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Bohr Atom Modeli'nin varsay›mlar›;

n = 5 E5 = –8,72x10 –23 kJ
n = 4 E4 = –1,36x10 –22 kJ
n = 3 E3 = –2,42x10 –22 kJ
n = 2 E2 =
O

N

M

L

K

n=1

–5,45x10 –22

1. ÜNİTE

1.

Bir atomda bulunan her elektron çekirdekten ancak belirli uzakl›klarda küresel
yörüngelerde bulunabilir. Her yörünge belirli bir enerjiye sahiptir. Bu yörüngelere

kJ

enerji düzeyi ya da kabuklar› denir. Yörüngelerin ortak merkezi çekirdek olup

E1 = –2,18x10 –21 kJ

yörüngeler K, L, M, N, O ... gibi harflerle ya da 1, 2, 3, ... n gibi say›larla (baﬂ

Hidrojen atomunun baz›

kuant say›s›) gösterilir. Her yörüngenin belli bir enerjisi vard›r. Çekirdekten uzak

enerji düzeylerinin enerjile

laﬂt›kça yörüngelerin enerjisi de artar. Elektronlar yörüngede kald›klar› sürece

ri

enerjileri değiﬂmez.

Bohr’a göre hidrojen atomun
da sonsuz say›da enerji dü
zeyi vard›r. Her düzeyin ener
jisi;

2.

E = –2,18x10–18/n2

Yörüngelerde hareket eden elektronlar›n aç›sal momentumlar›n›n alabileceği
nh
dir. n bir tam say›d›r.
değerleri
2π
1. yörünge için n = 1

formülü ile hesaplanabilir.

2. yörünge için n = 2

n = ∞ için E = 0’d›r.

3. yörünge için n = 3   değerlerini al›r.
Bu tam say›lara kuantum say›lar› denir.

3.

Atomlar temel halde iken elektronlar en az enerjili (çekirdeğe en yak›n) enerji
düzeylerinde bulunur. Elektronlar temel haldeki enerji düzeylerinde bulunduklar›
sürece enerji yaymazlar.  Madde ›s›t›ld›ğ›nda atomlardaki elektronlar daha yük
sek enerji düzeyine geçer. Bu durumdaki atomlar uyar›lm›ﬂ haldedir.

4.

Bir elektron yüksek enerji düzeyinden daha düﬂük bir enerji düzeyine geçtiğinde
belli bir miktarda enerji yay›nlar. Yüksek enerji düzeyi ile düﬂük enerji düzeyi
aras›ndaki enerji fark› ›ﬂ›k kuantumu ﬂeklinde yay›nlan›r. Bu ›ﬂ›k kuantumunun
kendine özgü bir frekans› ve dalga boyu olup karakteristik bir spektrum çizgisi
vard›r. Elektronlar taraf›ndan yay›nlanan ya da soğurulan ›ﬂ›ğ›n enerjisi ile fre
kans› aras›nda aﬂağ›daki bağ›nt› vard›r.
∆E = Ed›ﬂ – Eiç = h.n

n=4n=3n=2n=1

Dalga boyu artışı

Bohr’a göre enerji düzeyleri aras›ndaki elektron geçiﬂleri atomun
spektrumundaki çizgilerin oluﬂmas›na neden olur.
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Tek Elektronlu Sistemlerde Elektronun Toplam Enerjisi ve Hidrojenin ‹yon
laﬂma Enerjisi
Bohr; H, He+, Li+2 gibi tek elektronlu sistemlerde değiﬂik yörüngelerdeki elekt
ronlar›n enerjisini belirleyen bir eﬂitlik türetmiﬂtir.
Elektron çekirdeğe yaklaﬂt›kça çekirdeğin elektron üzerindeki çekim kuvveti
artar ve elektronun enerjisi azalarak (–) olur. Elektron çekirdeğe en yak›n olduğun
da enerjisi en azd›r ve en kararl›d›r.
Temel halde hidrojen atomundaki elektron çekirdeğe en yak›n yörüngede (n = 1)
bulunur. Elektron bir enerji kuantumu kazand›ğ›nda (Absorpsiyon) daha yüksek
enerji düzeyine geçer ve hidrojen atomu uyar›lm›ﬂ hale gelir. Uyar›lm›ﬂ atom ald›ğ›
enerjiyi geri verirse elektron tekrar çekirdeğe yak›n olan enerji düzeyine döner. Bu
s›rada iki enerji düzeyi aras›ndaki fark kadar enerji yay›nlan›r. (emisyon)

Max Planck
(1858 - 1947)

Bohr Kuram›, katyonlar›n oluﬂumunu anlamada da önemli bir katk› sağlar. Te
mel haldeki (n = 1) bir elektronu atomdan uzaklaﬂt›rmaya yetecek enerjiye sahip
bir foton, hidrojen atomu ile etkileﬂtiğinde, elektron n = ∞ seviyesine ç›karak serbest
hale geçer. Bu durumda H atomu iyonlaﬂ›r (H+) ve serbest hale geçen elektronun
enerjisi s›f›r olur.

Ø

bidir. Planck, Kuantum Kuramı'nı geliştirdi ve termodinamik
yasaları üzerine çalıştı. Kendi

Bohr Kuram› 1H atomunun ve 2He+, 3Li+2 gibi tek elektronlu sistemleri aç›klad›ğ›
halde, birden fazla elektron içeren atomlar›n spektrumunu aç›klamada yetersiz
kalm›ﬂt›r.

ATOMUN KUANTUM MODELİNE YÖNLENDİREN

1.2

1918 Nobel Fizik Ödülü sahi

BULGULAR
Dalga kuram› elektromanyetik ›ﬂ›n›n birçok özelliğini baﬂar›l› bir ﬂekilde aç›klar.
Diğer özellikleri ise ›ﬂ›n›n ancak tanecikli yap›s› gözönüne al›narak aç›klanabilmek
tedir. Siyah cismin ›ﬂ›mas›nda ve fotoelektrik olayda dalga modeline uymayan
sonuçlar› aç›klamak için Planck ve Einstein foton kavram›n› ortaya atm›ﬂlard›r.
Dalga modeline göre; siyah cismin ›ﬂ›mas›nda, yay›nlanan ›ﬂ›n›n ﬂiddeti sü
rekli olarak artmal›d›r. Gerçekte ise belli bir süre artar ve bir maksimumdan sonra
azal›r.
1901’de Planck, akkora kadar ›s›t›lm›ﬂ cisimlerin yay›nlad›ğ› enerjinin sürekli
olmad›ğ›n›, kuant denilen küçük paketçikler halinde sal›nd›ğ›n› ileri sürmüﬂtür. Fo
ton olarak da adland›r›lan bu enerji paketçiklerinin, dalgalar halinde yay›ld›ğ›n› ve
enerjisinin dalgan›n frekans› ile doğru orant›l› dalga boyu ile ters orantılı olduğunu
belirtmiﬂti.
Daha sonra ›ﬂ›ğ›n dalga modeli ile aç›klanamayan bazı olayları Einstein kuan
tum modeli ile açıkladı.
Einstein’a göre de; ›ﬂ›k ya da herhangi bir ›ﬂ›ma enerjisi, bütün maddelerden
paketler (parçac›klar) halinde yay›l›r. Bu enerji paketlerine (kuantlar›na) foton denir.
Fotonlar, atomlar gibi maddesel değildir. Kütlesiz enerji üniteleri olarak düﬂünülebilir.
Einstein, ›ﬂ›ğ›n fotonlardan oluﬂan tanecikli bir yap›ya sahip olduğunu ileri sür
müﬂtü.
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Maddenin ›ﬂ›k gibi hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğunu dü
şünen Louis de Broglie; 1924 yılında ›ﬂ›k ve maddenin doğas›n› dikkate alarak
elektron, proton vb atom alt› taneciklerin de dalga özelliğine sahip olduğu ﬂeklinde
bir düﬂünce ileri sürdü.
De Broglie ve Heisenberg'in ileri sürdüğü görüşler sonrasında Bohr Atom
Modeli'nin yetersiz olduğu düşünüldü.

a.
Louis de Broglie
(1892 - 1987)
De Broglie doktora çal›ﬂmalar›
s›ras›nda küçük taneciklerin

De Broglie Hipotezi
De Broglie; bir fotonun enerjisini hesaplamak için Planck bağ›nt›s›n› (E = h.n)

ve Einstein'ın enerji eﬂitliğini (E = m.c2) birlikte kullanarak elektron gibi küçük küt
leli taneciklerin ikili doğas›nı (tanecik–dalga) ayn› denklemde yer alan kütle ve
dalga boyu nicelikleri ile bir matematiksel eﬂitlikte göstermiş oldu.

dalga–parçac›k ikiliğini kavra
m›ﬂ ve bu çal›ﬂmas›yla 1929
y›l›nda Nobel Ödülü alm›ﬂt›r.

b.

Heisengberg Belirsizlik İlkesi
1920’lerde Niels Bohr ve Werner Heisenberg, atomlardan daha küçük tanecik

lerin davran›ﬂlar›n› daha da ayr›nt›l› inceleyebilmek için deneyler tasarlad›lar. Bunun
için, taneciğin konumu (x) ve h›z› (v) gibi iki değiﬂkenin ölçülmesi gerekliydi. Bilim
adamlar›n›n eriﬂtiği sonuca göre, ölçümde daima bir belirsizlik olmas› gerekiyordu.
Bu belirsizlik, konumdaki belirsizlik (∆x) ile h›zdaki belirsizlik (∆v) nin çarp›m›
h
, ﬂeklinde olmal›yd›.
∆x.∆v ≥
4 pm

Foton

Foton

(a)

(b)

Foton

İlginç Bilgi
G.P Thomson elektronu keşfeden J.J Thomson’un oğludur.
İlginç olan baba Thomson’un
elektronun tanecik özelliğini,
oğul Thomson’un ise elektronun dalga olduğunu göstermesidir.
Böylece baba ve oğul, elektronun tanecik – dalga ikiliğini birlikte ortaya çıkarmış oldular.

(c)

Heisenberg’e göre; bir cismin gözlenebilmesi için cismin ya ›ﬂ›k kaynağ› ol
mas› ya da üzerine gönderilen ›ﬂ›ğ› yans›tmas› gerekir.

(a) Elektron gibi çok küçük bir cismi görebilmek için k›sa dalga boylu (yüksek ener
jili) ›ﬂ›n kullanmak gerekir.
(b) Foton elektrona çarpt›ğ›nda, enerji kazanan elektron h›z›n› ve yerini değiﬂtirir.
(c) Elektrondan yans›yarak gözümüze ulaﬂan fotonlar elektronun gerçek yerini veya
h›z›n› yans›tamaz. Bu nedenle elektronlar›n hareket ettiği kesin bir yörüngeden
söz edilemez.
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Heisenberg belirsizlik ilkesine göre; bir elektronun ayn› za
manda hem yeri hem de h›z› belirlenemez.

Bu durumu Heisenberg ﬂöyle aç›klam›ﬂt›r: “Ölçüm yapmak için kullan›lan araç
lar, ölçülen ﬂeyin özelliklerini değiﬂtirebilir. Bu durum da bir belirsizliğe neden olur.”
Elektronlar›n, yerini ya da h›z›n› belirlemek için ›ﬂ›k araç olarak kullan›l›r. Kullan›lan
›ﬂ›ğ›n dalga boyu atom büyüklüğünde olmal›d›r. Iﬂığ›n dalga boyu artt›kça enerjisi
azal›r. Dalga boyunun azalmas› halinde ise enerjisi artar. Eğer ›ﬂ›ğ›n dalga boyu
atom büyüklüğünden küçük olursa, h›z› belirlenmeye çal›ﬂ›lan elektron üzerine dü

Werner Heisenberg

ﬂürüldüğünde elektronun h›z›n› artt›r›r. Iﬂ›ğ›n dalga boyunun büyük olmas› halinde

(1901–1976)

ise elektronun h›z› belirlenirken ayn› anda yeri belirlenemeyebilir.

