
PERİODİK SİSTEM 

 7. Sınıfta tüm maddelerin atomlardan oluştuğunu belirtmiş, aynı tür atomlardan oluşan 

maddeleri element olarak isimlendirmiştiniz. Ayrıca bilimsel iletişimi artırmak için 

elementlerin sembollerle gösterildiğini ve periyodik sistemdeki ilk 18 element ile 

yaygın olarak kullanılan elementleri öğrenmiştiniz. 

 Element keşiflerinin artmasıyla birlikte elementlerin sınıflandırılmasına ihtiyaç 

duyulmuştur. Elementleri de sınıflandırmak hem bilimsel çalışmalara kolaylık hem de 

zamandan tasarruf sağlamaktadır. 

 Elementlerin tümü tamamen aynı özellikte olmayıp benzer ve farklı özellikleri de 

vardır. Ancak elementlerin her birinin özelliklerini ayrı ayrı incelemek zor ve zahmetli 

bir iştir. Bu yüzden elementler fiziksel hâl, sertlik, yumuşaklık, iletkenlik vb. 

özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. 

 Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmaların ilki 1829 yılında Johann 

Dobereiner (Cohen Dabrinır) tarafından yapılmıştır. Dobereiner çalışmasında, 

elementleri benzer kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre gruplara ayırmıştır.  

 Daha sonraki yıllarda Dimitri İvanovic Mendeleyev (Dimitri İvanoviç Mendelyef) 

elementleri artan atom kütlelerine göre sıralamıştır. 

 1913 yılında ise Henry Moseley (Henri Mozeli), elementlerin doğru atom numaralarını 

tespit etmiş ve elementleri artan atom numaralarına göre sınıflandırarak günümüzde 

kullandığımız periyodik tablonun oluşmasını sağlamıştır. 

 Periyodik sistemin altında yer alan iki sıra hâlindeki elementleri, Glenn Seaborg 

(Gilen Siborg) düzenlemiş ve günümüzde kullandığımız periyodik sisteme son şeklini 

vermiştir. 

 Periyodik tablo, artan atom numaralarına göre sıralandığında benzer fiziksel ve 

kimyasal özellikler periyodik olarak (düzenli aralıklarla tekrar) tekrarlanmıştır. 

 



 Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup adı verilir. 

 Periyodik tablo, 7 periyot ve 8 tane A, 10 tane B olmak üzere 18 gruptan 

oluşmaktadır.  

 Periyodik sistemde alt alta gelen elementlerin genellikle kimyasal özelliklerinin 

birbirine benzediği görülür. Örneğin aynı grupta yer alan berilyum, magnezyum ve 

kalsiyum elementlerinin üçü de benzer kimyasal özellik göstermektedir. 

 Nötr hâldeki atomların son yörüngesindeki (katman) elektron dizilimine bakılarak A 

grubundaki element atomların periyodik sistemdeki yeri belirlenebilir. Buna göre nötr 

hâldeki bir element atomunun elektron dağılımındaki katman sayısı, o elementin 

periyot numarasını, son katmanındaki elektron sayısı (değerlik elektron sayısı) ise 

(helyum elementi hariç) o elementin grup numarasını verir. Helyum 8A grubundadır 

çünkü yörüngesi tam doludur ve soygazdır. 

 Şimdi şekilden yukarıda verilenleri 

belirtelim. Katman sayısı toplam 

yörünge sayısıdır ve bu şekilde 3 

katman bulunduğu için bu element 

3.Periotta (satırdadır) dır. Son katman 

(değerlik elektron sayısı) kırmızıyla 

daire içine alınmıştır ve 8’dir. Bu 

nedenle de 8/A grubundadır. 

 Elementler özelliklerine göre üç farklı grup altında incelenebilir. Bu gruplar metal, 

yarımetal ve ametallerdir. 

 Yukarıdaki elektron dağılımından elementin hangi özelliğe sahip olduğunu da tahmin 

edebiliriz. Değerlik elektron sayısı 1,2,3 ise element metaldir (1H Hariç çünkü o 1/A 

grubundaki tek ametaldir ve tek yörüngelidir, 2He hariç çünkü o da tek yörüngelidir ve 

yörüngesi tam dolu olduğu için soygazdır), 4,5,6,7,8 ise ametaldir ve 8 ise soy gaz 

yani asal gazdır. 

 



 Periyodik tablonun incelenmesinden de görülebileceği gibi bu tablonun sol tarafında 

daha çok metaller, sağında ise ametaller bulunmaktadır. Yarımetaller ise metaller ile 

ametaller arasındaki bölümde yer almaktadır. Periyodik tablonun en sağında ise 

soygazlar yer almaktadır. Soygazlar karakteristik olarak ametallere çok benzer olsalar 

da aslında farklıdırlar.  

 Periyodik tablodan çıkartılabilecek başka bir sonuç, metal olarak sınıflandırılan 

elementlerin sayısının diğerlerine göre çok daha fazla olmasıdır. 

 Ametaller periyodik tabloda sayıca az olmakla beraber doğada daha fazla 

bulunmaktadır. 

Metaller:�  

 Tarihsel süreçte metallerin önemli bir rol oynadığı görülür. Günlük hayattan metal 

örnekleri; bakır, birçok eşyanın ve aletin yapımında kullanılır. Günümüzde bakır, 

elektriği iyi ilettiği için elektrikli 

aletlerde de kullanılır. Demir, 

alüminyum gibi metaller, ısıyı iyi 

ilettikleri için bu metallerden mutfak 

eşyalarında ve soba, kalorifer peteği 

gibi araçların yapımında kullanılır. 

 Oda sıcaklığında cıva hariç katı hâlde bulunur. (Civa oda sıcaklığında sıvı 

hâlde bulunur.) 

 Yüzeyleri parlak görünümlüdür. 

 İşlenebilir özellikte olduklarından tel veya levha hâline getirilebilir. 

 Elektriği ve ısıyı iyi iletir. 

 Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. “Alaşım” adı verilen homojen 

karışımları oluştururlar. 

Yarı Metaller: 

 Günlük yaşamdan Yarımetallerden atom 

numarası beş olan bor, işlenerek ısıya 

dayanıklı cam imalatında kullanılabilir. 

 Oda sıcaklığında katı hâldedir. 

 Parlak veya mat görünümlü olabilir. 

 Kırılgan değildir bu yüzden işlenebilirler. 

 Isı ve elektriği metallerden kötü, ametallerden iyi bir şekilde iletir. 



Ametaller: 

 Yarımetaller gibi ametallerin de günlük yaşantımızdaki rolü büyüktür. Özellikle 

plastik, naylon gibi petrol kaynaklı karbon elementinden elde edilen ürünler hemen 

hemen hepimizin evinde bulunmaktadır. 

Karbon elementinden üretilen ürünler gibi diğer 

ametal elementlerinden elde edilen ürünler de 

günlük yaşantımızda çok kullanılır. Örneğin 

azot ve hidrojen atomundan üretilen amonyaktan, gerek gübre gerekse temizlik 

malzemelerinin yapımında yararlanılır. Klor, sulardaki mikropların öldürülmesinde, 

iyot tıpta tedavi amaçlı, kükürt meyveleri saklamada ve havai fişek, kibrit gibi 

malzemelerin yapımında kullanılır. 

 Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz hâlde olabilir. 

 Yüzeyleri mat görünümlüdürler. 

 Kırılgan oldukları için işlenemez, bu yüzden tel ve levha hâline getirilemezler. 

 Isı ve elektriği iyi iletmez. 

Soygazlar: 

 Soygazlar periyodik tabloda çok az sayıda olmasına rağmen kullanım alanları hiç de 

az değildir. Helyum (He); yanıcı olmadığı için uçan balonlarda ve zeplinlerde, derin 

dalış tüplerinde, kaynakçılıkta ve nükleer 

santrallerde soğutucu olarak kullanılan 

elementlerden biridir. Neon (Ne), ışıklı reklam 

panolarında ve paratonerlerde kullanılmaktadır. 

 Ametallerin özel bir grubudur. 

 Oda sıcaklığında tek atomlu gaz hâlde bulunurlar. 

 Değerlik elektron sayıları 2 veya 8’dir. 

 Kararlı yapıdadırlar. 

 

 

 

 

 

 

 



FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER 

Fiziksel Değişimler: 

 Maddenin sadece şekil, görünüm, renk gibi dış yapısını değiştiren olaylara fiziksel 

değişim adı verilir. Yani fiziksel değişimler sonucu maddelerin renk, şekil, büyüklük 

gibi özellikleri değişirken kimliği değişmez.  

 Kesme, koparma, yırtma, ezme, kırma, çözünme ve hâl değişimi gibi olaylar 

maddelerde fiziksel değişimlere neden olabilmektedir. Buharlaşma, yoğuşma, 

kaynama, erime ve donma gibi olaylar fiziksel değişimdir. 

 Güneş doğarken ya da batarken ışığın kırılmasından dolayı gökyüzünün farklı 

renkte olması,  

 Petrolün damıtılarak (ayrıştırılarak) akaryakıta dönüştürülmesi, 

 Ekmeğin dilimlenmesi, buğdayın un hâline gelmesi, 

 Odundan talaş elde edilmesi 

 Mumun erimesi fiziksel bir değişimdir. 

Kimyasal Değişimler 

 Maddelerin fiziksel yapısının yanı sıra içyapısını da değiştiren olaylara kimyasal 

değişim adı verilir. 

 Kimyasal değişimler sonucu maddelerin kimliği değişir ve yeni maddeler oluşur. 

Maddelerin kimliğinin değişmesinin sebeplerinden biri de atomlar arası bağların 

kırılması ve yerine yeni bağların oluşması sonucu yeni maddelerin meydana 

gelmesidir.  

 Yanma, çürüme, pişme, küflenme, fotosentez, solunum, sindirim, mayalanma ve 

paslanma gibi olaylar maddelerde kimyasal değişimlere neden olmaktadır. 

 Ekmeğin pişmesi,  

 Odunun yanması, 

 Ekmeğin pişmesi, 

 Yoğurdun ekşimesi, 

 Meyve ve sebzelerin çürümesi, 

 Mum fitilinin yanması,  

 Demirin paslanması kimyasal değişim örnekleridir. 

 

 

 

 



KİMYASAL TEPKİMELER 

 Kimyasal olaylarda maddenin tanecikleri arasındaki bağların kırılarak genellikle 

yerine yeni bağların oluştuğunu, dolayısı ile maddelerin kimliklerinin değiştiğinden 

kimyasal değişimler konusunda bahsetmiştik. Maddelerin molekül yapılarının 

değişmesi yeni maddelerin oluşmasına kimyasal tepkime adı verilir. 

 Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler ile ifade edilir. Bu değişimleri ifade eden 

denkleme de kimyasal tepkime denklemi adı verilir.  

 Kimyasal tepkimeler, kimyasal tepkime oku “ ” ile gösterilir. Tepkime okunun sol 

tarafında tepkimeye giren maddeler, sağ tarafında ise tepkime sonucu oluşan ürünler 

(çıkanlar) yazılır. 

 

 Yukarıda suyun oluşum tepkimesi modellenmiştir. Hidrojen ve oksijen molekülleri 

kimyasal tepkimeye girenleri oluştururken ürün olarak da bir bileşik olan su 

molekülleri oluşmuştur. Bu kimyasal tepkime sırasında, hidrojen ve oksijen 

moleküllerinin kendi aralarında yapmış oldukları bağlar kırılmış, hidrojen atomları 

oksijen atomlarına bağlanarak yeni bir madde oluşturmuştur. 

