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GAZLAR,  SIVILAR VE KATILAR

HAL DEĞİŞİMLERİ

PLAZMA HALİ

SU DÖNGÜSÜ

GAZLAR

SIVILAR

KATILAR



KATILAR SIVILAR GAZLAR
Tanecikleri arasındaki boş-
luk sıvı ve gazdan az

Tanecikleri arasındaki boşluk 
katı ve sıvıdan fazla

Yoğunluğu gaz ve sıvı hâlin-
den fazla (su vb. maddeler 
hariç)

Yoğunluğu katı ve sıvı hâlin-
den az

Enerjisi sıvı ve gaz hâlinden 
düşük

Enerjisi katı ve sıvı hâlinden 
yüksek



KATILAR SIVILAR GAZLAR
Belirli şekli ve hacmi var. Belirli hacmi var, belirli 

şekli yok.
Belirli şekli ve hacmi yok.

Tanecikleri yalnızca titre-
şim hareketi yapar.

Tanecikleri titreşim ve 
öteleme hareketi yapar.

Tanecikleri titreşim, öteleme  
ve dönme hareketi yapar.

Akışkan değildir. Akışkandır. Akışkandır.

Sıkıştırılamaz. Sıkıştırılamaz. Sıkıştırılabilir.



Örnek:



Örnek:



Isı alan (endotermik)

Hal değişimi

Süblimleşme

Isı veren (ekzotermik)

Kırağılaşma

Katı Sıvı Gaz
Erime

Donma

Kaynama

Yoğuşma



Örnek:



Örnek:



➜➜ İyon, elektron, nötr atom veya molekül karışımına iyonize olmuş gaz ya da 
plazma denir.

➜➜ Nötral yapıdadır. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir.

➜➜ Yüksek sıcaklık ve basınçta oluşabilir. Büyük bir enerji yoğunluğuna sahiptir.

➜➜ Yoğunlukları katı ve sıvılardan azdır.

➜➜ Elektriği ve ısıyı iyi iletir.

➜➜ Elektrik ve manyetik alandan etkilenir.

➜➜ Şimşek, yıldırım, mum, kibrit alevi, kutup ışıkları, volkan lavları, Güneş ve yıl-
dızlar doğal, floresan lamba, neon ışıkları, plazma topu, plazma televizyon neon 
lamba yapay plazmalardır.

Plazma hali



Örnek:



➜➜ Yeryüzündeki sular buharlaşarak atmosferde su buharını ve bulutları oluşturur. 

➜➜ Bulutlardaki su damlacıkları sıcaklığa göre yağmur, kar ve dolu olarak yeryüzü-
ne iner. 

➜➜ Suyun hâl değiştirerek yeryüzü ve atmosfer arasındaki çevrimine su döngüsü 
denir.

➜➜ Suların buharlaşması yalnızca sıcaklıkların yüksek olduğu ilkbahar ve yaz ayla-
rında değil her sıcaklıkta gerçekleşir.

➜➜ Göl, akarsu, yeraltı vb. su kaynaklarının tümü bu döngüden etkilenir.

Su döngüsü



Örnek:



Gazlar

➜➜ Her yöne birbirinden bağımsız hareket ederler.

➜➜ Hacimleri bulunduğu kabın hacmine eşittir. (Birden fazla gazın bulunduğu bir 
kapta, gazların her birinin hacmi, kabın hacmi kadardır.)

➜➜ Kabın her noktasına eşit basınç uygularlar. (Kapalı kaptaki bir gazın tabanına 
yaptığı basınç, tavanına yaptığı basınçtan farklı değildir.)

➜➜ Birbirleriyle her oranda karışarak, homojen karışım oluştururlar. 

➜➜ Gazlar her zaman homojen karışır.



Sabit Hacimli Kap Sabit Basınçlı (Pistonlu) Kap

Kabın hacmi sabittir. Kabın basıncı dış basınca eşittir.

Kaptaki gazların mol sayısı artarsa ba-
sınç artar.

