevre şartlarından dolayı bo-
zulma gösterse de korozyon terimi ge-
nellikle metaller için kullanılır.

• Korozyondan korunmak için başvurulan 
yöntemler şunlardır:

 ▶ Metalleri boyamak

 ▶ Korozyona dayanıklı malzemeler 
kullanmak

 ▶ Metali başka bir metalle kaplamak 

 ▶ Katodik koruma sistemleri kullan-
mak

• Bir metali korozyondan korumak için 
metale, aktifliği bu metalden daha faz-
la olan bir metal bağlanır. Bağlanan bu 
metale kurban elektrot denir.

• Katodik korumada kurban elektrot anot 
işlevi görür yani paslanacak olan metalin 
yerine kendisi paslanır. 

KURBAN ELEKTROT KORU-
MASI GEREKEN METALDEN 
DAHA AKTİF OLMAK ZORUN-

DADIR. 

2019
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Soğutma için 
kullanılan ener-
jiden tasarruf 
etmek maksatlı 
olarak 2018’de 
suya batırılan 
Microsoft veri 
m e r k e z i n i n 
2020 yılında 
çıkarıldığı za-
manki görün-
tüsü.

Yeraltına gömülen demir bir boruya kurban 
elektrot olarak magnezyum metali bağlan-
mıştır. 5 yıl sonra kontrol edilen sistemde 
magnezyum metalinin 36 gramının paslan-
dığı gözlenmiştir. 

Buna göre boruya kurban elektrot bağ-
lanmamış olsaydı aynı süre içerisinde kaç 
gram demir paslanacaktı?

(Demirin değerliği +3 alınacaktır, Mg=24, 
Fe=56)

A) 14

B) 28

C) 42

D) 56

E) 70

Cu

Deniz
Suyu

Cu

Deniz
Suyu Demir

Çubuk

Yukarıdaki deney mekanizmasında eşit 
kütle ve şekle sahip iki bakır elektrot deniz 
suyuna daldırılmıştır. Sağdaki sistemde ba-
kır elektroda demir bir çubuk bağlanmıştır. 
Sistemde bir süre sonra soldaki bakır elekt-
rodun aşındığı sağdaki elektrodun ise aşın-
madığı gözleniyor. 

Buna göre sistem ile ilgili olarak verilen

I. Sağdaki sistemde bakır yerine demir çu-
buk aşınmıştır. 

II. Demir, bakıra göre daha aktiftir.

III. Demir çubuk kurban elektrot olarak dav-
ranmıştır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Benzer Sorunun Çıktığı Yıl : 2019
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ANORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER
 ▶ Organik bileşikler yapısında temelde C ve 

H atomları bulunduran bileşiklerdir. 

 ▶ Organik bileşikler bu atomların yanı sıra 
S, O, N, F, Cl, Br ve I gibi atomlar da bulu-
nabilir.

 ▶ Ancak yapısında C atomu olmasına rağ-
men organik olmayan bileşikler de var-
dır. Örneğin CO,CO₂, CS2 bileşikleri ve CN-, 
CO3

2– iyonlarını taşıyan HCN, H2CO3 gibi 
bileşikler, C atomu içermelerine rağmen 
organik bileşik değildir.

    ORGANİK TARİHİ:
 ▶ Kelimeyi ilk kullanan Berzelius 
 ▶ Anorganik maddeden organik mad-

deyi ilk üreten Wöhler
 ▶ Wöhler Amonyum siyanattan üre 

üretti. 

ORGANİK -
İNORGANİK 
BİLEŞİKLER

0%

ORGANİK 
FORMÜL 
BULMA

15% DOĞADA 
KARBON

8%
ORGANİK 

LEWİS YAPILARI
8%

HİBRİTLEŞME 
MOLEKÜL 

GEOMETRİSİ
69%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

KARBON KİMYASINA GİRİŞ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Karbon Kimyasına Giriş Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri 
Kullanır
 › Kimyasal hesaplama yapabilme
 › Kimyanın temel kanunları
 › Lewis nokta yapısı
 › Elektron dizilimi ve orbital şekilleri

KAZANIMLAR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S
ORGANİK - İNORGANİK BİLEŞİKLER
ORGANİK FORMÜL BULMA 1
DOĞADA KARBON
ORGANİK LEWİS YAPILARI
HİBRİTLEŞME MOLEKÜL GEOMETRİSİ 1 1 2 1 1

KAZANIMLAR
2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOPLAM

1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S 1. S. 2. S KZN ÜNT.
ORGANİK - İNORGANİK BİLEŞİKLER 0

13
ORGANİK FORMÜL BULMA 1 2
DOĞADA KARBON 1 1
ORGANİK LEWİS YAPILARI 1 1
HİBRİTLEŞME MOLEKÜL GEOMETRİSİ 1 1 1 9
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BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ

Bir bileşikte elementlerin mol sayıları oranı 
bileşiğin basit formülünü verir. 

DİKKAT
Mol sayısı

                  n= m
MA

2010
2022
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 ▶ Molekül formülü basit formülüne eşit veya 
basit formülün tam katıdır. 

 ▶ Molekül formülünün bulunabilmesi için 
soruda bize bileşik hakkında gerçek bir 
değer (oran değil) verilmesi gerekir. 

 ▶ Örneğin atomların birleşme oranı ile basit 
formül bulunur ancak 1 molündeki atom 
sayısı ile molekül formülü. 

DİKKAT

Molekül formülü için bileşiğin:

 ▶ Belirli bir molündeki atom sayısı. 

 ▶ Denkleşmiş tepkimesi

 ▶ Mol kütlesi

         değerlerinden biri verilmelidir.
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Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir 
bileşiğin kütlece %84’ü karbondur. 

Bu bileşiğin 0,4 molü 40 gram olduğuna 
göre bileşik ile ilgili:

I. Basit formülü C7H16’dır. 

II. Basit formül ile molekül formülü aynıdır. 

III. Mol kütlesi 100 g/mol’dür. 

yargılarından hangileri doğrudur?

(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol )

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

 D) I ve III  E) I, II ve III

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2010 )

Sadece C, H ve O içerdiği bilinen 16 gram bi-
leşik, O2 ile tamamen yandığında NKA 11,2 L 
CO2 (g) ve 18 g H2O(s) oluşuyor. 

Buna göre bileşiğin basit fomülü aşağıda-
kilerden hangisidir?
(O = 16 g/mol C = 12 g/mol, H = 1 g/mol )

A) CH4O

B) C2H6O

C) C2H4O

D) CH3O

E) C4H6O

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2022 )
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Grafit

 ▶ Grafitte, karbon atomları altıgen halkalar 
oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu altıgen 
halkalar tabakalar halindedir ve tabaka-
lar arasında zayıf etkileşimler bulunur. 

 ▶ Kil ile karıştırılarak kurşun kalem yapı-
mında kullanılır. 

 ▶ Bunun dışında kuru bir yağlayıcı olarak 
sanayide, tıpta vücut protezlerinin ya-
pımında hammadde olarak ve nükleer 
enerji üretiminde de grafit kullanım alanı 
bulmaktadır. 

 ▶ Grafit, yapısında bulunan pi bağlarında-
ki elektronların hareketindendolayı ısı ve 
elektriği iletir.

 ▶ Grafit karbonun en kararlı doğal allotro-
pu olup elektriği iletmektedir.

Fulleren

 ▶ Fulleren karbonun yapay bir allotropu-
dur. 

 ▶ Üç boyutlu yapıya sahiptir. 

 ▶ Beşgen, altıgen veya yedigen yapıda ola-
bilirler

 ▶ Mimar Buckminster Fuller’in tasarladığı 
mimari yapılara benzediği için bu isim 
verilmiştir.

 ▶ Fulleren; güneş pillerinde, hidrojen yakıt 
depolarında, kurşungeçirmez yeleklerde 
kullanılır. 

DOĞADA KARBON

 ▶ Atom numarası 6 olan ve periyodik tab-
lonun 4A grubunda bulunan karbon ele-
mentinin 4 tane değerlik elektronu var-
dır. 

 ▶ Karbon elementi değerlik elektronlarını 
aynı ya da farklı atomlarla ortaklaşa kulla-
narak 4 tane kovalent bağ yapar. 

