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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl! 
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl. 
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm. 
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm. 
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm. 

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar? 

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn. 
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n; 
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:  
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan: 
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan. 

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda! 
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda, 
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda. 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm, 
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başm. 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl! 
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl; 
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;  
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

      Mehmet Âkif Ersoy 



GENÇLİĞE HİTABE 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarndaki asil kanda mevcuttur. 

Mustafa Kemal Atatürk 







7

GENEL MÜDÜRDEN ÖN SÖZ ......................................................................................................................................................................................................................................................  9

GİRİŞ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11

Laboratuvarda Çalışmayı Öğreniyorum  ................................................................................................................................................................................................................. 16

Kimyanın Alt Dalları  ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 23

Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi  ........................................................................................................................................................................................................................... 25

Termal Kirlenme  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 41

Suyu Kirleten Ne?  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................  59

Su Kirliliğinin Biyokimyası  .............................................................................................................................................................................................................................................................  76

Nanoparçacıkların Çevre Sorunlarının Çözümünde Kullanılması  .........................................................................................................................  96

Biyoplastik Yapalım  ................................................................................................................................................................................................................................................................................  109

Elementler Sistemi Tasarlıyorum  ..................................................................................................................................................................................................................................  120

Elementler İletişimde  .........................................................................................................................................................................................................................................................................  137

Derişim Birimlerini Keşfedelim  ..........................................................................................................................................................................................................................................  157

Çözeltilerin Koligatif Özellikleri  ............................................................................................................................................................................................................................................  181

RGB’ den İndikatöre ............................................................................................................................................................................................................................................................................  200

Tampon Çözeltilerin Özelliklerini Keşfedelim  ........................................................................................................................................................................................  224

Kimyasal Kinetik  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 241

Polimerik Yara Örtüsü  ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 260

İ Ç İ N D E K İ L E R





9

GENEL MÜDÜRDEN
ÖN SÖZ

Teknolojik gelişmeler, toplumsal ve kültürel değişimler eğitim sistemlerini de büyük ölçüde etkilemektedir. 
Bu süreçte eğitim programlarının çağın gerekleri doğrultusunda öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekil-
de geliştirilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Çoklu potansiyele sahip özel yetenekli öğrencilere 
yönelik farklılaştırılmış ve zenginleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ayrı bir önem taşımaktadır. 

Özel yetenekli öğrenciler genel anlamda akranlarına göre farklı gelişim özellikleri gösteren, özel akademik 
yeteneğe sahip, soyut fikirleri kolay anlayabilen, akıl yürütme ve muhakeme becerileri güçlü olan bireylerdir. 
Özel yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında olmaları ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzey-
de kullanmalarını sağlamak amacıyla 1995 yılında bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM) açılmış olup Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermeye başlamıştır. BİLSEM’lerde resim, 
müzik ve genel zihinsel yetenek alanlarında tanılanan öğrencilere alan uzmanları tarafından hazırlanmış prog-
ramlar uygulanmakta; öğrenciler uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri 
fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı olmak üzere 
beş aşamalı bir süreçten geçmektedirler.

Özel yetenekli öğrencilerimize yönelik uygulanan BİLSEM programlarının ve kullanılan yardımcı ders 
materyallerinin güncel gelişmeler dikkate alınarak revize edilmesi, programların farklı becerilerin gelişimini 
destekleyecek şekilde hazırlanması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda alanında yetkin öğretmen ve akade-
misyenlerin bulunduğu komisyonlar oluşturulmuş ve 19 branşta eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ta-
rafından yürütülen bu çalışmayla, ülke genelinde özel yetenekli çocuklarımızın gelişimlerinin desteklenmesi 
ve onlara sunulan eğitimin niteliğinin arttırılması amaçlanmıştır. Buna ek olarak özgün ve işlevsel materyal-
ler ile özel eğitim alanında hizmet veren öğretmenlere uygulamalarında rehberlik edecek bir yol haritası da 
sunulmuştur. Öğretmenlere rehber olması ve özel yetenekli öğrenciler ile çalışan tüm kurumlara ışık tutması 
amacıyla 19 branş bazında hazırlanan yardımcı ders materyalleri esnek bir yapıya sahiptir. Covid-19 pandemi 
sürecindeki tüm zorluklara rağmen titiz çalışmalar yürüten Genel Müdürlüğümüz personeline, akademisyen-
lerimize ve öğretmenlerimize verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Daha nice yeni çalışmalarda buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. Kemal Varın NUMANOĞLU 

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri

Genel Müdürü
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İçinde bulunulan yüz yılda bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı gelişmeler bilgilerin ve kullanılan tek-
nolojilerin sürekli güncellenmesini gerektirmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem vererek bilgi 
ve teknolojinin üretiminde başrol oynayan ülkeler değişimin ve gelişimin öncü rolündedir. Bu konuya yete-
rince değer vermeyen ya da veremeyen ülkeler ise bilim ve teknolojideki öncü ülkelere bağımlı kalacaklardır. 
Bilimsel bilgi ve teknolojinin üretiminde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine verilen önem kadar, bu faali-
yetleri gerçekleştirecek olan bireylerin özellikle bu konuda lokomotif görevi gören özel yetenekli öğrencilerin 
eğitimine de önem vermek gerekir. 

Özel yetenekli öğrencilerin zekâ yapılarındaki çok boyutluluk ile bundan kaynaklanan bireysel farklılıklara, 
tek düze ve esnek olmayan bir eğitim süreciyle hitap etmek etkili olmayacaktır. Bu öğrencilerin fen derslerinde 
özellikle ihtiyaç duydukları, gerçek yaşam problemleriyle karşılaşarak işbirlikli ortamlarda bilimsel kavramlarla 
ilgili bir anlayış ve sorgulama becerilerini geliştirmektir. Özel yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına ancak ilgi 
ve hazırbulunuşluklarına cevap verebilecek içerik, süreç ve ürün farklılaştırmaların olduğu etkinliklerle hitap 
edebilir. 

Yardımcı ders materyali niteliğinde hazırlanan bu kitapta özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu bilişsel 
özelliklere odaklanılarak sorgulamanın, merak duygusunun, yaratıcılığın ve üst düzey düşünme becerilerinin 
yer aldığı ve bilimsel sorgulamanın doğasının dikkate alındığı etkinliklere yer verilmiştir. Öğrencilerin geliş-
tirilen bu etkinliklerle hem bireysel hem de işbirlikli olarak çalışarak belirledikleri hipotezleri test etmeleri, 
bilimsel tartışmalara katılarak bilimsel iletişim becerilerini kullanmaları, günlük yaşamdan bir problemi fark 
etmeleri ve çözmeleri, bir ürün tasarlamaları ve geliştirmeleri hedeflenmiştir. Geliştirilen etkinliklerin bir başka 
hedefi özel yetenekli öğrencilerin bilimsel bilginin özelliklerini fark etmeleri ve oluşum sürecini kendilerinin 
deneyimlemesidir. 

Alanında deneyimli ve uzman öğretmenlerle geliştirilen etkinliklerin içeriği, kimyanın günlük yaşamdaki 
uygulamaları ve öğrencilerden gelebilecek muhtemel sorular dikkate alınarak zenginleştirilmiş ve farklılaştırıl-
mıştır. Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan kimya etkinliklerinde bilimsel 
tartışma, problem çözme, yaratıcı problem çözme, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (FeteMM), ya-
ratıcı drama gibi uygulamalara yer verilmiştir. Deney çalışmalarının ağırlıklı olduğu etkinliklerde kuramsal ve 
deneysel bilginin bir arada bulunduğu V diyagramı kullanılmıştır. 

Etkinliklerde yapılması beklenen deneylerin, güvenlik önlemlerine dikkat ederek açık ve otantik sorgulama 
düzeyinde olması hedeflenmiştir. Yani deneye ilişkin problemin ya da hipotezin öğretmen tarafından veril-
mesi ya da öğrenci/ler tarafından belirlenmesi, ardından problemin çözümüne, hipotezin ya da geliştirilen bir 
ürünün test edilmesine ilişkin sürecin ise öğrenci/ler tarafından tasarlanması ve uygulanması asıl hedeflenen 

Giris
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durumdur. Öğrenci çalışma yapraklarında deneysel kısım bu şekilde verilmiştir. Ancak öğretmene hazırlanan 
bölümde bu süreç rehberli sorgulama düzeyindedir. Yani öğretmene rehber olması amacıyla hangi deneyin 
nasıl yapılacağı ayrıntılı olarak sunulmuştur. Tekrar vurgulamak gerekirse burada öğretmenimizden beklenen, 
deneylerin açık veya otantik sorgulama düzeyinde yapılmasıdır. Etkinliklerin bazılarında soyut olan kimya 
kavramlarının somutlaştırılmasında ve mikro düzeydeki kimyasal olayların gözlenebilmesinde animasyonlar, 
kimyasal süreçlere bütünsel ve eleştirel bakılabilmesinde bilgi grafikleri, kimyasal gelişmeleri tarihsel süreciyle 
takip edilmesinde tarih şeridi gibi araçlar kullanılmıştır.   

Kitapta Bilim ve Sanat Merkezleri Kimya Dersi Öğretim Programı çerçevesinde sırayla BYF, ÖYG1 ve ÖYG2 
programına göre hazırlanmış etkinlikler yer almaktadır. BYF etkinlikleri öğrenciye kimyayı ve kimyanın alt 
disiplinlerini tanıtacak şekilde düzenlenmiştir. Kitapta hazırlanan BYF etkinliklerinin ortak teması olarak “su 
okuryazarlığı” belirlenmiştir. Ancak öğretmen bulunduğu çevreye, öğrencilerin ilgili alanlarına ve ihtiyaçlara 
göre bu temayı değiştirebilmelidir. Örneğin “su okuryazarlığı” yerine “salgın hastalıklar ve aşılanma, genetiği 
değiştirilmiş organizmalar, zirai ilaçlar ve kimyası, gıdalarda kullanılan kimyasallar, arkeoloji ve kimya, küre-
sel ısınma ve kimyasal etkileri, doğadaki ve vücudumuzdaki denge sistemleri, bağışıklık sistemi ve biyolojik 
saat, asit yağmurları, vb…” temalarını dikkate alarak etkinlikleri tekrar düzenleyebilir. Burada unutulmaması 
gereken en önemli nokta hangi tema belirlenirse belirlensin BYF etkinliklerinde ana amaç öğrencilere kimya 
ve kimyanın alt disiplinlerinin başlıca çalışma konularının ve bu alanlarda kullanılan yöntemlerin tanıtılması 
olmalıdır.

