
PERİYODİK SİSTEM 
PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ 

DÖBEREİNER’İN TRİADLAR KURALI 

Elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli gruplar [(Ca, Sr, Ba), (Cl, Br, I), 
(S, Se, Te) gibi] halinde sınıflandırılmasıdır.  

Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin 
ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır. 
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Örnek Soru: Na elementinin atom kütlesini triadlar kuralına göre bulalım. 

 

 

Çözüm:  Na′nın atom kütlesi = Li′nin atom kütlesi+K′nın atom kütlesi
2

 

Na′nın atom kütlesi =  
7 + 39

2
=

46
2

= 23 

 

 

Soru: S ve Te elementlerinin arasında bulunan Se elementinin atom kütlesini triadlar 
kuralına göre bulunuz. 

(S’nin atom kütlesi= 32, Te’nin atom kütlesi= 128) 

 

 

7Li 
xNa 
39K 
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NEWLANDS’İN OKTAV KANUNU 

Newlands’a göre elementler atom kütlelerinin artış sırasına göre dizildiklerinde 
sekizinci element birinciye, dokuzuncu element ikinciye benzemektedir ve bu ilişki 
müzik notalarındaki oktavlar gibidir.  

 

MEYER’İN PERİYODİK YASASI 

Meyer, periyodik tabloyu oluştururken elementlerin fiziksel özelliklerini kullanmıştır. 
Meyer’in dayanağı, elementlerin fiziksel özelliklerinin atom kütleleriyle değişimini 
grafikle göstermesidir. 

“Elementler artan atom kütlelerine göre sıralandıklarında özelliklerindeki benzerlikler 
periyodik olarak tekrarlanır.” 

MENDELEEV’İN PERİYODİK SİSTEMİ 
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Mendeleev periyodik sistemi hazırlarken her elementi atom kütlesi artışına göre yatay 
bir sıra halinde dizmiştir. Bir elementin özelliklerine benzer ikinci bir element 
geldiğinde ikinci elementi birinci elementin altına yerleştirerek yeni bir sıra yapmıştır. 
Her 8 veya 18 elementte bir benzer özelliklerin tekrarlandığını görmüştür. Tekrarlarda 
sisteme uymayan atlamaların olduğunu, bu atlamaların daha sonra bulunacak 
elementlerle doldurulabileceğini düşünmüştür. 

Cetvelde boş bırakılan yerlere gelecek olan (keşfedilmemiş) elementlerin atom 
kütleleri 44, 68, 72 ve 100’ dür. Bu elementler günümüzde skandiyum, galyum, 
germanyum ve teknesyum olarak bilinir. Mendeleev, bu elementlerden üçünün 
özelliğini önceden tahmin etmiştir. 

Mendeleev’in Periyodik Tablosunun Handikapları 

1- Mendeleev elementleri artan atom kütlelerine göre sıralanmıştı. Bu durumda bazı 
elementler girmeleri gereken gruba değil de hemen yanındakine giriyordu. 

2- Mendeleev soy gazlar için boşluk bırakmamıştır. Çünkü varlıklarını 
belirleyememiştir. Soy gazları bulan W. Ramsay periyodik tabloda bunlar için ayrı 
bir grup oluşturmuştur. 

3- K’nın atom kütlesi 39,1; Ar’nin ki ise 39,95’tir. Bu durumda şimdiki periyodik 
cetvelde Ar, K’ nın yerinde olacaktı.  
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MOSELEY VE MODERN PERİYODİK SİSTEM 
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 Modern periyodik sistemde sıralama atom kütlelerine göre değil atom numarasına 
göre olmalıdır. Çünkü kimyasal özellik elementlerin elektron dizilişi ile ilgilidir. 

             Atom numarası = Proton sayısı = Çekirdek yükü 

PERİYOT: 

Periyot numarası = Temel enerji düzeyi sayısı = Yörünge sayısı = En yüksek baş kuant 
sayısı 

 Periyodik sistemdeki soldan sağa olan satırlara periyot denir. 
 7 tane periyot vardır 
 Aynı periyottaki elementlerin en dış enerji düzeyinde farklı sayıda elektron 

bulunduğundan bu elementlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. 
 6. periyodun 14 elementi çizelgenin altına yerleştirilmiştir. Bunlara lantanitler 

denir. 
 7. periyodunda 14 elementi çizelgenin altına yerleştirilmiştir. Bunlara aktinitler 

denir. 

GRUP: 

 Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup denir. 
 A ve B olmak üzere iki tür grup vardır. Bu grupların sayısı; 8 tane A, 8 tane B 

seklindedir. 
 A grubu Bas grup elementleri 
 B grubu Geçiş elementleri (4. periyottan baslar) 
 Grupların bazılarının özel adları vardır. 

ELEMENT ATOMLARININ ELEKTRON DİZİLİMİ ve GRUP İLİŞKİSİ 

 Periyodik sistemde elementlerin elektron dizilimlerinde son yörüngelerindeki 
elektron sayısı (D. e. s.) onların grup numarasını belirler. 

 Elektron dizilimi: s ve p orbitali ile biten elementler A grubunda 

    d ve f orbitali ile biten elementler B grubunda bulunurlar. 

 Aynı grupta bulunan elementlerin (soygazlarda 2He hariç) en yüksek enerji 
düzeylerindeki elektronlar aynı olduğundan benzer fiziksel ve kimyasal özellik 
gösterirler. 

Örneğin; 1A toprak alkali metaller      11Na ……………… 3s1 

                                                                            19K ……………… 4s1 

1B geçiş metalleri           29Cu ……………… 4s1 3d10 

                                                                47Ag ……………… 5s1 4d10 
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ÖDEV SORULARI 

Soru 1. 

a) Aşağıdaki tabloda verilen elementlerin elektron dizilimini yazarak bu elementlerin 
hangi periyotta ve grupta yer aldığını belirtiniz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Benzer kimyasal özellik gösteren elementler hangileridir? 

