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HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

HEDEF 1:HEDEF 1: BaBağğ oluoluşşumunu ve umunu ve ççeeşşitlerini itlerini 
kavrayabilme.kavrayabilme.

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

•• BaBağğ oluoluşşumunu aumunu aççııklarklar

•• BaBağğ ççeeşşitlerini itlerini öörneklerle arneklerle aççııklarklar

•• MolekMoleküüller arasller arasıı babağğlarlarıı öörneklerle arneklerle aççııklarklar

•• BaBağığın n öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.



HEDEF 2: HEDEF 2: Periyodik Periyodik ÇÇizelgenin izelgenin ĐĐkinci Skinci Sııra ra 
ElemetlerininElemetlerinin BaBağğ Yapma GYapma Güçüçlerini Kavrayabilmelerini Kavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:
••ĐĐkinci skinci sııra ra elemetlerininelemetlerinin her birinin deher birinin değğerlik erlik 
elektronlarelektronlarıınnıı ggöösterirsterir

••HibritleHibritleşşmeyimeyi aaççııklarklar

••Atomlar arasAtomlar arasıı ikili ve ikili ve üçüçllüü babağığın yapn yapııssıınnıı öörneklerle rneklerle 
aaççııklarklar

••ĐĐkinci skinci sııra ra elemetlerininelemetlerinin babağğ saysayıı ve ve ççeeşşitlerini itlerini 
hibritlehibritleşşmeme ile aile aççııklarklar

••ĐĐkinci skinci sııra elementlerinin olura elementlerinin oluşşturduklarturduklarıı molekmoleküüllerinin llerinin 
şşeklini ve eklini ve polarlpolarlığıığınnıı öörneklerle arneklerle aççııklarklar



HEDEF 3: HEDEF 3: KatKatıı ve sve sııvvıı maddelerdeki bamaddelerdeki bağğlarlarıı
kavraya bilmekavraya bilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

•• MolekMoleküüller arasller arasıı vanvan der der waalswaals babağğlarlarıınnıı
öörneklerle arneklerle aççııklarklar

•• DipolDipol--dipoldipol etkileetkileşşimlerini aimlerini aççııklar klar 

•• Hidrojen baHidrojen bağığınnıı aaççııklarklar

•• ĐĐyonik bayonik bağığı öörneklerle arneklerle aççııklarklar

•• KovalentKovalent babağığın olun oluşşturduturduğğu au ağğ öörgrgüüssüünnüü aaççııklarklar

•• Metal atomlarMetal atomlarıı arasarasıındaki bandaki bağığı aaççııklarklar



HEDEFHEDEF 4:4: Kimyasal baKimyasal bağğlarla ilgili bilgileri larla ilgili bilgileri 
uygulayabilmeuygulayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

••Atom numarasAtom numarasıı verilen bir elementin yapacaverilen bir elementin yapacağığı babağğ
saysayııssıınnıı tahmin edertahmin eder

••Atom numarasAtom numarasıı verilen bir elementin yapacaverilen bir elementin yapacağığı babağığın n 
ttüürrüünnüü belirtir.belirtir.

••MolekMoleküül forml formüüllüü verilen bir bileverilen bir bileşşiiğğin molekin moleküül l 
bibiççimini belirtir.imini belirtir.

••MolekMoleküül forml formüüllüü verilen bir bileverilen bir bileşşiiğğin, molekin, moleküüllüünnüün n 
polarlpolarlııkk--apolarlapolarlığıığınnıı belirtir.belirtir.



ÖN TEST

1) Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedirsaf maddedir?
I.süt 
II. şeker
III. toprak 
IV. demir 

a) I, III  b) II, IV c)  I, II d) II, III e)I ,II, III

2)  Aynı tür atomlardan oluşan madde aşağıdakilerden 
hangisidir?

a) Element b) bileşik c) karışım d) alaşım e) çözelti



3)  I.arı madde 
II. karışım
III. çözelti
Yukarıda verilenlerden hangileri bir cins atom veya 

molekülden (birinden )oluşmuştur?
a) yalnız I  b) yalnız II c) yalnız III d) II ve III e) I,II ve III

4) Atomun yapısı ile ilgili olarak : 
I. proton ve nötronlar atomun çekirdeğindedir. 
II. atomun kütle numarası proton sayısı ile nötron 

sayısının toplamına eşittir. 
III. atom numarası, proton, nötron ve elektron sayılarının 

toplamına eşittir. 
Đfadelerinden hangileri dodoğğrudurudur?

a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II e) II ve III



5) Çekirdek yükü 21 olan X elementinin +3 yüklü
iyonunun elektron dizilişini yazınız.
……………………………………………….
6) Aşağıdakilerden hangisini yanlıştır?
I 7N ‘in 2p orbitalleri yarı doludur.
II  24Cr ‘nin 3d orbitalleri yarı doludur.
III   34Se’nin 4p orbitalleri yarı doludur.
a) yalnız I b) yalnız II c) yalnız III d) I ve II e) I ve III

7) Elektron dağılımı verilen elementlerden  hangisinin 
ikinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür?

a)1s22s2

b) 1s22s22p6

c) 1s22s22p63s1

d) 1s22s22p63s2

e) 1s22s22p63s23p6 4s1



8)aşağıdaki taneciklerden hangisinden elektron 
koparmak en kolaydır?

a) 17X
-1 b) 17X

+3 c) 17X d) 17X
+1 e) 17X

+7

9) X: Halojen 
Y: Geçiş metali 
Z: Toprak alkali metal 
K: Soygaz
L: Yarı metal
Bu metaller aynı periyotta bulunduklarına göre atom 

numaralarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
……………………………….



10) Periyodik cetvelde bir grupta yukarıdan aşağıya  doğru , 
verilen  özelliklerden hangisindeki değişim yanlıştır?

a) atom çapı büyür
b) metal özeliği artar
c) iyonlaşma enerjisi azalır
d) değerlik elektron sayısı değişmez
e) elektron ilgileri artar

11) 11Na, 8O, 17Cl  elementlerinin oluşturdukları NaCl ,O2 ve 
OCl2 deki bağlar hangi seçenekte doğru verilmiştir.

