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GEÇEN DERS HAKKINDA

 Genel Kimyaya Giriş ve Bilimsel Yöntem
 Madde, Maddenin yapısı ve Özellikleri
 Maddelerin Sınıflandırılması ve Ayrılması
 Birimler ve Çevirme Faktörü
 Atom ve Atom Teorileri
 Atomlar ve Periyodik Tablo
 Mol Kavramı ve Avagadro Sayısı
 Ara Sınav
 Kimyasal Bağlar
 pH Kavramı
 Çözeltiler ve Çözünürlük
 Asitler
 Bazlar
 Gazlar
 Kimyasal Reaksiyonlar
 Final Sınavı



HAFTALIK AKIŞ

 Genel Kimyanın Tanımı
 Günlük hayatta kullanılan kimyasallar
 Kimya ve bilimi
 Bilimsel yöntemin tanımı
 Bilimsel yöntemin genel hatlarıyla açıklaması



HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

 Çözeltilerdeki asit-baz dengesini hesaplar.
 Çözeltilerin pH ve konsantrasyonlarını hesaplar.
 Gaz kanunları hakkındaki soruları çözer.
 İdeal gaz kanunu açıklar.
 Maddenin özelliklerini açıklar.
 Elementlerin atomik yapılarını ve özelliklerini Periyodik 

Tablodaki konumlarına göre tanımlar.
 Elementlerin özelliklerini Periyodik Tablodaki konumlarına 

göre tanımlar.



Beklentiler?



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Amaç?



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Aklınıza İlk Ne Geliyor?



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Örneğin: yemek pişirirken kimyasal bazı
tepkimeleri kullanıyoruz. Yemek yedikten sonra bu
besinlerin enerji kaynağı olarak kullanılması için bir
çok reaksiyon olmakta.

Otomobillerde kullanılan benzin birçok kimyasal maddeden oluşmakta. Benzinin
yanmasıyla elde edilen enerji ile otomobil hareket kabiliyeti açığa çıkar. Ancak
otomobilden çıkan egzoz dumanı Dünya’yı kirletmekte, yani kimyasal maddeler
kirliliğe de yol açmaktadır.

Nasıl Tanımlarsınız? Kimya bizi ve etrafımızdaki her şeyi içeren Maddenin
incelenmesidir. Yaptığımız işlerin çoğu bir kimyasal maddeyi
diğerine dönüştüren kimyasal tepkimeleri içerir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Günlük Hayatta Kullanılan Kimyasallar Nelerdir?



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

TUZLAR

 Nötralleşme reaksiyonları.

 Kimya Biliminde tuzun genel anlamı asit-baz
reaksiyonlarından elde edilen maddelerdir.

 Mutfak tuzu denilince bunlardan biri olan NaCl anlaşılır.

 Doğal olarak tuz madenlerinden kaya tuzu ve tuzlu göl
sularının rafine edilmesiyle elde edilir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

ŞEKER

 Fruktoz ve glukozun; sakkaroz vermek üzere ortaya çıkan
bileşenidir.

 Ülkemizde şeker pancarından üretilmektedir.

 Tropikal bölgelerde şeker kamışından elde edilir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

BAL

 Arı çiçeklerden aldığı nektar ve seyreltik şeker çözeltisini
mide bölgesinde özel ürettiği enzim ile bal olarak
peteklere boşaltır.

 Bal kabaca % 80 şeker ve %17 sudan ibarettir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

SİRKE

 Elma üzüm gibi meyvelerin içerdikleri şekerlerinin
çözeltilerinin fermantasyon yoluyla hava oksijeni ile
yükseltgenerek etil alkol, aset aldehit ve asetik aside
yükseltgenmesiyle elde edilen çözeltileridir.

 Kabaca asetik asit çözeltisidirler.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

KİMYA

Organik

Analitik

Fizikokimya 
(polimer kimyası 
ve teorik kimya)

İnorganik

Biyokimya



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

 Kimya, bilimin diğer birçok alanıyla ve insanın uğraştığı

birçok alanla ilişkili olduğu için, bazen «merkez bilim»

olarak da bilinir.

 Kanser, AIDS vb. hastalıklara karşı ilaç geliştirilmesi için

kimyacılar diğer disiplinlerle çalışmaktadır.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Çevremizdeki eşyaların analizi bize,

eşya  malzeme  madde  element  atom  sırasını verir. 

Görülüyor ki çevremizde, boşlukta bir hacim işgal eden her
şeyin temeli madde element ve atom olmaktadır.

Öyleyse atom nedir?



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Kimya, bizi ve etrafımızdaki her şeyi içeren maddenin incelenmesidir.

Kimya; bilimin diğer birçok alanıyla ve insanın uğraştığı birçok alanla ilişkili
olduğu için, bazen “merkez bilim” olarak bilinir.

Kimya “gelişimini tamamlamış” bir bilim olmakla birlikte, kimyanın iç yapısı
yanıtlanmamış sorular ve açıklanmamış sorularla doludur.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Bilimi diğer çalışmalardan ayıran şey bilim adamlarının bilgi
edinmek için kullandıkları yöntem ve bu bilginin özel önemidir.
Bilimsel bilgi doğal olayların açıklanmasında bazen de
gelecekteki olayların önceden tahmin edilmesinde kullanılabilir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Bilimsel yöntem gözlemler, deneyler, yasa ve hipotezlerin
formüllendirilmesi ve kuramların bir bileşimidir.



DERS İÇERİĞİ BAŞLIĞI

Gözlem: Doğal veya 
Deneysel

Geçici Açıklama: 
Varsayım (Hipotez)

Hipotezi test etmek için 
düzenlenen deneyler

Hipotezin gözden geçirilmesi: 
Eğer deneyler yetersiz olduğunu 

gösterirse

Kuram (veya model): 
hipotezi güçlendirir

Deneyler: Kuram’ da 
öngürülenlerin test edilmesi

Kuramın 
Değiştirilmesi

Ortaya atılan Kuram: 
daha sonraki gözlemler ve deneyler 

modelin yetersiz olduğunu göstermezse



HAFTANIN ÖZETİ

 Genel kimyanın tanımı
 Günlük hayatta kullanılan kimyasallar
 Kimya ve bilimi
 Bilimsel yöntemin tanımı
 Bilimsel yöntemin genel hatlarıyla açıklaması



SORU VE ÖNERİLER



ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

 Genel kimyanın tanımı nedir? Açıklayınız.
 Günlük hayatta kullanılan kimyasalları açıklayınız.
 Kimya ve bilimini açıklayarak detaylandırınız.
 Bilimsel yöntemin tanımını yapınız.
 Bilimsel yöntemin genel hatlarıyla açıklamasını şekille gösteriniz.



BAŞVURULAN KAYNAKLAR

Petrucci, R. H.; Harwood, W. S.; Herring, F. G. (2015). Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar 
(Çeviri Editörü: Uyar, T. Aksoy, S). Ankara: Palme Yayıncılık.



BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Madde, maddenin yapısı ve özellikleri




