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ASİTLER VE BAZLAR
A. ASİTLER

 ► Sulu çözeltilerinde ortama H+ iyonu veren maddelere 
asit denir.
Asitlerin Genel Özellikleri
 » Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirir.
 » Tatları ekşidir (Limon gibi). 
 » Metaller ile tepkimeye girerek (H2) hidrojen gazının 

açığa çıkarır. Bu nedenle metal kaplarda saklanmaz. 
 » Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 
 » Tahrip edici özelliğe sahiptir. ( Mermeri aşındırır, 

kumaşı deler, deriyi yakar ) 
 » Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. 
 » pH değerleri 7 den küçüktür. 
 » Sulu çözeltilerinde H+ iyonu oluşturur. 
 » Ametallerin oksijenli bileşikleri asit özellik gösterir.

HCl(suda)  H
+

(suda) + Cl-
(suda)

(Hidroklorik asit)

H2SO4(suda)                     H
+

(suda) + SO4
2-

(suda)

(sülfürik asit)

HNO3             H
+

(suda) + NO3
- (suda)

(Nitrik asit)

Not: Not: 
Asitlerin genel olarak yapısında Hidrojen olduğu göz-
lenir. Ancak bazı özel durumlar vardır. NH3, CH4, H2O 
bileşikleri Hidrojen olmasına rağmen asit değildir.

Gazlı içeceklerin asidik olması karbondioksit gazının 
suda çözünerek H+ iyonu oluşturmasından kaynaklanır.
CO2 + H2O (suda)                     H

+ + HCO3
-

Asit Sistema-

tik

Adı

Piyasa

Adı

Kullanım 

Alanları

HCl Hidroklori-
kasit

Tuz ruhu Temizlik 
maddeleri-
nin 
üretiminde 
kullanılır.

HNO3 Nitrik asit Kezzap Dinamit 
yapımında 
ve gübre 
üretiminde 
kullanılır.

H2SO4 Sülfürik asit Zaç yağı Gübre üreti-
minde, boya 
sanayiinde 
ve patlayıcı 
madde
yapımında 
kullanılır.

H3PO4 Fosforik asit Fosfat asidi Gübre 
üretiminde, 
ilaç ve gıda 
sanayinde 
kullanılır.

Aşağıdaki tabloda bazı asitlerin formülleri, sistematik 
adları ve kullanım alanları verilmiştir.

Günlük yaşamda sıkça kullandığımız asit örnekler

Madde                  İçerdiği asit
Elma                       Malik asit
Limon                     Sitrik asit
Çilek                       Folik asit
Yoğurt                    Laktik asit
Üzüm                    Tartarik asit

Madde                  İçerdiği asit
Gazoz                 Karbonik asit
Turşu                  Benzoik asit
Reçel                   Sorbik asit
Sirke                   Asetik asit
Kolalı içecekler Fosforik asit
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B. BAZLAR

Suda çözündüğünde OH- iyonu veren maddelere baz 
denir.
Bazların Genel Özellikleri 
 » Tatları acıdır. (Sabun gibi) 
 » Ele kayganlık hissi verir.  
 » Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. 
 » Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. 
 » Sulu çözeltilerin de OH-iyonu oluşturur. 
 » Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur. 
 » pH değerleri 7 den büyüktür. 
 » Cam ve porseleni aşındırır.  

ÖNEMLİ BAZLAR

NH3 + H2O ----------> NH4
+ + OH-

Amonyak

Not: Not: 
Bazı bileşikler yapılarında OH- iyonu içermesine 
rağmen baz değildir. CH3COOH baz değil asittir. Bazı 
bileşiklerin yapısında OH- iyonu içermemesine rağ-
men bazdır. NH3 baz özellik gösterir.

Baz Sistema-

tik

Adı

Piyasa

Adı

Kullanım 

Alanları

NaOH Sodyum 
hidroksit

Sud-kostik Yapay ipek, sabun, 
kağıt, tekstil, boya 
deterjan, petrol
rafinerilerinde 
kullanılır.

KOH Potasyum 
hidroksit

Potas-kostik Arap sabunu üre-
timinde, pillerde 
elektrolit olara ve 
gübre yapımında 
kullanılır.

Ca(OH)2 Kalsiyum 
hidroksit

Sönmüş 
kireç

Kireç ve çimento 
yapımında kulla-
nılır.

NH3 Amonyak Amonyak Temizlik malze-
meleri, gübre ve 
patlayıcı madde 
yapımında
kullanılır.

