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GEÇEN DERS HAKKINDA

 pH’ın tanımı
 pH hesaplanması
 pH örnekleri



HAFTALIK AKIŞ

 Genel Kimyaya Giriş ve Bilimsel Yöntem
 Madde, Maddenin yapısı ve Özellikleri
 Maddelerin Sınıflandırılması ve Ayrılması
 Birimler ve Çevirme Faktörü
 Atom ve Atom Teorileri
 Atomlar ve Periyodik Tablo
 Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı
 Ara Sınav
 Kimyasal Bağlar
 pH Kavramı
 Çözeltiler ve Çözünürlük
 Asitler
 Bazlar
 Gazlar
 Final Sınavı



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

 Çözeltilerdeki asit-baz dengesini hesaplar.
 Çözeltilerin pH ve konsantrasyonlarını hesaplar.
 Gaz kanunları hakkındaki soruları çözer.
 İdeal gaz kanunu açıklar.
 Maddenin özelliklerini açıklar.
 Elementlerin atomik yapılarını ve özelliklerini Periyodik Tablodaki 

konumlarına göre tanımlar.
 Elementlerin özelliklerini Periyodik Tablodaki konumlarına göre 

tanımlar.



 Çözeltinin tanımı
 Çözelti türleri
Moleküler bakış
Derişim birimleri
 Çözünürlüğe sıcaklığın etkisi
Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi
 Elektrolit / Elektrolit olmayan çözeltilerin kolligatif özellikleri
 Kolloidler



Çözelti

Kimyacılar çözeltileri en fazla çözebileceği madde miktarıyla yani çözebilme 
kapasitesi ile tanımlarlar.



Çözelti Türleri

Çözelti 
Türleri

Doymuş çözelti, bir çözücüde belirli bir sıcaklıkta en fazla 
miktarda çözünen madde içeren bir çözeltidir.

Doymamış çözelti, çözebilme kapasitesinden daha az çözünen 
içerir. 

Aşırı doymuş çözelti, doymuş bir çözeltide var olması 
gerekenden daha fazla çözünen madde ihtiva etmektedir.

Kristallenme, çözünmüş katının çözeltiden ayrılması ve kristaller oluşturması 
işlemidir.



Çözelti Türleri

Aşırı doymuş sodyum asetat çözeltisine (sol tarafta), küçük bir kristal tanecik 
eklendiğinde, hızlı bir şekilde sodyum asetat kristalleri oluşur.



Çözelti Türleri



Çözelti Oluşumuna Moleküler Bakış

Çözünen bir taneciğinin bir çözücü molekülünün yerine geçebilmesi, üç tür 
etkileşimin bağıl güçlerine bağlıdır:

• çözücü–çözücü etkileşimi
• çözünen–çözünen etkileşimi
• çözücü–çözünen etkileşimi



Çözelti ısısı ∆Hçözelti, şu şekilde verilir:
∆Hçözelti = ∆H1 + ∆H2 + ∆H3

Çözelti Oluşumuna Moleküler Bakış



Çözelti Oluşumuna Moleküler Bakış

Çözünme süreci moleküler düzeyde üç basamakta
olur: Önce çözücü ve çözünen molekülleri ayrışır 
(basamak 1 ve 2). Sonra bu çözücü ve çözünen

molekülleri karışır (basamak 3).



Çözelti Oluşumuna Moleküler Bakış

İki sıvı birbiri içinde her oranda tamamen çözünüyorsa, bu iki sıvıya 
karışabilir sıvılar denir. 

Metanol, etanol ve 1,2-etilen glikol gibi alkoller su molekülleri ile hidrojen 
bağları oluşturabildiğinden, bu alkoller su ile her oranda karışırlar.

Bir iyon veya molekülün çözücü moleküllerince 
belirli bir düzende sarılmasına solvasyon denir.



Derişim Birimlerinin Türleri

1. Kütlece yüzde
Ağırlıkça yüzde ya da ağırlık yüzdesi olarak da adlandırılır.
Çözünen madde kütlesinin çözelti kütlesine oranının 100 ile çarpımı olarak 
tanımlanır.