Kitabın ÖYG1 bölümünde, öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak var olan durumları analiz etmeleri ve 
problem çözmeleri ya da bir ürün tasarlamaları beklenmektedir. Bu bölüm aynı zamanda eğitsel oyun ve drama 
ile bilişsel ve duyuşsal özelliklerin fark edildiği etkinliklerden oluşmaktadır. ÖYG2 bölümünde öğrencilerin üst 
düzey düşünme becerilerini etkin olarak kullanıldıkları etkinliklere yer verilmiştir. Tüm etkinliklerde olduğu 
gibi özellikle bu bölümdeki etkinlikler de kimyanın özel uygulamaları hakkında bakış açısı kazandıracak ve 
proje hazırlamaya bir basamak olacak şekilde hazırlanmıştır.

BYF, öğrencilerin kimyayı ve öğretmenlerin de öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini keşfettikleri ve alan yön-
lendirmesinin yapıldığı süreçtir. ÖYG1 ve ÖYG2 ise öğrencilerin özel yeteneklerinin, üst düzey düşünme be-
cerilerinin geliştiği ve kullanıldığı, alanda derinleşmenin sağlandığı, Proje Üretimi ve Yönetimi aşamasına ha-
zırlık yapılan bir süreçtir. Tüm etkinliklerde ölçme ve değerlendirme uzmanlarının rehberliğinde hazırlanan, 
öğretmenlerin öğrencilerini ve öğrencilerin de kendilerini bilişsel ve duyuşsal alanda tanıyabilecekleri ölçme 
ve değerlendirme araçlarına yer verilmiştir. Öğretmenlerin bu araçlardan yararlanarak özel yetenekli öğrencile-
rin özelliklerini belirlemeleri ve süreçte gelişimlerini takip edebilmeleri hedeflenmiştir. Özellikle BYF sürecin-
de uygulanan etkinliklerde kullanılan ölçme ve değerlendirme araçlarından elde edilecek veriler, öğrencilerin 
kimya alanında ÖYG programına önerilip önerilmemesi kararının verilmesinde mutlaka göz önünde bulun-
durulmalıdır. 

Etkinliklerin uygulama şekli ve süreleri öğretmen ve öğrencinin hazırbulunuşluk düzeylerinin yanı sıra, 
kurumun fiziki şartları ve materyal yeterliliğine göre değişiklik gösterebilir. Bu kitapta sunulan etkinliklerde yer 
verilen araç ve gereçlerin temininde optimum koşullar dikkate alınmıştır. Etkinliklerde belirtilen süreler öğren-
cilerin odaklandıkları ve öğretmenin de derinleştirdiği konuya ve sürece göre değişiklik gösterebilir. Bu kitapta 
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yer alan etkinlikler öğretmene uygulamayla ilgili yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Konuya, öğrencilerin 
ilgi alanlarına, ihtiyaçlara göre bilimsel çerçevesi dikkate alınarak öğretmen tarafından farklılaştırılabilir ve 
zenginleştirilebilir. 

Etkinlikler bilim ve sanat merkezinde görev yapan alanında uzman kimya öğretmenleri ve akademisyenler-
den oluşan bir komisyonun uzun bir süre ve yoğun emekleri sonucunda ortaya çıkmıştır. Ele alınan konuların 
ve öğretim yaklaşımlarının seviyeye uygun, güncel ve yaşam temelli olması hedeflenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Yeteneklilerin Ge-
liştirilmesi Daire Başkanlığı yetkilileri başta olmak üzere, bu ürünün ortaya çıkmasında emeği geçen herkese 
teşekkür ederiz.

Alanında ilk olma niteliği taşıyan bu kitabın ülkemiz özel yetenekliler eğitimine ve kimya eğitimine katkı 
sağlamasını temenni ederiz.

Faydalı olması dileğiyle...

Kimya Kitabı Yazım Komisyonu
Mart, 2022
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ETKİNLİK NO : 1
EĞİTİM PROGRAMI : BYF

MODÜL/TEMA : Laboratuvar Uygulamalarına Giriş

ÖĞRENME ALANI : Laboratuvar Güvenliği ve Malzeme Tanıtımı

ETKİNLİK ADI : Laboratuvarda Çalışmayı Öğreniyorum

YÖNTEM VE TEKNİK : Yaparak-Yaşayarak Öğrenme

SÜRE : 2*40 dk.

KAZANIMLAR

1.1. Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken güvenlik kurallarını fark eder. 
a. Laboratuvar kavramının tanımı, amacı ve tarihçesine kısaca vurgu yapılır.
b. Kimyada kullanılan sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı işaretleri (yanıcı, yakıcı, korozif, patlayıcı, tahriş 

edici, zehirli (toksik), basınç altında gaz, radyoaktif, tıbbi atık ve çevreye zararlı anlamına gelen işaretler) 
tanıtılır.

c. Laboratuvar güvenliği için temel uyarı işaretlerinin bilinmesinin gerekliliği ve önemi vurgulanır. 
ç. Laboratuvarda yaşanabilecek bir tehlike durumuna karşı özgün bir güvenlik sembolü tasarımı yapılır. 

1.2. Kimya laboratuvarında bulunan temel malzemeleri amacına uygun şekilde kullanır. 
a. Beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi 

laboratuvarda bulunan temel araç gereçler tanıtılır. 
b. Katı hâldeki kimyasaldan örnek alınması, kütlesinin hassas teraziyle belirlenmesine ilişkin uygulamalar 

yapılır. 
c. Sıvı çözeltiden uygun malzemeyle örnek alınması, miktarının hacimce belirlenmesi ve değerinin dereceli 

kapta doğru okunmasına ilişkin uygulamalar yapılır. 
Öğrencilere dersin başlangıcında laboratuvar kavramının tanımı ve amacı basitçe yapıldıktan sonra Görsel 

1.1 ve Görsel 1.2 üzerinden aşağıdaki soruları tartışmaları sağlanır.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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• Görsel 1.1 ve Görsel 1.2’deki laboratuvar araç gereçleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? 
• Bu görsellerin hangi dönemlere ait olduğunu düşünüyorsunuz? 
• Tarihte bilinen ilk laboratuvarı kuran bilim insanı kimdir?

Bir bilim dalı veya çalışma alanı kapsamında, çeşitli malzeme ve cihazları kullanarak deneysel çalışmalar, 
analizler ve gözlemlerin yapıldığı mekânlara laboratuvar denir. Kimya laboratuvarlarında maddenin yapısı ve 
özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için çeşitli deneysel çalışmalar yapılabilmektedir. Günümüz labora-
tuvarlarında bu deneysel çalışma ve analizleri yapabilmek için birçok araç gereç ve cihazlar kullanılmaktadır. 

Görsel 1.2 günümüzde kullanılan bir damıtma düzene-
ğidir. Fakat bugün laboratuvarlarda kullanılan araç gereçle-
rin ortaya çıkış süreci çok geçmişe dayanmaktadır. Görsel 1.1 
MS 300-500 yılları arası ortaya çıkmaya başlayan kimya araç 
gereçlerine aittir. Buradaki araç gereçlerin şekilleri günümüz 
laboratuvarlarında kullanılanları anımsatmaktadır ve o yıllar-
dan itibaren kullanılmaya başlayarak zamanla değişmiş, geliş-
miş ve hassasiyetleri artırılmıştır. 

Tarihteki ilk laboratuvarın Orta Çağ döneminde yaşayan 
Cabir bin Hayyan (720-815) tarafından kurulduğu bilinmek-
tedir. Cabir bin Hayyan, maddenin tanımlanmasına, kimya 
alanı ile ilgili terminolojinin oluşturulmasına ve imbikler, fı-
rınlar, değişik şekildeki tencereler ve kap-kacaklar kullanarak 

Görsel 1.2 Ayrımsal damıtma düzeneğiGörsel 1.1 Eski dönemlerde kullanılan 
bazı kimya araç gereçleri

Görsel 1.3 Güvenlik önlemlerine dikkat 
etmeyen bir öğrenci
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Görsel 1.4 Kimyasal madde şişesi Görsel 1.5 Evde kullanılan temizlik malzemeleri

yeni kimyasal işlemler geliştirilmesine verdiği katkılar sebebiyle kimya biliminin (o dönemler simya olarak 
adlandırılıyor) gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Öğrencilerle laboratuvarın tanımı, amacı ve tarihçesi hakkında kısaca tartışma yaptıktan sonra laboratuvar 
güvenliği konusuna geçiş yapılır. Laboratuvarların maddenin yapısı ve özellikleri hakkında keşifler yaptığımız, 
merakımızı giderdiğimiz, heyecanlandığımız yerler olduğu kadar aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısın-
dan kurallara uyulmadığında oldukça tehlikeli yerler olabileceği Görsel 1.3 üzerinden vurgulanarak aşağıdaki 
sorular öğrencilere yönlendirilir. 

• Laboratuvar ortamlarında deneysel çalışmalar yaparken hangi tehlikelerle karşılaşabiliriz?
• Deneysel çalışmalar için kullanılan laboratuvar araç gereçleri ve kimyasal maddelerin kulla-

nımındaki riskler nelerdir?
• Laboratuvar çalışmalarında güvenliğimizi sağlamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Öğrencileri konu hakkında düşündürmeye yönelik bu sorular sonrası “Laboratuvar Güvenliği Hakkında
Bilmemiz Gerekenler Etkileşimli Animasyonu” üzerinden bir laboratuvarda dikkat edilmesi gereken 

durumların neler olabileceği ve bu durumlarda neler yapılabileceği tartışılır. “Laboratuvar Güvenliği Hakkında 
Bilmemiz Gerekenler Etkileşimli Animasyonu“na bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Laboratuvarda karşılaşılabilecek genel risk durumları tartışıldıktan sonra kimya laboratuvarları açısından 
en önemli tehlike kaynağı olan kimyasal maddelerin kullanımında alınması gereken önlemlere dikkat çekilir. 

Laboratuvara bir kimyasal madde şişesi (Görsel 1.4) ve evde kullanılan (çamaşır suyu, kireç çözücü, bu-
laşık deterjanı vb.) temizlik malzemelerinden (Görsel 1.5) getirilerek öğrencilerden etiketlerini incelemeleri 
istenir. Etiketlerinde yer alan güvenlik uyarı işaretlerine dikkat çekilerek ne anlama geldikleri hakkında tah-
minde bulunmaları istenir. Bu işaretlerin sadece kimya laboratuvarında kullanılan kimyasal kaplarında değil, 
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Görsel 1.6 Kimyasal madde güvenlik uyarı işaretleri

• Bu uyarı işaretinin anlamı ne olabilir?
• Bu uyarı işaretiyle karşılaştığımız durumlarda sizce nelere dikkat etmeliyiz? Hangi önlemleri 

almalıyız?

evlerimizde kullandığımız çeşitli ürünler üzerinde de yer aldığına vurgu yapılır. Bu nedenle bu işaretlerin 
anlamını bilmenin kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda uyarıcı olduğuna dikkat çekilir. 
Daha sonra Görsel 1.6’da yer alan kimyasal madde güvenlik uyarı işaretleri gösterilerek aşağıdaki sorular 
üzerinden tartışma yaptırılabilir.