Aşağıdaki tabloda bazı bazların formülleri, sistematik 
adları ve kullanım alanları verilmiştir.

Belirteç : Bazı maddeler bulundukları ortamın özellik-
lerine göre değişik renk alırlar. Bir maddenin asit veya 
baz olduğunu anlamak için kullanılan bu maddelere 
belirteç (indikatör) denir. Örneğin turnusol kâğıdı, 
metil oranj ve fenolftalein belirteçtir.

Belirteç Asit Baz

Turnusol 

Kağıdı

Kırmızı Mavi

Metil oranj Kırmızı Sarı

Fenolftalein Renksiz Pembe
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 ★ Doğada birçok belirteç vardır. Bunlardan bazıları şun-
lardır:

 ► Ortanca bitkisi baz özelliği gösteren topraklarda 
yetişirse pembe renkli, asit özelliği gösteren topraklarda 
yetişirse mavi renkli çiçek açar.

 ► Kırmızı lahana çözeltisinin rengi mordur. Asitliğinin 
fazla olması durumunda çözeltinin rengi kırmızıya dönü-
şür. Bazikliğin olması durumunda çözeltinin rengi mor-
dan maviye, bazikliğin artması durumunda ise çözeltinin 
rengi yeşile dönüşür.

 ► Bunun dışında şalgam suyu, böğürtlen suyu vb. mad-
deler de doğal belirteç olarak kullanılabilir.

pH (Power of Hydrogen) Kavramı
pH değeri, maddelerin asitlik ya da bazlık derecesini 
gösteren bir ölçüdür. pH değeri, 0 ile 14 arasındaki 
rakamlarla belirtilir. Bir maddenin pH’si 7’den küçük 
ise o madde asidik özellik gösterir. pH değeri 7’den 0’a 
doğru yaklaştıkça maddelerin asidik özelliği artar. Bir 
maddenin pH’si 7 ise o madde nötrdür; yani ne asidik 
ne de bazik özellik gösterir. Bir maddenin pH’si 7’den 
büyük ise o madde bazik özellik gösterir. pH değeri 
7’den 14’e doğru yaklaştıkça maddelerin bazik özelliği 
artar.

Günlük Hayatımızda Asitler ve Bazlar
Günlük hayatımızda tükettiğimiz yiyecekler, içecekler ve 
kullandığımız temizlik maddeleri farklı asidik ya da bazik 
özelliğe sahiptir. Akü sıvısı, limon suyu, sirke, domates 
suyu, yağmur suyu ve süt asidik özellik gösteren maddeler-
den bazılarıdır. Saf su nötrdür. Kabartma tozu, el sabunu, 
amonyak ve çamaşır suyu ise bazik özellik gösterir.

Kuvvetli asit: Sulu çözeltide tamamen iyonlaşan asitlere 
kuvvetli asit denir. HCI, H2SO4 kuvvetli asite örnektir. 
pH değeri azaldıkça asidin kuvveti artar. Yani pH’si ne 
kadar küçükse asit o kadar kuvvetlidir. Bir asit çözeltisine 
su ilave edildiğinde asitliği azalacağından pH’si artar.
Kuvvetli baz: Sulu çözeltide tamamen iyonlaşan bazla-
ra kuvvetli baz denir. NaOH, KOH gibi bazlar kuvvetli 
bazdır. pH değeri arttıkça bazın kuvveti artar. Yani pH’si 
ne kadar büyükse baz o kadar kuvvetlidir.
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Asit ve Bazlarla Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar
Kuvvetli asit ve bazların canlı ya da cansız maddelere 
zarar verici etkileri olabilir. Bu nedenle, asitler ve bazlarla 
çalışırken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar vardır.
• Tüm deneylerde olduğu gibi laboratuvarda asitler ve 

bazlarla çalışırken laboratuvar önlüğü giyilmeli ve 
laboratuvar gözlüğü takılmalıdır.

•  Asitler ve bazlar cildimizi tahriş edebileceği için, asit-
ler ve bazlar ile çalışırken eldiven kullanılmalıdır.

• Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar koklanmamalı ya da 
tadına bakılmamalıdır.

•  Asit ya da bazların cildimizi tahriş etmesi durumunda 
en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

• Asitler ve bazlar besinlerden uzak bir yerde saklanma-
lıdır.

• Asitlerin ve bazların üzerlerindeki tehlike işaretlerine 
dikkat edilmelidir.

