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KİMYANIN TEMEL 
KANUNLARI VE KİMYASAL 
HESAPLAMALAR

1789 yılında Antoine Lavoisier (Antoin Lavoyze), Kütlenin Korunumu Kanunu’nu sun-
muştur. Bu kanuna göre; Doğanın bütün işleyişlerinde hiçbir şey yoktan var edile-
mez. Tüm dönüşümlerde maddenin miktarı aynı kalır. Başka bir deyişle artansız bir 
kimyasal tepkimede maddelerin başlangıçtaki kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan 
maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir.

Kütlenin Korunumu Kanunu’na göre tepkimeye girenlerin ve ürünlerin kütleleri toplamı birbirine 
eşit olmalıdır.
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İki hidrojen molekülü
6,696 • 10 g–24

Bir oksijen molekül

+

ü
26,791 • 10 g–24

İki su molekülü
33,487 • 10 g–24

+2H2 O2 2H2O

1. Kimyanın Temel Kanunları
1.1 Kütlenin Korunumu Kanunu

A + B " C + D
  123 123
 girenler ürünler

mgirenler = mürünler

(m: kütle)
mA + mB = mC + mD

Lavoisier’in deneylerinde ve ölçme 
işleminde gösterdiği olağanüstü 
duyarlılık kendisini izleyen yeni kuşak 
araştırmacılar için özenilen bir örnek 
olmuştur.
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Bir hidrojen molekülü
3,348 • 10 g–24

Bir iyot molekülü
4,253 • 10 g–22

İki hidrojen iyodür molekülü
4,287 • 10 g–22

+

+

H2 I2 2HI

 24 gram A maddesi ile 16 gram B maddesi tepkimeye girdiğinde C ve D mad-
desini oluşturmaktadır. Tepkime sonunda oluşan C maddesinin kütlesi 22 
gram olduğuna göre D maddesinin kütlesi kaçtır?

ÇÖZÜM
D maddesinin kütlesini “mD” ile gösterelim. Kimyasal tepkimelerde kütle ko-
runacağından; 

$ +A B C D
D

+
g g g m24 16 22

.

m

m g olur

24 16 22

18

D

D

+ = +

=

 5,4 gram alüminyum, bir miktar kükürt ile tepkimeye girerek 15 gram bi-
leşik oluşturmaktadır. Buna göre;

a)  Bu tepkimede kaç gram kükürt kullanılmıştır?
b)  Bileşikteki alüminyumun yüzdesi kaçtır?
c)  Kükürdün kütlesinin bileşik kütlesine oranı kaçtır?

ÇÖZÜM
a) 

,

, .

m m m

m

m g olur

5 4 15

9 6

minal yum k k rt bile ik

k k rt

k k rt

ü ü ü fl

ü ü

ü ü

+ =

+ =

=

b) 

% .

g bile ikte x

x olur

100

36

fl

=

,g bile ikte g Al varsa15 5 4fl

c) , ,m g m g9 6 15k k rt bile ikü ü fl= =

 ; , .Buna g re olur
15
9 6

150
96

25
16ö = =

 Bir maddenin 30 gramı ısıtıldığında 
yeni bir katı ile gaz oluşuyor. Gazın 
kütlesi, katı kütlesinin 3 katı olduğuna 
göre her iki maddenin kütlelerini bulu-
nuz.

SIRA
SENDE
SIRA

SENDE

2

ÖRNEKTİR
 • M

UBA YAYIN
LARI



1.2 Sabit Oranlar Kanunu

1789 yılında Joseph Proust Sabit Oranlar Kanunu’nu sunmuştur. Bu kanuna göre; Bir 
bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında belirli ve sabit bir oran vardır. 
Farklı kaynaklardan alınan karbon dioksit gazı örnekleri analiz edildiğinde hepsinde 
karbon ve oksijenin kütlece birleşme oranının aynı olduğu görülür. Çünkü belirli sayı-
daki atom yine belirli bir miktar kütleyi oluşturacağı için bileşikteki elementlerin kütleleri 
oranı sabit olacaktır.
Bir bileşik, hangi yöntemle elde edilirse edilsin ve kendisini oluşturan elementler hangi 
oranda karıştırılırsa karıştırılsın, o bileşik için elementlerin kütlece birleşme oranı değiş-
mez. Örneğin demir ve kükürt elementlerinden demir (II) sülfür bileşiğinin (FeS) oluşumu 
için yapılan bir dizi deneyin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Deney 
No

Demirin Kütlesi 
(g)

Kükürdün kütlesi 
(g)

Bileşiğin kütlesi 
(g) ( )

( )
K k rt k tlesi m
Demir K tlesi m
ü ü ü

ü

S

Fe

1 56 32 88 4
7

2 28 16 44 4
7

3 21 12 33 4
7

4 14 8 22 4
7

5 7 4 11 4
7

6 3,5 2 5,5 4
7

Tablodan da görüldüğü gibi demir (II) sülfür bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme 
oranı 

4
7 ’tür. Yani 7 gram demirin tamamen tepkimeye girebilmesi için 4 gram kükürt ele-

menti gerekmektedir ve tepkime sonunda Kütlenin Korunumu Kanunu’na göre 11 gram 
demir (II) sülfür bileşiği oluşmaktadır. Buna göre bu bileşikteki elementlerin kütleleri ara-
sındaki sabit oran daima 

m
m 4

7Fe

S
=  olur.

Bileşik oluşturmak için elementlerden birinin miktarca fazla alınması durumunda kütle-
ce birleşme oranı değişmez ve elementin fazlası tepkimeye girmeden kalır. Örneğin 5 
numaralı deneyde 7 gram demir yerine 10 gram demir, 4 gram kükürt ile tepkimeye so-
kulursa demirin 3 gramı tepkimeye girmeden artacaktır. Benzer şekilde 7 gram demir, 7 
gram kükürt ile tepkimeye sokulursa bu kez de 3 gram kükürt artacaktır.

89. sayfadaki “Kütlenin Korunumu” adlı deneyi yapabilirsiniz.

 Fe3O4 bileşiğinde elementlerin kütlece 

birleşme oranı ' .
m
m

dir
8
21

O

Fe =

 Buna göre Fe2O3 bileşiğinde 
m
m

O

Fe  ora-

nı kaçtır?

SIRA
SENDE
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 Bakır (II) oksit (CuO) bileşiğinde bakırın oksijenle kütlece birleşme oranı 

1
4 ’dir. Buna göre;

a) 16 gram bakır ile kaç gram oksijen birleşir?
b) 2 gram oksijen ile kaç gram bakır birleşir?
c) 12 gram bakır ile yeterince oksijenden kaç gram bakır (II) oksit elde edilir?
d) 5 gram oksijen ile yeterince bakırdan kaç gram bakır (II) oksit elde edilir?
e) 30 gram bakır (II) oksit elde etmek için kaç gram bakır ve oksijen gerekir?
f) 12 gram bakır ve 12 gram oksijenden en çok kaç gramı bakır (II) oksit elde 

edilir? Hangi maddeden kaç gram artar?

ÇÖZÜM
 ( )Bak r Oksijen Bak r II oksit› ›$+

g1 g5g4

a) fl

.

rle i

g bak r ile x

x g oksijen birle ir

r

16

4
16 1 4

›

· fl= =

g bak r ile g oksijen bi se4 1›

b) 

.

g bak r g oksijen ile birle irse

x g oksijen ile

x gram bak r birle ir

4 1

2

1
2 4 8

› fl

· › fl= =

c) 

.

g bak rdan x

x g bile ik elde edilir

12

4
12 5 15

›

· fl= =

g bak rdan g bile ik elde edilirse4 5› fl

d) 

.

g oksijenden x

x g bile ik elde edilir

5

1
5 5 25· fl= =

g oksijenden g bile ik elde edilirse1 5 fl

e) 

.

g bak rdan g bile ik elde edilirse

x g bile ik elde etmek i in

x g bak r gerekir

4 5

30

5
30 4 24

› fl

fl ç

· ›= =

 

.

g oksijenden g bile ik elde edilirse

x g bile ik elde etmek i in

x g oksijen gerekir

1 5

30

5
30 1 6

fl

fl ç

·= =

f) Tepkimede 4 gram bakır, 1 gram oksijenle birleşmektedir. Buna göre 12 
gram bakır, 3 gram oksijenle birleşecektir. Toplamda 12 + 3 = 15 g bakır 
(II) oksit bileşiği oluşacaktır. 

 Artan madde, 12 – 3 = 9 g oksijendir.

 Alüminyum sülfür bileşiğinde (Al2S3) 
elementlerin kütlece birleşme oranı,

' .
m
m

d r
16
9 ›

S

Al =

 Buna göre, bileşikteki elementlerin 
kütlece yüzdesi kaçtır?

SIRA
SENDE
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1.3 Katlı Oranlar Kanunu

Dalton Atom Teorisi’nin ikinci varsayımına göre bir elementin tüm atomlarının kütlesi ve 
diğer özellikleri aynıdır. Dört numaralı varsayımına göre de kimyasal tepkimelerde kütle 
korunur. O hâlde, iki element arasında birden fazla bileşik oluşmuş ise (üçüncü varsa-
yım) bu bileşiklerden birinin sabit miktarı ile birleşen ikinci elementin kütleleri arasında 
basit ve tam sayılarla ifade edilen bir oran olmalıdır.
John Dalton, yukarıdaki varsayımlardan yola çıkarak, 1803 yılında Katlı Oranlar 
Kanunu’nu sunmuştur. Bu kanuna göre; İki element, aralarında birden fazla bileşik 
oluşturmak üzere birleştiğinde bunlardan birinin belirli bir kütlesi ile birleşen di-
ğer elementin değişen kütleleri arasında basit ve tam sayılarla ifade edilebilen 
bir oran vardır. Örneğin kükürt, oksijen ile kükürt dioksit ve kükürt trioksit bileşiklerini 
oluşturur. Modern ölçüm teknikleri, kükürt dioksitte 32 gram kükürt ile 32 gram oksije-
nin, kükürt trioksitte ise 32 gram kükürt ile 48 gram oksijenin birleştiğini göstermiştir. 
Buna göre kükürt dioksitteki oksijen kütlesinin kükürt trioksitteki oksijenin kütlesine ora-
nı 

48
32

3
2= ’tür. Bu sonuç Katlı Oranlar Kanunu ile uyum içindedir. Çünkü bir bileşikteki 

belli bir elementin kütlesi o elementin atom sayısı ile orantılı olduğundan kütle oranı bi-
leşikteki atom sayılarının oranı ile aynı olur.

Bileşiğin Adı Bileşikteki
Elementlerin Kütlesi

Oksijen Elementleri
Arasındaki Katlı Oran

= =

Kükürt dioksit 32 g kükürt, 32 g oksijen

32 g kükürt, 48 g oksijen

32
48

2
3Kükürt trioksit

 XY2 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranı 
m
m

16
7

Y

X = ’dır. Buna 
göre 54 gram X2Y5 bileşiği elde etmek için kaç gram Y gerekir?

ÇÖZÜM

Buna göre
5 · 8 = 40 g
Y gerekir.

X2Y5 için;  X Y X Y2 5
g g g

2 52 7 5 8 54· ·
$+

X = 7
2Y = 16 ise
Y = 8 olmalıdır.

XY2 için; X Y XY2
g g g

27 16 23
$+

 Katlı Oranlar Kanunu ile İlgili 
Bilinmesi Gereken Kurallar

� Katlı Oranlar Kanunu, iki ele-
mentin oluşturduğu farklı bileşik-
ler için geçerlidir. Örneğin NO2 
ve N2O3 gibi.

� Katlı Oran 1 olamaz. Örneğin 
NO2 ve N2O4 bileşikleri arasın-
da katlı oran yoktur.

� Bileşikler farklı tür elementleri 
içermemelidir. Örneğin FeS ile 
Fe2O3 bileşikleri arasında katlı 
orandan bahsedilemez.

� Bir bileşikteki elementin diğer bi-
leşikteki elemente katlı oranı 

b
a  

ise diğerinin 
a
b ’dır. Örneğin SO2 

ve SO3 bileşiklerinde oksijen ele-
mentleri arasındaki katlı oran 

3
2  

iken kükürt elementleri arasında-
ki katlı oran 

2
3 ’dir.
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 PbO, Pb2O3 ve Pb3O4 bileşiklerinin içerdiği oksijen elementinin yüzdesi 
büyükten küçüğe doğru nasıl olmalıdır?

ÇÖZÜM
Verilen bileşiklerde kurşun (Pb) atomlarının sayısını eşitleyerek oksijen (O) 
atomları sayısını karşılaştırabiliriz. Oksijen atomu sayısı fazla olan bileşikte-
ki oksijenin kütlece yüzdesi daha büyük olacaktır.

PbO & Pb6O6

Pb2O3 & Pb6O9

Pb3O4 & Pb6O8

6

3

2

Yazıldığında oksijen yüzdesi en büyük olan Pb2O3, en az olan ise PbO bile-
şiğidir. Buna göre doğru sıralama;
Pb2O3 > Pb3O4 > PbO şeklinde olmalıdır.

X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşik için aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

X’in kütlesi (g) Y’nin kütlesi (g)

 I. bileşik 14 12

II. bileşik 21 16

 Bura göre I. bileşiğin formülü X2Y3 ise II. bileşiğin formülü nedir?

ÇÖZÜM
II. bileşiğin formülü XaYb olsun. Her iki bileşikteki X ve Y elementlerini kendi 
arasında oranladığımızda a ve b sayılarını bulabiliriz.

mX
–––––

mY
–––––

I. bileşik  : X2Y3 14 12

II. bileşik : XaYb 21 16

a
2

21
14=

b
3

16
12=

a = 3 b = 4

Buna göre XaYb bileşiğinin formülü X3Y4 olmalıdır.

X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bi-
leşiğe ait veriler aşağıdaki grafikte ve-
rilmiştir.

1

2

3 4

X kütlesi (g)

Bileşiğin
kütlesi (g)

II

I

Buna göre I. bileşiğin formülü XY2 ise II. 
bileşiğin formülü nedir?

SIRA
SENDE
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 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşiğe ait veriler aşağıdaki grafikte ve-
rilmiştir.

 Buna göre  II. bileşiğin formülü XY2 ise I. bileşiğin formülü nedir?

ÇÖZÜM

mX
–––––

mY
–––––

I. bileşik  : XaYb 8 6

II. bileşik : XY2 4 2

a
1 4

8= b
2 2

6=

a = 2 b = 6 bulunur.

Buna göre XaYb bileşiğinin formülü X2Y6 veya en sade şekilde XY3 olmalıdır.

8

4

2 6

X kütlesi (g)

Y kütlesi (g)

II I

 A ve B elementlerinden oluşan iki bileşikten I. bileşiğin 9 gramı,  
7 gram A içeriyor. II. bileşikte ise kütlece %30 B bulunuyor. Buna göre aynı mik-
tar A ile birleşen B’nin kütleleri arasındaki katlı oran kaçtır? 

ÇÖZÜM

mA
–––––

mB
–––––

I. bileşik  : Ax By 7 2

II. bileşik : Ax Bz 7 3

      
z
y

3
2=   bulunur.

 Aşağıda verilen bileşik çiftlerinden 
hangisi ya da hangileri Katlı Oranlar 
Kanunu’na uyar?

1  CaS ve CaH2

2   C2H4 ve C3H6

3   FeO ve Fe2O3

4   HClO4 ve HClO3

5   NO, N2O ve N2O5

SIRA
SENDE
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1.4 Birleşen Hacim Oranları Kanunu

1805 yılında Joseph Gay Lussac, Birleşen Hacim Oranları Kanunu’nu sunmuştur. Bu 
kanuna göre; kimyasal tepkimeye giren gazların aynı sıcaklık ve basınç koşulla-
rında ölçülen hacimleri arasında tam sayılarla gösterilebilen bir oran vardır. Gay 
Lussac’a göre örneğin, hidrojen ve oksijen gazı her zaman 

1
2  hacim oranında bileşerek 

iki hacim su buharı oluşturuyordu (Buradaki hacim sözcüğü santimetreküp, mililitre ya 
da litre gibi bir hacim anlamında kullanılmaktadır).

Hidrojen Oksijen Su
hacim hacim hacim2 1 1

$+
^ ^ ^h h h

Dalton, bu durumu reddederek hacim oranlarının 1 olması gerektiğini savunmuştur. Çün-
kü kimyasal tepkimeleri, bir atomun diğer bir atomla birleşmesi olarak düşünmüştür. Bu 
nedenle suyun formülünün HO olduğuna inanmıştır.
Dalton suyun oluşum tepkimesini;

H O HO$+
tan tan tanecik
hacim

ecik
hacim

ecik1
1

1
1

1
hacim1

şeklinde düşünmüştür. Ancak o dönemde 1 hacim azot ile 1 hacim oksijen birleştiğin-
de 2 hacim azot monoksit oluştuğu biliniyordu. O hâlde aşağıdaki tepkime denklemi 
yazılabilirdi:

Azot Oksijen Azot monoksit$+

atom1
hacim1hacim

hacim
hacim
atom

1
1

2
2

Dalton’a göre yukarıdaki tepkime denklemi olanaksızdı. Çünkü Dalton atomların bölü-
nemeyeceğini düşünüyordu. Aksi takdirde gazların bütün özelliklerini taşıyan en küçük 
parçası atom olamazdı.
Bu sorun, Amadeo Avogadro tarafından çözülmüştür. Avogadro gazların moleküllerden 
oluştuğunu ve bu moleküllerin gazların özelliklerini gösteren en küçük tanecikleri oldu-
ğunu ileri sürmüştür. 1811 yılında açıkladığı ve kendi adıyla bilenen hipoteze göre; Aynı 
sıcaklık ve basınçta tüm gazların eşit hacimlerinde eşit sayıda tanecik vardır.
Avogadro hipotezi, Gay Lussac’ın Birleşen Hacim Oranları Kanunu’nu doğrular. Örneğin 
hidrojen ve klor gazlarının moleküllerinin iki atomlu olduğunu düşünelim. Bu durumda 
hidrojen klorür gazı (HCl) oluşumu aşağıdaki tepkime denklemi ile gösterilebilir:

H H Cl Cl

H

H

Cl

Cl

1 hacim
1 tanecik

1 hacim
1 tanecik

2 hacim
2 tanecik

+

+

H2 Cl2 2HCl

Avogadro, aynı sıcaklık ve basınçtaki 
iki gazın eşit sayıda molekül içerdiğini 
öne sürmüştür. Bu görüş yaklaşık elli yıl 
boyunca önemsenmemiştir. Daha sonra 
İtalyan bilgin Cannizzaro, Avogadro’nun 
bu görüşteki haklılığını ortaya çıkararak 
kimyasal tepkimelerdeki önemini 
ispatlamıştır.
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Dalton, maddenin taneciklerini atom olarak kabul ettiğinden suyun oluşum tepkime-
sinde yanılmıştır. Avogadro’ya göre su, hidrojen ve oksijen moleküllerinin etkileşimi ile 
oluşmaktadır.

