
LEKELER SUSUZ LEKELER SUSUZ 
ÇÇIKAR MI?IKAR MI?



�� GGüünlnlüük Yak Yaşşam Olayam Olayıı: : 
Kuru temizleme nasKuru temizleme nasııl yapl yapııllıır?r?

�� Kimya Konusu :Kimya Konusu :
Kimyasal BaKimyasal Bağğlarlar
ÇöÇözeltilerzeltiler

�� Kimya Konusu Kimya Konusu ĐĐle le ĐĐlilişşkisi:kisi:
ÇöÇözzüünme olaynme olayıında kimyasal banda kimyasal bağğlarlarıın roln rolüü
ve gve güünlnlüük yak yaşşamda kullanamda kullanıılan lan çöçözzüüccüülerin lerin 
seseççiminde kimyasal baiminde kimyasal bağğlarlarıın n öönemi    nemi    



HEDEFLER VE DAVRANIHEDEFLER VE DAVRANIŞŞLARLAR

1.1. HEDEF : Kuru temizlemeyi kavrayabilme.HEDEF : Kuru temizlemeyi kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :
1.Kuru temizlemenin hangi ama1.Kuru temizlemenin hangi amaççlarla            larla            
yapyapııldldığıığınnıı aaççııklar.klar.
2.Kuru temizlemenin 2.Kuru temizlemenin öözelliklerini belirtir.zelliklerini belirtir.
3.Kuru temizlemede kullan3.Kuru temizlemede kullanıılan lan çöçözzüüccüülere lere 
öörnekler verir.  rnekler verir.  
4.Kuru temizlemenin avantajlar4.Kuru temizlemenin avantajlarıınnıı ssııralar.ralar.



2.2. HEDEF : AtomlarHEDEF : Atomlarıı bir arada tutan kuvvetleri bir arada tutan kuvvetleri 
kavrayabilme kavrayabilme 

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :

11--AtomlarAtomlarıı bir arada tutan kuvvetlerin varlbir arada tutan kuvvetlerin varlığıığınnıı
bilir ve kimyasal babilir ve kimyasal bağğ olarak adlandolarak adlandıırrıır.r.

22--Kimyasal baKimyasal bağğlarlarıın kurulmasn kurulmasıınnıın nedenlerini n nedenlerini 
aaççııklar.klar.

33--Kimyasal baKimyasal bağğ ççeeşşitlerini aitlerini aççııklar.klar.



3.3. HEDEF: HEDEF: ĐĐyonik bayonik bağığı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilme.kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :

1.1.ĐĐyonik bayonik bağığın tann tanıımmıınnıı yapar.yapar.

2.2.ĐĐyonik bayonik bağığın n öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.

3.3.ĐĐyonik bayonik bağığın olun oluşşumunu aumunu aççııklar.klar.

4.4.ĐĐyonik bayonik bağğllıı bilebileşşiklere iklere öörnekler verir.rnekler verir.



4.4. HEDEF : HEDEF : KovalentKovalent babağığı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilme. kavrayabilme. 

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :
1. 1. KovalentKovalent babağığın tann tanıımmıınnıı yapar.yapar.
2. 2. KovalentKovalent babağığın n öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.
3. 3. KovalentKovalent babağığın olun oluşşumunu aumunu aççııklar.klar.
4. 4. KovalentKovalent babağğllıı bilebileşşiklerin iklerin öözelliklerini zelliklerini 
aaççııklar.klar.
55--KovalentKovalent babağğllıı bilebileşşiklere iklere öörnekler verir.rnekler verir.



5.5. HEDEF : Polar HEDEF : Polar kovalentkovalent babağığı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilme.kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:
1. Polar 1. Polar kovalentkovalent babağığın tann tanıımmıınnıı yapar.yapar.
2. 2. HibritleHibritleşşmeyimeyi aaççııklar.klar.
3. Polar 3. Polar kovalentkovalent babağığın n öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.
4. Polar 4. Polar kovalentkovalent babağığın olun oluşşumunu aumunu aççııklar.klar.
5. Polar 5. Polar kovalentkovalent babağğllıı bilebileşşiklere iklere öörnekler verir.rnekler verir.
6. Polar 6. Polar kovalentkovalent babağğllıı bilebileşşiklerin iklerin öözelliklerini zelliklerini 
aaççııklar.klar.



6.6. HEDEF: HEDEF: ApolarApolar kovalentkovalent babağığı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilme.kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :

1. 1. ApolarApolar kovalentkovalent babağığın tann tanıımmıınnıı yapar.yapar.

2. 2. ApolarApolar kovalentkovalent babağığın n öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.

3. 3. ApolarApolar kovalentkovalent babağığın olun oluşşumunu aumunu aççııklar.klar.

4. 4. ApolarApolar kovalentkovalent babağğllıı bilebileşşiklerin iklerin öözelliklerini zelliklerini 
aaççııklar. klar. 

5. 5. ApolarApolar kovalentkovalent babağğllıı bilebileşşiklere iklere öörnekler verir.rnekler verir.



ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLER

7.7. HEDEF : HEDEF : ÇöÇözelti ve zelti ve öözelliklerini kavrayabilme.zelliklerini kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

11-- ÇöÇözzüünme kavramnme kavramıınnıı aaççııklar.klar.

22-- ÇöÇözeltiyi homojen bir karzeltiyi homojen bir karışıışım olarak am olarak aççııklar.klar.

33-- ÇöÇözeltinin bilezeltinin bileşşenlerini aenlerini aççııklar.klar.

44-- ÇöÇözeltilerin zeltilerin öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.



8.8. HEDEF: Suyun yapHEDEF: Suyun yapıısal sal öözelliklerini kavrayabilme.zelliklerini kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

11-- Suyun fiziksel Suyun fiziksel öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.

22-- Suyun molekSuyun moleküül yapl yapııssıınnıı aaççııklar.klar.

33-- Suyun neden iyi bir Suyun neden iyi bir çöçözzüüccüü olduolduğğunu aunu aççııklar.klar.

44-- Suyun iyi bir Suyun iyi bir çöçözzüüccüü olarak yaolarak yaşşamamıımmıızdaki zdaki 
öönemini nemini öörneklerle arneklerle aççııklar. klar. 



9.9. HEDEF:HEDEF:ÇöÇözelti zelti ççeeşşitlerini kavrayabilme.itlerini kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

11-- ÇöÇözeltileri hallerine gzeltileri hallerine gööre sre sıınnııflandflandıırrıır ve ar ve aççııklar.klar.

22-- ÇöÇözzüünmnmüüşş olan madde miktarolan madde miktarıına gna gööre re çöçözeltileri zeltileri 
ssıınnııflandflandıırrıır ve ar ve aççııklar.klar.

33-- Doygunluk durumuna gDoygunluk durumuna gööre re çöçözeltileri zeltileri 
ssıınnııflandflandıırrıır ve ar ve aççııklar.klar.

44-- Elektrik iletkenliElektrik iletkenliğğine gine gööre re çöçözeltileri szeltileri sıınnııflandflandıırrıır r 
ve ave aççııklar.klar.

55-- TTüüm m çöçözelti zelti ççeeşşitlerine gitlerine güünlnlüük yak yaşşamdan  amdan  
öörnekler verir.rnekler verir.



10.10. HEDEF:Maddelerin HEDEF:Maddelerin çöçözzüünnüürlrlüüklerini klerini 
kavrayabilme.kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

11-- ÇöÇözzüünnüürlrlüük kavramk kavramıınnıı aaççııklar.klar.

22-- GazlarGazlarıın sudaki n sudaki çöçözzüünnüürlrlüüğğüünnüün canln canlıılar ilar iççin in 
öönemini belirtir.nemini belirtir.

33-- Maddelerin sudaki Maddelerin sudaki çöçözzüünnüürlrlüüklerini karklerini karşışılalaşşttıırrıır.r.

44-- Sulu Sulu çöçözeltilerde maddelerin zeltilerde maddelerin çöçözzüünnüürlrlüüğğüünnüü
ifade eden uygun birimleri kullanifade eden uygun birimleri kullanıır.r.