 

Soru 2. Aşağıda adları verilen elementlerin sembollerini yazınız. 

Neon ……………..      Sezyum …………….. 

Klor ……………..        İyot …………….. 

Azot ……………..       Karbon …………….. 

Sodyum ……………..  Lityum …………….. 

Kurşun ……………..    Helyum …………….. 

Soru 3. Aşağıda sembolleri verilen elementlerin adlarını yazınız. 

F ……………..  Hg …………….. 

Ar …………….. Ni …………….. 

Zn ……………. Au …………….. 

Co …………….. P …………….. 

Al …………….. Ba …………….. 

Soru 4. 21Sc+3 iyonunun elektron dağılımına göre periyodunu ve grubunu bulunuz. 

 

 

Element Elektron Dizilişi Periyot Grup 

11Na    

8O    

20Ca    

2He    

17Cl    

18Ar    
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Soru 5. 16S-2 iyonunun elektron dağılımına göre periyodunu ve grubunu bulunuz. 

 

Soru 6. 13X+3 iyonu ile Y+ iyonu eşit sayıda elektrona sahiptir. Y elementinin periyodik 
cetveldeki yerini bulunuz. 

 

 

Soru 7. 
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Şekildeki periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementlerle ilgili aşağıdaki soruları 
cevaplayınız. 

a) 4. periyotta bulunan elementler hangileridir? 
……………………………………………………………………………………………… 

b) 2A grubunda bulunan elementler hangileridir? 
……………………………………………………………………………………………… 

c) B grubundaki elementler hangileridir? 
……………………………………………………………………………………………… 

d) Hangi elementler s bloğundadır? 
……………………………………………………………………………………………… 

e) Atom numarası en büyük element hangisidir? 
……………………………………………………………………………………………… 

f) Atom numarası en küçük element hangisidir? 
……………………………………………………………………………………………… 

g) Alkali metaller hangileridir? 
……………………………………………………………………………………………… 

h) Değerlik orbitalleri ns2 np6 olan element hangisidir? 
……………………………………………………………………………………………… 

i) Değerlik orbitalleri tam dolu elementler hangisidir? 
……………………………………………………………………………………………… 

j) Mg ile benzer kimyasal özellik gösteren element hangisidir? 
……………………………………………………………………………………………… 
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PERİYODİK TABLODA YER BULMA 

Elementlerin periyodik tablodaki yerini bulmak için temel hal elektron dizilimine 
bakılır. 

 En büyük baş kuantum sayısı (Yörünge sayısı) periyot numarasını verir. 
 Değerlik elektron sayısı (D.e.s)  Grup numarasını verir. 
 Son orbitalin türü grubun A ve B olarak ayrımını verir.  

(Elektron dizilimi; s ve p ile bitenler A grubu elementi,  

d ve f ile bitenler B grubu elementidir.) 

Örnek:  

11Na: 1s2 2s2 2p6 3s1 ………………….  n = 3  3. periyot 

D.e.s= 1 ve son orbital= s  1A grubu 

8O: 1s2 2s2 2p4 ………………….   n = 2  2. periyot 

D.e.s= 6 ve son orbital= p  6A grubu 

Soru 1. Aşağıdaki elementlerin periyodik sistemdeki yerini bulunuz. 

12Mg:  

7N: 

13Al: 

20Ca:  

17Cl: 

24Cu:  

25Mn:  

35Br:  

53At:  

87Fr: 

 

Soru 2. Periyodik sistemde 3. periyot 5A grubunda bulunan elementin atom numarası 
kaçtır? 

 

 

Nihal İKİZOĞLU  www.kimyaakademi.com 



Soru 3. Periyodik sistemde 4. periyot 2B grubunda bulunan elementin atom numarası 
kaçtır? 

 

 

 

PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ 

ATOM YARIÇAPI 

Atomun çekirdeği ile çekirdeğe en uzak mesafedeki elektron arasındaki uzaklıktır. 

Atom yarıçapı ile ilgili belli başlı olarak; 

 Kovalent yarıçap 
 İyonik yarıçap 
 Van der Waals yarıçapı 

tanımları yapılmaktadır. 

1) Kovalent yarıçap: Kovalent bağla bağlanmış iki atomun çekirdekleri arasındaki 
uzaklıktan hesaplanan yarıçaptır. İki özdeş atomun bağlı olması durumunda 
kovalent yarıçap çekirdekler arası uzaklığın yarısıdır. 

 Ametaller için atom yarıçapı dendiğinde genellikle kovalent yarıçapları anlaşılır. 

 Soygazların kovalent bağlı kararlı bileşikleri olmadığından kovalent yarıçapları 
ölçülmemiştir. 

 

 

 

 

 

2) İyon yarıçapı: İyonik bağla bağlanmamış iyonların çekirdekleri arasındaki 
uzaklıktan ölçülür. 

Bir element;  elektron verdiğinde çapı (dolayısıyla hacmi) azalır. (Ka+yon oluşur) 

elektron aldığında çapı (dolayısıyla hacmi) artar. (Anyon oluşur) 

3) Van der Waals yarıçapı: Aynı cins iki atomun ya da molekülün aralarında bir bağ 
olmaksızın birbirlerine en yakın olduğu anda, çekirdekleri arasındaki uzaklığın 
yarısına Van der Waals yarıçapı denir.  

75 pm 
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Örnek: 

  

 

 

N2 molekülünün Van der Waals yarıçapı (r), şekilde görüldüğü gibi iki tane N2 
molekülünün birbirlerine en yakın oldukları anda, farklı moleküllerdeki iki komşu N 
atomunun çekirdekleri arasındaki uzaklık 184 pm’dir. 

 Soygazlar yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta katı hale gelirler. Bunları katı halde 
bir arada tutan kuvvetler Van der Waals kuvvetleridir. 

Soru 1. 

