
                                 

 
 
 

                     
                  
 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                     

 
 



 

                            KARIŞIMLAR VE ÖZELLĐKLERĐ 

 
Maddeler, fiziksel hallerine göre katı, sıvı ve gaz olarak sınıflandırılabileceği gibi 
saf maddeler ve karışımlar (saf olmayan maddeler)  olarak da sınıflandırılabilir. 
 
 
 
 

 
 
 
 

MADDE 

Saf 
Maddeler 

Karışımlar 

Elementler 
(demir, bakır, 

hidrojen, oksijen) 

Bileşikler 
(su, yemek tuzu, 

etilalkol) 

Homojen 
Karışımlar 
(çözeltiler) 

Heterojen 
Karışımlar 

Süspansiyon 
(ayran) 

Emülsiyon 
(zeytinyağı-su) 

Aerosol 
(duman) 

Katı çözeltiler 
(alaşımlar: pirinç, 

tunç) 

Sıvı çözeltiler 
(gazoz, etil alkol-

su, tuz-su) 

Gaz çözeltiler 
(hava) 



Doğadaki maddelerin çoğu saf halde bulunmaz. Çevremizde gördüğümüz 
maddelerin çoğu karışım halindedir. Hava; azot, oksijen, karbon dioksit vb. birçok 
gazın oluşturduğu bir karışımdır. 
 
 

 
 
 
 
Karışımı oluşturan maddelerin her birine bileşen denir.  
 
Karışımlar diyagramda görüldüğü gibi homojen ve heterojen olmak üzere ikiye 
ayrılırlar. 
 
Her tarafında aynı özelliği gösteren tek bir madde gibi gözüken karışımlara 
homojen karışım denir. Homojen karışımlara aynı zamanda çözelti de denir. Tuzlu 
su, hava, kolonya, gazoz homojen karışımlara örnektir. 
 
Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlara heterojen karışım denir. Süt, 
ayran, zeytinyağlı su heterojen karışımlara örnektir. 
 
Heterojen karışımlar da bileşenlerin türüne göre süspansiyon, emülsiyon ve 
aerosol olmak üzere gruplandırılır. 
 

A- Süspansiyon  
Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla 
oluşan heterojen karışımlardır. 
 
Örnek: ayran, pişmiş türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze 
sıkılmış meyve suyu, kan. 
 
B- Emülsiyon  
Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan heterojen 
karışımlardır.  
 
Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt 
 
 

Birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan madde topluluğuna karışım denir. 



C- Aerosol  
Bir sıvının veya bir katının gaz içinde dağılmasıyla oluşan heterojen 
karışımlardır.  
 
Örnek: Bir katının gazda dağılmasına duman, sıvının gazda dağılmasına ise sis 
örnek verilebilir.  
 

 
Karışımların Özellikleri 

 
1. Saf değillerdir. Homojen veya heterojen olabilirler. 
2. Karışımı oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerinde bir değişiklik 

olmaz. 
3. Fiziksel yollarla bileşenlerine ayrılırlar. 
4. Karışımların belirli oranlarda olması gerekmez. 
5. Erime ve kaynama noktaları sabit değildir. 
6. Yoğunlukları sabit değildir. 
7. Farklı cins atom ya da moleküllerden oluşur. 
8. Belli formülleri yoktur. 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 


