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Ders Akışı

Amaç: Temel kimya kavramları, molekül yapıları ve formülleri, 
periyodik sistem, kimyasal tepkimeler, çözeltilerin hazırlanması 
konusunda temel bilgilerin ve genel uygulamaların öğretilmesi.

İçerik: Temel kimya kavramları, madde ve atomun yapısı, molekül 
yapıları ve formülleri, periyodik sistem, kimyasal tepkimeler, 
çözeltilerin hazırlanması, mol, molarite ve % çözelti hesaplamaları.

Kodu Dersin Adı Yarıyıl Süresi(T+U) Kredisi AKTS Kredisi

KIM112 KİMYA 2 2 2 4



Bu ders sonunda neler öğreneceksiniz?  

1. Kimyanın Tanımı 

2. Kimyasal Güvenlik 
Sembolleri



• Kimya sözcüğü Eski Mısır dilinde kara toprak anlamına 
gelen Chemia sözcüğünden türemiştir. 

• Kimyanın temel konusu madde

• Maddenin yapı, özellik ve birbirlerine dönüşümlerini sağlayan 
reaksiyonları inceleyen bilim dalı.

• İnsan vücudu bir kimya laboratuvarı gibi çalışır!

Kimya ?



Kimya ?
• Vitaminler, proteinler, ilaçlar, plastik malzemeler, temizlik 

ürünleri, piller, genetik bilimi, bioyakıt üretimi… 

• Kimya, bilimin diğer birçok alanıyla ve insanın uğraştığı birçok 
alanla ilişkili olduğu için, bazen merkez bilim olarak adlandırılır.

• Havada, karada, denizde; faydalı ve zararlı olan her şeyde
kimya mevcuttur.



«İnsanlar yeni keşiflerden, kötülüklerden çok iyilik çıkaracaktır.» 

Marie Curie



Simya ≠ Kimya 

• Simya sözcüğünün Arapça Alkimia sözcüğünden türediği sanılmaktadır.
Al Arapçada belirli artikel, Kimia ise Eski Mısır dilinde Chem (kara 
toprak) ya da Yunanca Chyma (metal eritme) sözcüklerinden geldiği 
düşünülmektedir.

• Simyanın kökleri M.Ö. 3000 yılına gider. 
• Deneme yanılmaya dayalıdır.
• Maddenin yapısı ve özellikleri ile ilgili bilgiler elde edilmiştir. 

 Simyacılar ne yapmak istiyordu?



Kimya Bilimine Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

• Empedokles (MÖ 492-432)

Doğada bulunan elementleri su, 
ateş, hava, toprak olarak 
sınıflandırmış ve doğadaki her 
şeyin bu dört elementten 

oluştuğunu söylemiştir.



Democritus (MÖ 470-361)

• Atomun küçük ve bölünemez 
parçacıklardan oluştuğu fikrini ilk 
olarak söyleyen Yunanlı filozof.

• Bu parçacıklara Yunanca 
bölünemez anlamına gelen atom 
ismini vermiştir.



Aristo (MÖ 384-322) 

• Tüm maddeler dört temel 
elementten oluşmuştur ve dört 
temel özellikleri vardır: 

 Sıcak, soğuk, ıslak ve kuru. 

• Bu görüş Dalton’a kadar sürer.



Cabir Bin Hayyan (720-813)

• İlk Laboratuvar, 
• Harran, 
• İmbik Sistemi, 
• Kral Suyu





• Kimya alanındaki tecrübesini ve bilgilerini 
tıp alanında kullanmıştır. 

• Büyük hekim ve simyacı olup ilk kez çiçek 
ve kızamık hastalıklarının tedavisini 
sağlamış, tıpta uygulamıştır. 

• Kimyasal maddeleri metalik, bitkisel ve 
hayvansal şeklinde sınıflandırmıştır.

Ebubekir er-Razi (865-925) 



Robert Boyle (1626-1691)

• Aristo’nun Dört Temel Element 
Kuramı’ndan sonra elementi yeniden 
tanımlayan ilk kimya bilgini İngiliz 
Robert Boyle oldu. 

• Boyle, yaptığı bu tanımlama ile 
modern kimyanın kurucusu sayılır.
 Gazlar, element ve bileşik tanımları



Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)

• Modern Kimya’nın Babası,

• Terazinin kullanımı,

• Kütle korunumu yasası,

• Deneylerin sistematik hale 
getirilmesi





Marie Curie (1867- 1934)

• Tarihte iki Nobel Ödülü’ne sahip ilk 
insan 

• Nobel Ödülü alan ilk kadın
• Uranyum-Radyoaktivite
• 1911 yılında radyum ve polonyumun 

keşfi ve araştırılmasındaki rolünden 
ötürü Nobel Kimya Ödülü’ne layık 
görüldü.



Aziz Sancar

• Aziz Sancar, hücrelerin hasar 
gören DNA’ ları nasıl onardığını 
ve genetik bilgisini koruduğunu 
haritalandıran araştırmaları 
sayesinde 2015 Nobel Kimya 
Ödülü’ nü kazandı.



2020 Kimya Nobel Ödülü
• Emmanuelle Charpentier ve 

Jennifer Doudna, gen 
biçimlendirme teknolojisindeki 
çalışmalarıyla Nobel Kimya 
Ödülünü paylaşan ilk kadınlar 
oldu.

• Crispr-Cas9 adıyla bilinen 
"genetik makaslar" yaşayan 
hücrelerdeki DNA'larda belirli ve 
hassas değişiklikler yapmaya izin 
veriyor.



Bazı Uyarı ve Güvenlik İşaretleri



Elbisenin Güvenliği

Bu sembol, elbiseyi lekeleyecek veya yakacak 

maddeler kullanırken görülür.

Açık Alev Uyarısı

Bu sembol, yangına veya patlamaya sebep 

olabilecek alev kullanıldığında görülür.

Duman Güvenliği

Bu sembol, kimyasal maddeler veya kimyasal 

reaksiyonlar tehlikeli dumana sebep olduklarında 

görülür.



Eldiven

Cilde zararlı bazı kimyasal maddelerle çalışırken 

eldiven kullanılması gerektiğini hatırlatan uyarı işareti.

Elektrik Güvenliği

Bu sembol, elektrikli aletler kullanılırken dikkat edilmesi 

gerektiğinde görülür.

Yangın Güvenliği

Bu sembol, açık alev etrafında tedbir alınması 

gerektiğinde görülür.



Göz Güvenliği

Bu sembol, gözler için tehlike olduğunu gösterir. Bu 

sembol görüldüğünde koruyucu gözlük takılmalıdır.

Kesici Cisimler Güvenliği

Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi olan keskin 

cisimler olduğu zaman görülür.

Biyolojik Tehlike

Bu sembol, bakteri mantar veya tek hücreli hayvan 

veya bitki tehlikesi olduğunda görülür.



Isı Güvenliği

Bu işaret sıcak cisimlerin tutulması esnasında 

önlem alınmasını hatırlatmak içindir.

Kimyasal Madde Uyarısı

Bu sembol deriye dokunması halinde yakıcı veya 

zehirleyici etkisi olan kimyasal maddeler 

kullanılırken  görülür.



Radyoaktif Güvenliği

Bu sembol, radyoaktif maddeler kullanırken görülür.

Bitki Güvenliği

Bu sembol, zehirli veya dikenli bitkiler tutulacağı 

zaman görülür.

Hayvan Güvenliği

Bu sembol, canlı hayvanlar üzerinde çalışırken 

hayvanların ve öğrenci güvenliğinin sağlanması 

gerektiğinde görülür.



Tasarruflu Kullanım Uyarısı

Bu sembol, maddenin uygun bir şekilde

kullanılmasına dikkat edilmesi gerektiğinde ortaya

çıkar.