KİMYASAL MADDE GÜVENLİK UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI
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Kimyasal madde güvenlik uyarı işaretleri ile ilgili açıklamalar yapıldıktan sonra öğrencilerden laboratuvar-
da karşılaşabilecekleri bir risk durumuyla ilgili kendi özgün güvenlik uyarı işaretlerini 5 dakikalık süre için-
de tasarlamaları istenir. Sonrasında her öğrencinin tasarladığı uyarı işaretini arkadaşlarıyla paylaşarak anlamı 
hakkında tahminler alındıktan sonra kendi açıklamasını yapması sağlanır.

Dersin sonraki kısmında laboratuvarda kullanılan temel araç gereç ve cihazlar tanıtılır. Laboratuvarın fi-
ziksel alt yapısına bağlı olarak beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, 
büret, ayırma hunisi, soğutucu, cam baget, spatül, saat camı, piset, pipet pompası, laboratuvar standı, terazi, 
ısıtıcı, manyetik karıştırıcı, çeker ocak vb. araç gereç ve cihazlar gösterilerek kullanım amaçları hakkında kısaca 
bilgilendirmeler yapılır. Mümkün olduğunca tanıtılan tüm araç gereç ve cihazlara öğrencilerin temas ederek 
incelemeleri sağlanmalıdır.

Laboratuvar araç gereç ve cihazları hakkında 
gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra 
öğrencilere katı hâldeki kimyasaldan örnek 
alınarak kütlesinin hassas teraziyle belirlenmesine 
yönelik uygulama yaptırılır. Öğrenciler açısından 
riskli olmayan katı hâldeki bir kimyasal orijinal 
kabıyla verilerek aşağıdaki yönergeye uygun 
ölçüm yapılması sağlanır.

1. Tartımı yapılacak katı kimyasalın etiket 
bilgilerine göre nelere dikkat edilmesi gerektiği 
ve hangi önlemlerin alınacağı sorgulanır. (Etiketi 
olmayan kimyasal maddelerin kullanımının 
risklerine dikkat çekilir.)

2. İhtiyaç hâlinde eldiven, koruyucu gözlük ve maske gibi güvenlik ekipmanlarından hangilerinin 
kullanılması gerektiğine karar verilir. 

3. Tartım yapılması için ihtiyaç duyulan spatül, saat camı, hassas terazi vb. araç gereçler belirlenir.

4. Tartım alınacak katı miktarı kullanılan terazinin hassasiyetine bağlı olarak belirlenir.

5. Hassas terazi açılarak kefesi üzerine tartılacak miktara uygun saat camı yerleştirilir. Saat 
camının kuru olmasına dikkat edilir. 

6. Saat camının hassas terazide darası alınır. 

7. Kimyasal madde kabı açılarak kuru ve temiz bir spatül yardımıyla alınan katı madde yavaş 
yavaş istenen tartıma gelinceye kadar saat camına aktarılır. Bu sırada kimyasal maddenin 
etrafa saçılmamasına dikkat edilir. 

8. İstenen miktar tartıldıktan sonra spatül lavaboya konur. (Kullanılan malzemelerin işi bitince 
masa ya da banko üzerinde bırakılmasının tehlikelerine dikkat çekilir.)

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Hassas terazi • Spatül

• Saat camı • Dereceli silindir

• Beher • Pipet

• Huni • Kimyasal madde

• Sıvı çözelti halinde 
uygun bir

• Katı halde uygun bir 
kimyasal madde
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9. Kimyasal madde kabının kapağı kapatılır. (Kullandıktan sonra kimyasal madde kaplarının kapağının 
derhâl kapatılması gerektiğine dikkat çekilir.)

10. İstenen tartımda saat camına alınan kimyasal madde terazi üzerinde alınarak kullanılacağı yere 
aktarılır.

11. Kullanılan saat camı ve spatül suyla yıkanır ve kurutulur.

Sonrasında sıvı çözeltiden uygun araç gereçle örnek alınması, miktarının hacimce belirlenmesi ve 
değerinin dereceli kapta doğru okunmasına yönelik uygulama yaptırılır. Öğrenciler açısından riskli 
olmayan kimyasal çözelti orijinal kabıyla verilerek aşağıdaki yönergeye uygun ölçüm yapılması sağlanır.

1. Hacim ölçümü yapılacak kimyasal çözeltinin etiket bilgilerine göre nelere dikkat edilmesi gerektiği 
ve hangi önlemlerin alınacağı sorgulanır. (Etiketi olmayan kimyasal maddelerin kullanımının 
risklerine dikkat çekilir.)

2. İhtiyaç hâlinde eldiven, koruyucu gözlük ve maske gibi güvenlik ekipmanlarından hangilerinin 
kullanılması gerektiğine karar verilir. 

3. Sıvı çözeltiden örnek alınması ve hacim ölçülmesi için ihtiyaç duyulan beher, pipet, huni, dereceli 
silindir vb. araç gereçler belirlenir.

4. Hacim ölçümü için pipet kullanılacaksa alınacak miktara uygun pipet ve pipet pompası seçilerek 
istenen hacimde sıvı pompa yardımıyla pipete çekilir. Pipetteki sıvı çözelti hizası göz yüksekliğine 
getirildiğinde iç bükeyinin alt kısmının ölçülmek istenen hacim çizgisine denk gelmesi gerektiği 
vurgulanır. (Pipete sıvı çekmek için ağız kullanmanın tehlikesine dikkat çekilir.)

5. Sıvı çözeltinin hacminin ölçülmesinde dereceli silindir kullanılacaksa sıvı çözeltinin stok şişesinden 
temiz bir behere bir miktar aktarılır ve stok şişesi hemen kapatılır. (Stoktan alınıp kullanılan 
çözeltinin yine aynı stok şişesine geriye boşaltılmasının çözeltinin saflığının etkilemesi nedeniyle 
tercih edilmediği vurgulanır.)

6. Dereceli silindire bir huni yerleştirdikten sonra behere alınmış olan çözelti yavaş yavaş dereceli 
silindire aktarılır. Ölçülmek istenen hacme yaklaşınca aktarım durdurulur. Huni kaldırılarak lavaboya 
konulur. (Kullanılan cam malzemelerin işi bitince masa ya da banko üzerinde bırakılmasının 
tehlikelerine dikkat çekilir.)

7. Temiz bir pastör pipetine bir miktar çözelti alınır. Daha sonra damla damla dereceli silindirde 
istenen hacme gelene kadar eklenir. 

8. Dereceli silindir ile ölçüm yapılırken düz bir zeminde olması ve sıvı çözelti hizası göz yüksekliğine 
getirildiğinde iç bükeyinin alt kısmının ölçülmek istenen hacim çizgisine denk gelmesi gerektiğine 
dikkat çekilir. 

9. Sıvı çözelti istenen hacimde ölçüldükten sonra dereceli silindirden kullanılacağı yere aktarılır. 

10. Kullanılan huni, pipet ve dereceli silindir suyla yıkanır ve kurutulur.
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• Kimyasal maddelerden örnek almadan önce etiket bilgileri neden kontrol edilir? 
• Kimyasal madde stok kaplarının kapağı neden açık bırakılmamalıdır?
• Örnek almak ve ölçüm için kullanılan cam malzemelerin işleri bitince ne yapılmalıdır?
• Katı maddeden örnek alıp tartım yapılması sırasında nelere dikkat etmek gerekir?
• Sıvı çözelti hacmi ölçme araçlarını kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

 Yapılan uygulamalar sonrasında aşağıdaki sorulardan bazıları öğrencilere yönlendirilerek laboratuvar araç 
gereçlerinin kullanılmasında oluşturdukları farkındalıklar hakkında değerlendirme yapılması sağlanır.
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ETKİNLİK NO  : 2
EĞİTİM PROGRAMI  : BYF

MODÜL/TEMA  : Genel Kimya

ÖĞRENME ALANI  : Kimyanın Alt Dalları

ETKİNLİK ADI  : Kimyanın Alt Dalları

YÖNTEM VE TEKNİK  : Araştırma-Sorgulama

SÜRE  : 40 dk.

KAZANIMLAR

2. Kimyanın başlıca çalışma alanlarını inceler.
Kimyanın başlıca alt çalışma alanları olan anorganik kimya, fizikokimya, analitik kimya, biyokimya, organik 

kimya, çevre kimyası, polimer kimyası ve nano kimya alanları incelenir.

KİMYANIN ALT DALLARI

Öğretmen tarafından dersin başlangıcında dikkat çekmek amacıyla öğrencilerden  Görsel 2.1’i  incelemeleri 
ve  bu görsellerin kimya ile olan ilişkisi hakkında yorum yapmaları istenir. Öğrencilerin yorumlarından yola 
çıkılarak görsellerin incelenmesine devam edilir. Aşağıdaki sorular öğrencilere yöneltilerek soruların cevaplan-
dırılması sağlanır. Ardından Kimya biliminin alt disiplinlere ayrılma nedeninin bilgilerin sistemli hâle getiril-
mesi ihtiyacından doğduğu vurgulanarak alt disiplinlerde ne gibi çalışmalar yürütüldüğü anlamlandırılmaya 
çalışılır. 

1. Kimyacılar neler yapar?
2. Kimyacıların çalışma alanları nelerdir?
3. Kimyanın alt alanlara ayrılarak incelenmesine neden gerek duyulmuştur?
4. Görsel 2.1’de verilen fotoğraflar ile hangi alanlar eşleştirilebilir? 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Görsel 2.1 Kimya ve alt alanları

ÇEVRE 
KİMYASI

ANALİTİK 
KİMYA

B İ YO K İ M YA

ANORGANİK
KİMYA

NANOKİMYA

FİZİKOKİMYA

POLİMER
KİMYASI

ORGANİK
KİMYA
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ETKİNLİK NO  : 3
EĞİTİM PROGRAMI  : BYF

MODÜL/TEMA  : Anorganik Kimya/Su Okuryazarlığı

ÖĞRENME ALANI  : Maddenin Yapısı

ETKİNLİK ADI  : Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

YÖNTEM VE TEKNİK  : Bilimsel Tartışma (Argümantasyon)

SÜRE  : 3*40 dk.

KAZANIMLAR:

3. Anorganik kimyacıların başlıca çalışma alanlarını ve kullandıkları yöntemleri keşfeder. 

a. Anorganik kimyacıların çalışma alanları ve kullandığı yöntemler keşfettirilir.

b. Atom modellerinin tarihsel gelişimini eleştirel gözle değerlendirir.

c. Atom modellerini tarihsel gelişimine ilişkin Web 2.0 araçlarıyla tarih şeridi hazırlanır. 

ç. Cern’de yapılan çalışmalar araştırılarak paylaşılır.

“Etkinliğe başlamadan önce; argüman ve argüman bileşenleri olan veri, iddia, kanıt, destekleyici, çürütücü 
kavramlarını örneklerle açıklayabilirsiniz. Bunun için Er (2008); Venville ve Dawson, (2010); Günel vd., (2012); 
Polat (2014) ve Şahin (2018)’in çalışmalarını da inceleyebilir ve yararlanabilirsiniz.”

ATOM MODELLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ

Öğretmen derse aşağıdaki pasaj ile başlar.

“İnsanlar sürekli olarak maddenin yapısını merak etmişler, nelerden yapıldığını, nasıl yapıldığını nasıl sı-
nıflandırılması gerektiğini sürekli sorgulamışlar ve tartışmışlardır. Bu tartışmalar Antik Dönem’e kadar uzanır. 

Antik Dönem’den günümüze kadar gelen bu tartışmalarla beraber hem atom hakkında farklı görüş ve mo-
deller ortaya çıkmış hem de yapılan çalışmalar varsayımlardan öteye gitmemiştir.” 

ile pasajı bitirir.

Soluduğumuz havadan içtiğimiz suya, havada uçuşunu izlediğimiz kuştan üzerinde yürüdüğümüz toprağa 
kadar çevremizde gördüğümüz her şey atomlardan oluşmuştur. Anorganik kimya da, atomların tüm özellikle-
rini, kimyasal yapılarını, davranışlarını araştıran bir kimya alt bilim dalı olup farklı disiplinlerde yapılan çalış-
malarda da önemli rol oynamaktadır. Tıp, çevre bilimi, süper iletkenlik, inşaat ve nanoteknoloji gibi çok farklı 
alanlarda anorganik kimya etkin olarak kullanılan temel kimya bilimidir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Görsel 3.1 Thales

İyonya filozoflarından olan Tha-
les (Tales, MÖ 624-545) dünya-
daki ilk maddenin su olduğunu 
iddia etmiştir (Görsel 3.1). Bü-
tün diğer varlıkların ve cisimle-
rin ise suyun form değişmesi ile 
meydana geldiğini söylemiştir. 
Suyun bir element olduğunu dü-
şünmüştür.

Görsel 3.2 Aristo

Yunanlı Aristo (Aristo, MÖ 384-
322) maddenin asla bir form ola-
rak tek başına bulunamayacağı-
nı ileri sürmüştür (Görsel 3.2). 
Her şeyi araştırdığını düşünerek 
maddenin sıcak ve soğuk, kuru 
ve yaş çiftleri olarak tanımlana-
bileceğini söylemiştir. Maddenin 
dört elementten oluşabileceğini 
düşünmüştür.

Görsel 3.3 Democritus

Yunanlı filozof Democritus (De-
mokriturs, MÖ 460-370) evre-
nin bölünemeyen parçalardan 
oluştuğunu söylenmiştir (Görsel 
3.3). Bu parçacıklara bölünemez 
anlamına gelen atom ismini ver-
miştir. Atomun görülemediğini 
ve görülemediği için de bölüne-
meyeceğini belirtmiştir. 

Öğretmen, öğrencileri bu dersin hedefleri ile ilgili haberdar eder.

“Fen bilimleri dersinizde madde ile ilgili etkinlikler yapmıştınız. Bugünkü çalışmalarımız sonucunda mad-
denin nelerden oluştuğunu anlamanız ve atom modellerinin tarihsel gelişimini eleştirel gözle değerlendirmeniz 
beklenmektedir. Bunları yaparken aynı zamanda anorganik kimyanın çalışma alanlarının ve yöntemlerinin bir 
bölümünü de keşfetmiş olacaksınız.” diyerek hangi kavramların öğrenileceği ile ilgili öğrencileri bilgilendirir.

“Yapacağınız etkinlikler süresince atom modelleri ile ilgili bir tarih şeridi oluşturmanızı ve ders sonunda 
bunu sunmanızı istiyorum.” diyerek öğrencilerin etkinlik defterlerinde bulunan tarih şeridini doldurmaları 
istenir. Dileyen öğrencilerin, gerekli teknolojik araçların bulunması ve yeterli sürenin olması durumunda bu 
tarih şeridini arkadaşlarına sunmak için internet tabanlı araçlardan da yararlanabilmesi sağlanabilir. 

Hazırlanacak olan tarih şeritlerinin değerlendirilmesinde kullanılacak olan form, öncesinde öğrencilere göste-
rilerek öğrencilerin değerlendirme kriterlerini görmeleri sağlanmalıdır.
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1. DURUM

Öğretmen sınıfa öğrencilerin çalışma defterlerinde de bulunan aşağıdaki karikatürü (Görsel 3.4) gösterir.

Görsel 3.4 Democritus ve öğrencileri

Democritus ile benzer görüşleri kendisinden yaklaşık 2200 yıl sonra yaşayan Dalton (Daltın) da dile getir-
miştir. 

DALTON (Daltın, 1803): Biliyorsunuz ki su hidrojen ve oksijenin belli şartlarda tepkimesi sonucu oluşur. 
2H2(g) + O2 (g) → 2H2O (s)

Tepkimelerde, tepkimeye girenlerin toplam kütlesi ürünlerin toplam kütlesine eşittir. Yani artansız bir tep-
kimeyse hidrojen ve oksijenin toplam kütlesi suyun toplam kütlesine eşittir. Aynı zamanda suyu oluşturan 
hidrojen ve oksijen arasında değişmeyen sabit bir oran vardır. 

Bu bilgilerden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki atom parçalanamaz ve bölünemez. Maddenin en küçük 
yapı taşıdır.

Öğretmen, öğrencilere “Democritus ile Dalton’un ortaya koydukları atom modellerini ve bu modelleri su-
narken kullandıkları yöntemleri karşılaştıralım.” der.

Madde, bölünemeyen 
parçalardan oluşur.

 Ben bu parçalara atom adını 
veriyorum.  

Peki sevgili Democritus, bu 
bilgilere nasıl ulaştın?

Araştırınız

Bilimsel gelişmeler farklı bilim insanlarının başarılı veya başarısız çalışmalarının yol gösterici 
olmasıyla ilerlemiştir. Peki sizce Democritus’tan Dalton’a kadar geçen 2200 yıllık süreçte atomla 
ilgili bir gelişme olmamış mıdır? Ne düşünüyorsunuz?
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Burada öğrencilerden iddia, veri, gerekçelendirme, destekleme ve nitelendirme kavramlarını hissetmelerini 
bekliyoruz. Democritus’un modeli varsayımlara dayalı iken Dalton Kütle Korunumu ve Sabit Oranlar Yasası’nı 
temel alarak atom modelini öne sürüyor. Öğrenci ikisi arasındaki bu farkı hissetmeli ve dile getirmelidir. 

Atomla ilgili tartışmalara J. J. Thomson (Tamsın, 1897) da katılmıştır. 

THOMSON (Tamsın): Sevgili Dalton, görüşlerine çok saygı duyduğumu bilirsin. Ancak son zamanlarda 
yapılan çalışmaları pek takip etmiyorsun sanırım.

DALTON: Neymiş onlar? 

THOMSON: Faraday (Faraday, 1834), havası boşaltılmış bir tüpün içinden elektrik akımı geçirerek katot 
ışınlarını keşfetti (Görsel 3.5). Atom en küçük parçacık diyorsun ama katot ışınları atomdan da küçük. 

DALTON: Nasıl olur? Atomdan daha küçük olduğunu nasıl anlamışlar?

THOMSON: Yaptığım deneylerle bu tane-
cikler elektriksel ve manyetik alanda sapma gös-
teriyor. Hatta Stoney (Sıtoni, 1891) buna elektron 
adını bile verdi. Sevgili dostum, işte bu nedenle 
öne sürdüğün atom modelinin artık bir geçerliliği 
kalmadı. Senin için üzgünüm. Ancak bilim için 
heyecanlıyım.

DALTON: Ne demek istiyorsun? Görsel 3.5 Katot ışınları tüpü

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Siz Democritus ve Dalton’un anlattıklarını dinleyen biri olsaydınız fikirlerine katılır mıydınız? Neden?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sizce hangi bilim insanının sunduğu bilgi daha inandırıcı? Neden? Tartışınız.
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Thomson, atom modelini öne sürerken hangi bilgilerden yararlandı? Dalton ve Democritus ile karşılaştıra-
rak aşağıdaki tabloyu dolduralım;

THOMSON DALTON DEMOCRITUS

Atom modeli/teori nedir? Açıklayınız. 

Atom modeline/teorisine ilişkin bir 
gerekçe sundu mu? Nasıl?

Atom modelini/teorisini sunduktan 
sonra bunu desteklemek için başka 
çalışmaları dikkate aldı mı? Hangileri? 

Sunduğu model/teori her koşulda 
geçerli mi? Nasıl? 

Buna ilişkin bilgi sundu mu?

THOMSON: Kendi atom modelimi ilk kez sana açıklıyorum. Dikkatle dinle lütfen. Eğer elektronlar varsa 
ve atom nötr ise o zaman atom dediğimiz şey aslında içi pozitif yüklü bir yapı. Elektronlar da bu yapı içinde 
eşit olarak dağılmış durumda. Aslında bir üzümlü keke benzetebiliriz.

Dalton’ın merakını giderelim…

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu bilgilerden yola çıkarak Thomson nasıl bir atom modeli tasarlamıştır? Arkadaşlarınızla tartışarak 
çiziniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Thomson, kendi atom modelini ortaya koyarken aslında Dalton’ın atom modelini çürütmüştür. Peki, 
bunu nasıl bir yol izleyerek yapmıştır? Tartışınız.
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Yukarıdaki argümanlar öğrenciler tarafından çalışma kâğıtlarında tamamlandıktan sonra Görsel 3.6 öğren-
cilere gösterilir.

DALTON ATOM MODELİ THOMSON ATOM MODELİ

RUTHERFORD (Rathırford): Sanırım acıktınız dostlarım. Atomu üzümlü keke benzetmen ilginç sevgili 
Thomson. Ancak aklımda bu modelle ilgili bazı soru işaretleri var? 

THOMSON: Nedir bunlar? 

RUTHERFORD: Atom gerçekten içi dolu bir küre mi? Sto-
ney’ın bulduğu hatta senin de üzerinde deneyler yaptığın elektro-
nun atoma gömülü olmasını nasıl açıklayacağız? Aklımda şöyle 
bir deney var: Bir altın levhaya alfa taneciklerini (+2 yüklü Hel-
yum tanecikleri) gönderelim. Eğer dediğin doğruysa…

THOMSON: Evet dediğim doğruysa… 

Öğretmen burada öğrencilere; “Siz ne dersiniz? Sizce hangi 
atom modeli doğru? Altın levhaya gönderdiğimiz alfa tanecikle-
ri sizce nasıl hareket edecekler?” sorusunu yöneltir (Görsel 3.7).

