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HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ 
KĐMYA EĞĐTĐMĐ ANABĐLĐM DALI 

ÖĞRETĐM TEKNĐKLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 
“ASĐTLER  VE BAZLAR” KONU ANLATIMI 

ÇALIŞMA YAPRAĞI 
 

Hazırlayan: Beyza Ceren ÜNCÜ 
 
Asit ve Bazların Tanımı  
   
Asitler yapısında hidrojen bulunan ve sudaki çözeltisine hidrojen iyonu (H+) veren maddelerdir. En 
belirgin özellikleri ekşi tatda olmaları ve asit-baz indikatörü denilen bazı organik boya 
maddelerinin rengini değiştirmeleridir. Örneğin turnusolün mavi rengi asitle kırmızıya dönüşür. 
Örnek olarak hidroklorik asit, HCl, verebiliriz. 
   

 
   
Bazlar yapısında hidroksil bulunan ve sudaki çözeltisine hidroksil iyonu (OH-) veren maddelerdir. 
Elde kayganlık hissi uyandıran ve yine asit-baz indikatörlerinin 
rengini değiştiren maddelerdir. Örneğin turnusolün kırmızı 
rengi bazlarla maviye dönüşür. 
   
Örnek olarak sodyum hidroksit, NaOH, verilebilir. 
   

 
   
Asit ve bazlar birleşerek birbirlerini nötralleştirip su verir. 
   

 
   

 
Suyun iyonlaşmasına ilişkin eşitliği, 
anlaşılması daha kolay olsun diye yandaki 
şekildeki gibi yazarız; 
  
 

 
Sulu çözeltilerden bahsettiğimiz zaman 
"proton" veya "hidrojen iyonu" terimini 
kullanırız.  
 
Fakat, gerçekte hidrojen iyonları su içinde 

hiçbir zaman tek başlarına bulunamaz. Bunlar her zaman hidronyum iyonu (H3O+ ) denilen bir 
yapı içinde bulunurlar 
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Diğer bir tanıma göre asitler proton veren, bazlar ise proton alan maddelerdir. 
   

 
   
Yukarıdaki tepkimede HCl, proton verdiğine göre asit, H2O ise proton aldığına göre bazdır. HCl ve 
H2O arasındaki tepkime sonucunda konjüge asit ve bazlar oluşur.  
 
NH3  +  H2O   NH4+  +  OH-      
baz(1)  asit(2)          konjüge   konjüge 
                                asit(1)      baz(2)       
   
Yukarıdaki tepkimeye bakacak olursak, NH3 proton aldığı için baz, H2O ise proton verdiği için 
asittir. Aynı zamanda NH4, NH3 ün konjüge asidi, OH- ise H2O nun konjüge bazıdır. 

 
HCl ve NH3 örnekleriyle reaksiyona 
giren su molekülü, HCl’ye  karşı baz 
olarak (proton alan), NH3’ e karşı ise su 
asit olarak (proton veren) 
davranmaktadır. Buda su molekülünün 
reaksiyona girdiği maddeye göre asit 
veya baz olarak davrandığını gösterir. Bu 
tür maddelere amfiprotik maddeler 
denir. 
Asitler çinko, magnezyum gibi 
elementler ile reaksiyona girerek 
reaksiyon sonunda hidrojen gazı  
çıkmasına neden olurlar. 
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ASĐT VE BAZLARIN KUVVETĐ 
 
 Asitleri proton veren maddeler olarak tanımlamıştık. Ancak farklı asitlerin proton verme 
yatkınlıkları farklıdır. Đşte bu farklılık kuvvetli asit, kuvvetli baz, zayıf asit ve zayıf baz 
kavramlarının ortaya çıkmasına neden olur.  
 
 Kuvvetli bir asit çözeltisini suya ilave ettiğimiz zaman hidronyum iyonlarının derişiminde 
büyük bir artış olur.   Bir zayıf asitin suya ilavesi hidronyum iyonlarının derişimini çok az artırır.  
 
                Kuvvetli asit için 
 
 
 
                Zayıf asit için 
 
 
 
Benzer şekilde, kuvvetli bir baz proton kapmaya çok eğilimlidir. Zayıf bir baz ise protonları çok 
az bir yüzdesi ile kabul eder. Örneğin, hidroksit iyonu (OH - ) kuvvetli bir bazdır ve protonlar 
ile derhal reaksiyona girer. Halbuki amonyak (NH3 ) zayıf bir bazdır ve hidroksit iyonuna 
kıyasla protonlara karşı ilgisi 
daha azdır. 
 