Kütlece Yüzde = (Çözünen kütlesi / (Çözünenin kütlesi + Çözücünün kütlesi) ) x 
%100

Çözeltinin kütlesi



Örnek

0.892 g potasyum klorür (KCI) numunesi 54.6 g suda çözülmektedir. 
Çözeltideki KCI’ün kütlece yüzdesi nedir?



KCI’nin kütlece yüzdesi = Çözünenin kütlesi / Çözeltinin kütlesi x %100
=( 0.892 g / 0.892 g + 54.6 g ) x %100

= %1.61

Çözüm



Derişim Birimlerinin Türleri

2. Mol Kesri (X) 

Bir çözeltide A bileşenin mol kesri XA şöyle tanımlanır;

A bileşeninin mol kesri= XA = A’nın molü / Tüm bileşenlerin molleri
toplamı

Mol kesri kütlece yüzde gibi birimsizdir. Çünkü iki benzer niceliğin oranıdır.



Derişim Birimlerinin Türleri

3. Molarite (M)

Molarite, 1 L çözeltide çözünen maddenin mol sayısı olarak daha tanımlanır.

Molarite= Çözünenin molü / Çözeltinin litresi

Buna göre, molaritenin birimi litre başına mol’dür. (mol/L).



4. Molalite (m)

Molalite, 1 kg (1000 g) çözücüde çözünmüş olan çözünenin mol sayısıdır. 

Molalite = Çözünenin molü / Çözücünün kütlesi (kg)

Derişim Birimlerinin Türleri



Örnek

198 g su içerisinde 24.4 g sülfürik asit içeren bir sülrifik asit çözeltisinin 
molalitesini hesaplayınız. (Sülfürik asitin mol kütlesi 98.09’dur).



1. Önce asitin mol kütlesini çevirme faktörü olarak alalım ve 24.4 g sülfürik 
asitin mol sayısını hesaplayalım.
H2SO4’ün molü = 24.4 g H2SO4 x (1 mol H2SO4 / 98.09 g H2SO4)

= 0.249 mol H2SO4

2. Suyun kütlesi 198 g= 0.198 kg’dır.
3. Molalite= 0.249 mol H2SO4 / 0.198 kg H2O 

= 1.26 m

Çözüm



Derişim Birimlerinin 
Karşılaştırılması

Molalite derişimi; çözünenin 
mol sayısı ve çözücünün 

kütlesi cinsinden 
tanımlandığından, sıcaklıktan 

bağımsızdır. 

Molarite (M) sıcaklığa 
bağlıdır. Çünkü, çözelti hacmi 

sıcaklık ile artar ve 
hacimdeki artıştan dolayı 

25°C’da 1,0 M olan bir çözelti 
45°C’da 0,97 M olabilir.



Çözünürlüğe Sıcaklığın Etkisi

Örneğin, NaNO3’in çözünürlüğü sıcaklık ile hızlı bir şekilde artarken, 
NaCl’ün çözünürlüğü ise çok az değişmektedir.
İki madde arasındaki bu büyük fark, karışımlardan saf maddeyi elde 
etmek için kullanılmaktadır. 

Ayrımsal
Kristallenme

Ayrımsal kristallendirme, maddelerin farklı çözünürlüklerine 
dayanarak, karışımdan saf bileşenlerine ayrılması işlemidir.



Çözünürlüğe Sıcaklığın Etkisi

Ayrımsal
Kristallenme

10 g NaCl ile kirlenmiş 90 g KNO3 numunemiz
olduğunu varsayalım. KNO3’ü saflaştırmak için bu
numune 60 °C’de 100 mL suda çözülür ve sonra
çözelti kademeli olarak 0 °C’ye soğutulur. Bu
sıcaklıkta, KNO3 ve NaCl’ün çözünürlükleri sırasıyla
12,1 g/100 g H2O ve 34,2 g/100 g H2O’dur. Böylece,
(90 −12) g yani 78 g KNO3 çözeltiden kristallenirken,
NaCl çözeltide çözünmüş olarak kalacaktır.
Böylelikle, KNO3’in başlangıçtaki miktarının % 90’ını
saf halde elde etmiş oluruz. KNO3 kristalleri süzme
ile çözeltiden ayrılabilir.



Gaz Çözünürlüğü ve Sıcaklık

Pratikte dış basınç katıların ve sıvıların çözünürlüğüne etki etmez ancak 
gazların çözünürlüğünü oldukça etkiler. Gazların çözünürlüğü ile basınç 

arasındaki nicel ilişki Henry yasası ile verilir. Bu yasaya göre bir gazın sıvıdaki 
çözünürlüğü çözelti üzerindeki gaz basıncıyla orantılıdır.

c = kP

(c= çözünen gazın molar derişimi (mol /L), P çözelti üzerindeki gaz basıncı (atm) ve k 
belirli bir gaz için sadece sıcaklığa bağlı sabit (mol /L . atm) )



Gaz Çözünürlüğü ve Sıcaklık

O2 gazının sudaki çözünürlüğüne sıcaklığın 
etkisi.

Sıcaklık artarken çözünürlüğün azaldığına dikkat 
ediniz. Çözelti üzerindeki gazın basıncı 1 atm'dir.

Henri yasası'nın moleküler gösterimi. 
Gazın çözelti üzerindeki kısmi basıncı (a)'dan
(b)'ye arttığında, çözünmüş gazın derişimi de artar.



Gaz Çözünürlüğü ve Sıcaklık

Oksijen molekülleri metabolizmada kullanılmak üzere 
dokulara taşınır:

Bu olay, oksijen molekülünün kandaki yüksek çözünürlüğünü açıklar



Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

Kolligatif özellikler, çözeltideki çözünen 
taneciklerin doğasına değil, sadece sayısına bağlı 
özelliklerdir. Bu özelliklerin hepsi ortak bir kökene 

yani, ortamdaki çözünen taneciklerinin atom, iyon 
ya da molekül sayısına bağlıdır.

Kolligatif özellikler;
buhar basıncı düşmesi, 

kaynama noktası 
yükselmesi, 

donma noktası alçalması
ozmotik basınçtır.



Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

Buhar 
basıncının 
düşmesi

Raoult Yasası şöyle tanımlanabilir: Bir çözeltideki çözücünün 
kısmi buhar basıncı (P1) saf çözücünün buhar basıncı (Pi) ile 
onun çözeltideki Mol kesrinin (X1) çarpımına eşittir. 

P1 = X1Pi



Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

Sulu çözeltilerin kaynama noktası yükselmesi ve 
donma noktası alçalmasını gösteren faz 
diyagramı.
Kesikli eğriler çözeltiye, kesiksiz eğriler saf 
çözücüye aittir. Görüldüğü gibi, çözeltinin 
kaynama noktası saf sudan daha yüksek, donma 
noktası ise daha düşüktür.

Kaynama 
Noktası 

Yükselmesi



Ozmotik
Basınç

Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

Çözücü moleküllerinin gözenekli bir zar boyunca seyreltik çözeltiden 
derişik çözeltiye doğru seçimli olarak geçişine dayanır. 



Ozmotik
Basınç

Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

(a) Saf çözücü (sol) ve çözelti (sağ) seviyeleri başlangıçta eşittir. (b) Ozmos esnasında, çözücünün soldan 
sağa net akışının bir sonucu olarak, çözelti tarafındaki seviye yükselir. Ozmotik basınç, denge anında sağ 
tüpteki sıvı sütun tarafından uygulanan hidrostatik basınca eşittir. Saf çözücü yerine, sağdakinden daha 
seyreltik bir çözelti konulduğu zaman da aynı etki meydana gelir.



Ozmotik
Basınç

Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

Kabın içinde eşit olmayan buhar basınçları soldaki beherden (saf su içeren) sağdakine (çözelti içeren) net bir
su aktarımına yol açar. (b) Dengede, soldaki beherdeki suyun tamamı sağdaki behere aktarılmıştır. Çözücü aktarımını 
sağlayan bu itici güç, ozmos olayına benzer.