 Kimyasal tepkimelerde atom yapıları değil, atomlar arası bağlar değiştiği için 

tepkimeye giren ürünlerdeki atom sayıları ve atom cinsleri aynı kalır. Yukarıda verilen 

modelde tepkimeye girenlerde 4 hidrojen atomu ve 2 oksijen atomu vardır. Ürünlerde 

ise yine 4 hidrojen atomu ve 2 oksijen 

atomu vardır. 

 Tepkimeye girenlerin atom sayıları ve 

atom cinsleri, ürünlerin atom sayılarına 

ve atom cinslerine her zaman eşit 

olduğu için kimyasal tepkimelerde kütle 

her zaman korunur. 

 



 Kimyasal Tepkimelerin grafik üzerinde gösterimini yandaki grafikte inceleyelim. 

Yandaki grafikte A ve B maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu oluşan C 

maddesinin kütle değişim grafiği verilmiştir. A ve B maddelerinin kütleleri zamanla 

azalırken C maddesinin kütlesi zamanla 

artmıştır. Başlangıçta 40 g olan A maddesi 

ile 30 g olan B maddesi tamamen 

tükenmiş, bu maddeler 70 g C maddesini 

oluşturmuştur. C maddesi, A ve B 

maddelerinin kendi özelliklerini 

kaybetmesi sonucu oluşmuştur. Yani C 

maddesi A ve B maddelerinin özelliklerini 

göstermezken A ve B maddelerinin 

atomlarını bulundurmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASİT VE BAZLAR 

Asit Genel Özellikleri 

 Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denir.  

 Asitler suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını 

iletir.  

 Tatları ekşidir. 

 Hidroklorik asit (HCl), sülfürik asit (H2SO4), nitrik asit (HNO3) ve asetik asit 

(CH3COOH) yaygın olarak kullanılan asitlere örnek olarak verilebilir. 

 Asitler, sulu çözeltilerinde tamamen iyonlarına ayrılıyorsa kuvvetli asit, sulu 

çözeltilerinde tamamen iyonlaşmıyorsa zayıf asit adını alır. Hidroklorik asit, sülfürik 

asit ve nitrik asit, kuvvetli asitlere örnek iken yiyeceklerde bulunan asitler zayıf 

asitlere örnektir. 

 Yoğurt (laktik asit) 

 Sirke (asetik asit) 

 Elma (malik asit) 

 Üzüm (tartarik asit) 

 Portakal (sitrik asit) 

 Çilek (folik asit),  

 Limon, asitlere örnek olarak verilebilir. 

Bazların Genel Özellikleri 

 Sulu çözeltilerinde ortama OH- iyonu veren maddelere ise baz denir.  

 Bazlar da asitler gibi suda iyonlaşarak çözünür. Bu nedenle bazların da sulu çözeltileri 

elektrik akımını iletir.  

 Tatları acıdır. 

 Potasyum hidroksit (KOH), sodyum hidroksit (NaOH), kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2), 

amonyak (NH3) bazlara örnek olarak verilebilir.  

 Bazlar da asitler gibi sudaki iyonlaşma derecelerine göre kuvvetli ve zayıf olarak 

ayrılabilir. Sulu çözeltilerinde tamamen iyonlaşan bazlar kuvvetli baz, sulu 

çözeltilerinde tamamen iyonlaşmayan bazlar ise zayıf baz adını alır. Potasyum 

hidroksit (KOH) ve sodyum hidroksit (NaOH) kuvvetli bazlara örnek iken 

yiyeceklerde bulunan bazlar zayıf bazlara örnektir. 

 Çamaşır sodası 

 Bulaşık deterjanı 



 Acı biber 

 Diş macunu 

 Kabartma tozu  

 Sabun bazlara örnek olarak verilebilir. 

 Yiyeceklerin tatlarına bakarak asit ya da baz olduğuna karar verebiliriz. Ancak asit ya 

da baz özelliği fazla olan maddelerin yakıcı ve parçalayıcı özelliği olduğundan, bir 

maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için ayraç (belirteç) kullanılır. 

 Örneğin asitler mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya (Anneler Kızartır), bazlar ise 

kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye (Babalar Morartır) çevirir.  

 Turnusol kâğıdının dışında fenolftalein, metil oranj gibi maddeler ayraç olarak 

kullanılır. Fenolftalein, bazların içerisine eklendiğinde çözeltide pembe renk oluştuğu 

gözlenir. Asitlerin içerisine fenolftalein eklendiğinde ise çözeltide renk değişimi 

gözlenmez.  

 Asitler üzerine metil oranj damlatıldığında çözelti kırmızı renk alırken, bazlar üzerine 

metil oranj damlatıldığında ise çözeltide sarı renk oluştuğu gözlenir. 

 Doğada birçok belirteç vardır. Örneğin ortanca bitkisi, bünyesinde bu belirteçleri 

içerir. Bu nedenle eğer ortanca bitkisi baz özelliği gösteren topraklarda yetişirse 

pembe renkli, asit özelliği gösteren topraklarda yetişirse mavi renkli çiçek açar. 

 Kırmızı lahanadan elde edilen çözeltinin rengi, asit ve baz değerine bağlı olarak 

değişir. Normal lahana çözeltisinin rengi mordur. Asitliğinin fazla olması durumunda 

çözeltinin rengi kırmızıya dönüşür. Bazikliğin olması durumunda çözeltinin rengi 

mordan maviye, bazikliğin artması durumunda ise çözeltinin rengi yeşile dönüşür. 

 Kırmızı lahana suyunun yanında şalgam suyu, böğürtlen suyu vb. maddelerden de 

belirteç üretilebilir.  

 Aşağıdaki görselde pH metre belirteci verilmiştir. 

 



 pH (power of Hydrogen-hidrojenin gücü), çözeltinin asitlik veya bazlık derecesini 

açıklayan bir ölçü birimidir.  

 pH değeri, belirli bir sıcaklıkta 0 ila 14 arasında değer alabilen bir ölçektir. Asidik 

çözeltiler pH ölçeğinde 0 ile 7 arasında değer alırken bazik çözeltiler ise 7 ila 14 

arasında değişen değerler alır. pH değerinin 7 olması ise asitlik ve bazlık açısından 

nötr olarak tanımlanır. Nötr maddelerde H+ miktarı, OH- miktarına eşittir. Yani bu 

maddeler ne asit ne de bazdır. 