2. DURUM

Bilimsel tartışma iyice hararetlendi. Bakın kim geliyor?
İçeriye Ernest Rutherford (Ernest Rathırford, 1911) girer...

Görsel 3.6 Dalton ve Thomson Atom Modeli

Görsel 3.7 Altın levha düzeneği

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sizce hangi bilim insanının sunduğu bilgi daha inandırıcı? Neden? Tartışınız.
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Öğrenciler altın levha deneyinde parçacıkların hareketlerini gösteren çizimlerini yaptıktan sonra bu dene-
yin nasıl gerçekleştiği ile ilgili EBA’da bulunan “Rutherford Deneyini İnceleyelim” videosu öğrencilere izletilir 
(“Rutherford Deneyini İnceleyelim” videosuna etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.).

Yukarıda belirtilen Rutherford’un altın levha deneyi videosunda odaklanılması gereken taneciklerin hareke-
tidir. Bu nedenle model açıklaması yapmamanız gerekmektedir. Modeli öğrencinin açıklaması beklenmektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu soruya yanıt vermeden önce Thomson’ın atom modelini hatırlayınız. Bu modelin özelliklerini yazı-
nız ya da şeklini çiziniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Şimdide Rutherford’un iddia ettiği atom modelinin özelliklerini yazınız ya da açıklamalarını dikkate 
alarak şeklini tahmin ediniz.

Çok ince olan altın levhaya alfa parçacıklarını gönderirsek ne olmasını beklersiniz? Bu parçacıklar altını 
oluşturan atomlarla karşılaşınca nasıl hareket edecekler? Yukarıdaki iki modeli dikkate alarak tartışınız 
ve bu parçacıkların hareketini Görsel 3.8’de gösteriniz.

Görsel 3.8 Altın levha deneyi düzeneği

Altın plak

Işık kaynağı
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Araştırınız

Çeşitli alanlarda karşımıza birçok farklı veya benzer modeller 
çıkmaktadır. Peki, sizce bilim insanları neden model kullanır?

Görsel 3.9 Atom Modeli

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu deney sonucunda Rutherford önerdiği atom modelini nasıl çizmiş olabilir? Arkadaşlarınızla tartış-
tıktan sonra çiziniz. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Rutherford kendi atom modelini ortaya koyarken aslında Thomson’ın atom modelini çürütmüştür. 
Buna siz de yardımcı oldunuz. Peki, bunu nasıl bir yol izleyerek yapmıştır? Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Siz olsaydınız Rutherford’tan farklı olarak Thomson’ın atom modelini çürütmek için nasıl bir deney 
tasarlardınız? Deneyinizin nasıl yapılacağını görsel kullanarak açıklayınız.

Rutherford’un yapmış olduğu deneyin sonucunu çok mu merak ediyorsunuz? Hadi o zaman bir sonraki 
duruma geçelim.
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3. DURUM

EBA’da bulunan “Rutherford Deneyi” interaktif etkinli-
ğinin öğrenciler tarafından yapılması sağlanır (“Rutherford 
Deneyi” interaktif içeriğine etkinlik karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.). Bu etkinlik ile altın levha deney düzeneği 
kullanılarak farklı atom modelleri ile etkinliğin gerçekleşti-
rilmesi ile Rutherford Atom Modeli’nin nasıl olabileceği gös-
terilir. Laboratuvar ortamında teknolojik araçların bulunma-
ması durumunda Görsel 3.10 öğrenciler ile paylaşılır ve 3. 
duruma devam edilir.

Görsel 3.11 Rutherford Atom 
Modeli

Görsel 3.10 Altın levha deneyi

RUTHERFORD: Yaptığım deney ile alfa parçacıklarını altın levhaya gönderdiğimde bu parçacıkların 
sapmaya uğradığını gözlemledim. O hâlde atomun pozitif yüklü bir çekirdekten ve çekirdek etrafındaki negatif 
yüklerden oluştuğunu söyleyebilirim. 

Rutherford’un açıklamasından sonra Görsel 3.11 öğrencilere gösterilir. 

Rutherford ve Thomson arasındaki bilimsel tartışmaya Niels Bohr (Niıls Bor, 1911) da katılır…

BOHR (Bor): Peki, sevgili dostum madem pozitif yükler çekirdekte bir arada negatif yükler nasıl duruyor 
havada?

RUTHERFORD: Bu da soru mu? Pozitif ve negatif yükler birbirleri ile dengedeler elbette. Adeta bir güneş 
sistemi gibi...

BOHR: Peki, merkezdeki pozitif yükler negatif yükleri çekmez mi? O hâlde negatif yüklerin çekirdeğin 
üzerine düşmesi gerekmez mi?

RUTHERFORD: Negatif yükler çekirdekten çok uzakta olduğu için düşmüyor olabilir. Atomun büyük 
kısmı boşluktan oluşuyor zaten.

BOHR: Işığın özelliklerini kullanarak yaptığım deneylerde ilginç sonuçlar elde ettim. 

RUTHERFORD: Nasıl açıklar mısın?

BOHR: Beyaz ışığı bir prizmaya yolladığımda tıpkı gökkuşağında olduğu gibi bir ekranda kırmızıdan 
mora kadar tüm renkleri görebildim. Buna biliyorsun ki sürekli spektrum deniliyor. Ancak aynı deneyi hidro-
jen ile yaptığımda sürekli spektrum elde edemedim. Hidrojenden çıkan ışınlar belli enerji seviyelerinde spekt-
rum çizgisi oluşturdu. Bunu defalarca denedim ve hep aynı sonuçları elde ettim. Buna da kesikli spektrum 
denilmekte. 

Öğretmen Görsel 3.13 ve Görsel 3.14’ü göstererek bu deneyin nasıl ger-
çekleştiği ve spektrum görünüşlerinin nasıl olduğunu gösterir. 

Öğrenciler için daha ayrıntılı açıklama yapılmasının gerektiği durumda 
EBA’da bulunan “Hidrojen Atomunun Işıma ve Soğurma Spektrumları” video-
su izletilebilir (“Hidrojen Atomunun Işıma ve Soğurma Spektrumları” videosu-
na etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.).
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RUTHERFORD: Deneylerden elde ettiğin 
sonuçlar çok ilginç. Bu durumda ne demek isti-
yorsun? Benim atom modelimden farklı olarak 
nasıl bir atom modeli öne sürüyorsun?

BOHR: Evet, senin de dediğin gibi elektron-
lar çekirdek çevresinde bulunuyorlar. Ancak rast-
gele değil. Belirli uzaktalar. Her uzaklığın belirli 
bir enerjisi var. Bunu da hidrojenle yaptığım de-
neyler sonucunda belirledim. 

Öğrencilere Görsel 3.15 gösterilerek incelenmesi istenir.
Bohr sadece hidrojen atomunu kullanarak bu sonuçlara ulaşmış ve modelini sunmuştur. Hidrojen atomun-

da sadece bir tane elektron ve bir tane proton olduğuna dikkat ediniz. 

Görsel 3.13 Beyaz ışığın sürekli spektrumu Görsel 3.14 Hidrojenin kesikli spektrumu

Yarık
Levha

Prizma
Dedektör 
Ekran

Uyarılmış Hidrojen 
Örneği

Oluşan 
Spektrum

Araştırınız

Gökyüzünde havai fişekleri izlediğinizde birbirinden 
farklı renkler oluşturduğunu görmüşsünüzdür. Spekt-
rumların da öyle olduğunu gördünüz. Sizce havai fişek 
ve spektrum arasında ilişki var mıdır? 

Görsel 3.12 Havai fişek patlaması

Görsel 3.15 Bohr Atom Modeli

Elektron
Elektron Yörüngesi

Proton

Nötron
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Daha sonra birden fazla elektron ve proton içeren atomlarla yapılan spektrum denemelerinde ekranda 
tanımlanamayan spektrum çizgileri görülmüştür. Yani Bohr’un atom modeli sadece hidrojen atomuyla sınırlı 
kalmıştır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bohr kendi atom modelini ortaya koyarken aslında Rutherford’un atom modelini çürütmüştür. Peki, 
bunu nasıl bir yol izleyerek yapmıştır? Tartışınız.

Bohr, atom modelini öne sürerken hangi bilgilerden yararlandı? Açıklayınız.

Bohr atom modeli nedir? Açıklayınız. 

Bohr, atom modeline ilişkin bir gerekçe sundu mu? Nasıl?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Öğretmen “Bilimsel bilgi, zamanla yeni bilgilerin elde edilmesi ile değişmiş, gelişimi ile zenginleşerek 
bilimin ilerlemesini sağlamıştır. Görüldüğü gibi zaman içerisinde atom ile ilgili merak doğrultusunda araş-
tırmalar artmış ve her bilim insanı başka bir atom modeli ortaya koymuştur. Bohr Atom Modeli de hidroje-
nin yapısını açıklamada yeterli olduğu ve basitçe anlaşılır olmasından dolayı bir süre kabul gördü. Ancak çok 
elektronlu atomlar için bu model geçerli olmadı. Bilim insanları ne kadar deneseler de çok elektronlu atom-
ların spektrumlarını Bohr Atom Modeli ile açıklayamadılar. Ayrıca kuantum sıçramaları olarak adlandırılan 
elektronların yörüngeler arası hareketlerini açıklamada da Bohr Atom Modeli yetersiz kaldı. Bu yetersizlik 
onun son atom modeli olarak kalmasını da engelledi. Bu nedenle geçerliliğini yitirdi fakat atomun kuantum 
modeli ile ilgili bir kapı açtı. Bu nedenle Modern Atom Modeli, Bohr Atom Modeli’ni tam olarak reddetmedi 
ve Modern Atom Modeli’nin gelişmesinde önemli bir basamak oluşturdu. Peki, sizce atomun en güncel mo-
deli ne olabilir?” der. 

Modern Atom Teorisi ÖYG’de ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu nedenle öğrencilere Atomun Kuantum Mo-
deli’nin tarihsel gelişiminden bahsederek Modern Atom Teorisi ile ilgili bir giriş yapılacaktır.

1, 2 ve 3. durumlar bitirildikten sonra öğrenciler “Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Tabloları”nı birbir-
lerine sunarlar. Sunumlar bittikten sonra öğrencilere öğretmen tarafından aşağıdaki okuma parçası okunur 
veya çoğaltılarak öğrencilerin okumaları sağlanır. Okuma parçasının yönlendirdiği sorular sorularak öğren-
cilerde merak uyandırılır ve araştırma yapmaları için yönlendirilir.

