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Örnek:
• 60 °C sıcaklıktaki 1800 g bakır ile 20 °C deki 780 g 

alüminyum üst üste konuluyor. Isı alışverişi sadece bu 
iki cisim arasında olduğuna göre, denge sıcaklığı kaç °C 
olur. (bakırın özısısı = 0,39 J/g °C, alüminyumun özısısı = 
0,9 J/g °C)



ÇÖZÜM



Örnek:
• 80 °C de 800 g su ile 20 °C de 836 g A maddesi 

karıştırılıyor. Isıl denge sağlandığında denge sıcaklığı 60 
°C olduğuna göre A maddesinin özısısı cA kaç J/g °C dir?
• (Suyun özısısı = 4,18 j/g °C)



ÇÖZÜM:



Örnek:
• 130 °C de 540 g kurşun metali ile 30 °C de A gram 

demir metali üst üste konuluyor. Isıl denge 
sağlandığında metallerin son sıcaklığı 82 °C oluyor. Isı 
alışverişi sadece demir ile kurşun arasında 
gerçekleştiğine göre demirin kütlesini bulunuz.

• (cdemir = 0,45 J/g °C, ckurşun = 0,13 J/g °C)



Çözüm



Örnek:
• 60 °C de 480 g su ile t derecede 836 g etil alkol 

karıştırılıyor. Karışımın denge sıcaklığı 40 °C 
olduğuna göre, etil alkolün ilk sıcaklığı kaç °C dir?
• (csu = 4,18 J/g °C, cea = 2,4 J/g °C)



Çözüm:



Örnek:
• Erime sıcaklığındaki 450 g kurşunun tamamen 

erimesi için verilmesi gereken ısı kaç J dür?
• (Kurşun için erime ısısı Le = 24,5 J/g °C)

Çözüm:



Örnek:
• Donma sıcaklığındaki 1,5 kg su tamamen donuncaya 

kadar kaç J ısı enerjisi verir?
• (su için donma ısısı Ld = 334 j/g °C)

Çözüm:



Örnek:
• Kapalı bir kapta sadece su ve sıvı alüminyum 

bulunmaktadır. Isı alışverişi su ile alüminyum arasında 
olmaktadır. Suyun kütlesi 500 g sıcaklığı 10 °C dir, 
alüminyum ise donma sıcaklığında 418 g dır ve 
katılaşarak hal değiştirmektedir.
• Alüminyum tamamen katılaştığında suyun son sıcaklığı 

kaç °C olur?
• (Alüminyum için donma ısısı Ld = 397 J)
• (Suyun öz ısısı = 4,18 J/g °C)



Çözüm:



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SICAKLIK	

	
	

Sıcaklık enerji değildir. 

Maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi ile doğru orantılı 

bir büyüklüktür. 

Termometre ile ölçülür. Birimi  𝐶!,𝐾!  veya 𝐹!’ dir. 

𝐶!

100 =
𝐹! − 32
180 =

𝐾! − 273
100  

 

	
	
	

	

	

ISI	

	
	
Atom ve moleküllerin kinetik ve potansiyel enerjileri 

toplamına iç enerji denir. Bir maddenin iç enerjisini değiştiren 

enerjiye de ısı enerjisi denir. Isı alan maddenin iç enerjisi 

artar. 

ü Isı birimi joule ya da kaloridir.  

ü 1 Calori = 4,18 joule.  

ü Isı kalorimetre ile ölçülür. 

 

	
	

	



Ø Isı İle Sıcaklık Arasındaki Fark 

ü Isı bir enerjidir, sıcaklık ise enerji değildir.  

ü Isı kalorimetre kabı ile, sıcaklık ise termometre ile ölçülür.  

ü Isı birimi kalori ya da joule, sıcaklık birimi ise derecedir. 

ü Isı madde miktarına bağlıdır, sıcaklık değildir. 

 

Ø Sıcaklık Değişimi 

Sıcaklıkları farklı olan iki madde karıştırıldığında ya da birbirine değecek şekilde yan yana konulduğunda aralarında ısı alış verişi olur. Sıcak 

olan madde ısı verip sıcaklığı azalırken, sıcaklığı düşük olan madde ısı alarak sıcaklığı artar ve sonuçta ısıl denge sağlanır. Isı akışı her zaman 

sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru olur. Sıcaklıkları eşit olan maddelerde ısı alış verişi olmaz. 