11.11. HEDEF:HEDEF:ÇöÇözzüünnüürlrlüüğğe etki eden fakte etki eden faktöörleri rleri 
kavrayabilme.kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

11-- SSııcaklcaklığıığın n çöçözzüünnüürlrlüüğğe etkisini ae etkisini aççııklar.klar.

22-- BasBasııncncıın n çöçözzüünnüürlrlüüğğe etkisini ae etkisini aççııklar.klar.

33-- ÇöÇözzüüccüü ttüürrüünnüün n çöçözzüünnüürlrlüüğğe etkisini ae etkisini aççııklar.klar.

44-- ÇöÇözzüünenin tnenin tüürrüünnüün n çöçözzüünnüürlrlüüğğe etkisini ae etkisini aççııklar.klar.

55-- Ortak iyon iOrtak iyon iççeren bir eren bir çöçözeltideki zeltideki çöçözzüünnüürlrlüüğğüü
öörneklerle arneklerle aççııklar.klar.



KURU TEMKURU TEMĐĐZLEMEZLEME



KURU TEMKURU TEMĐĐZLEME     ZLEME     
NEDNEDĐĐR?R?



HANGHANGĐĐ AMAAMAÇÇLARLA KURU LARLA KURU 
TEMTEMĐĐZLEMEYZLEMEYĐĐ KULLANIRIZ?KULLANIRIZ?



NEDEN KURU NEDEN KURU 
TEMTEMĐĐZLEME ZLEME 
DENDENĐĐLMEKTEDLMEKTEDĐĐR?R?



KURU TEMKURU TEMĐĐZLEMEDE  HANGZLEMEDE  HANGĐĐ
MADDELER KULLANILIR?MADDELER KULLANILIR?



KURU KURU 
TEMTEMĐĐZLEME ZLEME 
NEDNEDĐĐR VE R VE 

NASIL YAPILIR?NASIL YAPILIR?



�� Kuru temizlemede leke tKuru temizlemede leke tüürlerine grlerine gööre re ççeeşşitli itli çöçözzüüccüüler kullanler kullanııllıır. r. 
Bunlar :Bunlar :

Apolar yapılı lekeler

(Yağ,mürekkep,mum,zift lekesi)

ApolarApolar yapyapııllıı leke leke 
ççııkarkarııccıılarlar
CClCCl44,C,C22ClCl44,,CC22HClHCl3 3 

Polar yapılı lekeler

(oje,kan lekesi)

Polar yapılı leke 
çıkarıcılar

Gliserin (C3H8O3 ) , aseton 
(C3H6O )

Đyonik yapılı lekeler

(Beyaz şarap,salça,ketçap,ter 
lekeleri )

Đyonik yapılı leke 
çıkarıcılar

Anyonik,katyonik yüzey aktif 
maddeler



�� Kuru temizleme iKuru temizleme işşleminde kullanleminde kullanıılan lan 
leke leke ççııkarkarııccıılar lar ççeeşşitli itli çöçözzüüccüülerdir.Bu lerdir.Bu 
çöçözzüüccüüler ler apolarapolar,polar ya da iyonik ,polar ya da iyonik 
yapyapıılarlarıına gna gööre lekelere etki eder ve re lekelere etki eder ve 
kendilerine benzer yapkendilerine benzer yapııdaki lekeleri daki lekeleri 
çöçözerek giysi yzerek giysi yüüzeyinden lekelerin zeyinden lekelerin 
uzaklauzaklaşşmalarmalarıınnıı sasağğlar.lar.



Kazara giysisinin Kazara giysisinin üüzerine zerine kerosenkerosen ddööken ken JolyJoly Belin adBelin adıında bir nda bir 
FransFransıız, hayretle bunun giysisinin z, hayretle bunun giysisinin üüzerindeki lekeyi zerindeki lekeyi 
temizleditemizlediğğini gini göörrüür. Bu ir. Bu işşin in üüzerine giden Belin, 1840'lzerine giden Belin, 1840'lıı yyııllarda llarda 
Paris'te ilk kuru temizleme iParis'te ilk kuru temizleme işşletmesini aletmesini aççar. ar. 

Bu temizlemeye her ne kadar kuru temizleme deniyorsa da Bu temizlemeye her ne kadar kuru temizleme deniyorsa da 
kuru olarak yapkuru olarak yapıılmayan; ancak su, sabun, deterjan v.b. lmayan; ancak su, sabun, deterjan v.b. 
çöçözzüüccüüler kullanler kullanıılmadan; lmadan; perkloretilenperkloretilen kimyasal kimyasal çöçözzüüccüüssüünnüün n 
kullankullanıılmaslmasııyla yapyla yapıılan temizlemedir. lan temizlemedir. 

KURU TEMĐZLEME



�� BaBaşşlanglangııççta kuru temizlemede ta kuru temizlemede çöçözzüüccüü madde madde 
olarak gaz ve olarak gaz ve kerosenkerosen kullankullanııllııyordu. yordu. 
GGüünnüümmüüzde ise hemen hemen tzde ise hemen hemen tüüm dm düünyada nyada 
““perkloroetilenperkloroetilen”” veya kveya kıısaca saca ““perkperk”” diye diye 
tantanıımlanan bir mlanan bir çöçözzüüccüü kullankullanıılmakta. lmakta. 

�� CC22ClCl44

�� Giysilerinizi evde Giysilerinizi evde ççamaamaşışır makinesinde yr makinesinde yııkarken karken 
kirleri kirleri çöçözen madde sudur.zen madde sudur.



�� Ancak Ancak öörnerneğğin yin yüünlnlüü kumakumaşşlarda oldularda olduğğu gibi, biru gibi, birççok ok 
kumakumaşş ttüürrüünde su etkili olmayabilir. nde su etkili olmayabilir. 

�� Kuru temizlemede suyun yerine bir petrol Kuru temizlemede suyun yerine bir petrol üürrüünnüü
kullankullanııllıır. r. ĐĐnsanlarda nsanlarda ııslaklslaklıık, suyla temas anlamk, suyla temas anlamıında nda 
algalgıılandlandığıığından bu indan bu işşleme kuru temizleme denilir. leme kuru temizleme denilir. 
AslAslıında olay kuru ortamda yapnda olay kuru ortamda yapıılmaz. lmaz. 



�� Elbiseler, kuru temizleyicide su yerine bu Elbiseler, kuru temizleyicide su yerine bu 
çöçözzüüccüü ile temizlenir. ile temizlenir. ÇöÇözzüüccüü
buharlabuharlaşşmasmasıın, havayn, havayıı kirletmesin ve kirletmesin ve 
tekrar kullantekrar kullanıılabilsin diye her seferinde bir labilsin diye her seferinde bir 
yerde toplanyerde toplanıır. Bu r. Bu şşekilde temizlenen ekilde temizlenen 
giysiler, giysiler, üüttüülenince yeni gibi dururlar.lenince yeni gibi dururlar.



�� Kuru temizlemenin Kuru temizlemenin 
avantajlaravantajlarıından biri ndan biri 
de kumade kumaşşlarlarıın n 
ççekmelerine ve ekmelerine ve 
şşekillerini ekillerini 
kaybetmelerine yol kaybetmelerine yol 
aaççmamasmamasııddıır. r. 



�� Bu temizlemede kullanBu temizlemede kullanıılan lan perkloroetilenperkloroetilen, , 
HHĐĐDROFDROFĐĐLLĐĐK K öözellizelliğğe sahip (su emerek e sahip (su emerek şşiişşen, en, 
kkıısalan kumasalan kumaşşlar) tekstil liflerini bozmaz.lar) tekstil liflerini bozmaz.

�� KumaKumaşş liflerinin temizleme sliflerinin temizleme sıırasrasıında aldnda aldııklarklarıı bu bu 
kimyasal madde, kurutma esnaskimyasal madde, kurutma esnasıında unda uççar. ar. 
ÇüÇünknküü perkloroetilenperkloroetilen, 70 derecede , 70 derecede 
buharlabuharlaşşarak, kumaarak, kumaşışı bozmadan, kumabozmadan, kumaşş
üüzerinde ve bzerinde ve büünyesinde su gibi nemlilik nyesinde su gibi nemlilik 
bbıırakmadan, suda oldurakmadan, suda olduğğu gibi kumau gibi kumaşışı şşiişşirip irip 
kkıısaltmadan ve saltmadan ve ççektirmeden kumaektirmeden kumaşışı kendi kendi 
normal boyutunda bnormal boyutunda bıırakarak buhar olarak terk rakarak buhar olarak terk 
eder. eder. 



