
 

 

 

PERİYODİK CETVEL 

    Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir 

tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz- ene göre sıralanmıştır. Yatay 

sıralara periyot düşey sıralara ise grup adı verilir. Periyotlar Cetvelinin en 

sağındaki düşey grup- ta soy gaz  (asal gaz) bulunur. Bu elementler çok 

kararlıdır. 

  Yer yüz ünde bilinen element sayısı 103’e varmıştır. Ancak, bunların 

doğada bulanabilenleri 91 tanedir. Geri kalan 12 tanesi atom hakkında 

bilgilerimiz geliştikten sonra yapma olarak elde edilmiştir.Tabiatta bulunan 

son element uran dır. Urandan sonraki 11 elementle, cetvelde urandan önce 

gelen 43 no.lu hanede bulunan teknetyum doğada bulunmaz. 

  Bulunan elemanların hepsini tanımak, aralarında bir bağıntı kurmak, 

dolayısıyla incelemeleri kolaylaştırıp bir takım bir takım kural ve kanunlara 

bağlamak gerekiyordu. Bu iş için 1867’de Rus bilgini Mendeleyev ile 

Alman kimyacısı Lother Meyer, birbirinden ayrı olarak, Aynı zamanda 

ÇEVRİMSEL(PERİYODİK) SİSTEM fikrini ortaya attılar. Tabiattaki 91 

elementin bulunması, elementler arasında değişmez birçok bağıntıların 

kurulması, ancak çevrimsel sistemle gerçekleşebilmiştir. Mendeleyev ile Lother 

Meyer ‘in bu sistemdeki amaçları o zamana kadar bilinen elementleri gruplar 
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halinde toplayıp, hem özelliklerine, hem de atom ağırlıklarına göre sıralamak, 

böylece elemanların sistematiğini kurmaktı. Yalnız, o zamana kadar bulunmuş 

olan elementleri sıralarken bu elementlerin atom ağırlık ve değerliklerinin 

değişmesi sırasında çeşitli özelliklerin de adım, adım değiştiğini gördüler. 

   Bu özellikler değişimine uygun bir cetvel hazırladıkları zaman bazı 

yerlerinde boşluklar olan bir elementler cetveli ortaya çıktı. Boş olan hanelerde 

de birer element bulunması gerektiği ileri sürülerek, bu yoldan çalışmalar 

yapılınca çevrimsel sistem kendi kendini ispat etmeye başladı. Çevrimsel 

sistemde elementler düşey ve yatay sıralarda belirli hanelere 

yerleştirilmişlerdir. Yatay sıralarda elementlerin değerleri negatiften pozitif 

değerlere ilerlerken, yukarıdan aşağıya doğru sıralarda elementlerin metalik 

özellikleri artar. 

 

   Çevrimsel sistemin ilk başarısı berilyum un gerçek atom ağırlığını 

bulmakla başladı. Berilyum elementinin o zaman bulunan atom ağırlığı 13,6 

idi. Bu ağırlığa göre berilyum karbonla, azot arasında yer alacaktı. Oysa 

berilyum iki değerli bir element özelliği gösteriyor, magnezyum elementinin 

üzerinde yer alması gerekiyordu. Berilyumu magnezyum üzerine lityumla bor 

elementleri arasındaki yere koyabilmek içinde atom ağırlığının 9 olması 

gerekecekti. Mendeleyev bu yoldan yaptığı çalışma ile berilyumun atom 

ağırlığının 13,6 değil, 9 olduğunu buldu. 



Gene cetvel yapılırken galyum la germanyum elementleri bilinmiyordu. Bu 

elementler olmayınca, yerlerine kendilerinde sonra gelen elementleri 

koymakla sistem bozuluyordu. Mendeleyev, bu iki haneyi boş bıraktı, 

alüminyum altında olması gereken elemente, eka-alüminyum, silisyumun 

altında olması gereken elemente de eka-silisyum adını verdi, bu elementlerde 

olması gereken bütün özellikleri de kaydetti, Bir süre sonra eka-alüminyum 

Fransız kimyacılardan Lecoq ile Boisbaudron tarafından bulundu, galyum adı 

verildi.  

Eka-silisyum da 1886’da Alman bilgin Clemens Winler tarafından 

bulunarak germanyum adını aldı. Bulunan bu iki elementin özellikleri 

Mendeleyev’in çevrimsel sistemi bu şekilde başarıya ulaştı, birçok elementin 

bulunmasını sağladı, birçoklarının yanlış bilinen özelliklerini düzeltti. 