Heisenberg, belirsizlik ilkesini
ortaya atmas› yan›nda bunun
için 1932 Nobel Fizik Ödülü'nü
kazanm›ﬂt›r. Hidrojen atomunu
matematiksel olarak aç›klam›ﬂ
ve Schrödinger eﬂitliği ile bu

Bohr Atom Modeli'nin Yetersizliği
Bohr atom modeli, hidrojen gibi tek elektronlu türlerin (H, He+1, Li+2...) davra

lunan ayn› değerleri bulmuﬂ
tur.

n›ﬂlar›n›n aç›klanmas›nda baﬂar›l› olmakla birlikte, çok elektronlu atomlar›n davra
n›ﬂlar›n› aç›klamada yetersiz kalm›ﬂt›r. Hidrojenin emisyon spektrumu manyetik
alanda incelendiğinde, tek bir çizgi gibi görünen bir renge ait çizginin, dalga boyu
birbirine yak›n birkaç çizgiden oluﬂtuğu gözlenir. Bohr modeli bu çizgilerin oluﬂu
munu da aç›klayamaz.
Fizikte, dairesel bir yörüngede h›zla dönen elektrik yüklü bir taneciğin enerji
yayarak giderek enerjisinin azald›ğ› bilinen bir gerçektir. O halde; çekirdek etraf›n
da dönen elektronlar›n enerji kaybederek çekirdeğe yaklaﬂmalar› ve sonunda çe
kirdeğe çarparak atomun yok olmas› gerekir. Ancak böyle bir olay gözlenmez.
Ayr›ca bu model çok nadir olarak gerçekleﬂen atom çekirdeğinin 1. enerji dü
zeyindeki elektronunu yakalayarak baﬂka çekirdeğe dönüﬂmesini de aç›klayamaz.
Heisenberg’in Belirsizlik ilkesine göre, bir elektronun h›z› ve yeri ayn› anda
belirlenemez. Bohr teorisi elektronun ikili karakterini (dalga–tanecik) hesaba kat

Dairesel bir yörüngede dönen

mam›ﬂt›r. Atomda belirli yörüngelerden değil, elektronlar›n bulunma olas›l›ğ›n›n

yüklü cisim ›ﬂ›n (enerji) yayar.

yüksek olduğu bölgelerden (elektron bulutlar›ndan) söz edilebilir.

Enerjisi azalan cismin h›z›
düﬂer, döndüğü dairenin ya
r›çap› küçülür. Bu durumda

Ø

Dalga – tanecik ikiliğinin sonucunun belirsizlik ilkesi olduğu kavrand›ğ›nda, Bohr
modelindeki temel hata, atom üç boyutlu olduğu halde, bir elektronun tek boyut
lu bir yörüngede (tek boyut, elektronun yörünge d›ﬂ›nda hareket edemeyeceği
anlam›ndad›r) bulunduğunu kabul etmesidir.
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1.3 ATOMUN KUANTUM MODEL‹
Maddenin de, ›ﬂ›k gibi hem dalga hem de tanecik özelliği vard›r. 1924’te De
Broglie'nin elektronlar›n ve diğer taneciklerin de dalga özelliğine sahip olduğunu
ileri sürmesi sonrasında 1926’da Erwin Schrödinger, De Broglie’nin bulduğu bu
iliﬂkiyi elektronun dalga karakterini tan›mlayan bir denklemin geliﬂtirilmesinde kul
land›. Böylece "kuantum mekaniği" adı verilen yeni bir dönem başladı.
Heisenberg’in Belirsizlik ‹lkesi’ne göre bir elektronun yeri ve h›z› ayn› anda
doğru olarak ölçülemez. Elektronun muhtemel konumu, dalgay› temsil eden fonk
siyondan bulunabilir. Schrodinger bu dalga fonksiyonlar›n› hidrojen benzeri atomlar
(iyonlar) için matematiksel yöntemlerle bulmuﬂtur. Her sistem için birden çok fonk
siyon elde edilmiﬂ ve bu fonksiyonlar n, l ve ml kuantum say›lar› ile karakterize
Erwin Schrödinger
(1887-1961)

edilmiﬂtir. n, l ve ml ile karakterize edilen dalga fonksiyonlar›n›n birden çok olmas›
ayn› sistemdeki tek elektronun çok say›da enerji düzeylerinde bulunabileceği an
lam›na gelir.

Avusturya’n›n Viyana ﬂehrinde
doğmuﬂ ve 1939’dan 1956’ya
kadar ‹rlanda’da çal›ﬂm›ﬂt›r.
1926 y›l›nda henüz ‹sviçre’de

a.

Orbital Kavram›
Orbital, elektronun l ve ml kuantum say›lar› ile belirlenen dalga fonksiyonudur.

çal›ﬂ›rken Heisenberg taraf›n
dan ortaya at›l›p formüllendi

Orbital bir matematik fonksiyon olup bu fonksiyondan elektronun yerini kesin olarak

rilen kuantum  teorisine alter

hesaplamak mümkün değildir. Ancak belirli bir uzay bölgesinde bulunma olas›l›ğ›

natif olarak, kendi ad›yla

hesaplanabilir, bu olas›l›k fonksiyonun karesi ile orant›l›d›r.

an›lan (Schrödinger Eﬂitliği)
dalga mekaniği teoremini or
taya atm›ﬂt›r. Schrödinger’in

K›saca orbital elektronlar›n çekirdek etraf›nda bulunma olas›l›ğ›n›n yüksek
olduğu bölgelerdir.

teoremi k›saca elektonlar›n
gerek atom içerisinde gerek
moleküllerdeki hareketlerini

Kavram Yan›lg›s›

dalga cinsinden matematiksel

n, l, ml kuantum say›lar› Schrödinger denkleminin çözümün

bir ifadeyle aç›klamaktad›r. Bu

den ortaya ç›karken, ms kuantum say›s›, Pauli kural› ile ilgili

çal›ﬂmalar›ndan dolay› 1933

olup orbital tan›m› ile ilgisi yoktur. Dört kuantum say›s›n›n da

y›l›ndaki fizik Nobel ödülünü

ayn› kökenden geldiği yan›lg›s›ndan kaç›n›lmal›d›r.

‹ngiliz fizikçi Paul Dirac ile
paylaﬂm›ﬂt›r.

b.

Kuantum Sayıları
Çekirdek etraf›ndaki herhangi bir elektronun durumu dört kuantum say›s› ile

belirtilir. Bunlar, baﬂ kuantum say›s› (n), aç›sal momentum (orbital veya yan) ku
antum say›s› (l) manyetik kuantum say›s› (ml) ve spin kuantum say›s› (ms) d›r.

Pauli prensibine göre; ayn› atomda bulunan iki elektron hiç bir
zaman birbirinin ayn› olan dört kuantum say›s›na sahip olamaz.
Bu kuantum say›lar›ndan en az biri farkl› olmal›d›r.
14
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Baﬂ Kuantum Say›s› (n)
Baﬂ kuantum say›s›, elektron bulutunun çekirdeğe olan uzakl›ğ› ile ilgilidir.
Bunlar, atomun enerji seviyelerini ifade eder. Bu enerji seviyelerine elektron ka
buklar› veya katman da denir. Baﬂ kuantum say›s›, “n” ile sembolize edilir, 1, 2,
3, 4 .... gibi s›f›rdan büyük pozitif tam say›larla gösterildiği gibi, katmanlar›n› (ka
buklar›n›) ifade etmek üzere K, L, M, N, O gibi harflerle de gösterilir.

Baﬂ kuantum say›s› (n)

: 1, 2, 3, 4, 5 ...

Katmanlar› gösteren harfler : K, L, M, N, O ...

Baﬂ kuantum say›s›, Bohr atom modelindeki temel enerji düzeylerinin karﬂ›l›ğ›
olup, n’nin değeri ne kadar büyükse elektron bulutu çekirdekten o kadar uzaktad›r.
Elektronun potansiyel enerjisi de o kadar büyüktür.

Aç›sal Momentum Kuantum Say›s› (l)
Heisenberg belirsizlik prensibinde, elektronlar›n çekirdek etraf›nda belli dairesel
yörüngelerde dolaﬂan tanecikler halinde olmad›ğ›, elektron bulutlar› halinde düﬂü
nülmesi gerektiği ifade edilmiﬂti. Atomlardaki bu elektron bulutlar› bir elektrik alan›
oluﬂtururlar. Bu elektrik alan›n›n, bir d›ﬂ elektrik alan› ile (diğer elektronlar›n mey
dana getirdiği veya d›ﬂar›dan etki ettirilen bir elektrik alan›) etkileﬂimi sonucunda
enerji seviyelerinde ayr›lmalar olur. Böylece her enerji düzeyinin içerdiği alt taba
kalar oluﬂur.
Elektron bulutlar›n›n ﬂekillerini ve ﬂekil fark› nedeni ile enerji seviyelerinde ne
ﬂekilde ayr›lmalar›n olabileceğini belirtmek üzere aç›sal momentum kuantum say›s›
kullan›l›r. Buna orbital (yan) kuantum say›s› da denir. “l” ile gösterilir. Baﬂ kuan
tum say›s›na bağl› olarak s›f›rdan (n – 1)’e kadar pozitif tam say›larla ifade edildi
ği gibi s, p, d, f, g ... gibi harflerle (orbital sembolleriyle) de belirtilebilir.

Aç›sal momentum kuantum say›s› (l) : 0, 1, 2, 3, 4 ...‹kincil (alt)
katmanlar› gösteren harfler		

Ø

: s, p, d, f, g ...

Ayn› katmanda bulunan ikincil katmanlar›n enerji seviyeleri s < p < d < f  ﬂeklinde
s›ralan›r.
15
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ﬁimdi de s, p, d ve f ikincil (alt) katmanlar›na ait orbitalleri inceleyelim.
Uyarı
En düşük enerjili orbital 1s orbitalidir ve hidrojen atomunun temel halini temsil eder.

s – Orbitali
l = 0 değerine sahip tüm orbitaller s orbitalleridir. Eğer s orbitali birinci kat
manda (n = 1) ise 1s orbitali, ikinci katmanda (n = 2) ise 2s orbitali, üçüncü kat
manda (n = 3) ise 3s orbitalidir.
s türü orbitallerde elektronlar›n dağ›l›m› küresel simetriktir. Elektronun çekir
dekten belirli bir uzakl›kta bulunma olas›l›ğ› bütün yönler için ayn›d›r. Yani s orbi
tali uzayda herhangi bir yönelme gösteremez. Geometrik ﬂekil merkezde çekirdeğin
bulunduğu, yoğunluğu merkezden d›ﬂa doğru azalan bir küre biçimindedir.

y

1s
x
2s
3s

z

1s, 2s ve 3s orbitallerinin ﬂekilleri. Bu orbitallerde elektronlar›n bulunma
olas›l›ğ› çekirdek etraf›nda herhangi bir uzakl›kta her yönde ayn›, yani küresel si

Elektronun bulunma olasılığı

metriktir. Orbital büyüklüğü baﬂ kuantum say›s›n›n karesiyle doğru orant›l›d›r.

Çekirdekten uzaklık

Hidrojen atomunun 1s orbitalindeki elektronun bulunma olas›l›ğ›n›n çekirdeğe
olan uzakl›ğa karﬂ› grafiği
16
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p – Orbitali
l = 1 değerine sahip bütün orbitaller p orbitalidir. p orbitallerinde yük yoğunluğu
simetrik değildir. Damla ﬂeklinde iki k›s›mdan oluﬂmuﬂtur. Bu damlalar elektronun
bulunma olas›l›ğ›n›n s›f›r olduğu bir düzlemle ayr›lm›ﬂ olup düzlemin her iki tara
f›nda bulunur. p orbitallerinde elektron dağ›l›m› x, y ve z eksenlerine göre simet
riktir. px, py ve pz ﬂeklinde gösterilirler. Buna göre her enerji seviyesinde (n = 1
hariç) 3 tane p orbitali bulunur. Bu 3 orbital enerji olarak birbirine özdeﬂtir. p orbi
tallerinin boyutlar› baﬂ kuantum say›s› ile doğru orant›l›d›r.

y

y

y

z

z

z
x

x

x

Py orbitali

Px orbitali

Pz orbitali

p orbitallerinin ﬂekilleri. Bu orbitallerde elektronlar›n bulunma olas›l›ğ› çekir
dek etraf›nda belirli yönlerde daha yoğundur. x ekseni boyunca elektron yoğunluğu
içeren orbitale px, y ekseni boyunca elektron yoğunluğu içeren orbitale py, z ek
seni boyunca elektron yoğunluğu içeren orbitale pz orbitali denir.