Bohr atom modelini sunduktan sonra bunu desteklemek için başka hangi çalışmaları dikkate aldı? Yazınız.

Bohr’un sunduğu her koşulda geçerli mi? Nasıl? Buna ilişkin bilgimiz var mı? Açıklayınız.

Bu bilgileri sunarken Rutherford’un atom modelini dikkate aldı mı? Nasıl?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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CERN’DE NELER OLUYOR?

Evet, gördüğünüz gibi geçmişten günümüze kadar atom ile ilgili fikirler ortaya koyan ve çalışmalar 
yapan farklı bilim insanları olmuştur. Örneğin Democritus ile aynı dönemde yaşıyor olsaydınız atomun 
görülemez ve bölünemez olduğuna emin olurdunuz. Peki, günümüzde bu durum hâlâ aynı mı? Atom bö-
lünebiliyor mu? Atom nereye kadar bölünebilir?

Evet, Rutherford protonu, Thomson elektronu ve Chadwick nötronu keşfedince atomun bu üç alt parça-
cıktan oluştuğu sonucuna ulaştık. Peki, proton ve nötron da daha küçük parçacıklardan oluşmuş olabilir mi?

Meraklı olan insanoğlu elbette bunu da araş-
tırmak istemiştir. Bilim insanları atom ve atom 
altı parçacıkların yapılarını ve özelliklerini öğ-
renebilmek için teknoloji ile harmanlanmış de-
ney düzenekleri kurmuşlardır. İsviçre’nin Cern 
kentinde bulunan Cern Laboratuvarı olarak da 
adlandırılan “Avrupa Nükleer Araştırma Merke-
zi”’nde bilim insanları atomun çekirdeğinde yer 
alan proton ve nötronları birbirleri ile çarpıştı-
rarak maddeyi oluşturan temel parçaları incele-
meye çalışmaktadırlar (Görsel 3.16). Bu çarpış-
malar sonucunda oluşan bozonlar ile atom altı 
parçacıkların bilinmezliğine ışık tutulmaya çalış-
maktadır (Görsel 3.17). “Tanrı Parçacığı” olarak 
da adlandırılan “Higgs Bozonu”, kütlesi olmayan 
atomun kütle kazanmasını sağlanmaktadır. 

Peki, Higgs bozonu görülebilir mi? Sizce 
bundan sonra atom ile ilgili bizi neler bekliyor?

OKUMA METNİ

Görsel 3.16 CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı

Higgs 
Bozonu

Protonlar

HIGGS BOZONU

ATOM NÖTRON

PROTON

Elektron

Nötron

Proton

Gluon

Kuark

Çekirdek

Görsel 3.17 Büyük Hadron çarpışmasından Higgs 
Bozonu çıkışı
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ANORGANİK KİMYA DEĞERLENDİRME

“Anorganik Kimya Değerlendirme”sine bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Yönerge: “Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Tablosu”nda yer alan belirli başlıklara verilen yanıt-
ları oluşturacak argümanlar Toulmin (Toulmın) Argümantasyon Modeli esas alınarak değerlendirile-
cektir. Bu başlıklar; “Model Nasıl Tanımlanmış?”, “Model Sunulurken Gerekçelendirilmiş mi? Nasıl?”, 
“Modeli Destekleyen Başka Çalışmalarda Olmuş mu? Neler?”, “Modelin Eksik veya Çürütülmüş Taraf-
ları Var mı? Neler?”, “Bu Model Her Koşulda Geçerli mi? Nasıl?” olarak belirlenmiştir. Bu başlıkların 
değerlendirilmesinde Venville ve Dawson (2010) tarafından geliştirilen Tablo 3.1’de gösterilen değer-
lendirme ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek doğrultusunda bazı örnek argümanlar ve seviyelendirme de-
ğerlendirmeleri belirtilmiştir.

Tablo 3.1 Argümantasyon değerlendirme seviyeleri ölçeği

ARGÜMANTASYON DEĞERLENDİRME SEVİYELERİ 
ÖLÇEĞİ

SEVİYELER YETERLİKLERİ

Seviye 0 Herhangi bir cevabın belirtilmemiş olması.

Seviye 1 Basit bir iddianın belirtilmesi. Örneğin Evet/Hayır/Bilmiyorum.

Seviye 2 İddiasını veriler ile desteklemesi veya iddiasını sunarken gerekçe belirtmesi.

Seviye 3 İddiasını veri, gerekçe ve destekleyicilerle açıklayabilmesi.

Seviye 4
İddiasını veri, gerekçe ve destekleyicilerle sunarken niteleyici açıklamalarda 
bulunması.

DEĞERLENDİRME
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Tablo 3.2 Argümanların seviyelerine göre değerlendirme örnekleri

ARGÜMANLARIN SEVİYELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLME ÖRNEKLERİ

Nasıl tanımlanmış?

DALTON
Maddenin bölünemez ve parçalanamaz en küçük 
yapı taşlarından oluştuğunu belirtmiştir. (Seviye 1)

RUTHERFORD
Atomun pozitif yüklü çekirdekten ve etrafındaki ne-
gatif yüklü elektronlardan oluştuğunu belirtmiştir. 
(Seviye 1)

Model sunulurken ge-
rekçelendirilmiş mi? 
Nasıl?

DALTON
Su ve hidrojenin belirli şartlarda tepkimeye girmesini 
deneylerle gösterdiği için atom varlığını kanıtladığını 
belirtmiştir. (Seviye 2)

THOMSON
Faraday’ın katot ışınlarını keşfetmesi ile atomdan daha 
küçük parçacıklar olduğunu belirtmiştir. (Seviye 2)

BOHR

Hidrojen ışınlarını prizmadan geçirildiğinde kesikli 
spektrum oluşturduğunu görmüş ve elektronların 
rastgele değil belirli yörüngelerde bulunması gerek-
tiğini düşünmüştür. (Seviye 2)

Modeli destekleyen 
başka çalışmalarda 
olmuş mu? Neler?

THOMSON

Atomdan daha küçük parçacıklar olduğunu düşüne-
rek bunların manyetik alanda saptığını denemiştir. 
Atomların yüksüz küreler olması için elektronu den-
geleyen pozitif parçacıklar olduğunu belirtmiştir. (Se-
viye 3)

DEMOCRİTUS Hayır, olmamış. (Seviye 1)

Modelin eksik veya 
çürütülmüş tarafları 
var mı? Neler?

THOMSON

Evet, Rutherford altın levha deneyi ile atomun mer-
kezinde pozitif yüklerin olduğunu bulmuştur.   Thom-
son’ın atomun tamamının pozitif ve rastgele negatif 
yüklerden oluşan kürelerden oluşmadığını göster-
miştir. (Seviye 4)

BOHR

Sadece hidrojen atomu ile bu sonuca ulaşılmıştır. 
Çünkü birden fazla proton ve elektron içeren atom-
lar prizmadan geçirildiğinde tanımlanamayan spekt-
rumlar oluşmuştur. (Seviye 4)
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Yönerge: Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan “Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi” tarih şerit-
lerinin değerlendirilmesinde aşağıda verilen ölçme aracının kullanılması önerilmektedir.

Değerlendirme Ölçütleri
Çok İyi

4
İyi
3

Orta
2

Başarısız
1

PUAN

Bilgiyi toplama düzeyi      

Bilgiyi organize etme düzeyi      

Bilgiyi sunma düzeyi (Tarihsel sıralamanın uy-
gunluğu)

     

İçeriği resim veya görsel unsurlarla zenginleş-
tirme düzeyi

     

Resim, tablo ve grafikleri düzenleme düzeyi      

Yazım kuralları, noktalama işaretleri doğru kul-
lanma becerisi

     

Tarih şeridinin estetik düzeyi      

Hazırlanan ürünün fikri yansıtma düzeyi      

Bilginin kümülatif özelliğine değinilme düzeyi      

Modellerin tarihsel olarak nasıl geliştiğini gös-
terme düzeyi

     

Bilginin nasıl geliştiğini modeller üzerinden 
gösterme düzeyi
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ETKİNLİK NO : 4

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

MODÜL/TEMA : Fizikokimya/Su Okuryazarlığı

ÖĞRENME ALANI : Fizikokimya ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı

ETKİNLİK ADI : Termal Kirlenme

YÖNTEM VE TEKNİK : Araştırma-Sorgulama

SÜRE : 2*40 dk.

KAZANIMLAR

4.1. Fizikokimyanın başlıca çalışma konularını ve bu alanda kullanılan yöntemleri ta-
nır.

a. Fizikokimyanın başlıca çalışma konularından bahsedilir.
b. Fizikokimyada kullanılan başlıca yöntemlere değinilir.
c. Oktay Sinanoğlu’nun fizikokimya alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilir.
ç. Fizikokimyayla ilgili güncel çalışmalar kimya, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisi dikkate alınarak araştırılır.

4.2. Fizikokimyasal yöntemlerin kullanımına yönelik deney tasarlar.
a. Fizikokimyasal çalışmaların maddenin makroskopik (miktar, hacim, basınç, sıcaklık) ve mikroskobik 

(atom, elektron, iyon, molekül gibi parçacıkların yapısı) özelliklerine odaklandığına vurgu yapılır.
b. Yoğunluk, özgül hacim, yüzey gerilimi, viskozite, ısı kapasitesi gibi termal özelliklerin sıcaklığa bağlı olarak 

nasıl değiştiğinin keşfedilmesine yönelik deneyler tasarlanması sağlanır. 

HAZIRLIK

HEDEFTEN HABERDAR ETME/ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

Öğrencileri belirlenen tema ve kazanımlar çerçevesinde hedeften haberdar etmek, dikkat çekmek ve ön 
bilgileri harekete geçirebilmek amacıyla aşağıda verilen içeriğe göre bir başlangıç yapılır. 

“Canlı türleri için yaşamsal öneme sahip olan ve yeryüzünün çok büyük bir bölümünü oluşturan suyun çe-
şitli sebeplerden ötürü kirlendiğini biliyoruz. Su kaynaklarımızın giderek azalması, nüfus artışına bağlı olarak 
su tüketiminin artması ve özellikle insan faaliyetleri sebebiyle su kaynaklarının kirlenmesi, yeryüzündeki canlı 
yaşantısını giderek daha fazla tehdit etmektedir. (Görsel 4.1) Suya karışan istenmeyen zararlı maddelerin suyun 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini değiştirerek niteliğini ölçülebilecek derecede bozması su kirliliği olarak 
adlandırılmaktadır.”

Su okuryazarlığı teması çerçevesinde diğer etkinliklerle ilişki kurmak amacıyla aşağıdaki soru öğrencilere 
yönlendirilir. Dersin başında dağıtılan çalışma yapraklarına cevaplarını yazmaları istenir. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrencilerden gelen cevaplarla 
su kirliliği konusunda günlük ya-
şamdaki deneyimleri arasında ilişki 
kurulur.

