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PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ

ATOM YARIÇAPI

• Bir elementin yörünge sayısı onun periyot 
numarasını verir. Bu nedenle periyodu bü-
yük olanın yörünge sayısı dolayısıyla ato-
mun çapı da büyüktür. 

• Aynı periyottaki elementlerden proton sayı-
sı fazla olan (yani sağda olan) elektronlara 
daha fazla çekim uygulayacağı için proton 
sayısı fazla olan elementin çapı küçüktür. 

• Farklı periyottaki elementlerde sol veya 
sağda olmasına bakılmaz periyodu büyük 
olan elementin çapı da büyük olur. 
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Atomik Yarıçap
0,53 Å

ATOMİK YARIÇAP

KOVALENT YARIÇAP

VAN DER WAALS YARIÇAPI

İYONİK YARIÇAP

• Atom çekirdeğinden en 
dış katmandaki elektrona 
olan uzaklıktır.

• Hidrojenin atomik yarıça-
pı 0,53 Å dır. 

+ +

Kovalent Çap
0,74 Å

• Birbiri ile kovalent bağ yap-
mış aynı iki atom çekirdeği 
arasındaki mesafenin yarı-
sıdır

• Hidrojenin kovalent yarıçapı 
0,37 Å dır. 

• Birbirine bağlı olma-
yan 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 bü-
yüklükte 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

METALİK ÖZELLİK

• Metaller elektron verme eğilimi yüksek 
olan elementlerdir. 

• Bir elementin kolay elektron verebilmesi 
için çapının büyük olması gereklidir.
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AMETALİK ÖZELLİK

• Ametaller elektron alma eğilimi yüksek 
olan elementlerdir. 

• Bir elementin kolay elektron alabilmesi 
için çapının küçük olması gereklidir.
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İYONLAŞMA ENERJİSİ
• Gaz haldeki bir elementin son yörüngesindeki 

1 elektronu koparabilmek için, elemente veril-
mesi gereken enerjiye iyonlaşma 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 ener-
jisidir;

 X+(g) + İE2 → X2+(g) + 1e-

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

 X5+(g) + İE6 →  X6+(g) + 1e-

• Bir element elektron verdikçe geri kalan elekt-
ronlarına uyguladığı elektron başına çekim art-
tığı için geri kalan elektronları koparmak güç-
leşir. 

• Yani ardışık gelen iyonlaşma enerjileri daima 
artar;

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

• Bir elementten 2 elektron koparmak istiyorsak 
birinci iyonlaşma enerjisi ve ikinci iyonlaşma 
enerjisinin toplamı kadar enerji vermemiz gere-
kir.  Aynı şekilde 6 elektron 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 elektronlarını 
koparabiliriz bu nedenle bir elementin nötr hal-
deki elektron sayısı yani atom numarası kadar 
iyonlaşma enerjisi vardır

• Element son yörüngesindeki elektronları verin-
ce soygaza benzeyeceği için elektron vermesi 
güçleşir. Bu nedenle element soygaza benze-
diği anda iyonlaşma enerjisinde aşırı artış göz-
lenir;

Element İE1 İE2 İE3

1H 1312 - -

2He 2372 5250 -

• Tablodaki elementler incelendiğinde sodyumun 
1. İle 2. İyonlaşma enerjileri arasında yaklaşık 
9-10 kat artış vardır. Bu sodyumun 1A grubun-
da olması nedeniyledir. İlk elektronunu verince 
soygaza benzeyen soydum 2. Elektronu soy-
gaz düzenine ulaştığı için çok zor vermiştir.

• Aynı şekilde alüminyumun 3. İyonlaşma enerji-
si ile 4 iyonlaşma enerjisi arasında aşırı bir ar-
tış vardır. Bunun sebebi alüminyumun 3A gru-
bunda olmasıdır. 3 elektron verince soygaza 
benzediği için 4. İyonlaşma enerjisi 3. den çok 
büyüktür.

• Kükürtün iyonlaşma enerjileri incelendiğinde 
ise aşırı artış yoktur. Bunun sebebi kükürtün 6A 
grubunda olmasıdır, kükürtteki aşırı artış 6 ile 
7. İyonlaşma enerjileri arasında olacaktır. 

• Böyle bir tablo verildiğinde artışların en büyü-
ğünü değil 3,5 - 4 kattan daha fazla artmış ol-
ması şartını arıyoruz. 