KKĐĐMYASAL BAMYASAL BAĞĞLARLAR



KKĐĐMYASAL BAMYASAL BAĞĞLARLAR

Kimyasal baKimyasal bağğ,, molekmoleküüllerde atomlarllerde atomlarıı bir bir 
arada tutan kuvvettir. Bir baarada tutan kuvvettir. Bir bağığın n 
oluoluşşabilmesi iabilmesi iççin atomlar tek bain atomlar tek başışına na 
bulunduklarbulunduklarıı zamankinden daha kararlzamankinden daha kararlıı (az (az 
enerjiye sahip) olmalenerjiye sahip) olmalııddıırlar. Genelleme rlar. Genelleme 
yapmak gerekirse bayapmak gerekirse bağğlar olular oluşşurken urken 
ddışışararııya enerji verirler.ya enerji verirler.



�� Atomlar baAtomlar bağğ yaparken, elektron diziliyaparken, elektron dizilişşlerini lerini 
soygazlarasoygazlara benzetmeye benzetmeye ççalalışıışırlar. Bir rlar. Bir 
atomun yapabileceatomun yapabileceğği bai bağğ saysayııssıı, sahip , sahip 
olduolduğğu veya az enerji ile sahip olabileceu veya az enerji ile sahip olabileceğği i 
yaryarıı dolu dolu orbitalorbital saysayııssıına ena eşşittir.ittir.

�� SoygazlarSoygazlarıınn bilebileşşik oluik oluşşturamamasturamamasıınnıın n 
sebebi bsebebi büüttüün n orbitallerininorbitallerinin dolu dolu 
olmasolmasıındandndandıırr



Suyun molekSuyun moleküül il iççi bai bağğlarlarıı ::



Suyun molekSuyun moleküülleri araslleri arasıı babağğlarlarıı ::



ĐĐYONYONĐĐK BAK BAĞĞLARLAR

�� Elektronegatiflikleri farklElektronegatiflikleri farklıı olan iki atom arasolan iki atom arasıındaki ndaki 
elektron alelektron alışış veriverişşi sonucunda olui sonucunda oluşşan (+) vean (+) ve ((--) y) yüüklklüü
iyonlar birbirlerine iyonik baiyonlar birbirlerine iyonik bağğlarla balarla bağğlanlanıır. Bu iyonlar r. Bu iyonlar 
arasarasıındaki bandaki bağğ elektrostatik elektrostatik ççekim kuvvetidir. ekim kuvvetidir. 

�� Metaller elektron vererek (+) deMetaller elektron vererek (+) değğerlik, ametaller elektron erlik, ametaller elektron 
alarak (alarak (––) de) değğerlik alerlik alıırlar. Bu rlar. Bu şşekilde oluekilde oluşşan (+) ve (an (+) ve (––) ) 
yyüükler birbirini bkler birbirini büüyyüük bir kuvvetle k bir kuvvetle ççekerler. Bu ekerler. Bu ççekim ekim 
iyonik baiyonik bağığın olun oluşşumuna sebep olur. Onun iumuna sebep olur. Onun iççin iyonik bain iyonik bağğllıı
bilebileşşikleri ayrikleri ayrışışttıırmak zordur.rmak zordur.
Elektron aktarElektron aktarıımmııyla oluyla oluşşan bilean bileşşiklerde, kaybedilen ve iklerde, kaybedilen ve 
kazankazanıılan elektron saylan elektron sayıılarlarıı eeşşit olmalit olmalııddıır. r. 



�� ÖÖrnek olarak rnek olarak NaClNaCl verecek olursakverecek olursak NaNa
(sodyum) bir elektron vererek (sodyum) bir elektron vererek NaNa+ + 
katyonunu olukatyonunu oluşşturur ve bu elektronturur ve bu elektron ClCl
(klor) taraf(klor) tarafıından alndan alıınnıır ve r ve ClCl-- anyonunu anyonunu 
oluoluşşturur. turur. ĐĐki zki zııt yt yüüklklüü iyon arasiyon arasıındaki ndaki 
elektrostatik elektrostatik ççekim nedeniyle iyonik bir ekim nedeniyle iyonik bir 
babağğ oluoluşşur. Bu kuvvetli ur. Bu kuvvetli ççekim ekim 
kuvvetinden dolaykuvvetinden dolayıı erime noktalarerime noktalarıı
yyüüksektir. ksektir. 





�� ĐĐyonik katyonik katıılar belirli bir kristal yaplar belirli bir kristal yapıı
oluoluşştururlar.tururlar.

�� ĐĐyonik bayonik bağğllıı bilebileşşikler oda sikler oda sııcaklcaklığıığında katnda katıı
halde bulunurlar. halde bulunurlar. 

�� ĐĐyonik bileyonik bileşşikler katikler katıı halde elektrihalde elektriğği iletmez. i iletmez. 
SSııvvıı halde ve halde ve çöçözeltileri elektrizeltileri elektriğği iletir.i iletir.



�� NaClNaCl, , MgSMgS, BaCl2 bile, BaCl2 bileşşikleri iyonik baikleri iyonik bağğllıı
bilebileşşiklere iklere öörnek olarak verilebilir.rnek olarak verilebilir.



KOVALENT BAKOVALENT BAĞĞLARLAR

�� Elektronegatiflikleri birbirine yakElektronegatiflikleri birbirine yakıın n 
veya aynveya aynıı olan atomlarolan atomlarıın elektronlarn elektronlarıınnıı
ortaklaortaklaşşa kullanmalara kullanmalarıı sonucunda sonucunda 
oluoluşşan baan bağğa a kovalentkovalent babağğ denir. Hdenir. H22, , 
FF22, Cl, Cl22, O, O22, P, P44, S, S88 kovalentkovalent babağğllıı
molekmoleküüllerdir.llerdir.

LewisLewis kuralkuralıına gna göörere



�� ClCl ile ile ClCl birer elektronlarbirer elektronlarıınnıı ortaklaortaklaşşa a 
kullanarak kullanarak kovalentkovalent babağğ oluoluşşturur. Bu turur. Bu 
elektron elektron ççifti baifti bağğ olarak olarak ççizgi izgi şşeklinde eklinde 
ggöösterilir. sterilir. 

�� ClCl--ClCl

�� AynAynıı iki atom arasiki atom arasıında bir elektron nda bir elektron 
ççiftinden daha fazla elektron ortaklaiftinden daha fazla elektron ortaklaşşa a 
kullankullanıılabilir. Buna labilir. Buna ççoklu oklu kovalentkovalent babağğ ismi ismi 
verilir. verilir. ÇÇift baift bağğda, iki atom arasda, iki atom arasıında iki nda iki 
elektron elektron ççifti, ifti, üçüç babağğda ise da ise üçüç elektron elektron ççifti ifti 
bulunur.bulunur.



KovalentKovalent BaBağğllıı MolekMoleküüllerden llerden 
OluOluşşan Maddelerin an Maddelerin ÖÖzelliklerizellikleri

�� KovalentKovalent babağğllıı molekmoleküüllerden olullerden oluşşan maddeler, an maddeler, 
iyonik ve metalik baiyonik ve metalik bağğllıı maddelere nazaran daha maddelere nazaran daha 
ddüüşşüük kaynama ve erime noktask kaynama ve erime noktasıına ve ayrna ve ayrııca ca 
daha ddaha düüşşüük erime ve buharlak erime ve buharlaşşma ma ııssıılarlarıına na 
sahiptirler.sahiptirler.

�� ÇüÇünknküü bir iyonik bilebir iyonik bileşşiiğği eritirken i eritirken ççok kuvvetli ok kuvvetli 
olan iyonik baolan iyonik bağğlarlarıı kkıırmak irmak iççin yin yüüksek sksek sııcaklcaklığığa a 
ııssııtmak gereklidir. tmak gereklidir. 



�� Halbuki molekHalbuki moleküüllerden olullerden oluşşan bir katan bir katıı maddeyi maddeyi 
eritmek ieritmek iççin iyonik bain iyonik bağğa ga gööre re ççok daha zayok daha zayııf olan f olan 
molekmoleküüller arasller arasıı ççekim kuvvetlerini yenmek, ekim kuvvetlerini yenmek, 
gerekecegerekeceğğinden daha dinden daha düüşşüük bir sk bir sııcaklcaklığığa a 
ııssııtmak kafi olacakttmak kafi olacaktıır.r.

�� DDüüşşüük yok yoğğunlukludurlar, gaz sunlukludurlar, gaz sııvvıı ve katve katıı
haldedirler. haldedirler. 

�� KatKatıı halde iken khalde iken kıırrıılganlgan ve zayve zayııf yumuf yumuşşak veya ak veya 
mumsu bir yapmumsu bir yapıılarlarıı vardvardıır.r.

�� Elektrik ve Elektrik ve ııssııyyıı ççok azok az iletirler. iletirler. 

�� Genellikle organik Genellikle organik çöçözzüüccüülerle lerle çöçözzüünebilirler.nebilirler.



Hidrojen atomlarHidrojen atomlarıı arasarasıında nda 
oluoluşşan an kovalentkovalent babağğ ::



Hidrojen ve Oksijen atomlarHidrojen ve Oksijen atomlarıı
arasarasıında olunda oluşşan an kovalentkovalent babağğ ::



Şekil :H2 ve HI de Bağ Uzunlukları



� Tablo : Bazı Yaygın Tekli, Çiftli ve Üçlü Bağların 
Ortalama  Bağ Uzunlukları

Bağ türü Bağ uzunluğu (A°)
C—H                           1.07
C—O                           1.43
C=O                             1.21
C—C                            1.54
C=C                              1.33
C≡C                              1.20
C—N                             1.43
C=N                               1.38
C≡N                               1.16
N—O                             1.36
N=O                               1.22
O—H                              0.96





POLAR KOVALENT BAPOLAR KOVALENT BAĞĞ



POLAR KOVALENT BAPOLAR KOVALENT BAĞĞ
Elektronegatiflikleri birbirinden farklElektronegatiflikleri birbirinden farklıı iki atomun iki atomun 
oluoluşşturduturduğğu u kovalentkovalent babağğlarda ortak kullanlarda ortak kullanıılan lan 
elektron elektron ççifti eifti eşşit olarak paylait olarak paylaşışılmaz. Daha lmaz. Daha 
elektronegatif olan atom tarafelektronegatif olan atom tarafıından bu elektron ndan bu elektron ççifti ifti 
daha fazla daha fazla ççekilir ve bekilir ve bööyleceylece polar polar kovalentkovalent babağğ
oluoluşşur. ur. 

BazBazıı atomlar arasatomlar arasıındaki elektronegatiflik sndaki elektronegatiflik sıırasrasıı
aaşşaağığıda verilmida verilmişştir.tir.

F>O>N>F>O>N>ClCl>>BrBr>C>I>H >C>I>H 



ClCl (klor) atomunun elektronegatifli(klor) atomunun elektronegatifliğği H i H 
(hidrojen) atomundan (hidrojen) atomundan ççok fazla olduok fazla olduğğu iu iççin in 
ortak elektronlar klor atomu tarafortak elektronlar klor atomu tarafıından daha ndan daha 
ççok ok ççekilir ve hidrojen kekilir ve hidrojen kıısmi pozitif ysmi pozitif yüükle kle 
yyüüklenirken, klor kklenirken, klor kıısmi negatif ysmi negatif yüükle ykle yüüklenir. klenir. 
BBööylelikle ylelikle dipoldipol moment olumoment oluşşur.ur.

DipolDipol momenti olan molekmomenti olan moleküüller ller polardpolardıırr..

H+δ - Cl-δ







HHĐĐBRBRĐĐTLETLEŞŞMEME
�� KovalentKovalent babağğlar, lar, orbitallerinorbitallerin öörtrtüüşşmesi mesi 

sonucunda gersonucunda gerççekleekleşşirler. irler. OrbitallerindeOrbitallerinde
öörtrtüüşşebilmesi iebilmesi iççin, in, öörtrtüüşşmeye katmeye katıılan lan orbitallerinorbitallerin
birer elektron ibirer elektron iççermesi gerekmektedir.Her atom ermesi gerekmektedir.Her atom 
ççiftleiftleşşmemimemişş elektron sayelektron sayııssıı kadar bakadar bağğ yapabilir.yapabilir.

�� ĐĐki veya daha fazla atom ki veya daha fazla atom orbitalleriniorbitallerini, birbirleri ile , birbirleri ile 
hibritlehibritleşşmeyemeye uygun simetriye getiriler. Buygun simetriye getiriler. Bööylelikle ylelikle 
oluoluşşan yeni an yeni orbitallereorbitallere hibrithibrit orbitalleriorbitalleri denir. denir. 
HibirtleHibirtleşşmeninmenin gergerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin in orbitallerinorbitallerin
enerjileri birbirine yakenerjileri birbirine yakıın olmaln olmalııddıır.r.



)

Sigma bağı



�� pi Bapi Bağığı

P P orbitallerininorbitallerinin dikey olarak dikey olarak öörtrtüüşşmesi ile olur.mesi ile olur.



spsp HibritleHibritleşşmesimesi

�� BeFBeF22 öörnerneğği verilerek i verilerek spsp hibritlehibritleşşmesimesi
aaççııklanabilir. klanabilir. ÖÖncelikle atomlarncelikle atomlarıın elektron n elektron 
dizilimleri yazdizilimleri yazııllıır. r. 

�� 4Be :    1s2       2s2 4Be :    1s2       2s2 



�� 9F9F :1s2 2s2 2p5:1s2 2s2 2p5

BeBe’’ ninnin 2 tane ba2 tane bağğ yapabilmesi iyapabilmesi iççin 2 tane in 2 tane 
yaryarıı dolu dolu orbitalininorbitalinin olmasolmasıı gerekiyor . Bu gerekiyor . Bu 
nedenle 2s2 deki 2 elektronundan birini bir nedenle 2s2 deki 2 elektronundan birini bir 
sonraki kabusonraki kabuğğa uyara uyarıır. Ar. Aşşaağığıdaki gibi badaki gibi bağğ
yapmaya hazyapmaya hazıır 2 tane yarr 2 tane yarıı dolu dolu orbitalorbital
oluoluşşturur. turur. 



�� 2 tane F atomunun 2pz deki elektronlar2 tane F atomunun 2pz deki elektronlarıı
bu bu orbitallereorbitallere yerleyerleşşerek erek spsp hibritlehibritleşşmesimesi
gergerççekleekleşştirirler.tirirler.

. 

BeCl2 bağ açıları 180° olan doğrusal sp hibriti
yapar.







sp2 sp2 HibritleHibritleşşmesimesi

�� BH3 BH3 öörnerneğği verilerek sp2 i verilerek sp2 hibritlehibritleşşmesimesi
aaççııklanabilir. klanabilir. ÖÖncelikle atomlarncelikle atomlarıın elektron n elektron 
dizilimleri yazdizilimleri yazııllıırr

�� 5B5B : 1s2    2s2    2p1: 1s2    2s2    2p1



�� 1H1H : 1s1: 1s1

�� B B ninnin 3 tane ba3 tane bağğ yapabilmesi iyapabilmesi iççin 3 tane yarin 3 tane yarıı
dolu dolu orbitalininorbitalinin olmasolmasıı gerekiyor . Bu nedenle gerekiyor . Bu nedenle 
2s2 deki 2 elektronundan birini bir sonraki 2s2 deki 2 elektronundan birini bir sonraki 
kabukabuğğa uyara uyarıır. Ar. Aşşaağığıdaki gibi badaki gibi bağğ yapmaya yapmaya 
hazhazıır 3 tane yarr 3 tane yarıı dolu dolu orbitalorbital oluoluşşturur. turur. 



3 tane H atomunun da 1s1 deki elektronları bu orbitallere
yerleşerek sp2 hibritleşmesini gerçekleştirirler. 