H H

HH
O O

O
H H

O
H H

2 hacim
2 molekül

1 hacim
1 molekül

2 hacim
2 molekül

+

+

2H2 2H2OO2

 1 hacim azot gazı (N2), 3 hacim hidrojen gazı (H2) ile tepkimeye girerek 2 
hacim amonyak gazını (NH3) oluşturmaktadır. Bu olayın tepkime denkle-
mini yazarak her bir gaz arasındaki hacim oranlarını bulunuz.

ÇÖZÜM
Gazların hacimce miktarları formüllerinin önüne katsayı olarak yazılmalıdır.
  N H NH1 3 2

hacim hacim hacim
2 2 3

1 3 2
$+ +

 Buna göre;

 

› › .

V

V

V

V

V

V

olmal d r

3
1

2
1

2
3

H

N

NH

N

NH

H

2

2

3

2

3

2

=

=

=

 1 litre hidrojen gazı (H2) ile 1 litre flor 
gazının (F2) tepkimesinden 2 litre hid-
rojen florür (HF) oluşmaktadır. 3 litre 
H2 ve 2 litre F2 gazlarından en fazla 
kaç litre HF gazı oluşur ve hangi gaz-
dan kaç litre artar?

SIRA
SENDE
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2. Mol Kavramı
2.1 Bağıl Atom Kütlesi

Atomlar ve moleküller tartılamayacak kadar küçük taneciklerdir. Bu taneciklerin kütlele-
rini standart kütle birimleri ile ölçmek zor olduğundan yeni bir kütle birimi geliştirilmiştir. 
Atomik kütle birimi olarak tanımlanan bu birim bir tane C6

12  atomunun kütlesinin  

12
1 ’sine eşittir.

Günümüzde 1 tane C6
12  izotopunun kütlesi 12 akb olarak kabul edilmiştir. C6

12  izotopun-
da 6 proton ve 6 nötron vardır. Proton ve nötronun kütlesi yaklaşık olarak birbirine eşit 
olduğundan bunların kütleleri toplamı da 12 akb’ye eşittir. Bu nedenle 1 tane proton 
(yaklaşık olarak 1 tane hidrojen atomu) ve 1 tane nötronun kütlesi 1 akb’ye eşittir.
Bağıl atom kütlesi bir atomun, hidrojen atomunun kütlesinin kaç katı olduğunu gös-
teren sayıdır.

Hidrojenin 
Kütlesi (g)

Diğer Elementin 
Kütlesi (g)

HF 1 19

H2O 1 16

HCl 1 35,5

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 1 gram hidrojen 19 gram flor ile birleşerek HF bileşi-
ğini; 8 gram oksijen ile birleşerek H2O bileşiğini; 35,5 gram klor ile birleşerek HCl bileşi-
ğini oluşturmuştur. Buna göre flor elementinin bağıl atom kütlesinin 19, oksijenin 16 ve 
klorun 35,5 olduğu görülebilir.

2.2 Mol

12 g C6
12  izotopunda bulunan atom sayısı kadar tanecik (atom veya molekül) içeren mad-

de miktarına mol denir. Mol sembolü n, birimi yine mol olarak belirtilir. Mol kavramı sa-
dece atom ve moleküller için değil iyonlar, elektronlar, kimyasal bağlar vb. için de 
kullanılır.
1 mol 6,02 · 1023 tane demektir. 6,02 · 1023 sayısına Avogadro sayısı denir. Avogadro 
sayısı N veya NA şeklinde gösterilir ve birimi mol–1 dir.

• 6,02 · 1023 tane Ca atomu 1 mol atomdur.

• 6,02 · 1023 tane N2 molekülü 1 mol moleküldür.

• 6,02 · 1023 tane Al3+ iyonu 1 mol iyondur.

• 6,02 · 1023 tane proton 1 mol protondur.

• 2 · 6,02 · 1023 tane CH4 molekülü 2 mol moleküldür.

• 0,5 · 6,02 · 1023 tane Fe atomu 0,5 mol atomdur.

Atomik kütle birimi akb ile gösterilir. 
SI’daki sembolü u, eskiden kullanı-
lan birimi Dalton’dur (Da).

� 1 atom O = 16 akb
 1 atom O = 16 u
 1 atom O = 16 Da

� 1 molekül O2 = 32 akb
 1 molekül O2 = 32 u
 1 molekül O2 = 32 Da

� 1 molekül HF = 20 akb
 1 molekül HF = 20 u
 1 molekül HF = 20 Da

Bağıl sayılar birimsiz olarak verildi-
ğinden bağıl atom kütlesi de genel-
likle birimsiz olarak verilir.

Helyum elementinin bağıl atom küt-
lesi 4’tür. Bu değer soruların sonunda  
(He: 4 ya da He = 4) şeklinde gös-
terilir.

Mol – Tanecik Sayısı İlişkisi

Madde miktarı tanecik sayısı olarak ve-
rildiğinde mol sayısı aşağıdaki bağıntı ile 
hesaplanır.

n
N
N

A

0=

	 n:	Mol	sayısı

 N0:	Verilen	tanecik	sayısı

 NA:	Avogadro	sayısı
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Doğada binlerce tür madde bulunur. Madde, kütlesi ve hacmi olan uzayda yer kaplayan 
her şey olarak tanımlanır. Tek tür atom veya moleküllerden oluşan maddeler saf mad-
de (element ya da bileşik), farklı tür atom ya da molekül içeren maddeler ise karışım 
olarak adlandırılır. Örneğin demir, bakır, gümüş, altın, cıva, oksijen, karbon dioksit, su 
vb. tek tür atom ya da molekül içeren saf maddelerdir. Hava, kum, petrol, gazoz, çelik 
vb. farklı tür atom ya da molekül içeren maddeler ise karışımdır.

Maddenin sınıflandırılması aşağıdaki şemada gösterilmiştir.

Saf Madde Saf Olmayan Madde

Element Bileşik Homojen
Karışım

Heterojen
Karışım

MADDE

Herhangi bir karışımı oluşturan maddeler bileşen olarak adlandırılır. Örneğin azot, ok-
sijen ve bazı diğer gazlar hava karışımının bileşenleridir. Bir karışımın özelliği onu oluş-
turan bileşenlerin özelliklerine bağlıdır. Bazı karışımlar tek bir madde gibi görünürken 
bazı karışımlardaki bileşenler gözle ayrıt edilebilir. 

1. Homojen ve Heterojen Karışımlar
Karışımların Özellikleri

� Homojen ve heterojen olabilirler.
� Saf değillerdir.
� Sembol veya formüllerle gösterilmez-

ler.
� Belirli koşullarda sabit bir erime ve 

kaynama sıcaklıkları yoktur.
� Birden fazla türde tanecik içerirler.
� Karışımı oluşturan bileşenler karışım 

içinde kendi özelliklerini kaybetmez.
� Karışımı oluşturan bileşenler her 

oranda karışabilirler.
� Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılırlar.

 Bir karışımın homojen mi ya da hete-
rojen mi olduğunu nasıl anlarsınız? 
Homojen gibi görünen bir karışım ger-
çekte heterojen olabilir mi?

• Homojen Karışım
• Heterojen Karışım
• Çözünme
• Çözücü
• Çözünen
• Süspansiyon
• Emülsiyon
• Aerosol

• Kolloid
• Adi Karışım
• Derişim
• ppm
• Koligatif Özellik

Önemli TerimlerFASİKÜL - 2

BÖLÜM - 1 1. Homojen ve Heterojen  Karışımlar
2. Çözeltilerin Derişimleri
3. Çözeltilerin Derişime Bağlı Özellikleri

KARIŞIMLAR
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Karışımlar bileşenlerinin dağılımına göre iki şekilde sınıflandırılır:
Bileşenlerinin dağılımı karışımın her yerinde aynı olan karışımlara homojen karışım de-
nir. Bileşenlerinin dağılımı karışımın her yerinde aynı olmayan karışımlara ise hetero-
jen karışım denir. Bir karışımı oluşturan bileşenlerin ve dağılma ortamının fiziksel hâli, 
genellikle faz terimi ile ifade edilir. Bileşimi ve özellikleri, bulunduğu ortamın her yerinde 
aynı olan belirli sınırlar içindeki maddeye faz adı verilir. Bir faz tek bileşenden oluşabil-
diği gibi birden fazla bileşen de içerebilir.
Homojen karışımlar daima tek bir fazdan oluşur. Örneğin diş dolgusu olarak bilinen amal-
gam, gümüş ve cıva bileşenlerinden oluşan tek fazlı bir homojen karışımdır. Benzer şe-
kilde kolonya, soda, gazoz, deniz suyu, hava, madeni paralar vb. birden fazla bileşen 
içeren ancak tek fazdan oluşan homojen karışımlardır. Aşağıda bazı homojen karışım 
örnekleri görülmektedir.

Diş Dolgusu

Madeni Paralar

Kolonya

Deniz Suyu

Heterojen karışımlar ise en az iki fazdan oluşur. Bu karışımların oluşturduğu fazlar ge-
nellikle kolayca belirlenebilir. Aşağıda bazı heterojen karışım örnekleri görülmektedir.

Zeytiyağı – Su

Ametist Minerali

Portakal Suyu

Kirli Hava

 Aşağıdaki karışımları homojen ya da 
heterojen olarak nitelendiriniz.