Asitler suda çözündükleri zaman 
elektriği ileten çözeltiler elde 
ederiz. Bazlar da suda 
çözündükleri zaman elektriği 
ileten çözeltiler oluştururlar.  

 
 

ASĐTLERĐN VE BAZLARIN DERĐŞĐMĐNĐN ÖLÇÜLMESĐ  
 
pH Skalası 
 
Đsveç'li kimyacı Sorensen 1909 yılında hidrojen iyonu derişimini 
ölçmek için "pH skalası" denen bir yöntem geliştirilmiştir. Buna göre, 
hidrojen iyonu derişimi matematiksel olarak şöyle ifade edilmiştir; 
 
[H + ] = 1 x 10 -pH mol / lt veya 
pH = -log [H + ] 
 
Bir çözeltinin pH 'si bu çözeltinin hidrojen iyonu [H+ ] derişiminin eksi (-) logaritmasına eşittir. 
 
Oda sıcaklığında saf suyun hidrojen iyonu [H+] derişimi 1 x 10-7 mol / lt dir. Bundan dolayı saf 
suyun pH değeri 7 dir. Saf suda [H+ ] = [OH - ] = 10-7 mol / lt dir. 
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Bir çözeltinin pH değeri 0-7 arasında ise çözelti 
asidik, 
 
Bir çözeltinin pH değeri 7-14 arasında ise çözelti 
bazik, 
 
Bir çözeltinin pH değeri 7 ise çözelti nötürdür. 
 

 
TĐTRASYON 

 
Asit ve bazların bir çözeltideki derişimlerini ölçmek için "titrasyon" denen işlemden yararlanılır. 
 

Titrasyon işleminde, 
derişimi bilinen asit veya 
baz çözeltisi "büret" denen 
bir cam düzenekten derişimi 
bilinmeyen asit veya baz 
çözeltisine nötralizasyon 
tamamlanana kadar yavaş 
yavaş ilave edilir. 
Nötrolizasyon işleminin 
bitişi ise, bir pH metre veya 
bir asit-baz indikatörü ile 
gözlenebilir. 
Titrasyon kandaki alkaliliği 
veya midedeki asitliği veya 
idrardaki asitliği ölçmek için 
kullanılır. 
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GÜNLÜK YAŞAMDA ASĐTLER VE BAZLAR 
 
               

Isırgan otunun sap ve yapraklarına vücudunuzun çıplak kısımları değdiğinde 
acı, yanma ve kaşıntı hissi duyarsınız. Bu durum ısırgan otunun sap ve 

yapraklarındaki formik asitten kaynaklanır. 

 
Elinizin ya da vücudunuzun herhangi bir yeri karınca 
tarafından ısırıldığında acı ve yanma hissi duyarsınız. Bu karıncaların 
salgıladığı formik asitten kaynaklanır. 
                                     

Bal arısı ya da eşek arısı tarafından sokulduğunuzda bir yandan sokulan yer 
kabarırken diğer yandan acı hissi duyarsınız. Bunun nedeni bal arısındaki asidik, 

eşek arısındaki bazik salgıdan kaynaklanır. 

 
Sirkeye ekşi tadı veren asetik asit, limona ekşi tadı veren ise sitrik asit dir. 

 
 

Yıkanırken sabunun elinizde kayganlık hissi uyandırdığını, gözünüze kaçan 
sabun köpüğünün yanma ve acı duygusu verdiğini, ağzınıza giren sabun 
köpüğünün buruk bir tadı olduğunu bilirsiniz. Bunların nedeni sabunun 

yapısının bazik olmasıdır. 
 

Vücudumuzu oluşturan yapılarda amino asitlerin bulunduğunu, sindirim olayının asit ve bazlar 
yardımıyla gerçekleştiğini, kaslardaki yorgunluğa laktik asidin neden olduğunu biliyorsunuz. 
 
Asitler, bazlar ve tuzlar yaşamsal olaylarda önemli görevler yapan günlük yaşamın vazgeçilmez 
maddeleridir. Günlük yaşamı kolaylaştırmanın yanı sıra onlarsız yaşam tatsız ve tuzsuzdur. 
Bununla birlikte bu maddeler belirli yaşlardan sonra insan vücuduna zararlı olabilen, bazı 
hastalıklara neden olabilen, hatta bazı hastalıkların gelişimini ağırlaştıran maddelerdir. 

 
Günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız ve yaşamsal olaylarda  önemli 

görevler yapan bileşiklerdir. Akümülatörlerde kullanılan sülfürik asit, 
seyreltilerek temizlik amacıyla kullanılan tuz ruhu olarak bilinen hidroklorik 

asit, halk arasında kezzap olarak bilinen nitrik asit bunlardan 
bazılarıdır.  