�� BH3 molekBH3 moleküüllüü babağğ aaççıılarlarıı 120120°° olan olan üçüçgen gen 
ddüüzlem yapzlem yapııya sahip sp2ya sahip sp2 hibritinihibritini oluoluşştururlar. tururlar. 





sp3 sp3 HibritleHibritleşşmesimesi
�� H atomunu elektron daH atomunu elektron dağığıllıımmıı

1H1H : 1s1: 1s1

�� Karbon atomunun elektron daKarbon atomunun elektron dağığıllıımmıı

6C :1s2  2s2   2p26C :1s2  2s2   2p2 şşeklindedir. eklindedir. 



�� Bu durumda karbon atomunun baBu durumda karbon atomunun bağğ
yapabilecek 2 tane eyapabilecek 2 tane eşşleleşşmemimemişş elektronu elektronu 
ggöözzüükküüyor. Fakat 4 hidrojen atomu ile bayor. Fakat 4 hidrojen atomu ile bağğ
yapmasyapmasıı bekleniyor. Bu durumda 2s2 deki bekleniyor. Bu durumda 2s2 deki 
iki elektrondan biri 2pz iki elektrondan biri 2pz orbitalineorbitaline uyaruyarııllıır. r. 
BBööylece karbon atomunu 4 tane baylece karbon atomunu 4 tane bağğ
yapabilecek yaryapabilecek yarıı dolu dolu orbitaliorbitali oluoluşşur.ur.



�� BBööylelikle hidrojen atomu 4 tane yarylelikle hidrojen atomu 4 tane yarıı dolu dolu 
orbitaleorbitale birer elektronunu vererek birer elektronunu vererek 
babağğlanma yapar.  lanma yapar.  

�� CC bir tane s ve 3 tane p bir tane s ve 3 tane p orbitaliniorbitalini
kullanarak bakullanarak bağğ aaççıılarlarıı 109.5109.5°° olan olan 
tetrahedraltetrahedral sp3 sp3 hibritlehibritleşşmesinimesini
gergerççekleekleşştirdi. tirdi. 





�� Bu Bu öörnekle karbon atomunun her zaman 4 rnekle karbon atomunun her zaman 4 
babağğ yaptyaptığıığınnıı ggöördrdüük. Dik. Diğğer bir ger bir göösteristerişş
şşekliyle C deekliyle C değğerlik baerlik bağğ elektron sayelektron sayııssıı 4 4 
ttüür (2sr (2s2  2  2p2p22) Buradaki) Buradaki 4 tane elektron C 4 tane elektron C 
atomu atomu üüzerine tek tek yerlezerine tek tek yerleşştirilir. H tirilir. H 
atomunun deatomunun değğerlik elektron sayerlik elektron sayııssıı 1 (1s1 (1s11) ) 
olduolduğğundan ve 4 tane H atomu bulunduundan ve 4 tane H atomu bulunduğğu u 
iiççin her bir H atomunun elektronu C in her bir H atomunun elektronu C 
atomunun elektronu ile eatomunun elektronu ile eşşleleşşir. ir. 



�� OrtaklanmamOrtaklanmamışış elektronlarda elektronlarda sigmasigma
babağığı gibi dgibi düüşşüünnüüllüür.r.

�� Buna da Buna da öörnek olarak NH3 (amonyak) rnek olarak NH3 (amonyak) 
verebiliriz. verebiliriz. 

7N: 1s2  2s2  2p3 7N: 1s2  2s2  2p3 

Normalde N (azot) H (hidrojen) ile 3 baNormalde N (azot) H (hidrojen) ile 3 bağğ
yapyapııyor gibi gyor gibi göözzüükküüyor ama eyor ama eğğer er lewislewis
yapyapııssıınnıı ççizecek olursak, izecek olursak, 

7N: 1s2   2s2  2p37N: 1s2   2s2  2p3



N’ nin 3 tane bağ yapabilecek elektronu bulunmaktadır. 
Buda H atomunun 1 s1 orbitalindeki bir elektron ile 3 
tane bağ yapabileceğini gösteriyor.



�� N N üüzerindeki bazerindeki bağğa kata katıılmayan ortaklanmamlmayan ortaklanmamışış
elektronlarda baelektronlarda bağğ gibi saygibi sayıılacalacağığından sp3 ndan sp3 
hibritlehibritleşşmesimesi yapacaktyapacaktıır. Ortaklanmamr. Ortaklanmamışış elektron elektron 
ççifti ifti ççekirdeekirdeğğe daha yake daha yakıındndıır. Bu yr. Bu yüüzden s zden s 
karakteri artar dolaykarakteri artar dolayııssııyla bayla bağğ aaççııssıı artar. artar. 

�� BaBağğ elektronlarelektronlarıı birbirini iter. Ortaklanmambirbirini iter. Ortaklanmamışış
elektron elektron ççiftinin itme kuvveti baiftinin itme kuvveti bağğ
elektronlarelektronlarıınkinden daha fazladnkinden daha fazladıır. r. 
OrtaklanmamOrtaklanmamışış elektronlarelektronlarıın itme kuvveti fazla n itme kuvveti fazla 
olduolduğğu iu iççin beklenen 109.5in beklenen 109.5°° aaççııdan sapma dan sapma 
ggöösterir.sterir.



APOLAR KOVALENT BAAPOLAR KOVALENT BAĞĞ



APOLAR KOVALENT BAAPOLAR KOVALENT BAĞĞLARLAR

�� AynAynıı elektronegativiteyeelektronegativiteye
sahip atomlar arassahip atomlar arasıında nda 
kurulan kurulan kovalentkovalent
babağğddıır.Aynr.Aynıı ametal ametal 
atomlaratomlarıı arasarasıında nda 
bulunur.bulunur.

ÖÖrnerneğğin;in;
ĐĐki hidrojen atomu ki hidrojen atomu 
elektronlarelektronlarıı ortaklaortaklaşşa a 
kullanarak bakullanarak bağğ
oluoluşştururlar.tururlar.





�� Benzer Benzer şşekilde  Hekilde  H22, F, F22, Cl, Cl22, O, O22, N, N22, , 
PP44 , S, S88 kovalentkovalent babağğllıı molekmoleküüllerdir.llerdir.



�� Su molekSu moleküüllüü polardpolardıırr. Polar . Polar polarpolarıı çöçözer zer 
prensibine uygun olarak da su, polar molekprensibine uygun olarak da su, polar moleküülleri lleri 
çöçözer.Bu yzer.Bu yüüzden polar molekzden polar moleküüllere llere hidrofilikhidrofilik
(suyu seven)(suyu seven) denir.denir.

�� ApolarApolar molekmoleküüllere ise suda llere ise suda çöçözzüülmedilmediğğinden inden 
hidrofobikhidrofobik (suyu sevmeyen) denir.(suyu sevmeyen) denir.ÖÖrnerneğğin yain yağğ
bilebileşşiiğği suda i suda çöçözzüülmez ve lmez ve hidrofobiktirhidrofobiktir. . 

�� BazBazıı molekmoleküüllerde ise bir ucunda polar veya llerde ise bir ucunda polar veya 
iyonlaiyonlaşşmmışış bir bbir böölge , dilge , diğğer ucunda ise er ucunda ise apolarapolar bir bir 
bböölge bulunur. Yani hem polar hem de lge bulunur. Yani hem polar hem de apolarapolar
öözellik gzellik göösterirler, bsterirler, bööyle molekyle moleküüllere llere ““ampifatikampifatik””
molekmoleküüller denir.ller denir.ÖÖrnerneğğin bu in bu öözellizelliğği hi hüücre cre 
zarzarıınnıın yapn yapııssıında gnda göörrüürrüüz: Hz: Hüücre zarcre zarıındaki ndaki 
fosfolipidlerinfosfolipidlerin babaşş kkıısmsmıı hidrofilikhidrofilik iken kuyruk iken kuyruk 
kkıısmsmıı hidrofobiktirhidrofobiktir..





ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLER



ÇÖÇÖZELTZELTĐĐLERLER

� ÇÖZÜNME OLAYI
Bir maddenin başka bir madde içinde gözle 
görülmeyecek kadar küçük parçacıklar hâlinde 
dağılmasına çözünme; elde edilen homojen 
karışıma çözelti denir.