       

  ELEMENTLERİN SİMGELERİ 

   Dalton, kanunlarını açıklarken örnek olarak verdiği atomlar, moleküller 

için bazı şekiller kullanmıştı. Öğrenilmesi, kullanılması zor olan bu resim ve 

şekiller o zaman kabul edilmedi. Yalnız, çeşitli kimyasal olayları açıklamak için 

bir yol gerekiyordu. En sonunda, İsveçli Berzelius her element atomunun bir, 

iki harf ile gösterilmesini ileri sürdü. Böylece, elementlerin simgeleri doğdu. 

Simgeler o elementlerin atomunu işaret ettikleri için molekül halinde 

bulunanları ayrıca işaret etmek gerekir. Örnek: Bütün gazlar molekül halinde 

bulunur. Bunlardan oksijen atomunun simgesi O ‘dur. Bir oksijen molekülünü 

göstermek isterken  

O2  olarak yazarız. 



 

PERİYODİK (ÇEVRİMSEL) SİSTEM 

   Her hanenin sol üst köşesinde o elementin atom numarası yazılıdır. Atom 

numarası o elementin atom çekirdeğindeki proton sayısını gösterir. Hanenin 

sağ üst köşesinde o elementin ağırlığı yazılıdır. Hane ortasında element adı, 

simgesi gösterilir. Alt sırada da elementin atom çekirdekleri çevresindeki 

elektronların hangi yörüngede, kaç tane olduğu gösterilmiştir. Lantanın 

bulunduğu hanede bir aksama vardır: Burada 57 no.dan 72 no.ya kadar olan 

elementler bir hanede gösterilir. 

Bunlara lântanitler denir. Bu elementler doğada çok az bulundukları gibi 

özellikleri de birbirine çok benzer, ayırmak çok zordur. Hepsi 14 tanedir. 

Bunlar Lantanın bulunduğu haneye konularak çevrimsel sistemin dengesi 

korunmuş olur.89 numaralı aktinyumdan sonra da sistemde aynı durum 

meydana gelir, bu elementlere de aktinitler denir. Aktinyumda sonra gelen 

toryum, protaktinyum ve uran doğada bulunmayan elementlerdir. 

Uranyumdan sonrası yapma çekirdek tepkimeleriyle elde edilmiştir. Bu 

elementlerde 14 tanedir. 

Çevrimsel sistem, sayısı 103’e yükselmiş olan bu elementlerle tamamlanmış 

olur. 



 

 

LÂNTANİT ELEMETLER: Seryum, Praseodim yum, Neodim yum, 

Prometyum, Samaryum, Evropiyum, Gadolinyum, Terbiyum, Disprosyum, 

Holmiyum, Erbiyum, Tulyum, İterbiyum, Lütesyum. 

  

 PERİYODİK CETVELİN ÖZELLİKLERİ 

  1/Periyodik cetvelde sütunlara grup, yatay sırlara da periyot denir.8 tane 

A, 8 tane de B olmak üzere 16 grup vardır. 

  2/Bir elementin bulunduğu baş grup numarası onun değerlik elektron 

sayısına eşittir. 

  3/Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynı olduğundan 

kimyasal özellikleri de aynıdır. 

  4/Periyodik cetveldeki gruplar şöyle adlandırılır. 

 

GRUP ADI 

1A Alkali metaller:(Li, Na, K,Rb, Cs, Fr) 

1/Değerlik elektron sayıları bir olduğu için bu elektronunu kolaylık la 

vererek bileşiklerinde sadece +1 değerlik alırlar. İyi indirgendirler. 

  2/Çok aktif oldukları için tabiatta bileşikleri halinde bulunurlar .Tuzların 

elektroliziyle saf halde elde edilebilirler. 



  3/Su ve hava oksijeniyle tepkimeye girdiklerinden laboratuarda eter yâda 

gaz yağında saklanırlar. 

  4/Alevi karakteristik renge boyarlar.  

  5/Yumuşak ve parlaktırlar. Erime noktaları ve yoğunlukları küçüktür. 

Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe yoğunlukları büyür erime noktaları 

küçülür. 