Ø Öz Isı 

Yalnız sıcaklık değişimine bakılarak bir maddenin aldığı ya da verdiği ısı miktarı bulunamaz. Çünkü sıcaklık değişimi maddenin cinsine ve 

miktarına bağlıdır. Bir maddenin cinsinin ısınmaya etkisi öz ısı olarak ifade edilir. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 °C değiştirmek 

için gerekli ısı miktarına öz ısı denir. 𝑐 ile gösterilir. Her saf maddenin aynı şartlardaki öz ısısı farklıdır. Dolayısıyla öz ısı maddeler için ayırt 

edici bir özelliktir. Ayırt edici özellikler madde miktarına bağlı değildir. 

Bir cismin 𝑚 gramının sıcaklığını Δ𝑇 kadar değiştirmek için verilmesi ya da alınması gereken ısı miktarı 

𝑄 = 𝑚𝑐Δ𝑡 

bağıntısı ile bulunur. Bu bağıntıya göre, eşit kütleli maddelere eşit miktar ısı verildiğinde, öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklık değişimi, öz 

ısısı büyük olanınkine göre daha fazla olur. 

 

Ø Isının Madde Üzerindeki Etkileri  

ü Maddenin sıcaklığını değiştirir.  

ü Maddenin halini değiştirir.  

ü Genleşmeye neden olur. 

	



Ø Isı Sığası 

Bir maddenin kütlesi ile öz ısısının çarpımına (𝑚𝑐) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlıdır, ayırt edici bir özellik değildir. 

Ø Isı Alış Verişi 

Isıca yalıtılmış bir ortamda bir araya konulan sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alış verişi olur. Daha öncede açıklandığı gibi yalnız 

cisimler arasında ısı alış verişi var ise, alınan ısı verilen ısıya eşittir. Isı akışı sıcak cisimden soğuk cisme doğru olur. 

𝑄!"!!"!  =  𝑄!"#$%"& 

Isıl denge sağlandığında iki maddenin son sıcaklığı kesinlikle eşit olur. 

Ø Erime ve Donma 

ü Maddelerin içinde bulunduğu sıcaklığa göre, katı, sıvı ve gaz halinde bulunur.  

ü Maddeler ısı alarak ya da ısı vererek bir halden diğer bir hale geçiş yapabilirler.  

ü Maddelerin bir halden başka bir hale geçmesine hal değiştirme denir. 

ü Maddelerin katı halden sıvı hale geçmesine erime, sıvı halden katı hale geçmesine de donma denir. 

ü Eğer bir maddeye ısı verildiği halde sıcaklığı değişmiyorsa madde hal değiştiriyor demektir.  

ü Madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez, verilen ısı enerjisi maddenin moleküller arasındaki bağları kopararak hal değiştirmesinde 

harcanır.  

ü Hal değişim sırasında maddelerin hacminde de değişme olur. 

§ Erime Sıcaklığı 

Sabit atmosfer basıncı altında bütün katı maddelerin katı halden sıvı hale geçtiği sabit bir sıcaklık değeri vardır. Bu sıcaklık değerine erime 

sıcaklığı ya da erime sıcaklık noktası denir. Sabit atmosfer basıncı altında her maddenin erime sıcaklığı farklı olduğu için maddeler için ayırt 

edici bir özelliktir.  



§ Erime Isısı (𝑳𝒆) 

Erime sıcaklığındaki bir katının 1 gramının yine aynı sıcaklıkta sıvı hale gelmesi için verilmesi gerekli ısıya erime ısısı denir. Erime ısısı da ayırt 

edici bir özelliktir. Kütlesi m olan, erime sıcaklığındaki bir katıyı eritmek için verilmesi gereken ısı miktarı, 

𝑄 = 𝑚𝐿!                                                                                        bağıntısı ile bulunur. 

§ Donma Sıcaklığı 

Sıvı bir maddenin ısı vererek katı haline geçmesine donma denir. Sabit atmosfer basıncı altında bütün sıvı maddelerin katı hale geçtiği sabit bir 

sıcaklık değeri vardır. Bu değere donma sıcaklığı ya da donma sıcaklık noktası denir. Erime ile donma birbirinin tersidir. Bundan dolayı bir 

maddenin erime sıcaklığı, donma sıcaklığına eşittir.  