1  Kaya parçası

2   Baca dumanı

3   Meyve suyu

4   Salata

5   Çelik

6   Baraj suyu

7   Türk kahvesi

8   Ketçap

SIRA
SENDE
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1.1 Çözeltiler
Fiziksel özellikleri her yerinde aynı olan homojen karışımlara çözelti denir. Bir çözelti-
de en az iki bileşen bulunur. Bu bileşenlerden genellikle miktarı fazla olana çözücü, az 
olana ise çözünen adı verilir. Bu nitelendirme tamamen keyfi olup miktarı az olan bile-
şenin çözücü olarak kabul edildiği durumlar da vardır. Örneğin etil alkol–su çözeltisinde 
miktarı ne olursa olsun su çözücüdür.

Bir çözeltinin fiziksel hâlini çözücü belirler. Bu nedenle çözeltiler çözücünün fiziksel 
hâline göre katı, sıvı veya gaz hâlde olabilir. Aşağıdaki tabloda çözücü ve çözünenin fi-
ziksel hâllerine göre çözelti örnekleri verilmiştir.

Çözelti 
örneği

Çözücü ve fiziksel 
hâli

Çözünen ve
 fiziksel hâli

Çözeltinin fiziksel 
hâli

Pirinç alaşımı Bakır (Katı) Çinko (Katı) Katı

Diş dolgusu Gümüş (Katı) Cıva (Sıvı) Katı

Platin içinde hidrojen 
gazı Platin (Katı) Hidrojen (Gaz) Katı

Şekerli su Su (Sıvı) Şeker (Katı) Sıvı

Kolonya su (sıvı) Etil alkol (Sıvı) Sıvı

Karbonik asit Su (Sıvı) Karbon dioksit (Gaz) Sıvı

Doğal gaz Metan (Gaz) Etan (Gaz) Gaz

Bir çözeltiyi oluşturan bileşenlerin miktarına göre çözücü ve çözünen belirlense de bazı 
çözeltilerde hangi bileşenin çözücü, hangi bileşenin çözünen olduğunun fazla bir önemi 
yoktur. Örneğin havayı oluşturan gazlardan hangisinin çözücü, hangisinin çözünen oldu-
ğu çok önemli değildir. Önemli olan, havanın gaz hâlinde bir çözelti olduğunun bilinmesi-
dir. Birbiriyle tepkime vermeyen gazların oluşturduğu tüm karışımlar birer gaz çözeltisidir.
Alaşımlar, genellikle metallerin eritilip birbirleriyle karıştırılması sonucunda elde edi-
len katı çözeltilerdir. Tunç, lehim, pirinç, çelik ve amalgam yaygın kullanılan alaşım ör-
nekleridir.

Tunç Çelik

Kimya biliminde en yaygın olarak kullanılan çözeltiler sıvı çözeltilerdir. Başka bir deyiş-
le çözücüsü sıvı; çözüneni katı, sıvı veya gaz olan çözeltilerdir. Sıvı çözeltilerde çözücü 
su ise bu tür çözeltilere sulu çözeltiler denir. Sulu çözeltilerde, miktarı ne olursa olsun 
su çözücü olarak kabul edilir.

 Aşağıda verilen çözelti örneklerinde 
çözücü ve çözünen bileşenleri belirle-
yerek fiziksel hâllerini yazınız.

1  Tuzlu su

Çözücü ve fiziksel hâli:

....................................

Çözünen ve fiziksel hâli:

....................................

2  Tunç

Çözücü ve fiziksel hâli:

....................................

Çözünen ve fiziksel hâli:

....................................

3  Gazoz

Çözücü ve fiziksel hâli:

....................................

Çözünen ve fiziksel hâli:

....................................

SIRA
SENDE
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1.2 Heterojen Karışımlar
Bir karışımı oluşturan bileşenlerden biri diğeri içinde dağılıyorsa dağılan bileşene da-
ğılan faz (dağılan madde), diğer bileşene ise dağıtan faz (dağılma ortamı) denir.
Heterojen bir karışma çıplak gözle ya da büyüteçle bakıldığında dağılan ve dağıtan fazın 
fiziksel hâli genellikle belirlenebilir. Ancak bazı heterojen karışımlarda fazlar tam olarak 
belirlenemez. Örneğin süte çıplak gözle ve büyüteçle bakıldığında homojen karışım gibi 
görünür. Ancak süt homojen değil, heterojen bir karışımdır.

Heterojen karışımlar, dağılan ve dağıtan fazın fiziksel hâline göre dörde ayrılır. Bunlar 
süspansiyon, emülsiyon, aerosol ve adi (basit) karışım olarak nitelendirilir.

HETEROJEN KARIŞIMLAR

Süspansiyon Adi KarışımAerosolEmülsiyon

Süspansiyon
Dağıtan fazı sıvı, dağılan fazı katı olan heterojen karışımlardır. Başka bir deyişle katı–
sıvı heterojen karışımlarıdır.

(a) 

Ayran (a) ve Türk kahvesi (b) birer süspansiyondur.

(b)

Emülsiyon
Hem dağıtan hem de dağılan fazı sıvı olan heterojen karışımlardır. Başka bir deyişle 
sıvı–sıvı heterojen karışımlarıdır.

(a) 

Yağlı boyalar (a) ve mayonez (b) birer emülsiyondur.

(b)

Süt, homojen gibi görünen ancak 
heterojen bir karışımdır
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Aerosol
Dağıtan fazı gaz, dağılan fazı katı veya sıvı olan heterojen karışımlardır. Başka bir de-
yişle katı–gaz veya sıvı–gaz heterojen karışımlarıdır.

(a) 

Sis (a) ve duman (b) birer aerosoldür.

(b)

Adi (Basit) Karışım
Dağıtan ve dağılan fazı katı olan heterojen karışımlardır. Başka bir deyişle katı–katı he-
terojen karışımlardır.

(a) 

Salata (a) ve Demir tozu–kükürt tozu (b) karışımı birer adi karışımdır.

(b)

1.3 Kolloid
Gözle görülemeyecek kadar küçük taneciklerin başka tanecikler içinde asılı kalmasıyla 
oluşan heterojen karışımlara kolloid denir. Kolloid karışımların dağılan fazı çıplak gözle 
görülemez. Bu nedenle kolloidler homojen görünümlüdür.

Kolloidlere genel olarak kolloidal karışım denir. Süspansiyon, emülsiyon ve aerosolle-
rin dağılan fazları askıda kalmış ise bu karışımlar kolloid olarak da nitelendirilir. Örneğin 
kan, çırpılmış yumurta, krema, bazı yağlı boyalar, spreyler, köpükler, duman ve jöleler 
kolloid özelliği gösterebilir.

 Aşağıdaki heterojen karışımları süs-
pansiyon, emilsiyon, aerosol, adı ka-
rışım ve kolloid olarak nitelendiriniz.

1  Deodorant

2   Kayaç

3   Kan

4   Süt

5   Mürekkep

Kolloidlerin Özellikleri
� Çıplak gözle bakıldığında tek bir mad-

de gibi görünür.
� Bekletilince çökelme olmaz ve tane-

cikler süzme yöntemi ile ayrılamaz.
� Fiziksel özellikleri homojen ve hetero-

jen karışımlar arasındadır.
� Bir aerosol, süspansiyon, emülsiyon 

ve adi karışım kolloidal özellik göste-
rebilir.

� Bir kolloid üzerine ışık demeti gönde-
rildiğinde ışık demeti asılı taneciklere 
çarptığından ışığın izlediği yol kolay-
lıkla görülebilir.

SIRA
SENDE
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1.4 Karışımların Tanecik Boyutuna Göre Sınıflandırılması
Herhangi bir karışımın homojen ya da heterojen olarak sınıflandırılması; dağılan mad-
denin tanecik boyutuna, görme duyusunun boyut sınırlarına ve mikroskop vb. cihazların 
büyütme oranlarına göre farklılık gösterebilir.
Yukarıda bahsedilen görecelilikleri önlemek için çözelti kavramı tanecik boyutunda ta-
nımlanır. Buna göre boyutu 10–9 m’den daha küçük olacak şekilde dağılan taneciklerin 
oluşturduğu karışımlar çözelti, boyutu 10–9 – 10–6 m arasında olacak şekilde dağılan 
taneciklerin oluşturduğu karışımlar da kolloid olarak sınıflandırılır.
Su içine bir miktar tuz atılıp karıştırıldığında katı hâldeki tuz kısa bir süre sonra gözden 
kaybolur. Çözeltiye mikroskopla bakıldığında dahi tuz tanecikleri görülemez. Böyle bir 
çözeltiden ışık demeti geçirildiğinde ışığın izlediği yol görülemez. Aynı ışık demeti çay 
gibi kolloid bir karışımdan geçirildiğinde ise ışığın izlediği yol kolaylıkla görülebilir. Bu 
özellikten yararlanarak çözeltiler ve kolloidler ayırt edilebilir.

Tuzlu su çözeltisinden lazer ışığı geçirildiğinde ışığın izlediği yol görülemez. Ancak aynı 
ışık demeti kolloid bir karışım olan çaydan geçirildiğinde ışık, asılı taneciklere çarparak 
saçıldığından izlediği yol görülebilir.

Aşağıdaki tabloda bazı karışım türlerinin dağıtan ve dağılan fazları ile dağılan madde-
nin tanecik boyutları verilmiştir.