Asit Yağmurları
 ► Fosil yakıtların yakılması ile karbon dioksit (CO2), 

kükürt dioksit (SO2), azot dioksit (NO2) gibi hava kirlili-
ğe neden olan gazlar atmosfere yayılır. 

 ► Bu gaz molekülleri, atmosferdeki su buharıyla kar-
şılaşınca kimyasal tepkime meydana gelir ve kimyasal 
tepkimeler sonucunda nitrik asit, sülfürik asit ve karbonik 
asit gibi asitler oluşur. 

 ► Havadaki bu asitler yağmur, kar ya da sis ile birlikte 
yeryüzüne iner. Bu olaya asit yağmuru adı verilir. 

 ► Asit yağmurlarının oluşmasını sağlayan bir diğer et-
ken de yanardağ faaliyetleridir. Yanardağların atmosfere
püskürttüğü kül ve duman, su buharı ile birleşerek asit 
yağmuru oluşturabilir.
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Asit yağmurları yağdıkları bölgeye çeşitli zararlar verir-
ler.Bunlar;

 ► Toprağın kimyasal yapısını etkiler, bazı mineralleri 
çözerek bunların sularla taşınmasına ve toprakta eksil-
mesine yol açarlar.

 ► Topraktaki verimi azaltırlar.
 ► Ormanların yavaş yavaş yok olmasına neden olurlar.
 ► Göl ve akarsulara karışarak asitlik derecesini artırır-

lar, bu da suda yaşayan ve bu sudan yararlanan canlılar 
için sakıncalıdır.

 ► Tarihi yapıtların zaman içinde aşınmasına neden 
olurlar.

Asit yağmurlarının oluşumu azaltabilmek için hangi ön-
lemler alınmalıdır?

 ► Fosil yakıt kullanımının azaltılmalıdır.
 ► Elektrikli aletler, kullanılmadığı zaman kapatılmalı ve 

gereksiz enerji tüketimi engellenmelidir.
 ► Güneş ve rüzgâr enerjisi gibi doğaya dost enerji kay-

nakları kullanılmalıdır.
 ► Fabrika bacalarına ve arabaların egzozlarına filtre takıl-

malıdır.
 ► Sanayi kuruluşları şehirlerden, tarım arazilerinden ve 

ormanlardan uzak yerlere inşa edilmelidir.
 ► Kışın yaprak dökmeyen ağaçlar tercih edilmelidir.
 ► Araçların bakımları zamanında yapılmalıdır.

ÖRNEK

Aşağıdaklerden hangisi baz özelliği taşıyan 
maddelerde görülmez?
A) Sulu çözeltilerinin elektrik akımını iletmeleri
B) Tatlarının acı olması
C) Mavi turnusol kağıdının rengini kırmızıya dönüştür-
meleri
D) Sulu çözeltilerinde OH– iyonu bulundurmaları

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerin doðru olanlarının başına (D), yanlış 
olanların başına (Y) yazınız.
1.(     )  Sulu çözeltilerde hidrojen iyonu (H+) miktarını 
artıran maddeler asittir.
2.(     ) Tüm asitlerin yapısında H+ iyonu bulunur.
3.(     ) Asitlerin pH değeri arttıkça kuvvetliliği artar.
4.(    ) Bazların pH değeri arttıkça kuvvetliliği artar.
5.(    ) Fosil yakıtların kullanılması asit yağmurlarına sebep 
olur.
6.(    ) Asit yağmurları oluşumunu engellemek için toplu 
taşıma araçları yerine kendi araçlarımızı tercih etmeliyiz.
7.(    ) Asitlerin tadı acı, bazların tadı ekşidir.
8.(    ) Asit ve bazların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.
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ÖRNEK

ÖRNEK

ÖRNEK

Asitler mermeri ve kumaşı tahriş ederken, camı tahriş
etmez.
Buna göre;
I. Mermer tezgahın üzerinde limon kesilmesi
II. Turşunun cam kapta saklanması
III. Tuz ruhu ile banyo temizlenirken koruyucu kıyafet
kullanılması işlemlerinden hangisinin yapılması uygun-
dur?
A) I ve II.              B) I ve III.
C) II ve III.           D) I, II ve III.

I. Toprağın verimini azaltır.
II. Denizlerdeki yaşamı olumsuz etkiler.
III. Orman tahribatına neden olur.
Asit yağmurları ile ilgili yukarıdaki açıklamalardan
hangileri doğrudur?

A) I ve II.              B) I ve III.
C) II ve III.           D) I, II ve III.

DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

2.

3.
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4. 6.

7.

8.

5.