� Çözünme olayı sırasında örneğin yemek tuzu 
(NaCl) suda Na+, Cl- iyonlarına ayrılır ve bu 
iyonlar su içinde homojen olarak dağılır. Çay 
şekeri suda iyon oluşturmadan moleküller 
hâlinde çözünür.

� Maddeler çeşitli fiziksel özelliklerde çözeltiler 
oluşturabilirler. Genel olarak bir çözelti çözücü
ve çözünenden oluşmaktadır.





�� ÇöÇözeltiler kendi aralarzeltiler kendi aralarıında nda üçüçe ayre ayrııllıırlar;rlar;
a. Doygun a. Doygun çöçözelti zelti 
ÇöÇözebilecezebileceğği maksimum maddeyi i maksimum maddeyi çöçözmzmüüşş olan olan 
çöçözeltiye denir.zeltiye denir.
b. Doymamb. Doymamışış çöçözelti zelti 
ÇöÇözebilecezebileceğği kadar maddeyi i kadar maddeyi çöçözmemizmemişş olan olan 
çöçözeltiye denir.zeltiye denir.
c. Ac. Aşışırrıı doymudoymuşş çöçözelti zelti 
BazBazıı durumlarda durumlarda çöçözeltinin derizeltinin derişşikliikliğği doygunluk i doygunluk 
ssıınnıırrıınnıı aaşşabilir. Bu gibi abilir. Bu gibi çöçözeltilere azeltilere aşışırrıı doymudoymuşş
çöçözeltiler denir. Bu zeltiler denir. Bu çöçözeltiler oldukzeltiler oldukçça kararsa kararsıızdzdıır. r. 
KKüçüüçük bir etki ile fazlalk bir etki ile fazlalııklar klar çöçöker ve doygun bir ker ve doygun bir 
çöçözelti elde edilir.zelti elde edilir.



�� ÇöÇözeltiler zeltiler çöçözzüünenin miktarnenin miktarıına gna gööre re 
ikiye ayrikiye ayrııllıırlar;rlar;
a. Deria. Derişşik ik çöçözelti zelti 
Belli bir miktar Belli bir miktar çöçözzüüccüüde, fazla miktarda de, fazla miktarda 
çöçözzüünen inen iççeren eren çöçözeltilere derizeltilere derişşik ik çöçözelti zelti 
denir.denir.
b. Seyreltik b. Seyreltik çöçözelti zelti 

�� Belli bir miktar Belli bir miktar çöçözzüüccüüde, az miktarda de, az miktarda 
çöçözzüünen inen iççeren eren çöçözeltilere seyreltik zeltilere seyreltik çöçözelti zelti 
denir.denir.



� Çözeltiler elektrik iletkenliklerine göre ikiye     
ayrılır:

a. Elektrolit olmayan çözeltiler

Suda çözündüğünde iyon oluşturmayan 
maddelerin çözeltileri elektrik akımını iletmez. Bu 
maddeler elektrolit olmayan maddelerdir.

Elektrik ak›mını iletmeyen çözeltilere elektrolit 
olmayan çözeltiler denir.

b.Elektrolit b.Elektrolit çöçözeltilerzeltiler

Suda Suda çöçözzüündndüüğğüünde iyonlar olunde iyonlar oluşşturan ve elektrik turan ve elektrik 
akakıımmıınnıı ileten ileten çöçözeltilerdir.zeltilerdir.



ÇÖÇÖZZÜÜNNÜÜRLRLÜÜK K 
� Belli bir s›caklıkta 100g veya 100 cm3 

suda doymuş bir çözelti oluşturmak için 
çözünebilen madde miktarına çözünürlük 
denir.

� Çözünürlüğün birimi g madde/100 g 
çözücü veya g madde/100cm3 çözücü
olarak ifade edilir.

�� ÖÖrnerneğğin,25in,25°°CC’’dede KNO3'KNO3'üün n çöçözzüünnüürlrlüüğğüü,,
(60 gram/100 ml (60 gram/100 ml susu’’durdur). Yani 25). Yani 25°°CC’’dede 100 100 
ml su en fazla 60 gram KNO3 ml su en fazla 60 gram KNO3 çöçözebilir.zebilir.



ÇÖÇÖZZÜÜNNÜÜRLRLÜÜGE ETKI EDEN GE ETKI EDEN 
FAKTFAKTÖÖRLERRLER

1.1.ÇöÇözzüünen ve nen ve çöçözzüüccüü maddenin tmaddenin tüürrüü

2.S2.Sııcaklcaklıık k 

3.Bas3.Basıınnçç

4.Ortak iyon etkisi 4.Ortak iyon etkisi 



� Çözücünün türü:

Çözünürlük, çözücü ve çözünen maddenin 
türüne bağlıdır. 

Örneğin; su (H2O) polar bir çözücüdür. iyonik bir 
madde olan yemek tuzu (NaCl) suda çok 
çözünür,apolar bir çözücü olan karbon 
tetraklorürde (CCl4) çözünmez. 

Apolar olan moleküller apolar olan çözücülerde 
çok çözünür. 

Örneğin, apolar iyot (I2), yine apolar
karbontetraklorür içinde oldukça çok çözünür.



�� Genellikle Genellikle çöçözzüüccüü olarak su kullanolarak su kullanııllıır.Su r.Su 
molekmoleküülleri bir oksijen atomuna lleri bir oksijen atomuna babağğlili iki iki 
hidrojen atomundan meydana gelmihidrojen atomundan meydana gelmişştir ve tir ve 
molekmoleküülerin sekli bir V harfine lerin sekli bir V harfine 
benzer.Molekbenzer.Moleküülde oksijenin bulundulde oksijenin bulunduğğu u 
kkııssıım pozitif ym pozitif yüüklklüüddüür. r. 



�� Bir molekBir moleküül farkll farklıı atomlardan meydana atomlardan meydana 
gelmigelmişşse her bir atomun elektronlara karse her bir atomun elektronlara karşışı
ilgisi farklilgisi farklıı olur.Bunun sonucu olarak olur.Bunun sonucu olarak 
molekmoleküüllüün bir kn bir kıısmsmıında elektron fazlalnda elektron fazlalığıığı
ve bunun sonucu olarak da kve bunun sonucu olarak da kıısmsmıı negatif negatif 
yyüük,bir kk,bir kıısmsmıında ise elektron noksanlnda ise elektron noksanlığıığı ve ve 
bunun sonucu olarak da kbunun sonucu olarak da kıısmi pozitif ysmi pozitif yüük k 
ggöörrüüllüür. r. 

�� Bu Bu şşekildeki molekekildeki moleküüllere POLAR llere POLAR 
molekmoleküüller denir. ller denir. 



�� Su bir polar molekSu bir polar moleküüldldüür,Oksijen atomu r,Oksijen atomu 
bböölgesi klgesi kıısmen negatif,hidrojen smen negatif,hidrojen atomlariatomlari
bböölgesi ise klgesi ise kıısmen pozitif ysmen pozitif yüük gk göösterir. sterir. ÖÖte te 
yandan elektron dayandan elektron dağığıllıımmıı kutuplakutuplaşşma ma 
ggööstermeyen veya kstermeyen veya kıısaca APOLAR saca APOLAR 
molekmoleküüller denir. ller denir. 

�� Ayni tAyni tüür atomlardan meydana gelen r atomlardan meydana gelen 
molekmoleküüller ller apolarapolar öözelliktedir. zelliktedir. 

�� ÖÖrnerneğğin;H2 in;H2 apolarapolar öözellik gzellik göösterir. sterir. 



�� ÇöÇözeltiler izeltiler iççin genel olarak su kural in genel olarak su kural 
ssööylenebilir; ylenebilir; 

�� Benzer benzeri Benzer benzeri çöçözer.Yani polar zer.Yani polar çöçözzüüccüüler ler 
polar polar çöçözzüünenleri,nenleri,apolarapolar çöçözzüüccüüler ise ler ise 
apolarapolar çöçözzüünenleri nenleri çöçözer.zer.