§ Donma Isısı 

Erime ısısına eşittir.  

ü Madde hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. 

ü Bir maddenin erime sıcaklıkları ile donma sıcaklığı eşittir. 

ü Erime sıcaklığı ve erime ısısı, maddenin ayırt edici özelliklerindendir. 

§ Erime ve Donmaya Etki Eden Faktörler 

Erime ve donma sıcaklığı normal şartlarda sabittir. Basınç veya maddenin saflığı değiştirilirse, maddelerin erime ve donma sıcaklığı da değişir. 

o Basıncın Erime ve Donmaya Etkisi 

Basınç, birim yüzeye etkiyen dik kuvvet olduğundan, maddenin moleküllerini bir arada tutarak dağılmasını önleme yönünde etki eder. Erirken 

hacmi artan maddeler için, basıncın artması erimeyi zorlaştırdığı için erime noktası yükselir. Basıncın azalması ise, erime noktasını düşürür. Buz 

erirken hacmi küçülür. Dolayısıyla basıncın artması, hacmin küçülmesine yardımcı olduğu için erime sıcaklığı azalır. Buz için yani erirken 

hacmi küçülen maddeler için basıncın azalması erime sıcaklığını yükseltir. 



o Safsızlığın Erime ve Donmaya Etkisi 

Saf bir maddenin içine başka bir madde karıştırılırsa, maddenin saflığı bozulur. Saf olmayan bu karışımın, saf maddeye göre erime ve donma 

sıcaklığı değişir. Arabaların soğutucu suyunun içine antifriz denen maddenin karıştırılması suyun donma noktasını – 20 °C, – 25 °C gibi 

sıcaklıklara indirmektedir. Kışın hava sıcaklığının 0 °C nin altında olduğu durumlarda, yollardaki buzu eritmek için, tuz dökülür. Tuz, buzun 

erime noktasını düşürür ve (–) değerli sıcaklıklarda da buz eriyebilir. 

Ø Kaynama, Buharlaşma ve Süblimleşme 

§ Buharlaşma 

Sıvı bir maddenin ısı olarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Buharlaşma olayı sıvı yüzeyinde olur. Isı alan sıvı moleküllerinden 

bazıları sıvı yüzeyinde, moleküller arası çekim kuvvetini ve sıvının yüzey gerilimini yenerek gaz fazına geçer. 

Buharlaşmaya basınç ve diğer fiziksel şartların etkisi çoktur. 

ü Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir. 

ü Maddeler dışarıdan ısı alarak buharlaşırlar. Dolayısıyla buharlaşmanın olduğu yerde serinleme olur. 

ü Sıcaklığın artması buharlaşmayı hızlandırır. 

ü Açık hava basıncının azalması buharlaşmayı artırır. 

ü Sıvının açık yüzey alanı arttıkça buharlaşma daha fazla olur. 

ü Rüzgarlı havada buharlaşma fazla olduğundan çamaşırlar daha çabuk kurur. 

§ Kaynama 

Bir kapta bulunan sıvı ısıtılırsa sıcaklığı yükselir ve buharlaşma artar. Sıvının sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen buhar basıncı, sıvının 

yüzeyine etki eden basınca eşit olduğu an, sıvı kaynamaya başlar. Kaynama sırasında sıvının sıcaklığı değişmez. 

 



o Kaynama Sıcaklığı 

Sabit atmosfer basıncı altında bütün sıvı maddelerin, sıvı halden gaz hale geçtiği sabit bir sıcaklık değeri vardır. Bu sıcaklık değerine kaynama 

noktası denir. Kaynama sıcaklığı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

o Buharlaşma Isısı (𝑳𝒃) 

Kaynama noktasına gelmiş 1 gram sıvı maddenin tamamının aynı sıcaklıkta gaz haline gelmesi için verilmesi gereken ısıya buharlaşma ısısı 

denir. Buharlaşma ısısı 𝐿! ile gösterilir. Kaynama sıcaklığındaki m gramlık maddeyi gaz haline getirmek için verilmesi gereken ısı miktarı 

𝑄 = 𝑚𝐿!                                                                                         bağıntısı ile bulunur.  

Buharlaşma ısısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. 

