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A. KARIŞIMLAR

Iki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini 
yani kimliklerini kaybetmeden ve kimyasal bağ oluştur-
madan istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelme-
siyle oluşan maddeye karışım denir.
Karışımların Özellikleri

 ► Karısımlar, kendini oluşturan maddelerin özellikle-
rini taşırlar.

 ► Karışımı oluşturan maddeler kendi (kimyasal) özel-
liklerini yani kimliklerini kaybetmezler.

 ► Karışımlar sonucu yeni madde oluşmaz.
 ► Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda 

birleşebilirler.
 ► Karışımlar en az iki farklı maddeden (atomdan yani 

elementten veya bilesikten) oluşurlar.
 ► Karışımlar fiziksel değişme sonucu oluşup fiziksel 

yollarla (eleme, süzme) ayrılırlar.
 ► Karısımlar homojen ya da heterojen olabilirler.
 ► Karışımlar saf madde değillerdir.
 ► Karışımlar formüllerle gösterilmezler. (Saf madde 

olmadıkları için).
 ► Karışımların yoğunlukları sabit değildir.
 ► Karışımların erime, kaynama, donma, yoğunlaşma 

sıcaklıkları sabit değildir ve bu sıcaklıklar karışımı 
oluşturan madde miktarına göre değişir.

Hava Kolonya Şerbet

Çorba

Çorba

Sirke Gazoz

Karışımlar homojen karışımlar ve heterojen karışımlar 
olmak üzere iki çesittir.
1. Heterojen(Adi) Karışımlar
Karışımı oluşturan farklı cins tanecikler yani farklı cins 
elementler (atomlar) veya farklı cins moleküller (elementler 
veya bileşikler) karışımın her yerine eşit olarak
dağılmamışsa (ve birbirlerinden ayrı duruyorlarsa) böyle 
karışımlara heterojen (adi ) karışımlar denir.

Aşure

Farklı Cins Tanecikler

Heterojen Karışımlara Örnekler

• Demir tozu – Kükürt tozu
• Su-Kükürt tozu
• Su-Benzin
• Kum- Çakıl
• Toprak
• Süt

• Su-Tebeşir Tozu
• Su- Yağ
• Salata
• Sis
• Ayran
• Su-Talaş

ÖRNEK
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2. Homojen Karışımlar
Özelliği her yerinde aynı olan, dışarıya karşı genellikle 
tek bir maddeymiş gibi görünen ve karışımı olusturan 
maddelerin ayrı ayrı görülemediği karışımlara homojen 
karışımlar denir.
Homojen Karışımlara Örnekler

• Çözeltiler
• Su – Seker
• Su – Tuz 
•  Su – Asit
• Su – Baz
• Alkol – İyot
• Hava 
• Çay
• Kola 

• Ter 
• Tükürük
• Gözyası
• Ham petrol
• Cam (Si, Na2O) 
• Alaşımlar 
• Soda
• Gazoz

ÖRNEK

Çözeltiler
Bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görüle-
meyecek şekilde dağılmasıyla oluşan homojen karısımlara 
çözeltiler denir. Homojen karışımları aynı zamanda çözel-
tidirler.

 ► Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler bir araya gelerek 
çözeltileri oluştururlar.

 ► Çözeltiler çözücü ve çözünen maddelerden oluşurlar.
 ► Çözeltilerde miktarı fazla olan madde yani karışımın 

halini belirleyen madde çözücü, miktarı az olan madde 
çözünen maddedir.

 ► Su çözeltilerinde miktarı az olsa bile her zaman çözü-
cüdür.

 ► Çözelti = Çözücü + Çözünen

Çözelti Çesitleri
1. Katı – Katı Çözeltileri

 ◆ Çözücü ve çözünen katıdır.
 ◆ Alaşımlar katı – katı karışımından oluşan homojen 

karışımlardır(çözeltilerdir).
 ◆ Bakır + Kalay → Bronz (Tunç)
 ◆ Bakır + Çinko → Pirinç
 ◆ Kurşun + Kalay → Lehim
 ◆ Nikel + Krom + Demir + Karbon → Paslanmaz Çelik

2. Sıvı – Sıvı Çözeltileri 
Çözücü ve çözünen sıvıdır.
• Su + Alkol → Kolonya
• Su + Asetik Asit → Sirke
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3. Gaz – Gaz Çözeltileri 
Çözücü ve çözünen gazdır.
• Hava( Bir çok gazın karışımından oluşur.)