 ▶ Bu bağlar tekli olabileceği gibi ikili ya da 
üçlü olabilir. Karbonun oluşturabileceği 
bağ şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

KARBONUN ALLOTROPLARI

Elmas:

 ▶ Mücevher olarak 
değerinin yanın-
da bilinen en sert 
madde olduğu 
için kesme, del-
me, aşındırma iş-
lerinde de kulla-
nılmaktadır. 

 ▶ Endüstriyel kullanım için doğal elmasın 
yanı sıra sentetik elmas da kullanılmak-
tadır.

 ▶ Düzgün dörtyüzlü geometriye sahip 
kristal yapı oluşturan bu bağlar çok kuv-
vetlidir. Bağların bu yapısından dolayı el-
mas elektriği iletmez ancak ısıyı iletir.

2019



9

Karbon Nanotüpler

 ▶ Karbon nanotüpler elektronik malzeme 
üretimi, optik malzeme üretimi, nanotek-
noloji alanları gibi pek çok alanda kullanı-
lan malzemelerdir. 

 ▶ En sert doğal madde olan elmastan daha 
sert, çeliktend aha sağlamdır. 

 ▶ Bakır ve gümüşten 1000 kat daha iyi bir 
iletkendir. 

 ▶ Nanotüpler fullerenler ailesinin bir üyesi-
dir. 

 ▶ Nanotüplerin genişliği insan saçından 
yaklaşık 50.000 kat daha küçüktür

Grafen

 ▶ Grafen diğer allotropların aksine iki bo-
yutlu bir yapıya sahiptir.

 ▶ Grafende karbon atomları altıgen şeklin-
de bal peteği örgü yapısında yer alır. 

 ▶ Çelikten 6 kat hafif, 6 kat sert ancak 13 kat 
daha fazla esneyebilen bir yapıya sahiptir.

 ▶ Grafen ısıyı ve elektriği verimli bir şekilde 
iletir, manyetik özelliğe sahiptir. 

 ▶ Bataryaların hızlı şarj edilmesi, radyoak-
tif atıkların daha kolay temizlenebilmesi, 
güçlü ve daha sağlam aletler, elektronik 
kâğıtlar, su geçirmeyen kıyafetler, daha 
sağlam ve hafif uçaklar, koruma ekip-
manları grafenin kullanım alanlarıdır
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Karbon elementinin allotroplarından biri 
olan grafenin yapısıyla ilgili,

I. Düzgün dörtyüzlü geometriye sahiptir. 

II. Isı ve elektriği verimli bir şekilde iletir.  

III. Bataryaların hızlı şarj edilmesi, dayanıklı 
ekipmanların üretiminde kullanılır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve II

 D) II ve III  E) I, II ve III

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2019 )
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 ▶ Bir elementin son katmanındaki elekt-
ronlara o elementin değerlik elektronları 
denir. 

 ▶ Molekül formüllerinde bağ oluşumuna 
katılan elektronlara ortaklanmış (bağlayı-
cı) elektron denir. Bir bağ ortaklaşa kulla-
nılan iki elektrondan oluştuğundan bağı 
oluşturan elektronlar bağlayıcı elektron 
çifti denir. 

 ▶ Molekülde bağ oluşumuna katılmayan 
elektronlara ortaklanmamış elektron, bu 
elektronlar çift hâlinde bulunuyorsa or-
taklanmamış elektron çifti denir.

 ▶ Bağ oluşumuna katılmayan elektronlar 
ile bağ oluşumuna katılan elektronlar 
birbirine itme kuvveti uygular. Bu itme 
kuvveti moleküllerin yapısındaki bağ-
ların yönelimlerini ve buna bağlı olarak 
moleküllerin uzaydaki şekillerini belirler. 

 ▶ Bu nedenle molekül şekilleri belirle-
nirken sadece bağ oluşumuna katılan 
elektronlar değil katılmayanlar da gös-
terilir. 

 ▶ Değerlik elektronlarının, atomun sem-
bolü etrafında noktalar hâlinde göste-
rilmesiyle elde edilen formüle Lewis for-
mülü denir. 

LEWİS FORMÜLLERİ

8O

1H

H2O

He

2017



13

Aşağıdaki Lewis yapılarından hangisi yan-
lıştır?

(1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2017 )

N..::H
H

H
..

O
..

..: :H HCl:HA) B) C)

C:: ::O
.. ..

