
MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE 
BULUNURLAR



Çevremizde çeşitli amaçlarla 
kullanılan sayısız madde vardır. 
Çevremizdeki bu maddelerin bir kısmı 
saf, bir kısmı da karşım halindedir.



1)Saf Maddeler

Çevremizdeki bazı maddeler saf 
durumundadır. İçlerinde kendinden başka 
madde bulunmayan maddelere saf 
maddeler denir. Şeker, tuz, cam, altın, 
alüminyum gibi maddeler saf maddelerdir.



2)Karışımlar

Çevremizdeki bir çok madde karışımlar 
halindedir. Birden çok saf maddelerin kendi 
özelliklerini kaybetmeden bir araya 
gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. 
Toprak, şekerli su, limonata, ayran, ekmek, 
süt, reçel, bal, hava, deniz suyu, harç 
karışımdır.



3)Çözeltiler

Katı sıvı yada gaz bir maddenin bir sıvı 
içerisinde dağılması sonucu oluşan saydam 
sıvı karışımlarına çözelti denir. Şekerli ve 
tuzlu su, maden suyu, gazlı içecekler, deniz 
suyu çözeltilere örnektir. Şeker, tuz gibi 
maddeler suda erimezler, çözünürler.



BUNU BİLELİM!

Deniz suyu bir çözeltidir. Fakat tüm 
denizlerde tuzluluk oranı aynı değildir. 
Örneğin Akdeniz Karadeniz’e göre daha 
tuzludur. Bunun nedeni Akdeniz’de 
buharlaşmanın, Karadeniz’de ise yağışların 
fazla oluşudur.



Çözünme Olayı

Bir maddenin başka bir madde 
içerisinde gözle görülemeyecek kadar 
küçük taneciklere homojen olarak 
ayrışması olayına çözünme denilir. O halde 
bir madde bir başka madde içerisinde en 
küçük yapı taşına ayrışmaktadır. 



• Bu yapıtaşları maddelerin cinsine göre, 
molekülleri, iyonları ve çok nadiren de 
atomları şeklinde olabilir.

• Bu bölümde, maddelerin çözünmesi olayının 
yönü, çözünme miktarları ve çözünmedeki 
enerji davranışları incelenmektedir.



Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler:

1. Basınç: Gazların çözünürlüğü basınç 
arttıkça artar. Basınç, katı ve sıvılarda 
çözünürlüğe etki etmez.



2. Sıcaklık: Katı ve sıvılarda çözünürlük, 
sıcaklıkla doğru orantılıdır. Gazlarda ters 
orantılıdır.Örneğin Karadeniz’de oksijen 
miktarı Akdeniz’den daha çoktur.çünkü 
deniz suyu soğuktur.



3. Çözücü türü: Örneğin tuz suda 
çözünürken, yağda çözünmez. Şeker suda 
çözünürken, alkolde çözünmez.



Çözünürlük hızı;

1. Sıcaklık: Sıcaklıkla doğru orantılıdır.

2. Çözünenin temas yüzeyini artırırsak 
artar.

3. Karıştırma, çalkalama ile doğru 
orantılıdır.

4. Çözünen cinsi (Tuz ve şeker su içinde 
farklı hızlarda çözünür.)



Çözelti

Homojen karışımlara çözelti denir.

Homojen karşım: karışımı oluşturan 
maddelerin karışımın her tarafına eşit 
olarak dağılmasıyla oluşan karışımdır.
Heterojen karışım: karışımı oluşturan 
maddelerin karışımın her tarafına eşit 
olarak dağılmamasıyla oluşan karışımdır.



Çözücü: karşımı oluşturan maddelerden miktarı 
çok olana denir.

Çözünen: karışımı oluşturan maddelerden 
miktarı az olana denir.

Seyreltik: bir çözeltide çözünen madde miktarı, 
diğer bir çözeltide bulunan çözünen madde 
miktarından daha az ise seyreltik denir.