NaCl               O2 OCl2
a) iyonik bağ apolar kovalent      polar kovalent
b) polar kovalent      apolar kovalent      iyonik bağ
c) iyonik bağ polar kovalent        iyonik bağ
d) polar kovalent iyonik bağ apolar kovalent
e) apolar kovalent iyonik bağ polar kovalent



ElektronegatifliElektronegatifliğği i ““elektronlarelektronlarıı kendine kendine ççekebilme gekebilme güüccüü ya da isteya da isteğğii””
olarak dolarak düüşşüünsek yanlnsek yanlıışş olmaz. Elektronegatifliolmaz. Elektronegatifliğğe etki eden e etki eden üçüç faktfaktöörden srden sööz z 
edebiliriz: edebiliriz: 

1) 1) ÇÇekirdekteki proton sayekirdekteki proton sayııssıı: Proton say: Proton sayııssıı (pozitif y(pozitif yüük) ne kadar fazla k) ne kadar fazla 
olursa, olursa, ççekirdeekirdeğğin elektronlarin elektronlarıı (negatif y(negatif yüük) k) ççekebilme gekebilme güüccüü artacaktartacaktıır. r. 

2) Elektronlar2) Elektronlarıın n ççekirdeekirdeğğe olan uzakle olan uzaklığıığı: : ÇÇekirdeekirdeğğin en din en dışış seviyedeki seviyedeki 
elektronlara olan uzaklelektronlara olan uzaklığıığı arttarttııkkçça, onlara olan a, onlara olan ççekim etkisi azalekim etkisi azalıır. r. 

3) Perdeleme etkisi olarak bilinen durum: 3) Perdeleme etkisi olarak bilinen durum: ÇÇekirdeekirdeğğin in ççevresi bildievresi bildiğğiniz iniz 
gibi elektron kabuklargibi elektron kabuklarıı ile ile ççevrilidir. Elementlerin elektron daevrilidir. Elementlerin elektron dağığıllıımmıı hathatıırlayrlayıın n 
1s1s22 2s2s22 2p2p66 3s3s22 3p3p66 …… Burada s, p, d, f elektron kabuklarBurada s, p, d, f elektron kabuklarıınnıın n öönnüüne gelen ne gelen 
numaralarnumaralarıı bir bir ççeeşşit halka gibi dit halka gibi düüşşüünebiliriz. Banebiliriz. Başş kuvantumkuvantum saysayııssıı denilen bu denilen bu 
saysayıılarlarıın bn büüyyüümesi, mesi, ççekirdeekirdeğğin etrafin etrafıınnıı saran elektron halkalarsaran elektron halkalarıınnıın n ççooğğalmasalmasıı
anlamanlamıına gelir. Her bir halka oluna gelir. Her bir halka oluşşumunda umunda ççekirdeekirdeğğin en din en dışış kabuktaki kabuktaki 
elektronlara olan uzaklelektronlara olan uzaklığıığı artar. artar. ĐĐçç halkalarda bulunan elektronlar perdeleme halkalarda bulunan elektronlar perdeleme 
etkisi yapar. Betkisi yapar. Bööylece ylece ççekirdekteki protonun, en dekirdekteki protonun, en dışış kabuktaki elektronlara olan kabuktaki elektronlara olan 
etkisi perdelenir. etkisi perdelenir. 

Elektronegatiftik:Elektronegatiftik:



Periyodik tabloda aynPeriyodik tabloda aynıı periyotta, soldan saperiyotta, soldan sağğa gidildika gidildikççe e 
elementlerin baelementlerin başş kuvantumkuvantum saysayııssıı dedeğğiişşmeyecektir. Yani emeyecektir. Yani eğğer ikinci er ikinci 
periyotta ilerliyorsak, elektron daperiyotta ilerliyorsak, elektron dağığıllıımmıı 2s2s11 ile biten lityum atomundan ile biten lityum atomundan 
babaşşlaylayııp, elektron dap, elektron dağığıllıımmıı 2p2p66 ile biten neon atomuna kadar geleceile biten neon atomuna kadar geleceğğiz iz 
demektir. Bu demek oluyor ki, ayndemektir. Bu demek oluyor ki, aynıı periyotta soldan saperiyotta soldan sağğa giderken yeni a giderken yeni 
bir elektron halkasbir elektron halkasıı eklenmeyecek. O zaman eklenmeyecek. O zaman üçüüçüncncüü maddeyi dikkate maddeyi dikkate 
almamalmamııza gerek yok za gerek yok çüçünknküü öönemli bir etkisi olmayacak. Soldan sanemli bir etkisi olmayacak. Soldan sağğa a 
gidildikgidildikççe ayne aynıı halka halka üüzerine 1 elektron eklenirken, zerine 1 elektron eklenirken, ççekirdeekirdeğğe de 1 e de 1 
proton eklenecektir. Kolayca tahmin edebileceproton eklenecektir. Kolayca tahmin edebileceğğiniz gibi iniz gibi ççekirdeekirdeğğe e 
eklenen 1 protonun, atomun elektronlareklenen 1 protonun, atomun elektronlarıı ççekme kuvvetini arttekme kuvvetini arttıırmasrmasıı; ; 
halkaya eklenen 1 elektronun halkaya eklenen 1 elektronun ççekim kuvvetini azaltmasekim kuvvetini azaltmasıından daha ndan daha 
bbüüyyüük olur. Bk olur. Bööylece aynylece aynıı periyotta soldan saperiyotta soldan sağğa gidildika gidildikççe e 
elektronegatiflik artar. elektronegatiflik artar. 



