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9.1. KİMYA BİLİMİ  
 
Anahtar kavramlar: bileşik, bilim insanı, element, formül, kimya, laboratuvarda güvenlik, madde, sembol, simya  
 
9.1.1. Simyadan Kimyaya  
9.1.1.1. Kimyanın bilim olma sürecini açıklar.  
 
a. Simya ile kimya bilimi arasındaki fark vurgulanır.  
 
b. Kimya biliminin gelişim süreci ele alınırken Mezopotamya, Çin, Hint, Mısır, Yunan, Orta Asya ve İslâm 
uygarlıklarının kimya bilimine yaptığı katkılara ilişkin okuma parçası verilir.  

c. Simyadan kimyaya geçiş sürecine katkı sağlayan bilim insanlarından bazılarının (Empedokles,  
 
Democritus, Aristo, Câbir bin Hayyan, Ebubekir er-Razi, Robert Boyle, Antoine Lavoisier) kimya bilimine ilişkin 
çalışmaları kısaca tanıtılır.  
 
9.1.2. Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları  
9.1.2.1. Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar.  
 
a. Biyokimya, analitik kimya, organik kimya, anorganik kimya, fizikokimya, polimer kimyası ve endüstriyel kimya 
disiplinleri kısaca tanıtılır.  

b. İlaç, gübre, petrokimya, arıtım, boya-tekstil alanlarının kimya ile ilişkisi belirtilir.  

c. Kimya alanı ile ilgili kimya mühendisliği, metalurji mühendisliği, eczacı, kimyager, kimya öğretmenliği 
meslekleri tanıtılır.  
 
9.1.3. Kimyanın Sembolik Dili  
9.1.3.1. Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adlarını sembolleriyle eşleştirir.  
 
a. Element tanımı yapılır.  
 
b. Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, kobalt, nikel, 
bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun elementlerinin sembolleri tanıtılır.  
9.1.3.2. Bileşiklerin formüllerini adlarıyla eşleştirir.  
 
a. Bileşik tanımı yapılır.  

b. H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3 , NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO ve NaCl  
 
bileşiklerinin yaygın adları tanıtılır. 

9.1.4. Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği  
9.1.4.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını açıklar.  
 
a. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri [yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş edici, 
zehirli (toksik), radyoaktif ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler] tanıtılır.  

b. İş sağlığı ve güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır.  
 
9.1.4.2. Kimyasal maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini açıklar.  
 
a. Na, K, Fe, Ca, Mg, H2O maddelerinin insan sağlığı ve çevre için önemine değinilir.  
 
b. Hg, Pb, CO2, NO2, SO3, CO, Cl2 maddelerinin insan sağlığı ve çevre üzerindeki zararlı etkileri vurgulanır.  
9.1.4.3. Kimya laboratuvarında kullanılan bazı temel malzemeleri tanır.  
 
Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi 
laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır.  
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a) Element tanımlanacak, 
b) Periyodik sistemdeki ilk 20 element ve günlük hayatta sıkça kullanılan krom, mangan, demir, ko-

balt, nikel, bakır, çinko, brom, gümüş, kalay, iyot, baryum, platin, altın, cıva, kurşun elementlerinin 
sembolleri tanıtılacaktır.

Neler Kazanılacak? 
Günlük hayatta sıklıkla etkileşimde bulunulan elementlerin adları sem-
bolleriyle eşleştirilirken

1.3.1. KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ 

ELEMENT
Aynı proton sayısına sahip tek tür atomlar topluluğuna element 

denir. Elementlerin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir.
• Tek tür atomdan oluşur.
• Saf maddedir. 
• Homojendir.
• Belirli ayırt edici özellikleri vardır (erime noktası, kaynama nok-

tası, yoğunluk gibi).
• Kimyasal ve fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz.
• Sembollerle gösterilir (Tablo 1.3.1). 
• Günümüzde 118 elementin varlığı bilinmektedir. Bu elementler-

den 92 tanesi doğal, diğerleri ise yapaydır, laboratuvarda üretil-
miştir.