�� Bunun nedeni Bunun nedeni şşu u şşekilde ekilde 
aaççııklanabilir.Polar bileklanabilir.Polar bileşşiklerde molekiklerde moleküüller ller 
arasarasıı ççekim kuvveti oldukekim kuvveti oldukçça a 
kuvvetlidir.Molekkuvvetlidir.Moleküüllüün negatif yn negatif yüüklklüü kkıısmsmıı
ööteki molekteki moleküüllüün pozitif yn pozitif yüüklklüü kkıısmsmıı
taraftarafıından ndan ççekilir. ekilir. 





�� BBööylece bylece büüttüün molekn moleküüller arasller arasıında bir banda bir bağğ
yapyapııssıı kurulur.kurulur.ApolarApolar bir molekbir moleküül polar bir l polar bir 
molekmoleküüldeki baldeki bağğ yapyapııssıınnıı bozarak bozarak 
çöçözemez.zemez.KarbontetraklorKarbontetraklorüürr (CCI4) bir (CCI4) bir 
apolarapolar molekmoleküüldldüür ve polar bir molekr ve polar bir moleküül l 
olan suda olan suda çöçözzüünmez. nmez. 

�� ÇüÇünknküü su moleksu moleküülleri araslleri arasıındaki ndaki ççekim ekim 
kuvveti kuvveti karbontetraklorkarbontetraklorüürr ile su molekile su moleküüllüü
arasarasıındaki ndaki ççekim kuvvetinden ekim kuvvetinden ççok daha ok daha 
fazladfazladıır. r. 



�� Bu iki sBu iki sııvvıı birbiri ile karbirbiri ile karışışmaz,iki maz,iki fazlifazli bir bir 
sistem meydana getirir. sistem meydana getirir. ĐĐyot(Iyot(I22) bir ) bir apolarapolar
molekmoleküüldldüür ve yine r ve yine apolarapolar bir molekbir moleküül olan l olan 
karbontetraklorkarbontetraklorüürr(CCI(CCI44) de ) de çöçözzüünnüür. Kati r. Kati 
haldeki Ihaldeki I22 molekmoleküülleri araslleri arasıındaki ndaki ççekim ekim 
kuvveti ile saf CCIkuvveti ile saf CCI44 molekmoleküülleri araslleri arasıındaki ndaki 
ççekim kuvveti hemen hemen ayni ekim kuvveti hemen hemen ayni 
bbüüyyüüklklüüktedir. Dolayktedir. Dolayııssııyla iyotyla iyot--
karbontetraklorkarbontetraklorüürr ççekimi mekimi müümkmküündndüür.Bu r.Bu 
ççekim sonunda iyot molekekim sonunda iyot moleküülleri CCIlleri CCI44
molekmoleküülleri ile lleri ile karikarişşabilirabilir. . 



�� Bir katBir katıınnıın sn sııvvıı da da çöçözzüünmesi olay da aynnmesi olay da aynıı
şşekilde aekilde aççııklanabilir.Burada da polar klanabilir.Burada da polar 
çöçözzüüccüü iiççin polar in polar öözellizelliğğe sahip bir kate sahip bir katıınnıın n 
olmasolmasıı gerekir.Buna en iyi gerekir.Buna en iyi öörnek sodyum rnek sodyum 
klorklorüürrüün(NACI) suda n(NACI) suda çöçözzüünmesidir. nmesidir. 

�� Sodyum klorSodyum klorüür kristalinde pozitif yr kristalinde pozitif yüüklklüü
sodyum iyonlarsodyum iyonlarıı (NA+) ve negatif y(NA+) ve negatif yüüklklüü
klorklorüür iyonlarr iyonlarıı vardvardıır. r. 

�� ÇöÇözzüüccüünnüün su oldun su olduğğu sistemlerde su u sistemlerde su 
molekmoleküülleri ile lleri ile ççevrilmievrilmişş pozitif veya negatif pozitif veya negatif 
yyüüklklüü iyonlara HIDRATE IYON denir. iyonlara HIDRATE IYON denir. 



ÖÖrnerneğğin;NACI in;NACI 
çöçözzüünmesinde etrafnmesinde etrafıı
su moleksu moleküülleri ile lleri ile 
ççevrilmievrilmişş olan NA+ ve olan NA+ ve 
CICI-- iyonlariyonlarıı birer birer 
hidratehidrate
iyondur.Pozitiflik veya iyondur.Pozitiflik veya 
negatiflik ynegatiflik yüüklklüü
iyonlariyonlarıın suda n suda 
çöçözzüünmesi snmesi sıırasrasıında nda 
etrafetrafıında yer alacak su nda yer alacak su 
molekmoleküüllerinin sayllerinin sayııssıı
geligelişşi gi güüzel olmayzel olmayııp p 
ççooğğunlukla unlukla öönceden nceden 
bellidir. bellidir. 



�� MolekMoleküül Yapl Yapııssıınnıın Etkisin Etkisi

YukarYukarııda da polarlpolarlııklarklarıı benzeyen benzeyen 
maddelerin birbirinde maddelerin birbirinde çöçözzüündndüüklerini klerini 
ggöördrdüük. Molekk. Moleküüllerin llerin polarlpolarlııklarklarıınnıı ise ise 
molekmoleküül yapl yapıılarlarıı belirlemektedir. Bu belirlemektedir. Bu 
nedenle moleknedenle moleküül yapl yapııssıı ile ile çöçözzüünnüürlrlüük k 
arasarasıında bir ilinda bir ilişşki olmalki olmalııddıır. Vitaminler, r. Vitaminler, 
molekmoleküüllerin yapllerin yapıılarlarıı ile ile polarlpolarlııkk ve ve 
çöçözzüünnüürlrlüük arask arasıındaki ilindaki ilişşki iki iççin in 
verilebilecek uygun bir verilebilecek uygun bir öörnektir.rnektir.



AA ve C vitaminlerinin molekve C vitaminlerinin moleküül yapl yapıılarlarıı. C vitaminin . C vitaminin 

polar bapolar bağğ saysayııssıı oldukoldukçça fazlada fazladıır. A vitamininde r. A vitamininde 

ise polar baise polar bağğlar lar ççok azdok azdıır.r.
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�� Vitaminler Vitaminler çöçözzüünnüürlrlüüklerine gklerine gööre yare yağğda da çöçözzüünen nen 
(A, D, E ve K) vitaminler ve suda (A, D, E ve K) vitaminler ve suda çöçözzüünen (B ve nen (B ve 
C) vitaminler olmak C) vitaminler olmak üüzere iki gruba ayrzere iki gruba ayrııllıırlar. rlar. 

�� A vitamini A vitamini ççooğğunlukla C ve H atomlarunlukla C ve H atomlarıından ndan 
oluoluşşmumuşş apolarapolar bir molekbir moleküüldldüür. Dolayr. Dolayııssııyla yla 
benzer yapbenzer yapııdaki vdaki vüücut yacut yağğlarlarıında nda çöçözzüünebilirler nebilirler 
ve suda ve suda çöçözzüünmezler. Dinmezler. Diğğer taraftan C vitamini er taraftan C vitamini 
birbirççok Ook O--H ve CH ve C--O baO bağğlarlarıınnıı iiççermektedir. ermektedir. 
MolekMoleküül yapl yapıılarlarıı polar olanlar suda polar olanlar suda çöçözzüünnüürler ve rler ve 
yayağğlarda larda çöçözzüünmezler. nmezler. ÇÇooğğunlukla A vitamini unlukla A vitamini 
gibi gibi apolarapolar maddelere maddelere hidrofobhidrofob ((suyu suyu 
sevmeyen), C vitamini gibi polar maddelere sevmeyen), C vitamini gibi polar maddelere 
hidrofilhidrofil ((suyu seven) maddeler de denilir.suyu seven) maddeler de denilir.



� Sıcaklığın etkisi

Maddelerin çözünürlükleri sıcaklıkla 
değişir. Çözünme olayının ekzotermik veya 
endotermik oluşuna göre sıcaklık 
çözünürlüğe etki eder. Isı alarak çözünen 
maddelerin çözünürlüğü sıcaklıkla artar.

� Katıların çözünürlüğü genellikle sıcaklıkla 
artar. Gazların çözünürlü¤ü ise sıcaklıkla 
azalır.