X

3px

2px

2p ve 3p orbitalinin birbirlerine göre uzayda yönelimleri

x- ekseni
2s

1s

2px

2s, 1s ve 2p orbitalinin birbirlerine göre uzayda yönelimleri
17
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d – orbitali

l = 2 değerine sahip tüm orbitaller d–orbitalleridir. dxy, dxz, dyz, dx2

– y

2,

dz2

orbitalleri olmak üzere beﬂ tanedir. Bu orbitallerin ikisi koordinat eksenleri üzerinde,
üçü simetri eksenleri üzerinde bulunur. Geometrik ﬂekiller s ve p orbitallerine göre
daha karmaﬂ›kt›r. (n = 1 ve n = 2 seviyelerinde d orbitali yoktur.)

y

x

d- orbitali

Herhangi bir d – orbitalinin ﬂematik gösterimi

f – orbitali
l = 3 değerine sahip tüm orbitaller f orbitalidir. s, p, d ve f orbitallerinden ﬂekil
olarak en kompleksi olan f orbitalleri 7 tanedir. (n = 1, n = 2 ve n = 3 seviyelerin
de f orbitali yoktur.)

y

x

z
f- orbitali

Herhangi bir f – orbitalinin ﬂematik gösterimi

2

3

n

1

4

l

0

0

1

0

1

2

0

1

2

3

Orbital

1s

2s

2p

3s

3p

3d

4s

4p

4d

4f

‹lk dört enerji seviyelerine ait orbitaller ve alt kabuk gösterimleri
18
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Manyetik Kuantum Say›s› (ml):
‹kincil katmandaki orbitaller d›ﬂ manyetik alanla etkileﬂerek çeﬂitli enerji sevi
yelerine ayr›l›rlar. D›ﬂ manyetik alana dik olan orbitalde enerji seviyesi değiﬂmez
(ml = 0) Diğer orbitaller d›ﬂ manyetik alanla yapt›klar› aç›lara bağl› olarak enerji
seviyelerini yükseltir (+) veya düﬂürür (–).
Manyetik kuantum say›s›n›n değeri, aç›sal momentum kuantum say›s›n›n (l)
değerine bağl›d›r. Her l değeri için ml değeri 2l + 1 kadar farkl› değer al›r. ml’nin
aldığı değerler [–l, +l] arasındaki tamsayı değerlerdir.
l = 0 ise ml’nin tek değeri vard›r   ml = 0 d›r.
l = 1 ise ml’nin 3 değeri vard›r.
		ml = –1, 0, +1 dir.
l = 2 ise ml’ nin 5 değeri vard›r.
		ml = –2, –1, 0, +1, +2 dir.
ml
+2
+1

0

–1
–2

d – orbitalinin d›ﬂ manyetik alandaki yönelimleri

	ﬁimdi her bir katmanda bulunan orbitalleri inceleyelim.

Ø

n = 1 olan enerji seviyesindeki aç›sal momentum kuantum say›s› l, yaln›zca 0
(s›f›r) değerini al›r.
Yani (2l + 1) = 2 . 0 + 1 = 1 dir. Bunun anlam› bir tane orbital olmas›d›r. Bu da s
orbitalidir.
Toplam orbital say›s› = n2 = (1)2 = 1 tane orbital

Ø

n = 2 olan enerji seviyesinde, aç›sal momentum kuantum say›s› l, s›ras› ile 0 ve
1 olmak üzere iki değer al›r. 2 tane alt tabaka vard›r.
Bu alt tabakalardaki orbitalleri hesaplayal›m:
l = 0 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 0 + 1) = 1 orbital vard›r. 2s orbitalidir. 0 ile
gösterilir.
19
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l = 1 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 1 + 1) = 3 orbital vard›r. Bunlar 2p orbitalle

Uyarı

ridir. 2px, 2py, 2pz olmak üzere s›ras›yla –1, 0, +1 ile gösterilir.

Bir enerji düzeyinde bulunan orbital türü sayısı, baş kuant sayısına eşittir.
n = 1 için 1 tür orbital (s)
n = 2 için 2 tür orbital (s,p)
n = 3 için 3 tür orbital (s,p,d)
n = 4 için 4 tür orbital (s,p,d,f)
vardır.

Buna göre, 2. enerji seviyesinde 1 tane 2s ve 3 tane 2p olmak üzere 4 tane or
bital vard›r.
Toplam orbital say›s› = n2 = (2)2 = 4 tane orbital

Ø

n = 3 olan enerji seviyesinde aç›sal momentum kuantum say›s› l, s›ras›yla 0, 1
ve 2 olmak üzere 3 değer al›r. 3 tane alt tabaka vard›r.
Bu alt tabakalardaki orbitalleri hesaplayal›m:
l = 0 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 0 + 1) = 1 orbital vard›r. 3s orbitalidir. 0 ile
gösterilir.
l = 1 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 1 + 1) = 3 orbital vard›r. Bunlar 3p orbitalle
ridir. 3px, 3py, 3pz olmak üzere s›ras›yla –1, 0, +1 ile gösterilir.

Uyarı

l = 2 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 2 + 1) = 5 orbital vard›r. Bunlar 3d orbitalle
ri olup –2, –1, 0, +1, +2 ile gösterilir.

Bir enerji düzeyinde hangi orbitalden kaç tane olduğu (2l + 1)
eşitliği ile bulunur. Bir enerji düzeyindeki toplam orbital sayısı

Buna göre, 3. enerji seviyesinde 1 tane 3s, 3 tane 3p ve 5 tane de 3d olmak
üzere toplam 9 tane orbital vard›r.

n2’ye eşittir.

Toplam orbital say›s› = n2 = (3)2 = 9 tane orbital

Ø

n = 4 olan enerji seviyesinde aç›sal momentum kuantum say›s› l, s›ras›yla 0, 1,
2, 3 olmak üzere 4 değer al›r.
Bu alt tabakalardaki orbitalleri hesaplayal›m:
l = 0 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 0 + 1) = 1 orbital vard›r. 4s orbitalidir. 0 ile

Uyarı
Bir atomdaki elektronlar›n bulunduğu enerji düzeylerini belirten
tam say›lara (n) baﬂ kuantum
say›s› denir.
Her temel enerji düzeyinin içerdiği orbitallerin say›s› (alt enerji
düzeyi) n2 ile belirlenir.
Her temel enerji düzeyi, baﬂ
kuantum says› (n) kadar türde
orbital içerir.
Her temel enerji düzeyinde
bulunabilecek maksimum elektron say›s› 2n2 ile belirlenir.

gösterilir.
l = 1 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 1 + 1) = 3 orbital vard›r. Bunlar 4p orbitalle
rid ir.

4p x ,

4p y ,

4p z

olm ak

üzer e

s›r as ›yl a

–1, 0, +1 ile gösterilir.
l = 2 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 2 + 1) = 5 orbital vard›r. Bunlar 4d orbitalle
ri olup, –2, –1, 0, +1, +2 ile gösterilir.
l = 3 için (2l + 1) eﬂitliğine göre (2 . 3 + 1) = 7 orbital vard›r. Bunlar 4f orbitalleri
olup, –3, –2, –1, 0, +1, +2, +3 ile gösterilir.
Buna göre 4. enerji seviyesinde 1 tane 4s, 3 tane 4p, 5 tane 4d ve 7 tane 4f or
bitalleri olmak üzere toplam 16 orbital vard›r.
Toplam orbital say›s› = n2 = (4)2 = 16 tane orbital
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K

0

s

0

2

L

0
1

s
p

0
–1 0 +1

3

M

0
1
2

s
p
d

0
–1 0 +1
–2 –1 0 +1 +2

4

N

0
1
2
3

s
p
d
f

0
–1 0 +1
–2 –1 0 +1 +2
–3 –2 –1 0 +1 +2 +3

1

‹lk dört enerji seviyelerine ait aç›sal momentum kuantum say›lar› ve man
yetik kuantum say›lar›

Spin Kuantum Say›s› (ms)
Deneyler hidrojen atomunun spektrumunda aç›klanmayan bir tak›m özellikler
olduğunu ortaya koymuﬂ ve bunu aç›klamak için 1925 y›l›nda bilim adamlar› bilinen
üç kuantum say›s›na ek olarak onlardan bağ›ms›z bir kuantum say›s› düﬂüncesini
ortaya atm›ﬂlard›r. Buna göre elektronlar hem çekirdek hem de kendi eksenleri
etraf›nda dönerler. Elektron, yüklü bir parçac›k olduğundan dönmeden dolay› aç›sal
momentuma, dolay›s›yla manyetik momente sahiptir. Elektronun spin denilen bu
dönmesi Spin Kuantum Say›s› (ms) ile tan›mlan›r. Elektronun saat yönünde veya

P)

tersi yönde döndüğü düﬂünüldüğünde bu durum 2 okla ↑(ms = +

P) gösterilir.

ve

↓(ms = –

Elektron spini (ms ): Elektronlar kendi merkezlerinden geçen bir eksen etra
f›nda dönüyor gibi davran›rlar. Elektronlar›n kendi ekseni etraf›nda iki farkl› yönde
dönme ihtimali olduğundan spin kuantum say›s› için en fazla iki ihtimal olup bunlar
+

P ve – P

dir.

Bu gösterim elektronlar›n tanecik karakteri taﬂ›d›klar› düﬂünüldüğünde bir anlam
ifade eder.
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Bu yüzden her bir orbital ancak spinleri ters olan 2 elektron içerebilir. Bu durumda bir enerji bölgesinin alabile
ceği maximum elektron say›s› 2n2 formülü ile belirlenir.

Bohr Enerji Orbital türü Orbital Toplam orbital Orbital
Ana enerji
yörün- seviyesi
sayısı
adları
sayısı
gösterimi seviyesindeki
gesi
(n)
(n)
(n2 )
elektron sayısı
(2n2 )

K

1

1

s

1}1

1s

L

2

2

s
p

1
4
3

2s
2p

2
6

8

M

3

3

s
p
d

1
3
5

9

3s
3p
3d

2
6
10

18

N

4

4

s
p
d
f

1
3
16
5
7

4s
4p
4d
4f

2
6
10
14

32

2

1

2

3

4

K

L

M

N

0

0

1

0

1

2

0

1

2

3

s

s

p

s

p

d

s

p

d

f

0

0 –1 0

0 –1 0

+1 –2 –1 0

+1 +2 –3 –2 –1 0

+1

0 –1 0

+1 –2 –1 0

+1 +2

+1 +2 +3

+1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2+1/2+1/2 +1/2 +1/2+1/2+1/2 +1/2 +1/2 +1/2+1/2+1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2+1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2
-1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2

: + 1/2
: - 1/2

Elektron
Kapasitesi

Orbital

2

2

Alt
Kabuk

2

2

Yörünge

2

2

2

6

68

2

2

2

2

2

2

2

6

2

2

2

10

18

2

2 2

2

2

6

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

2

2

2

14

32

Tabloda ilk dört enerji seviyelerine (K, L, M ve N) ait her bir elektronun alabileceği dört kuantum say›s› n, l, ml,
ms ile gösterilmektedir. Çekirdeğe en yak›n olan K enerji seviyesi en fazla iki elektron içerir ve bu iki elektron
l = 0’a karﬂ›l›k gelen s orbitalini oluﬂturur. K enerji seviyesinden sonra çekirdeğe en yak›n olan L enerji seviyesi en
fazla 8 elektron içerir ve bu elektronlar s orbitali (l = 0) ile p orbitallerini (l = 1) oluﬂturur. Çekirdeğe L enerji sevi
yesinden sonra en yak›n olan M enerji seviyesi en fazla 18 elektron içerir ve bu elektronlar s orbitalini (l = 0), p
orbitallerini (l = 1) ve d orbitallerini (l = 2) oluﬂturmaktad›r. Çekirdeğe en uzak mesafede bulunan N enerji seviyesi
en fazla 32 elektron içerir ve bu elektronlar s orbitalini (l = 0), p orbitallerini (l = 1), d orbitallerini (l = 2) ve f orbi
tallerini (l = 3) oluﬂturur.
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s, p, d ve f Orbitallerinin Uzayda Yönelimleri

z

z
z

z

s orbitalleri

2s

1s

x

x

2py

2pz

z

2px+2py+2pz
z

z

z
y

y

y

y

x

x

2px

z

z
y

y

z

1s+2s+3s

3s

z

z

x

x

x

x

p orbitalleri

y

y

y

y

y

y

y

d orbitalleri
x

x
3dyz

3dxy

3dxz

f orbitalleri
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1.4 ELEKTRON DİZİLİMLERİ
Bir atomda elektronlar›n orbitallere dağ›l›m›, elektron diziliﬂidir. Çok elektronlu
atomlar›n temel hallerinin elektron diziliﬂleri deneysel olarak spektroskopi ile belir
lenir.
Elektronlar›n orbitalleri doldurmas›nda belirli kurallar vard›r. Bunlar› aﬂağ›daki
ﬂekilde özetleyebiliriz.