Zehirli Madde Uyarısı

Bu sembol, zehirli maddeler kullanılırken görülür.

Kırılabilir Cam Uyarısı

Bu sembol yapılacak deneylerde kullanılacak cam 

malzemelerin kırılabilecek türden olduğunu 

gösterir.



Kimyasal Tehlike Sembolleri

• Kimyasallar için temel güvenli depolama gereklilikleri ve alınması 
gereken önlemler açısından kimyasalların güvenlik sembollerinin 
bilinmesi önemlidir.











MSDS (Material Safety Data Sheet)  



• Kimyasalların kullanımı ve 
depolanması sırasında meydana 
gelebilecek sağlık ve güvenlik 
açısından risk oluşturabilecek 
durumları ortadan kaldırmak 
veya en aza indirmek için 
hazırlanan bilgilendirme 
dokümanıdır. 

(MSDS) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu veya Güvenlik Bilgi 
Formu



• Madde / Üreticinin Kısa 
Tanıtımı 

• Kimyasal Bileşimi 
• Kimyasalın Tehlikeleri 
• İlkyardım Bilgileri 
• Toksikolojik Bilgi
• Ekolojik Bilgi
• Bertaraf Bilgileri
• Taşımacılık Bilgileri
• Yasal Mevzuat Bilgileri
• Diğer Bilgiler

• Yangınla Mücadele Bilgileri 
• Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı 

Önlemler 
• Kullanım ve Depolama 

Özellikleri 
• Maruziyet ve Kişisel Korunma 

Bilgileri 
• Maddenin Fiziksel ve Kimyasal 

Özellikleri 
• Maddenin Kimyasal Kararlılığı 

ve Reaktivitesi

• MSDS’ lerde her maddeye özel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır: 



Metanolün Etiketi











Madde ve Özellikleri

Eylemsizlik 

Madde ?

Ekstensif

Tanecikli Yapı

Hacim 
Kütle

İntensif



Madde ?

• Kimyayı tanımlarken; «madde», «bileşim», «özellik»
• Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Kütlesi olan 

her şey taneciklerden (atom veya molekül) oluşur. (insan, su, 
atmosfer…) 

• Cisim



• Okuduğunuz kitap, sandalyeniz ve hatta vücudunuz bile maddeden 
oluşmuştur. 

• Daha az görünür olsa da etrafımızdaki hava da maddedir - o da 
uzayda yer kaplar ve kütlesi vardır. 

Radyo dalgaları, TV dalgaları, ısı, ışık, ses, akıl, sevgi ????



Maddelerin Ortak Özellikleri
• Kütle: Madde miktarı. 

• Eşit kollu terazi ile ölçülür. Simgesi m olup birimi kg'dır.

• Hacim: Boşlukta kapladığı yer. 
• V ile gösterilir. Birimi m3'tür.

• Eylemsizlik: Bir maddenin durumunu koruma isteği.
 Bir maddenin üzerine etkiyen bir dış kuvvet yoksa madde 

hareketsiz kalma, hareketli ise aynı yönde hareketini 
hareketini tek düze olarak sürdürme eğiliminde.  

 Maddenin kütlesiyle orantılıdır. 

• Tanecikli Yapı: atomlar              madde



• Özellik, madde örneğini başka madde örneklerinden ayırmak 
amacıyla kullanılır.

 Maddenin özellikleri              fiziksel ve kimyasal özellikler

• Bileşim, bir maddenin bileşenlerini ve bu bileşenlerin 
madde içerisindeki bağıl oranlarını belirtir.

 H2O bileşimi %11.19 H, %88.81 O



Fiziksel Özellikler
• Maddenin yapısını ve bileşimini değiştirmeyen 

özellikler. 
• Fiziksel özellikler, kapasite ve şiddet özellikleri
•

• Maddenin miktarına bağlı olan özelliklere 
kapasite (ekstensif) özellikleri (kütle, hacim), 

• Maddenin miktarından bağımsız olan 
özelliklere şiddet (intensif) özellikleri. 