• Doğadaki elementlerin çok azı  He, Ar gibi atomik, bazıları  N2, 
O2, Cl2 gibi iki atomlu (diatomik), bazıları ise O3, S8 (Görsel 
1.3.1) gibi çok atomlu (poliatomik) yapıda bulunur. Birçok ele-
ment de NaCl, CaCO3, NO2 gibi bileşikleri hâlinde bulunur. 

• Birçok element, bileşiklerinin kimyasal yöntemlerle ayrıştırılması 
sonucunda elde edilir. 

ELEMENT SEMBOLLERİ
Elementlerin sembollerle gösterilmesi yazım kolaylığı sağlar. Bü-

tün dünyada ortak bir bilim dili oluşturur.
Tablo 1.3.1’de, periyodik cetveldeki ilk 20 elementin isimleri ve 

sembolleri verilmiştir.

Görsel 1.3.1: Kükürt

Element Adı Element 
Sembolü

Element
 Adı

Element 
Sembolü

Element 
Adı

Element
 Sembolü

Hidrojen H Helyum He Lityum Li

Berilyum Be Bor B Karbon C

Azot N Oksijen O Flor F

Neon Ne Sodyum Na Magnezyum Mg

Alüminyum Al Silisyum Si Fosfor P

Kükürt S Klor Cl Argon Ar

Potasyum K Kalsiyum Ca

Tablo 1.3.1: Periyodik Sistemdeki İlk 20 Elementin İsimleri ve Sembolleri
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Tablo 1.3.2’de günlük hayatta sıkça karşılaşılan ve bilmeniz gereken bazı elementlerin adları ve sem-
bolleri  verilmiştir.

GELECEĞİN NOBEL ÖDÜLÜ ADAYLARINA

Bir metal alaşımı olan çeliğe %1 oranında katılan krom, çeliğin korozyondan (aşınma) etkilenme 
oranını %30 azaltır. Bu durum çeliğe yeni kullanım alanları kazandırır. Sizler de Tablo 1.3.2’den seçti-
ğiniz bir elementin kullanım alanlarını araştırarak bu elementin kullanım alanını genişletmek için yeni 
bir çalışma oluşturunuz.

BİLEŞİK
Farklı elementlerin belirli oranlarda, 

kimyasal yöntemlerle bir araya gelerek 
oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. 

Bileşiklerin bazı özellikleri aşağıda 
verilmiştir.
• Saf maddedir.
• Homojen maddedir (hâl değişimi ha-

riç).
• Belirli ayırt edici özellikleri vardır 

(erime, kaynama noktası, yoğunluk 
gibi).

• Fiziksel yöntemlerle daha basit bi-
leşenlerine ayrıştırılamaz, kimyasal 
yöntemlerle ayrıştırılabilir.

• Bileşikler formüllerle gösterilir. Bazı 
bileşiklerin formülleri ve yaygın ad-
ları Tablo 1.3.3’te verilmiştir.

• Bileşiği oluşturan elementler arasın-
da belirli bir oran vardır. Örneğin 
suda hidrojen atomunun oksijen ato-
muna oranı 1

2 ’dir. 
• Bileşikler kendisini oluşturan bile-

şenlerin özelliklerini göstermez. 

Tablo 1.3.3: Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Bileşiklerin Yaygın Adları

Bileşik Formülü Yaygın Adı

H2O Su

HCl Tuz ruhu

H2SO4 Zaç yağı

HNO3 Kezzap

CH3COOH Sirke asidi

CaCO3 Kireç taşı

NaHCO3 Yemek sodası

NH3 Amonyak

Ca(OH)2 Sönmüş kireç

NaOH Sud kostik

KOH Potas kostik

CaO Sönmemiş kireç

NaCl Yemek tuzu

Neler Kazanılacak? Bileşiklerin formülleri adlarıyla eşleştirilirken

a) Bileşik tanımlanacak,
b) H2O, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, CaCO3, NaHCO3, NH3, Ca(OH)2, NaOH, KOH, CaO, NaCl bile-

şiklerinin yaygın adları tanıtılacaktır.