 

 

 

 

Yukarıda şekilleri verilen atom ya da atom gruplarının yarıçaplarının adlandırmalarını 
yapınız. 

Soru 2.   

 

Yukarıdaki tepkimeye göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? 

I. e- veren atomun yarıçapı küçülür. 
II. e-  alan atomun yarıçapı artar. 

III. Na çekirdeğinin çekim kuvveti artar. 
 

İzoelektronik tanecikler: Elektron dizilişleri aynı atom ya da iyonlara denir.  

 İzoelektronik katyonlar arasında iyon yükü arttıkça yarıçap küçülmektedir.  

 Örnek: Aşağıdaki iyonların yarıçaplarını sıralayınız. 

 11Na+1, 13Al+3, 12Mg+2    Na+1 > Mg+2 > Al+3 

 İzoelektronik anyonlar arasında iyon yükü arttıkça yarıçap artmaktadır. 

 Örnek: Aşağıdaki iyonların yarıçaplarını sıralayınız. 

 8O-2, 9F-1, 7N-3, 6C-4   C-4 > N-3 > O-2 > F-1 

a  
 
 
         Fe-Fe 

c  
 
 
 He-He 

b  
         
          
           F-F 

d  
 
 
         CO 

N2 N2 

+ Cl2 Na+ Cl- Na 
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Periyodik Tabloda Atom Yarıçaplarının Değişimi 

Aynı grupta: “Yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı 
artar.” Her grupta aşağıya doğru katman sayısı artar bu 
da çekirdek çevresindeki elektron bulutunun genişlemesi 
anlamına gelir. 

Aynı periyotta: “Soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı 
genellikle küçülür.” Sağa gidildikçe elektron sayısı kadar 
proton sayısı da artar. Proton sayısının artması 
çekirdeğin çekim gücünü arttırır. Böylece yarıçap 
küçülür. 

Soru 1. Aşağıda verilen atomların yarıçaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 

                      19K, 20Ca, 35Br   

 

Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 

a) Bir gruptaki bütün elementlerin atom yarıçapları birbirine eşittir. ……… 
b) İyonik bağla bağlanmış atomların yarıçaplarına iyonik yarıçap denir. ……… 
c) İzoelektronik olduğu bilinen katyonlarda iyon yükü büyük olan iyonun yarıçapı 

daha küçük olur. ……… 
d) Fosfor atomlarının yarıçapları arasında P-3 > P > P+5 ilişkisi vardır. ……… 

 

Ödev Soruları 

Soru 1. Aşağıda verilen atomların yarıçaplarını büyükten küçüğe doğru sıralayınız. 

a) 11Na ile 17Cl  ……………………………… 
 
 
b) 4Be ile 12Mg  ……………………………… 

 

Soru 2. 20Ca ve 8O atomları elektron vererek/alarak oktede ulaştıklarında aşağıdaki 
niceliklerin nasıl değiştiğini belirleyiniz. 

    20Ca    8O  

a) Elektron sayısı 
b) Atom numarası 
c) Atomik çap 
d) Birim elektron başına düşen çekim kuvveti 
e) Çekirdeğin elektriksel yükü 

artar 

azalır 

Sağa bakan kardan adam 
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Soru 3. Aşağıdaki elementlerin çaplarını karşılaştırınız. 

a) 7N-3, 8O-2, 10Ne, 11Na+ 
 

 
b) 16X, 16X-2, 16X+4, 16X+6 

 

İYONLAŞMA ENERJİSİ 

Gaz halindeki bir atomdan 1 elektron koparmak için verilmesi gereken enerjiye 
iyonlaşma enerjisi denir. Bu enerji endotermik (ısıalan) bir olaydır. 

X(g) + E1  X+
(g) + e-   (E1 = 1. İ. E.) 

X+
(g) + E2  X+2

(g) + e-   (E2 = 2. İ. E.) 

X+2
(g) + E3  X+3

(g) + e-  (E3 = 3. İ. E.) 

X(g) + Ex  X+3
(g) + e-   (Ex = ………………………) 

Periyodik Tabloda İyonlaşma Enerjisinin 
Değişimi 

 Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe atom 
yarıçapı küçüldüğüne göre iyonlaşma enerjisi 
genellikle artar. 

 Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe atom 
yarıçapı arttığından iyonlaşma enerjisi azalır. 

 Periyot boyunca genel kuralı bozan bazı 
düzensizlikler vardır. Örneğin; 

 Al atomunun yarı dolu olan p orbitalinden elektron koparmak Mg atomunun tam 
dolu s orbitalinden elektron koparmaktan daha kolaydır. Bu yüzden 3A grubu 
elementlerinin birinci iyonlaşma enerjisi 2A grubu elementlerinin birinci 
iyonlaşma enerjisinden küçüktür.  

 Aynı durum 5A grubu ile 6A grubu arasında görülür. 6A grubunun iyonlaşma 
enerjisi 5A’dan daha küçüktür. 

 Aynı periyotta iyonlaşma enerjisi değişimi: 

 

 

 

1A < 3A < 2A < 4A < 6A < 5A < 7A < 8A 

artar 

artar 

İ.E. 

Yukarı-sağa 
artar 
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Soru 1. 15P ve 16S elementlerinin 1. iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız. 

 

 

Elementlerin iyonlaşma enerjilerinden yararlanarak grup numarası belirleme 

Her elementin iyonlaşma enerjisi değeri giderek artar. Ancak bu artış bir yerde çok 
fazla olmaktadır. Ardışık iki iyonlaşma enerjisi arasında en az 4 kat ya da daha fazla 
bir artışın gözlenmesi bir soygaz elektron düzeni ile karşılaşıldığını gösterir. 

Bu artış; 

- E1’den E2’ye geçişte olursa: 1A grubunda 

- E2’den E3’e geçişte olursa: 2A grubunda 

- E3’den E4’e geçişte olursa: 3A grubunda demektir. 

