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ENERJİ SEVİYESİ 

Atom çekirdeğinin çevresinde elektronların sırasıyla yerleştiği ve çekirdek çevresinde dönüp durmakta 

olduğu belirli temel enerji seviyeleri vardır. Bir enerji seviyesi atom çekirdeğine ne kadar yakınsa, sahip 

olduğu enerji o kadar düşüktür. Bohr atom modeline göre, çekirdeğe en yakın enerji seviyesine dairesel 

hareket yapan elektron, kararlıdır ve enerjisi düşüktür. Elektrona yeterli enerji verilirse elektron 

bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine sıçrar. Atom bu durumda kararsızdır. 

Elektron kararlı hale gelmek için almış olduğu enerji seviyesine eşit enerjide bir Foton (ışın taneciği / 

dalgası) fırlatır. Atom bu şekilde ışıma yapar. Böylece elektron eski enerji seviyesine dönerken düşük 

enerjiye de sahip olmuş olur. 

Her elektron sahip olduğu enerjiye göre atom çekirdeği etrafında belli enerji seviyelerinde bulunur. 

Elektronların çekirdek etrafında bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölgeye “yörünge” (ingilizce: 

orbit) denir. Her ne kadar Türkçe bir tabir olmasa da, konunun ilerleyen kısımlarında “yörünge” yerine 

“orbital” kelimesiyle devam edeceğiz. Elektronların atom çekirdeği etrafında en fazla bulunabileceği 

bölgeler orbitalin boyutunu ve şeklini belirler. Orbitaller s, p, d, f harfleriyle isimlendirilir. 

  

 

 

 

 

Hazırlamış olduğumuz ortaöğretim ders içeriğinde, elektronları orbitallere (yörüngelere) eşit olarak 

dağıtmayı ve eşleştirilmiş çiftler halinde göstermeyi tercih ettik. Enerji seviyelerindeki elektron sayılarını 

ve yerleşme biçimlerini gösterdik. Elektron sayıları ve yerleşme biçimleri öğrencilerin konuyu 

anlamalarına yardımcı olacaktır.  

Bazı öğretmenler öğrencilerine orbitaller hakkında daha çok detayın olduğu 

faklı modeller gösterebilir ancak biz orbitallerin yapıları hakkında, fazla 

detayın olduğu farklı modellerin gösterilmesini şuan için uygun bulmuyoruz. 

Orbital modelleri hakkında öğrenilmesi gereken detaylı modeller 

üniversitelerde gösterilecektir. Eğer öğretmenler orbitallerin detaylı yapılarını 

göz ardı ederek, daha az detaylı modelleri öğrencilerine gösterirlerse daha rahat 

edebilirler. Tüm modeller amaçlanan bilgileri tam ve doğru yansıtmayabilir, 

sınırlamaları vardır. İyi bir model ana özellikler dışına çıkmadan, önemli 

noktalar üzerinde durmayı sağlamalıdır. Seçtiğiniz model kolay açıklanmalı ve 

öğrenciler tarafından kolay anlaşılmalıdır. 

  

ÖĞRETMEN ARKAPLAN EKİ 

BÖLÜM 4, DERS 3, Sayfa 298 
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 Helyum ( atom numarası: 2 ) 

 

 

 

 

Helyumun birinci enerji seviyesinde “2” elektron bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu modelde Helyum’un birinci enerji seviyesinde eşleştirilmiş “2” elektronu bulunmaktadır. Orbital 

dizilimi “ 1s² ” şeklindedir. 1s²’deki, “1” sayısı yörünge numarasını (baş kuantum sayısını) verir yani 

enerji seviyesini gösterir. Helyumun baş kuantum numarası “1” olduğu için helyum sadece birinci enerji 

seviyesine sahiptir. 1s²’deki, “s” harfi enerji seviyesinin şeklini belirtir. İngilizcede ‘sharp’ kelimesinden 

gelir. “s” orbitalindeki elektronlar çekirdekte her yönde aynı mesafede hareket ederek küresel bir şekilde 

görünmektedir. Bu nedenle Helyumun şekli küreseldir. 1s²’deki, “2” sayısı orbitaldeki elektron sayısını 

yani orbitalde kaç tane elektron olduğunu belirtmektedir. Helyumun 1s orbital’inde “2” elektron 

bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki kutucukta Helyum’un elektron orbital şeması gösterilmektedir. Elektronlar negatif yüklüdür 

ve bunun sonucunda birbirlerini iterler. Elektronlar başka bir elektron ile yörüngelerini paylaşmaktan 

ziyade kendi yörüngelerinin işgal edilmesinin en aza indirilmesi eğilimindedirler. İki elektron aynı yönde 

yörüngede iseler, zıt yönlerde dönerler. İlk elektronun yönü ya “yukarı” ya da “aşağı” olabilir. Bir sonraki 

elektron da ilk elektronun yönüne göre zıt bir yönde gösterilir. Genelde ilk elektronun yönü “yukarı” 

ikinci elektronun yönü “aşağı” olarak gösterilir. Helyumun“1s” orbitali eşleştirilmiş iki elektronla tam 

doldurulmuştur. Bir orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olma haline “küresel simetri” denir. Küresel 

simetride olan bir atom daha kararlıdır. Bazı atomların orbitallerindeki elektronlar yer değiştirerek küresel 

simetriye ulaşırlar. 