“Tüm bu faktörler su kaynakla-
rımızın kirlenmesinin başlıca sebep-
leridir. Kimyasal maddelerin ve evsel 
atıkların su kaynaklarımızı nasıl kir-
lettiğini doğrudan yakın çevremiz-
den ya da görsel iletişim araçları sa-
yesinde dolaylı olarak gözlemliyoruz. 
Örneğin bir deniz kenarında gezinti 
yaparken suda yüzen ya da kıyıya vu-
ran birçok farklı katı atık görüyoruz 
veya bir nehir suyunun renginin kim-
yasal atıklar sebebiyle nasıl değiştiği-
ni anlatan haberlere görsel medyadan 
denk gelebiliyoruz.” 

Öğrencilerden gelen cevaplar 
arasında “Termal Kirlenme” başlığı 
bulunuyorsa bu başlığa dikkat çeki-
lerek, eğer bulunmuyorsa bu konu hakkında aşağıdaki bilgiler üzerinden konuya giriş yapılması sağlanır. 

“Su kirliliğinin sebeplerinden birisi de termal kirlenmedir. Termal kirlenme, suyun sıcaklığını değiştiren her-
hangi bir işlem sonucunda suyun niteliğinin bozulması olayıdır. Bu durum yerel topluluklara ve ekosisteme za-
rar vermektedir. Bununla ilgili olarak Görsel 4.2’de Avrupa Çevre Ajansı’nın 2018 yılında yayınlamış olduğu bir 
makalenin aşağıda verilen kısmını birlikte değerlendirelim.”

Görsel 4.1 Su kirliliği

Sizce su kirliliğine neden olan faktörler nelerdir?

➢ Sanayi ve endüstri atıklarından kimyasal maddelerin suya karışması

➢ Sentetik deterjanlar, doğal olmayan gübreler, yağlar, organik kirleticiler, petrol türevleri

➢ Asit yağmurları

➢ Plastik katı atıklar

➢ Bakteri, virüs ve diğer hastalık yapıcı mikroorganizmalar

➢ Su sıcaklığı artması (termal kirlenme)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Görsel 4.2 Avrupa Çevre Ajansı, iklim değişikliği ve su-daha sıcak okyanuslar, seller ve kuraklıklar makalesi
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Öğrencilerden, verilen makale çerçevesinde suyun canlılar açısından önemi ve suyun sıcaklığındaki deği-
şim sonuçları hakkındaki düşüncelerini paylaşmaları ve çalışma yapraklarına kısaca ifade etmeleri istenir. Öğ-
rencilerden vermelerini beklediğimiz olası cevaplar aşağıda listelenmiştir. Bu kavramların bazıları öğrenciler 
açısından henüz bilinmiyor olabilir. Maddenin sıcaklığındaki değişimin genleşme ve büzüşmeye sebep olması 
hatırlatılarak ve balıkların soğuk sularda yaşama isteği, sıvıların sıcaklık etkisiyle akıcılığının artması, çamaşır 
yıkamada sıcak suyun tercih edilmesi gibi günlük yaşamdan örnekler verilerek sıcaklık değişiminin suyun han-
gi özelliklerini değiştirebileceği çıkarımında bulunmalarına yardımcı olunabilir.

Öğrencilere suyun sıcaklığındaki değişimin bazı özelliklerini değiştirdiği hissettirildikten sonra maddenin 
bu özelliklerindeki değişimlerini inceleyen kimyanın alt disiplini olan Fizikokimya alanı hakkında öğrencilerin 
ön bilgilerini yoklayacak sorular sorularak tartışma yapmaları istenir. Eğer öğrencilerden gelen cevaplar yeterli 
görülmez ise konu hakkında kısaca bilgi verilebilir. Bu aşamada fizikokimya alanının maddenin hangi özellik-
lerine odaklandığına değinilirken, tüm çalışma konuları ve yöntemler ayrıntılı olarak tanıtılmaz. 

Su, yeryüzündeki tüm canlılar için yaşamsal öneme sahip olduğunu biliyoruz. Suda yaşayan canlılar 
için suyun sıcaklığı ve sıcaklıktaki değişimlerin önemini bu makalede de görüyorsunuz. Sizce su sıcak-
lığın değişmesi suyun hangi özelliklerinin değişmesine neden olmaktadır?

➢ Yoğunluk

➢ Çözünmüş oksijen miktarı

➢ Yüzey gerilimi

➢ Viskozite (Akıcılık)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

• Fizikokimya hangi disiplinlerin ortak çalıştığı bilim dalıdır?

• Fizikokimyanın başlıca çalışma konuları neler olabilir?

• Fizikokimyasal çalışmalarda maddenin hangi özellikleri incelenir?

Fizikokimya kelime anlamı olarak değerlendirildiğinde kimyasal olayları fiziksel yöntemlerle çözümle-
yen, fizik ve kimya konularını kapsayan bilim anlamına gelmektedir. Fizikokimyasal çalışmalar genel olarak 
maddenin makroskopik (miktar, hacim, basınç, sıcaklık) ve mikroskobik (atom, elektron, iyon, molekül gibi 
parçacıkların yapısı) özelliklerine odaklanmaktadır. Fizikokimya alanının çalışma konularından birisi mad-
denin fizikokimyasal özelliklerinin (miktar, hacim, sıcaklık, yoğunluk, viskozite, yüzey gerilim) çeşitli yöntem-
ler kullanılarak belirlenmesidir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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• Görsel 4.3’teki insanlar buz tutan gölün üzerinde buz pateni yaparken Görsel 4.4’te ise başka 
bir çocuk bu gölden balık tutmaktadır. Göl tamamen donduysa bu gölde balıklar nasıl yaşa-
maktadır?

DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Bu bölümde öğrencilerle paylaşılan görselleri yorumlamaları ve aşağıdaki soruları çalışma yapraklarına 
kısaca cevaplamaları istenir. Sorular yardımıyla öğrencilerin maddenin sıcaklığı değiştiğinde tanecikler ara-
sındaki boşlukların nasıl değiştiği, genleşme ve büzüşme olayları, sıcaklık etkisiyle hacim ve kütledeki deği-
şim konularındaki bilgilerini kullanmaları sağlanır.

• Şimdi bir de göldeki durumu alt taraftan inceleyelim. Görsel 4.5 ve Görsel 4.6’yı inceleyerek 
aşağıdaki soruları tartışınız. 

• Göldeki suyun donması nereden başlamıştır? Neden? 
• Buzun altındaki suyun sıcaklığı ne olabilir? Bu sıcaklık canlı yaşamının devam etmesi için uy-

gun mudur?
• Suyun soğuma ve donarak buz oluşma sürecinde genleşme mi büzüşme mi gerçekleşir? Bu du-

rumdan suyun kütlesi, hacmi ve yoğunluğu nasıl etkilenir?
• Suyun buz olduktan sonra dibe çökmesi gerekmez mi? Neden buz, suyun üzerinde yüzüyor? 

Görsel 4.3 Buz tutan göl üstünde paten 
yapan insanlar

Görsel 4.4 Buz altından balık tutan çocuk

Görsel 4.5 Buz tutan bir gölün alttan 
görünümü

Görsel 4.6 Buz tutan bir göle dalış yapan bir 
dalgıç
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KEŞİF ZAMANI

Öğrenciler, sorulara verdikleri cevaplar göz önünde bulundurularak ve mevcut kişi sayısına göre gruplara 
ayrılır. Düşünmeye odaklan aşamasında ortaya çıkan soruların cevaplarını bulmak için aşağıda verilen odak 
sorularını cevaplayabilecekleri bir deney tasarlamaları istenir. Deney tasarım sürecinde V diyagramı kullanılır. 
Odak sorularının cevaplarını bulmak için nasıl bir deney tasarımının yapılacağı öğrencilere bırakılır. Deneyde 
elde edilen verilerin kaydedilmesi ve grafiğe dönüştürülmesi sürecinde ihtiyaç hâlinde öğrencilere rehberlik 
edilebilir. Öğrenciler tarafından hazırlanan V diyagramlarının değerlendirilmesi için “V Diyagramı Değerlen-
dirme Ölçeği” kullanılır. “V Diyagramı Değerlendirme Ölçeği”ne bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşabilir-
siniz.
1. Su neden üst kısımdan alt kısma doğru donar?
2. Suyun sıcaklığındaki değişim yoğunluğunu nasıl etkiler?

YOĞUNLUK-SICAKLIK İLİŞKİSİ DENEYİ

ODAK SORUSU

1. Su neden üst kısımdan alt kısma doğru donar?
2. Suyun sıcaklığındaki değişim, yoğunluğunu nasıl etkiler?

DENEYSEL İDDİALAR

Odak sorularının cevaplarına yönelik hipotezlerinizi buraya yazabilirsiniz. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

➢ Su üst kısımdan başlayarak donar çünkü donma sırasında suyun hacmi artar, yoğunluğu azalır.

➢ Suyun +4 oC üstünde sıcaklığı arttıkça yoğunluğu azalır çünkü sıcaklık arttıkça suyun hacmi artar.

➢ Suyun +4 oC altında sıcaklığı düştükçe yoğunluğu azalır çünkü sıcaklık düştükçe suyun hacmi artar.

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve ilkeler

Öğrencilerin odak sorusunu yanıtlayabilmesi için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeleri gerekir. 
Deneye başlamadan önce bu kavram ve ilkeleri araştırmaları istenir. 
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Kavramlar

Öğrencilerden deney ile ilgili aşağıdaki kavramları belirlemeleri ve araştırmaları istenir. 
• Kütle, hacim, sıcaklık, yoğunluk

YÖNTEMSEL KISIM

Araç ve Gereçler

Deney tasarım sürecinde araç-gereçlerin öğrenciler tarafından seçilmesi beklenir.

Sıvıların yoğunluğu nasıl hesaplanır?

Sıvıların yoğunluğu belirli bir sıcaklıkta sıvının kütlesinin, hacmine oranlanmasıyla hesaplanır.

d (g/cm3) = m (g)/V (cm3)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sıvıların yoğunluğu nelerden etkilenir/etkilenmez?

➢ Sıcaklık değişimi sıvıların kütlesini etkilemezken, hacminin değişmesine sebep olur. Bu nedenle sıvıla-
rın yoğunluğu sıcaklığa bağlı değişir.

➢ Sıvının safsızlığı veya sıvı içinde çözünmüş madde miktarı yoğunluğunu etkiler. 

➢ Sıvının sabit sıcaklıkta kütlesinin arttırılması aynı oranda hacminin artmasına sebep olacağı için yoğun-
luğu etkilemez.

