
KĐMYA EĞĐTĐMĐ
DERSĐ

PROF.DR.ĐNCĐ
MORGĐL



YÜKSELTGENME 
ĐNDĐRGENME 

REAKSĐYONLARI

DERS SAATĐ:16 SAAT



HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR

HEDEF1:Yükseltgenme indirgenme 
tepkimelerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR
1)Yükseltgenme indirgenme kavramını

örneklerle açıklar.
2)Yükseltgen indirgen madde kavramını

açıklar.
3)Kimyasal olaylardaki yükseltgenme 

indirgenmeyi gösterir.



• HEDEF2:Elektrokimyasal pillerin yapısını
kavrayabilme

1)Bir elektrokimyasal pilde pilin kısımlarını
gösterir.

2)Her bir elektrotta gerçekleşen yarı tepkimeleri 
yazar.

3)Tuz köprüsünün önemini açıklar.

4)Hücre içindeki her bir elektronun akış
yönünü gösterir.

5)Pil çalıştığında hangi elektrotun kütlesinin 
artıp hangisinin azalacağını tahmin eder.



• HEDEF3:STANDART PĐL GERĐLĐMĐNĐ
AÇIKLAYABĐLME

• 1)Standart pil gerilimini açıklar.

• 2)Hidrojen elektrotun yapısı ve gerilimini 
açıklar.

• 3)Hidrojen elektrot kullanarak elektrotların

gerilim değerlerinin belirlenmesini açıklar.

4)Elektrotların gerilim değerlerine bakarak

pilin anot ve katot tepkimelerini belirler.

5)Dengeye ulaştığında pilin geriliminin nasıl 
hesaplanacağını açıklar.



• HEDEF4: KOROZYON OLAYINI 
KAVRAYABĐLME

• 1)Korozyon olayını örneklerle açıklar.
• 2)Metal korozyonunu elektrokimyasal 

yönden inceler.
• 3)Korozyona neden olan koşulları açıklar.
• HEDEF5:ELEKTROLĐZ OLAYINI 

AÇIKLAYABĐLME
• 1)Elektrolizin tanımını yapabilir.
• 2)Elektroliz olayında elektrolitik hücrenin 

kısımlarını şema üzerinde gösterir.





REDOKS TEPKĐMELERĐ

• Elektron alış-verişinin olduğu tepkimelere 
yükseltgenme-indirgenme ya da redoks 
tepkimeleri denir.



Yükseltgenme bir maddenin elektron vermesi 
olayıdır. 
Zn � Zn  + 2e  (Yükü 0’dan +2’ye yükselmiştir.)

Đndirgenme bir maddenin elektron alması
olayıdır.

Cu + 2e  � Cu (Yükü +2’den 0’a indirgenmiştir)
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ELEKTRON ALIŞVERĐŞĐ

Mg�Mg + 2e (Yükü 0’dan +2’ye yükselmiştir)

2Cl  � Cl  + 2e (Yükü -1’den 0’a yükselmiştir)

Sn  � Sn  + 2e (Yükü +2’den +4’e yükselmiştir)
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Cu  + 2e � Cu (Yükü +2’den 0’a inmiştir)

F + 2e  � 2F   (Yükü 0’dan -1’e inmiştir)

2H + 2e �H2 (Yükü +1’den 0’a inmiştir)
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• Zn(k)  � Zn + 2e    (yükseltgenme)

• Cu(suda) +2e � Cu(k) (indirgenme)

-------------------------------------------------
Zn(k) + Cu(suda) � Zn(suda) + Cu(k) (redoks tepkimesi)
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• Mg(k) + ½ O ���� Mg  O  (k)

• Mg(k)  ĐNDĐRGENDĐR. (2 elektron verir. YÜKSELTGENĐR)

• O  (k)   YÜKSELTGENDĐR. (2 elektron alır. ĐNDĐRGENĐR)

+2 -2
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• Mg(k) + Fe(suda) � tepkimesi 
gerçekleşir mi?

Mg’un yükseltgenme eğilimi, Fe’in 

yükseltgenme eğiliminde

büyüktür.TEPKĐME GERÇEKLEŞĐR.

+2



• Redoks tepkimelerinde mutlaka en az bir 
indirgenen ve bir de yükseltgenen madde 
olmalıdır.

Ni(k) + 2H   ���� Ni(suda) +  H   (g)

Ni(k) 2 elektron vererek Ni  ‘ ye yükseltgenir.

2 H  iyonu 2 elektron alarak H2’ye indirgenir.
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Elektron veren madde 
yükseltgenir.(indirgendir)

Elektron alan madde 
indirgenir.(yükseltgendir)

e-



• Redoks tepkimelerinin 
elektrik enerjisi

üretebilecek şekilde

düzenlenmesiyle 
yapılmış sistemlere 
elektrokimyasal pil 
denir.



• Anot → Zn(k)   |   Zn (aq)   ||    Cu  (aq)   |   Cu(k) ← katot Epil = 1,103 V

Yarı-hücre tuz                       Yarı-hücre
köprüsü

(yükseltgenme) (indirgenme)

HÜCRENĐN GÖSTERĐMĐ

+2 +2



• Elektrot yükseltgenme 
ve indirgenme 
olaylarının olduğu 
kısımlardır.
Elektrolit elektrik 
akımını ileten iyonik 
çözeltilerdir. 



PĐL GERĐLĐMĐ NASIL 
BULUNUR?

•Epil 