Kaptaki gazın mol sayısı artarsa basınç 
değişmez.

Sıcaklık artarsa basınç artar. Sıcaklık artarsa basınç değişmez.

Gazların her birinin kapladığı hacim, kabın hacmi kadardır.



Örnek:



Örnek:



➜➜ Sıcaklık birimleri: oC, K vb.  

         oC + 273 = K

➜➜ Basınç birimleri:  atm, cmHg, mmHg
         1 atm = 76 cmHg = 760 mmHg

➜➜ Hacim birimleri:  litre (L), mililitre (mL), cm3, dm3

         1 L = 1 dm3 = 1000 cm3 = 1000 mL

Sıcaklık, Basınç ve Hacim birimleri



Toriçelli deneyi
Yandaki düzeneğe göre;

➜➜ Sıcaklık arttırılırsa cıva genleşir. h yüksekliği artar.

➜➜ Kap daha yüksek bir yere taşınırsa dış basınç azalır. h 
yüksekliği azalır.

➜➜ Yoğunluğu cıvadan daha az olan bir sıvı kullanılırsa h 
yüksekliği artar.

➜➜ Tüpün kalınlığı, uzunluğu ya da eğriliği dikey olan h 
yüksekliğini etkilemez.



LPG - LNG

LPG LNG
Sıvı petrol gazıdır. Ham petrolün rafi-

nasyonu ile elde edilir.
Doğal gazdır.

Bütan ve propan gazlarından oluşur. %90’ı metan gazıdır.

Yanıcıdır. Sıkıştırılabilir. Yanıcıdır. Sıkıştırılabilir.



Örnek:



Soğutucu akışkanlar

➜➜ Ortamdan ısı alarak ortamın soğumasına neden olur.

➜➜ Uygulanabilir basınç altında buharlaşması ve sıvılaşması gerekir.
 Bu yüzden kaynama noktaları düşük olmalıdır.

İtici gazlar

➜➜ Spreylerdeki etken maddeyi dışarı çıkarmak için kullanılır.

➜➜ Kabın içindeki basıncı, atmosfer basıncından yüksektir.

➜➜ Renksiz ve kokusuzdurlar.



Örnek:



Sıvılar

➜➜ Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Tersine, akıcılık denir.

Tanecikleri arasındaki çekim kuvveti büyük olan sıvıların;

➜➜ Viskozitesi büyüktür.

➜➜ Akıcılığı azdır.

➜➜ Akma süresi uzundur.

Bir sıvının sıcaklığı arttırılırsa;

➜➜ Viskozitesi azalır.

➜➜ Akıcılığı artar.

➜➜ Akma süresi azalır.



Örnek:



Örnek:



Amorf katılar

➜➜ Tanecikleri düzensiz yapıdadır.

➜➜ Sabit bir erime sıcaklıkları yoktur. 

➜➜ Camsı geçiş sıcaklığına sahiptirler.

➜➜ Cam, plastik, lastik, margarin vb. örnek olarak verilebilir.



Örnek:



Metalik 
katılar

İyonik 
katılar

Kovalent 
katılar

Moleküler 
katılar

Metaller 
(Fe, Cu, K ...)
Katı ve sıvı hâlde 
elektriği iletirler.

Esnektirler.

Erime noktaları ge-
nelde yüksek.

Tuzlar
(NaCl, KBr ...)
Sıvı ve çözelti hâlin-
de elektriği iletirler.

Sert ve kırılgan

Erime noktaları 
yüksektir.

Tanecikleri arasın-
da kovalent bağlar 
vardır.
Elmas, grafit, kum 
(SiO2)

Genelde serttir.

Erime noktaları 
yüksektir.

Tanecikleri arasın-
da zayıf etkileşim-
ler vardır. 
Buz (H2O), 
kuru buz (CO2), 
şeker (C6H12O6)
Yumuşaktır.

Erime noktaları 
düşüktür.

Kristal katılar

➜➜ Tanecikleri düzenli yapıdadır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:


