
KĐMYA EĞĐTĐMĐ
SEMĐNERĐ

PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL



ÇÖZELTĐLER
SÜRE:5 DERS SAATĐ

HAZIRLAYANLAR

CEREN ÜNCÜ

ÖZGE TÜRKER

LEVENT ÖZÇELĐK



HEDEFLER VE DAVRANIŞLAR:

HEDEF1: ÇÖZÜNÜRLÜK KAVRAMINI 
KAVRAYABĐLME

DAVRANIŞLAR:

1)Çözünürlük kavramını açıklar.

2)Gazların sudaki çözünürlüğünün canlılar 
için önemini açıklar.

3)Maddelerin sudaki çözünürlüklerini 
karşılaştırır.



• HEDEF2:ÇÖZELTĐ VE ÖZELLĐKLERĐNĐ
KAVRAYABĐLME

DAVRANIŞLAR:

• 1)Çözünme kavramını açıklar.

• 2)Çözeltiyi homojen bir karışım olarak 
açıklar. 

• 3)Çözeltilerin özelliklerini açıklar.



• HEDEF 3:ÇÖZELTĐ ÇEŞĐTLERĐNĐ

KAVRAYABĐLME

DAVRANIŞLAR:

1)Çözeltileri hallerine göre sınıflandırır.

2)Çözünmüş olan madde miktarına göre 
çözeltileri sınıflandırır.



HEDEF 4:ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĐ EDEN 
FAKTÖRLERĐ KAVRAYABĐLME

• DAVRANIŞLAR:

• 1)Maddelerin değişik sıcaklıktaki 
çözünürlüklerini karşılaştırır.

• 2)Çözücünün ve çözünenin türünün 
çözünürlüğe etkisini açıklar.



?ÇÖZELTĐ NEDĐR?



ÇÖZÜNME

• Bir maddenin başka

bir madde içerisinde

gözle görülmeyecek

şekilde dağılmasına

çözünme denir.

Çözünme sonucunda

oluşan homojen

karışıma çözelti denir.



C H O    => C H O

(ŞEKER)

NaCl(katı) =>Na(suda) +Cl

Çözeltilerin,çözücü ve

çözünen olmak üzere en az

Đki çeşit maddeden oluşur.

6   12   6 6   12   6(KATI) (SUDA)

(suda)



• Bir faz içinde dağılıp
yayılan ve homojen
karışım meydana
getiren maddelere
çözünen denir.
Çözünen maddelerin
içinde dağılıp
yayıldığı faza ise
çözücü denir.





GÜNLÜK HAYATIMIZDA 
ÇÖZELTĐLER

• HAVA EN BĐLĐNEN 
ÇÖZELTĐDĐR…

• %78,09 azot

• %20,95 oksijen

• %0,93 argon

• %0,03 CO2 ve diğer 
gazlar



KATI SIVI ÇÖZELTĐLER

(TUZLU SU)

(ŞERBET)



KATI SIVI ÇÖZELTĐLER

• Amalgam (Arapça al-
malgam = merhem), çok 
kuvvetli çözme özelliğine 
sahip olan civanın, 
metaller ile yaptığı
karışım (alaşım).

• Sıvı civa, birçok metali, 
özellikle bakır, gümüş, 
altın ve alkalimetalleri
(lityum, sodyum, 
potasyum, ...) çözer. 
Gümüş amalgaması
dişhekimliğinde dolgu 
maddesi olarak kullanılır 



SIVI SIVI ÇÖZELTĐLER

(KOLONYA)
(ŞEKERSĐZ ÇAY)



KATI KATI ÇÖZELTĐLER
(ALAŞIMLAR)

(LEHĐM) (PĐRĐNÇ)

(TUNÇ) (ÇELĐK)(Cu-Sn)

(Sn-Pb) (Cu-Zn)

(Fe-C)



Önceleri bakır ve kalaydan meydana gelen bakır alaşımlarına bronz denilmekteydi. 

