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KİMYASAL TÜR

Atom
• Bir elementin özelliklerini taşıyan en küçük ya-

pıtaşıdır. 
• Ne, H, O, Na…

Molekül
• Birden fazla atomun kovalent bağ oluşturarak 

birbirine bağlanması sonucu oluşan, nötr atom 
gruplarına molekül denir. 

• H2O, S4, C6H12O6…
• Bir araya gelen atomlar aynı elemente aitse bu  

moleküle element molekülü denir. 
• Yani H2, S4, O2 gibi moleküller element mole-

külüdür, elementlerin özelliklerini taşırlar, bu 
moleküller tek tur atom ve tek tür molekül içe-
rirler. 

• Bir araya gelen atomlar farklı elemente aitse 
bu  molekül bileşik molekülü olur. 

• Yani H2O, H2SO4, C6H12O6 gibi moleküller bi-
leşik molekülüdür. Bu moleküller farklı türde 
atom ancak tek tür molekül içerir. Bu molekül-
ler için tek tür tanecik içerir diyebiliriz.

İyon
• Yüklü taneciklere iyon denir 
• Na+ , NH4

+ , Cl- ...
• Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü 

iyonlara anyon denir. 
• İyonlar tek tür atomdan oluşabileceği gibi farklı 

türde atomlar da içerebilir.
• Farklı türde atomların birleşimesi sonucu olu-

şan iyonlara kök adı verilir; 
• OH-, SO4

2-, PO4
3-, H3O+ iyonları birer köktür. 
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TYT - KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?

EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

 TYT Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ko-
nusu atom ve periyodik sistem konuları ile doğrudan 
ilgilidir. Bu konuları çok iyi bilmeyen etkileşimler 
konusunda sorun yaşar. 
 Etkileşimler AYT Karbon Kimyasına Giriş 
konusu ile de iç içe bir konudur. Bu iki konudan birini 
iyi bilen diğerinde rahat eder, eğer TYT de etkileşim-
leri iyi öğrendi iseniz karbon kimyasına girişin mole-
kül şekilleri ve polarlığı kısmını çok rahat öğrenirsiniz 
tam tersi karbon kimyasına girişte molekül şekli ve 
polarlığını çok iyi öğrendi iseniz etkileşimleri rahatlık-
la öğrenirsiniz.
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FİZİKSEL KİMYASAL DEĞİŞİMLER 1 1 3
TEPKİME TÜRLERİ 1 8
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KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

• Atom, molekül veya iyonların farklı yüklü tane-
cikleri birbirini çekerken aynı yüklü tanecikleri 
birbirini iter. 

• Çekme kuvveti, itme kuvvetinden fazla olduğu 
anda tanecikler birbirine bağlanır.

• Bu bağın oluşumu sırasında çekme ile itme 
kuvvetleri arasındaki fark çok büyükse oluşan 
etkileşim kuvvetli etkileşimdir.

• Kuvvetli etkileşimler genellikle kimyasal bağ-
lardır ve maddenin kimyasal özelliklerini etki-
lerler. 

• Kuvvetli etkileşimler atomlar veya iyonlar ara-
sında oluşur.

• Bu bağın oluşumu sırasında çekme ile itme 
kuvvetleri arasındaki fark az ise oluşan etkile-
şim zayıf etkileşimdir.

• Zayıf etkileşimler fiziksel bağdır, maddenin fi-
ziksel özelliklerini belirler. 

• Zayıf etkileşimler genellikle moleküller arasın-
da oluşur.

• Bir bağı koparabilmek için verilmesi gereken 
minimum enerjiye bağ enerjisi denir. Bağ ener-
jisi 40kj/mol’den büyük olan etkileşimler kuv-
vetli, küçük olanlar ise zayıf etkileşimdir.

+
NaCl

a

H2O

b

d

e

c

2013
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LEWİS YAPISI
• Lewis yapısı, bir elementin sembolünün üzeri-

ne son katman (değerlik) elektronlarını göste-
ren noktalardan oluşur. 

• Lewis yapısı yazılırken element sembolünü-
nün çevresine değerlik elektronları yazılır, bu 
yazımda her elektron bir nokta ile gösterilir.

• Bu noktalar sembolün dört tarafına önce teker 
teker, dörtten fazla elektronu varsa sekize (ok-
tete) ulaşıncaya kadar noktalar ikişerli olacak 
şekilde eşleştirilir.

• Bir element Lewis nokta yapısında tek kalan 
elektronlar ile bağ yapabilirken çift noktalar 
bağ oluşumunda kullanılamaz. 
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İYONİK BAĞ

• Metal ile ametal atomları arasında elektron 
alışverişi ile oluşan bağa iyonik bağ denir.