GGruptan aruptan aşşaağğııya doya doğğru inildikru inildikççe bae başş kuvantumkuvantum saysayııssıı
artacaktartacaktıır. Bar. Başşka bir deyika bir deyişşle aynle aynıı grupta agrupta aşşaağğıı inildikinildikççe e 
ççekirdeekirdeğğin etrafin etrafıına bir elektron halkasna bir elektron halkasıı daha eklenecektir. Bu daha eklenecektir. Bu 
durumda belirleyici faktdurumda belirleyici faktöör r ““perdeleme etkisiperdeleme etkisi”” olacaktolacaktıır. r. 
ÖÖrnerneğğin 9 protona sahip flor atomunun in 9 protona sahip flor atomunun ççekirdeekirdeğğinin inin ççevresi evresi 
sadece 2 halka ile sadece 2 halka ile ççevrilidir (1sevrilidir (1s22 2s2s22 2p2p55). D). Dışış kabuktaki kabuktaki 
7 elektrona, i7 elektrona, içç kkııssıımda perdeleme yapan 1s2 halkasmda perdeleme yapan 1s2 halkasıına ait na ait 
2 elektron vard2 elektron vardıır. Ancak bir alt guruba indir. Ancak bir alt guruba indiğğimizde 17 imizde 17 
protona sahip klor atomu 3 halka ile protona sahip klor atomu 3 halka ile ççevrilidir (1sevrilidir (1s22 2s2s22 2p2p66

3s3s22 3p3p55). D). Dışış kabuktaki 7 elektrona perdeleme yapan 2 ikabuktaki 7 elektrona perdeleme yapan 2 içç
halka ve bu halkalar halka ve bu halkalar üüzerinde 10 elektron bulunur. Bzerinde 10 elektron bulunur. Bööylece ylece 
aynaynıı gurupta agurupta aşşaağığı dodoğğru inildikru inildikççe elektron ilgisi e elektron ilgisi 
(elektronegatiflik) (elektronegatiflik) azalazalıır.r.





Sizce Sizce ççevremizde gevremizde göördrdüüğğüümmüüz cisimleri z cisimleri 
birbirinden farklbirbirinden farklıı kkıılan lan şşey nedir?ey nedir?

Renklerini, biRenklerini, biççimlerini, kokularimlerini, kokularıınnıı
tatlartatlarıınnıı birbirinden farklbirbirinden farklıılalaşşttııran nedir?ran nedir?



ĐĐki Tki Tüür Kimyasal Engelr Kimyasal Engel

Eski çağlarda bile atomların varlığından kuşku duymayan pek 
çok bilim adamı bulunuyordu. Peki, bu atamlar madde içinde 
birbirirne nasıl bağlanırlar? Bu konuda felsefi düşünce ya sesiz 
kalıyor ya da düş denizinde batıp çıkıyordu.

Örneğin, ünlü Fransız doğa bilimcisi Descartes bazı atomların 
izdüşümlerinin çengele, bazılarının da ilmeğe benzerliğine 
inanıyordu. Bir atomun çengelinin, diğerinin ilmeğine takılmasıyla 
iki atomun birleştiğini savunuyordu.

Đnsanlar atom yapısı hakkında çok az şey ya da hiçbir şey 
bilmedikleri sürece, atomlar arası bağlanma yani kimyasal bağlar 
konusunda tüm düşünceleri temelsiz kalıyordu. Elektron, bilim 
adamlarının gerçeği bulmasına yardım etti. Ancak bu bir kerede 
olmadı. Elektron 1895’te bulundu, oysa kimyasal bağlanmanın 
incelenmesinde kullanılması için ilk girişimler yirmi yıl sonra,



elektronların    atom    çekirdeği    etrafında    düzenlenişi     açıklık 
kazandıktan sonra yapıldı.    

Bir  atomun  elektronlarının  tümü kimyasal  bağlara  katılmaz, 
yalnızca en dış ya da en fazla en dış ve dıştan ikinci kabuğunda yer 
alanlar katılabilir. 

Bir  sodyum   atomunun   bir   flor  atomuyla  karşılaştığını var 
sayalım. Đlkinin dış kabuğunda bir, ikincisinin yedi elektronu vardır. 
bu   karşılaşma   hızla,   kararlı bir   sodyum   florür molekülünün 
oluşmasıyla    sonuçlanır.    Ama    nasıl ?    Elektronların    yeniden 
düzenlenmesiyle.

Sodyum   atomu   dıştaki   elektronunu   kolayca   verir.   Böyle 
yapmakla  artı yüklü bir  iyon  haline  gelir  ve  ikinci dış elektron 
kabuğu  açığa   çıkar.  Bu  kabuk  sekiz   elektron  içerir  ve   sekizli 
düzenin bulunması çok güçtür.

Öte  yandan,  flor  atomu  dış kabuğuna  kolaylıkla  bir elektron 
alabilir; böylece  o da  sekiz  elektron sahibi  olur. Ardından  da 
eksi yüklü flor iyonu ortaya çıkar.



Artı eksiyi çeker. Elektriksel kuvvetler zıt yüklü sodyum ve flor 
iyonlarını güçlü bir  şekilde bir arada tutar. Aralarında kimyasal 
bir bağ oluşur. Bu bağ temel  kimyasal bağ türlerinden biri olan 
iyonik bağdır.

Đkincisi de şöyledir:
Sözgelimi, flor molekülü F2 gibi bir bileşik nasıl oluşabilir? Flor 

atomları dış kabuklarından  elektron veremezler. Bu durumda 
farklı yüklü iyonlar oluşamaz.

Flor   atomları arasında   kimyasal   bağlanma   elektron   
çifti yardımıyla  kurulur.   Atomların  her   biri  ortak  kullanım  
için  bir elektronu  öne  sürer.  Sonuçta, her iki atomun dış
kabuğunda sekiz elektron  bulunur.   Bunların  altısı
kendilerinindir,  ikisi   de  ortak kullandıkları elektronlardır.  
Böyle  bir  bağa  kovalent adı verilir. 

Bildiğimiz   kimyasal   bileşiklerin   çoğu  birinci  ya  da  ikinci 
türden kimyasal bağlar yoluyla oluşur.

107 Kimya 107 Kimya ÖÖykyküüssüü L.VlasovL.Vlasov, D., D.TrifonovTrifonov TTÜÜBBĐĐTAKTAK



KKĐĐMYASAL BAMYASAL BAĞĞLAR LAR 

Kimyasal baKimyasal bağğ, molek, moleküüllerde atomlarllerde atomlarıı bir arada tutan bir arada tutan 
kuvvettir. Bir bakuvvettir. Bir bağığın olun oluşşabilmesi iabilmesi iççin atomlar tek bain atomlar tek başışına na 

bulunduklarbulunduklarıı zamankinden daha kararlzamankinden daha kararlıı (az enerjiye sahip) (az enerjiye sahip) 
olmalolmalııddıırlar. Genelleme yapmak gerekirse barlar. Genelleme yapmak gerekirse bağğlar olular oluşşurken urken 

ddışışararııya enerji verirler. ya enerji verirler. 

Atomlar baAtomlar bağğ yaparken, elektron diziliyaparken, elektron dizilişşlerini soy gazlara lerini soy gazlara 
benzetmeye benzetmeye ççalalışıışırlar. Bir atomun yapabilecerlar. Bir atomun yapabileceğği bai bağğ saysayııssıı,,
sahip oldusahip olduğğu veya az enerji ile sahip olabileceu veya az enerji ile sahip olabileceğği yari yarıı doludolu

orbitalorbital saysayııssıına ena eşşittir. ittir. 



ĐĐYONYONĐĐK BAK BAĞĞLAR LAR 

Đyonik bağlar, metaller ile ametaller arasmetaller ile ametaller arasıında metallerin elektron nda metallerin elektron 
vermesi ametallerin elektron almavermesi ametallerin elektron almassııyla oluyla oluşşan baan bağğlanmadlanmadıır. r. 

Metaller elektron vererek (+) deMetaller elektron vererek (+) değğerlik, ametaller elektron alarak erlik, ametaller elektron alarak 
((––) de) değğerlik alerlik alıırlar. Bu rlar. Bu şşekilde oluekilde oluşşan (+) ve (an (+) ve (––) y) yüükler birbirini bkler birbirini büüyyüük k 
bir kuvvetle bir kuvvetle ççekerler. Bu ekerler. Bu ççekim iyonik baekim iyonik bağığın olun oluşşumuna sebep olur. Onun umuna sebep olur. Onun 
iiççin iyonik bain iyonik bağğllıı bilebileşşikleri ayrikleri ayrışışttıırmak zordur. rmak zordur. 

Elektron aktarElektron aktarıımmııyla oluyla oluşşan bilean bileşşiklerde, kaybedilen ve kazaniklerde, kaybedilen ve kazanıılan lan 
elektron sayelektron sayıılarlarıı eeşşit olmalit olmalııddıır. r. 
•• 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 kaikler kattıı halde elektrihalde elektriğği iletmez. Si iletmez. Sııvvıı halde ve halde ve çöçözeltileri zeltileri 

elektrielektriğği iletir.i iletir.
NaClNaCl, , MgSMgS, , MgF2,MgF2,BaClBaCl22 bilebileşşikleri iyonik baikleri iyonik bağğllıı bilebileşşiklere iklere öörnek rnek 

olarak verilebilir. olarak verilebilir. 





KOVALENT BAKOVALENT BAĞĞLAR LAR 
Hidrojenin ametallerle Hidrojenin ametallerle yaya dada ametallerin kendi ametallerin kendi 

aralararalarıında elektronlarnda elektronlarıınnıı ortaklaortaklaşşa kullanarak olua kullanarak oluşşturulan baturulan bağğa a 
kovalentkovalent babağğ denir.denir.

ApolarApolar KovaletKovalet BaBağğ
KutupsuzKutupsuz babağğ, yani, yani (+),(+), ((--) kutbu yoktur.) kutbu yoktur.ĐĐki hidrojen atomu ki hidrojen atomu 

elektronlarelektronlarıı ortaklaortaklaşşaa kullanarak kullanarak babağğ oluoluşştururlartururlar.  Ayn.  Aynıı
cins cins atomlar arasatomlar arasıındaki bandaki bağğ apolarapolar kovalentkovalent babağğddıır.r.



Polar Polar KovalentKovalent BaBağğlarlar

Farklı ametaller arasında oluşan bağa polar
kovalent (kutuplu) bağ diyoruz. Elektronlar iki atom 
arasında eşit olarak paylaşılmadığından kutuplaşma oluşur

ve buna polar kovalent bağ denir. Bu polarlığı
H2O    molekülü ile açıklamaya çalışalım:



Hidrojen ve Hidrojen ve OksijenOksijen elektron ortaklelektron ortaklığıığı ile ile 
bilebileşşik oluik oluşşturmuturmuşş durumdaddurumdadıır. r. OksijeninOksijenin elektron elektron 
almasalmasıı yani elektronu kendisine yani elektronu kendisine ççekme gekme güüccüü
hidrojenden daha fazla olduhidrojenden daha fazla olduğğundan elektron kundan elektron kıısmen smen 
de olsa de olsa OksijenOksijen taraftarafıındadndadıır. Dolayr. Dolayııssııylylaa OksijenOksijen
kkıısmen (smen (--), Hidrojen ise k), Hidrojen ise kıısmen (+) ysmen (+) yüüklenmiklenmişş olur. olur. 
Bu olaya Bu olaya kutuplakutuplaşşma,ma, bu tbu tüür bar bağğa a polar polar kovalentkovalent

babağğ denir.denir.



ElektronElektron--Nokta YapNokta Yapııssıı((LewisLewis YapYapııssıı))

DeDeğğerlik elektronlarerlik elektronlarıınnıın,elementin simgesi n,elementin simgesi ççevresinde evresinde 
noktalarla gnoktalarla göösterilmesiyle elektronsterilmesiyle elektron--nokta formnokta formüüllüü ya da ya da 

elektronelektron--nokta yapnokta yapııssıı oluoluşşur.ur.

LewisLewis kuramkuramıı, , kovalentkovalent molekmoleküüllerdeki atomlarllerdeki atomlarıın her birinin n her birinin 
asal gaz yapasal gaz yapııssıına ulana ulaşşacaacağığınnıı vurgulamaktadvurgulamaktadıır. r. 



BBĐĐR ATOMUN YAPABR ATOMUN YAPABĐĐLECELECEĞĐĞĐ BABAĞĞ SAYSAYIISSII

Bir atomun yapabileceBir atomun yapabileceğği bai bağğ saysayııssıı; o; onnun sahip olduun sahip olduğğu u 
veya veya ççok az enerji ile sahip olabileceok az enerji ile sahip olabileceğği yari yarıı dolu dolu orbitalorbital saysayııssıı
kadardkadardıır. r. 

Bir alt yBir alt yöörrüüngeden bir ngeden bir üüst yst yöörrüüngeye elektron uyarngeye elektron uyarıılarak larak 
yaryarıı dolu dolu orbitalorbital oluoluşşturma turma ççok enerji istediok enerji istediğğinden bainden bağğ yapmayayapmaya
elverielverişşli olamaz.li olamaz.



1 bağ yapabilir.

Orbital tam dolu olduğundan bağ
yapamaz.

Bir tane yarı dolu orbitali vardır. 1 
bağ yapabilir

2 bağ yapması gerekir. Ancak C'nun
4 bağ yaptığı biliniyor.



O halde uyarılmış durumda;
4 tane yarı dolu orbital olur. 
Dolayısıyla 4 bağ yapabilir

Üç bağ yapabilir. Boş orbital
olmadığından uyarma yapılamaz.

2 bağ yapabilir. Boş orbital
olmadığından uyarma yapılamaz.



1 bağ yapabilir. Boş orbital
olmadığından uyarma yapılamaz

Yarıdolu orbital olmadığından 
bileşik yapamaz.



HHĐĐBRBRĐĐTLETLEŞŞME ME 

KovalentKovalent babağğlar,    lar,    orbitallerinorbitallerin öörtrtüüşşmesi   sonucunda mesi   sonucunda 
gergerççekleekleşşirler.  irler.  OrbitallerindeOrbitallerinde öörtrtüüşşebilmesi   iebilmesi   iççin,  in,  
öörtrtüüşşmeye katmeye katıılan lan orbitallerinorbitallerin birer elektron  ibirer elektron  iççermesi ermesi 
gerekmektedir.Her atom gerekmektedir.Her atom ççiftleiftleşşmemimemişş elektron sayelektron sayııssıı kadar kadar 
babağğ yapabilir. yapabilir. ĐĐki veya daha fazla atom ki veya daha fazla atom orbitalleriniorbitallerini, birbirleri , birbirleri 
ile ile hibritlehibritleşşmeyemeye uygun simetriye  getiriler.  Buygun simetriye  getiriler.  Bööylelikle  oluylelikle  oluşşan  an  
yeni  yeni  orbitallereorbitallere hibrithibrit orbitalleriorbitalleri denir.    denir.    HibritleHibritleşşmeninmenin
gergerççekleekleşşebilmesi   iebilmesi   iççin in orbitallerinorbitallerin enerjileri birbirine yakenerjileri birbirine yakıın n 
olmalolmalııddıırr.



σσσσ (Sigma bağı)

ππππ (pi Bağı)



molekülünde 5 tane sigma bir tane p bağı
vardır.

molekülünde 11 tane δ, 1 tane π bağı
vardır.

H — C ≡ C — H molekülünde 3 tane d, 2 tane p bağı vardır. 



sp Hibritleşmesi 

BeF2 örneği verilerek sp hibritleşmesi açıklanabilir. 
Öncelikle atomların elektron dizilimleri yazılır.

4Be 1s22s2 

9F 1s22s2 2p5

Be’ nin 2 tane bağ yapabilmesi için 2 tane yarı dolu 
orbitalinin olması gerekiyor . Bu nedenle 2s2 deki 2 
elektronundan birini bir sonraki kabuğa uyarır. Aşağıdaki gibi 
bağ yapmaya hazır 2 tane yarı dolu orbital oluşturur



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

BeClBeCl22 babağğ aaççıılarlarıı 180180°° olan doolan doğğrusal rusal spsp hibritihibriti yaparyapar





sp2 Hibritleşmesi 

BHBH33 öörnerneğği verilerek spi verilerek sp22 hibritlehibritleşşmesimesi aaççııklanabilir. klanabilir. 
ÖÖncelikle atomlarncelikle atomlarıın elektron dizilimleri yazn elektron dizilimleri yazııllıırr

5B 1s2 2s22p1

1H 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 2sgerekiyor . Bu nedenle 2s22 deki 2 deki 2 
elektronundan birini bir sonraki kabuelektronundan birini bir sonraki kabuğğa uyara uyarıır. Ar. Aşşaağığıdaki gibi daki gibi 
babağğ yapmaya hazyapmaya hazıır 3 tane yarr 3 tane yarıı dolu dolu orbitalorbital oluoluşşturur.turur.



3 tane H atomunun da 1s3 tane H atomunun da 1s11 deki elektronlardeki elektronlarıı bu bu orbitallereorbitallere
yerleyerleşşerek sperek sp22 hibritlehibritleşşmesinimesini gergerççekleekleşştirirler. tirirler. 

BHBH3 3 molekmoleküüllüü babağğ aaççıılarlarıı 120120°° olan olan üçüçgen dgen düüzlem yapzlem yapııya ya 
sahip spsahip sp22 hibritinihibritini oluoluşştururlar. tururlar. 





sp3 Hibritleşmesi 

H atomunu elektron daH atomunu elektron dağığıllıımmıı

1H 1s1

Karbon atomunun elektron daKarbon atomunun elektron dağığıllıımmıı C 1sC 1s22 2s2s222p2p22 şşeklindedir.eklindedir.

Bu durumda karbon atomunun baBu durumda karbon atomunun bağğ yapabilecek 2 tane yapabilecek 2 tane 
eeşşleleşşmemimemişş elektronu gelektronu göözzüükküüyor. Fakat 4 hidrojen atomu ile yor. Fakat 4 hidrojen atomu ile 
babağğ yapmasyapmasıı bekleniyor. Bu durumda 2sbekleniyor. Bu durumda 2s22 deki iki elektrondan deki iki elektrondan 
biri 2pbiri 2pzz orbitalineorbitaline uyaruyarııllıır. Br. Bööylece 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 birer 
elektronunu vererek baelektronunu vererek bağğlanma 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 spsp33 hibritlehibritleşşmesinimesini gergerççekleekleşştirditirdi. 



Bu Bu öörnekle karbon atomunun her zaman 4 barnekle karbon atomunun her zaman 4 bağğ yaptyaptığıığınnıı
ggöördrdüük. Dik. Diğğer bir ger bir göösteristerişş şşekliyle C deekliyle C değğerlik baerlik bağğ elektron elektron 
saysayııssıı 4 t4 tüür (2sr (2s222p2p22) Buradaki) Buradaki 4 tane elektron C atomu 4 tane elektron C atomu üüzerine zerine 
tek tek yerletek tek yerleşştirilir. H atomunun detirilir. H atomunun değğerlik elektron sayerlik elektron sayııssıı 1 (1s1 (1s11) ) 
olduolduğğundan ve 4 tane H atomu bulunduundan ve 4 tane H atomu bulunduğğu iu iççin her bir H in her bir H 
atomunun elektronu C atomunun elektronu ile eatomunun elektronu C atomunun elektronu ile eşşleleşşir. ir. 



OrtaklanmamOrtaklanmamışış elektronlarda elektronlarda sigmasigma babağığı gibi dgibi düüşşüünnüüllüür.r.
Buna da Buna da öörnek olarak NHrnek olarak NH33 (amonyak) verebiliriz. (amonyak) verebiliriz. 

7N 1sN 1s22 2s2s222p2p33

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

7N 1sN 1s22 2s2s222p2p33

NN’’ un 3 tane baun 3 tane bağğ yapabilecek elektronu bulunmaktadyapabilecek elektronu bulunmaktadıır. Buda H r. Buda H 
atomunun 1 satomunun 1 s11 orbitalindekiorbitalindeki bir elektron ile 3 tane babir elektron ile 3 tane bağğ
yapabileceyapabileceğğini gini göösteriyor.steriyor.







MOLEKMOLEKÜÜLLER ARASI ETKLLER ARASI ETKĐĐLELEŞĐŞĐMM

Dipol-Dipol Etkileşimi

Bu etkileBu etkileşşimde polar iki molekimde polar iki moleküüllüün zn zııt kutuplart kutuplarıı birbirini birbirini 
ççekerler. Ortamdaki molekekerler. Ortamdaki moleküüllerin llerin polarlpolarlığıığınnıınn artmasartmasıı dipoldipol--
dipoldipol etkileetkileşşimin kuvvetinin artmasimin kuvvetinin artmasıına neden olur. na neden olur. ĐĐyonyon--dipoldipol
etkileetkileşşiminden daha kuvvetli bir etkileiminden daha kuvvetli bir etkileşşimdir.imdir.

Polar molekPolar moleküüllerden olullerden oluşşan san sııvvıılarlarıın birbiri in birbiri iççerisinde erisinde 
çöçözzüünmesi nmesi dipoldipol--dipoldipol etkileetkileşşim ile aim ile aççııklanabilir. Etanol ve klanabilir. Etanol ve 
suyun her oranda karsuyun her oranda karışışabilmesi bu olaya abilmesi bu olaya öörnektir.rnektir.



MolekMoleküüllerin bu ek dllerin bu ek düüzenlilizenliliğği maddenin beklenenden i maddenin beklenenden 
daha ydaha yüüksek sksek sııcaklcaklııklarda sklarda sııvvıı ve katve katıı halde kalmashalde kalmasıına neden na neden 
olur. olur. 

DipollerinDipollerin birbirinden uzaklbirbirinden uzaklığıığı ve ve dipoldipol momentlerinin momentlerinin 
bbüüyyüüklklüüğğüü dipoldipol--dipoldipol etkileetkileşşiminin enerjisini etkiler. Bu iminin enerjisini etkiler. Bu 
etkileetkileşşim im ssııcaklcaklııktandaktanda etkilenir.etkilenir.



METALMETALĐĐK BAK BAĞĞ

Metaller son yMetaller son yöörrüüngelerindeki elektronlarngelerindeki elektronlarıı verme everme eğğilimi ilimi 
iiççindedirler. Bu nedenle metal atomlarindedirler. Bu nedenle metal atomlarıı kendi aralarkendi aralarıında nda 
metalik bametalik bağğ denilen bir badenilen bir bağğ oluoluşştururlar. Bu batururlar. Bu bağğ iiççinde inde 
elektronlar, serbest halde dolaelektronlar, serbest halde dolaşşabilir. Bir abilir. Bir ççeeşşit elektron denizi it elektron denizi 
olarak daolarak da ddüüşşüünnüülebilir. Elektronlarlebilir. Elektronlarıın fazla oldun fazla olduğğu yerler u yerler 
negatif potansiyele, eksiklinegatif potansiyele, eksikliğğinin bulunduinin bulunduğğu yerler ise pozitif u yerler ise pozitif 
potansiyele sahiptir. potansiyele sahiptir. 

Periyodik cetvelde;Periyodik cetvelde;
.. Bir grupta yukarBir grupta yukarııdan adan aşşaağığıya doya doğğru atom ru atom ççapapıı bbüüyyüüddüükkççe e 

genel olarak metal bagenel olarak metal bağığı zayzayııflar, dolayflar, dolayııssııyla erime noktasyla erime noktasıı
ddüüşşer.er.

.. Bir sBir sıırada soldan sarada soldan sağğa doa doğğru atom ru atom ççapapıı kküçüüçüllüüp, dep, değğerlik erlik 
elektron sayelektron sayııssıı arttarttııkkçça metal baa metal bağığı kuvvetlenir, erime noktaskuvvetlenir, erime noktasıı
yyüükselirkselir..



Kovalent bağ ve örgüsü

BazBazıı katkatıılarda katlarda katııyyıı oluoluşşturan tturan tüüm atomlar m atomlar kovalentkovalent babağğ
ile birbirine baile birbirine bağğlanarak lanarak kovalentkovalent kristalleri( akristalleri( ağğ öörgrgüüllüü
katkatıılarlarıı) olu) oluşşturur.turur.

Bunun tipik Bunun tipik öörnekleri 4A grubu elementlerinde rnekleri 4A grubu elementlerinde 
ggöörrüünnüür.karbon 4 r.karbon 4 kovalentkovalent babağğ yapabilir. Elmas ve grafit, yapabilir. Elmas ve grafit, 
karbonun iki karbonun iki öönemli anemli ağğ öörgrgüüllüü katkatııssııddıır.r.



ELMAS
• Her karbon atomu ,bir düzgün 

dörtyüzlünün köşelerinde yer 
alır

• sp3hibritleşmesi görülür

• Çok sayıda karbon atomunun 
zincirleme bağlanışından doğan 
dev bir molekül vardır.

• En sert doğal maddedir

• Erime noktası çok 
yüksektir(3600 C0)

• Elektrik akımını iletmez.

GRAFĐT
• Düzlemlerin arasındaki bağlar 

Van der Waals bağlarıdır.bu 
bağların zayıf olması nedeniyle 
düzlemler birbiri üzerinde 
kolayca kayarlar.

• Yumuşak olmasının nedeni de 
van der waals bağlarıdır.

• sp2 hibritleşmesi görülür

• Elektrik akımını iletir.



Van DerVan Der WaalsWaals
Apolar Apolar molekmoleküüllerde llerde dipol dipol –– dipol dipol kuvvetlerindenkuvvetlerinden ssööz z 

edemeyiz.Ancak edemeyiz.Ancak LondonLondon kuvveti (kuvveti ( 1930da 1930da FritzFritz LondonLondon isimli bilim isimli bilim 
adamadamıı taraftarafıından ndan bulunmubulunmuşşturtur )) apolarapolar olan olan molekmoleküüllerdeki llerdeki 
atomlaratomlarıın kn kıısasa bir bir ssüüre re iiççinin hatta hatta anlanlıık k olarakolarak polarize olmaspolarize olmasıı ile ile 
oluoluşşur.Atom ur.Atom ççekirdeekirdeğği etrafi etrafıında dnda döönen elektronlarnen elektronlar bir anlbir anlıık ta olsa, k ta olsa, 
ççekirdeekirdeğğin belirli birin belirli bir bbööllüümmüünde daha nde daha fazla bulunur.fazla bulunur. BBööylece atom ylece atom 
kendi ikendi iççinde inde kkıısmen polarize smen polarize olur.olur. Bu Bu atoma atoma komkomşşu u olan atomun ise,olan atomun ise,
bu bu durumdan durumdan dolaydolayıı kendikendi elektronlarelektronlarıınnıın n dadağığıllıımmıı dedeğğiişşir ir veve o da o da 
polarize polarize olur.Bu durum zincirleme halinde bolur.Bu durum zincirleme halinde büüttüün molekn moleküüllüü etkiler. etkiler. 
BBööylece ylece atomlaratomlar arsarsıındaki ndaki etkileetkileşşmeden meden dodoğğan an bir bir ççekim kuvveti ekim kuvveti 
meydanameydana gelir.gelir. ĐşĐşte te molekmoleküüller ller arasarasıında, nda, atomlaratomlarıın n 
elektronlarelektronlarıınnıın n anlanlıık k pozisyonpozisyon dedeğğiişşimlerineimlerine babağğllıı olarak olarak oluoluşşan an 
ççekime ekime LondonLondon kuvveti diyoruz. kuvveti diyoruz. LondonLondon kuvveti, molekkuvveti, moleküüler aler ağığırlrlığıığı fazla fazla 
olan molekolan moleküüllerde daha fazla hissedilir. llerde daha fazla hissedilir. ÇüÇünknküü bu molekbu moleküüller daha fazla ller daha fazla 
elektrona sahiptir. Fazla elektron da, olaselektrona sahiptir. Fazla elektron da, olasıı pozisyon depozisyon değğiişşiklikleri iklikleri 
ihtimaliniihtimalini artartıırrıır. r. 



HHĐĐDROJENDROJENĐĐN BAN BAĞĞLARILARI

Hidrojen atomu, elektronlarHidrojen atomu, elektronlarıı kuvvetli kuvvetli ççeken N, O ve F eken N, O ve F 
atomlaratomlarıı ile kimyasal baile kimyasal bağğ oluoluşşturduturduğğunda, elektronunu bunda, elektronunu büüyyüük k 
ööllçüçüde yitirir ve dide yitirir ve diğğer polar moleker polar moleküüllerdekine gllerdekine gööre daha etkin ir re daha etkin ir 
artartıı yyüük kazank kazanıır. Bu yr. Bu yüük nedeniyle hidrojen komk nedeniyle hidrojen komşşu moleku moleküüllerin llerin 
eksi ucuyla molekeksi ucuyla moleküüller arasller arasıı bir babir bağğ oluoluşşur. Bu baur. Bu bağğa hidrojen a hidrojen 
babağığı denir. denir. 

Hidrojen baHidrojen bağığı, di, diğğer polar moleker polar moleküüllerdeki llerdeki dipoldipol dipoldipol
etkileetkileşşiminden farkliminden farklıı ve gve güçüçllüüddüür.r.

Hidrojen baHidrojen bağğlarlarıınnıı koparmak ikoparmak iççin gereken enerji, 5 ile 10 in gereken enerji, 5 ile 10 
kkalkkal//molmol dolaylardolaylarıındadndadıır. Hidrojen bar. Hidrojen bağğlarlarıı kovalentkovalent babağğlara lara 
ggööre re ççok zayok zayııftftıır. Bu nedenle su r. Bu nedenle su ııssııttııllıınca nca ööncelikle hidrojen ncelikle hidrojen 
babağğlarlarıı kopar, gaz haline gelir. Hkopar, gaz haline gelir. H22 ile Oile O22 ‘‘ye ayrye ayrışışmaz.maz.

