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HEDEF VE DAVRANIŞLAR  
HEDEF:Asitlik ve bazlık konusunu kavratabilme
DAVRANIŞLAR
-Asitlik ve bazlık kavramının tarihsel gelişimi 

açıklanır.
-Günlük hayatta kullanılan asit ve bazlardan 

örnekler verilir.
-Sulu çözeltilerde asitlik ve bazlık açıklanır.
-Suyun iyonlaşması konusu açıklanır.
-Asitlik-bazlık kuvvetleri, pH ve indikatörler 

konusu anlatılır, basit deneylerle pekiştirilir.
-Bazı önemli asit ve bazlardan örnekler verilir.
-Asidik ve bazik oksitler açıklanır.



ASĐT VE BAZ
ARRHENIUS TANIMI
Arrhenius, suda çözündüğünde H+ iyonu derişimini 
arttıran madde asit, suda çözündüğünde OH- iyonu 
derişimini arttıran madde bazdır şeklinde bir tanım 
yapmıştır.Bu tanımın açıklamakta başarısız olduğu 
konu ise NH3 ‘ünde baz olmasıdır.Fakat OH- iyonu 
vermez.

LOWRY-BRONSTED TANIMI
Tepkimesinde proton (H+ ) veren madde asit ; alan 
madde bazdır.

LEWĐS TANIMI
Bir kovalent bağ oluşturmak için elektron çifti veren 
madde baz,alan madde asittir.



ASĐT VE BAZLARDA RENK 



ASĐT                            BAZ

Tatları ekşidir.
Turnusol kağıdını
kırmızıya çevirirler.
Sulu çözeltileri 
elektrik akımını iletir.
Metallere etki 
ederek, H2 gazı
açığa çıkarırlar.

Tatları acıdır.
Turnusol kağıdını
maviye çevirirler.
Sulu çözeltileri 
elektrik akımını iletir.
Metallere etki 
etmezler.



ASĐT VE BAZLARDA 
TURNUSOL KAĞIDI



GÜNLÜK HAYATIMIZDAKĐ
BAZI ASĐTLER VE BAZLAR

Hidroklorik asit-HCl
(Mide özsuyunda)
Sitrik asit-C6H8O7 (Limon
suyu)
Fosforik asit-H3PO4
(Coca-cola gibi 
içecekler)
Asetik asit-CH3COOH
(Sirke)
Karbonik asit-H2CO3
(Gazoz)
Tartarik asit-C4H6O6
(Şarap)

Amonyak-NH3
(Gübre yapımı)
Sodyumhidroxit-
NaOH (Sabun 
yapımı)
Sodyumbikarbonat-
NaHCO3 (Cam 
yapımı-Gübre 
yapımı)



ASĐTLER



BAZLAR



SULU ÇÖZELTĐLERDE ASĐTLĐK 
BAZLIK



KUVVETLĐ-ZAYIF ASĐT
Kuvvetli asitler tam 

olarak iyonlarına 
ayrışır.

Zayıf asitler tam 
olarak iyonlarına 
ayrışmazlar.



SU VE HCl (KUVVETLĐ ASĐT)
%100 iyonlaşma



SU VE ZAYIF BAZ(H3CNH2 ) 



SUYUN ĐYONLAŞMASI
Saf su zayıf elektrolit olup,kısmen iyonlarına 
ayrışır.
Saf suyun içinde H2O , H+ ve OH- iyonları
denge halindedir. Örneğin 25°C sıcaklıkta saf 
suyun iyonize olması sonucu içinde bulunan 
[OH-] ve [H+] iyonlarının konsantrasyonu 1 x 
10-7 mol/Lt’dir. 
H2O(s) →H+(suda)+OH–(suda) ∆H =+57,3 kJ 
Bu dengeye ilişkin denge sabitine suyun 
iyonlaşma sabiti denir ve Ksu ile gösterilir. 
Ksu= [H+] [OH–] şeklinde yazılır.
Ksu yun 25°C taki nicel değeri 1x10–14 'tür .