 

Soru 2. Aşağıda iyonlaşma enerjisi verilen X, Y ve Z baş grup elementlerinin 
gruplarını bulunuz. 

ELEMENT  1.İ.E.  2.İ.E.  3.İ.E.  4.İ.E. 

X   215  420  3548  5019 

Y   191  580  375  5978 

Z   176  348  1847  2519  
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ELEKTRON İLGİSİ 

Gaz haldeki bir atomun bir elektron alması sırasında açığa çıkan enerji değişimidir.  

X(gaz) + e-  X-
(gaz) + ENERJİ  

• Metaller ve soygazlar elektron alma eğilimi 
göstermezler. 

• 7A grubu elementlerin elektron ilgisi en yüksektir. 

Periyodik Tabloda Elektron İlgisinin Değişimi 

 Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe elektron ilgisi 
artar. 

 Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe elektron 
ilgisi azalır. 

ELEKTRONEGATİFLİK 

Bir atomun kimyasal bağ yaparken elektronları kendine doğru çekme yeteneğidir. 

• Elektronegatiflik bağdaki atomların birbirine göre elektronları çekme eğiliminin bağıl 
büyüklüğünü gösteren bir sayıdır.  

• Bu ölçeğe göre en aktif metal olan Fransiyum 0,7 ve en aktif ametal olan Flor 4,0 
elektronegatiflik değerine sahiptir. Diğer elementlerin elektronegatiflik değerleri ise 
bu iki değer (0,7 ile 4,0) arasındadır.  

• Soygazların elektronegatiflik değerleri yoktur.  
• Elementler arasında elektronegatiflik farkı çok küçükse bağ elektronları ortaklaşa 

kullanılmaktadır ve bağ kovalenttir.  
Eğer fark çok büyükse bağ elektronları elektronegatifliği fazla olanın tarafındadır ve 
bağ iyoniktir. Ancak kimyasal bağın %100 iyonik 
olması mümkün değildir. 

Periyodik Tabloda Elektronegatifliğin Değişimi 

 Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe 
elektronegatiflik artar.  

 Aynı grupta yukarıdan aşağıya inildikçe 
elektronegatiflik azalır. 

METALİK VE AMETALİK ÖZELLİKLER 

Metalik aktiflik (metal özelliği) elektron verme eğiliminin, ametalik aktiflik (ametal 
özelliği) ise elektron alma eğiliminin ölçüsüdür. 

• Elektron ilgisi artarsa; elektron alabilme ve buna bağlı olarak ametalik aktiflik 
artar. Aynı periyotta soldan sağa doğru ve aynı grupta aşağıdan yukarı doğru 
ametalik aktiflik artar. 

• İyonlaşma enerjisi azaldıkça, elektron verebilme ve buna bağlı olarak da metalik 
aktiflik artar.  

artar 

artar 

Elektron ilgisi 

Yukarı-sağa 
artar 

artar 

artar 

Elektronegatiflik 

Yukarı-sağa 
artar 
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Periyodik Tabloda Metalik ve Ametalik Özelliklerin Değişimi 

 Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe çap arttığından metalik aktiflik artar.  
 Aynı periyotta soldan sağa gidildikçe çap küçüldüğünden metalik aktiflik azalır. 

 

ASİTLİK-BAZLIK ÖZELLİKLERİ 

Bazı metal oksitler suyla tepkimeye girerek metal hidroksit oluşturur. Oluşan metal 
hidroksit bileşenleri sulu ortamda OH- iyonu verirler. 

Na2O(k) + H2O(s)  2NaOH(suda) (sodyum hidroksit) 

NaOH(suda)  Na+
(suda) + OH-

(suda)  (bazik çözelti) 

Periyodik Tabloda Asitlik-Bazlık Özelliklerin Değişimi 

 Aynı gruptaki elementlerin hidroksit bileşiklerinde, yukarıdan aşağıya doğru 
inildikçe bazlık kuvveti artar. 

 Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin asitlik kuvveti artar, 
bazlık kuvveti azalır. 

 

Soru 1. Aşağıda ilk 5 iyonlaşma enerjisi değerleri verilen X, Y ve Z baş grup 
elementleri ile ilgili; 

 1. İ. E. 2. İ. E. 3. İ. E.  4. İ. E.  5. İ. E. 
X 191 480 875 5978 7839 
Y 262 562 1104 1486 9033 
Z 134 434 657 2766 - 

 
a) Değerlik elektron sayıları kaçtır? 

 
 
 

b) Periyodik cetvelde hangi grupta yer alırlar? 
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Soru 2. Periyodik tabloda yerleri gösterilen X, Y ve Z elementleriyle ilgili, 

 

a) Atom yarıçapı/hacmi, 
 
 

b) İyonlaşma enerjisi, 
 
 

c) Elektron verme eğilimi, 
 

 

niceliklerini büyükten küçüğe sıralayınız. 

 

Soru 3. Periyodik sisteme göre aşağıdaki özellikleri artar/azalır/değişmez şeklinde 
tamamlayınız. 
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Soru 4. 

ELEMENT  1.İE  2.İE  3.İE  4.İE  5.İE              

X   119  1091  1650  2280  3195 

Y   176  348  1847  2519  3255 

Z   138  434  657  2766  3545 

Yukarıdaki iyonlaşma enerjisi tablosuna göre 3. periyotta yer alan X, Y ve Z 
elementleri için aşağıdaki soruları cevaplayınız. 

a) Grupları nedir? 
 

b) Değerlik elektronları sayısı nedir? 
 

c) 8O ile oluşturdukları bileşiklerin formülleri nedir? 
 

ÖZET: PERİYODİK TABLODA DEĞİŞEN ÖZELLİKLER 

Soldan sağa doğru 

1. Atom numarası artar.    
2. Değerlik elektron sayısı artar. 
3. Ametalik özellik artar. Metalik özellik 

azalır. 
4. Atom yarıçapı azalır. 
5. Elementlerin oksitlerinin asidik karakteri 

artar. 
6. Elektronegatiflik artar. 
7. İyonlaşma enerjisi genellikle artar. 
8. Elektron ilgisi artar. 

Yukarıdan aşağıya                                                  

1. Atom numarası artar. 
2. Değerlik elektron sayısı değişmez. 
3. Ametalik özellik azalır. Metalik özellikler 

artar. 
4. Atom yarıçapı artar. 
5. Elementlerin oksitlerinin bazik karakteri 

artar. 
6. Elektronegatiflik azalır. 
7. İyonlaşma enerjisi azalır. 
8. Elektron ilgisi azalır

Sağa bakan kardan adam 

• Metalik Özellik 
• Atom yarıçapı / hacmi 
• Oksitlerin bazik 

karakteri 
 

artar 

azalır 

Yukarı – sağa artar kuralı 
 

artar 

artar 

• Ametalik özellik 
• İ.E. 
• Elektronegatiflik 
• Elektron İlgisi 
• Oksitlerin asidik 

karakteri 
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ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 

Periyodik sistemdeki elementler hidrojen ve helyum dışında değerlik orbitallerine göre 
s, p, d ve f olmak üzere 4 ana bloğa ayrılır. 

s 
bl

oğ
u 

  
  

p bloğu 

 

d bloğu 

   

f bloğu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s Bloğu Elementleri 

Bu blokta 1A ve 2A elementleri vardır. 

1A grubu elementleri (Alkali Metaller) 

 

 

 

 

 

AMETALLER  
1- Isı ve elektriği iletmezler (grafit hariç) 
2- Yüzeyleri mattır. 
3- Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz 
halde bulunabilirler. 
4- Tel ve levha haline getirilemezler. 
5- Oda koşullarında tek atomlu ya da çok 
atomlu olabilirler. 
6- Aralarında kovalent bağlı bileşik 
oluştururlar. 
7- İyonik bileşiklerinde pozitif ve negatif 
değerlik alabilirler. 
8- Oksitleri asidiktir. 
9- Erime ve kaynama noktaları düşüktür. 
10- Elektron ilgileri yüksektir. 

METALLER  
1- Isı ve elektriği iyi iletirler. 
2- Yüzeyleri parlaktır. 
3- Oda koşullarında fiziksel halleri katıdır. 
(civa hariç) 
4- Tel ve levha haline getirilebilirler. 
5- Oda koşullarında tek atomludurlar. 
6- Aralarında alaşım oluştururlar. 
7- Bileşiklerinde yalnız pozitif değerlik 
alırlar. (katyon oluştururlar) 
8- Oksitleri baziktir. 
9- Erime ve kaynama noktaları yüksektir. 
10- Elektron ilgileri düşüktür 

- Grubun ilk üyesi H ametal, diğerleri metaldir. 
- Elektron dizilimleri ns1 ile sonlanır. Değerlik elektron sayısı 1’ 

dir. 
- İyonlaşma enerjileri düşüktür, kolay elektron verirler. 

Değerlik katmanlarındaki 1 elektronu vererek (+1) yüklü iyon 
oluştururlar. 

- Oldukça aktif metal oldukları için kolay tepkime verirler. 
Doğada asla saf halde bulunmazlar.  

- Erime noktaları düşüktür. Grupta aşağıya doğru inildikçe 
erime ve kaynama noktası değerleri düşer. 

- Özkütleleri diğer metallerden daha düşüktür. 
- Yerkabuğunda en çok bulunan alkali metaller Na ve K’ dır. 
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2A grubu elementleri (Toprak Alkali Metali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

p Bloğu Elementleri 

- p bloğunda 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A grubu elementleri yer alır. 
- Elementlerin değerlik elektron sayıları grup numarasına eşittir. 
- Blokta elementlerin en yüksek değerlik katmanındaki p orbitalleri dolmaya başlar 

(He hariç). Bu yüzden p bloğu elementleri denir. 
- Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz halde bulunabilirler. 

3A grubu (ns2 np1): B ametal, Al amfoter metal, grubun diğer üyeleri birer metaldir. 
(B ve Al’ nin yükseltgenme basamağı +3’tür.) 

4A grubu (ns2 np2): C ametal, Si ve Ge yarı metal, Sn ve Pb birer metaldir. Bu 
elementler bu dört elektronu verip ya da alıp soygaz elektron düzenine ulaştıklarında 
+4 ya da -4 yükseltgenme basamağına ulaşırlar. 

5A grubu (ns2 np3): N ve P ametaldir. As ve Sb yarı metaldir. Bi metaldir. N ve P +5’ 
ten -3’ e kadar değişik yükseltgenme basamaklarına sahip olabilirler. Ancak genellikle 
-3 yükseltgenme basamağına sahiptirler. 

6A grubu (ns2 np4): O ve S ametaldir. Te ve Po’ da metalik özellikler gözlenir. O ve 
S çoğunlukla -2 yükseltgenme basamağına sahiptirler. Ancak bu elementlerin farklı 
yükseltgenme basamakları da vardır. 

7A grubu (ns2 np5) HALOJENLER 

 

 

 

 

 

- Elektron dizilimleri ns2 ile sonlanır. Değerlik elektron sayısı 
2’ dir. 

- Değerlik katmanlarındaki 2 elektronu vererek (+2) yüklü 
iyon oluştururlar. 

- İyonlaşma enerjileri aynı periyottaki alkali metallerden 
daha yüksektir. Grupta aşağıya doğru iyonlaşma enerjileri 
azalır. 

- Alkali metallerden daha az aktiftir. Erime ve kaynama 
noktaları ise yüksektir. 

- Bu grup elementleri yumuşaktır ve islenebilir. 
- Yerkabuğunda en çok bulunana elementler Magnezyum ve 
kalsiyumdur. 

- Mg ve Ca’ nın suda çözünen tuzları suların “sertliğine” 
neden olur. 

 

• Her periyodun en aktif ametalleridir. Aktiflik yukarıdan aşağıya doğru 
azalır. 

• Grubun son üyesi At radyoaktif özellik gösterir. 
• Ametal olduklarından bir elektron alarak -1 değerlik olurlar ve soygaz 

kararlılığına ulaşırlar. Flor yalnız (-1) değerlik alabilir. Cl, Br, I ise -1 
ile +7 arasında değerlik alabilirler. 

• Doğada iki atomlu moleküler yapıdadırlar. (F2, Cl2, Br2, I2) 
• Hidrojenle oluşturdukları bileşikler asit özelliği gösterir. 
• Grupta yukarıdan aşağıya inildikçe erime ve kaynama noktası artar. 

O yüzden oda koşullarında F2 ve Cl2 gaz Br2 sıvı I2 ise katı halde 
bulunur. 
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8A grubu (ns2 np6) SOYGAZLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

d Bloğu Elementleri (Geçiş Metaller) 

 d bloğu elementleri 4. periyottan başlar. 
 Bu elementlerin karakteristik özelliklerinden biri, bileşiklerinde değişik 

yükseltgenme basamaklarından olabilmeleridir. 
 Oda sıcaklığında katı olup kırılgan ve serttirler. Erime ve kaynama noktaları 

yüksektir. 

NOT: Bu elementlerin elektron dizilişi esnasında 4s orbitalleri, daha sonra ise d 
orbitalleri dolmaya başlar. Ancak Cr ve Cu’ nun 4s orbitallerinde 1’ er elektron vardır. 

BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN KULLANIM ALANLARI 

Krom (Cr): Serttir. Metal sanayinin en önemli metallerindendir. 

Paslanmaz çelik yapımında ve diğer metalleri kaplamada kullanılır. 

 

Mangan (Mn): Kırmızı, gri renkte bir metaldir. Mn, sertliği, dayanıklılığı ve 
aşınmaya karşı direnci artırarak çelik kalitesini yükseltir. Pil üretiminde, 
camların ve seramiklerin renklendirilmesinde birçok mangan bileşiği 
kullanılır. 

 

Demir (Fe): Çeliğin hammaddesidir. Araba, endüstri makineleri, 
köprüler, kesici aletler demirden yapılmıştır. Saf demir kullanışlı 
olmadığından alaşımları kullanılır. Demir nemli havada paslanır. 

 

 

- Periyodik sistemin en sağında bulunurlar Asal gazlar şeklinde de 
adlandırılırlar 

- 2He hariç değerlik elektron sayısı 8 tanedir. (Helyum’ un değerlik 
elektron sayısı 2’dir) 

- En dış ns ve np orbitalleri (helyumda s orbitalleri) tamamen doludur. 
Bu yüzden çok kararlıdırlar. 

- Genelde kimyasal reaksiyonlara ilgisizdir. 
- Periyot içinde iyonlaşma enerjisi en yüksek elementlerdir. 
- Oda koşullarında tümünün fiziksel hali gazdır ve tek atomludurlar. 
- Moleküller arası çekim kuvvetleri çok zayıf olduğundan erime ve 

kaynama noktaları çok düşüktür. 
- Asal gazlar genellikle atmosferde bulunur. Sıvı havanın 

damıtılmasıyla elde edilir. 
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Nikel (Ni): Nikel sert olup gümüş beyaz rengindedir. Korozyona karşı 
dayanıklıdır. Nikel bileşiklerinin bozuk para, boyar madde yapımı, 
seramik yapımı ve katalizör olmak üzere değişik kullanım alanları 
vardır. 

 

Bakır (Cu): Bakır dayanıklı ve aşınmaya dirençlidir. Bu nedenle Ag ve 
Au gibi metallerle birlikte para basımında kullanılmıştır. Ucuz ve iyi 
iletken olması nedeniyle elektrik tellerinde kullanılır. Kimyasal 
dayanıklılığı nedeniyle inşaat ve dekorasyon malzemelerinde, gemi 
gövdelerinin kaplanmasında, binaların çatılarında kullanılır.  

 

Çinko (Zn): Özellikle diğer metallerin kaplanarak paslanmaya karsı 
korunmasında yaygın olarak kullanılır. Bunun yanında elektrikli 
aletlerin üretiminde, pil yapımında, boya üretiminde ve ilaç 
endüstrisinde kullanılır. 

 

Kadmiyum (Cd): Demirin paslanmasının önlenmesinde çinkonun 
yerini alır. Günümüzde nükleer santrallerde, fotoğraf makinesi 
üretiminde, kaplamacılıkta ve güneş pillerinde kullanılır.  

 

f Bloğu Elementleri 

 

 Bu blok elementlerine iç geçiş elementleri de denir. 
 Periyodik sistemin 6. periyodunda atom numarası 58’den başlayarak 71’i de 

kapsayan 14 elemente lantanitler denir. 
 Periyodik sistemin 7. periyodunda atom numarası 90’dan başlayarak 103’ü de 

kapsayan 14 elemente aktinitler denir. 
 f bloku elementlerinden lantanitlerde: 4f orbitalleri, aktinitlerde: 5f orbitalleri 

dolmaktadır. 
 Kimyasal özellikleri birbirine benzerdir. Sebepleri: 

• f bloku elementlerinin atom yarıçapları birbirine çok yakındır. 
• Kimyasal özellikleri dış katmanda olduğundan dış katmanlardaki 

elektronlara ilgisi azdır Bu da kimyasal özelliklerinin birbirine benzemesini 
sağlar 

 3B grubu elementleri gibi +3 yüklü iyonlar oluştururlar. Bazılarında +4 
yükseltgenme basamağına rastlanır fakat kararsızdır. 
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 Lantanitler: Çoğu doğada bir arada bulunur. Aktif metaldirler. (sadece prometyum 
radyoaktif) 

 Aktinitler: Hepsi radyoaktiftir.  

