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➜➜ Atom içi dolu küredir.

➜➜ Bölünemez, parçalanamaz.

➜➜ Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur.

➜➜ Bir elementin bütün atomları aynıdır.

➜➜ Farklı element atomları birbirinden farklıdır.

➜➜ Bileşikler,  elementlerin farklı oranlarda birleşmesinden oluşur.

Atom Modelleri

Dalton



➜➜ Atomlar yarıçapı yaklaşık 10–8 cm olan pozitif yüklü kürelerdir.

➜➜ Negatif (–) yükler, pozitif (+) yüklü kürenin  içinde homojen olarak dağılmışlar-
dır.

➜➜ Elektronların kütlesi çok küçüktür. Bu yüzden atom kütlesini pozitif yüklü ta-
necikler oluşturur.

Thomson



➜➜ Atomun büyük bir kısmı boşluktur.

➜➜ Bir atomun kütlesinin çok büyük kısmı ve pozitif yükün tümü çekirdek adı ve-
rilen çok küçük bir bölgede toplanmıştır.

➜➜ Çekirdeğin çevresinde (+) yükü dengeleyecek sayıda elektron bulunur.

➜➜ Pozitif yük atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşit olup, atomdan atoma değişir.

Rutherford



➜➜ Elektronlar çekirdek çevresindeki dairesel yörüngelerde hareket eder.

➜➜ Elektronun çekirdeğe en yakın ve en düşük enerjili hâline atomun temel hâli 
denir.

➜➜ Elektronun dışarıdan enerji alarak daha yüksek enerji düzeyine geçmesine 
atomun uyarılmış hâli denir. Atom uyarılmış hâlde kararsızdır.

➜➜ Uyarılmış atomlar kararlı olmak için düşük enerjili temel hâle geçer. Temel hâle 
geçerken aldığı enerjiyi ışıma olarak geri verir.

➜➜ Bohr atom modeli, tek elektronlu (1H, 2He+, 3Li
2+ vb.) atomların davranışını ko-

layca açıklarken,  çok elektronlu atomların davranışını açıklamada yetersiz kal-
mıştır.

Bohr



Hidrojenin spektrum çizgileri



➜➜ Modern atom teorisine göre, Bohr atom modelinde bahsedildiği gibi elektronla-
rın yeri tespit edilemez. 

➜➜ Ancak modern atom teorisine (bulut modeli) göre, elektronların bulunma olası-
lığının yüksek olduğu bölgelerden bahsedilebilir. Bu bölgelere elektron bulutu 
(orbital) denir.

Modern atom teorisi
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Atomu oluşturan temel tanecikler

TANECİK YÜK KÜTLE
proton (p) + 1 1 akb

nötron (n) 0 1 akb

elektron (e) - 1 1/1837 akb



Element sembolü üzerinde 
atomdaki taneciklerin gösterimi



Atom ve İyon kavramı

Atom (Nötr) İyon
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İzotop, İzoton, İzobar, İzoelektronik

➜➜ İzoton: nötron sayıları eşit, 
    proton sayıları farklı.

➜➜ İzoelektronik: elektron sayıları eşit, 
       proton sayıları farklı.

➜➜ İzobar: kütle numaraları eşit, 
    proton sayıları farklı.

➜➜ İzotop: proton sayıları eşit, 
    nötron sayıları ve kütle numaraları farklı.

  
1
1H, 

1
2D, 

1

3T   hidrojen elementinin izotoplarıdır.
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İyon

KATYON ANYON

Ca � Ca2+ + 2e– N + 3e– � N3–

Atom elektron verdiğinde;
➜➜ Elektron sayısı azalır.

➜➜ Proton sayısı değişmez.

➜➜ p/e oranı artar.

➜➜ Yarıçapı küçülür.

➜➜ Kimyasal özelliği değişir.

Atom elektron aldığında;
➜➜ Elektron sayısı artar.

➜➜ Proton sayısı değişmez.

➜➜ p/e oranı azalır.

➜➜ Yarıçapı büyür.

➜➜ Kimyasal özelliği değişir.
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