 Bazı maddelerin yaklaşık pH değerleri aşağıdaki çizelgede verilmiştir.  

 

Asit ve Bazların Özellikleri 

Asitler Bazlar 

Tatları ekşidir.  Tatları acıdır. 

Sulu çözeltileri ortama H+ iyonu verir.  Sulu çözeltileri ortama 0H– iyonu verir. 

Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 

pH değerleri 7’den küçüktür.  pH değerleri 7’den büyüktür. 

Mavi turnusol kâğıdını, kırmızıya 

dönüştürür.  

Kırmızı turnusol kâğıdını, maviye 

dönüştürür. 

Metil oranj damlatılınca kırmızı renk verir.  Metil oranj damlatılınca sarı renk verir. 

Fenolftalein damlatıldığında renk 

değiştirmez.  

Fenolftalein damlatıldığında renkleri 

pembeye döner. 

Kuvvetli asitler, yakıcı ve parçalayıcıdır. Sulu çözeltileri, ele kayganlık hissi verir. 

Bazlarla tepkime verir.  Asitlerle tepkime verir. 

Metal ve mermerlere etki eder. Cam ve porselenlere etki eder. 

 



Asit ve Bazların Madde Üzerindeki Etkileri 

 Asitler ve bazlarla çalışırken çok dikkatli olmalıyız. Özellikle kuvvetli asitler ve bazlar 

daha tehlikeli olduğu için bunların canlı dokulara temasından kaçınmalıyız. 

 Asit ve baz çözeltilerini temizlik malzemesi olarak kullanırken mutlaka önlük ve 

plastik eldiven giymeli, gözlük takmalı, bunları üzerimize ve yüzümüze 

sıçratmamalıyız. 

 Asit buharlarının gözlerimize veya solunum sistemimize zarar vermesini 

engellemeliyiz. 

 Temizlik malzemelerini çocukların ulaşamayacağı yerlere koymalıyız. Bu 

kimyasalları su, süt, meşrubat şişelerine koymamalıyız. 

 Asit zehirlenmelerinde kişiler kusturulmamalı, onlara ağızdan bir şey verilmemelidir. 

 Her türlü kazada, ilk müdahale sonrası sağlık kuruluşuna ulaşılmalıdır. 

 Asetik asit, hidroklorik asit ve sülfürik asit gibi asitlerin deri ile temasında, temas eden 

yer hemen bol su ile yıkanmalı ve asit bulaşan giyecekler çıkarılmalıdır. Bazların deri 

ile temasında da bol miktarda suyla deri yıkanmalıdır.  

 Bu maddelerin göze sıçraması hâlinde, göz derhâl bol akarsu ile gerekirse zorla açarak 

yıkanmalı ve hemen bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. 

Tuzlar: 

 Tuzlar, asit ve bazların tepkimesi sonucu oluşan bileşiklerdir.  

 Saf maddeler olan tuzların erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir. Bu sebepten oda 

sıcaklığında katı hâldedir.  

 Çözeltilerinde iyon içerdiklerinden elektrik akımını iletir.  

 Tuzlara örnek olarak yemek tuzu (NaCl) akla gelir ancak tuzların kullanım alanları 

çok geniş bir yelpazededir. Örneğin çimento yapımında kullanılan kalsiyum karbonat 

(CaCO3), diş macunu yapımında kullanılan amonyum nitrat (NH4NO3), gübre 

yapımında kullanılan potasyum nitrat (KNO3) birer tuzdur. 

 Uluslararası anlaşmalara göre her bir kimyasal maddenin zararlı etkilerinin belirtilmesi 

için bilim insanları, tehlike işaretleri geliştirmişlerdir. Bu tehlike işaretleri ve 

işaretlerin anlamları aşağıda verilmiştir. 

 Trafikte tankerlerle taşınan sodyum hidroksit, sülfürik asit gibi kimyasal maddeler 

tehlikeli olabilir. 



 

Asit Yağmurları 

 Yağmur suları az miktarda asit içerir. Çünkü atmosferdeki CO2 gazı yine atmosferde 

bulunan su buharı ile birleşmekte, bu da yağmur suyunun pH değerinin 7’nin altına 

düşmesine neden olmaktadır. 

 Bilindiği üzere Sanayi Devrimi’nden sonra bazı ülkeler fabrikalar kurmaya 

başlamıştır. Kurulan her fabrikanın enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji ihtiyacının 

büyük bir çoğunluğu kömür, petrol gibi fosil yakıtlarının yakılmasıyla elde 

edilmektedir. 

 Fosil yakıtlar büyük oranda karbon ve hidrojen elementlerinden oluşmuştur. Ancak 

düşük oranda da olsa fosil yakıtlarında kükürt ve azot elementleri vardır. Dolayısıyla 

fosil yakıtlar yandığında CO2, NO2, SO2 gibi gazlar havaya karışır. Bu gazlar 

havadaki su buharı ile tepkimeye girerek karbonik asit (H2CO3), nitrik asit (HNO3) 

ve sülfürik asit (H2SO4) gibi asitleri oluşturur.  

 Dolayısıyla fosil yakıtlarının çok fazla yakıldığı sanayi bölgelerindeki yağmurlar, 

asidik özellik gösterir. Bu yağmurlara asit yağmurları adı verilir. 

 asit yağmurlarının yağdığı bölgelerdeki ormanlar yok olmaktadır. 

 Asit yağmurları aynı zamanda tarihî binalara ve kullanılan taşıtlara da büyük 

zarar vermektedir. Çünkü bildiğiniz gibi asitlerin metaller üzerine de pek çok 

olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

 Pek çok bilim insanına göre asit yağmurları en büyük felaketlerden biridir. Bu 

felaketten kurtulmanın yolu rüzgâr ve güneş enerjisi gibi çevreyi kirletmeyen 

yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaktır. 