§ Yoğunlaşma 

Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Erime ve donmada olduğu gibi, yoğunlaşma da, kaynamanın 

tersidir. Dolayısıyla bir maddenin kaynama sıcaklığı ile yoğunlaşma sıcaklığı eşittir. Buharlaşma ısısı ile yoğunlaşma ısısı da eşittir. 

ü Kaynama ve yoğunlaşma anında maddenin sıcaklığı değişmez. 

ü Bir maddenin kaynama sıcaklığı ile yoğunlaşma ısısı eşittir 

ü Bir maddenin buharlaşma ısısı ile yoğunlaşma ısısı eşittir. 

ü Kaynama sıcaklığı ile buharlaşma ısısı ayırt edici özelliklerdendir. 

§ Süblimleşme 

Bazı katı maddeler ısıtılınca sıvı hâle geçmeden doğrudan gaz hâle geçerler. Bu olaya süblimleşme denir. Naftalin, ernet ve bazı koku yayan 

maddelerin zamanla azaldığı görülür. Fakat hiç sıvılaştığı görülmez. Bu tür maddelerde süblimleşme olur. 

 

 



§ Kaynama ve Yoğunlaşmaya Etki Eden Faktörler 

Yine erime ve donmada olduğu gibi, kaynama ve yoğunlaşmaya etki eden faktörler vardır. Basınç ve maddenin saflığının değiştirilmesi, 

kaynama sıcaklığını etkiler. 

ü Kaynama olayının gerçekleşmesi için, buhar basıncının atmosfer basıncına eşit olması gerekir. Atmosfer basıncı artarsa, ağzı açık 

kaptaki sıvının kaynaması zorlaşır. Atmosfer basıncının azalması ise kaynamayı kolaylaştırır. Dolayısıyla sıvı daha düşük sıcaklıkta 

kaynar. Örneğin, düdüklü tencerede basıncın artmasıyla sıvının kaynama sıcaklığı artırılır, dolayısıyla yemekler daha çabuk pişer. 

ü Saf sıvı içine karıştırılan farklı maddeler sıvının saflığını bozar. Saflığı bozulan sıvının kaynama noktası değişir. Örneğin suyun içine tuz 

karıştırılırsa, kaynama noktası yükselir. 

 

v Suyun Hal Değişim Grafiği 

Bir parça buz ısıtıldığında önce sıcaklığı artar. 

Erime sıcaklığına geldiğinde hal değiştirmeye 

başlar ve buzun tamamı eriyinceye kadar 

sıcaklığı değişmez. Isı enerjisi verilmeye devam 

edildiğinde, suyun sıcaklığı artar ve 100 °C de 

kaynamaya başlar. Sıvının tamamı bitinceye 

kadar sıcaklık değişmez. Bu açıklamaya göre 

buzun sıcaklık-aldığı ısı enerjisi grafiği 

şekildeki gibi olur. 

 
	



 ISI ENERJİSİNİN TRANSFER ŞEKİLLERİ 

 

v KONVEKSİYON (TAŞINIM) 

Katı yüzey ile akışkan arasında gerçekleşen ısı transferinin bir çeşididir. Akışkan içindeki akımlar vasıtası ile ısı transfer edilir. Akışkan içindeki 

veya akışkanla sınır yüzey arasındaki sıcaklık farklarından ve bu farkın yoğunluk üzerinde oluşturduğu etkiden doğabilmektedir. Yoğunluk 

değişimlerinin diğer kaynakları, değişken tuzluluk oranı veya dış kaynaklı zorlayıcı kuvvet uygulanması gibi sebepler de olabilir.  

v KONDÜKSİYON (İLETİM) 

Isı iletim kanunu, Fourier kanunu olarak da bilinir, birim zamanda bir tabaka boyunca olan ısı akısı 

miktarının, sıcaklık farkının gradyanına olan oranıdır. Bu kanunla kapalı bir şekilde ortaya çıkan 

orantı sabiti ise ısı iletim katsayısı (k) adını alır. 
∆𝑄
∆𝑡 ∼ −𝑘𝐴

∆𝑇
∆𝑥 

	



v RADYASYON (IŞINIM-YAYINIM) 

Elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır. 