Kdenge . [H2O]2 = [H3O
+] [OH-] = Ksu



SUYUN ĐYONLAŞMASI
Suyun kendi kendine iyonlaşması;



SUYUN ASĐT BAZ 
ÖZELLĐKLERĐ

Su özel bir çözücüdür.Özelliklerinden biri de 
hem asit hem baz gibi hareket edebilme 
yeteneğidir.Su HCl ve CH3COOH gibi asitlerle 
girdiği reaksiyonlarda baz özelliği, NH3 gibi 
bazlarda girdiği reaksiyonlarda da asit özelliği 
gösterir.
Hem asit,hem baz gibi davranan molekül ve 
iyonlara ‘amfoter maddeler’ denir.
Su zayıf bir elektrolittir ve çok az iyonize olur.

H2O(s) →H+(suda)+OH–(suda)
Bu reaksiyona suyun kendi kendine 
iyonlaşması denir.



SUYUN AMFOTER ÖZELLĐĞĐ



pH KAVRAMI
Sulu ortamda asitlik veya bazlık 
derecesi pH kavramı ile belirtilir.
ve ;

pH = -log [H3O
+]

pOH = -log [OH-] şeklinde ifade edilir.

pKsu = -log Ksu

pKa = -log Ka

pKb = -log Kb dir.



pH ve pOH ARASINDAKĐ
ĐLĐŞKĐ





pH ölçer



ĐNDĐKATÖRLER
Çözeltinin pH’sına bağlı olarak renk değiştiren kompleks 

yapıdaki organik bileşiklere indikatör denir. Bu tür çözeltiler
titrasyonun bitiş noktasını saptamak amacıyla kullanılır.
Đndikatörleri asit baz, redoks ve çöktürme indikatörleri
olarak ayırabiliriz.

Asit- Baz Đndikatörleri :
Asit Baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde
indikatörle HIn sembolü ile gösterilirler. Bu indikatörlerin
ayrışma tepkimeleri ;



ĐNDĐKATÖR ÖRNEKLERĐ



BAZI YAYGIN ASĐT VE BAZLAR



BAZI ASĐT VE BAZLARIN 
MODELLERĐ

NH3
NH4

+



H3PO4 H2SO4



OKSĐTLER

Elementlerin oksijenle yaptıkları bileşiklere 
oksit denir. Oksitlerde oksijenin değerliği (-2)
dir. Oksijenin pozitif değerlik aldığı OF2 oksit 
olarak kabul edilmez. Oksitler özelliklerine 
göre 6 gruba ayrılır.

Asit oksitler:Ametallerin oksitleri suda 
çözündüğünde asitleri oluşturur. Bu nedenle 
ametal oksitlere asit oksit denir. CO2
,SO3,N2O5gibi oksitler asidiktir.

Bazik oksitler: Metal oksitlerdir. Su ile metal 
hidroksitleri oluşturur. Na2O, CaO, BaO gibi 
oksitler baziktir.



Nötr oksitler: Bazı ametal oksitleri( CO, N2O, NO gibi) su 
ile asit yada baz oluşturmaz. Bu tür oksitlere nötr oksit 
denir. Asitler, bazlar ve suyla tepkime vermezler.

Amfoter oksitler: Hem asitleri hem de bazları
nötrleştirebilen oksitlerdir. ZnO, Al2O3 , PbO, SnO, Cr2O3
gibi oksitler amfoter özellik gösterir.

Peroksitler: Oksijen yüzdesi yüksek olan oksitlerdir. 
Hidrojen peroksit(H2O2 ), sodyum peroksit (Na2O2 ) gibi.

Bileşik oksitler: Aynı elementin değişik değerlikli 
oksitlerinin oluşturduğu bileşiklerdir. 

Fe3O4 (manyetit), FeO ile Fe2O3‘den oluşan bileşik 
oksittir.



KURŞUNOXĐTLER     DEMĐROXĐTLER



ASĐT YAĞMURLARI
Asit yağmuru asidik kimyasalların yağmur, kar, sis, çiğ

veya kuru parçacıklar halinde düşmesine verilen 
isimdir. Atmosfere yayılan kükürt dioksit ve azot 
dioksit gazlarının kimyasal dönüşümlerden geçtikten 
sonra bulutlarıdaki su damlacıkları tarafından 
emilmesi ile oluşur. Daha sonra bu damlacıklar 
yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarla düşerler. Bu 
toprağın asitlik miktarını arttır ve tatlı su kaynaklarının 
kimyasal dengesini bozar. Havadaki tipik 
karbondioksit konsantrasyonunda oluşan yağmurun
pH'ı 5.6 civarnındadır. Bu yüzden pH'ı 5.6'nın 
altındaki yağmur asit yağmuru olarak nitelendirilir.

Ama doğal asit kaynakları yüzünden yağmurun pH'ı
zaten 4.5 ile 5.6 arasında değiştiği için 5.0'ın altı daha 
doğru bir ölçü olarak nitelendirilebilir.

Asit yağmuru akarsuların zehirlenmesi ve yüksek 
irtifalardaki ormanların zarar görmesinin başlıca 
sebeplerindendir.



ASĐT YAĞMURLARI TABLOSU



ASĐT YAĞMURU ETKĐLERĐ



ÇEK CUMHURĐYETĐNDEKĐ JĐZERA 
DAĞLARINA ASĐT YAĞMURU ETKĐSĐ



DEĞERLENDĐRME
KAVRAM HARĐTASI

ASĐTLĐK BAZLIK
KAVRAMI

Asit Baz
tanımı

Sulu Çözeltilerde 
Asitlik-Bazlık

pH 
Kavramı Oksitler

Suyun
ĐyonlaşmasıAsitlik-Bazlık

Kuvveti

Đndikatörler



DEĞERLENDĐRME SORULARI
Aşağıdaki boşluklara 
uygun olan kelimeyi 
yazın.  
1)  Suyun elektrolizi 
……………………. tepkimesidir.
2) Nötr olan maddelerin
pH’ı ……………………
3)  Asit ve bazların 
tepkimeye girerek tuz 
oluşturdukları tepkimelere 
………………… tepkimesi 
denir.

4) pH değeri küçüldükçe 
maddenin…………kuvveti,pH
değeri büyüdükçe 
maddenin……….kuvveti 
artar.

Aşağıdaki ifadelerden 
doğru olanların 
başına ( D )yanlış
olanların başına ( Y ) 
yazınız.
1) (…)  Limon suyu, tuzlu su 
ve tuz ruhu elektrik akımını
iletir.
2) (…)  Bazlar turnusol 
kâğıdının rengini maviden 
kırmızıya çevirir.

3) (…) pH’ı 8 olan madde 
asittir.

4) (...) Tuzlar katı halde 
elektriği iletmezler.



ASĐT BAZ KONUSUNDA BAZI 
KAVRAM YANILGILARI

pH sadece asitliğin ölçüsüdür,bazlığın ölçüsü
değildir.
Konsantrasyon asitlik ya da bazlık kuvvetinin bir 
ölçüsüdür.
Hidrojen içeren bütün maddeler asittir.
Kuvvetli asitler,kuvvetli bağlara sahip oldukları için 
ayrışmazlar.
Asitler yakıcıdır;asitler içine atılan herşeyi yakar.
Sadece kuvvetli asit ile kuvvetli baz reaksiyona 
girerse,nötralleşme reaksiyonu gerçekleşir.
Asidik meyveler yenilemez ve içilemez.
pOH büyüdükçe bazlık kuvveti artar.



SONUÇ ve ÖNERĐLER

Yapılan araştırmalar sonucunda lise 
öğrencilerinin,hatta üniversite kimya 
öğrencilerinin verdiğimiz örneklerde olduğu 
gibi kavramları yanlış anlama ve yetersizlikleri 
saptanmıştır.
Öğretmenlerin bu durumdan haberdar 
olmaları ve ders planlarını,öğrencilerin 
önbilgilerini dikkate alarak hazırlamaları
anlamlı ve kalıcı öğrenme için gerekmektedir.



KAYNAKLAR
PETRUCCĐ GENEL KĐMYA KĐTABI
SKOOG ANALĐTĐK KĐMYA KĐTABI
ZAFER YAYINLARI ÖSS-ÖYS KĐMYA
www.fenokulu.net
www.chemlin.de
Journal of Chemical Education 
http//jchemed.chem.wisc.edu
www.ekimya.com
Wikipedia
http://www.fedu.metu.edu.tr (Prof.Dr Đnci 
Morgil,Prof.Dr Ayhan Yılmaz,Oya Şen,Soner 
Yavuz)