Aufbau Kural›
“Bir atomda elektronlar öncelikle enerjisi en düﬂük olan orbitali doldururlar.
Eğer bir orbital dolmuﬂ ise, ondan sonraki en düﬂük enerjili orbital doldurulur.”

Orbitallerin enerji art›ﬂ s›ras› Kletchkowski – Madelung Kural›yla belirlenir.

Kletchkowski – Madelung Kural›
Atomdaki elektron say›s› artt›kça, orbitallerdeki elektron bulutlar›n›n birbirini
itmeleri sonucu enerji s›ras› karmaﬂ›k hale gelir. Çok elektronlu atomlar için orbi
tallere yerleﬂen elektronun enerjisi (n + l) toplam›na bağl›d›r. (n + l) toplam› art
t›kça orbitallerin enerjileri de artar. Eğer (n + l) değeri ayn› olan iki orbital varsa n
say›s› küçük olan orbitalin enerjisi düﬂüktür.

Ø

Bir orbitalin enerjisi çekirdeğe yaklaﬂt›kça azal›r. Buna göre enerjisi en az olan
orbital 1s’dir. Ayn› temel enerji düzeyindeki orbitallerin enerjileri aras›ndaki iliﬂki
s < p < d < f  ﬂeklindedir. Ayn› enerji düzeyindeki üç tane p orbitalinin enerjileri
birbirine eﬂittir.
Buna göre, orbitallerin enerji art›ﬂ s›ras›;
1s, 2s, 2p, 3s, 3p ... ﬂeklindedir.
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6p

5d

ana enerji
düzeyi

5p

4d

alt enerji
düzeyi
4f

32e–
6s

Sınıf

n=4

4f
18e–

n=3

4d
4p
3d
4s
3p
3s

4p

3d
18e–

enerji art›ﬂ›

5s
n=2

2p
2s

4s
n=1

1s

3p
8e–
3s

‹lk dört ana enerji düzeyinde
ki orbitaller ve bu orbitallerin
enerji s›ras›, n artt›kça birbi
rini izleyen enerji düzeyleri
aras›ndaki enerji fark› da

2p

azal›r.
8e–
2s

1s
2e–

Çok elektronlu atomlarda enerji düzeylerini ve
orbitalleri gösteren ﬂema

Yukar›daki ﬂema incelenirse, baz› yüksek enerjili orbitallerin çekirdeğe daha
yak›n olduğu gözlenebilir. Örneğin, 4s’ nin enerji düzeyi 3d’ den; 5s’ nin enerji
düzeyi 4d’ den; 5p’ nin enerji düzeyi 4f’ den daha düﬂüktür. Bunun sebebi orbital
lerin geometrik ﬂekli ve konumlar›yla ilgilidir. Örneğin 4s orbitali küresel olduğu için
elektronlar çekirdek taraf›ndan her yönden çekilebilir, 3d orbitalleri ise çekirdek
taraf›ndan daha az çekilirler. Bunun için 4s orbitali çekideğe 3d’ den daha yak›nd›r.

Çok elektronlu atomlarda elektronlar›n doldurulmas›nda enerji düzeylerine gö
re orbital s›ralamas› için aﬂağ›daki tablodan yararlan›l›r. Bu tabloya göre enerji
düzeylerinde yer alan orbitaller ok yönünü takip ederek s›ralan›r.
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Orbital
türleri
Temel
enerji
düzeyleri

Wolfgang Pauli

s

p

d

f

1

s

2

s

p

3

s

p

d

4

s

p

d

f

5

s

p

d

f

s

p

d

s

p

(1900 - 1958)
Avusturya as›ll› bir fizikçi olup
elektronlar›n orbitallere yerle
6

ﬂimi hakk›ndaki “d›ﬂlama ilke
sini” ortaya atmas›yla ün ka
zanm›ﬂ ve 1945 y›l›na Nobel

7

fizik ödülünü alm›ﬂt›r. Pauli
d›ﬂlama ilkesini k›saca “bir
Orbitallerin enerji düzeylerine göre s›ralan›ﬂ›

atomun ayn› orbitalinde karﬂ›t
spinli en çok iki elektron bu
lunabilir” diye tarif etmektedir.

Orbitallerin enerji düzeylerine göre s›ralan›ﬂ›:
1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f...
ﬂeklindedir.

Pauli D›ﬂlama ‹lkesi
Bir orbital en fazla iki elektron taﬂ›yabilir. Bu elektronlar›n dönme yönleri (spin
leri) farkl›d›r.
Çok elektronlu atomlar›n elektron dağ›l›mlar›n› belirtmek için Wolfgang Pauli’nin
ad›yla an›lan Pauli d›ﬂlama ilkesi kullan›l›r.

Pauli d›ﬂlama ilkesine göre; bir atomda herhangi iki elektronun bütün kuan
tum say›lar› birbiriyle ayn› olamaz. Bir atomun iki elektronu da ayn› n, l, ml değer
lerine sahip olsalar bile ms değeri farkl›d›r.
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veya

ﬂeklinde

veya

gösterilir.

Bir

elektron

ﬂeklinde gösterilebilir. Tam dolu orbital

ﬂeklinde gösterilir. Ok yönlerinin z›t yönlü oluﬂu orbitaldeki elektronlar›n

dönme yönlerinin farkl› olduğunu belirtir. Yukar› doğru çizilmiﬂ ok (↑) spinin +
aﬂağ› doğru çizilmiﬂ ok (↓) spinin –

P olduğunu belirtir.

P,

Orbitallere teker teker yerleﬂmiﬂ elektronlar paralel spinli olup oklar ayn› yön
de çizilir.

Sınıf

Uyarı
Bir orbitalde bulunan iki elektronun dönme yönleri zıttır. Elektronların bu şekilde dönmeleri
oluşturdukları manyetik alan
yönlerinin zıt olmasını sağlar.
Bu şekilde elektronlar sanki zıt
kutupları yan yana getirilmiş iki
mıknatıs gibi birbirlerini çeker.

Baz› Atomlar›n Elektron Orbital ﬁemalar›
Elektron diziliﬂi
1H

: 1s1		

Orbital ﬂemas›
1H

:

					 1s
2He

:1s2		

2He

:

					
3Li

: 1s22s1		

3Li

1s
:

				
4Be

: 1s22s2		

1s 2s
4Be

					
5B

: 1s22s22p1

5B

					

2p

Uyarı

:
1s 2s

Boş orbital

2p

:
1s 2s

2p

Hund Kural›
Ayn› enerjiye sahip farkl› orbitallere eﬂ enerjili orbitaller denir.
Örneğin; bir atomun 2px, 2py, 2pz orbitalleri eﬂ enerjilidir. Bütün elektronlar ayn›
elektrik yüküne sahip olduklar›ndan birbirlerinden uzakta olmak isterler. Bunun için
elektronlar eﬂ enerjili orbitallere önce birer birer yerleﬂirler, eﬂ enerjili orbitallerin
tamam› birer elektron ald›ktan sonra ikinci elektronu (ters spinli) almaya baﬂlarlar.
Buna Hund kural› denir.
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Sıra Sende
15P atomunun temel haldeki
elektron diziliﬂini yazarak orbi-

Kural›n uygulan›ﬂ›n› 6C, 7N, 8O, 9F,

10Ne

1. ÜNİTE

elementlerinin elektron diziliﬂlerini

yazarak görelim.

6C

tal ﬂemas›n› gösteriniz.

:

	  	

1s 2s

6C

123 144424443

11.

2p

:

		

1s 2s

2p

1s 2s

2p

6C :

		
6C

:

	   	

7N

2p

1s 2s

2p

:

		
8O

1s 2s

üç orbitalden herhangi ikisinde bulunabilir. Ancak her
ikisi de ayn› orbitalde bulun
maz.)

Bu yaz›l›m Hund kural›na
uymad›ğ›ndan yanl›ﬂt›r.

9F

:
1s 2s

:

	 	

(2p orbitallerindeki iki elektron

2p

10Ne:

1s 2s

2p

1s 2s

2p

Neon atomunda, birinci ve ikinci enerji düzeylerindeki tüm orbitaller dolmuﬂtur.
Atom numaras› 11 olan sodyum atomunda ilk on elektronun diziliﬂi neonunki gibi
dir. 11. elektron 2p’den sonra en düﬂük enerjili orbital olan 3s’ye girer. Bu ﬂekilde
elektronlar orbitalleri doldurmay› sürdürür.
11Na:

 			

1s

2s

2p

3s

Ayn› enerji düzeyindeki p orbitallerinin ﬂemalar› birbirine bitiﬂik olarak yaz›l›r.
Bu kural d ve f orbitalleri için de geçerlidir.
Ø

Bir orbitalin hangi enerji düzeyinde olduğunu gösteren say› orbital türünün önü
ne, orbitalin içerdiği elektron say›s› ise orbital türünün üzerine yaz›l›r.

2 p3

Elektron sayısı
Orbital türü
Temel enerji düzeyi sayısı
(baş kuantum sayısı)

Değerlik Elektron Say›s›
Bir atomda iç enerji düzeylerindeki elektronlar atom çekirdeğine daha yak›n
olduklar›ndan atoma daha s›k› bağl›d›r, buna karﬂ›l›k en d›ﬂ enerji düzeyindeki
elektronlar atoma daha gevﬂek bağl›d›r. Elementlerin tepkimeye girerken ald›klar›,
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verdikleri veya ortaklaﬂa kulland›klar› elektronlar, atomun en d›ﬂ katman›ndaki bu
gevﬂek bağl› elektronlard›r. Elementlerin kimyasal özelliklerini belirleyen bu elekt
ronlara değerlik elektronlar› denir.
Baz› elementlerin elektron diziliﬂleri ve değerlik elektron say›lar› ﬂöyledir:
    Elektron diziliﬂi   

Değerlik elektron say›s›

2 2 6 1
11Na:1s 2s 2p 3s 		

Ø

1

19K:

[Ar] 4s1			

1

15P:

[Ne] 3s23p3		

5

35Br:

[Ar] 4s23d104p5		

7

Değerlik elektron say›lar› ayn› olan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
Örneğin; yukar›daki

11Na

ve

19K

elementlerinin kimyasal özellikleri birbirine

benzer.

Küresel Simetri
Bir atomun elektron diziliﬂindeki en son orbitalin tam dolu ya da yar› dolu ol
mas› haline küresel simetrik elektron diziliﬂi denir. Elektron diziliﬂi s1, s2, p3, p6,
d5, d10, f7, f14 ile biten atomlar küresel simetrik elektron dağ›l›m›na sahiptir. Bu tür
atomlar, diğerlerine göre daha düﬂük enerjili olup daha kararl› yap›dad›rlar. Bu
nedenle elektron diziliﬂi ns2(n–1) d4 ve ns2 (n–1) d9 olan atomlar›n elektron dizi
liﬂleri s›ras›yla daha kararl› ns1 (n–1) d5 ve ns1 (n–1) d10’a dönüﬂür. Elektron
aktar›lmas› yaln›z ns ve (n–1) d orbitalleri aras›nda olur.

Örnek:
24Cr
24Cr
29Cu
29Cu

(Beklenen elektron dizilişi)

:
1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

1s

2s

2p

3s

3p

4s

3d

(Gerçek elektron dizilişi)

:
:

(Beklenen elektron dizilişi)
(Gerçek elektron dizilişi)

:
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Uyarı
Uyar›lm›ﬂ hal
Temel haldeki bir atoma enerji
verildiğinde, elektronlardan biri,
daha üst enerji seviyelerinden
birine geçebilir. Buna uyar›lm›ﬂ
hal denir. Uyar›lm›ﬂ hal, temel
hale göre daha yüksek enerjilidir ve daha karars›zd›r. Uyar›lm›ﬂ atomdan elektron koparmak
daha kolayd›r. Uyar›lm›ﬂ atom,
temel hale dönerken enerji aç›ğa ç›kar.
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Ø

Sıra Sende
Mg atomunun,

12

1. ÜNİTE

Küresel simetrik atomlarda elektron bulutlar›n›n uzaydaki dağ›l›m› küre ﬂeklinde
dir. Bu durumda elektronlar çekirdek taraf›ndan kuvvetle çekildiklerinden çekir

Mg+2 iyonu-

değe en yak›n konumda bulunurlar. Elektronlar›n çekirdeğe yaklaﬂmalar› atom

12

nun elektron diziliﬂini yazarak,
elektronlarını orbitallere yerleştiriniz.

çap›n›n küçülmesine neden olur. Atom çap›n›n küçülmesi, atomun d›ﬂar›ya
enerji vermesini gerektirdiğinden bu hal, atoma daha az enerjili ve daha kararl›
yap› sağlar.
‹leride öğreneceğimiz ﬂekilde asal gazlar›n orbitallerinin tamamen elektronlarla
dolu olmas› onlara büyük kararl›l›k kazand›r›r. Bu yüzden asal gazlar kimyasal
tepkimelere hemen hemen hiç kat›lmaz. Elektron dağ›l›mlar› küresel simetrik olma
yan atomlar ise elektron dağ›l›mlar›n› küresel simetrik hale getirerek kararl› yap›ya
sahip olmak ister. Bu istek, söz konusu atomlar›n kimyasal tepkimelere olan ilgi
lerini belirler.
d.	‹yonlar›n Elektron Diziliﬂi
Bir atom elektron ald›ğ›nda, elektronlar en düﬂük enerjili boﬂ orbitallere yerle
ﬂir.

Örnek:
atomunun ve 9F– iyonunun elektron diziliﬂini yazalım.

9F

Çözüm:
: 1s22s22p5

9F
9F

Ø

–

: 1s22s22p6

Bir atom elektron verdiğinde, elektronlar en d›ﬂ enerji düzeyinden baﬂlayarak
uzaklaﬂ›r.

Örnek:
Örnek
8O:

22Ti

atomunun,

+2
22Ti

iyonunun elektron diziliﬂini yazalım.

1s22s22p4

(Temel hal)
8O:

1s22s22p33s1

(Uyar›lm›ﬂ hal)
2 2 3 1
8O: 1s 2s 2p 3p

(Uyar›lm›ﬂ hal)
–2
2 2 6
8O : 1s 2s 2p

(‹yon hali)

Çözüm:
22Ti

= 1s22s22p63s23p64s23d2

Ti2+ = 1s22s22p63s23p63d2  şeklindedir.
22Ti

atomu + 2 yüklü iyonuna dönüﬂürken vereceği 2 elektronu en d›ﬂ enerji dü

zeyindeki 4s orbitalinden verir.
1s22s22p63s23p6 4s2 3d2
				

2 elektron uzaklaﬂ›r.
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ETKİNLİK - 1
Aﬂağ›daki ifadelerde boﬂ b›rak›lan yerleri uygun kelimeler kullanarak doldurunuz.
1.

Atomdaki elektronun bulunabileceği enerji düzeyleri ve dalga fonksiyonlar› ......................... say›lar› ile gösterilir.

2.

......................... elektronun kuantum say›lar› ile belirlenen dalga fonksiyonudur.

3.

Dalga eﬂitliklerinin çözümünde, dalga fonksiyonlar›n›n herbiri üç kuantum say›s› ile belirlenebilir. Bu kuantum say›
lar›: ......................... kuantum say›s›, ..................................... kuantum say›s› ve ......................... kuantum say›s›d›r.

4.

Baﬂ kuantum say›s›n›n belirttiği elektron enerji seviyesine ......................... denir.

5.

s orbitalleri ......................... dir.

6.

3 çeﬂit p orbitali vard›r. Bunlar ......................... , ......................... ve ......................... olarak isimlendirilir.

7.

Elektron, enerji alarak daha yüksek enerjili orbitallerde bulunursa bu duruma .................................. denir.

8.

n = 6 olan bir temel enerji düzeyinde ......................... tane orbital vard›r.

9.

Elektronun spin denilen kendi etraf›nda dönmesi ......................... kuantum say›s› ile tan›mlan›r.

10. s orbitalleri en fazla .................. , p orbitalleri en fazla .................. , d orbitalleri en fazla .................. , f orbitalleri en
fazla .................. elektron alabilir.

ETKİNLİK - 2
Aşağıda verilen ifadelerin “Doğru ya da Yanlış” olduğunu belirtiniz.

1.

Orbital, elektronun kuantum say›lar› ile belirlenen dalga fonksiyonudur.

2.

Dalga eﬂitliklerinin çözümünde dalga fonksiyonlar›n›n herbiri dört kuantum say›s› ile
belirlenir.

3.

Baﬂ kuantum say›s›, elektronun çekirdeğe olan uzakl›ğ› ile ters orant›l›d›r.

4.

Spin kuantum say›s›, elektronun bulunma olas›l›ğ›n›n en çok olduğu yeri belirtir.

5.

Aç›sal momentum kuantum say›s› l ile gösterilir.

6.

Bir orbitalde spinleri farkl› en çok iki elektron bulunabilir.

7.

Bir atomda herhangi iki elektronun bütün kuantum say›lar› birbirinin ayn› olamaz.

8.

p orbitallerinin Px, Py, Pz olmak üzere farkl› ﬂekil ve enerjileri vard›r.

9.

4. temel enerji düzeyinde 16 tane orbital vard›r.

10.

Bir atomun elektron diziliﬂindeki en son orbitalin tam dolu ya da yar› dolu olmas› atoma
küresel simetrik özellik kazand›r›r.
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ÇÖZÜMLÜ TEST
1.

Aşağıdakilerden hangisi Bohr’un ileri sürdüğü

4.

atom modeline göre doğru değildir?

Aşağıdaki element atomlarından hangisinin değerlik elektron sayısı yanlış verilmiştir?

A) Bir atomdaki elektronlar belirli enerji düzeyli kü

		Element atomu

resel yörüngelerde bulunabilir.
B) Yüksek enerji düzeyindeki elektron daha düşük
bir enerji düzeyine geçerken enerji yayınlar.

2He		

2

B)		

26Fe		

6

9F		

7

C)		

C) Bu model katyonların nasıl oluştuğunu açıklaya
maz.
D) Ortak merkezi çekirdek olan yörüngeler K, L, M,

Değerlik elektron sayısı

A)		

D)		

11Na		

1

E)		

13Al		

3

N… gibi harflerle gösterilir.
E) Temel halde iken elektronlar en az enerjili yö
rüngede bulunur.

5.

2.

I.

Ernest Rutherford

2s

2p

3s

Yukarıda nötr X atomunun orbital şeması verilmiştir.

II. Louis De Broglie

Buna göre;

III. Werner Heisenberg

I.

Yukarıdaki bilim insanlarından hangilerinin ça-

II. +1 yüklü iyonunda 6 tam dolu orbitali vardır.

lışmaları sonrasında Bohr Atom Modeli’nin ye-

III. Nötr halde elektron dağılımı küresel simetriktir.

tersizliği anlaşılmıştır?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II		

C) I ve II

25X

X'in atom numarası 11'dir.

A) Yalnız I

			  D) II ve III            E) I, II ve III

3.

1s

			

B) Yalnız II		

C) I ve III

D) I ve III	         E) II ve III

atomunun s, p, d orbitallerindeki toplam
6.

elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğ-

4. enerji düzeyinde manyetik kuantum sayısı
(ml) –1 olan bir elektron için;

ru verilmiştir?

I.
		 s
A)		 8		

p 		
12		

P ya da – P olabilir.

5

III. Spin kuantum sayısı (ms) +

yargılarından hangileri doğrudur?

B)		 6		

12		

7

6		

5

D)		 4		

6		

5

12		

II. s, p ya da d orbitallerinde bulunabilir.

d

C)		 6		
E)		 8		

Baş kuantum sayısı 4'tür.

A) Yalnız II
			

7
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B) Yalnız III		

D) II ve III	         E) I, II ve III

C) I ve II

ÇÖZÜMLÜ TEST
7.

24X

I.

11. Temel hal elektron dağılımında 10 tane tam dolu

atomunun temel hal elektron dizilimi için;

orbitali bulunan X'in açısal momentum kuantum

Değerlik orbitalleri 3d orbitalleridir.

P olan

sayısı (l) 1 ve spin kuantum sayısı (ms) –

II. 4. enerji düzeyinde 1 elektronu vardır.

maksimum kaç elektronu bulunur?

III. Açısal momentum kuantum sayısı (l) 2 olan or
bitallerinde 4 elektron vardır.

A) 3

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II		

B) 4

C) 6

D) 8

E) 12

C) I ve II

			  D) I ve III	             E) II ve III

8.

25Mn

atomunun 2 elektron vermesiyle oluşan

12. X2+ iyonunun elektron dağılımı, [18Ar] 3d6 şeklinde

iyonun elektron dağılımındaki yarı dolu ve tam

dir.

dolu orbitallerin sayısı aşağıdakilerden hangi-

Buna göre X atomu için aşağıdaki ifadelerden

sinde doğru verilmiştir?

hangisi yanlıştır?
Yarı Dolu Orbitaller

Tam Dolu Orbitaller

A)

1

12

B)

3

11

C)

1

13

D)

1

8

E)

5

9

A) 	Atom numarası 26'dır.
B) X2+ iyonunda toplam 24 elektron bulunur.
C) X2+ iyonunun s orbitallerinde toplam 8 elektron
bulunur.
D) X2+ iyonu oluşurken p ve d orbitallerindeki elekt
ron sayıları değişmez.
E) X atomunun elektron dağılımı küresel simetrik
değildir.

9.

17Cl

element atomunun temel hal elektron dağı-

lımında açısal momentum kuantum sayısı l = 0
ve manyetik kuantum sayısı ml = 0 değerini alan
kaç elektronu vardır?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 9

E) 10

13.

15X

I.

atomu için;
1s22s22p63s23p6

10. 3p alt kabuğundaki orbitallerin baş kuantum

II. 1s22s22p63s13p4

sayısı (n), açısal momentum kuantum sayısı (l),

III. 1s22s22p63s23p3

manyetik kuantum sayısı (ml) değerleri aşağıda-

elektron dağılımları veriliyor.

kilerden hangisinde doğru verilmiştir?
			n		
		
		

l			
		

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

ml

A)		1		

1		

–1, 0, +1

A) I. deki elektron dağılımı –3 yüklü iyonuna aittir.

B)		3		

2		

–2, –1, 0, +1, +2

B) II. dağılım X'in uyarılmış haline aittir.

C)		2		

1		

–1, 0, +1

C) X'in temel hal elektron dağılımı küresel simetriktir.

D)		3		

0		

0

D) X'in temel halde 1 yarı dolu orbitali vardır.

E)		3		

1		

–1, 0, +1

E) III. dağılım X'in temel haline aittir.
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ÇÖZÜMLER
1.

4.

Bohr Atom Modeli katyonların oluşumunu açıklar.
Bohr kuramına göre hidrojen atomunun temel ener

26Fe atomunun elektron
2 2 6 2 6 2 6

dağılımı

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d   şeklindedir.

ji düzeyindeki bir elektron yeterli enerjiye sahip bir

Bu durumda Fe'nin değerlik elektron sayısı 6 değil

fotonla karşılaşırsa elektron serbest hale geçer ve

8'dir.

hidrojen atomu iyonlaşarak H+ katyonunu oluşturur.

YANIT B

YANIT C

5.

Verilen orbital şemasına göre X'in nötr atomundaki
elektron sayısı toplamı 11'dir. Bu durumda +1 yüklü

2.

Louis De Broglie’nin dalga- tanecik ikiliği ve Werner

iyonunda 10 elektronu ve 5 tam dolu orbitali vardır.

