
HHAACCEETTTTEEPPEE  ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ  
KKİİMMYYAA  EEĞĞİİTTİİMMİİ  AANNAABBİİLLİİMM  DDAALLII  
ÖÖĞĞRREETTİİMM  TTEEKKNNİİKKLLEERRİİ  VVEE  MMAATTEERRYYAALL  GGEELLİİŞŞTTİİRRMMEE  
““AASSİİTTLLEERR  VVEE  BBAAZZLLAARR””  ÇÇAALLIIŞŞMMAA  YYAAPPRRAAĞĞII  

  
HHAAZZIIRRLLAAYYAANN::  
BBEEYYZZAA  CCEERREENN  ÜÜNNCCÜÜ  

  
  

1) Günümüze kadar asitliğin ve bazlığın tanımı çok değişik şekillerde yapılmıştır. İlk modern tanım 
İsveç'li bilim adamı Svonte ARHENİUS tarafından 1884 yılında aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 

Sudaki çözeltilerine H+ iyonu veren maddelere _____ denir. 
Aynı şekilde,  
Sudaki çözeltilerine OH- iyonu veren maddelere _____ denir. 
 
Örneğin, hidroklorik asit (HCl) ve sodyum hidroksit (NaOH) için 
aşağıdaki eşitlikler yazılabilir. 
 

* * * 
 
2) İkinci bir tanımlama ise Danimarka'lı kimyacı J.N. 
BRØNSTED ve İngiliz kimyacı T.M. 
LOWRY tarafından 1923 yılında yapılmıştır. Buna göre, 
 
Bir proton verebilen maddelere _____. 
bir proton alabilen maddelere _____ denir. 
 
* * * 
 
3) Asitler suda çözündükleri zaman elektriği ileten çözeltiler elde ederiz. Asitler çinko, magnezyum 
gibi elementler ile reaksiyona girerek reaksiyon sonunda ___________ çıkmasına neden olurlar. 
Asitlerin tadı ekşidir ve ______ turnusol kağıdını _______ çevirirler. Bazlar 

da suda çözündükleri zaman 
elektriği ileten çözeltiler oluştururlar. 
Bazların tatları acıdır ve ellendikleri 
zaman kayganlık hissi verir. Bazlar 
_______ turnusol kağıdını 
_______ çevirirler. Bazlar asitler 
ile reaksiyona girerek birbirlerinin 
özelliklerini _________ederler. 
 
* * * 

 
 



4) Asitleri proton veren maddeler olarak tanımlamıştık. Ancak farklı asitlerin proton verme 
yatkınlıkları farklıdır. İşte bu farklılık kuvvetli asit, kuvvetli baz, zayıf asit ve zayıf baz 
kavramlarının ortaya çıkmasına neden olur. 
 
Buna göre kuvvetli asit, kuvvetli baz ve zayıf asit, zayıf baz kavramlarını açıklayınız. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________. 

* * * 
5) Bir baz bir asitin protonunu kaybetmesiyle oluşuyor 
ise bu baza __________ denir. 
Örneğin tüm protik asitleri HA ile simgelersek; 

Bir asit bir bazın bir proton kazanmasıyla oluşuyor ise 
bu asite __________ denir. 
Örneğin, 

* * * 
 
6) Asitler bazlar ile reaksiyonu girdiği zaman suyun ve 
bu su içinde çözünmüş iyonik bir bileşik meydana 
getirirler. Bu iyonik bileşiğe genellikle ____ adını 
veririz. Örneğin,       



7) Bir çözeltinin pH 'si bu çözeltinin 
hidrojen iyonu _______________ 
eksi (-) logaritmasına eşittir.     
 
Bir çözeltinin ________________ 
___________ asidik. 
Bir çözeltinin ________________ 
__________ _bazik. 
Bir çözeltinin ________________ 
_____________nötrdür. 
 
* * * 
 
8) Su çok az dahi olsa elektrik akımını 
ilettiğine göre, su içerisinde iyonların 
bulunduğu aklımıza gelmelidir. 
 

 
 
şeklinde iyonlaşır. 
 
Olay bir denge olayı olduğundan denge sabitine suyun denge sabiti (Ksu) denir. 
25 °C de deneysel olarak Ksu değeri 1.10–14 olarak hesaplanmıştır.  
 
_______________ 
 
eşitliği bütün sulu çözeltiler için geçerlidir. 
 
Bir çözelti asit çözeltisi ise işlemler H+ iyonlarıyla yapılmalıdır. Çözelti baz çözeltisi ise işlemler OH– 
iyonlarıyla yapılmalıdır. 

 

9) Laboratuarlarda bir çözeltinin pH değeri pH metre denilen aygıtlar veya kolorimetrik indikatörler 
ile yapılır. Kolorimetrik yöntemde, asit-baz ____________ denilen belli ________________ 
____________ renkleri değişen kimyasal boyalar kullanılır. 