 İNSAN VÜCUDUNUN SOĞUMASI 

 



Problem: (c: 453 𝐽 𝑘𝑔℃) 

0,05 𝑘𝑔 kütleli bir metal parçası, 200 𝐶°’ ye kadar ısıtıldıktan sonra kalorimetrik bir kaptaki ilk sıcaklığı 20 𝐶° olan 0,4 𝑘𝑔 kütleli suyun içine 

atılıyor. Karışımın son denge sıcaklığı 22,4 𝐶° olduğuna göre, metal parçasının özgül ısısı, 𝑐!"#$%, hesaplayınız. 𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔𝐶°     

 

Problem: (ödev) 

0,08 𝑘𝑔 kütleli bir metal parçası, 250 𝐶°’ ye kadar ısıtıldıktan sonra kalorimetrik bir kaptaki ilk sıcaklığı 10 𝐶° olan 0,5 𝑘𝑔 kütleli suyun içine 

atılıyor. Karışımın son denge sıcaklığı 40 𝐶° olduğuna göre, metal parçasının özgül ısısı, 𝑐!"#$%, hesaplayınız. 𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔𝐶°   

 
Problem: (12,9℃) 

0.1kg'lık bir alüminyum parçası 1500'ye kadar ısıtıldıktan sonra kalorimetrik kaptaki ilk sıcaklığı 100 olan 1kg'lık suyun içine atılıyor. Karışımın 

denge sıcaklığını bulunuz? (𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔℃, 𝑐!" = 900 𝐽 𝑘𝑔℃)  

 
Problem: ödev 

0,1 𝑘𝑔 kütleli bir metal parçası, 220 𝐶°’ ye kadar ısıtıldıktan sonra kalorimetrik kaptaki ilk sıcaklığı 30 𝐶° olan 1 𝑘𝑔 kütleli suyun içine atılıyor. 

Karışımın son denge sıcaklığı 50 𝐶° olduğuna göre, metal parçasının özgül ısısı, 𝑐!"#$%, hesaplayınız. (10p) 𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔𝐶°   

 



Problem: (3925,85W) 

Bir ısı kaynağından −10℃'deki 50kg'lık buz kütlesi üzerine 2 saat boyunca kesintisiz ve kayıpsız ısı enerjisi aktarılıyor. Süreç sonunda oluşan 

suyun sıcaklığı 55℃ ise, bu ısı kaynağının gücü ne kadardır? 𝑐!"# = 2093 𝐽 𝑘𝑔℃ , 𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔℃ , 𝐿! = 𝐿! = 333000𝐽/𝑘𝑔)   

 

Problem: (c: 85,5 ℃) 
Bir kovboy 2𝑔’ lık gümüş mermileri bir salonun cam duvarına, 200 𝑚 𝑠 namlu süratiyle ateşler. Çarpışma enerjisinin tamamının mermiye 

transfer edilmesi durumunda, bu merminin sıcaklığındaki değişim ne olur? 

 
Problem: (c: 1.09𝑥10!!𝑘𝑔) 
100𝑔’ lık bir cam kaptaki suyun sıcaklığını 20℃’ den 50℃’ ye çıkarmak için ilk sıcaklığı 130℃ olan ne kadar buhar gerekir?   

(𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔℃, 𝑐!"!!" = 2010 𝐽 𝑘𝑔℃,𝑐!"# = 837 𝐽 𝑘𝑔℃ , 𝐿!"!!" = 2,26𝑥10!𝐽/𝑘𝑔) 

 

Problem: (24,62℃) 

Sıcaklığı 600℃ olan 1.5 𝑘𝑔’ lık demir bir at nalı, içinde20℃’ de 20 𝑘𝑔 su bulunan bir kovanın içine düşürülüyor. Son sıcaklık nedir? (Kovanın 

ısı sığasını ve buharlaşan su miktarını ihmal ediniz.) (𝑐!" = 4186 𝐽 𝑘𝑔℃,𝑐!"#$% = 448 𝐽 𝑘𝑔℃) 

 
Problem: (40,36℃− 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑚ı 𝑠𝑢𝑦𝑎 𝑑ö𝑛üş𝑡üğü𝑛𝑑𝑒𝑛 0,06𝑘𝑔) 

0˚C’ de bir buz bloğuna 100 ˚C’ de buhar veriliyor. Buharın kütlesi 0.01kg ve buzun kütlesi 0.05kg ise; (csu = 4186 J/kg.˚C, Lbuz=3.33x105J/kg, 

Lbuhar=2.26x106J/kg)       a) Sistemin denge sıcaklığını bulunuz?       b) Denge durumunda sistemdeki toplam su miktarını bulunuz?  
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