Heisenberg’in belirsizlik ilkesini açıklaması sonra

X'in nötr halde elektron dağılımı 3s1 orbitali ile son

sında Bohr Atom Modeli’nin yetersizliği anlaşılmış

lanır ve küresel simetriktir.

tır.							

YANIT D

YANIT D

6.
3.

baş kuantum sayısı 4'tür. 4. enerji düzeyinde s, p, d

X'in elektron dağılımı;
25X

2

2

6

2

6

4. enerji düzeyinde ml = –1 olan bir elektron için,

2

ve f orbitalleri bulunur. s orbitallerinin ml değeri sa

5

: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d   şeklindedir.

dece sıfır olduğundan ml = –1 olan elektron p, d ya

Bu durumda s orbitallerinde toplam 8, p orbitallerin

da f orbitallerinde bulunabilir. Spin kuantum sayısı

de toplam 12, d orbitallerinde ise toplam 5 elektron

da +

bulunur.
YANIT A
34

P ya da – P

olabilir.
YANIT E

ÇÖZÜMLER
7.

24X

11. Temel hal elektron dağılımında 10 tam dolu orbitali

atomunun temel hal elektron dağılımı;

2

2

6

2

6

1

bulunan X atomunun proton sayısı 20'dir. Bu du

5

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d   şeklindedir.

rumda elektron dağılımı;

Bu durumda değerlik orbitalleri 4s ve 3d orbitalleri
dir.

1s22s22p63s23p64s2  şeklindedir.

4. enerji düzeyinde 1 elektronu vardır.

l  = 1 olan p orbitallerinde toplam 12 elektron bulun
duğuna göre ms = –

l = 2 olan d orbitallerinde 5 elektron vardır.

bulunur.

YANIT B

P  olan maksimum 6 elektronu
YANIT C

8.

25Mn

atomunun 2 elektron vermesiyle oluşan Mn2+

iyonunun elektron dağılımı;

12. X2+ iyonunun elektron dağılımı [Ar] 3d6 şeklinde ol

1s22s22p63s23p63d5   şeklindedir. Bu durumda 9

duğuna göre elektron sayısı 24, atom numarası

tam dolu, 5 yarı dolu orbitali vardır.

26'dır.

YANIT E

X2+ iyonunun s orbitallerindeki toplam elektron sayı
sı 6'dır. Çünkü X2+ iyonu oluşurken 4s orbitallerin
deki 2 elektronu verir. Bu durumda p ve d orbitalle
rindeki elektron sayısı değişmez.
X atomunun elektron dağılımı 4s23d6 orbitalleri ile
sonlanır ve küresel simetrik değildir.
YANIT C

9.

17Cl

atomunun temel hal elektron dağılımı;

1s22s22p63s23p5  şeklindedir.
l = 0  ve  ml = 0 olan orbitaller s orbitalleri olduğuna
göre toplam 6 elektron olur.
YANIT B

13.

15X

atomu için verilen elektron dağılımlarından

I. 18 elektron içerdiğine göre, I. X3– iyonunun elekt
ron dağılımıdır.
II. dağılımda 3s orbitalleri dolmadan 1 elektron 3p
orbitallerine yerleşmiştir. Bu durumda II. uyarılmış
hale aittir.
III. ise temel hal elektron dağılımıdır ve küresel si

10. 3p alt kabuğundaki orbitaller için  n = 3,   l = 1 ve

metriktir. Temel halde 3 yarı dolu orbitali vardır.

ml = –1, 0, +1 değerlerini alır.

YANIT D

YANIT E
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YAZILI OLUYORUM
1.

Bohr Atom Modeli'nin varsay›mlar›nı yaz›n›z.

2.

Heisenberg belirsizlik ilkesini kısaca açıklayınız.

3.

Orbital kavramını tanımlayarak, yörünge ile orbital kavramlarını karşılaştırınız.

4.

Atomun kuantum sayılarını kısaca açıklayınız.

5.

Elektronların orbitalleri doldurmasıyla ilgili kuralları kısaca açıklayınız.

36

YAZILI OLUYORUM
6.

n = 3 için l ve ml değerlerini yaz›p türlerini belirleyiniz.

7.

11Na

atomunun elektron dağılımını yazarak değerlik elektronlarının kuantum sayılarını belirleyiniz.

8.	‹lk 18 orbitali tam dolu, son 6 orbitali yar› dolu olan atomun temel hal elektron dağ›l›m›n› yaz›p atom numa
ras›n› bulunuz.
YANIT: 42

9.

3d orbitallerine ait n, l ve ml değerlerini yaz›n›z.

10. 9F,

18Ar, 29Cu

ve

57La

atomlar›n›n temel hal elektron dağ›l›mlar›n› yazarak küresel simetrik olanlar›n› belir

leyiniz.
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1.

Max Planck’›n kuantum teorisine göre, her bir

4.

fotonun enerjisi;
I.

28Ni

elementinin temel hal elektron dağ›l›m› aﬂa

ğ›dakilerden hangisidir? (18Ar)

Iﬂ›man›n frekans› ile doğru orant›l›d›r.

II. Foton dalgalar halinde yayılır.

A) [Ar] 3d10		

B) [Ar] 4s24p65s2

III. Dalga boyu ile ters orant›l›d›r.

C) [Ar] 4s23d8

D) [Ar] 4s13d9

yarg›lar›ndan hangileri doğrudur?
A) Yaln›z I

B) I ve II		

E) [Ar] 3p64s23d2

			
C) I ve III

			  D) II ve III           E) I, II ve III

5.

Aç›sal momentum (yan) kuantum say›s› için;
I.

l harfi ile gösterilir.

II. n’ye bağl› olarak l = 0, 1, 2, ..., sıfırdan n–1'e
kadar tamsay› değerlerini alabilir.
2.

III. Elektron bulutlar›n›n ﬂekillerini belirtmede kulla

Bohr'a göre

n›l›r.

I. 	 Atomların spektrum çizgileri elektronların enerji

yarg›lar›ndan hangileri doğrudur?

düzeyleri arasındaki geçişleri sonucu oluşur.
II. 	 Hidrojen atomu sonsuz sayıda enerji düzeyi

A) Yaln›z I

içerir.

			

III. Çekirdekten uzaklaştıkça yörüngelerin enerjisi

B) I ve II		

C) I ve III

D) II ve III	            E) I, II ve III

azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II		

C) I ve II

			   D) I ve III            E) I, II ve III

6.

(+) yüklü iyonlara katyon denir.
Buna göre, aﬂağ›dakilerden hangisine sahip
olan tanecik kesinlikle katyondur?
A) 7 proton, 6 nötron
B) 8 proton, 9 nötron

3.

C) 9 proton, 10 elektron

Kuantum say›lar› ile ilgili aﬂağ›daki ifadelerden

D) 11 proton, 10 elektron

hangisi yanl›ﬂt›r?

E) 11 proton, 12 nötron

A) Baﬂ kuant say›s›n›n büyüklüğü, elektronun çe
kirdeğe olan uzakl›ğ› ile doğru orant›l›d›r.
B) Aç›sal momentum (ikincil) kuantum say›s› orbital
ﬂeklini belirtir.
C) Manyetik kuantum say›s› orbitalin uzaysal yöne
7.

limini belirtir.

Elektron dağ›l›m› 3p6 ile biten +3 yüklü iyonun
çekirdeğinde 24 nötron bulunduğuna göre, kütle

D) ‹kincil katman› oluﬂturan orbitaller uzayda ayn›

numaras› kaçt›r?

ﬂekilde bulunurlar.
E) Manyetik kuantum say›s›n›n değeri, aç›sal mo

A) 31

mentum kuantum say›s›n›n değerine bağl›d›r.
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B) 33

C) 41

D) 43

E) 45

TEST - 1
8.

MODERN ATOM TEORİSİ

3p alt katman›ndaki orbitallere karﬂ›l›k gelen

11.

35Br

elementi için

manyetik kuantum say›lar› aﬂağ›dakilerden han

I.

gisinde doğru verilmiştir?

II. 1 tane yarı dolu orbitali vardır.

Değerlik elektronları 4s ve 4p orbitallerindedir.

III. +2 yüklü iyonunun s orbitallerindeki toplam
A) +2, 0, –2
			

B) +1, 0, –1		

D) +3, 0, –3

C) 0, +1, +2

elektron sayısı 8’dir.

E) +1, +2, +3

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II		

C) I ve III

		         D) II ve III             E) I, II ve III

12. Aﬂağ›daki taneciklerden hangisi küresel simetri
9.

özelliği göstermez?

Nötr atomunun elektron orbital ﬂemas›,
X:
1s2

2s2

D) 17Cl–		

			

olarak verilen X elementi için
I.

B) 26Fe3+		

A) 16S		

2p4

C) 24Cr

E) 7N3–

Atom numaras› 8 dir.

II. Uyar›lm›ﬂ atomdur.
III. Temel halde 2 katmanl›d›r.

13.

yarg›lar›ndan hangileri doğrudur?
A) Yaln›z I

B) I ve II		

+

21X

taneciği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-

gisi yanlıştır?
C) I ve III

A) 2 tane yarı dolu orbitali vardır.

			  D) II ve III           E) I, II ve III

B) Açısal momentum kuantum sayısı l = 0 olan 7
elektronu vardır.
C) p orbitallerinde toplam 12 elektronu vardır.
D) Açısal momentum kuantum sayısı l = 2 olan 1
elektronu vardır.
E)

10.

30Zn

elementinin en yüksek enerjili değerlik or-

20Ca

atomuyla izoelektroniktir.

14. X2+ iyonunun elektron sayısı

bitallerinin baş kuantum sayısı (n) ve açısal

7+
35Y

iyonunun elekt

ron sayısından 1 eksiktir.

momentum kuantum sayısı (l) değerleri aşağıda-

Buna göre, X atomu için

kilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I.

Küresel simetrik dağılım gösterir.

II. Değerlik elektronlarının açısal momentum kuan

n

l

A)

3

1

III. Çekirdek yükü + 29’dur.

B)

4

0

yargılarından hangileri doğrudur?

C)

4

2

D)

3

2

E)

4

1

tum sayısı 0 ve 2 dir.

A) I, II ve III

B) II ve III		

C) I ve III

	           D) Yalnız  III             E) Yalnız II
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1.

Aşağıdakilerden hangisi Bohr Atom Modeli'nin

4.

varsayımlarından biri değildir?

29X [18Ar]

4s13d10

Yukarıda elektron dağılımı verilen atom için;
I.

A) Atomdaki elektronlar belli enerji düzeyli yörün

Küresel simetri özelliği gösterir.

II. s orbitallerindeki toplam elektron sayısı 7'dir.

gelerde bulunur.

III. En yüksek enerjili orbitalinin baş kuantum sayısı

B) Bir elektron yüksek enerji düzeyinden daha dü

4'tür.

şük enerji düzeyine düştüğünde ışın yayınlar.

yargılarından hangileri yanlıştır?

C) Elektronun hem yeri hem de hızı aynı anda be
lirlenemez.

A) Yalnız I

D) Sadece tek elektronlu taneciklerin davranışlarını

B) Yalnız III		

C) I ve II

			   D) I ve III               E) II ve III

açıklar.
E) Elektronların yörüngelerdeki hereketi dairesel
dir.

5.

Temel halde ilk 12 orbitali tam dolu, son 3 orbi
tali yar› dolu olan X elementi için;
I.

Atom numaras›

II. En son orbitalin baﬂ kuantum say›s›
III. En son orbitalin türü
2.

nicelikleri aﬂağ›dakilerden hangisinde doğru ve

4. temel enerji düzeyi için;
I.

rilmiﬂtir?

s, p, d ve f orbitallerini içerir.

II. Toplam 16 tane orbital bulunur.

		  I  		

III. En fazla 32 tane elektron içerir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) I ve II		

C) I ve III

			  D) II ve III              E) I, II ve III

6.
3.

sodyum atomunda temel haldeki elektronlara ait

ml

A)

1

1

0

B)

2

0

0

C)

3

0

0

D)

1

0

0

E)

2

1

+1

4		

d

B)		30		

3		

p

C)		27		

3		

d

D)		27		

3		

p

E)		30		

4		

d

X2– ve Y+ iyonlarının orbital şeması
2s

2p

3s

3p

şeklindedir.

kuantum say›lar›ndan biri olamaz?
		 n		 l
		

A)		24		

1s

Aﬂağ›dakilerden hangisi atom numaras› 11 olan

  II  		  III  

Buna göre;
I.

ms

X'in atom numarası 16'dır.