Tablo 1.3.2: Günlük Hayatta Sıkça Karşılaşılan Bazı Elementler ve Sembolleri

Element Adı Element 
Sembolü

Element 
Adı

Element 
Sembolü

Element 
Adı

Element 
Sembolü

Krom Cr Mangan Mn Demir Fe

Kobalt Co Nikel Ni Bakır Cu

Çinko Zn Brom Br Gümüş Ag

Kalay Sn İyot I Baryum Ba

Platin Pt Altın Au Cıva Hg

Kurşun Pb
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Acil durumlarda aranacak 
numaralar
Acil ilk yardım: 112                  
Zehir danışma merkezi: 114         
İtfaiye: 110

BİLİYOR MUSUNUZ?  

GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ 
Evimizde, iş yerimizde, laboratuvarda ve endüstride kullanılacak her kimyasal maddenin üzerinde 

mutlaka çeşitli uyarı, risk ve önlem bilgileri bulunur. Kullanmadan önce bu maddelerin etiketleri dikkatle 
okunmalı ve o madde ile çalışırken gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kimyasal maddelerin üzerinde yer alan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretlerine risk piktog-
ramları denir. Bu işaretler ve anlamları aşağıda verilmiştir.

Yanıcı Maddeler 
Üzerinde Görsel 1.4.2  işaretini bulunduran maddeler yanıcı ve par-

layıcıdır. Bu maddelerin tutuşma sıcaklıkları düşüktür. Tutuştuğu za-
man zor söndürülür ve söndürülmesi uzmanlık ister. Küçük çaplı yan-
gınlarda yanan bölgenin hava ile teması kesilmelidir. Yanıcı maddeler 
vücut ile temas ettirilmemeli; ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutulmalıdır. 
Bu maddelerden korunmak için gözlük, eldiven, önlük kullanılmalı, ge-
rekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.

Bu işaret alkol içeren sıvılar ve aseton gibi maddelerin bulunduğu 
kapların üzerinde yer alır. Görsel 1.4.2: Yanıcı maddeler

Yakıcı Maddeler 
Görsel 1.4.3ʼteki işaret yakıcı ve kolay tutuşabilir maddelerin bu-

lunduğu kapların üzerinde görülür. Bu maddelerle çalışırken koruyucu 
tedbirler alınmalıdır (gözlük, eldiven, önlük vb.). 

Yakıcı maddeler; kâğıt, ahşap gibi yanıcı malzemelerle temas etti-
rilmemelidir.

Oksijen, klor, nitrik asit, hidrojen peroksit gibi maddelerin bulun-
duğu kapların üzerinde yer alır. Görsel 1.4.3: Yakıcı maddeler

Aşındırıcı (Korozif) Maddeler
Görsel 1.4.4ʼteki uyarı işaretini bulunduran maddeler göz, cilt ve 

diğer dokulara teması hâlinde aşındırıcı ve yakıcı olabilen maddeler-
dir. Metal, cam, kumaş üzerinde de aşındırıcı etkiye sahiptirler.

Bu maddelerle çalışırken göz, cilt ve diğer dokulara teması engel-
lemek için gerekli tedbirler alınmalı, gözlük, eldiven, önlük gibi ko-
ruyucu ekipmanlardan yararlanılmalıdır. 

Sodyum hidroksit, sülfürik asit, hidroflorik asit, fenol gibi mad-
delerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır. Görsel 1.4.4: Aşındırıcı maddeler

16. Deney sırasında deneyi yapan kişi deney ortamından ayrıl-
mamalıdır.  

17. Kimyasal maddelerin ambalajları üzerindeki etiketler koparıl-
mamalı, karalanmamalı, şişelerden sıvı akıtılırken etiket ta-
rafı yukarı gelecek şekilde tutulmalıdır. Etiketleri bozulmuş 
ambalajlar kullanılmamalıdır.

