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PERİYODİK TABLO 

Bilim adamları buldukları elementlerle yeni keşfettikleri elementlerin benzer ve farklı özelliklerinin 

olduğunu fark etmişler ve gittikçe artan element çeşitlerini benzer özelliklerine göre gruplandırmaya 

başlamışlar. Periyodik tabloyu oluşturarak, elementlerin karıştırılması ihtimalini en aza indirmişler. 

Periyodik tablonun dairesel, spiral ve 3-boyutlu yapıları oluşturulmuş. Fakat çoğunlukla 18 tane düşey 

sütun ve 7 tane yatay satırdan oluşan bilindik standart periyodik tablo kullanmaktayız. 
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Periyodik tablonun yapısını anlamanın en iyi yolu atomların karakteristik özelliklerini ve başka atomlarla 

olan ilişkilerini anlamaktır. Atomların yapısına yakından bakmak periyodik tabloyu anlamak için yararlı 

bir başlangıç olacaktır. Enerji diyagramı kartlarına bakarak atomların önemli özelliklerini görebiliriz. 

Enerji seviyelerinin atom çekirdeği etrafında katman katman biçimde bulunan ve belirli sayıda elektron 

bulundurabilen kısımlar olduğunu hatırlayalım. Aşağıdaki “enerji seviyeleri tablosunda” enerji seviyeleri 

halkalar halinde gösterilmiştir. Ayrıca her bir elementin ismi ve proton sayısı (atom numarası) yazılmıştır.  

Elektron alış verişi yapmamış (nötr) bir atomda proton sayıları elektron sayılarına eşittir, bu nedenle 

tabloda elektron sayıları proton sayılarına eşittir. Enerji seviyelerinde elektronlar noktalar halinde 

gösterilmiştir. Atom numarası, enerji seviyeleri ve elektronların enerji seviyelerini doldurması arasındaki 

ilişki standart periyodik tablonun şeklini belirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periyodik tablonun ana unsurlarından biri atom numarası (çekirdeğin proton sayısı) ‘dır. Atomlar atom 

numaralarına göre sıralanmıştır. Eğer periyodik tabloya herhangi bir satırdan bakarsanız, atom 

numaralarının soldan sağa doğru () artığını görürsünüz. Proton sayısı elektron sayısına eşit olduğu için, 

elektron sayısı da soldan sağa doğru () artmaktadır. 

Periyodik tablodaki satır ve sütunlar periyodik tablonun açıklanmasına yardımcı olmaktadır. Periyodik 

tablodaki satırlara “periyot”, sütunlara ise “grup” denilmektedir. Satırlar atomların enerji seviyeleri 

sayısına karşılık gelmektedir. Periyodik tabloya bakarsanız, birinci periyotta bir enerji seviyesine sahip 
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atomlar, ikinci periyotta iki enerji seviyesine sahip atomlar, üçüncü periyotta ise üç enerji seviyesine sahip 

atomlar bulunmaktadır.  

ELEKTRONLAR VE ENERJİ SEVİYELERİ 

Her atom belirli sayıda elektron içeren farklı 

enerji seviyeleri bulundurur. Elektronlar bir 

enerji seviyesini doldurduktan sonra, kalan 

elektronlar bir sonraki enerji seviyesini 

doldurmaya başlar. 

İnsanların bir düğünde sandalyelere 

oturduklarını hayal edin. Düğüne gelen insanlar 

en öndeki sandalyelere oturmaya başlarlar, ön 

saflardaki sandalyeler dolunca bir sonraki 

sandalyelere oturmaya başlarlar, bunun böyle 

devam ettiğini hayal edin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötü bir örnek olmadı değil mi? Bu örnek elektron dizilimlerinin anlaşılmasına yarar sağlayabilir. 

Elektronların bir katmanı doldurması kararlıklarıyla ilgilidir. Kararlı elektronlar bir bölümü doldurduktan 

sonra, fazla kalan elektronlar başka bölüme geçerek oradaki boş kısımları doldurmaya devam eder. 