 
Sirkeye mayhoş tat veren asetik asit ( sirke asidi ), limona ekşilik sitrik asit 
( limon asidi ), elmaya ekşi tat veren malik asit ( elma asidi ), çaydaki tanik asit, 
çilekteki folik asit, üzümdeki tartarik asit, tereyağındaki buritik asit günlük 
yaşamda sıkça kullandığımız asit örneklerindendir. Bir kısım asitler ise 
vücudumuzun temel yapı taşlarını oluşturan amino asitlerdir. 
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Bazlar da asitler kadar yaşantımıza girmiş maddelerdir. 
Çamaşır sodası, sabun, diş macunu, deterjanlar, amonyaklı 
temizlik malzemeleri, kireçli su ile bazı ilaçlar (magnezyum 
hidroksit, talsit ve kalsiyum sandoz) bazik maddelerdir. 
Laboratuvarlarda en çok kullanılan 
bazlar; sodyum hidroksit ( NaOH ), potasyum hidroksit 
(KOH) ve  kalsiyum hidroksit (Ca(OH)2)tir. 

 
 

Asitlerin Özellikler 
 
1. Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle 
asitlerin sulu çözeltileri az ya da çok elektrik akımını 
iletir. 
2. Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik 
asitten, sirkenin ekşiliği içindeki asetik asitten ileri gelir. 
3. Boya maddelerine etki ederler. Örneğin; turnusol 
boyasının rengini kırmızıya dönüştürürken, 
fenolftalein boyasını renksizleştirirler. 
4. Aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı 
oluştururlar. 
Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali metallerin tümü ile 
Fe, Zn ve Al gibi soy olmayan metaller verir.  
Cu, Hg ve Ag gibi yarı soy metallere yapısında oksijen 
bulunmayan HCl, HBr gibi asitler etki etmez. Bu 
metallere HNO3 ve H2SO4 gibi kuvvetli asitler etki 
eder. Ancak bu tepkimelerde asitler asit olarak değil 
yükseltgen olarak etki eder. Yani bu tepkimelerde H2 
gazı değil H2O oluşur. Au ve Pt gibi soy metallere 
asitlerin hiçbiri yalnız başına etki edemez. 
5. Karbonat ve bikarbonatlarla tepkimeye girerek CO2 
gazı oluştururlar. 
6. Bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bir asidin 
hidrojeni yerine metal veya amonyum iyonunun 
geçmesiyle oluşan bileşiğe tuz denir. Bir asit bazla 
birleştiğinde hem asit hem de baz özelliklerini 
kaybeder. Bu nedenle asitlerle bazlar arasındaki 
tepkimelere nötrleşme tepkimesi denir. 
Nötrleşme, gerçekte H+ ve OH– iyonlarının birleşerek 
H2O oluşturmaları olayıdır. Bu nedenle nötrleşmenin 
net iyon denklemi; 
H+(suda) + OH–(suda) → H2O(s) 
asit baz nötr şeklindedir. 
Asitler, yalnız bazlarla değil, bazik oksitlerlerle (metal 
oksitlerle) de tuzları oluşturur. 
 
7.  Asit oksitlerin su ile tepkimeleriyle elde edilirler. 
SO3(g) + H2O(s) → H2SO4(suda)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazların Özellikleri 
 
1. Suda iyon oluşturarak çözünürler. Çözeltileri 
elektrik akımını iletir. 
2. Tatları acıdır. Sabun köpüğünün acılığı yapısındaki 
sodyum hidroksitten, karabiberin acılığı yapısındaki 
piperidin bazından ileri gelir. 
3. Boya maddelerine etki ederler. Kırmızı turnusolu 
mavi, renksiz fenolftaleini pempe yaparlar. 
4. Amfoter metallerle (Zn, Al, Pb, Sn...) tepkimeye 
girerek hidrojen gazı oluştururlar. 
Al, Pb ve Sn da amfoter özellik gösterir. Bu 
elementlerin hem kendileri hem de oksitleri ve 
hidroksitleri amfoter özellik gösterir. 
5. Elle tutulduklarında kayganlık hissi verirler. 
Sabunun, yumurta akının ve deniz suyunun 
kayganlıkları yapılarındaki bazlardan kaynaklanır. 
6. Asitleri nötrleştirirler. Yani asitlerle veya asit 
oksitlerle tuzları oluştururlar. 
7. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden elde edilirler. 
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