18. Katı ve sıvı atıklar lavabolara dökülmemeli, etiketlerle belir-
lenmiş atık kaplarına atılmalıdır.

19. Kullanılmış deney malzemeleri yıkanmalı kesinlikle kirli bıra-
kılmamalıdır. 

20. Laboratuvardan çıkar çıkmaz eller hemen yıkanmalıdır.

21. Herhangi bir sağlık problemi olan öğrenci, öğretmenini bilgi-
lendirmelidir.

22. Öğretmenin onay vermediği hiçbir işlem ve deney yapılma-
malıdır.
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Patlayıcı Maddeler
Görsel 1.4.6ʼdaki işaret yanlış kullanıldığında patlamaya sebep 

olacak  kimyasal maddelerin üzerinde bulunur. 
Bu maddeler; kıvılcım, ısınma, alev, vurma, çarpma ve sürtün-

me etkisi ile patlayabileceği için ateş, kıvılcım ve ısıdan uzak tutul-
malıdır. 

Nitrogliserin gibi maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer 
alır.

Zehirli (Toksik) Maddeler
Görsel 1.4.7ʼdeki işareti bulunduran maddeler zehirlidir.
Bu maddeler; ağız, deri ve solunum yolu ile zehirlenmelere yol 

açacağı için kesinlikle vücut ile temas ettirilmemelidir. Zehirli madde-
ler kanser riski taşırlar.

Hidrojen sülfür, etilen amin gibi maddelerin bulunduğu kapların 
üzerinde yer alır.

Radyoaktif  Maddeler
Çevresine radyasyon yayan ve canlı dokularda kalıcı hasarlara 

neden olan madde ve yerlerde Görsel 1.4.8ʼdeki uyarı işareti bulunur. 
Çok tehlikelidirler. Bu işaretin bulunduğu bölgelerde dolaşılma-

malı, koruyucu giysiler kullanılmalıdır.

Çevreye Zararlı Maddeler 
Görsel 1.4.9ʼdaki  uyarı işaretini bulunduran kimyasal maddeler 

insan ve çevre sağlığına zararlıdır. Bu maddeler havaya, suya ve top-
rağa karıştığında oluşturdukları zararlı etkiler uzun süre gitmez.

Bu maddeler ile çalışıldıktan sonra atıkları kesinlikle doğaya atıl-
mamalı, lavaboya dökülmemeli, mutlaka kimyasal atık şişesine bo-
şaltılmalıdır.

 Bütün kimyasal maddelerin bulunduğu kapların üzerinde yer alır.

Çevrenizde bulunan kimya ile ilgili sanayi kuruluşlarına ilgili ma-
kamlardan izin alarak teknik gezi düzenleyiniz. Bu kurumlarda iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili nelere dikkat edildiğini öğreniniz. Edin-
diğiniz bilgileri ve fotoğrafları arkadaşlarınızla paylaşınız.

GEZEREK ÖĞRENİN

Görsel 1.4.6: Patlayıcı maddeler

 

Görsel 1.4.9: Çevreye zararlı maddeler

Tahriş Edici Maddeler  
Görsel 1.4.5ʼteki uyarı işaretini bulunduran maddeler ciltte, göz-

de ve solunum yollarında tahrişe neden olur. Tahriş edici maddeler 
vücut ile temas ettirilmemeli, bu maddelerin buharı kesinlikle solun-
mamalıdır. Korunma amaçlı gözlük, eldiven, önlük vb. kullanılmalı-
dır.

Bu işaretin bulunduğu madde ile çalışırken ortam havalandırıl-
malıdır. Tahriş edici maddelerin cilde temas etmesi durumunda cilt 
bol su ile yıkanmalı, alerji belirtisi varsa tıbbi bir kurumdan destek 
alınmalıdır. 

Sodyum hipoklorit, etil alkol gibi maddelerin bulunduğu kapla-
rın üzerinde yer alır.

Görsel 1.4.5: Tahriş edici maddeler

Görsel 1.4.8: Radyoaktif maddeler

Görsel 1.4.7 : Zehirli  maddeler Bİ
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