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İYONİK BİLEŞİKLERİN OLUŞUMU

IYONİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ

İYONİK BAĞ



➜➜ Katyon ve anyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetlerine iyonik bağ, olu-
şan bileşiklere de iyonik bileşik adı verilir. 

➜➜ Metal atomları bileşik oluştururken elektron vererek katyon haline dönüşürken 
ametal atomları metallerle bileşik oluştururken elektron alıp anyon haline dö-
nüşür. 

➜➜ Oluşan bu katyon ve anyon iyonik bağ yapar. 



Örnek:



Örnek:



İyonik Yapılı Bileşiklerde Formül Yazma

Genellikle önce (+) yüklü iyon sonra (–) yüklü iyon yazılır.

Al3+,S2-

Bileşikler nötr oldukları için yükler toplamı (0) olmalıdır.
İyonların değerlikleri mutlak halde çaprazlanarak sağ alt köşede yazılır.

Al3+ S2-Æ Al2S3

İyonların kök olması durumunda kök parantez içine alınır. İyon yükünün mutlak 
değeri parantezin sağ alt köşesine yazılır.

Al3+ OH-Æ Al(OH)3
Fe2+ (CO3)

-2Æ FeCO3



Örnek:



Aşağıdaki bileşiklerin oluşturacağı bileşiklerin formüllerini yazalım

a) 12Mg - 15P 

b) 13Al - 16S

c) 19K - 17Cl



İYONİK BİLEŞİKLERİN OLUŞUMU

11Na ve 9F arasındaki iyonik yapılı NaF bileşiğinin Lewis yapısı
aşağıdaki gibidir.

11Na: 2 – 8 – 1  Na

9F: 2 – 7     F

Na  Æ  F  Æ Na+ [ F ]-

bileşik yaparlar.



12Mg ve 17Cl arasında oluşan iyonik MgCl2 nin Lewis yapısı aşağıdaki gibidir.

12Mg: 2 – 8 – 2  Mg

17Cl: 2 – 8 – 7   Cl

  Cl

Mg    Æ [ Cl ]- Mg2+ [ Cl ]-
  Cl
veya

Mg2+ 2 [ Cl ]- şeklinde gösterilir.



IYONİK BİLEŞİKLERİN ÖZELLİKLERİ
➜➜ İyonik bileşikler iyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile bir arada 
bulunur. Bu tür bileşikler moleküler yapılar içermezler. Bunun yerine her bir 
iyonun birçok iyonla bağ yaptığı birim  hücre şeklinde bulunurlar. Örneğin NaCl 
yapısı her bir iyonun 6 iyonla iyonik bağ yaptığı bir birim hücredir.

 • Oda koşullarında katı hâlde bulunurlar.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • Katı hâlde elektriği iletmezler.
Sıvı halde veya sulu çözeltilerinde serbest iyonları sebebiyle elektrik akımını ile-
tirler.
  • Sert ve kırılgandırlar.
  • Suda iyonlarına ayrışarak çözünürler. 



Örnek:



Örnek:



Örnek:



 • İyonik bağın kuvveti arttıkça iyonik bileşiklerin erime noktası
artar. İyon yükü arttıkça ve iyon yarıçapı küçüldükçe iyonik
bağın kuvveti artar. 

 • İki element atomu arasında elektronegatiflik farkı ne kadar fazlaysa oluşan 
bileşiğin iyon karakteri o kadar büyüktür.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:




