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Atomların Yapıları

Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur;

Protonlar (+ yüklü)
Nötronlar (yüksüz)
Elektronlar (- yüklü)

Basit bir atom modeline göre, yaklaşık 10-14 m çapında bir 
çekirdek etrafında değişen yoğunlukta, ince, dağılmış 
elektron bulutu bulunmaktadır ve atom 10-10 m 
mertebesinde bir çapa sahiptir.

Atom Yapısı - RÜ
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Çekirdek atomun hemen hemen bütün kütlesini 
oluşturmakta olup nötron ve protonlardan meydana gelir.

Elektron yükü bulutu
hemen hemen atomun bütün hacmini,
fakat çok küçük bir kütlesini oluşturur.

Atom Yapısı - RÜ



4

Elektronlar, özellikle dış yörüngedekiler, atomun

Elektriksel
Mekanik
Kimyasal

Isıl

Özeliklerini belirlediğinden atom yapısının bilinmesi 
mühendislik malzemelerini incelemede önem taşır.

Atom Yapısı - RÜ
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Atom Sayıları
Atom numarası (sayısı) bir atomun çekirdeğindeki 
protonların (+yüklü) sayısını verir.
Yüksüz bir atomda atom sayısı yük bulutundaki 
elektronların sayısına eşittir.
Her elementin kendine özgü atom numarası (sayısı) vardır, 
atom numarası elementi belirler.

Atom Yapısı - RÜ
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Atom Kütleleri
Bir atomun ağırlığı çekirdeğindeki protonlarla nötronların 
ağırlıklarının toplamına eşittir.
Elektronların kütleleri çok küçük olduğundan ağırlığa 
katkıları ihmal edilebilir.
Atomların kütlesini belirtmek için atomsal kütle birimi
kullanılır.
Bir atomsal kütle birimi (u) kütlesi 12 u olan karbon 
atomunun kütlesinin on ikide biridir.
Atomsal kütle birimi çok küçük olduğundan uygulamada 
bağıl atomsal kütle kullanılır ve birimi gramdır.
Bir elementin bağıl atomsal kütlesi o elementin 6.023x1023

atomunun gram cinsinden kütlesine eşittir.
Uygulamada kullanılan bir mol- gr veya bir mol elemanın 
kütlesi bağıl atomsal kütleye eşdeğerdir.

Atom Yapısı - RÜ
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Örneğin;
Alüminyumun bir gram molü 26,98 g kütleye sahiptir ve 
6,023x1023 atom içerir.

Atomsal ağırlıkla malzemelerin özellikleri arasında, özgül 
ısı hariç hiçbir ilişki yoktur.

Özgül ağırlık bir cismin birim hacimdeki atomların 
sayısını atom bireylerinin ağırlıkları ile çarparak elde 
edilir.

Atom Yapısı - RÜ
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Atomların Elektron Yapıları

Elektronlar atom çekirdeği çevresinde belirli yörüngeler 
üzerinde sürekli hareket halindedirler ve belirli enerji 

düzeyine sahiptirler.

Elektronlar çekirdek etrafına yerleşirken önce en düşük 
enerji düzeyini doldururlar, sayıları arttıkça sırası ile daha 

dıştaki enerji düzeylerini işgal ederler.

Bir enerji düzeyinde en fazla iki elektron bulunur ve 
bunların eksenleri etrafında dönme yönleri zıttır.

Atom Yapısı - RÜ
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Bir enerji düzeyinde bulunan 
bir elektrona yeterli enerji 
verilirse, boş bir üst enerji 
düzeyine atlayabilir.

Örneği E1 enerji düzeyinde 
kararlı bulunan bir elektronu 
E2 enerji düzeyine 
yükseltmek için verilmesi 
gereken enerji 
∆E=E2- E1kadardır.

Atom Yapısı - RÜ
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Ancak, E2 düzeyinde elektron 
kararsız olduğundan burada 
sürekli kalamaz.

Tekrar E1 düzeyine iner ve 
inerken aldığı ∆E enerjisini 
elektromanyetik radyasyon 
halinde çevreye yayar.

Atom Yapısı - RÜ
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Daha alttaki bir enerji düzeyine geçiş sırasında ışınım 
şeklinde belirli miktarda yayınan enerji (foton) dalgasının 

frekansı (ν), ∆E enerjisi ile orantılıdır:

∆E=h ν

h: Plank sabiti (6,63x10-34 Js)

Genellikle C ışık hızı (3.00x108 m/s) ile yayılan radyasyon 
dalgasının dalga boyu λ ise;

C= λ ν
olduğundan enerji değişimi şu şekilde ifade edilir;

λ
hcE =∆

Atom Yapısı - RÜ
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Bir başka teoriye göre ∆E enerjisinin
m= ∆E/C2

kütlesine sahip foton denen bir parçacık tarafından 
yayıldığı varsayılır.

Buna göre enerjinin bazı olaylarda dalga hareketi ile 
yayıldığı, bazı olaylarda ise m kütleli parçacıklar veya 
fotonlar tarafından yayıldığı varsayımlarını kullanmak 

olayların açıklanmasında çok yararlı olmaktadır.

Atom Yapısı - RÜ
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Her atom türünün elektron yapısı ve enerji düzeyleri 
farklıdır.

Elektronların enerji düzeylerini değiştirmeleri sonucu 
yaydıkları özel radyasyonların spektrografik analizi

yapılarak elemanın türü saptanabilir.

Atom Yapısı - RÜ
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Tek bir elektronun belirli bir 
yarıçapta bir protonun 
etrafında döndüğü bir 
hidrojen atomu modeli Niels
Bohr tarafından 1913’te 
geliştirilmiştir.
Bu modeli açıklayan Bohr
eşitliği, Hidrojen 
elektronunun izin verilen 
enerji düzeyindeki 
enerjilerinin yaklaşık 
değerlerini vermektedir.

eV
nhn

meE 222

42 6.132
−==

π

e: elektron yükü   m: elektron kütlesi
n: ana (birincil) kuvantum sayısı

Atom Yapısı - RÜ
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Bohr eşitliğine göre taban durumdaki enerjisi –13,6 eV’tur.
Hidrojen atomu daha yüksek enerji düzeylerine uyarıldığında 

enerjisi yükselmekte, sayısal değeri küçülmektedir.
Bir elektronu hidrojen atomundan tamamen uzaklaştırmak için 

gerekli enerji 13,6 eV olup bu hidrojen atomunun iyonlaşma 
enerjisidir.

Atom Yapısı - RÜ



16

Elektronların Kuvantum Sayıları
Modern atom teorisine göre elektronların olası

yörüngelerini , enerjilerini ve hareketlerini belirlemek için 
dört kuvantum sayısına gerek vardır:

1. Ana (birincil) kuvantum sayısı (n)
2. Alt (ikincil) kuvantum sayısı (l)

3. Manyetik (mıknatısal) kuvantum sayısı (ml)
4. Dönme yönü kuvantum sayısı (ms)

Atom Yapısı - RÜ
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1. Ana (birincil) kuvantum sayısı:
Elektronun ana enerji düzeylerini 

gösterir. Bir n kuvantum sayısına sahip 
enerji kabuğunda en fazla 2n2 adet 
elektron bulunabilir.

Ana kuvantum sayıları ayrıca K, L, M, 
N,... Simgeleri ile de belirtilebilir.

K kabuğunda n=1 ve elektron sayısı=2
L kabuğunda n=2 ve elektron sayısı=8
M kabuğunda n=3 ve elektron sayısı=18

Atom Yapısı - RÜ
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2. Alt (ikincil) kuvantum sayısı (l):
Ana enerji düzeyleri içindeki ikincil enerji düzeylerini tanımlar ve en 
fazla (n-1) kadar olabilir.

l sayısı 0,1,2,3,...,n-1 değerleri alır.
Bunlar sayı yerine s,p,d,f harfleri ile gösterilir.

3. Manyetik (mıknatısal) kuvantum sayısı (ml):
Elektronlar bağlı oldukları atomun çevresinde değişik yönlerde 
hareket ederler ve farklı açısal momentuma sahiptirler. 
İkincil kuvantum kabuğunda artı yönde olursa (+1), eksi yönde 
olursa (-1), hareket yönü belirsiz ise (0) olur.
Manyetik kuvantum sayısının alabileceği değer sayısı veya orbital
sayısı 22ll+1+1 dir.
l=0 için ml=1 adet ve ml = 0
l=1 için ml=3 adet ve ml = -1,0,+1
l=2 için ml=5 adet ve ml = +2,-1,0,+1,+2
Atom Yapısı - RÜ
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4. Dönme yönü kuvantum sayısı (ms):
Elektronun kendi ekseni etrafında dönüşü için izin verilen iki 
yönü belirler. Saat yönü +1/2 ve saat yönünün tersi –1/2 dir.

Atom Yapısı - RÜ
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GeGeççiişş ((TransitionTransition) Elementleri) Elementleri
Bazı elementlerin elektron yapıları yukarıda açıklanan 

ardışık diziler kuralına uymayabilir. Bu tür elemanlarda alt 
enerji düzeyleri dolmadan elektronlar üst düzeylere 

yerleşebilir, böyle elementlere geçiş elementleri denir.

Atom numarası 26 olan demirde (Fe) 26 elektron vardır. 
Uyması beklenen kuvantum sayıları takımı:

1s2 2s2  2p6 3s2 3p6 3d8

Atom Yapısı - RÜ
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Fakat gerçekte 3d kabuğunda bulunması gereken 8 
elektrondan ikisi 4s düzeyine geçer ve

1s2 2s2  2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

Şeklinde yerleşir.

3d kabuğunda 4 enerji düzeyinde tek elektron vardır. 
Bunlar aynı yönde dönerler ve manyetik kutupları

birbirlerine paraleldir, dolayısıyla demir atomları net bir 
manyetik kutuba sahiptir.

Atom Yapısı - RÜ
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Periyodik Tablo

Atom Yapısı - RÜ
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Bu tabloda valans elektron yapıları benzer olanlar bir 
kolon boyunca artan atom numarasına göre alt alta  

dizilirler,
Valans altı kuvantum kabuğu sayıları eşit olanlar ise aynı

satırda bulunurlar.
Kolonlar yatay yönde valans elektron sayılarına göre 

sıralanarak grup numarası alırlar.

Atom Yapısı - RÜ


