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ASİTLERİN ÖZELLİKLERİ

• Asitlerin tadı ekşidir.
• Genellikle suda iyonlarına ayrışarak çözündük-

leri için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
• Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevi-

rir.
• Asitler bazlarla tepkimeye girerek tuz oluşturur.
• Asitler aşındırıcı özelliğe sahiptir. 
• Ciltle temas ettiklerinde yakıcı etki gösterir.
• Asitler karbonatlı bileşiklere etki ederek CO2 

gazı açığa çıkarır.

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

• Asitler aktif metallerle (Cu,Hg,Ag,Au,Pt hariç) 
tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarır.

2HCl (suda) + Zn(k)   →      ZnCl2(suda) + H2(g)

• Asitler bu nedenle aşındırıcı özelliğe sahiptir.

BAZLARIN ÖZELLİKLERİ

• Tatları acıdır.
• Ciltte kayganlık hissi oluşturur.
• Genellikle suda iyonlarına ayrışarak çözündük-

leri için sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
• Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevi-

rir.
• Bazlar asitler ile nötralleşme tepkimesi verir.
• Bazlar amfoter metallerle (Al,Cr,Zn,Sn,Pb,Be) 

reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkarır.

ASİT VE BAZLARIN İNDİKATÖRLERE ETKİSİ 

• Bir maddenin asit veya baz oluşuna bağlı ola-
rak renk değiştiren maddelere indikatör (belir-
teç) denir

• Turnusol bir indikatördür (asitte kırmızı, bazda 
mavi)

• Kırmızı lahana asidik ortamda kırmızı, bazik or-
tamda yeşil olur. 

• Çay asidik ortamda daha açık renkte bazik or-
tamda daha koyu renkte olur. 

• Bunlar dışında üzüm suyu, alizarin sarısı, fenol 
kırmızısı, metil turuncusu, fenolftalein sık kulla-
nılan indikatörlerdendir. 

pH KAVRAMI

Ortanca çiçeği asidik ortamlarda mavi, bazik or-
tamlarda pembe renkte açar. 

2013
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Asit

Baz

Su

ASİT BAZ TEPKİMELERİ

0,4 mol H3PO4ile 0,3 mol Ca(OH)2’nin tepkimesi 
sonucu pH hangi aralıkta olur ve hangi tuzdan kaç 
mol oluşur?

Formül Asit Baz Amfoter Nötr
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GÜNLÜK HAYATTA ASİT-BAZ TEPKİMELERİ

• Asitli topraklarda bazı bitkiler iyi gelişemedi-
ği için toprağa bazik olan kireç taşı (CaCO3), 
sönmemiş kireç (CaO), odun külü eklenerek 
toprağın pH değeri değiştirilir.

• Zeytinyağı üretiminde asitlik oranının 0,8-2 
arasında olması tercih edilir. Asitliği düzenle-
mek için zeytinyağı ile sud kostik (NaOH) ba-
sınçlı ortamda tepkimeye sokularak ortamın 
asitliği düzenlenir.

• Ağızda oluşan asidik ortam diş çürümelerine 
neden olur. Diş çürümesini önlemek için alkali 
yapıdaki diş macunu ile ağız ortamı nötralize 
edilir.

• Midede aşırı hidroklorik asit salgılanması so-
nucunda oluşan mide rahatsızlıklarını gider-
mek için bazik alüminyum hidroksit (Al(OH)3)
veya magnezyum hidroksit (Mg(OH)2) içeren 
ilaçlar kullanılarak mide pH’ı düzenlenir.

• Kek yapımında kullanılan asidik madde (limon 
suyu, elma, süt, yoğurt gibi) ile bazik yapıdaki 
kabartma tozu (sodyum bikarbonat [NaHCO3]) 
tepkimeye girerek karbon dioksit (CO2) oluştu-
rur. Oluşan karbon dioksit, keki kabartır.

• Saçların yıkanması sırasında kullanılan ba-
zik yapıdaki şampuan saçların taranmasını 
zorlaştırır. Sorunu çözmek için kullanılan saç 
kremleri hafif asidik yapıda olduğundan saçla-
rın kolay taranmasını sağlar. 

Not: Saç kreminin aşırı kullanımı insan sağlığı 
açısından zararlıdır.

ASİT VE BAZLARIN METALLERE ETKİSİ

1. METAL + ASİT → TUZ + H2

• Bu tepkimeyi Cu, Hg, Ag, Au, Pt vermez. 
• Bu 5 metal hiçbir tepkimesinde asla H2 gazı 

açığa çıkaramazlar. 
• Bu beş metalden üçü (Cu,Hg,Ag) sadece 

H2SO4 ve HNO3 ile tepkime verirken, Au ve Pt 
kral suyu dışında hiçbir asit ile tepkime ver-
mez.

• Yeterince asit varsa 1 mol metal tepkimeye 
girdiğinde metalin değerliğinin yarısı mol sayı-
da H2 gazı oluşur.

2. AMFOTER METAL + KUV. BAZ → TUZ + H2

     (Al,Cr,Zn,Sn,Pb,Be)
• Bu tepkimeyi Amfoter metaller dışındaki hiçbir 

metal vermez.
• Amfoter metaller kuvvetli bazlar ile tepkimeye 

girer, zayıf bazlarla (örneğin NH3) tepkime 
vermez. 

• Amfoter metaller asitlerle de tepkimeye girer, 
asitlerde kuvvetli veya zayıfın bir önemi yok-
tur, asitlerin tamamı ile tepkimeye girer.

• Yeterince baz varsa 1 mol metal tepkimeye 
girdiğinde metalin değerliğinin yarısı mol sayı-
da H2 gazı oluşur.

2010
2019
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3. Cu,Hg,Ag+ H2SO4 → TUZ + SU + SO2

• Bu tepkimeyi yarı soy metaller dışındaki hiçbir 
metal vermez

• Diğer metallerde asit ne olursa olsun 
(H2SO4’de dahil olmak üzere) H2 gazı açığa 
çıkar (Au, Pt hariç)

• Asidin derişik olması gereklidir, seyreltik 
H2SO4 ile tepkime gerçekleşmez.

4. Cu,Hg,Ag+ HNO3 → TUZ + SU + NO2

• Bu tepkimeyi yarı soy metaller dışındaki hiçbir 
metal vermez

• Diğer metallerde asit ne olursa olsun 
(HNO3’te dahil olmak üzere) H2 gazı açığa 
çıkar (Au, Pt hariç)

• Asidin derişik olması gereklidir, seyreltik 
HNO3 ile gaz olarak NO açığa çıkar.

5. 1A ve 2A METALLERİ + SU → BAZ + H2

         (Li,Na,K,Mg,Ca)

• Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali metaller 
dışında hiçbir metal vermez.

• Alkali ve toprak alkali metaller ayrıca asitlerin 
tümü ile de tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır-
lar.

• Alkali metaller tepkimeyi daima verirken, top-
rak alkali metaller sadece sıcakta verir.

• Yeterince su varsa 1 mol metal tepkimeye gir-
diğinde metalin değerliğinin yarısı mol sayıda 
H2 gazı oluşur.

ASİTLERLE ÇALIŞIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER

• Asitler tepkimelerinde ısı açığa çıkarma özel-
likleri nedeniyle tepkimeler sırasında bulun-
dukları kabın cinsine göre kap eriyebilir veya 
parçalanabilir.

• Asit çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su 
eklenmez. Derişik asit üzerine az miktarda 
su eklendiğinde tepkime sonucu açığa çıkan 
ısı az miktardaki suyu buharlaştırırken asidin 
etrafa sıçramasına da neden olur. 

• Asidin üzerine su eklenmeye devam edilirse 
açığa çıkan yüksek ısı cam kabın çatlamasına 
ve kırılmasına neden olabilir. Bu nedenle asit 
çözeltileri hazırlanırken asit üzerine su değil, 
su üzerine asit ilave edilmelidir.

• Asitler aşındırıcı özelliğe sahip olduğu için 
çalışılırken koruyucu giysi ve gözlük kullanıl-
malıdır.

• Nitrik asit (HNO3) metallerin çoğunu çözen 
kuvvetli bir asittir. Nitrik asitle hidroklorik asit 
(HCl)karışımı olan kral suyu soy metalleri (Au, 
Pt) çözebilir. Bu nedenle nitrik asit metal kap-
larda saklanamaz. Genellikle cam veya plastik 
kaplarda saklanır.

• Sülfrik asit (H2SO4) soy metallerin (Au, Pt) dı-
şındaki diğer metallerle tepkimeye girdiği için 
genellikle cam veya plastik kaplarda saklanır.

• Hidroflorik asit (HF); yarı soy (Cu, Hg, Ag) ve 
soy metaller (Au, Pt) dışında kalan metallerle 
etkileşime girdiği için metallerle temasından 
kaçınılmalıdır.

• Hidroflorik asit zayıf bir asit olmasına rağmen 
camı aşındırır. Bu nedenle cam kaplarda sak-
lanamaz. Aynı zamanda killi topraktan yapılan 
porselenin dış kısmındaki sır (sırça) da bir tür 
cam olduğu için HF’ten zarar görür. Bu neden-
le laboratuvardaki porselen malzeme HF ile 
temas ettirilmemelidir.

• Asitler nem çekme özelliğine de sahiptir. Ciltle 
temas ettiklerinde ciltteki suyu çeker ve asit 
yanığındaki doku hasarı ve doku kaybının 
artmasına neden olur.
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ASİT YAĞMURLARININ OLUŞUMU

• Saf suyun pH değeri 7, yağmur suyunun pH 
değeri yaklaşık 5,6’dır.

• Yağmur suyunun az da olsa asidiktir ancak 
bu asitlik doğa tarafından tolere edilebilir. 

• pH’si 4,6’dan daha küçük değere sahip olan 
yağmurlara asit yağmurları denir. 

• Yağmur suyunun pH’ının düşmesinin nede-
ni endüstrinin gelişmesi, enerji tüketiminin 
artmasıdır. 

• Yağmur suyunun asitliğine neden olan fak-
törler karbon dioksit, azot oksitler ve kükürt 
dioksitlerdir

• Havadaki karbon dioksit yağmur suyunda 
çözünerek karbonik asit (H2CO3) oluşturur.

CO2 + H2O →  H2CO3

• Yağmur suyunun asidik olmasının bir diğer 
nedeni NO, NO2 gibi azot oksitlerdir (NOX). 

• Havada bulunan atmosferik bir gaz olan azot 
ve oksijenin bir kısmı yüksek sıcaklıklarda, 
güneş ışığı, yıldırım veya şimşek etkisiyle 
tepkimeye girerek NO2, NO gibi azot oksitleri 
oluşturur. 

• NO su ile tepkimeye girmez fakat oksijenle 
tepkimesinden oluşan NO2 su ile tepkimeye 
girerek asit oluşturur.

NO2+H2O → HNO3

• Fosil yakıtların yakılması sonucu açığa çıkan 
kükürt havadaki oksijenle tepkimeye girerek 
SO2 ve SO3 oluşturur.

S+O2 → SO2

2SO2+O2 → 2SO3

• SO3 suyla tepkimeye girdiğinde ise H2SO4 
oluşur.

SO3 +H2O → H2SO4

TUZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

• İyonik yapılı bileşiklerdir ve en küçük yapıları 
birim hücrelerdir.

• Oda koşullarında genellikle katı hâlde bulunur.
• Katı hâlde, tuz iyonları belli yerleşim düzeni 

içinde bir araya gelerek kristal yapıyı oluşturur 
ve farklırenklerde olabilir

• Saf maddelerdir.
• Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
• Tuzların sulu çözeltileri nötr, asidik veya bazik 

özellik gösterebilir. Bu nedenle turnusol kâğı-
dına etkileri farklıdır.

• Katı hâlde elektrik akımını iletmezler. Sulu çö-
zeltileri ya da sıvı hâlleri elektrik akımını iletir.

• Suda az ya da çok çözünerek iyonlarına ayrı-
lır.

SOFRA TUZU (NaCl)

• Doğada katı veya çözünmüş hâlde bulunabilir. 
• Kaya tuzunda katı hâlde, denizlerde, göllerde, 

tuzlu su kaynaklarında çözünmüş hâldedir.
• Kokusuzdur, kendine has tadı vardır. 
• Sodyum klorürde her Na+ iyonu 6 adet Cl- 

iyonu tarafından, her Cl- iyonu da 6 adet Na+ 
iyonu tarafından çekilir. Böylece birim hücreler 
oluşur.

• Sinir ve kas hücrelerinin işlevlerini yerine getir-
mede ve vücudun su dengesinin sürdürülebil-
mesinde önemli görevleri vardır.

• İnsanlarda sindirim sıvısının önemli parçası 
olan hidroklorik asit için klor sağlayarak sindiri-
me yardımcı olur.

• Vücut için önemli bir elektrolit kaynağıdır. 
• Gıdaları tatlandırmada, etlerin ve gıdaların 

korunmasında, cam, seramik, kağıt, tekstil 
boyaları ve sabun yapımında kullanılır. 

• Kışın yollarda oluşan buzları eritmede, kimya 
endüstrisinde, bazı kimyasal maddelerin üre-
timinde ham madde olarak, tıp ve eczacılıkta 
kullanılır.
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SODYUM KARBONAT (Na2CO3)
• Soda külü veya çamaşır sodası olarak bilinir.
• Suda iyi çözünür. Beyaz, kokusuz bir tozdur. 
• Bazik özellik gösterir. 
• Nem çekici özelliğe sahiptir. Endüstride kulla-

nılan önemli kimyasallardandır.
• Doğal temizlik malzemesidir. Sodyum karbo-

natın su ile seyreltilmesi ile çamaşır sodası 
olarak bilinen sodyum karbonat dekahidrat 
(Na2CO3.10H2O) bileşiği elde edilir.

• Sudaki sertlik yapan iyonları karbonat hâlinde 
çöktürür ve ortamdan uzaklaşmasını sağlaya-
rak suyu yumuşatır. 

• Kireç önleyici deterjanlarda katkı maddesi 
olarak kullanılır.

• Cam üretiminde, kimya endüstrisinde çeşitli 
kimyasalların üretiminde, kâğıt yapımında, 
sabun ve deterjan yapımında, fotoğrafçılıkta, 
tıpta bazı ilaçların yapısında kullanılır.

SODYUM BİKARBONAT (NaHCO3)
• Yemek sodası olarak bilinir.
• Kalker taşları hâlinde veya deniz tuzları içinde 

bulunur. 
• Sodyum bileşikleri arasında en düşük bazlık 

değerine sahip olan maddelerden biridir. 
• Antiasit özelliği gösterir, mide yanmasını gider-

mede kullanılır.
• Sodyum bikarbonat çözeltileri, pH değişimleri-

ni hafifletme etkisine sahiptir. 
• Sodyum bikarbonat çoğunlukla sodyum karbo-

nattan elde edilir.
• Sodyum bikarbonat ısıtıldığında karbon diok-

sit açığa çıkardığı için kabartma tozu olarak 
kullanılır.

• İçeceklerde asitlik düzenleyici olarak, temizlik 
malzemelerinde ve koku giderici olarak, kimya 
endüstrisinde, kâğıt üretiminde, yangın söndü-
rücülerde kullanılır. 

• Su ve atık su arıtımında suyun yumuşatılması 
amacıyla suya sertlik veren Ca2+ ve Mg2+ iyon-
larını çöktürmede kullanılır. 

• Böcek sokmalarında kaşıntı ve kabarmayı 
azaltmak için kullanılır.

KALSİYUM KARBONAT (CaCO3)

• Kireç taşı olarak bilinir. 
• Kayaçlarda ve deniz kabuklularının kabuğun-

da bulunur. 
• Kireç taşı, mermer ve tebeşir olmak üzere üç 

formu vardır.
• Suda çözünürlüğü oldukça azdır. 
• Kalsiyum karbonat biyolojik olarak oldukça 

zararlı bir bileşiktir. Ağız yolu ile kesinlikle alın-
mamalı, deri ve göze temas ettirilmemelidir.

• Boya, yapıştırıcı, dolgu macunu ve yüzey 
kaplama yapımında, inşaat endüstrisinde; 
çimento, beton, kireç, sıva, asfalt yapımında, 
çevreye salınan zararlı kükürt gazlarının tutul-
masında, tebeşir yapımında, cam ve seramik 
yapımında,plastik ve kompozit üretiminde, 
tarımda aşırı asitli toprakların pH’ının düzen-
lenmesinde, gıda sektöründe, ilaç endüstrisin-
de kullanılır.

AMONYUM KLORÜR (NH4CI)

• Nişadır olarak bilinir. 
• Volkanik bölgelerde oluşan kayaçların yapı-

sında bulunur.
• Suda iyi çözünen, inorganik, sulu çözeltisi 

asidik, beyaz ve kokusuz bir tuzdur.
• Bakır yüzeylerin kalay kaplama aşamasında, 

galvaniz ve lehimlenecek metallerin yüzeyleri-
ni temizlemede, gıda endüstrisinde, gübre ya-
pımında, şampuan, duş jeli, saç kremi, bulaşık 
deterjanı, banyo yağları ve tuzlarında, balgam 
söktürücü özelliğinden dolayı soğuk algınlığı 
ilaçlarında, veterinerlikte, kuru hücrelerde (pil) 
elektrolit olarak kullanılır.