ÜNİTE ÇALIŞMA SORULARI 

SORU 1 – Boşluk Doldurma 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

1- ……………………………… adlı kimyacı elementleri benzer özelliklerine göre üçerli 

gruplara sınıflandırarak triadlar kuralını geliştirdi. 

2- Mendeleev hazırladığı periyodik cetvelde …………………. için yer bırakmamıştır. 

Çünkü varlıklarını öngörmemiştir. 

3- Moseley, periyodik sistemde elementlerin …………………. göre sıralandığını buldu. 

4- …………………. adlı bilim adamı elementlerin özelliklerindeki değişimi müzikteki 

oktavlara benzetmiştir. 

5- Modern periyodik sistemde elementler artan …………………. göre sıralanır. 

6- Periyodik sistemin yatay sıralarına …………………. , düşey sütunlarına …………………. 

denir. 

7- …………………….. gaz haldeki bir atomdan elektron koparmak için gerekli olan enerji 

miktarıdır. 

8- Nötr bir atom elektron verdiğinde çapı ………… , elektron aldığında çapı …………………. 

9- 7A grubundaki elementlere …………………., 8A grubundaki elementlere …………………., 

2A grubundaki elementlere …………………. denir. 

10- 2A grubu elementleri periyodik sistemde …………………. bloğunda bulunur. 

SORU 2 – A – Açık Uçlu Sorular 

1- 19K, 18Ar, 19K+1, 16S-2 elementlerinin çaplarını karşılaştırınız. 
 
 
 
 

2- 3Li, 2He, 4Be, 11Na elementlerinin 1. iyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız. 
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3- Elektronegatiflik ve elektron ilgisini tanımlayınız. Aralarındaki farkı açıklayınız. 
 
 
 
 

4- 15X, 20Y, 23Z elementlerinin periyodik cetveldeki yerlerini belirtiniz. 
 
 
 
 
 

5- T, Q, R, Z elementleri periyodik cetvelin aynı yatay sırasında bulunmaktadır. 
• T, halojendir.  
• Q, bileşiklerinde -2, +6 değerlik almaktadır.  
• R, bileşiklerinde +2, +6 ve bu değerlikler arasında değerlik almaktadır.  
• Z, s bloğu elementi olup +1 değerlik alır.  

Bu bilgilere göre elementler soldan sağa doğru nasıl sıralanır? 
 
 
 

6- Metaller ve ametaller arasındaki farkları yazınız. 
 
 
 
 
 
 
 

7- A-3, B, C+2 taneciklerinin elektron sayıları eşit olup soygaz elektron düzenindedir. 
Buna göre A, B ve C elementlerinin, 
 
a) Atom numaralarını karşılaştırınız. 

 
 
 

b) Atom hacimlerini karşılaştırınız. 
 
 
 

c) İyonlaşma enerjilerini karşılaştırınız. 
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8- Atom numarası 15 olan elementin, 
 
a) Periyot ve grup numarası nedir? 

 
 

b) Değerlik elektron sayısı nedir? 
 
 

c) Bloğu nedir? 
 
 

d) Metal ya da ametal karakteri nedir? 
 
 

9- Elektron verme eğilimi aynı periyotta soldan sağa ve aynı grupta yukarıdan 
aşağıya nasıl değişir? Kısaca açıklayınız. 

 

 

 
 

10- Demir, kobalt, kadmiyum, nikel, mangan elementlerinin sembollerini yazınız. 
 
 
 
 
 

11- N2 molekülünde çekirdekler arası uzaklık 184 pm’dir. Buna göre N atomunun Van 
der Waals yarıçapı kaç pm’dir?     
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SORU 3 -B- Açık Uçlu Sorular 

Periyodik tabloda bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir. 

 

Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız. 

1- Hangi elementler metaldir? 

2- Hangi elementlerin değerlik elektron sayısı 2’dir? 

3- Elektron ilgisi en büyük element hangisidir? 

4- s bloku elementleri hangileridir? 

5- Atom çapı en büyük olan element hangisidir? 

6- Bu elementlerden hangileri soygazdır? 

7- Hangileri geçi elementidir? 

8- T elementi ile benzer kimyasal özellik gösteren element hangisidir? 

9- Hangi elementlerin oksitlerinin bazik karakterli olması beklenir? 

10- Atom numarası en küçük element hangisidir? 

11- Bileşiklerinde birden fazla (+) değerlik alabilen metaller hangileridir. 

12- İyonlaşma enerjisi en büyük olan hangisidir? 
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SORU 4. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanındaki “D” harfini 
işaretleyiniz, yanlış olanların ise “Y” harfini işaretleyerek doğrusunu yandaki kutucuğa 
yazınız.  

A) 

                                  (D) (Y)  

 

 

B) 

             (D) (Y) 

 

 

C)             

                                                            (D) (Y) 

 

 

D) 

                    (D) (Y) 

 

 

E)                

                                                             (D) (Y) 

 

 

F)               (D) (Y) 

 

 

 

G)             (D) (Y) 

 
Periyodik tabloda yer alan 1A, 
2A grubu metallerinin oksitleri 
asidik özellik gösterir. 

 

 
Elektron verme eğilimi periyot 
boyunca sağa doğru azalır. 

 

 
Cl atomu için kovalent, Van der 
Waals ya da iyonik yarıçapları 
birbirinden farklıdır. 

 

 
3A grubunda bulunan 
elementlerin elektron dizilimleri  
ns2 np3 ile biter. 

 

 
Halojenler periyodik cetvelin p 
bloğunda, 7A grubunda 
bulunurlar. 

 

 
11Na elementinin metalik özelliği 
19K elementinden daha 
büyüktür. 

 

 
Demir, çinko ve krom gibi 
metalleri paslanmadan korumak 
için kaplamada kullanılır. 
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SORU 5 Çoktan Seçmeli Sorular 

1- Üçüncü periyotta olduğu bilinen X ve Y elementlerinin ilk 4 iyonlaşma enerjileri 
aşağıdaki gibidir. 