II. X ve Y atomlarının temel enerji düzeyi sayıları

P
+P
+P
–P
–P

+

aynıdır.
III. X atomunun değerlik elektron sayısı Y'ninkinden
fazladır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız II		

C) I ve II

			  D) I ve III	                E) II ve III
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10.

l = 3 değerine sahip orbitaller için;
I.

4. ve 5. enerji düzeyinde bulunurlar.

I.

29Y

atomları için;

Yarı dolu orbital sayıları aynıdır.

II. İkisi de küresel simetriktir.

III. Orbitallerindeki elektron dağılımı her zaman kü

III. Periyot numaraları Y > X tir.
yargılarından hangileri doğrudur?

yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
			

B) Yalnız II		

D) I ve II		

A) Yalnız I

C) Yalnız III

Değerlik elektronlarından birinin kuantum sayıları;

11. 9F ve
I.

• Açısal momentum kuantum sayısı = 1

şeklindedir.

36X

C) 15

Yar› dolu orbital say›lar› eﬂittir.

A) Yaln›z I

B) Yaln›z II		

C) I ve III

			  D) II ve III          E) I, II ve III
D) 14

E) 13

12. 	I.   6 tam dolu 2 yarı dolu

atomunun en yüksek enerjili orbitallerinde

bulunan bir elektronun kuantum sayıları
I.

atomlar› için,

yarg›lar›ndan hangileri doğrudur?

lerden hangisi olamaz?
B) 17

13Al

III. Kararl› iyonlar›ndaki elektron say›lar› eﬂittir.

P

Buna göre bu atomun atom numarası aşağıdaki-

A) 20

C) I ve III

II. Elektron bulunan orbital say›lar› farkl›d›r.

• Manyetik kuantum sayısı = –1
• Spin kuantum sayısı = +

B) I ve II		

			  D) II ve III             E) I, II ve III

E) II ve III

• Baş kuantum sayısı = 3

9.

ve

II. 7 tane orbital içerirler.
resel simetriktir.

8.

17X

II. 14 tam dolu 1 yarı dolu

n = 3, l = 0, ml = 0

III. 5 tam dolu 1 yarı dolu

II. n = 3, l = 1, ml = -1

Yukarıda temel hal elektron dağılımında tam

III. n = 3, l = 1, ml = 0

dolu ve yarı dolu orbital sayıları verilen atomlar-

niceliklerinden hangileri olabilir?

dan hangileri küresel simetrik dağılıma sahiptir?

A) Yalnız I

B) I ve II		

A) Yalnız I

C) I ve III

B) I ve II		

C) I ve III

                     D) II ve III            E) I, II ve III

	              D) II ve III           E) I, II ve III
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Gruplar ve
özellikleri

Periyotlar ve
özellikleri

Periyodik
Sisteme Yerleşim

Elementlerin
oksit ve hidroksit
bileşiklerinin özellikleri

Metalik ve
ametalik özellikler

Elektronegatiflik

Elektron ilgisi

İyonlaşma
enerjisi

Atom yarıçapı

Atom numarası

Periyodik
Özelliklerin
Değişimi

f bloğu
elementleri

d bloğu
elementleri

p bloğu
elementleri

s bloğu
elementleri

Bloklar ve
özellikleri

Elementlerin
Periyodik Çizelgedeki
Konumu ve Özellikleri

PERİYODİK SİSTEM

AKILLI HARİTAM

Yükseltgenme
basamağı

İyon Yükleri
ve Yükseltgenme
Basamağı

1. ÜNİTE
1.5

11.

MODERN ATOM TEORİSİ

ELEKTRON DİZİLİMLERİYLE PERİYODİK SİSTEME

Sınıf

Uyarı

YERLEŞİM
Elementler artan atom numaralar›na göre s›raland›ğ›nda benzer özellikler pe
riyodik olarak tekrarlanmaktad›r.
Modern periyodik kanuna göre, elementlerin özellikleri atom numaralar›n›n pe
riyodik fonksiyonudur.

Fiziksel ya da kimyasal değişim geçiren elementlerin atom
numaraları değişmediğinden periyodik çizelgedeki yerleri de değişmez.

Mendeleyev’in periyodik çizelgesi 8 gruptan oluﬂan “k›sa” ﬂekildedir. Modern
periyodik çizelgede elementler 18 grup olarak düzenlenir ve “uzun” ﬂekil olarak
adland›r›l›r.
Düﬂey sütunlar (gruplar) elementlerin benzer özellikte olanlar›n› bir araya ge
tirir. Çizelgede yatay sat›rlar (periyotlar) soldan sağa elementlerin artan atom nu
maralar›na göre düzenlenmiﬂtir.
Periyodik çizelgede 7 tane periyot, 8 tane A düﬂey sütunu ve 10 tane B düﬂey
sütunu olmak üzere 18 tane grup vard›r. B gruplar›nda 3 düﬂey sütun birlikte 8B
grubu olarak s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
‹lk iki grup s-blok, son alt› grup p-blok elementleri olup ana-grup (baﬂ grup)
elementleridir. s-blok ile p-blok elementleri aras›nda bulunan d-blok elementleri
geçiﬂ elementleri olarak adland›r›l›r. ‹ç geçiﬂ elementleri olarak da adland›r›lan
f-blok elementleri çizelgeyi baﬂ grup elementleriyle birlikte 32 elemanl› hale geniﬂ
letir. Çizelge bu haliyle çok geniﬂ olduğundan genel olarak f-blok elementleri çizel
geden ç›kar›larak alt k›sma yerleﬂtirilir. Lantan› (Z = 57) takip eden 14 element
lantanitler, aktinyumu (Z = 89) takip eden   14   element de aktinitler olarak adlan
d›r›l›r.
Her periyot genellikle bir metalle baﬂlay›p bir soygazla sonlan›r. Sadece 1.
periyodun ilk elementi hidrojen (H) metal değil, ametaldir.
1
IA

2

5

18
VIIIA

8 9 10 11 12
3 4 5 6 7
VIIIB
IIB IVB VB VIB VIIB
IB IIB

3
4

13 14 15 16 17
IIIA IVA VA VIA VIIA

Geçiş metalleri

s bloğu

Grup

Periyot numarası

1

Periyot
2
IIA

p
bloğu

d
bloğu

6
7

İç geçiş elementleri
Lantanitler
Aktinitler

f bloğu

Periyodik cetvelde periyot ve gruplar
1984 y›l›nda toplanan Uluslar Aras› Kimyac›lar Birliği (IUPAC) gruplar›n soldan
sağa doğru 1’den 18’e kadar numaraland›r›lmas›n› önermiﬂtir. Buna göre önceki
sistemde IA, IIA gruplar›n›n numaralar› yine sistemde 1 ve 2, VIIIA grubunun nu
maras› ise 18’dir. Bu sistemde grup numaralar› 3 ile 12 aras›nda olan elementler
önceki sistemin B grubu elementleridir. Ülkemizde her iki sistem de kullan›lmakta
d›r.
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Uyarı
Periyodik çizelgede, aynı grupta bulunan elementlerin değerlik elektron sayıları aynıdır. (He
hariç) Aynı periyotta bulunan
elementlerin ise enerji düzeyi
sayıları (Baş Kuantum sayıları)
aynıdır.
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Sınıf

Uyarı
Periyodik çizelgede 1., 2. ve 3.
periyottaki tüm elementler A
gruplarındadır.

a.

1. ÜNİTE

Periyotlar ve Özellikleri
Periyodik çizelgede, yatay s›ralara periyot ad› verilir ve 7 periyot vard›r. 1.

periyot hariç diğer periyotlar bir alkali metal ile baﬂlar ve bir soygaz ile biter. Bir
periyot içindeki elementlerin özellikleri soldan sağa doğru yavaﬂ yavaﬂ değiﬂir.
Periyot değiﬂtiğinde bir önceki periyottaki özelliklerdeki değiﬂmeler tekrarlan›r. Elekt
ronlar›n orbitalleri doldurma s›ras› ile periyodik çizelgede elementlerin periyotlar›
doldurma s›ralar› ayn›d›r.
Periyot numaras›

Dolan orbitaller		 Periyottaki element say›s›

		

1		

1s			

2

		

2		

2s 2p			

8

		

3		

3s 3p			

8

		

4		

4s 3d 4p			

18

		

5		

5s 4d 5p			

18

		

6		

6s 4f 5d 6p			

32

		

7		

7s 5f 6d 7p			

32

Yukar›daki bilgilere göre her periyot bir enerji düzeyinin s orbitali ile baﬂlar,
ayn› enerji düzeyinin p orbitali ile biter. O halde bir elementin periyot numaras› en
son dolan enerji düzeyindeki s orbitalinin katsay›s›na (baﬂ kuvant say›s›na) eﬂittir.

Örnek:
Atom numaras› 12 olan magnezyum (Mg) elementi ile atom numaras› 30
olan çinko (Zn) elementinin periyot numaralar› kaçt›r?

Çözüm:
Periyot numaras›n› bulmak için elementlerin temel hal elektron diziliﬂleri yaz›l›r.
En son dolan s orbitalinin katsay›s› elementin periyot numaras›n› verir.
12Mg:

1s22s22p63s2

Magnezyum 3. periyottad›r.
30Zn:

1s22s22p63s23p64s23d10

Çinko 4. periyottad›r.

1. Periyot
2 elementli en k›sa periyottur. Bunlar elektronlar› 1s orbitalinde bulunan hidro
jen (H) ve helyum (He) dur. Bu periyot, ilk enerji katman›nda bir elektron bulunan
hidrojenle baﬂlar ve helyumla biter. Helyum bir soygazd›r, ilk enerji katman›nda iki
elektronu vard›r. Böylece helyumda ilk enerji katman›nda bulunmas› gereken elekt
ron say›s› tamamlanm›ﬂt›r. Hidrojen 1A, Helyum 8A grubundad›r.
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2. Periyot
8 elementli k›sa bir periyottur. Bu periyottaki elementlerin değerlik elektronlar›
2. enerji düzeyindeki 2s ve 2p orbitallerinde bulunur. Periyodun ilk elementi Lityum

Periyot
numarası

H
He

2

Lityum
Berilyum
Bor
Karbon
Azot
Oksijen
Fluor
Neon

Li
Be
B
C
N
O
F
Ne

3

Sodyum
Magnezyum
Alüminyum
Silisyum
Fosfor
Kükürt
Klor
Argon

Na
Mg
Al
Si
P
S
Cl
Ar

Potasyum
Kalsiyum
Skandiyum
Titan
Vanadyum
Krom
Mangan
Demir
Kobalt
Nikel

K
Ca
Sc
Ti
V
Cr
Mn
Fe
Co
Ni

Bakır
Çinko
Galyum
Germanyum
Arsenik
Selenyum
Brom
Kripton

Cu
Zn
Ga
Ge
As
Se
Br
Kr

karbon (C), 5 elektronlu azot (N), 6 elektronlu oksijen (O), 7 elektronlu flor (F)
on bir soygazd›r. Neonda d›ﬂ enerji katman›nda bulunmas› gereken elektron say›s›
tamamlanm›ﬂt›r.
Bu 8 elementin özelliklerinde, s›raya uygun olarak yavaﬂ yavaﬂ bir değiﬂme
görülür.
Örneğin; d›ﬂ yörüngesinde bir elektronla lityum aktif, berilyum ise daha az ak
bir yar› metaldir. Karbon ise ametaldir. Azot aktif olmayan gaz halinde bir ametal,
oksijen aktif, flor çok aktif gaz halinde bulunan ametallerdir. Neon ise soygazd›r
ve aktif değildir.