• İyonik bağ metalin elektron verip ametalin 
elektron alması sonucu oluşur

OLUŞUMU VE LEWİS YAPISI

2011
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2016

2015
2016

2015
2015

2014
2014

2013
2014 2020
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• İyonik bileşiklerde en küçük birim molekül de-
ğil, birim hücredir.

• İyonik bileşikler düzenli bir kristal örgü yapı 
oluşturur. 

• Kristal örgü yapısında her iyon, belirli sayıda 
zıt yüklü iyon tarafından çekilmektedir

• Sodyum klorürde her Na+ iyonu 6 Cl- iyonu ta-
rafından ve her Cl- iyonu da 6 Na+ iyonu tara-
fından çekilerek iyonik kristal yapısını oluştu-
rur. 

• İyonik kristalde tekrarlayan birimlere birim 
hücre adı verilir. 

• İyonik bileşikler örgü yapısı sayesinde: 
* Oda koşullarında katı hâlde bulunurlar.
* Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
* Katı hâlde elektriği iletmezler fakat sulu çö-

zeltilerinde ve erimişbhâlde iyonlarına ay-
rıştıklarından elektrik akımını iletirler.

* Sert ve kırılgandırlar, herhangi bir zorlama-
da kırılırlar.

* İyonik bağlar güçlü etkileşimler olduğun-
dan ancak kimyasal yöntemlerle (elektro-
liz) ayrıştırılabilirler.

 özelliklerine sahiptirler.

X ve Y elementlerinin temel haldeki kat-
man elektron dizilimleri aşağıda gösteril-
miştir.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2022 )

A) XY

B) XY2

C) X2Y

D) X2Y3 

E) X3Y2

.X.. .Y.....
Buna göre X ve Y elementlerinin oluştu-
racağı kararlı bileşiğin formülü aşağıdaki-
lerden hangisidir?
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• İyonik bağ bir elektrostatik çekim kuvveti oldu-
ğu için iyonik bağ kuvveti genel olarak:

      Metal ve ametalin yükleriyle doğru orantılı
      Metal ve ametalin çaplarıyla ters orantılıdır.
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İYONİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI

SABİT DEĞERLİKLİ METALLER

DEĞİŞKEN DEĞERLİKLİ METALLER
Cu, Hg, Fe, Sn, Pb, Cr,Mn

İYONİK BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
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Verilen bu adlandırmalardan hangisi 
yanlıştır?

A) SrCO3   Stronsiyum karbonat

B) Cr2S3  Krom (II) sülfür

C) NH4NO3  Amonyum nitrat

D) K3N  Potasyum nitrür

E) MgS  Magnezyum sülfür

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011, 2013, 
2014, 2015, 2016)

Aşağıda bazı bileşikler ve isimleri verilmiş-
tir.
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KOVALENT BAĞ

• İki ametalin elektronlarını ortak kullanmaları 
sonucu oluşan bağ kovalent bağdır.

• Kovalent bağ elektron ortaklaşması olsa da 
bağ elektronları iki atom tarafından tamamen 
ortaklaşa kullanılıyor olması bu iki elementin 
elektronegatifliğine bağIıdır. 

• Elektronegatiflik bağ elektronlarına sahip çık-
ma isteği idi bu nedenle elektronegatifliği farklı 
atomların yaptığı bağda elektronlar tamamen 
ortaklaşa kullanılamaz, bir atom elektronları 
daha çok kullanır, bu tür bağa polar kovalent 
bağ denir.

• Yani farklı iki ametal arasında oluşan bağ polar 
kovalent bağdır. 

 H2O, CH4, CO2, C2H5OH...

• İki element arasındaki elektronegativite farkı 
ne kadar büyükse bağın polarlığı da o ölçüde  
büyük olur. 

 HF > HCl > HBr > HI

• Bağ yapan ametaller arasında elektronegatiflik 
farkı yoksa yani aynı ametaller birbirleri ile bağ 
yapıyorsa bu bağa aplar kovalent bağ denir. 

 H2, O2, S4, P8

• Bir bileşikte tüm bağlar polar veya apolar ol-
mak zorunda değildir, bir bileşik aynı anda hem 
polar hem de apolar bağ taşıyabilir. 

• Polar kovalent bağlarda elementler arasında 
elektronegatiflik farkı arttıkça aynı zamanda 
bağın iyonik karakteri de artar.

C C

O

O

H

H

H

H

İYONİK KARAKTER

KOVALENT KARAKTER

ELEKTRONEGATİFLİK FARKINDAKİ ARTIŞ

BAĞ POLARLIĞINDAKİ ARTIŞ

2011
2012

2016
2017

2015
2016

2015
2015

2014
2015

2013
2014

2019
2017
2018
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MOLEKÜLLERİN LEWİS YAPISI 
• Kovalent bağlı moleküllerin lewis yapısı yazı-

lırken bağı yapan elementlerin lewis yapısı ya-
zılır, daha sonra her elementte hiç tek nokta 
kalmayacak şekilde tek elektronlar ortaklaşa 
kullanılır. 

• Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron-
lara bağlayıcı elelktron, atomun üzerinde ka-
lan, bağ oluşumuna katılmayan elektronlara 
ise ortaklaşmamış elektron denir. 
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MOLEKÜLLERİN POLARLIĞI
• Kovalent bağlı moleküllerde bağlar apolar ise 

molekülün yapısı da apolardır. 

 H2, O2, N2...

• Ancak bağların polar olması molekülün polar 
olmasını sağlamayabilir. 

• Bazı moleküllerde elementlerin elektron dağı-
lımı dengeli olduğu için tüm bağların polarlığı 
birbirini dengeler ve molekül apolar hale gelir. 

Bir molekülün polar mı, apolar mı olduğunu anla-
mak için aşağıdaki basamaklar takip edilebilir:

1. Molekülde polar kovalent bağ yoksa molekül 
apolardır. (H2,O2 gibi element molekülleri)
2. Molekülde polar kovalent bağ varsa:
a) Molekül iki atomlu (X1Y1) ise molekül polardır. 
(HCl, CO, NO...)
b) Molekül tür olarak ikiden fazla atom içeriyor-
sa (XaYbZc gibi) genel olarak polardır. (C2H5OH, 
C6H12O6...)
c) Molekül iki tür atom içeriyorsa (XaYb gibi) Lewis 
nokta yapısı çizilir, Lewis nokta yapısında merkez 
atomun (bileşiğin merkezinde bulunan,sayısı az 
olan) üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa 
bileşik polardır, yoksa apolardır. 
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KOVALENT BİLEŞİKLERİN SİSTEMATİK 
ADLANDIRMASI

• Elmas, Kömür, Grafit, SiC ve SiO2 maddelerin-
de erime kaynama noktasını belirleyen kuvvet 
ağ örgüsü (veya kovalent bağ örügüsü) dür. 
Bu maddelerin erime kaynama noktaları çok 
yüksektir.

• Yukarıda bahsettiğimiz dışındaki kovalent 
moleküllerde erime kaynama noktasını zayıf 
etkileşimler belirler.

HCN molekülü ile ilgili olarak verilen aşa-
ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

(1H), 6C, 7N)
A) Lewis yapısı H:C:::N: şeklindedir.

B) Yapısındaki tüm bağlar polar kovalent 
bağdır.

C) Bileşikteki bağların tamamı elektron 
ortaklaşması ile oluşmuştur.

D) Bileşikte ortaklanmamış elektron sayısı 
2 dir.

E) Bileşik apolar yapılıdır.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2012, 2014, 
2015, 2016, 2017)
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METALİK BAĞ

• Metallerin değerlik elektronları kendi boş or-
bitalleri ve komşu atomların boş orbitallerinde 
serbestçe dolaşarak bir elektron denizi yaratır.

• Bu dolaşım sonucu oluşan çekim kuvvetine 
metalik bağ denir.

• Metallerin iletkenlik, parlaklık, dövülebilme, iş-
lenebilme gibi özelliklerinin tamamını sağlayan 
metalik bağdır.

• Metalik Bağ kuvveti;
  Metalin çapıyla ters orantılıdır: Çap arttık-
ça elektron hızı azalır.
 Değerlik elektron sayısıyla doğru orantılı-
dır: Değerlik elektron sayısı artıkça elektron deni-
zine giren elektron sayısı artar.
 B grubu metallerinde A grubu metallerine 
göre daha sağlamdır; B grubu metalleri A grubu 
metallerine göre daha fazla değerlik elektronu içe-
rirler.

+ + +

+ + +

2016
2021
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12Mg, 7N ve 8O elementleri kullanılarak elde 
edilen aşağıdaki maddeler ve bu madde-
deki kimyasal türler arası etkileşim sınıf  
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2011,  2013, 
2018, 2019, 2020)

A) Mg ile N arasında iyonik bağlı bileşik 
oluşur. 

B) N2 de atomlar arasında apolar kova-
lent bağ vardır. 

C) Katı halde Mg atomları arasında iyo-
nik bağ bulunur.

D) N2O da polar kovalent bağ bulunur. 

E) Sıvı O2 de moleküller arasında zayıf et-
kileşim bulunur.

Metallerle ilgili olarak verilen aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Tel ve levha haline gelebilirler ve yeni 
kesilmiş yüzeyleri parlaktır.

B) Atomları arasında metalik bağ oluşur.

C) Katı halde elektriği iletmelerini metalik 
bağ sağlar. 

D) Sıvı halleri elektriği  iletmez.

E) Metalik bağ metallerin son yörüngele-
rindeki elektronlardan meydana gelen 
elektron denizi sayesinde oluşur.

(Benzer sorunun çıktığı yıllar :2016,2021)