Elektronlar önce çekirdeğe yakın en düşük enerji seviyeli katmanı doldurmaya başlar ve çekirdekten uzak 

en yüksek enerji seviyesine kadar doldurmaya devam eder. Aslında, bu olay bu kadar kolay değildir. İşin 

gerçeğini açıklayalım. 

ENERJİ SEVİYELERİ FARKLI SAYILARDA ELEKTRON BULUNDURABİLİR 
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Enerji seviyeleri aynı sayıda elektron bulundurmazlar. Birinci enerji seviyesi sadece 2 elektron, ikinci 

enerji seviyesi 8 elektron, üçüncü enerji seviyesi 18 elektron ve dördüncü enerji seviyesi 32 elektron 

bulundurabilir.  

Eğer sandalye örneğimize dönecek olursak, sandalyelerin arkaya gidildikçe sayılarının artığını düşünün. 

İlk sırada daha az, ikinci sırada biraz daha fazla, üçüncü ve dördüncü sırada biraz daha faza sandalye 

bulunduğunu düşünün. İlk sandalyelere 2 kişinin oturduğunu, geriye kalan 8 kişinin ikinci sandalyeye 

oturduğunu, geriye kalanların ise öteki sandalyeleri doldurduklarını düşünün. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandalye örneğimizi ele alarak 11 elektrona sahip olan Sodyum elementini enerji seviyelerine 

yerleştirelim. Sodyum 11 elektrona sahip olduğu için, birinci enerji seviyesi sadece 2 elektron alarak enerji 

kapasitesini doldurur. Geriye 9 elektron kalır. Geriye kalan elektronların 8 tanesini ikinci elektron 

seviyesine geçer ve böylece ikinci enerji seviyesi de kapasitesini doldurmuş olur, geriye kalan 1 elektron 

ise üçüncü enerji seviyesine geçer. Üçüncü enerji seviyesi 18 elektron alma kapasitesine sahiptir. 
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Potasyum 19 elektrona sahiptir. Birinci, ikinci ve üçüncü enerji seviyeleri toplamda 28 elektron 

(2+8+18=28) tutar. Potasyumun bütün elektronları, birinci, ikinci ve üçüncü seviyeye kolayca yerleştiği 

düşünülebilir. Ancak bu iş böyle gerçekleşmez, üçüncü enerji seviyesinin kapasitesi 18 olmasına rağmen, 

sadece 8 elektron yerleşir. Öteki elektronlar dördüncü enerji seviyesine yerleşmeye başlar. Potasyumun 

enerji seviyesi aşağıdaki gibi olur. 
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“Bu neydi şimdi? Neden böyle oldu?” diye düşünebilirsiniz. 

Açıklayalım; Her enerji seviyesi (birinci, ikinci, üçüncü vb.) kendi içerisinde bölünmektedir. Birinci enerji 

seviyesinde 1 bölüm, ikinci enerji seviyesinde 2 bölüm, üçüncü enerji seviyesinde 3 bölüm ve dördüncü 

enerji seviyesinde de 4 bölüm oluşmaktadır. Bu bölümlere “altkabuk” adını verebiliriz. İlk “2” sandalyeler 

“s” alkabuğunu, ikinci “6” sandalyeler “p” altkabuğunu, üçüncü “10” sandalyeler “d” altkabuğunu, 

dördüncü “14” sandalyeler ise “f” altkabuğunu oluşturmaktadır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potasyumun 19 elektronu sıralanırken önce en düşük enerji seviyesinden başlar. Birinci enerji seviyesinin 

ilk 2 sandalyesi en düşük enerjiye sahip olduğu için potasyumun 2 elektronu buraya yerleşir (19-2=17e). 