�� BasBasııncncıın etkisin etkisi

KatKatıılarlarıın ve sn ve sııvvıılarlarıın n çöçözzüünnüürlrlüükleri kleri üüzerine zerine 
basbasııncncıın etkisi n etkisi ççok azdok azdıır. Ancak gazlarr. Ancak gazlarıın n 
ssııvvıılardaki lardaki çöçözzüünnüürlrlüüğğüüne basne basııncncıın etkisi n etkisi 
oldukoldukçça fazlada fazladıır. Basr. Basıınnçç arttarttııkkçça gazlara gazlarıın n 
ssııvvıılardaki lardaki çöçözzüünnüürlrlüüğğüü de artar. de artar. ÖÖrnerneğğin gazoz in gazoz 
ve soda ve soda üüretiminde yretiminde yüüksek konsantrasyonlarda ksek konsantrasyonlarda 
COCO2 2 ancak yancak yüüksek basksek basıınnçç altaltıında nda 
sasağğlanmaktadlanmaktadıır.r.

�� Soda veya gazoz Soda veya gazoz şşiişşesinin kapaesinin kapağığı aaççııldldığıığında nda 
((üüzerindeki baszerindeki basıınnçç kaldkaldıırrııldldığıığında) COnda) CO2 2 gazgazıı
kabarckabarcııklar halinde klar halinde ççııkar ve skar ve sııvvıı iiççindeki COindeki CO22

konsantrasyonu azalkonsantrasyonu azalıır.r.



� Ortak iyon etkisi
Bir katıyı saf su yerine, bu katıya ait iyonu veya 
iyonları içeren bir çözeltide çözersek bu katının 
çözünürlüğü saf suya göre oldukça azalır. 
Çözünürlüğün azalmasını bir örnekle 
açıklayalım. Örneğin sodyum klorür çözeltisi 
(NaCl (k) → Na+1 + Cl-1) içerisinde AgCl(k) 
katısını çözersek AgCl(k) Ag+ + Cl- şeklinde 
iyonlaşır.
AgCl çözeltisinde NaCl'den gelen Cl- iyonlar› Cl-
derişimini arttırdığından sistem bunu azaltmak 
için geri tepkimeyi hızlandırır. Yani Ag+ ve Cl-
iyonları birleşerek AgCl katısının çökmesine 
sebep olur. Dolayısıyla AgCl‘nin çözünürlüğü
azalmış olur.



5E MODEL5E MODELĐĐNE GNE GÖÖRE DERS RE DERS 
EVRELEREVRELERĐĐ

�� GGÜÜDDÜÜLEME:LEME:

Dersin gDersin güüddüüleme evresinde leme evresinde ööğğrencilere rencilere 
““kuru temizlemekuru temizleme”” ggüünlnlüük yak yaşşam olayam olayıınnıı
vererek ilgilerini konuya vererek ilgilerini konuya ççekmeyi ekmeyi 
amaamaççlarlarıım.Gm.Güünlnlüük yak yaşşam olayam olayıınnıı
anlatanlatıırrıım,soru cevap ym,soru cevap yööntemini kullanarak ntemini kullanarak 
ööğğrencilerin fikir yrencilerin fikir yüürrüütmelerini satmelerini sağğlamaya lamaya 
ççalalışıışırrıım. m. 



�� KEKEŞŞFETME:FETME:
ÖÖğğrencilerin kuru temizleme olayrencilerin kuru temizleme olayıındaki  ndaki  
kimyasal bakimyasal bağğlarlarıın n çöçözzüünnüürlrlüüğğe etkisini e etkisini 
kekeşşfedebilmeleri ifedebilmeleri iççin onlara benzer in onlara benzer öörnekler rnekler 
vererek (asetonunun ojeyi vererek (asetonunun ojeyi ççııkarmaskarmasıı; suyun ; suyun 
iiççinde alkolinde alkolüün n çöçözzüünmesi gibi) bu maddelerin nmesi gibi) bu maddelerin 
öözelliklerini dzelliklerini düüşşüünmelerini sanmelerini sağğlamaya lamaya 
ççalalışıışırrıım.Soru cevap ym.Soru cevap yööntemini ntemini 
kullankullanıırrıım,onlara yol gm,onlara yol gööstermeye stermeye 
ççalalışıışırrıım.Bundan bam.Bundan başşka ka ööğğrencilere rencilere ççeeşşitli itli 
çöçözzüüccüülerin lerin öözelliklerini arazelliklerini araşşttııracaklarracaklarıı poster poster 
ççalalışışmasmasıı yaptyaptıırabilirim.rabilirim.



�� AAÇÇIKLAMA:IKLAMA:

ÖÖğğrencilere sunum yaparak konuyu rencilere sunum yaparak konuyu 
anlatabilirim.Bilgisayarda kimyasal baanlatabilirim.Bilgisayarda kimyasal bağğlarlarıı
ggöösterebilecek modeller sesterebilecek modeller seççerek erek 
ööğğrencilere farklrencilere farklıı molekmoleküül modelleri l modelleri 
ggöösteririm. Kavram haritassteririm. Kavram haritasıı kullanarak ayrkullanarak ayrıı
ayrayrıı kimyasal bakimyasal bağğlar ve lar ve çöçözeltiler zeltiler 
konularkonularıınnıı kkıısaca gsaca göösterebilirim.sterebilirim.





KĐMYASAL 
BAĞLAR

ĐYONĐK BAĞ KOVALENT BAĞ

POLAR 
KOVALENT 

BAĞ

APOLAR 
KOVALENT

BAĞ



�� UYARLAMA:UYARLAMA:

FarklFarklıı ttüür r çöçözeltilere ve zeltilere ve çöçözzüüccüülerin lerin 
kullankullanıım alanlarm alanlarıına gna güünlnlüük hayattan k hayattan 
öörnekler verilmesini isteyebilirim. rnekler verilmesini isteyebilirim. 



�� DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRME:RME:

ÖÖğğrencilere rencilere ççoktan seoktan seççmeli sorular meli sorular 
sorabilirim.Kavram haritassorabilirim.Kavram haritasıı ve ve 
yapyapıılandlandıırrıılmlmışış griddengridden
yararlanabilirim.Bundan bayararlanabilirim.Bundan başşka soru cevap ka soru cevap 
yyöönteminden yararlanabilirim. nteminden yararlanabilirim. 



� Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A. NH3 'ın geometrisi, üçgen piramittir.

B. CH4 'ın geometrisi düzgün dörtyüzlüdür.

C. CO2 'in geometrisi doğrusaldır.

D. H2O 'un geometrisi üçgen piramittir.

E. BeCl2 'ün geometrisi doğrusaldır.



� Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağa 
sahiptir?

A. BeCl2

B. NH3

C. NaCl

D. CO2

E. NO2



� Azot molekülünde (N2) aşağıdakilerden hangisi 
atomları birarada tutar?

A. Tekli kovalent bağ

B. Çiftli kovalent bağ

C. Üçlü kovalent bağ

D. Đyonik bağ

E. Magnetik dipol bağ



� Aşağıdaki moleküllerden hangisinde bağ daha polardır?

(Elementlerin elektronegativite değerleri; H = 2,1 

F = 4,0 Cl = 3,0 Br = 2,8 ve I = 2,5)

A. H—F

B. H—Cl

C. H—H

D. H—Br

E. H—I



�� SONUSONUÇÇ::
SonuSonuçç olarak olarak ööğğrencilere kimyasal rencilere kimyasal 
babağğlarlarıın maddelerin yapn maddelerin yapıılarlarıında ve nda ve 
öözelliklerinde bzelliklerinde büüyyüük etkiye sahip olduk etkiye sahip olduğğunu unu 
çöçözzüünnüürlrlüük,kaynama noktask,kaynama noktasıı gibi gibi öözellikleri zellikleri 
belirleyebildiklerini ve kuru temizleme belirleyebildiklerini ve kuru temizleme 
ggüünlnlüük olayk olayıında da nda da apolarapolar maddelerin maddelerin 
apolarapolar yapyapııllıı çöçözzüüccüülerde lerde 
çöçözzüündndüüğğüünnüü,polar yap,polar yapııllıı maddelerin de maddelerin de 
polar yappolar yapııllıı çöçözzüüccüülerde lerde öörnerneğğin suda in suda 
çöçözzüünebilecenebileceğğini sini sööyleyebilirim.yleyebilirim.
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