Bununla birlikte bronz terimi modern kullanımda bakırın bakır-nikel, bakır-berilyum ve bakır-çinko

(pirinç) alaşımı dışındaki bütün alaşımları için kullanılmaktadır

(18 AYAR ALTIN)

(BRONZ MADALYA)

(FATĐH SULTAN MEHMET’E
AĐT BRONZ MADALYA)



KATI KATI ÇÖZELTĐLER

• Elektrum veya beyaz 
altın, altın ile gümüşün 
belirli miktarlarda 
karıştırılması ile elde 
edilir. 18 kt beyaz altına 
%75 altın ve %25 gümüş
veya paladyum ilave 
edilir. 

ELEKTUMDAN YAPILMIŞ BĐR YUNAN
PARASI



GAZ GAZ ÇÖZELTĐLER

• HAVA VE GAZ 

KARIŞIMLARININ HEPSĐ

HOMOJEN OLDUĞU ĐÇĐN

ÇÖZELTĐDĐR.



SIVI GAZ ÇÖZELTĐLER

• GAZOZ ĐÇĐNDE 

KARBONDĐOKSĐT GAZI

ĐÇEREN BĐR ÇÖZELTĐDĐR.



GAZ SIVI ÇÖZELTĐLER

HAVADAKĐ NEMĐ

ÇÖZÜCÜSÜ GAZ

ÇÖZÜNENĐ SIVI OLAN

ÇÖZELTĐLERE

ÖRNEK OLARAK 

VEREBĐLĐRĐZ.



DOYMUŞ ÇÖZELTĐLER?

DOYMAMIŞ ÇÖZELTĐLER?



ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKĐ EDEN 
FAKTÖRLER

BENZER MADDELER BENZER MADDELER ĐÇĐNDE ÇÖZÜNÜR







ÇÖZÜNÜRLÜĞE SICAKLIĞIN 
ETKĐSĐ

-1- -2-



-3- -4-



-5-



ÇÖZÜNÜRLÜĞE BASINCIN 
ETKĐSĐ

• Vurgun yiyen turizmciyi 
Ali Şen kurtardı

• Đstanbul ve Bodrum’un 
tanınmış turizmcilerinden 
Clup Flipper Tatil 
Köyü’nün sahibi 52 
yaşındaki Ahmet Bayer, 
dalış yaptığı Yalı Beldesi 
açıklarında 53 metre 
derinlikte vurgun yedi. 
Bayer’i eski Fenerbahçe 
Kulübü Başkanı Ali Şen 
kurtardı... 

• 02.09.2006Ü



ÇÖZÜNÜRLÜKLE ĐLGĐLĐ
SORULAR

*Balıklar solunumları için gerekli 
olan oksijeni nerden sağlarlar?

*Soğuk ve sıcak çayda aynı miktar 
şeker aynı oranda mı çözünür?

*Lekeli çamaşırları yıkarken, 
neden çamaşır makinesinin 
yüksek sıcaklıklarını seçeriz?

ÖLÇME DEĞERLENDĐRME



•Đçinde su bulunan bir bardağın 
iç yüzeyinde neden zamanla 
küçük kabarcıklar oluşur?

•Kola şişesi açıldığında neden 
yoğun bir kabarcık çıkışı
gözlenir?



*Soğuk ve sıcak çayda aynı miktar şeker

aynı oranda mı çözünür?

*Gazoz şişelerinin üzerinde niye soğuk

içiniz yazar?

*Kuru temizlemede CCl4 gibi

apolar maddelerin kullanılmasının 

sebebi nedir?

*Balıklar sıcaklık yükseldiğinde

niye ölürler?



*Kirli olan elbiselerimizi niye daha yüksek
sıcaklıkta yıkarız?

*Basıncın artmasıyla hangi  maddelerin
çözünürlüğü artar?

*Balıklar sıcaklık yükseldiğinde
niye ölürler?



TEŞEKKÜR EDERĐZ…