Ardından kalan elektronlar ikinci enerji seviyesine yerleşmeye başlar, ikinci enerji seviyesinde ilk 2 

sandalye en düşük enerjiye sahip olduğu için 2 elektron buraya yerleşir ve ardından 6 elektron ikinci enerji 

seviyesindeki en düşük enerjiye sahip olan son 6 sandalyeye yerleşir (17-8=9e). İkinci enerji seviyesi de 

dolduğu için diğer elektronlar üçüncü enerji seviyesine geçer. Üçüncü enerji seviyesinde ilk 2 sandalye 

en düşük enerjiye sahip olduğu için 2 elektron buraya yerleşir ve ardından düşük enerji seviyelerine 

yerleşmeye devam eder (9-2=7e). Üçüncü enerji seviyesindeki 6 sandalye öteki sandalyelere göre düşük 

enerjiye sahip olduğu için 6 elektron bu sandalyelere yerleşir (7-6=1e). Kalan 1 elektron üçüncü enerji 

seviyesindeki 10 sandalyeden birine yerleşmek isteyecektir ancak dördüncü enerji seviyesindeki 2 

sandalye üçüncü enerji seviyesindeki 10 sandalyeden daha düşük enerjiye sahiptir. Bu nedenle 1 elektron 

dördüncü enerji seviyesindeki 2 sandalyeden birine geçer. 
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Kuşkusuz, sandalyelerin şuan ki şekli düğün düzeninden çıkıp konferans salonlarındaki sandalye düzenine 

benzedi. Sandalye düzeni değişmiş olabilir ancak fikir halen aynıdır. Elektronlar her seferinde bir 

altkabuğu, bütün elektronlar tükenene kadar dolduracaktır. Bir sonraki altkabuk, aynı enerji seviyesindeki 

altkabuklardan daha düşük enerjiye sahipse, elektronlar ilk önce orayı doldurmaya başlayacaktır. 

Potasyum elektronlarının dizilimi bu şekilde gerçekleşmiştir. Dördüncü enerji seviyesinin ilk altkabuğu 

üçüncü enerji seviyesinin son altkabuğundan daha düşük enerjiye sahip olduğundan, potasyum 

elektronları dördüncü enerji seviyesinin ilk altkabuğunu doldurmuştur.  

Aşağıda 26 elektrona sahip olan Demir (Fe) elementinin elektron dizilimi gösterilmiştir.  
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Elektronların enerji seviyelerini nasıl doldurduklarının anlaşılması, bize periyodik tablonun anlaşılması 

konusunda yardımcı olur. Periyodik tablonun satırları () (periyotlar) enerji seviyelerini temsil 

etmektedir. Daha öncede söylediğimiz gibi, periyodik tablonun birinci satırı, birinci enerji seviyesini, 

ikinci satırı, ikinci enerji seviyesini ve diğer satırlar da denk geldikleri enerji seviyesini temsil etmektedir.  

Periyodik tabloda elektronlar en düşük enerji seviyesinde başlayarak alt kabukları doldurur. Eğer enerji 

seviyelerinin kapasitesi ve dolumla ilgili kuralları anlaşıldıysa periyodik tablonun anlaşılma mantığına 

geçebiliriz. Elektron altkabukları, periyodik tablo üzerinde farklı renklerle gösterilmektedir. Periyodik 

tablo üzerinde “s bloğu” mavi renkle, “p bloğu” yeşil renkle, “d bloğu” kırmızı renkle, “f bloğu” ise sarı 

renkle gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk periyotta neden sadece iki element vardır? Çünkü ilk enerji seviyesi sadece 2 elektron tutabildiği 

için ilk periyotta 2 element bulunur. Bu elementler Hidrojen (H) ve Helyum (He)’dur. Hidrojen 1 

elektrona sahiptir. Bu 1 elektron da ilk enerji seviyesinde “s” altkabuğunda yer alır ( [𝑲𝒓]𝟓𝒔𝟐𝟓𝒅𝟏). 

