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ATOM MODELLERİ
DALTON ATOM MODELİ

• Maddeler atom denilen küçük 
taneciklerden oluşmuştur.

• Atomlar kimyasal tepkimelerde 
parçalanamaz, bölünemez, yok-
tan var edilemez, varken 

       yok edilemez ve başka bir atoma dönüşemez. 

• Kimyasal tepkimelerde atom türü ve sayısı korunur 

• Atomlar çok içi dolu küre şeklindedir. 

• Bir elementin bütün atomları özdeştir. 

• Farklı element atomları birbirinden farklıdır.

• Farklı element atomlarının belirli oranda birleşme-
sinden bileşikler oluşur.

Dalton Atom Modelinin Eksiklikleri

• Atom altı parçacıkları kabul etmemiştir.

• Atomlar nükleer olaylarda parçalanabilir.

• Atomun büyük kısmı boşluktur.

• Bir elementin bütün atomları özdeş değildir, aynı 
elementin farklı kütleli olan atomları vardır (izotop 
atomlar).

THOMSON ATOM MODELİ

• Atom çapı yaklaşık 10-8 cm 
olan küre şeklindedir.

• Elektronlar, pozitif yüklü ato-
mun içinde homojen olarak 
dağılmıştır.

• Atomdaki negatif (-) yük sayısı, pozitif (+) yük sayı-
sına eşit olup atom nötrdür.

• Elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar 
küçük olduğu için atomun kütlesini pozitif yükler 
oluşturur. 

Thomson Atom Modelinin Eksikleri

• Atomdaki pozitif (+) ve negatif (-) yükler atomda 
homojen olarak dağılmaz.

• Atomda bulunan pozitif tanecikler atom kütlesinin 
yaklaşık yarısını oluşturur.

• Bir atomda pozitif yükün 
tümü çok küçük  bir bölgede 
toplanmıştır.

• Bu bölge atomun çekirdeği-
dir.

• Çekirdek çapı yaklaşık 10-12 - 10-13cm dir. 

• Atomun büyük bir kısmı boşluktur. 

• Elektronlar bu boşlukta bulunur ve çekirdek etra-
fında döner.

• Çekirdekteki (+) yük miktarı bir elementin tüm 
atomlarında aynıdır, farklı elementin atomlarında 
farklıdır.

• Atomdaki elektron sayısı çekirdekteki + yük sayı-
sına eşittir.

• Pozitif yüklerin toplam kütlesi, atomun kütlesinin 
yaklaşık yarısı kadardır. O hâlde çekirdekte kütle-
si + yük kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunur.

Rutherford Atom Modelinin Eksikleri

• Elektronların davranışını açıklama konusunda 
yetersiz kalmıştır, elektronların neden çekirdek 
üzerine düşmediğini açıklayamamıştır.

RUTHERFORD ATOM MODELİ

Dikkat
• Rutherford çekirdekte yüksüz tanecik olması 

gerektiğinden bahsetse de nötrondan bahsetmez. 
• Nötronun varlığı daha sonraları James Chadwick 

tarafından kanıtlanmıştır. 
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BOHR ATOM MODELİ
• Elektronlar çekirdekten belirli 

uzaklıkta ve belirli enerjiye 
sahip yörüngelerde bulunur.

• Bu yörüngelere; enerji düzeyi
       (seviyesi),katman veya kabuk denir.

• Her enerji düzeyi  n = 1, 2, 3, 4... gibi tamsayılar ile 
veya K, L, M, N... gibi harflerle ifade edilir. 

• Çekirdeğe en yakın kabuk minimum, en uzaktaki 
kabuk maksimum enerjiye sahiptir.

• Elektronun çekirdeğe en yakın en düşük enerjili 
hâline atomun temel hâli denir 

• Temel hâlde atom kararlıdır ve ışın yaymaz.

• Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek 
enerji düzeyine geçmesine uyarılma denir.

• Uyarılmış atom kararsızdır, elektron temel hâle 
geçerken yörüngeler arası enerji farkına denk ener-
jiye sahip bir ışıma yapar.

Bohr Atom Modelinin Eksikleri.

• Bohr sadece tek elektronlu (1H, 2He+, 3Li2+...) atom 
ve iyonların spektrumlarını açıklayabilmiştir. 

• Dönmekte olan elektronun neden çekirdeğe düş-
mediğini açıklayamamıştır. 

• Atom spekturumlarda kimi spektrumların parlak 
kiminin soluk olma sebebini açıklayamamıştır. 

• Bohr’un iddia ettiği dairesel yörünge fikri yanlıştır, 
elektronlar bir nevi elektron bulutunun içinde yani 
üç boyutlu yerlerde bulunurlar. 

MODERN ATOM MODELİ

• Bir elementin tüm özelliklerini 
taşıyan en küçük taneciğine atom 
denir. 

• Atomun yapısında atomu oluştu-
ran daha küçük tanecikler bulu-
nur. 