 



MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ 

 Bazen ısı ile sıcaklık kavramları karıştırılarak birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Isı 

ve sıcaklık aynı kavramlar gibi düşünülerek birbirlerinin yerine kullanılsa da aslında 

farklı kavramlardır. 

Isı ve Sıcaklık 

ISI SICAKLIK 

Maddeyi oluşturan taneciklerin kinetik ve 

potansiyel enerjileri vardır. Bu enerjilerin 

toplamı o maddenin iç enerjisi olarak 

adlandırılır. Sıcaklıkları farklı iki madde 

birbirine temas ettiğinde sıcaklığı fazla 

maddeden sıcaklığı az olan maddeye iç 

enerjinin bir kısmı aktarılır. İç enerjinin 

sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında 

aktarılan bu kısmına ısı enerjisi denir. 

Sıcaklık, maddelerin molekül başına düşen 

ortalama hareket enerjilerinin 

bir göstergesidir. 

Isı bir enerji türü olup direkt ölçülemez. Sıcaklık bir enerji türü değildir 

Alınan ya da verilen ısı kalorimetre kabı ile 

hesaplanabilir. 

Termometre ile ölçülür. 

Birimi kalori (cal) ya da joule’dür (J). Birimi Celcius’tur(Selsiyus). ‟°C” şeklinde 

gösterilir. 

 

 Isı ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi bir örnek üzerinde inceleyelim. Eşit kütleli ve farklı 

cins maddelerin özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılması sonucu sıcaklık değişimlerini 

gözlemlediğimizde aynı süre sonunda sıcaklık değişimlerinin birbirine eşit olmadığını 

görürüz. Kullandığımız maddelerden birinin su diğerinin ise zeytinyağı olduğunu 

düşünürsek zeytinyağının 

sıcaklık değişimi daha fazla 

olacaktır. İlk sıcaklıkları aynı 

olduğuna göre zeytinyağının 

sıcaklığının, suyun 

sıcaklığından daha fazla 

yükselmesinin sebebi, 

maddelerin öz ısılarının farklı olmasıdır.  



 Bu deneyde kullanılan değişkenleri göstermek istediğimizde 

 maddelerin cinsi: bağımsız değişken, 

 maddelerin cinsine bağlı olarak değişen sıcaklık değişimleri ise bağımlı 

değişkendir.  

 Deneyde kontrol değişkeni ise kütle ve ispirto ocakları ile verilen ısı 

miktarlarıdır. 

 

 Öz ısı, bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gerekli olan ısı 

miktarıdır.  

 Öz ısı, maddeler için ayırt edici bir özelliktir.  

 Öz ısı, madde miktarına bağlı olmayıp maddenin cinsine bağlıdır. 

 Birimi ise cal/g °C ya da J/g °C’tur.  

 Uluslararası birim sisteminde (SI) öz ısı birimi J/g °C olarak kabul 

edilmektedir. 

 “c” ile gösterilir. 

 Zeytinyağının öz ısısı (1,964 J/g °C), suyun öz ısısından (4,18 J/g °C) küçük 

olduğu için bu sıvılara özdeş ısıtıcılar ile eşit ısı verildiğinde zeytinyağının 

sıcaklığı suyun sıcaklığına göre daha fazla yükselmiştir. 

 Öz ısısı düşük olan madde sıcaklık değişimlerine daha duyarlıdır. Yani ısı alış 

verişlerinde sıcaklık değişimi fazla olur. Örneğin iki maddeyi ısıttığımızda öz 

ısısı düşük olanın sıcaklığı fazla olur, iki maddeyi soğuttuğumuzda ise öz ısısı 

düşük olan maddenin sıcaklığı daha az olur. Yani öz ısısı düşük olan madde 

çabuk ısınır çabuk soğur diyebiliriz. 

Kütle: Madde miktarıdır ve ısı ile sıcaklık arasında önemli bir değişkendir.  

 Bir örnek üzerinden açıklamak gerekirse, farklı miktarlarda aynı sıcaklıkta olan suları 

özdeş ısıtıcılarla ısıttığımızda miktarı az olan suyun sıcaklığının daha fazla arttığını 

gözlemleriz. 

 Bu da kütlenin ısı ile sıcaklık 

arasındaki ilişkide önemli bir 

değişken olduğunu gösterir. Kütle ile 

sıcaklık artışı ters orantılıdır. Yani 

kütlesi az olan çabuk ısınır çabuk 

soğur diyebiliriz. 

 



 Maddelerin; katı, sıvı ya da gaz hâlde bulunması, taneciklerinin birbirine yakın ya 

da uzak olmasına bağlıdır.  

 

 Katı maddelerin tanecikleri, çekim kuvvetinin etkisinden dolayı birbirine çok 

yakındır. Sıvı maddelerin tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri katılara göre 

zayıf, gazlara göre ise daha güçlüdür. En zayıf çekim kuvveti gazlardadır. 

 Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok sıkı bir şekilde bağlı olduğundan katı 

maddeler sadece titreşim hareketi yapar. Sıvı ve gaz tanecikleri gibi hareket 

edebilmeleri için bu bağların kırılması gerekmektedir. Bağların kırılması için ise 

ısı enerjisine ihtiyaç vardır. Benzer şekilde sıvılardaki tanecikler de gaz 

taneciklerine göre daha sıkı bağlıdır. Maddelerin sıvı hâlden gaz hâle geçebilmesi 

için yine ısı enerjisine ihtiyaç vardır. 

 Normal koşullarda doğada katı, sıvı ve gaz hâlinde bulunan maddelere ısı vererek 

ya da maddelerden ısı alarak bunların fiziksel hâllerini değiştirebiliriz. 

 Katı bir maddeyi ısıttığımızda yani maddeye ısı verdiğimizde ısınan madde 

içerisindeki tanecikler hız kazanacak ve bunlar arasındaki mesafe artacaktır. 