Helyum 2 elektrona sahiptir. Bu 2 elektronu ilk enerji seviyesi tuttuğu için helyum birinci periyotta yer 

alır ( 𝒔𝟐). 2 elektrondan daha fazla elektron içeren bütün elementler ise başka periyotlarda yer alır.  

İkinci periyotta neden 8 element vardır? Çünkü ikinci enerji seviyesi toplamda sadece 8 elektron 

tutabilir. İkinci enerji seviyesinde bulunan elementler; Lidyum (Li), Berilyum (Be), Bor (B), Karbon (C), 

Azot (N), Oksijen (O), Flor (F) ve Neon (Ne)’dur. Lidyum (Li) 3 elektrona sahiptir. 2 elektronunu birinci 

enerji seviyesi tutar, 1 elektronu ise ikinci enerji seviyesinin “s” altkabuğuna geçer (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟏). Berilyum 

(Be) 4 elektrona sahiptir. 2 elektronunu birinci enerji seviyesi tutar, 2 elektronu ise ikinci enerji seviyesine 

geçer (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐). Bor (B) 5 elektrona sahiptir. 2 elektronunu birinci enerji seviyesi tutar, 2 elektronu ikinci 

enerjisi seviyesinin “s” altkabuğuna geçerken, 1 elektronu ise ikinci enerji seviyesinin “p” altkabuğuna 

geçer (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟏). Karbon (C) 6 elektrona sahiptir. Birinci ve ikinci enerji seviyelerinin elektron 
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paylaşımıyla (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟐) şeklinde elektron dizilimi oluşur. Azot (N) 7 elektrona sahiptir. Birinci ve 

ikinci enerji seviyelerinin elektron paylaşımıyla (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟑) şeklinde elektron dizilimi oluşur. Oksijen 

(O) 8 elektrona sahiptir. Birinci ve ikinci enerji seviyelerinin elektron paylaşımıyla (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟒) 

şeklinde elektron dizilimi oluşur. Flor (F) 9 elektrona sahiptir. Birinci ve ikinci enerji seviyelerinin 

elektron paylaşımıyla (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟓) şeklinde elektron dizilimi oluşur. Neon 10 elektrona sahiptir. Birinci 

ve ikinci enerji seviyelerinin elektron paylaşımıyla (𝟏𝒔𝟐 𝟐𝒔𝟐 𝟐𝒑𝟔) şeklinde elektron dizilimi oluşur. 

Birinci enerji seviyesi toplamda 2 elektron tutarken, ikinci enerji seviyesinin “s” ve “p” altkabuklarındaki 

elektron toplamı 8’dir. Böylece ikinci enerji seviyesi toplamda 8 elektron tutmuş ve elektron kapasitesini 

tamamlamıştır. Birinci ve ikinci enerji seviyelerinin toplam elektron sayısı 10’dur. 10 elektrondan daha 

fazla elektrona sahip elementler üçüncü enerji seviyesine yerleşeceklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periyodik tabloda elementler neden aynı grupta yer alır? Eğer enerji seviyelerine elektronları 

yerleştirir ve periyodik tabloya düzerseniz, son yörüngesinde aynı elektron sayısına sahip atomların aynı 

gruplarda yer aldığını görürsünüz. Bu önemli! Aynı gruptaki elementlerin en dış enerji seviyesindeki 

elektron sayıları aynıdır. En dış enerji seviyeleri “valans yörüngesi” olarak adlandırılır. Valans 

yörüngesinde bulunan elektronlara da “valans elektronları” adı verilir. Kısaca şu sonuç çıkartılabilir; Aynı 

grupta yer alan bütün elementlerin valans elektron sayıları aynıdır. 
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İlk periyottan itibaren elektronlar, enerji seviyelerini doldurmaya başlar. En dış enerji seviyesi 8 elektronla 

tamamlandığında, bir sonraki periyotta yeni bir enerji seviyesi oluşur ve elektronla dolmaya başlar. Yalnız 

bir istisna vardır! 8 elektron kuralı ikinci enerji seviyesinden itibaren oluşmaya başlar. İlk enerji 

seviyesinde sadece 2 elektron bulunur.  