O .... C
..

..: :
H

HH
H

O..

..

:D) E)
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HİBRİTLEŞME - MOLEKÜL GEOMETRİLERİ

Elementler son yörüngelerindeki yarı dolu 
değerlik orbitalleri ile bağ yaparlar.

Üst üste örtüşen iki yarı dolu orbital bir bağ 
yapar. Kararlı bileşiklerde yarı dolu orbital 
kalmaz. Yarı dolu orbitali bulunan kararsız 
yapılara radikal denir. İki element arasında 
birden fazla bağ oluşuyorsa bu bağlardan 
ilki sigma(σ) diğerleri pi(π) bağıdır. 

Elementler daha fazla bağ yapmak için son 
yörünge elektron dizilimlerini değiştirebilir-
ler. 

1’den fazla bağ yapan elementler sigma bağı 
yaptığı değerlik orbitallerini ve bağ oluşu-
muna katamadıkları tam dolu orbitallerini 
aynı enerjiye çekerler. Bu olaya hibritleşme 
oluşan yeni orbitale hibrit orbital denir. 

2011
2013

2016
2021

2014
2015
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İKİNCİ PERİYOT ELEMENTLERİNİN
BAĞ YAPILARI

3Li – 1A

4Be – 2A

5B – 3A

6C – 4A
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7N – 5A

8O – 6A

9F – 7A
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Aşağıda bazı elementlerin hidrojen ile oluş-
turdukları bileşiklerin formülleri ve geomet-
rik şekilleri verilmiştir. 

Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) BH3 Düzlem üçgen

B) BeH2 Doğrusal

C) CH4 Düzgün dörtyüzlü

D) NH3 Açısal 

E) HF  Doğrusal

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011 )

NH3 molekülü ile ilgili verilen aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir çift ortaklanmamış elektron vardır. 

B) Merkez atomun hibritleşmesi sp3’tür. 

C) Molekül geometrisi üçgen piramittir.

D) VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir. 

E) Bağ açısı 107,3o dir. 

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013 )

NH3, BCl3 ve CS2 bileşiklerinden hangileri 
apolardır?

A) Yalnız BCl3

B) Yalnız CS2

C) Yalnız NH3

D) NH3 ve BCl3

E) BCl3 ve CS2

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013 )

Aşağıda bazı bileşikler ve bu bileşiklere ait 
VSEPR gösterimleri verilmiştir. 

Buna göre hangi bileşiğin VSEPR gösteri-
mi yanlış verilmiştir?

A) BF3 AX3

B) CH3Cl AX4

C) NH3 AX3

D) BeH2 AX2

E) H2O AX2E2

(1H, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 17Cl)

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014 )
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CO2, BH3 ve H2S bileşiklerinde merkez ato-
mun hibritleşme türü hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A)  sp3  sp2  sp

B)  sp3  sp2  sp2

C)  sp2  sp3  sp3

D)  sp  sp3  sp

E)  sp  sp2  sp3

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2015 )

(1H, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 16S)

CO2   BH3   H2S 

C C O

H

H

H

OH

Asetik asit ( CH3COOH ) moelkülündeki 
sigma ve pi bağı sayısı hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A)     1  7

B)     7  1

C)     1  6

D)     6  1

E)     5  2

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2016 )

Sigma   Pi 

C C

H

H H

H

Etilen (C2H4) molekülündeki bağların olu-
şumu ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?
A) C atomları sp3 hibriti yapmıştır. 

B) C ile H arasındaki bağlar sp2 - s örtüşmesi 
sonucu oluşmuştur. 

C) Bileşikte p-p örtüşmesi sonucu oluşan 2 
bağ vardır. 

D) C-C arasında oluşan sigma bağı sp-sp ör-
tüşmesi sonucu oluşmuştur. 

E) Bileşikte 5 pi, 1 sigma bağı vardır. 

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2020 )

C

CH

CH

CH

CH

C

CH3

CH3

Paraksilen molekülündeki sp, sp2 ve sp3 
hibritleşmesi yapan karbon atomu sayıları 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

A)  1  6  1

B)  0  6  2

C)  6  2  0

D)  2  6  0

E)  0  2  6

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2021 )

sp   sp2   sp3
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