Karışım türü Dağıtan faz Dağılan faz Tanecik boyutu

Çözelti Katı, sıvı veya gaz Katı, sıvı veya gaz 10–9 m’den küçük

Süspansiyon Sıvı Katı Genellikle 10–6 m’den 
büyük

Emülsiyon Sıvı Sıvı 10–9 – 10–6 m ara-
sında

Aerosol Gaz Katı veya sıvı 10–9 – 10–6 m ara-
sında

Adi karışım Katı Katı Genellikle 10–4 m’den 
büyük

Kolloid karışımlarda dağılan maddenin tanecik boyutu, çözelti ile süspansiyon arasın-
daki tanecik boyutları arasındaki bir değerdir. Dağıtan faz ve dağılan faz türüne göre 
farklı kolloid karışımlar oluşabilir. Bazı aerosoller ve emülsiyonlar bu kolloid karışımla-
ra örnek verilebilir.

 

Gözümüzün seçebileceği en küçük bo-
yut 10–4 metredir. Bu değer metrenin on 
binde biri kadardır.

Çözelti ve kolloid karışımlarda dağılan 
taneciklerin boyutu, gözün görme boyu-
tundan çok küçük olduğundan dağılan 
tanecikler çıplak gözle görülemez.

Çözeltileri diğer karışımlardan ayıran en 
önemil fark tüm çözeltilerin homojen ol-
ması ve dağılan madde taneciklerinin 
ışığı saçamayacak kadar küçük boyut-
ta olmasıdır.
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 Aşağıdaki tabloda numaralandırılmış kutularda madde örnekleri veril-
miştir. Bu verilerden yararlanarak soruları yanıtlayınız.

 

a  Musluk suyu b  Lehim c  Mayonez

d   Baca dumanı e   Limonata f   Kolonya

g   Çamurlu su h   Sirke ı   Talaş–kum

1. Hangileri homojen karışımdır?
2. Hangileri heterojen karışımdır?
3. Hangileri süspansiyondur?
4. Hangileri emülsiyondur?
5. Hangileri aerosoldür?
6. Hangileri adi karışımdır?
7. Hangileri alaşımdır?

ÇÖZÜM

1. a, b, f, h
2. c, d, e, g, ı
3. e, g
4. c
5. d
6. ı
7. b

I. Bulut
II. Jöle
III. Ham petrol
IV. Naftalin–su
V. Böcek öldürücü sprey

 Yukarıda verilen karışımlardan hangilerinin dağıtan fazı gazdır?

ÇÖZÜM

Bir karışımın dağıtan fazının gaz olması için o karışım ya gaz–gaz çözeltisi 
ya da aerosol olmalıdır. Verilen karışımlar arasında çözelti yoktur. I. öncül-
de verilen bulut ve V. öncülde verilen böcek öldürücü sprey birer aerosol 
örneğidir. Bu nedenle dağıtan fazları gazdır.

 Aşağıda verilen madde çiftlerinden 
hangileri ile çözelti elde edilemez?

1  Alkol – Su

2   Helyum – Oksijen

3   Çinko – Kalay

4   Zeytinyağı – Su

5   Nişasta – Su

SIRA
SENDE
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1.5. Tanecikler Arası Etkileşimler ve Çözünme Olayı
9. sınıf kimya dersinde öğrendiğiniz kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin, karışımla-
rın oluşumu ile büyük ilgisi vardır. Bazı kimyasal türler (tanecikler) birbiri içinde homo-
jen ya da heterojen olarak dağılırken bazıları da hiç dağılmaz yani karışmaz. Çözünme 
olayı kimyasal türlerin (çözücü ve çözünen taneciklerinin) birbiri içinde dağılmasıyla 
gerçekleşir.
Çözünme olayının gerçekleşebilmesi için aşağıdaki iki koşulun sağlanması gerekir.
1. Çözücünün tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri, çözünen tanecikleri arasındaki 

çekim kuvvetler ile yaklaşık aynı büyüklükte ise çözücü ve çözünen tanecikleri ho-
mojen olarak birbirine karışır yani çözelti oluşur.

2. Çözücünün tanecikleri arasındaki çekim kuvvteleri, çözünen tanecikleri arasındaki 
çekim kuvvetlerinden büyük ise yine çözünme olayı gerçekleşir ve çözelti oluşur.

Aşağıdaki şekilde çözünme olayı modelle gösterilmiştir.

1. basamak 2. basamak

3. basamak

Çözücü Çözünen

Çözelti
Çözünme olayı üç basamakta gerçekleşir. İlk iki basamakta çözücü ve çözünen tanecikleri ayrılır. 

Üçüncü basamakta ise çözücü ve çözünen tanecikleri birbiri içinde homojen olarak karışır.

71. sayfadaki “Farklı Maddelerin Suda Çözünmesi” adlı deneyi yapabilirsiniz.

İyonik Bileşikler ve Çözünme
İyonik bileşikler polar çözücülerde çözündüğünde tanecikler arasındaki etkileşim büyük-
tür. Örneğin su molekülü polardır ve iyonik kristalin etrafını sararak iyonlarla etkileşime 
girer. Su moleküllerinin kısmi negatif (d–) uçları, iyonik kristaldeki pozitif yüklü iyonlar 
ile kısmi pozitif  (d+) uçları ise negatif yüklü iyonlar ile etkileşir. Böylece iyonlar su mo-
lekülleri tarafından sarılır ve çözünme olayı gerçekleşir.

Çözücü ve çözünen tanecikleri ara-
sındaki çekim kuvvetleri, çözücü–çö-
zücü ve çözünen–çözünen arasında-
ki çekim kuvvetlerinden küçükse çö-
zünme olayı gerçekleşmez.

Bir çözeltide çözünen taneciklerinin su 
molekülleri tarafından sarılmasına hid-
ratasyon, su dışında başka bir çözücü 
molekülü tarafından sarılmasına solva-
tasyon denir.

Suda Çözünme ile ilgili bilgi al-
mak için;
https://bit.ly/2wsds5T
adresini ziyaret edebilirsiniz.

@
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İyonik kristaldeki iyonlar ile polar çözücü molekülleri arasında iyon–dipol etkileşim-
leri oluşur. Yemek tuzunun suda çözünmesi ve deniz suyu oluşumu bu tür çözünmenin 
en iyi örneklerindendir.

Polar Bileşikler ve Çözünme
Polar bileşikler polar çözücülerde çözündüğünde çözünen molekülünün d+ ucu, polar 
çözücü molekülünün d– ucu ile d– ucu da d+ ucuyla etkileşir. Bu durumda çözücü mole-
külleri ile çözünen molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimleri oluşur.

– + – + – + – +

– + – + – + – +

– + – +– + – +
– + – +

d–

d+

d+

Su molekülü– + Polar kovalent molekül

Bu tür bir çözünmenin gerçekleşebilmesi için dipol–dipol etkileşimlerinin çözücü ve 
çözünen moleküllerinin kendi arasındaki çekim kuvvetlerinden büyük olması gerekir. 
Yaygın bir çözelti olan kolonyanın oluşumu bu tür çözünmenin en iyi örneklerindendir. 
Kolonyanın çözücüsü su ve çözüneni etil alkol olan molekülleri polardır. Bu moleküller 
birbiri içinde her oranda dağılabilir. Bunun nedeni etil alkol ve su moleküllerinin d+ ve d– 
kutup içermeleri ve aralarında hidrojen bağı oluşturabilmeleridir.

+

+
+

+

+
+

+

+
++

–

–

–

–

–

–

–

–
– ++ –

–

–

+

Anyon

Katyon

d
+

d
+ d

-

Cl iyonu– Na iyonu+ H O molekülü2

Polar Moleküller

� H2O
�	 CH3OH
�	 C2H5OH
�	 NH3

�	 HF
�	 HCl
�	 HBr
�	 HI
�	 HF3

�	 HBr3

�	 NI3
�	 NCI3
�	 PH3

�	 SO2

Apolar Moleküller

� H2

� N2

� O2

� F2

� Cl2
� Br2

� I2
� CH4

� CCI4
� CO2

� BH3

� SO3

� C6 H6

  Biliyor musunuz?
Dipol sözcüğü Latincede ön ek olan di 
ve ingilizcedeki pole sözcüklerinden 
türetilmiştir. Di Latincede iki, pole ise 
kutup anlamına gelmektedir. Dipol bu 
yüzden iki kutuplu (d+ ve d– yük taşı-
yan) demektir.

Polar moleküller arasında dipol–dipol 
etkileşimlerinin yanında hidrojen bağı 
da oluşuyorsa bu maddeler birbirleri 
içinde çok daha iyi çözünür.
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d–

d–

Hidrojen bağı d–

d+

H

Hidrojen bağı
d–

d+

Hidrojen bağı

Etil alkol molekülü Su molekülü

Apolar Bileşikler ve Çözünme
Apolar maddeler genellikle apolar çözücülerde iyi çözünür. Bunun nedeni her iki mad-
denin de kendi molekülleri arasında London Kuvvetlerinin olmasıdır. Bu kuvvetler 
neredeyse eşit olduğundan maddelerin birbiri içerisinde kolayca dağılmasına yani çö-
zünmesine neden olur.

Örneğin apolar bir molekül olan iyot (I2), yine apolar bir çözücü olan karbon tetraklorür 
içinde iyi çözünür. Çünkü iyot ve karbon tetraklorür moleküllerinin kendi arasındaki Lon-
don kuvvetlerinin büyüklüğü birbirine çok yakındır.

İyot (I ) katısı2 Karbon tetraklorür (CC ) sıvısıl4

Diğer yandan polar bir bileşik ile apolar bir bileşik birbiri içinde çözünmez. Örneğin su 
ve karbon tetraklorür sıvıları birbiri içinde çözünmez. Çünkü su molekülleri arasındaki 
dipol–dipol etkileşimleri ve hidrojen bağının oluşturduğu çekim kuvvetleri, karbon tetrak-
lorür molekülleri arasındaki London kuvvetlerinden büyüktür. Bu nedenle su ve karbon 
tetraklorür birbiri içinde çözünmez. Bu iki sıvı birbirine eklendiğinde yoğunluğu sudan 
küçük olan karbon tetraklorür sıvısı üstte toplanır. Başka bir deyişle iki farklı faz içeren 
heterojen karışım oluşur.

Benzer şekilde iyonik bir bileşik olan sodyum klorür, karbon tetraklorürde çözünmez. 
Çünkü sodyum klorür kristalinde iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvveti karbon 
tetraklorürdeki London kuvvetlerinden çok daha büyüktür.

  Biliyor musunuz?
Hidrojen bağı canlı yaşamı için olduk-
ça önemlidir. Hücrelerimizin yönetici 
molekülü olan DNA’da bulunan ade-
nin ile timin ve guanin ile sitozin bazla-
rı arasında hidrojen bağı vardır.

 Aşağıda verilen madde çiftleri arasın-
da oluşan etkileşim türlerini belirleyi-
niz.

 

1  KCl – H2O

2  H2 – N2

3  CH3OH – H2O

4  CCI4 – Br2

5  HF – H2O

6  NH3 – H2O

SIRA
SENDE
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• Asit
• Baz
• İndikatör
• pH/pOH
• Nötralleşme
• Aktif metal
• Yarı soy metal
• Amfoter metal
• Tuz

Önemli TerimlerFASİKÜL - 3

BÖLÜM - 1 1. Asit ve Bazlar
2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar
4. Tuzlar

ASİTLER, BAZLAR VE 
TUZLAR
KİMYA HER YERDE

1. Asitler ve Bazlar
Günlük yaşamda ve doğada karşılaştığımız maddeleri tek tek incelemek ve özelliklerini 
öğrenmek güçtür. Bunun için bilim insanları maddeleri metal–ametal–yarı metal, iyo-
nik–kovalent, asidik–bazik vb. şeklinde sınıflandırmışlardır. Maddeleri sınıflandırmak her 
zaman kolaylık sağlar. Çünkü sınıflandırma maddelerin özellikleri dikkate alınarak yapı-
lan bir tasniftir. Bu bölümde madde sınıflarından asitler, bazlar ve tuzlar incelenecektir.

Bir maddenin asit ya da baz olduğu nasıl anlaşılır? Asit ve bazların genel özellikleri ne-
ler olabilir?

Asit kelimesi Latince asidus sözcüğünden türetilmiştir ve ekşi anlamına gelir. Baz ise 
alkali olarak adlandırılır. Alkali Arapça kökenli bir kelime olup bitki külü anlamına gel-
mektedir.

Asitler günlük yaşamda iç içe olduğumuz maddelerdir. Bir limonu ısırdığımızda yüzü-
müz buruşur, gözlerimiz yaşarır. Aynı etkiyi sirke de gösterir. Bu etkiler sirke ve limonun 
ekşi olmasından kaynaklanır. Ekşi tat asitlerin genel özelliğidir. Asitler limonda olduğu 
gibi meyvelerde de bulunur. Örneğin portakalda, mandalinada ve limonda sitrik akit, 
elmada malik asit, çilekte folik asit, üzümde tartarik asit bulunur. Yine sirkede asetik 
asit, sütte ve yoğurtta laktik asit vardır.

Asitler sadece bitkilerde bulunmaz. Bazı hayvanlarda da salgı şeklinde üretilir. Örneğin 
karınca formik asit salgılar. Formik asit ısırgan otu yapraklarında da bulunur. Benzer 
şekilde bal arısı soktuğunda deri altına asidik bir sıvı salgılar.

 Bazı asitlerin tadına bakmak, kok-
lamak ve dokunmak çok tehlikelidir. 
Öğretmeniniz tarafından söylenme-
dikçe bu maddelerle hiç bir şekilde 
temas etmeyiniz.

Karıncaların salgıladığı folik asit karınca 
asidi olarak da bilinir.
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Bitki ve hayvanların dışında vücudumuzda da asit salgılanır. Stresli olduğumuz esna-
da midemizde üretilen hidroklorik asit (mide asidi) ağzımıza geldiğinde ekşi bir tat ve 
yanma hissi oluşturur. Yorgun olduğumuz zamanlarda ise kaslarımızda laktik asit birikir.

Asitlerin genel olarak ekşi tada sahip olmalarının yanında aşındırma özellikleri de var-
dır. Örneğin limon ve sirke mermeri aşındırır. Bu nedenle mermer tezgah üzerinde limon 
kesilmemelidir. Günlük yaşamda “Keskin sirke küpüne zarar.” atasözünü duymuşsunuz-
dur. Sirke asetik asit içerdiğinden içine konulduğu küpü (toprak kabı) aşındırır. Benzer 
şekilde mermerden yapılan heykeller, asit yağmurları tarafından zamanla aşınmaktadır.

Bazlar da günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız maddelerdendir. Bazların acı tatları 
vardır. Ancak her acı madde baz özelliği göstermez. Bitter çikolata ve kahvenin acı tadı 
içerdikleri bazlardan kaynaklanır.

Bazların diğer bir özelliği ciltte kayganlık hissi uyandırmalarıdır. Örneğin sabun, deterjan, 
kireç ve diş macunu acı bir tada sahip olmakla birlikte ciltte kayganlık hissi uyandıran 
bazik özellikteki maddelerdir. Benzer şekilde ev ve iş yeri temizliğinde kullanılan çama-
şır suyu, amonyak ve lavabo açıcılar da baz özelliği gösteren maddelerdir.

Asitlerin veya bazların çoğu vücuda temas ettiğinde tahrişe, bazen de yanıklara neden 
olur. Örneğin akümülatörlerde kullanılan sülfürik asit (akü asidi) ve lavabo açıcılarda 
kullanılan bir baz olan sodyum hidroksit (sud-kostik) vücudu tahriş eder.

İndikatörler
Maddelerin asit ya da baz olduğunu anlamak için tadına bakmak ya da dokunmak uy-
gun değildir. Bunun için daha uygun yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri indikatör 
adı verilen boyar maddeleri kullanmaktadır.

Bir maddenin asit ya da baz olduğunu anlamak için kullanılan boyar maddelere indika-
tör denir. İndikatörler çözelti olarak kullanıldığı gibi kâğıda emdirilerek de kullanılabilir. 
En çok bilinen indikatör turnusol kâğıdıdır. Asitlerin sulu çözeltisi turnusolun rengini kır-
mızıya, bazların sulu çözeltisi ise maviye çevirir.

Kırmızı lahana suyu asit ve bazları tanımak için kullanılan doğal bir indikatördür. Kırmızı 
lahana suyunun doğal rengi mordur. Bu intikatör asidik ortamda pembe–kırmızı, bazik 
ortamda ise sarı–yeşil renk alır. 

Kostiğin elde oluşturduğu tahriş

İndikatörler belirteç ya da ayıraç ola-
rak da adlandırılır. İndikatörler doğal 
ve sentetik (yapay) yapılı olmak üze-
re iki türdür.

Kırmızı lahana suyunun limon 
suyu (I), formik asit (II), kendi 
rengi (III), kabartma tozu (IV) ve 
sabunlu suda (V) aldığı renkler.
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Benzer şekilde çay ve üzüm suyu da doğal indikatörlerdir. Çaya ve üzüm suyuna limon 
sıkıldığında her ikisinin de rengi değişir. Aşağıdaki tablolarda doğal ve sentetik bazı in-
dikatörler verilmiştir.

Doğal indikatör Asidik ortamdaki rengi Bazik ortamdaki rengi

Kırmızı lahana
Çay
Kiraz
Çilek
Nar
Gül yaprağı
Siyah üzüm
Böğürtlen
Lavanta
Kuşburnu

Pembe–kırmızı
Sarı
Açık pembe
Açık turuncu
Pembe
Açık pembe
Açık kırmızı
Pembe
Renksiz
Kırmızı

Sarı–yeşil
Kahverengi
Açık sarı
Açık yeşil
Yeşil
Sarı
Koyu kırmızı
Yeşil
Kahverengi
Koyu yeşil

İndikatör Asidik ortamdaki rengi Bazik ortamdaki rengi

Bromtimol mavisi
Fenolftalein
Metil kırmızısı
Alizarin sarısı
Metil oranj
Kongo kırmızısı
Turnusol
Nitrazin sarısı

Sarı
Renksiz
Kırmızı
Sarı
Kırmızı
Mavi
Kırmızı
Sarı

Mavi
Pembe
Sarı
Eflatun
Sarı
Kırmızı
Mavi
Mavi

SORU 

Aşağıda verilen maddelerin belirtilen indikatörlerde oluşturduğu rengi 
yazarak tabloyu doldurunuz.

Madde Turnusol Alizarin sarısı Nar suyu

Sirke

Kireç suyu

Amonyak

Gazoz

Sabunlu su

Çaya limon sıkıldığında renginin 
değişmesi limon suyunun asit özelliği 
göstermesinden kaynaklanır.

Kırmızı lahana antosiyonin adlı 
pigmenti içerir. Bu pigment asidik 
ortamda pembe–kırmızı, bazik or-
tamda sarı–yeşil renk alır. Turnusol 
ise bir çeşit likenden ve kuzukula-
ğı bitkisinden elde edilir. Liken, bir 
mantarla bir su yosununun ortak ya-
şamasıyla ortaya çıkan organizma-
dır. Turnusol kâğıdı mavi ve kırmızı 
turnusol kâğıdı olmak üzere iki farklı 
şekilde üretilir.
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ÇÖZÜM 

İndikatörlerle ilgili verilen tablolar incelenerek renkler belirlenir. Sirke ve gazoz 
asit özellikte; kireç suyu, amonyak ve sabunlu su baz özellikteki maddelerdir.