Yukarıdaki enerji seviyesi tablosuna baktığımızda, ilk gruptaki Hidrojen (H), Lidyum (Li), Sodyum (Na) 

ve Potasyum (K) atomlarının en dış enerji seviyesinde sadece bir elektron olduğunu görebiliriz. Helyum 

(He), Berilyum (Be), Magnezyum (Mg) ve Kalsiyum (Ca) atomlarının en dış enerji seviyesinde iki 

elektron bulunduğu için bu elementler ikinci grupta yer alır. Yalnız aklınıza şöyle bir soru takılabilir. 

Helyum (He) ikinci grupta yer alması gerekirken neden sekizinci grupta yer almaktadır? Bu güzel bir 

sorudur! Helyumun atom numarası 2’dir buna bağlı olarak elektron sayısı da 2’dir. Helyum son 

yörüngesini 2 elektronla doldurarak kararlı bir hale geçer. İkinci gruptaki elementler henüz kararlı bir 

yapıya sahip olmadıklarından ve birbirleriyle benzer özellikler gösterdiklerinden bir arada bulunur. Fakat 

Helyum kararlı olduğundan ve sekizinci gruptaki elementlerle benzer özellikler gösterdiğinden Helyum 

sekizinci grupta yer almaktadır.  

Bor (B) ve Alüminyum (Al) atomlarının valans yörüngesinde üç elektron bulunduğu için bu elementler 

üçüncü grupta yer alır. Karbon (C) ve Silisyum (Si) dört valans elektronuna, Azot (N) ve Fosfor (F) beş 

valans elektronuna sahiptir. Bu sıralama sekiz valans elektronuna kadar devam eder.  



         

©2014 Yücel ALTUNDAL                 Orta Öğretim (Lise) Kimyası | 323 

Periyodik tabloya neden “periyodik” ismi verilmiştir, “periyodik” kelimesinin önemi nedir? 1869 

yılında Rus kimyacı Dimitri MENDELEYEV ve 1877 yılında Alman bilgini Lother MEYER elementlerle 

ilgili iki farklı tablo hazırlamıştır. Alman bilgini Meyer, elementleri fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre 

sıralamıştır. Rus kimyacı Mendeleyev ise elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Bilim adamları 

elementleri sıraladıklarında belli özelliklerin tekrarlandığını görmüştür. Elementlerin karakteristik 

özellikleri “periyodik” olarak tekrarlandığı için tabloya “periyodik tablo” adı verilmiştir.  

Periyodik tablonun tekrarlanan özelliklerinden biri “atom yarıçapı” dır. Bilim adamları atom yarıçapını 

hesaplayarak atomların boyutu hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Atom yarıçapı, çekirdeğin merkezi ile 

en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki mesafenin hesaplanmasıyla bulunur. Bir elektron 

çekirdekten çeşitli uzaklıkta olabilir, bu nedenle elektronun konumuna göre atom yarıçapı değişir. 

Aşağıdaki tabloda, bir periyottaki atom numarası arttıkça, atom yarıçapının azaldığı görülür. Bunun 

nedeni şudur; Elektronlar aynı enerji seviyesindeki orbitalleri (yörüngeleri) doldurur. Soldan sağa () 

doğru gidildikçe elektron sayısı artarken, atom numarası (proton sayısı) da artmaktadır. Atom numarası 

arttığı için çekirdeğin pozitif yükü ve çekim kuvveti de artar. Çekirdeğin çekim kuvveti attığı için, en dış 

yörüngedeki elektronları daha kuvvetli çeker. Çekim kuvveti etkisine giren elektronlar çekirdeğe daha 

yakın olur. Böylece atomun yarıçapı daha az ölçülür. Bu nedenle soldan sağa gidildikçe atom yarıçapının 

azaldığı söylenir. 
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Periyodik tabloda yukarıdan aşağı ( ↓ ) inildikçe farklı bir olay mevcuttur. Yukarıdan aşağı inildikçe atom 

numarası artar, yalnız atom yarıçapı da artar. Bunun nedeni, yukarıdan aşağı doğru sıralanan elementlerde 

yeni bir dış enerji seviyesinin oluşmasıdır. Elektronlar bu yeni dış enerji seviyelerine yerleşirler. 

Yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom numarası (proton sayısı) artar. Atom numarası arttığı için 

çekirdeğin pozitif yükü ve çekim kuvveti de artar. Ancak atom çekirdeğindeki protonlar yeni dış enerji 

seviyesindeki elektronları yeterince kuvvetli çekemezler. Böylece çekim kuvveti etkisinden yoksun 

elektronlar çekirdekten daha uzakta bulunur. Böylece atom yarıçapı daha büyük olmuş olur. Bu nedenle 

yukarıdan aşağıya inildikçe atom yarıçapı artar. 

Aşağıda atom yarıçapının atom numarasına göre değişim grafiği gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periyodik tablonun ortasında yer alan “geçiş elementleri”nde, (yukarıdaki grafikte yok) atom 

yarıçapındaki değişme diğer elementlere göre daha azdır. Bunun nedeni; elektronların enerji seviyelerinde 

daha içteki tabakalara yerleşmesidir. Örneğin birinci sıra geçiş elementlerinde; elektronlar 3d altkabuğuna 

girdiğinde en dıştaki 4s altkabuğunun elektronları, 3d altkabuğunun elektronları tarafından perdelenmiş 

olacak ve çekirdeğin çekim kuvvetinden fazla etkilenmeyecektir.  

Geçiş elementlerinin bir alt serisini oluşturan ve toprakta eser miktarda bulunan elementler “lantanitler” 

ve “aktinitler” dir. Lantanitlerin atom yarıçapında yavaş fakat belirgin bir azalma görülür. Buna lantanit 

büzülmesi adı verilir. Bu elementlerde, elektronlar 4f altkabuğuna yerleşirler ve artan çekirdek kuvvetini 

perdeler. Bu kuvvet en dıştaki 6s altkabuğundaki elektronlar tarafından pek hissedilmez. Bu nedenle atom 

yarıçapında azalma daha azdır. Aktinitlerde ise durum geçiş elementlerine benzer.  
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Periyodik tablonun tekrarlanan özelliklerinden bir diğeri “iyonlaşma enerjisi” dir. İyonlaşma enerjisi bir 

atomdan bir elektron koparmak için gerekli olan enerji miktarıdır. Bir atomdan elektron koparmak çok 

zordur. Soldan sağa doğru gidildikçe çekirdeğin elektronlara uyguladığı çekim kuvveti fazla olduğu için, 

elektron koparılması daha da zorlaşır. Elektronu iyonlaştırmak için gereken enerji de fazla olur. Örnek 

vermek gerekirse, ilk periyotta ben solda bulunan Hidrojenin iyonlaşma enerjisi, en sağda bulunan 

Helyumun iyonlaşma enerjisinden daha azdır.  

Periyodik tablonun tekrarlanan birçok özelliği vardır. Aşağıdaki linkte periyodik tablonun bazı 

özelliklerine bakabilirsiniz. http://ortaogretimkimyasi.com/periyodik_tablo.html 

“Plot Data” menüsünü seçerek periyodik tablodaki elementlerin farklı özelliklerini seçebilirsiniz. İlk 

kutuda seçili olan “molar mass” atomların kütlelerinin grafikteki dizilimini göstermektedir. “Molar Mass” 

bölümündeki “Özellikler” kısmında “Atomic Radius” özelliğini seçerek atom yarıçaplarının grafikteki 

sıralanmasını ve “Ionization Energy” seçeneğini seçerek iyonlaşma enerjilerinin grafikteki sıralanmasını 

görebilirsiniz.  
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