Hidrojen baHidrojen bağğlarlarıı, polar etkile, polar etkileşşiminden iminden ççok daha gok daha güçüçllüüddüür. r. 
MolekMoleküüller arasller arasıı yalnyalnıız z vanvan der der WallsWalls kuvvetlerine sahip kuvvetlerine sahip 
olduolduğğundan kaynama noktasundan kaynama noktasıı ççok dok düüşşüüktktüür.r.



Suda Suda ÇöÇözzüünme:nme:

Hidrojen baHidrojen bağığı oluoluşşturabilen iki farklturabilen iki farklıı molekmoleküül l 
birbirleriyle de hidrojen babirbirleriyle de hidrojen bağığı oluoluşştururlar. Bu durum tururlar. Bu durum 
hidrojen bahidrojen bağığı oluoluşşturabilen maddelerin suda iyi turabilen maddelerin suda iyi 
çöçözzüünmelerini sanmelerini sağğlar. Hangi tlar. Hangi tüür kuvvetle bar kuvvetle bağğlanlanıırsa rsa 
babağğlanslansıın olun oluşşan katan katıılara moleklara moleküüllllüü katkatıı denir. Genelde denir. Genelde 
molekmoleküüllllüü katkatıılarlarıın erime noktalarn erime noktalarıı, kat, katıılara glara gööre daha re daha 
ddüüşşüüktktüür.r.



4A ve 6A grup 
elementlerinin 
oluşturdukları Hidrojenle 
bileşiklerin kaynama 
noktaları
gösterilmektedir.4A  ile 
yaptığı bileşiklerin 
moleküller arası çekim 
kuvvetlerinin yalnızca van

der Waals kuvvetleri 
olduğu bileşikler gibi 
davranır. Molekül 
büyüklüğü arttıkça van der 
waals kuvvetlerinin yanında 
dipol-dipol kuvvetleride

bulunur.





DEĞERLENDĐRME

1) Atomlar neden bağ yaparlar?

2) 19X, 7Y ve 9Z elementlerinin yaptıkları XZ, Z2 ve YZ3 ‘ ün gaz 
fazındaki moleküllerin bağları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

XZ                      Z2 YZ3

a)  iyonik bağ kovalent bağ kovalen bağ
b)  kovalent bağ iyonik bağ iyonik bağ
c)  iyonik bağ iyonik bağ kovalent bağ
d)  kovalent bağ kovalent bağ kovalent bağ
e)  iyonik bağ iyonik bağ iyonik bağ



3) aşağıdakilerden hangisi kovalent bağ değildir?

a) CsF    b) H2O   c) CCI4 d) NH3 e) PCI3

4) 7N ve  1H arasında oluşan NH3 ‘deki molekül içi ve moleküller arası bağ
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.

Moleküller içi            Moleküller arası
a)    iyonik bağ van der waals
b)    kovalent bağ hidrojen bağ
c)    kovalent bağ kovalent bağ
d)    iyonik bağ hidrojen bağ
e)    metalik bağ van der waals



5) NaCI, CO2 ve H2O bileşikleri için moleküller arası bağların türü
sağlamlık sırasına göre hangi şıkta doğru olarak verilmiştir.

a) NaCI: iyonik bağ b) NaCI: iyonik bağ
CO2   : van der waals H2O  : hidrojen bağı
H2O  : hidrojen bağı CO2   : van der waals

c) NaCI: metallik bağ d) CO2    : kovalent bağ
H2O  : kovalent bağ H2O  : kovalent bağ
CO2    : kovalent bağ NaCI: iyonik bağ

e) H2O  : hidrojen bağ
NaCI: metallik bağ
CO2   : van der waals



6) ikinci sıra elementlerinin elektron dizilişlerini ve değerlik elektronlarını
gösterim.

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

7) hibritlrşme ve hibrit orbitali ne demektir tanımlayınız.
...............................................................

8) 5B elementi ile 6F atomunun yapacağı bileşiğin geometrik şekli ve hibrit
türü hakkında bilgi veriniz.

..........................................................
9) aşağıdakilerden hangisi sp3   hibrit bağı içerir:

a) OCI2        b) BCI3 c) NF3 d)  CI2 e) CH4

10) Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde p bağı yoktur?

a) C2H2  b)  C2 H2 Br2  c) C2 H4 d) CCI4 e) CO2  



11) 8 tane sigma (s), bir tane pi (p) bağı içeren bileşik hangisidir.

a) C2H2          b) C3 H8 c) C3 H4 d) C3 H6 e) C4 H6

12) london kuvvetleriyle dipol-dipol kuvvetleri arasındaki farkı belirtiniz. 
Bunların her biri   hangi tür molleküller maddede vardır. her ikisinin de 
bulunduğu moleküller maddenin çoğunda hangi tür daha kuvvetlidir.

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

13) H2, F2 , CI2 ,Br2 , I2 elementleri molekül yapıdadır. Bu elemntleri kaynama 
noktası büyüklüğüne göre sıralayınız.

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



BULMACA
Yukardan aYukardan aşşaağığı::
1- bir atomun elektronlarını çekme 
yeteneğinin bir ölçüsü
2-periyodik cetvelin sağ tarafındaki 
elementler
3-bileşikleri oluşturan atomları bir arada 
tutan kuvvetler
4-negatif yüklü tanecik
5-aynı atomların yaptığı bağ
Soldan saSoldan sağğaa
1- 7NN hangi grupta
2-periyodik cetvelin sol tarafında hangi 
elementler var
3- 2Agrubunu diğer adı
4- CO2 molekül şekli 
5- elmasın allotropu
6- en elektronegatif element
7- melezleşmenin diğer adı
8- berilyumun değerliliği
9- metaller ve ametaller arasındaki bağ
10-suyun molekül şekli
11-kovalent bağ çeşidi
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Hazırlayanlar:

•Ezel TEKER

•Yasemin KONMAZ

•Şenol ŞEN