 

 

He: 1s² 
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Bor ( atom numarası: 5 ) 

 

 

 

 

 

Bor’un birinci enerji seviyesinde “2” elektron ve ikinci enerji seviyesinde “3” elektron bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

Bu modelde Bor’un birinci enerji seviyesinde eşleştirilmiş “2” elektronu, ikinci enerji seviyesinde 

eşleştirilmiş “2” ve eşleştirilmemiş “1” elektronu bulunmaktadır. Orbital dizilimi “1s² 2s² 2p¹” 

şeklindedir. “2s²” deki, “2” sayısı Bor’un ikinci enerji seviyesine sahip olduğunu belirtmektedir. “2s” 

orbitali “1s” orbitali gibidir ancak çekirdekten biraz daha uzaktadır. İkinci enerji seviyesinde ayrıca “3” 

farklı orbital mevcuttur. Bu orbitaller aynı boyutta ve çekirdekten aynı uzaklıktadır ancak dizilimleri farklı 

yönlerdedir. Bu orbitaller “2p” (px, py, pz) olarak adlandırılır. “p” orbitali “s” orbitalinden daha faklı bir 

şekle sahiptir. İngilizcede ‘principal’ kelimesinden gelir. “2s” orbitali “2” elektron tutarken, 2p orbitalinin 

de her biri (px, py, pz) “2” elektron tutabilir. Bu nedenle “2p” orbitali maksimum “6” elektron 

bulundurabilir. Toplamda ikinci enerji seviyesinde sekiz “8” elektron bulunabilir.  

 

 

 

 

Bu elektron dizilimine göre bor atomu iki bağ yapmaktadır, ama genellikle bor atomunun üç bağ yaptığını 

görmekteyiz. Bunun sebebi “s” ve “p” orbitallerinin birbiriyle kaynaşmasıyla “uyarılma olayı” 

gerçekleşir. Bir atoma dışarıdan bir miktar enerji verilirse en yüksek enerji seviyesindeki bir elektron, 

bulunması gereken orbitalden daha yüksek enerjili orbitale geçebilir. Bu olaya “uyarılma”, bu tür atoma 

da “uyarılmış atom” denir. Uyarılmış atom kararsızdır. 

 

Başka bir Bor modeli; 

 

 

B: 1s² 2s² 2p¹ 

px      py      pz 
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Burada, “2s“ ve “2p”1s”orbitalindeki elektronlar eşleştirilmiş ancak ikinci enerji seviyesindeki “2s” 

orbitalleri eşleştirilmemiştir. Bunun sebebi, “2s” ve “2p” orbitalleri birbirleriyle etkileşime girerek 

uyarılmışlardır. Böylece “2s” orbitali “2p” orbitaline bir elektron vermiştir.  

 

 

Karbon ( atom numarası: 6 ) 

 

 

 

Karbonun birinci enerji seviyesinde “2” elektron, ikinci enerji seviyesinde “4” elektron bulunmaktadır. 

 

 

 

 

Bu modelde Karbon’un birinci enerji seviyesinde eşleştirilmiş “2” elektronu, ikinci enerji seviyesinde 

eşleştirilmiş “2” ve eşleştirilmemiş “2” elektronu bulunmaktadır. Eşleştirilmeyen bu elektronların “2p” 

orbitalinde bulunduğu belirtilmiştir.  

 

         

 

Bu elektron dizilimine göre karbon atomu iki bağ yapmaktadır, ama genellikle karbon atomunun dört bağ 

yaptığını görmekteyiz. Bunun sebebi “s” ve “p” orbitallerinin birbiriyle kaynaşmasıyla “s” orbitalindeki 

bir elektronun “p” orbitaline geçmesiyle “hibritleşme” olayının gerçekleşmesidir. Farklı enerji 

düzeylerinde bulunan orbitallerin etkileşerek aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbitallere dönüşmesine 

“hibritleşme” denir.  

 

C: 1s² 2s² 2p² 

px      py      pz 

  

px¹     py¹     pzº 



         

©2014 Yücel ALTUNDAL                 Orta Öğretim (Lise) Kimyası | 311 

Karbon atomu sp³ hibritlemesi yapmaktadır. “2s” orbitali bir elektronunu “2p” orbitaline vermesiyle, s 

orbitalinin enerjisini yükselttir, p orbitali enerjisini azaltır böylece ortak bir enerji düzeyinde buluşurlar. 

Hibritleşmiş Karbon modeli; 

 

 

 

 

Bu modelde “1s”orbitalindeki elektronlar eşleştirilmiş ancak ikinci enerji seviyesindeki “2s” orbitalleri 

eşleştirilmemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Oksijen ( atom numarası: 8 ) 

 

 

 

 

Oksijenin birinci enerji seviyesinde “2” elektron, ikinci enerji seviyesinde “6” elektron bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

Bu modelde Oksijen’in birinci enerji seviyesinde eşleştirilmiş “2” elektronu, ikinci enerji seviyesinde 

eşleştirilmiş “2” çift elektronu ve eşleştirilmemiş “2” elektronu bulunmaktadır. Eşleştirilen “2” elektronun 

ve eşleştirilmeyen “2” elektronların “2p” orbitalinde bulunduğu belirtilmiştir.  

 

 

  

px¹     py¹     pz¹ 

O: 1s² 2s² 2𝐩𝟒 