Madde Turnusol Alizarın sarısı Nar suyu

Sirke Kırmızı Sarı Pembe

Kireç suyu Mavi Eflatun Yeşil

Amonyak Mavi Eflatun Yeşil

Gazoz Kırmızı Sarı Pembe

Sabunlu su Mavi Eflatun Yeşil

pH Kavramı
Turnusol kâğıdı ile bir maddenin asit ya da baz olup olmadığı belirlenebilir. Ancak hid-
roklorik asidin sirkeden, sülfürik asidin de limondan daha asidik özellikte olduğu belirle-
nemez. Bunun için üniversal indikatör kâğıdı (pH kâğıdı) veya pH metre adı verilen 
cihazlar kullanılabilir. Aşağıda bazı üniversal pH kâğıdı çeşitleri görülmektedir.

Üniversal pH kâğıdı ile maddelerin 
yaklaşık pH değerleri belirlenebilir.

pH metre cihazında çözeltinin asitliği ya 
da bazlığı dijital olarak görülür. En doğru 
ve güvenli sonuçlar iyi kalibre edilmiş pH 
metre cihazları ile elde edilir.

Aşağıdaki maddelerin metil oranj ve la-
vanta suyunda hangi renkleri oluştura-
cağını belirleyiniz.
• Çamaşır suyu

• Kola

• Maden suyu

• Soda

SIRA
SENDE
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Bir çözeltinin ne kadar asidik, bazik ya da nötral olduğunu gösteren ölçü birimine pH 
ölçeği (skalası) denir. pH ölçeği 25 °C sıcaklıkta 0–14 arasında (0 ve 14 dahil) değer 
alan bir ölçektir. pH değeri 7 olan bir çözelti nötral, 7’den küçük olan bir çözelti asidik, 
7’den büyük olan bir çözelti ise bazik özelliktedir. pH değeri küçüldükçe (7’den 0’a doğ-
ru) çözeltinin asidik özelliği o denli artarken, büyüdükçe de (7’den 14’e doğru) bazlık 
özelliği artar. Aşağıda pH ölçeği ve bazı maddelerin pH değerleri görülmektedir (0’dan 
14’e kadar olan renkli kısım maddelerin pH kâğıdında aldığı renkleri göstermektedir.).

pH Skalası
Üniversal İndikatör Kâğıdı pH Renk Şeması

Akü asidi
Mide asidi

Sirke

Portakal
suyu

Domates

Kahve

Üre

Saf su
Deniz suyu

Çamaşır sodası

Antiasit 
tablet

Amonyak

Sabunlu
su

Ba
z Asit

Nötr

Çamaşır 
suyu

Lavabo açıcı

pH kısaltması “power of hydrogen 
(hidrojenin gücü) ifadesinden gelir. 
Satır başı olsa da “p” daima küçük, 
“H” daima büyük harfle yazılır. pH, 
bir çözeltideki H+ iyonunun derişi-
mine (miktarına) göre değer alır. pH 
kavramı ilk kez Danimarkalı kimya-
ger Soren Sorensen tarafından öne 
sürülmüştür.

91. sayfadaki “Asitler ve Bazlar” adlı deneyi yapabilirsiniz.
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Günlük yaşamınızda tükettiğiniz bazı gıda ve temizlik malzemelerinin ambalajları üzerin-
de bu maddelerin pH değerlerini görmüşsünüzdür. Örneğin zaman zaman reklamlarda 
sabunların, deterjanların ve kremlerin pH’sinin cildimize uyumlu olduğu söylenir. Yine 
alkali su (pH > 7) içmenin sağlığımız açısından önemli olduğu ve bu yüzden sağlık uz-
manları tarafından bu tür içme sularının tüketilmesi gerektiği tavsiye edilir.

Aşağıda günlük yaşamda tüketilen bazı maddelerin pH değerleri görülmektedir.

Şampuan
Yüzey 
temizleyici

Asitlerin ve Bazların Sulu Çözeltileri
Asitler su ortamında H+ iyonu (proton) oluşturan ve genellikle molekül yapılı maddeler-
dir. Örneğin HCl oda koşullarında gaz hâlinde ve molekül yapılı bir maddedir. HCl suda 
H+ iyonu oluşturur ve sulu çözeltisinde asit özelliği gösterir.

HCl (g)  H O2   H+ (suda)  +  Cl– (suda)

Yukarıdaki tepkime denkleminde gösterilen çözünme olayı iyonlaşma tepkimesi olarak 
adlandırılır. İyonlaşma tepkimesi sonucunda ortamda H+ ve Cl– iyonları oluşmuştur. Bu 
iyonlar sayesinde HCl’nin sulu çözeltisi elektrik akıını iletir. Gerçekte HCl gibi maddele-
rin su ortamında oluşturduğu H+ iyonu serbest hâlde bulunmaz. Çünkü çözünme sonu-
cunda H+ iyonu hemen su molekülleri ile etkileşerek H3O+ (hidronyum) iyonu oluşturur.

 H+ + H2O $ H3O+

 Hidrojen iyonu  Su molekülü  Hidronyum iyonu

Tepkime denklemlerinde asidin suda oluşturduğu hidrojen iyonu açık gösterimle;

HCl (g) + H2O $ H3O+ (suda) + Cl– (suda)

  Biliyor musunuz?
Sağlıklı kalabilmek için kanımızın belirli 
bir pH değeri arasında olması gerekir. 
Kanımızın pH değeri yaklaşık 7,25–7,45 
arasındadır. Herhangi olumsuz bir etki 
ile kan pH’sinin bu değer aralığının dı-
şına çıkması insanın ölümüne neden 
olabilir.

Günlük yaşamda kullandığınız tüketim 
maddelerinin ambalajlarını inceleyiniz. 
Bu maddelerin pH değerlerini yazınız.

SIRA
SENDE
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şeklinde gösterildiği gibi kısa gösterimle;

HCl (g)   + H O2    H+ (suda)   +   Cl– (suda)

şeklinde gösterilir. Ancak denklemlerde yer alan H+ iyonunun gerçekte H3O+ iyonu ol-
duğu unutulmamalıdır.
Benzer şekilde HNO3 (hidrojen nitrat), H2SO4 (hidrojen sülfat) ve H3PO4 (hidrojen fosfat) 
da su ortamında H+ iyonu oluşturur. Bu nedenle suda asit özelliği gösterirler ve HNO3 
nitrik asit, H2SO4 sülfürik asit, H3PO4 ise fosforik asit olarak adlandırılır.

Bazı asitler su ortamında tamamen (%100 oranında) bazı asitler de kısmen (%1–10 ora-
nında) iyonlaşır. Bu durum bazlar için de geçerlidir. Su ortamında tamamen iyonlaşan 
asitlerin tepkime denklemlerinde tek yönlü ok ( ), kısmen iyonlaşanlarda da çift 
yönlü ok ( ) işareti kullanılır. Örneğin H3PO4 su ortamında yaklaşık %9 oranında 
iyonlaşır. Bu kısmi iyonlaşma olayı üç basamakta gerçekleşir ve tepkime denkleminde 
çift yönlü ok kullanılır.

H3PO4(s) 
H2O
@ H+ (suda) + H2PO

-
4(suda) 1. basamak

H2PO
-
4(suda) 

H2O
@ H+ (suda) + HPO2-

4 (suda) 2. basamak

HPO2-
4 (suda) 

H2O
@ H+ (suda) + PO4

3-(suda) 3. basamak

Fosforik asidin üç basamakta gerçekleşen iyonlaşma denklemi toplu olarak;

H3PO4(s) 
H2O
@ 3H+ (suda) + PO4

3-(suda)

şeklinde de gösterilebilir.

Benzer şekilde suda az iyonlaşan hidroflorik asit (HF) ve asetik asidin (CH3COOH) tep-
kime denkleminde de çift yönlü ok kullanılır. Bu asitlerin sudaki iyonlaşma olayı tek ba-
samakta gerçekleşir.

HF (s) 
H2O
@ H+ (suda) + F– (suda)

CH3COOH (s) 
H2O
@ H+ (suda) + CH3COO– (suda)

KUVVETLİ ASİTLER ZAYIF ASİTLER

Formülü Adı Formülü Adı

HCl
HNO3
H2SO4
HClO4
HI
HBr

Hidroklorik asit
Nitrik asit
Sülfürik asit
Perklorik asit
Hidroiyodik asit
Hidrobromik asit

HF
H3PO4
H2CO3
H3BO3
HCOOH
CH3COOH
H2SO3
HCN

Hidroflorik asit
Fosforik asit
Karbonik asit
Borik asit
Formik asit
Asetik asit
Sülfüröz asit
Hidrosiyanik asit

Suda tamamen iyonlaşabilen asitler 
kuvvetli asit, kısmen iyonlaşan asit-
ler ise zayıf asit olarak sınıflandırılır.

Bazı asitlerin yaygın adları:
HCl : Tuz ruhu
H2SO4 : Zaç yağı
HNO3 : Kezzap
CH3COOH : Sirke asidi
HF : Cam asidi
H2CO3 : Kola asidi
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Formülünde H atomu bulunan veya bulunmayan maddeler asit özelilği gösterir mi?