Renk

Koku



Bir bardak su ile kocaman bir havuzun ekstensif ve intensif
özellikleri hakkında ne söylenebilir?



Maddenin İntensif Özellikleri
• Kırılganlık, 
• Dövülebilirlik, 
• Esneklik, 
• Renk, 
• Koku, 
• Tat, 
• Sertlik, 
• Elektrik ve ısı iletkenliği, 
• Erime noktası, kaynama noktası, 
• Yoğunluk, 
• Çözünürlük



Erime ve Donma Noktası
• Sabit basınç altında bir katının sıvıya dönüştüğü sıcaklığa erime 

noktası, aynı sıvının ısı kaybederek katılaştığı sıcaklığa da donma 
noktası denir. 



Kaynama Noktası
• Buharlaşma her sıcaklıkta! Sıvı yüzeyinde !
• Buhar Basıncı ? 

• Sıvıda oluşan buhar hemen ortamdan uzaklaşamaz. Belli bir süre sıvı yüzeyinde kalır ve 
basınç uygular.

• Oda sıcaklığında yüksek buhar basıncına sahip ise «uçucu»

• Buhar Basıncı = Dış Basınç             Kaynama Noktası. Buharlaşma Her yerde !

• Moleküller Arası Çekim Kuvveti      Buhar Basıncı      Kaynama Noktası      

Uçuculuk 

 Deniz Seviyesi ? Yukarı çıkınca, aşağı inince ne olur ?



Öz ısı (Özgül ısı) 
• Sabit basınçta 1 gram maddenin sıcaklığını 1 oC arttırabilmek için 

gerekli olan ısı miktarı.
• c ile gösterilir.

Bileşikler iç 
enerjiyi 

elementlere 
göre daha çok 
depolar! Daha 
yüksek özgül 

ağırlık!



• Belli bir miktar çözünenin belirli şartlar altında bir çözücü içerisinde 
çözünmesi. 

• Sabit sıcaklıkta, 100 gram çözücü içerisinde çözünebilen madde 
miktarı.

Yoğunluk (Özkütle)
• Sabit sıcaklık ve basınç altında, birim hacimde 

değişmeyen madde miktarı.

Çözünürlük



Buz niye suda yüzer?  Katı etil alkol niye batar?

Katılar > Sıvılar > Gazlar
İstisna ! Su ?



O
H

H

Katı haldeki H2O molekülleri altıgen şekilli kristal kafesler oluştururlar.



Soru:

Bir kenarı 3 cm olan küp şeklindeki bakır cismin kütlesi gramdır? 
( dbakır = 8,92 g.cm-3) 



Soru: 
Acımış tereyağında bulunan bütirik asidin 2,18 L’sinin kütlesi 2088 g’dır. 
Bütirik asidin g/mL cinsinden yoğunluğu ?



Genleşme
• Bir maddenin sıcaklığının artması sonucu hacminin artması. (gazlar 

için değil!) 

Esneklik
• Maddelere bir kuvvet uygulandığında boyutlarında meydana gelen 

değişim. (Sadece katılar)

İletkenlik 
• Elektrik akımına karşı gösterilen dirençtir. Bütün maddeler elektrik 

akımını az ya da çok iletirler.



Yalnız özkütlesi veya yalnız erime noktası 
veya yalnız kaynama noktası bilinen bir 

maddenin hangi madde olduğu anlaşılabilir 
mi?





• Genel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar,8.Baskı, Petrucci, Palme Yayıncılık 
• Kimya 1, Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Doç. Dr. Gamze Dolu, Pegem Akademi
• Laboratuar Teknikleri Kitabı, Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Saltan Evrensel
• Laboratuvar Teknikleri ve Temel Gıda Analizleri, Yrd. Doç. Dr. Ö. Faruk Gamlı

Kaynaklar



Haftaya ?

• Madde ve Özellikleri
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