 

 

Buna göre X ve Y’ye ilişkin; 

I. Y’nin atom numarası X’ in kinden büyüktür. 

II. X alkali metaldir. 

III. Y’nin değerlik elektron sayısı X’ in kinden küçüktür. 

Yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve II E) I, II ve III 
 
 

2- Periyodik cetvelin yapısı ile ilgili aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi 
her zaman doğrudur? 

A) Her periyot bir alkali metal ile baslar. 

B) Her soygazdan önce bir halojen vardır. 

C) Her periyot bir soygaz ile sonlanır. 

D) 2A grubundan sonra her zaman 3A grubu gelmektedir. 

E) Halojenlerden sonra her zaman soygaz gelir. 

 

3- Aşağıda gösterilen denklemlerden hangisi X atomunun ikinci iyonlaşma 
enerjisine aittir? 

A) X+2
(g) + Q  X+3

(g) + e- 

B) X+1
(g) + Q  X+2

(g) + e- 

C) X(g) + Q  X+1
(g) + e- 

D) X+1
(s) + Q  X+2

(s) + e- 

E) X(g) + Q  X+2
(g) + 2e- 

 

 

E1  E2  E3  E4   
X:  114  250  3590  5300 
Y:  192  410  876  5740 
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4- Bir grupta atom hacmi arttıkça; 

I. Elektron verme eğilimi 

II. İyonlaşma enerjisi 

III. Değerlik elektron sayısı 

özelliklerinden hangileri artar? 

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 

 

5- B grubu elementleri ile ilgili olarak 

I. Elektron dağılımları d ya da f orbitalleri ile biter. 

II. Periyodik sistemde 4. periyottan başlarlar. 

III. Bileşiklerinde değişken pozitif değerlikler alabilirler. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 

 

6- X, X-3, X+4 atom ve iyonlarının elektron ilgileri arasındaki ilişki 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

A) X > X-3 > X+4 

B) X-3 > X+4 > X 

C) X-3 > X > X+4 

D) X+4 > X-3 > X 

E) X+4 > X > X-3  

7- Aşağıdaki periyodik cetvel kesitinde gösterilen elementlerle ilgili;  

I. Tamamı metaldir. 
II. Be ve Ca elementleri benzer kimyasal özellik gösterir 
III. Be ve Na elementlerinin elektron dağılımlarındaki son orbitaller 
sırayla, 2s2 ve 3s1 dir.  

yargılarından hangileri doğrudur? 
 
 
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 
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8- 25X elementinin +2 yüklü iyonu için; 

     I. Elektron dağılımı 3d3 ile biter. 

     II. 9 tane tam dolu, 5 tane yarı dolu orbitali vardır. 

     III. Çapı büyümüştür. 

yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II  C) I ve II D) II ve III  E) I, II ve III 
 

9- Değerlik elektronları 3s23p3 orbitallerinde bulunan elementin periyodik 
cetveldeki yeri neresidir? 

A) 3.periyot 3A   B) 3.periyot 2B  C) 3.periyot 5B  

D) 3.periyot 5A  E) 5. periyot 3A 

10-  

 

Yukarıdaki periyodik cetvelde yerleri gösterilen X, Y, Z, T ve Q 
elementleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) X ve T, s blok elementidir. 

B) Y ve Z, p blok elementidir. 

C) Q, geçiş metalidir. 

D) Q, 4. periyot 3A grubu elementidir. 

E) X, Y ve Z aynı enerji seviyesindedir. 
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ÖSS-YGS SORULARI  

1) Aşağıda atom numaraları verilen element çiftlerinden hangisindeki I. 
element ile II. element periyodik tablonun aynı grubunda yer almaz? 

                  I. element II. element 

  A)        4   22 

  B)        3   19 

  C)        10   36       

  D)        5   13 

  E)        8   34      (ÖSS 2006) 

2) Periyodik cetvelde yerleri X, Y, Z, Q, W ile gösterilen elementlerle ilgili 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

X   
          

            

              
Q 

 
W 

 
Y 

           
Z 

     
                                    

 

A) İki Q element atomunun oluşturduğu Q2 molekülünde kovalent bağ vardır. 

B) W element atomları kovalent bağ yaparak W2’yi oluşturur. 

C) XW bileşiğindeki bağ polar kovalenttir. 

D) YW iyonik yapıda bir bileşiktir. 

E) Y ile Z, Y3Z bileşiğini oluşturur.      (ÖSS 2008)  

        

3) 8X, 9Y, 16Z, 20Q elementleri atom numaralarıyla verilmiştir. Buna göre X, Y, 
Z, Q ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

  A)X ile Y kovalent bileşik oluşturur. 

  B) X ile Q iyonik bileşik oluşturur. 

  C) Y ile Z kovalent bileşik oluşturur. 

  D) X ile Z iyonik bileşik oluşturur. 

  E) Y ile Q iyonik bileşik oluşturur.      (ÖSS 2004) 
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4) Tabloda X, Y, Z, Q atomları ile ilgili bilgiler verilmiştir. 
Element 
atomu 

Proton 
sayısı 

Nötron 
sayısı 

Elektron 
sayısı 

Kütle 
numarası 

X 9 9   
Y  14  27 
Z  15 15  
Q 17  17 35 

 
A) X in elektron sayısı 9 dur. 
B) X in kütle numarası 18 dir. 
C) Y in atom numarası 13 tür. 
D) Z in proton sayısı 15 tir. 
E) Q nun nötron sayısı 17 dir.      (2010 YGS) 

 
5) 12X ve 15Y elementleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) X metaldir. 

B) Y ametaldir. 

C) X element atomu 2 elektron verdiğinde elektron dizilişi soy gazınkine benzer. 

D) X ve Y periyodik cetvelin aynı grubundadır. 

E) Y element atomu 3 elektron verdiğinde X in izoelektroniği olur.  

          (2010 YGS) 
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