3. Periyot

4

Bu periyot da 8 elementli k›sa bir periyottur. Bu periyottaki elementlerin değer
lik elektronlar› 3. enerji düzeyindeki 3s ve 3p orbitallerinde bulunur. Periyot, atom
numaras› 11 olan sodyum (Na) ile baﬂlar. Sodyumun 3. enerji katman›nda 1 elekt
ronu vard›r. Bu nedenle periyodik çizelgede lityumun alt›na yaz›l›r. Bu yap› ben
zerliğinden dolay› sodyum da lityum gibi aktif bir metaldir. Sodyumu takibeden
diğer yedi elementin yani magnezyum (Mg), alüminyum (Al), silisyum (Si), fosfor
(P), kükürt (S), klor (Cl) ve argon (Ar)un metal özellikleri s›rada ilerledikçe azal›r.

Elementin
Sembolü

Hidrojen
Helyum

enerji katman›nda 2 elektronlu berilyum (Be), 3 elektronlu bor (B), 4 elektronlu

tif metal iken, berilyumdan sonra gelen bor, daha çok ametal karakteri gösteren

Elementin
Adı

1

(Li) dur. Lityumun 2. enerji katman›nda 1 elektronu vard›r. Lityumdan sonra 2.

gelir. Periyodun son elementi, d›ﬂ enerji katman›nda 8 elektronlu neon(Ne) dur. Ne

Sınıf

Bu periyodun 7. elementi klor aktif ve gaz halinde olan bir ametal, 8. elementi
argon ise soygazd›r ve aktif değildir.

4. Periyot
18 elementli uzun bir periyottur. Bu periyottaki elementlerin değerlik elektronlar›
4s, 3d ve 4p orbitallerinde bulunur. Periyot, atom numaras› 19 olan potasyum (K)
ile baﬂlar. Potasyum yap› benzerliği bak›m›ndan sodyumun alt›nda yer al›r. Dola
y›s›yla potasyum da lityum ve sodyum gibi aktif bir metaldir. Potasyumdan sonra
gelen 20 atom numaral› kalsiyum (Ca) da özellikleri bak›m›ndan magnezyuma
benzediği için magnezyumun alt›na yaz›l›r.
Kalsiyumdan sonra gelen ve atom numaras› 21 olan skandiyum (Sc) ile baﬂ
layan toplam 10 elementin özellikleri ilk üç periyottaki elementlerden hiç birine
benzemez. Atom numaralar› 21 - 30 olan bu elementlerin en son dolan orbitalleri
3d orbitalleridir. B grubunun ilk üyeleri olan bu elementlere geçiﬂ elementleri veya
geçiﬂ metalleri denir. Bu periyot da atom numaras› 36 olan kripton (Kr) ile biter.
Kripton soygazd›r.
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Uyarı
Periyodik cetvelde, B gruplarının bulunduğu periyotlar 4., 5.,
6. ve 7. periyotlardır. f-bloğu elementlerinin bulunduğu periyotlar 6. ve 7. periyotlardır.

1. ÜNİTE

5. Periyot
En son elektronlar› 5s, 4d, 5p orbitallerinde olan 18 elementten oluﬂur. Atom
numaras› 37 olan rubidyum (Rb) ile baﬂlar, 54 olan ksenon (Xe) ile biter. Atom
numaralar› 39 ile 48 aras›nda olan elementler d bloğunda (B grubunda) yer alan
geçiﬂ metalleridir.

6. Periyot
Değerlik elektronlar› 6s, 4f, 5d ve 6p orbitallerinde olan 32 elementten oluﬂur.
Değerlik elektronlar› 6s orbitallerinde olan 55 atom numaral› sezyum (Cs) ve 56
atom numaral› baryum (Ba) periyodun ilk üyeleridir. Baryumdan sonra 57 atom
numaral› Lantan (La) ile baﬂlayan ve 71 atom numaral› Lutesyuma (Lu) kadar de
vam eden 14 elementin değerlik elektronlar› f orbitallerindedir. Nadir toprak metal
leri ya da Lantanitler ad› verilen bu elementlerin 5. ve 6. (son iki katman›ndaki)
katman›ndaki elektron dağ›l›ﬂlar› da birbirine çok benzer. Bu yap› benzerliğinden
dolay› Lantanitlerin kimyasal özellikleri de hemen hemen birbirinin ayn›d›r.
Lantanitler 6. periyodun üyeleri olmas›na rağmen periyodik çizelgenin ﬂeklinin
bozulmamas› için 6. periyotta gösterilmez. Bunlar periyodik çizelgenin alt›nda gös
terilir ve f blok elementlerini oluﬂturur. Lantanitlere ya da f blok elementlerine iç
geçiﬂ elementleri denir. Periyodun lutesyumdan sonra gelen diğer elementlerinin
çoğu geçiﬂ (ara) elementleri yap›s›ndad›r. Periyot yine bir soygaz olan 86 atom
numaral› radon (Rn) ile biter.

7. Periyot
Değerlik elektronlar› 7s, 5f, 6d ve 7p orbitallerinde olan 32 elementli uzun bir
periyottur. Bu periyot radyoaktif bir element olan 87 atom numaral› fransiyum (Fr)
ile baﬂlar. Atom numar›s› 89 olan aktinyum (Ac) ile atom numaras› 103 olan Lav
rensiyum (Lr) aras›ndaki 14 element periyodik çizelgede lantanitlerin alt›nda yer
al›r. Bunlara aktinitler ad› verilir. Bu periyottaki elementlerin hepsi radyoaktif çoğu
da yapayd›r.
Lantanitler ve aktinitler periyodik çizelgede normal yerlerinde bulunsayd› peri
yodik çizelge aﬂağ›daki ﬂekildeki gibi olurdu.

A

s

A
B

f

d

Periyodik cetvelin uzun ﬂekli
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Gruplar ve Özellikleri
Periyodik cetveldeki düﬂey sütunlara grup denir. 8 tane A grubu (ana grup) ve

10 tane B grubu (yan grup) olmak üzere 18 grup vard›r.
Periyodik cetvelde A ve B gruplar›na özel isimler verilmiﬂtir.
1A

8A

Uyarı
Yüklü ya da yüksüz bütün taneciklerin periyodik cetveldeki yeri,
temel haldeki elektron dağılımına göre belirlenir.

Soygazlar

Geçiş Metalleri

Oksijen grubu

1B 2B

Halojenler

8B

Azot grubu

3B 4B 5B 6B 7B

Toprak metalleri

3A 4A 5A 6A 7A

Karbon grubu

Alkali metaller

Toprak alkali metaller

H 2A

Sınıf

Lantanitler
Aktinitler
İç Geçiş Metalleri

Periyodik cetveldeki gruplar, elektron diziliﬂleri, dolay›s›yla fiziksel ve kimyasal
özellikleri birbirine benzeyen elementlerden oluﬂur.
Bir gruptaki elementler ya grup numaras› ile ya da özel adlarla an›l›r.



Değerlik
Elektronlarının
Bulunduğu Orbitaller

Değerlik
Elektron
Sayısı

s1

1

1A

+1

ALKALİ METALLER (H hariç)

s2

2

2A

+2

TOPRAK ALKALİ METALLER

s2p1

3

3A

+3

TOPRAK METALLERİ

s2p2

4

4A

+4, -4

Karbon (C) Grubu

s2p3

5

5A

+5, -3

Azot (N) Grubu

s2p4

6

6A

+6, -2

Oksijen (O) Grubu

s2p5

7

7A

+7, -1

HALOJENLER (F, sadece-1)

s2p6

8 (He Hariç)

8A

Grup
No Değerlik

-

Grup Adı ve
Sınıflandırılması

SOYGAZLAR

Bir elementin periyodik cetveldeki grup numaras› temel hal elektron diziliﬂinden
bulunabilir.



Bir elementin grup numaras› değerlik elektron say›s›na eﬂittir. Grup türü elektron
diziliﬂindeki en son orbital taraf›ndan belirlenir. Bu orbital s veya p ise element A
grubunda, d ise B grubundad›r.
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bulunan elementler genellikle benzer kimyasal özellik gösterir.
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1. ÜNİTE

B gruplar›n›n grup numaralar›n› bulurken s ve d orbitallerindeki elektronlar›n top
lam› dikkate al›n›r. Bu elektronlar›n toplam› 8’den küçükse toplam say› grup
numaras›na eﬂittir. Toplam elektron say›s› 8, 9, 10 ise element VIIIB grubunda
d›r. Toplam elektron say›s› 11 ise element IB, 12 ise IIB grubundad›r.
Gruplar›n Değerlik Orbitalleri Ve Değerlik Elektron

Sıra Sende
7

Say›lar›

X, 13Y, 15Z, 21T elementlerin-

s1 = IA

den hangileri benzer kimyasal
özellik gösterir?

s2d10p3 = VA

s2 = IIA
s2p1

s2p4 = VIA

= IIIA

s2d10p4

= VIA

s2d1 = IIIB

s2d8 = VIIIB

s2d2 = IVB

s2d9 = IB

s2d3

s2d10 = IIB

= VB

s2d10p1 = IIIA

s2p5 = VIIA

s2d4 = VIB

s2p2 = IVA

s2d10p5 = VIIA

s2d5 = VIIB

s2p6 = VIIIA

s2d6 = VIIIB

s2d10p2 = IVA
s2p3

s2d10p6

= VA

= VIIIA

s2d7 = VIIIB

grup no = 5A
14
7N

: 1s22s22p3
periyot no = 2

65
30Zn

IIB

: 1s22s22p63s23p64s23d10
4. periyot

Periyodik Cetvelde Yer Bulma
Bir elementin periyodik cetveldeki yeri, elementin temel haldeki elektron dizili
ﬂine göre belirlenir. Nötr atomunun elektron dağ›l›m› s ve p orbitalleri ile sonlanan
elementler A gruplar›nda, d ve f orbitalleri ile sonlananlar B gruplar›nda yer al›r.
Bir atomun en yüksek enerji düzeyi periyodunu, değerlik elektron say›s› da grubu
nu belirler. Ayr›ca elektron dağ›l›m›ndaki son orbitalin türü de bloğunu verir.

Örnek:
Atom numaras› 26 olan demir (Fe) atomunun periyodik çizelgedeki yeri ne
residir?

Çözüm:
Demir atomunun temel hal elektron diziliﬂi yaz›l›r.
VIIIB
26Fe:

1s22s22p63s23p64s23d6
4. periyot

Son orbitalin türü d olduğundan d bloğundad›r.
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ETKİNLİK - 3
Aﬂağ›daki ifadelerde boﬂ b›rak›lan yerleri uygun kelimeler kullanarak doldurunuz.
1.

Bir elementin proton ve elektron say›s› ......................... özelliğini belirler.

2.

A grubu elementleri periyodik cetvelde ......................... ve ......................... bloklarında bulunur.

3.

Periyodik cetvelde yatay s›ralara ........................., düﬂey s›ralara ......................... denir.

4.

1. periyot hariç her periyot bir ......................... ile başlayıp bir ......................... ile sonlanır.

5.

En yüksek baﬂkuantum say›s› eﬂit olan elementler periyodik sistemde ayn› ......................... bulunurlar.

6.

A grubu elementlerine ......................... grup elementleri, B grubu elementlerine ......................... grup elementleri
denir.
elementi periyodik cetvelde ......................... periyot ......................... grubunda bulunur.

7.

11Na

8.

Modern periyodik sistemde elementler artan ......................... ......................... göre s›ralan›r.

9.

Sodyumun sembolü ........................., azotun sembolü ......................... ve  çinkonun sembolü .........................’dir.

10. Periyodik cetvelde IIA grubunda bulunan elementlere ......................... ......................... ......................... denir.

ETKİNLİK - 4
Aşağıda verilen ifadelerin “Doğru ya da Yanlış” olduğunu belirtiniz.
1.

Ayn› periyotta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.

2.

Periyodik cetvelde 8 tane periyot vard›r.

3.

Bir atomun temel enerji düzeyi say›s›, periyot numaras›na eﬂittir.

4.

8X

5.

elementi bir soygazd›r.

Periyodik çizelgede aynı grupta bulunan elementlerin (He hariç) değerlik elektron
sayıları aynıdır.

6.

3. periyotta 18 element yer alır.

7.

Periyodik çizelgede ilk üç periyottaki tüm elementler A gruplarındadır.

8.

f blok elementlerine geçiş elementleri denir.

9.
10.

Geçiş elementlerinin grup numaraları en yüksek enerjili s ve d orbitallerindeki toplam
elektron sayısı ile belirlenir.
Periyodik cetvelde B grupları 4, 5, 6 ve 7. periyotlarda bulunur.
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