2)Toprak alkali metaller:(  Be, Mg, Ca, Sr , Ba, Ra)  

      3)Toprak Metalleri: (B, Al, Ga, In, Tl) 

4)Karbon Grubu:(O,S,Se,Te, Po) 

5)Azot Grubu:(N,P,As, Sb, Bİ 

6)Oksijen Grubu:(C,Si, Ge, Sn, Pb) 

7)Halojenler: F,CI, Br, I,At) 

  1/Değerlik elektron sayıları 7 olduğu için bileşiklerinde +7 ile –1 arasında 

çeşitli değerlikler alabilirler. Özellikle –1 değerlik alırlar. 

  2/Hidrojen bileşikleri asit özelliği gösterir. Grupta yukarıdan aşağıya 

inildikçe asitlik özelliği artar. 

  3/Atom numaraları soy gazlardan bir eksiktir. 

  4/Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom no ve atom yarıçapı artar, 

elektron alma özelliği azalır. 

  5/ P.cetvelde elektron alma ilgisi en fazla olan (elektronegatifliği en fazla) 

element flor olduğundan flor en iyi yükselt gendir.  

  6/ 2 atomlu moleküller halinde bulunurlar. Oda şartlarında F2, Cl2 gaz , Br2 

sıvı I2 ve At2 katıdır.  

8)Soygazlar: (He, Ne, Ar, Kr, Xe Rn)  

 Bu gruba ait olan elementler kararlı olup kimyasal tepkimeye girmezler.  

 

ELEMENTLERİN PERİYODİK CETVELDEKİ YERİ  

 Yeri belirlenecek elementin elektron dağılımı yapılır. Değerlik elektron sayısı 

grubunu, en yüksek enerji düzeyi de periyodunu gösterir. Son orbital S yada P 

ile bitiyorsa A, d ile bitiyorsa B grubu elementidir.  

 

      BİR GRUBUN GENEL ÖZELLİKLERİ 

1/Bir gruptaki elementlerin atom ve kütle numaraları aşağıya doğru artar. 

2/Metalik özellik artar. 



3/Atomun hacmi aşağıya doğru artar. 

4/Aşağıya doğru inildikçe artan elektron sayısına bağlı olarak yörünge 

sayısı artar. 

5/Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektronları aynıdır. 

 

 BİR PERİYODUN GENEL ÖZELLİKLERİ  

1/Bir periyotta elementler atom numaralarına göre dizilirler. 

2/Metallerden ametallere doğru elektron verme özelliği azalır.Ametallerden 

metallere doğru verme özelliği artar. 

3/Metallerden soygazlara doğru son yörüngede bulunan elektron sayıları 

artar. 

4/Bir periyoddaki elementlerin elektronlarını yerleştirdikleri yörüngeler 

aynıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

PERĐYODĐK CETVELĐN ÖZELLĐKLERĐ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Đyonlaşma Enerjisi: 

Bir atomdan elektron koparmak için gerekli enerjiye Đyonlaşma Enerjisi ( Ei )denir. Đyonun yükü 

arttıkça atom çapı küçülür. Đyonlaşma enerjisi artar. Đyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde 

aşağıdan yukarıya, soldan sağa doğru artar. 

 

Elektron Đlgisi (Elektron Aftinitesi): 

Gaz fazındaki 1 mol nötral atoma 1 mol elektron bağlandığı zaman açığa çıkan enerjinin 

miktarına elektron ilgisi ya da elektron aftinitesi ( Eaf ) denir. 

Periyodik cetvelde soldan sağa, yukarıdan aşağıya doğru gidildikçe elektron ilgisi artar. Çünkü 

çekim arttığı için elektronun bağlanması kolaylaşır. 

 

 

Metallik Özelliği: 

Metalik özelliği elementlerin iyonlaşma enerjisi ile ilgilidir. Đyonlaşma enerjisi düşük olan 

elementler metalik özelliğe sahip, iyonlaşma enerjisi yüksek olan elementler ise metalik özelliğe 

sahip değildir. 

Periyodik cetvelde soldan sağa, yukarıdan aşağı gidildikçe metalik özellik azalır.  

 

 

Elektronegatiflik: 

Elektronegatiflik; elektronu çekme kapasitesine denir. Elektron ilgisi arttıkça elektronegatiflik 

artar. Elektron ilgisi fazla olan elementler daha elektronegatiftir. Elektronegatiflik; periyodik 

cetvelde soldan sağa, aşağıdan yukarıya doğru artar. 

 