Formülünün başında H atomu bulunan birçok madde (HCl, HF, HNO3, H2SO4 vb.) asit 
özelliği gösterir. Yine yapısında karboksil grubu (–COOH) bulunan maddeler organik 
asit olarak bilinir. Formülünde H atomu bulunan ancak asit özelliği göstermeyen mad-
deler de vardır (CH4 ve NH3 gibi). Bununla birlikte formülünde H atomu bulunmayan an-
cak asit özelliği gösteren maddeler de vardır. Örneğin CO2, SO2 ve N2O5 gibi maddeler 
su ortamında H+ iyonu oluşturabildiklerinden asidik özellik gösterirler. 

CO2 (g) + H2O (s) @ H2CO3 (suda)

ya da

CO2 (g) + H2O @ H+ (suda) + HCO3
-  (suda)

SO2 (g) + H2O (s) @ H2SO3 (suda)
ya da

SO2 (g) + H2O @ H+ (suda) + HSO3
-  (suda)

N2O5 (g) + H2O (s) @ 2HNO3 (suda)
ya da

N2O5 (g) + H2O (s) @ 2H+ (suda) + 2NO3
-  (suda)

Bazlar su ortamında OH–  (hidroksit) iyonu oluşturan iyonik ya da molekül yapılı bile-
şiklerdir. Örneğin NaOH (sodyum hidroksit) ve Ca(OH)2 (kalsiyum hidroksit) iyonik, NH3 
(amonyak) molekül yapılı maddelerdir. NaOH ve NH3 suda OH– iyonu oluşturur ve sulu 
çözeltisinde baz özelliği gösterirler.

NaOH (k) H O2  Na+ (suda) + OH– (suda)

Ca(OH)2 (k) H O2  Ca2+ (suda) + 2OH– (suda)

NH3 oda sıcaklığında gaz hâlde bulunur ve su ortamında moleküler olarak çözünür. NH3 
moleküllerinin bir kısmı su molekülleri ile etkileşerek OH– iyonu oluşturur.

NH3 (g) + H2O (s) @ NH4
+  (suda) + OH– (suda)

KUVVETLİ BAZLAR ZAYIF BAZLAR

Formülü Adı Formülü Adı

NaOH
KOH
Ca(OH)2
Ba(OH)2
Mg(OH)2
LiOH

Sodyum hidroksit
Potasyum hidroksit
Kalsiyum hidroksit
Baryum hidroksit
Magnezyum hidroksit
Lityum hidroksit

NH3
CH3NH2

Amonyak
Metil amin

CO2, SO2 ve N2O5 gibi, bir ametal ile 
oksijen atomundan (en az iki tane) 
oluşan bileşiklere asidik oksit ya da 
asidik anhidrit adı verilir. Asidik ok-
sitler suda çözündüklerinde ortam-
da H+ iyonu oluşturur. Bu yüzden asit 
özelliği gösterirler. Asidik oksitler su-
suz asit olarak da bilinir.

Suda tamamen iyonlaşan bazlar 
kuvvetli baz, kısmen iyonlaşan ya 
da su molekülleri ile az sayıda iyon 
oluşturan bazlar zayıf baz olarak sı-
nıflandırılır.

Aşağıdaki maddelerin su ortamında 
hangi maddeleri oluşturacağını tepkime 
denklemlerini tamamlayarak gösteriniz.

1  SO3 (g) + H2O (s) @

2  N2O3 (g) + H2O (s) @

3  C6H5COOH (s) + H2O (s)@

4   P2O5 (g) + H2O (s)@

SIRA
SENDE

Ametal ve oksijen atomundan olu-
şan tüm bileşikler asit özelliği gös-
termez. Örneğin CO ve NO gibi 
ametal oksitler suda çok az çözün-
düğünden H+ iyonu oluşturmaz. 
Bu nedenle sulu çözeltileri asidik 
özellik göstermez. Bu tür bileşikle-
re nötr oksit denir.
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NH3 molekülünde olduğu gibi formülünde O ve H atomları (OH) bulunmayan ancak baz 
özelliği gösteren maddeler de vardır. Örneğin CaO, K2O ve Na2O gibi maddeler su or-
tamında OH– iyonu oluşturabildiklerinden bazik özellik gösterirler.

CaO (k) + H2O (s) $ Ca(OH)2 (suda)

CaO (k) + H2O (s) $ Ca2+ (suda) + 2OH– (suda)
ya da

Na2O (k)  + H2O (s) $ 2NaOH (suda)

Na2O (k)  + H2O (s) $ 2Na+ (suda) + 2OH– (suda)
ya da

2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Asitler ve bazlar tepkimeye girdiğinde tuz ve su oluştururlar. Eşit mol sayısında H+ ve 
OH– iyonu içeren aynı kuvvetteki asit ile baz tepkimeye girerse oluşan çözelti asidik ya 
da bazik özellik göstermez. Çünkü asit ile baz birbirinin asidik ve bazik özelliklerini gi-
derirler. Böylece nötr bir ortam oluşur. Bu şekilde gerçekleşen asit–baz tepkimelerine 
nötralleşme tepkimesi denir. Nötralleşme tepkimesi aşağıdaki gibi şematize edilebilir.

Asit

Asidik Bazik Nötral

Baz Tuz Su

CaO, K2O ve Na2O gibi, metal ile 
oksijen atomundan oluşan bileşikle-
re bazik oksit ya da metal oksit adı 
verilir. Bazik oksitler suda çözündü-
ğünde O–2 (oksit) iyonu ile su mole-
külleri tepkimeye girerek OH– iyonu 
oluştururlar. Bu yüzden baz özelliği 
gösterirler.

Bazı bazların yaygın adları
NaOH : Sud–kostik
KOH : Potas–kostik
Ca(OH)2 : Sönmüş kireç
NH3 : Amonyak

Aşağıdaki maddelerin su ortamında 
hangi maddeleri oluşturacağını tepkime 
denklemlerini tamamlayarak gösteriniz.

1  LiOH (k) + H2O (s) $

2  Mg(OH)2 (k) + H2O (s) $

3  K2O (k) + H2O (s) $

4   MgO (k) + H2O (s) $

5  CO2 (g) + Na2O (suda) $

4   CaO (suda) + SO3 (g) $

SIRA
SENDE
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Şemadan da görüldüğü gibi ürünlerdeki su, asitten gelen H+ ve bazdan gelen OH– iyon-
larının birleşmesiyle oluşur.

H+ (suda) + OH– (suda) $ H2O (s)

Yazılan bu denklem nötralleşme tepkimesinin net iyon denklemi olarak adlandırılır. Net 
iyon denklemine göre 1 mol H+ iyonu, 1 mol OH– iyonu ile nötralize olmaktadır. Aşağı-
daki tabloda bazı nötralleşme tepkimelerinin örnekleri verilmiştir.

 ASİT  BAZ  TUZ  SU

HNO3 + KOH $	 KNO3 + H2O

HBr + NaOH $	 NaBr + H2O

HCN + NaOH $	 NaCN + H2O

HF + KOH $	 KF + H2O

H2SO4 + Ca(OH)2 $	 CaSO4 + 2H2O

2HCl + Mg(OH)2 $	 MgCl2 + 2H2O

Diğer yandan KOH ile H2SO4’ün tepkimesi incelendiğinde;

2KOH (suda) + H2SO4 (suda) $ K2SO4 (suda) + 2H2O

nötralleşmenin gerçekleşmesi için 2 mol OH– iyonuna ihtiyaç vardır. Çünkü 1 mol H2SO4 
su ortamına 2 mol H+, 1 mol KOH ise 1 mol OH– iyonu vermektedir. Bu nedenle 1 mol 
H2SO4’ü nötralleştirmek için 2 mol KOH gerekmektedir.

SORU 

2 mol HCl ile 2 mol Ca(OH)2 tepkimeye giriyor. Buna göre;

a) Tepkimenin denklemini yazarak ortamın nötral olup olmadığını belirtiniz.
b) Sınırlayıcı bileşen hangi maddedir?

ÇÖZÜM 

Tepkimenin denklemi aşağıdaki gibidir.

a) 2HCl + Ca(OH)2 $  CaCl2 + 2H2O
 Tepkime denklemine göre 1 mol Ca(OH)2 ile 2 mol HCl nötralleşmektedir. 

Başlangıçta 2’şer mol asit–baz alındığı için ortamda Ca(OH)2 fazladır. Bu 
nedenle ortam nötral değil baziktir.

b)  2HCl + Ca(OH)2 $ CaCl2 + 2H2O
 Başlangıç: 2 mol 2 mol 0 0
 Değişim: –2 mol –1 mol +1 mol +2 mol
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 Son durum: 0 1 mol 1 mol 2 mol
 Sınırlayıcı bileşen tamamen biten HCl’dir.

Nötralleşme tepkimeleri su ortamın-
da gerçekleşir. Nötralleşme tepkime-
lerinde oluşan tuzlar suda çözünen 
ya da çözünmeyen türden olabilir.

Nötralleşmenin olabilmesi için asidin 
suda oluşturduğu H+ iyonunun mol 
sayısı ile bazın oluşturduğu OH– iyo-
nunun mol sayısının eşit olması ge-
rekir. Aksi durumda bu iyonlardan 
birinin mol sayısı diğerinden fazla 
olursa oluşan çözelti, miktarı faz-
la olan iyonun özelliğini (asit ya da 
baz) gösterir.

Asit ve bazların tepkimeleri titras-
yon adı verilen yöntemle gerçek-
leştirilir. Nötralleşme tepkimesinin 
tamamlanması titrasyonda kullanı-
lan indikatörün renk değiştirmesi ile 
anlaşılır.
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