Ozmotik
Basınç

Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

İzotonik

Hipertonik

Hipotonik

Eğer iki çözelti eşit derişimde ve aynı ozmotik basınçta ise

Eğer iki çözeltinin ozmotik basınçları eşit değilse 
daha yüksek derişimli çözelti 

Eğer iki çözeltinin ozmotik basınçları eşit 
değilse daha seyreltik derişimli çözelti 



Ozmotik
Basınç

Elekrolit Olmayan Çözeltilerin 
Kolligatif Özellikleri

Hücre,(a) izotonik çözeltide (b) 
hipotonik çözeltide ve (c) 
hipertonik çözeltide. Hücre (a)'da 
değişikliğe uğramaz, (b)'de şişer ve 
(c)'de büzüşür. (d) Soldan sağa 
doğru: izotonik çözelti, hipotonik
çözelti ve hipertonik çözelti 
içerisinde bir alyuvar hücresi.



Kolloidler

Kolloid, bir maddenin taneciklerinin(dağılan faz) diğer bir madde ortamında yani 
dağılma ortamında dağılmış halidir. Kolloidal tanecikler, normal çözünen 

moleküllerden çok daha büyük olup 1000 pm ile 1 000 000 pm aralığındadır.



Kolloid Türleri

Bazı kolloitler bize oldukça 
tanıdıktır. Aeresol, bir gaz 
içerisinde dağılmış katı 
tanecikler veya sıvı 
damlacıklar içerir, Emülsiyon, 
bir sıvı içerisinde diğer sıvı 
damlacıkların dağıtılması ile 
ortaya çıkan karışımdır. sol bir 
sıvı içerisinde katı 
parçacıkların 
süspansiyonudur.



Hidrofilik ve Hidrofobik
Kolloidler

Dağıtıcı ortamı su olan kolloitler, en 
önemli kolloitler arasında yer alırlar. 

Bu tür kolloitler, hidrofilik yani su seven, 
hidrofobik yani su sevmeyen olarak iki 

sınıflamada adlandırılır.



Hidrofilik ve Hidrofobik
Kolloidler

Hidrofobik kolloitlerin kararlılığını gösteren 
diyagram. Negatif iyonlar yüzeyde adsorplanır ve 
benzer yükler arasındaki itme, taneciklerin bir araya 
gelmesini engeller.

Protein gibi büyük
moleküllerin yüzeyindeki hidrofilik gruplar, suda molekülü 
kararlı hale getirir. Bütün bu grupların su ile hidrojen bağı 
oluşturabileceğini unutmayınız.



Hidrofilik ve Hidrofobik
Kolloidler

Hidrofobik kolloitlerin diğer bir yolla 
kararlı hale gelmesi, yüzeylerinde 
başka hidrofilik grupların bulunmasıyla 
mümkün olur. 
Sodyum stearatı ele alalım. 

Sabun molekülü polar bir başa ve polar 
olamayan uzun bir hidrokarbon 

kuyruğa sahiptir
(a) Sodyum stearat molekülü. (b) Molekülün basitleştirilmiş 
hidrofilik baş ve  gösterimi.



Hidrofilik ve Hidrofobik
Kolloidler

Sabunun temizleme etkisi. (a) Yağ suda çözünmez. (b) Suya sabun ilave edildiği zaman,
sabun moleküllerinin polar olmayan kuyrukları yağ içerisinde çözünür.(c) Sonuçta, yağ bir
emülsiyon şeklinde uzaklaştırılır. Her bir yağ damlasının hidrofilik olan iyonik dış kısma
sahip olduğuna dikkat ediniz.



HAFTANIN ÖZETİ

 Çözeltinin tanımı
 Çözelti türleri
Moleküler bakış
Derişim birimleri
 Çözünürlüğe sıcaklığın etkisi
Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisi
 Elektrolit olmayan çözeltilerin kolligatif özellikleri
 Elektrolit çözeltilerin kolligatif özellikleri
 Kolloidler



SORU VE ÖNERİLER



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

 Çözeltinin tanımını yapınız.
 Çözelti türlerini açıklayınız.
Derişim birimleri açıklayınız.
 Çözünürlüğe sıcaklığın etkisini açıklayınız.
Gazların çözünürlüğüne basıncın etkisini açıklayınız.
 Elektrolit olmayan çözeltilerin kolligatif özelliklerini açıklayınız.
 Elektrolit çözeltilerin kolligatif özelliklerini açıklayınız.
 Kolloidleri tanımlayınız.
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BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

 Asitler
 Asitlerin tanımı
 Asitlerin özellikleri
 İlgili hesaplamalar