4. Sıvı – Katı Çözeltileri 
Çözücü sıvı, çözünen katıdır.
• Tuz + Su → Burun Damlası (Tuzlu Su)
• Seker + Su → Serbet (Sekerli Su)

5- Katı – Sıvı Çözeltileri 
Çözücü katı, çözünen sıvıdır.
• Gümüs + Cıva → Amalgam

6- Sıvı – Gaz Çözeltileri
Çözücü sıvı, çözünen gazdır.
• Oksijen + Su → Deniz Suyu
• Karbondioksit + Su → Kola, Gazoz, Soda

Çözünme Olayı
Bir maddenin başka bir madde içinde homojen bir şekil-
de dağılmasına çözünme adı verilir. Çözünme olayı bir 
çözeltideki çözücü ve çözünen taneciklerinin etkileşimi 
sonucu gerçekleşir. Örneğin suya tuz attığımızda bir süre 
sonra tuz suda çözünür ve tuz tanecikleri görünmez olur.

Çözünme Olayına Etki Eden Faktörler
Çözücünün çözünme hızının artması için, çözücü mole-
küllerinin birim zamanda daha fazla çözünen molekülü-
nün veya iyonunun etrafını sarması gerekir.
1. Sıcaklık
Sıcaklık arttırıldığında çözücü ve çözünen maddeyi 
oluşturan taneciklerin hızları artar. Hızlı hareket eden 
çözücü maddenin tanecikleri, çözünen maddenin ta-
neciklerin etrafını daha hızlı sararak çözünme olayını 
hızlandırır.

Tanecik Boyutu
 ► Çözeltilerde, çözünen maddenin tanecik boyutunun 

küçültülmesi, yani maddenin ufalanıp toz haline getirilmesi 
katı haldeki maddelerin çözünme hızını arttırır.

 ► Çözünen maddenin tanecik boyutu küçültüldüğünde, 
çözücü maddenin tanecikleri, daha fazla çözünen madde-
nin taneciği ile temas eder yani etrafını sarar ve bu nedenle
çözünme olayı hızlanır.

3. Karıştırma
Bir çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını artırır.
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ÖRNEKBağımsız Değişken, Bağımlı Değişken ve Kontrol Edilen 
Değişken
Bir deney yapılırken belli değerler sabit tutularak diğer-
leri kontrol edilir. Deney sırasında değiştirilen
değişkenlere bağımsız değişkenbağımsız değişken denir. Bağımsız değiş-
kenlere bağlı olarak değişen değişkenlere bağımlı de-bağımlı de-
ğişkenğişken adı verilir. Miktarı değişmeyen değişkenlere ise 
kontrol edilenkontrol edilen veya sabit tutulan değişkensabit tutulan değişken adı verilir.

20 g şeker 20 g şeker

100 ml su 100 ml su

30 oC 50 oC

Yukarıdaki kaplara eşit miktarda toz şeker atılıp her iki 
kaptaki şeker aynı hızla karıştırılıyor.
Bağımsız Değişken:Bağımsız Değişken: Sıcaklık
Bağımlı Değişken:Bağımlı Değişken: Çözünme hızı
Kontrol Edilen DeğişkenKontrol Edilen Değişken: Su miktarı, toz şeker miktarı, 
karıştırma hızı

Madde Element Bileşik Karışım

Çinko

Salata

Hava

Karbondi-
oksit
Şeker

Demir

Aşağıda verilen maddeleri element, bileşik, karışım 
olarak sınıflandırınız.

Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelelerin doğru veya 
yanlış olduğunuzu belirtiniz

İfadeler D/Y
Saf maddedirler.
Tek tür tanecik içerir.
Sembollerle gösterilirler.
Oluşturan maddeler kendi özelliklerini kay-
betmez.
Homojen karışımlara çözelti denir.
Kimyasal yöntemlerle kendisini oluşturan 
maddelere ayrılır.
Çözeltilerde sıcaklığın artması çözünme hızı-
nı artırır.
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DEĞERLENDİRME SORULARI
1.

4.

2.

3.

5.

Aşağıda verilen madde çiftlerinden hangisi ile bir 
çözelti hazırlanamaz?

A) Su, Alkol

B) Şeker, Su

C) Helyum gazı, Hidrojen gazı

D) Un, Pudra şekeri

Buna göre;
I. Çözünme süresi en fazla olan C kabıdır.
II. A kabındaki çözünme hızı C kabına göre daha
fazladır.
III. Çözünme hızı en fazla olan B kabıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve III
D) I, II ve III