• Bir elemente enerji vererek tüm elektronlarını 
koparabiliriz bu nedenle bir elementin nötr hal-
deki elektron sayısı yani atom numarası kadar 
iyonlaşma enerjisi vardır
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• İyonlaşma enerjisinin periyodik tablodaki 
değişimine baktığımızda ise çekirdek ken-
dine yakın olan elektronu daha fazla çeke-
ceği için atomun çapı büyüdükçe elektron 
koparmak kolaylaşır. 

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

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

• 1A<3A<2A<4A<6A<5A<7A<8A
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ELEKTRON İLGİSİ

• Gaz halindeki nötr bir atomun bir elektron 
alması sırasında gerçekleşen enerji değişi-
mine elektron ilgisi denir.  

• Elektron ilgisi genellikle ekzotermiktir
 X(g) + e- → X-(g) + Eİ
• Bir element elektronu ne kadar çok çekiyor-

sa o kadar çok almak isteyeceği için elekt-
ron ilgisi çap ile ters orantılı olarak artar.

• Soygazların elektron ilgisi yoktur. 
• İstisna olarak klorun elektron ilgisi flordan 

fazladır. 
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ELEKTRONEGATİFLİK

• Bir atomun bağ elektronlarını kendine çek-
me yeteneğinin ölçüsüdür

• Elektronegatifliği en yüksek olan element 
flordur.

• Elektronegatifliği en düşük element 1A gru-
bundaki fransiyumdur. 

• Soy gazların elektronegatifliği yoktur.
• Çapı küçük olan atom elektronlara daha faz-

la sahip çıkacağı için çap ile ters orantılıdır. 
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OKSİT VE HİDROKSİTLERİN BAZLIĞI

• Metallerin (Al,Cr,Zn,Sn,Pb,Be hariç) oksitle-
ri bazik özelliktedir. 

• Bazik oksitler su ile tepkimeye girerek baz-
lara dönüşürler. 

• Metal oksitler bazik olduğu  için metalik 
özellik arttıkça oksitin bazlık kuvveti artar. 
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OKSİTLERİN VE HİDROJENLİ BİLEŞİKLERİN 
ASİTLİĞİ

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

• Asidik oksitlerin suda çözünmesi sonucu asitler 
oluşur. 

• Ametal oksitlerde asidik karakter sağa ve yuka-
rıya doğru artar. 

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

• Halojenlerin hidrojenli bileşiklerinde yukarıdan 
aşağıya doğru asitlik kuvveti artar. 

s Bloku Elementleri 
• 1A, 2A grubu elementleri ve He’yi içerir.
• Tamamı küresel simetriktir.
• Buılunduğu periyotta çapı en büyük elementleri 

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

ma +2 değerliktedir. 
• Bloktaki metaller çok aktif oldukları için mineral 

yağ içinde veya vakumlu kaplarda saklanırlar.

p Bloku Elementleri 
• 3A, 4A,5A,6A,7A ve He hariç 8A grubu ele-

mentlerini içerir. 
• Blokta metal, ametal, yarımetal ve  soygazlar 

mevcutur.
• 3A grubu genelde +3 değerliklidir ancak aşağı 

inildikçe p’deki 1 elektronu verip +1 olma eğili-
mi artar. 

• 4A’nın ilk üyesi olan C -4 ile +4 arasında de-
ğerlik 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 di-
ğer üyeleri +3 veya +5 alırlar. 

• 6A grubunun ilk elementi olan oksijen flor ile 
yaptığı OF2 bileşiğinde +2 değerliğe sahipken 
diğer bileşiklerinde genellikle -2 değerliklidir. 

• 7A grubunun ilk elementi olan flor tüm bileşik-
lerinde -1 değerlik alırken diğer halojen grubu 
elementleri -1 ile +7 arasında değişen değerlik-
ler alabilirler. 

ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ
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d Bloku Elementleri 

• 4. periyottan itibaren başlar
• 2A’dan sonra 3B ile başlar 2B grubu ile biter.
• 2 tane 8B grubu olduğu için blok 10 sütundan 

oluşur. 
• En  kalabalık bloktur. 
• d bloku metalleri diğer metallere göre  daha 

sert ve erime noktası diğer metallerden daha 
yüksektir. 

• B  grubu elementleri bileşiklerinde birden fazla 
pozitif iyon yüküne sahip olabilirler. 

f Bloku Elementleri 

• 6. ve 7. periyotta bulunur. 
• f bloku elementlerine iç geçiş elementleri veya 

iç geçiş metalleri de denir. 
• 1. yatay sırasına lntanitler, 2. yatay sırasına ak-

tinitler denir. 
• Isı ve elektriği iyi iletirler, erime ve kaynama 

noktaları yüksektir. 
• Genellikle +3 iyon yüküne saahiplerdir. 
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DEĞERLİK BULMA