Bunun sonucunda, ısı almaya devam eden maddenin molekülleri arasındaki bağlar 

koparak önce sıvı, daha sonra da gaz hâline geçecektir.  

 



 Erime ve buharlaşmada tanecikler arasındaki bağların koparılması için maddeye 

dışarıdan ısı vermek gerekir. Donma ve yoğunlaşmada ise tanecikler arasında 

yakınlaşmanın ve bağların oluşması için maddenin dışarıya ısı vermesi gerekir. Bu 

nedenle donma ve yoğunlaşma olaylarında ısı açığa çıkar. 

 Hâl değişimi sırasında maddeler arasında ya da madde ile ortam arasında ısı 

alışverişi gerçekleşir. 

 Erime: Bir maddenin, yeterli ısı alarak katı hâlden sıvı hâle geçmesi sırasında 

gerçekleşen olaya erime denir. Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hâle geçtiği sıcaklığa 

ise erime sıcaklığı (erime noktası) denir. Buz 0 °C’ta erimeye başlar. Bu sıcaklıkta 

buz tamamen eriyene kadar sıcaklık değişmez.  

 Erime sıcaklığında bulunan 1 g katı maddenin, aynı sıcaklıkta 1 g sıvı madde hâline 

dönüşmesi için katı maddeye verilen ısı miktarına erime ısısı denir. Erime ısısı Le ile 

gösterilir ve birimi cal/g ya da j/g’dır.  

 Erime sıcaklığı ve erime ısısı saf maddelerin ayırt edici bir özelliğidir. 

 Donma: Sıvı bir maddenin ısı kaybederek katı hâle geçmesi sırasında gerçekleşen 

olaya donma (katılaşma) denir. Sıvı maddelerin çevreye ısı vererek katı hâle geçtiği 

sıcaklık değerine donma sıcaklığı (donma noktası) denir. Suyun donma sıcaklığı 0 

°C’dur. Bu sıcaklıkta su tamamen donana kadar sıcaklık değişmez.  

 Donma sıcaklığında bulunan 1 gram sıvının yine aynı sıcaklıkta tamamen katı hâle 

geçmesi için çevreye verdiği ısı miktarına donma ısısı denir. Donma ısısı Ld ile 

gösterilir. Birimi cal/g ya da j/g’dır.  

 Donma sıcaklığı ve donma ısısı, saf maddelerin ayırt edici bir özelliğidir.  

 Aynı saf madde için erime noktası donma noktasına, erime ısısı da donma ısısına 

eşittir. Farklı maddelerin erime-donma sıcaklıkları ve erime-donma ısıları ise farklıdır. 

 Buharlaşma: sıvı bir maddenin ısı etkisi ile gaz hâle geçmesi sırasında gerçekleşen bir 

olaydır. 

 Kaynama sıcaklığındaki 1 g sıvının, aynı sıcaklıkta 1 g buhar hâline geçebilmesi için 

sıvıya verilmesi gereken ısı miktarı buharlaşma ısısı olarak tanımlanır. Buharlaşma 

ısısı Lb ile gösterilir. Birimi cal/g ya da j/g’dır.  

 Kaynama noktası buharlaşma ısısı, saf maddelerin ayırt edici bir özelliğidir.  

 Yoğunlaşma: Gaz hâlindeki bir maddenin, çevreye ısı vererek sıvı hâle geçmesi 

sırasında gerçekleşen olaya yoğunlaşma(yoğuşma) denir.  



 Yoğunlaşma sıcaklığında bulunan 1 g buharın yine aynı sıcaklıkta 1 g sıvı hâle 

geçmesi için dışarıya vermesi gereken ısıya ise yoğunlaşma ısısı adı verilir. Birimi 

cal/g ya da J/g’dır. 

 Erime sıcaklığında olan veya erime sıcaklığına kadar ısıtılan bir saf madde, ısıtılmaya 

devam edilmesi hâlinde eriyerek sıvı hâle geçer. Erime sürecinde maddeye ısı 

verilmesine rağmen maddenin sıcaklığı belli bir süre sabit kalır. Erime olayı 

tamamlandığında (madde tamamen eridiğinde) maddeye ısı verilmeye devam edilirse 

hâl değişiminde sabit kalan sıcaklık tekrar yükselmeye başlar. Bu durum, madde gaz 

hâline geçmeye başlayana kadar devam eder. Madde, gaz hâline geçerken ise sıcaklık 

yine sabit kalır. 

 Şimdi -15°C’ta bir miktar buzun erime grafiğini çizerek inceleyelim: Grafik 

incelendiğinde sıcaklığın 0 °C ve 100 °C’ta sabit kaldığı görülmektedir. Sıcaklığın 

sabit kaldığı bu durumlarda madde hâl değiştirmiştir. Yani 0 °C buzun erime sıcaklığı, 

100 °C ise suyun kaynama sıcaklığıdır. Buharlaşma ise her sıcaklıkta olur. A 

noktasında katı hâlde bulunan madde, B noktasında yani 0 °C’ta erimeye başlar. Buz 

molekülleri, aldığı ısıyı erimek için kullanır. B-C aralığında hâl değişimi olduğu için 

sıcaklık sabit kalır. B noktasında buz erimeye başlar, C noktasında ise tamamen erir. 

C-D aralığında suyun sıcaklığı yükselir. 100 °C’a ulaşıldığında sıcaklık yine sabit 

kalır. Su moleküllerinin aldığı ısı, tanecikler arasındaki bağları daha da zayıflatarak 

suyun kaynamasını sağlar. D-E aralığında madde hem sıvı hem de gaz hâlinde 

bulunur. D noktasında kaynamaya başlayan su, E noktasında tamamen buharlaşmış 



olur. Su kaynarken alınan ısının tamamı, buharlaşmaya harcandığı için sıcaklık sabit 

kalmıştır.  

 Aşağıda ısınma ve soğuma eğirileri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

 

 

Günlük Yaşamda Isı Alışverişi 

 Buzdolabından çıkardığımız şişelerin ve kavanozların dış yüzeyinde su damlacıkları 

oluşur. Su damlacıklarının oluşmasının nedeni, gaz hâlindeki su moleküllerinin 

yoğunlaşmasıdır. Soğuk ortamdan sıcak ortama geçen şişenin ya da kavanozun soğuk 

yüzeyine çarpan havadaki su buharı yoğunlaşır ve su damlacıkları meydana gelir. 

 Kışın kar yağdığında kara yolları görevlilerinin buzlanmayı önlemek için yollara 

tuzlama yaparlar. Peki tuz, buzlanmayı nasıl önlemektedir? Saf bir maddenin içine 

başka bir madde karıştırılırsa maddenin saflığı bozulur. Saf olmayan bu karışımın 

erime ve donma sıcaklıkları saf maddeden farklıdır. Buz, suyun donarak katılaşmış en 

düzenli hâlidir. Buzun tanecikleri arasındaki çekim kuvveti, su tanecikleri arasındaki 

çekim kuvvetine göre çok güçlüdür. Tuz, alkol gibi maddeler, tanecikler arasındaki 

çekim kuvvetini azaltarak maddenin donma ısısını azaltır. Böylece içinde tuz olan 

suyun donması için sıcaklığın (atılan tuz oranına göre) 0° C altında bir değere 

inmesine neden olur. Yollara tuz atıldığında suyun donma noktası düşürülerek 

buzlanma geciktirilmiş olunur. Bu olay bize, saf olmayan maddelerin belirli bir donma 

sıcaklığının olmadığını gösterir. Denizlerin ve okyanusların çok soğuk havalarda bile 

donmamasının nedeni, su kütlesinin çok büyük ve suyun tuzlu olmasıdır. Derelerde ve 

göllerde ise tatlı su olduğu için hava sıcaklığı 0 °C’un altına düştüğünde dere ve 

göllerdeki su donabilmektedir. 

 Sıvı hâldeki maddeler ısı alarak buharlaşabilir. Kolonya dökülen el, toprak testideki su 

ve yeni kesilen karpuz buharlaşma etkisi ile bir miktar soğur. Bu olay, elimize 

döktüğümüz kolonyanın elimizden, toprak testi yüzeyindeki damlacıklarının toprak 

testi içerisindeki sudan, yeni kesilen karpuzun, yüzeyindeki su damlacıkların karpuzun 

iç kısmından ısı alması nedeni ile sıcaklığın düşmesi sonucu gerçekleşir. 



TÜRKİYE’DE KİMYA ENDÜSTRİSİ 

 Kimya sektörü oldukça geniş ürün çeşitliliğine sahiptir. Temizlik, boya, kozmetik, 

ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra gübreler ve tarım ilaçları, imalat sanayisinin 

ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik kimyasallar, boyalar ve laboratuvar kimyasalları 

bu ürünler arasında sayılabilir.  

 Türkiye’de kimya endüstrisi küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte bu 

alanda büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu şirketler de faaliyet göstermektedir. 

 Ülkemizde kimya endüstrisi; boya, vernik, sentetik elyaf, petrokimya, sabun, deterjan, 

gübre, ilaç, soda gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretiminin 

gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır.  

 Kullanılan ham maddenin yüzde %30’u yerli üretimle karşılanmakta, %70’i ise ithal 

edilmekte olduğundan Türkiye’nin kimya sektörü ithalata bağımlıdır. 

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2017 yılı kimya sektörü 

ihracatımızda ilk sırada yer alan ürünler; plastik ve plastikten mamul eşya, mineral 

yakıtlar/yağlar, kauçuk ve kauçuktan eşya, inorganik kimyasallar (amonyum klorür, 

kalsiyum klorür vb.) ve eczacılık ürünleridir. Bu ürünleri sabun, parfümeri gibi ürünler 

takip etmektedir.  

 Rusya, Almanya, İtalya ve Hindistan kimyasal ürünleri ithal ettiğimiz ülkelerdendir. 

İthalatımızın yanında ihracatımız da bulunmaktadır. 

 2017 yılında ihracatımız bir önceki yıla oranla yaklaşık %17 oranında artarak 18,3 

milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise mineral yakıtlar ve 

yağların ihracatında yaşanan olumsuzluklardan dolayı bir önceki yıla oranla yaklaşık 

%11 oranında bir düşüş yaşanmış ve 15,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 

 İthalat ve ihracat tabloları karşılaştırıldığında, 2017 yılı toplam ihracatımızın aynı yıl 

gerçekleşen toplam ithalat rakamlarının çok altında olduğu görülmektedir. Fakat 

ihracat ve ithalat oranlarının geçmiş yıllardaki oranlarına bakılırsa ihracat ve ithalat 

rakamları arasındaki farkın giderek azaldığını bu durum ise Türkiye’nin kimya 

sektöründe gelişen bir grafik çizdiğinin bir göstergesidir.  

 İstanbul Kimyevi Maddeler ve Malülleri İhracatçılar Birliğinin raporu incelenecek 

olursa iki ayrıntı göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi, ihracatımızın 2018 yılının ilk 

yarısında 2017 yılının ilk yarısına oranla ciddi bir artış göstermesidir. İkincisi ise 

ihracatımızın ilk sırasının büyük çoğunluğunu Avrupa ülkelerinin oluşturmasıdır. 

 

 



Türkiye’de Kimya Sektörünün Gelişimi 

 Türkiye’de temelleri cumhuriyetin ilanından sonra atılan kimya sektörü, sanayiye 

paralel gelişim göstermiştir. Kimyasal ürünlere olan gereksinim artarken çeşitli sanayi 

kolları için ara kimyasal ürünler zamanla büyük önem kazanmıştır.  

 Cumhuriyet dönemindeki imkânsızlıklara rağmen ilk kimya sanayisi tesisleri devlet 

tarafından kurulmuştur. Aşağıdaki kuruluşlar, ülkemizde kurulan ilk kimya fabrikaları 

arasında yer almıştır: 

 Gemlik Suni İpek Fabrikası 

 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 

 Bor Sanayisi Tesisleri 

 Azot Sanayisi Tesisler 

 1950’li yıllarda sanayileşme hamlesiyle kimyasal maddeye olan gereksinim doğal 

olarak artmıştır. 1950’den itibaren başlatılan ithalat, kimyasal maddelerin ülkemizde 

üretilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Ancak o tarihlerde üreticiler, tekstil ve deri 

gibi geleneksel sektörlere yatırım yapmıştır. 

 Kimya sektöründe yeterli bilgi olmadığı ve özel sektör pek bilinmeyen bir alan olduğu 

için 1950’li yıllarda bu alanda ülkemizde birkaç basit atölye dışında doğrudan yatırım 

gerçekleşmemiştir. Bu yüzden ülkemizde özellikle tekstil alanında boya ve yardımcı 

kimyasal madde üreten yabancı kimya fabrikaları kurulmuştur.  

 İlerleyen yıllarda Türk özel sektörü de kimya sanayisinde yatırıma yönelmiştir. 

Ülkemizde kurulan yabancı firmalar ise kapasitelerini büyütmüş ve ürün çeşitlerini 

artırmışlardır.  

 Bu sırada devlet, 1970 yılında küçük kapasiteli bir petrokimya tesisini Yarımca’da ve 

1985’te ise büyük kapasiteli Aliağa Petrokimya Tesislerini kurmuş ve işletmeye 

açmıştır.  

 1972 ile 1990 yılları arasında Türkiye’de; küçük, orta ve büyük sayılabilecek çeşitli 

fabrikalar, kimya sektöründe yerini almaya başlamıştır.  

 Günümüzde TÜİK kayıtlarına göre kimya sektörü girişimcilerinin %38,6’sı İstanbul, 

%6,6’sı İzmir, %6,5’i Ankara, %5,4’ü Bursa’da yer almaktadır. Bu iller kimya sektörü 

ihracatının yaklaşık %57’sini oluşturmaktadır.  

 Kimya sektöründe faaliyet gösteren tesislerin yaklaşık %96’sı küçük ölçekli, %2,5’i 

orta ölçekli ve %1,5’i büyük ölçekli işletmelerdir. 

 

 



Kimya Endüstrisinde Meslek Dalları ve Kimya Endüstrisine Katkı Sağlayan Kuruluşlar 

 Kimya endüstrisi, gıda maddelerinde, temizlik malzemelerinde, giysilerimizde, 

hastalıkların tedavisinde, toprağın veriminin artırılmasında, taşıtların yakıtlarında, 

patlayıcılarda ve birçok alanda karşınıza çıkabilmektedir. 

 Sağlık, gıda, rafineri, petrokimya, lastik, plastik, çimento, boya, deterjan, kozmetik, 

tekstil, seramik, cam, otomotiv, metal, madencilik, enerji, tarım sektörlerinde ve 

birçok işletmenin kalite kontrol bölümlerinde kimya alanı çok geniş yer tutmaktadır. 

 Kimya endüstrisi, ülkelerin kalkınmasında çok önemli rol oynamaktadır.  

 Ülkemizde kimya endüstrisinde, kimya alanını doğrudan kapsayan konularda ve 

kimyanın ilişkili olduğu alanlarda sürekli olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları 

yapılmaktadır.  

 Bunun yanı sıra yeni ürünler ve bu ürünlerin üretimi için yeni teknolojiler 

geliştirilmektedir. 

 Bundan dolayı kimya sektörü aynı zamanda bir öncü sektör rolü oynamaktadır. 

 Kimyagerlik, kimya mühendisliği, tekstil mühendisliği, petrol mühendisliği, metalürji 

ve malzeme mühendisliği kimya endüstrisi ile ilgili meslekler arasında sayılabilir. 

Gelecekte ise ülkemizin zengin bor kaynaklarına sahip olması nedeniyle bor 

mühendisliği, kimya endüstrisi alanında çalışmalar yapabilecek meslek dalı olmaya 

adaydır. 

 Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişmine katkı sağlayan kurum ve sivil toplum 

kuruluşlarından bazıları şunlardır: TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) 

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ulusal Bor 

Araştırma Enstitüsü (Boren), Kimya Mühendisleri Odası. Ayrıca üniversitelerin kimya 

bölümleri de yaptıkları bilimsel çalışmalar ile kimya endüstrisinin gelişimine katkı 

sağlamaktadır. 

 TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kimyasal Teknoloji Enstitüsü: 

Türkiye’deki, başta güvenlik güçlerinin ve savunma sanayisinin ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere birçok alanda ürün geliştirmektedir. Bu kurum, parmak izinin 

belirlenmesinde kullanılan tozları üretmekte bunun yanında ilaç, kömür, enerji gibi 

pek çok alanda çalışmalar yapmaktadır. 

 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE): Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik 

güçlerinin savunma sanayisine dayalı çeşitli ihtiyaçlarını, azami yerli katkı ile düşük 

maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılayan kurumdur. 15. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu 

dönemine kadar inebilen tarihî bir geçmişe sahiptir. Savunma sanayi alanının yanı sıra 



sivil alanda da birçok ürünün ilk üretimini gerçekleştiren MKE, 1950’li yıllarda tek 

motorlu ilk Türk uçağı olan “UĞUR 44”ü üretmiştir. 

 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN): Ülkemizde bora dayalı ekonomik 

katkıyı arttırmak amacıyla, ulusal ve uluslararası alanda katma değeri yüksek bor ürün 

ve teknolojileri geliştirmeye ve bunların kullanım alanlarını yaygınlaştırmaya çalışan 

kurumdur. Ayrıca Ar-Ge faaliyetleri yürüterek bu alandaki çalışmaları 

desteklemektedir. 

 

 