• Bunlara atom altı tanecikler denir. Atom altı tane-
cikler proton, nötron, elektron, gluon, graviton, lep-
ton, foton, kuark... gibi birçok parçacıktan oluşur. 

• Atomu oluşturan temel tanecikler proton, nötron ve 
elektronlardır.

• Atom çekirdeğini pozitif yüklü protonlar ve yüksüz 
nötronlar oluşturur. 

• Çekirdekte bulunan taneciklere (proton ve nötron-
lara) nükleon denir. 

• Proton, atom çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü 
taneciktir. Kütlesi 1,673x10-24 gramdır.

• Nötron, atom çekirdeğinde bulunan kütlesi 
1,675x10-24 gram olan yüksüz taneciktir.

• Elektron, çekirdeğin etrafında bulunan kütlesi 
9,109x10-28 gram olan negatif yüklü taneciktir.

• Proton ve nötronun kütleleri hemen hemen aynı, 
elektronun kütlesi ise proton ya da nötronun kütle-
sinin yaklaşık 1836’da biri kadardır. 

• Atomun hemen hemen tüm kütlesi çekirdeğinde 
toplanmıştır. 

• Elektronların kütlesi çok küçük olduğundan ato-
mun toplam kütlesi yanında ihmal edilebilir. 

• Atomun kütlesini çekirdek oluşturmasına rağmen 
çekirdeğin hacmi atomun hacminin yanında çok 
küçüktür.
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• Nükleon sayısı: çekirdekteki tanecik sayısı demek-
tir. 

• Atomdaki temel tanecikler: p+, no ve e- dir.

• Çekirdekte yüklü tanecik olarak sadece proton bu-
lunduğu için çekirdek yükü proton sayısıdır. 

• Bir elementin cinsini proton sayısı belirler. 

• Aynı atom derken protonu aynı, farklı atom derken 
proton sayısı farklı atomu kastederiz. 

• Kimyasal özellik proton ve elektrona bağlıdır, her-
hangi biri değişirse kimyasal özellik değişir. 

• Fiziksel özellik her şeye bağlıdır. Atomda gerçek-
leşen en ufak değişiklikte atomun fiziksel özelliği 
değişir. 
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İYON KAVRAMI

• Yüklü taneciğe iyon denir. 

• Kimyasal olaylarda proton alınıp verilmez bu ne-
denle atomun yüklenmesi ancak elektron alışverişi 
ile olur. 

• Elektron alan tanecikte (elektronun yükü - olduğu 
için) elektriksel yük azalır. 

• (+) yüklü iyona KATYON, (-) yüklü iyona AN-
YON denir. 

Tanecik Kütle No Nötron Elektron

X 19 10 10

Y 39 20 18

Z 31 16 18

DİKKAT
• Bir tanecik elektron verdiği zaman:

 ▶ Elektron sayısı azalır ancak proton değişmez.
 ▶ Aynı sayıda proton daha az elektronu çeke-

ceği için protonun elektron başına uyguladı-
ğı çekim kuvveti artar. 

 ▶ Çekirdeğin her bir elektrona uyguladığı 
çekim arttığı için çap küçülür. 

• Bir tanecik elektron aldığı zaman ise:
 ▶ Elektron sayısı artar ancak proton değişmez.
 ▶ Aynı sayıda proton daha çok elektronu çeke-

ceği için protonun elektron başına uyguladı-
ğı çekim kuvveti azalır. 

 ▶ Çekirdeğin her bir elektrona uyguladığı 
çekim azaldığı için çap büyür. 

Yani bir atoma ait taneciklerin çapları

    ... X2- > X1- > X > X1+ > X2+ ....

şeklinde sıralanır. 

DİKKAT
Aynı elektrona sahip taneciklerin çapları da 

8O
2- > 9F

1- > 10Ne >11Na1+ > 12Mg2+ 

şeklinde sıralanır

2010
2011

ATOMU OLUŞTURAN
TEMEL TANECİKLER 2012

2014
2017
2018
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İZOTOP ATOMLAR

• Proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan 
taneciklere izotop denir.

• Herhangi bir taneciğin kimyasal özelliği proton 
ve elektron sayısına bağlı olduğu için elektron 
sayıları da aynı ise izotop taneciklerin kimya-
sal özellikleri aynıdır.

    

• Fiziksel özellikleri ise her zaman farklıdır.
• İzotop tanecikler aynı elementle aynı tepkime-

ye girip aynı ürünü oluştururlar. Ancak oluşan 
ürünlerin de kimyasal özellikleri aynı fiziksel 
özellikleri farklıdır.

ATOM TÜRLERİ
• Bir taneciğin kimyasal özelliği proton ve elekt-

ron sayısına bağlıdır. 
• Proton veya elektrondan herhangi biri değişir-

se tanecğin kimyasal özelliği değişir. 
• Fiziksel özellik ise her şeye bağlıdır, proton, 

nötron, elektron, elektron dizilimi, bağ yapısı 
gibi her şey fiziksel özelliği etkiler.  

A B C

Ortalama Atom Kütlesi

2019



6

2011
2012

2013
2014

2016
2017