➢ Sıvının sabit sıcaklıkta hacminin arttırılması aynı oranda kütlesinin artmasına sebep olacağı için yoğun-
luğu etkilemez.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sıcaklık değişimi maddenin kütle ve hacmini nasıl/neden etkiler?

Kütle değişmeyen madde miktarıdır ve sıcaklık değişimi maddenin kütlesini etkilemez. Sıcaklık değişi-
mi, maddenin taneciklerinin birbirinden uzaklaşmasına (genleşme) veya birbirine yaklaşmasına (büzüşme) 
sebep olacağı için maddenin hacmini etkiler.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Öğrencilere V-diyagramının teori, ilke ve kav-
ramlar kısmında verilen soruların cevaplanma-
sı konusunda rehberlik edilirken deney tasarım 
süreci kendilerine bırakılacaktır. Bu aşamada öğ-
rencilerin deney sürecinin planlanmasına yönelik 
fikirlerinin farklı ve özgün olması beklenmekle 
birlikte laboratuvar koşullarına ve grubun özellik-
lerine bağlı olarak uygulanabilir olması da olduk-

ça önemlidir. Deneyin öğrenciler tarafından istenen şekilde tasarlanamaması durumunda ipuçla-
rı verilerek ve yönlendirmeler yapılarak deney sürecinin planlanması sağlanabilir. Deney tasarım 
süreciyle ilgili olarak ortaya çıkan fikirlerin uygulanabilirliği ve mevcut laboratuvar imkânları göz 
önünde bulundurularak aşağıda örnek olarak verilen deney tasarımına yönlendirme yapılabilir.

1. Sıcaklık etkisiyle suyun yoğunluğunun nasıl değiştiğini bulabilmek için farklı sıcaklıklarda saf 
su numunelerinden aynı hacimde alınarak hassas terazi ile kütlesi ölçülür.

2. 0-100 oC aralığındaki sıcaklıklarda saf su numuneleri hazırlanarak aşağıdaki işlemler her su 
numunesi için tekrarlanır. Yaklaşık olarak 10, 30, 50, 70, 90 oC civarındaki su numuneleri tercih 
edilebilir.

3. 10 cm3’lük dereceli silindir tamamen kuru olarak tartılarak darası alınır ve değeri kaydedilir 
(M1). (Laboratuvar imkânları dâhilinde farklı hacimlerde dereceli silindir kullanılabilir.)

4. Ölçümü yapılacak su numunesinin sıcaklığı termometre yardımıyla ölçülerek değeri tabloya 
kaydedilir.

5. Dereceli silindir, sıcaklığı ölçülen su numunesi ile birkaç kez çalkalandıktan sonra 10 cm3 çizgisi-
ne kadar su ile doldurulur. Dereceli silindir ile ölçüm yapılırken düz bir zeminde olmasına ve su 
hizası göz yüksekliğine getirildiğinde iç bükeyinin alt kısmının 10 cm3 çizgisine denk gelmesine 
dikkat edilmelidir. 

6. Tam 10 cm3 olarak su doldurulan dereceli silindirin dış kısmı iyice kurutulduktan sonra hassas 
terazi yardımıyla kütlesi ölçülür ve kaydedilir (M2). 0,001 g veya daha yüksek hassasiyette öl-
çüm yapan terazilerin kullanılması tercih edilmelidir.

7. Suyun kütlesini bulmak için su dolu dereceli silindirin kütlesinden (M2), dereceli silindirin dara-
sı (M1) çıkarılır ve bulunan değer Msu olarak tabloya kaydedilir. 

8. Sıcaklığı, kütlesi ve hacmi belirlenmiş olan su numunesini yoğunluğunun hesaplanması için 
dsu = Msu/Vsu formülünden yararlanılır. Hesaplanan değer tabloya kaydedilir.

9. Aynı işlemeler 10, 30, 50, 70, 90 oC civarındaki tüm su numuneleri için tekrarlanarak elde edilen 
veriler tabloya kaydedilir. Ayrıca öğrencilerin suyun sıcaklığı ile yoğunluğu arasındaki ilişkiyi 
gösteren bir grafik çizmeleri sağlanır.

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Dereceli silindir • Elektronik terazi

• Isıtıcı • Buz banyosu
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Kayıtlar

Öğrencilere bilimsel süreç becerilerine göre verileri kaydetme süreçlerinde rehberlik edilebilir. İhtiyaç du-
yulması durumunda örnek deney tasarımında verilen tablo kullanılabilir.

• Deney sonucunda elde ettiğimiz verileri nasıl kaydedebiliriz. Nasıl bir tablo oluşturabiliriz?

• Deneyin yapılışı bölümünde örnek tablo verilmiştir. 

VERİ DÖNÜŞÜMLERİ

Öğrencilere bilimsel süreç becerilerine göre grafik çizme süreçlerinde rehberlik edilebilir. İhtiyaç duyulma-
sı durumunda örnek grafiklerin çizilmesi sağlanabilir.

M1 = …………..  Vsu = 10 cm3

Sıcaklık (OC) M2 (g) Msu = M2 – M1 dsu = Msu/Vsu dsu
• (g/cm3)

10 0,999

30 0,995

50 0,988

70 0,977

90 0,965

10. Elde edilen sonuçlardan suyun sıcaklığı arttıkça aynı hacimdeki kütlenin azaldığı sonucuna varılır. 
Bu durum suyun sıcaklığı arttıkça genleşmeden kaynaklı hacminin arttığı şeklinde de yorumlana-
bilir. 0-10 oC arasındaki suyun yoğunluğundaki değişim çok daha hassas ölçüm gerektirir ve uygu-
lanması güçtür. Bu nedenle 10 cm3 su küçük bir kapta dondurulup buz hâline dönüştürüldükten 
sonra yaklaşık 0 ile -5 oC aralığında sıcaklığı ölçülür (0 oC’de buzun yoğunluğu 0,92 g/cm3’tür). Daha 
sonra bu buz parçasının 10 oC suya atıldığında yüzdüğü gözlemlenir. Elde ettiğimiz verilere göre su-
yun sıcaklığının düşmesi ve donması yoğunluğunun artmasına sebep olmalıdır. Fakat buzun suda 
yüzüyor olması yoğunluğun belirli bir sıcaklığın altında diğer maddelerden farklı olarak azaldığının 
kanıtı olarak öğrencilerle değerlendirilir.
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BİLGİ İDDİALARI

Öğrencilerin bilgi iddialarını ortaya koymaları için deney sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruları cevap-
lamaları beklenir.

Suyun sıcaklık-hacim ve sıcaklık-yoğunluk grafiklerini nasıl çizebiliriz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Hacim (cm3)

Sıcaklık (0C)
0 +4 +8

Yoğunluk (g/cm3)

Sıcaklık (0C)
0 +4 +8

Suyun katı hâli ile sıvı hâlinin yoğunluğunu karşılaştırdığımızda nasıl bir sonuçla karşılaşırız? Bu duru-
mun sebebi ne olabilir?

Suyun katı hâlinin yoğunluğu sıvı hâlinin yoğunluğuna göre daha küçüktür. Çünkü donma sırasında su 
moleküllerinin diziliminden kaynaklı hacim genişlemesi olur, yoğunluk azalır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sıcaklık değişimi suyun kütle, hacim ve yoğunluğunu nasıl etkiler? Neden?

Sıcaklık değişimi kütleyi etkilemez. Taneciklerin birbirinden uzaklaşmasına veya yakınlaşmasına sebep 
olacağı için hacmi etkiler. Yoğunluk kütlenin hacme oranı olduğu için sıcaklık değişimi yoğunluğun değiş-
mesine sebep olur.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Maddelerin donma sırasında yoğunluğundaki değişim donma şeklini (alttan üste veya üstten alta) nasıl 
etkiler?

Donma sırasında hacmi azalan maddeler alt kısımdan üst kısma doğru donar. Su gibi donma sırasında 
hacmi artan maddeleri ise üst kısımdan başlayarak alt kısma doğru donar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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DEĞER İDDİALARI

Öğrencilerin değer iddialarını ortaya koymaları için deney sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruyu cevap-
lamaları beklenir.

AÇIKLAMA ZAMANI

Öğrencilerden, keşif sürecinde cevabını aradıkları odak sorularını ve kullanılan yöntemin fizikokimya alanı 
içindeki yerini aşağıda verilen sorulara verdikleri cevaplar ile açıklamaları istenir.

Suyun sıcaklığındaki değişim, yoğunluğunu nasıl etkiler?

➢ Suyun +4 oC üstünde sıcaklığı arttıkça yoğunluğu azalır çünkü sıcaklık arttıkça suyun hacmi artar.

➢ Suyun +4 oC altında sıcaklığı düştükçe yoğunluğu azalır çünkü sıcaklık düştükçe suyun hacmi artar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Su neden üst kısımdan alt kısma doğru donar?

Donma sırasında suyun taneciklerinin kristallenme şekli nedeniyle tanecikler birbirinden uzaklaşır ve 
hacim artar. Bu sebeple donan suyun yoğunluğu azalır ve kendi sıvısında yüzmeye başlar. Bunun sonucun-
da suyun donması üst kısımdan alt kısma doğru gerçekleşir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Suyun diğer maddelerden farklı olağandışı diğer termal özellikleri nelerdir?

Suyun “termal kapasitesi”, yani suyun ısısını bir derece artırmak için gereken ısı miktarı, bilinen diğer sı-
vıların çok büyük bölümünden daha yüksektir. Bu durum denizlerin karalara göre geç ısınıp geç soğumasına 
sebep olduğundan farklı iklimlerin oluşmasını sağlar. 

Su donduğunda “termal iletkenliği” düştüğü için ısıyı iyi iletmez. Bu nedenle soğuk bölgelerdeki deniz 
veya göllerde üst kısım donduğunda alt kısmın ısı alışverişi yapmasını engellediği için buz tabakası altında 
canlı yaşamı devam edebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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DERİNLEŞTİRME

Öğrencilere bu etkinlikte fizikokimya alanının çalışma konuları arasında yer alan suyun termal özellik-
lerinden yoğunluğun sıcaklığa bağlı nasıl değiştiğinin incelendiği belirtilir. Daha sonra suyun günlük hayat-
ta gözlemlenebilir bir diğer fizikokimyasal özelliği olan yüzey gerilimine vurgu yapmak için aşağıda verilen 
görselleri değerlendirmeleri ve araştırma yapmaları istenir. Burada yüzey gerilimi kavramının bilimsel tanımı 
yerine, bu kavramın günlük hayatımızdaki fark edilebilir örnekleri üzerinden suyun yüzey geriliminin önemi 
ve etkileri hissettirilmeye çalışılır. Ayrıca fizikokimya alanının incelediği başlıca konular üzerinden geliştirilen 
teknolojilere vurgu yapılarak bu alanın tanıtılması ve araştırılması sağlanır. 

Suyun +4 °C üstünde ve altındaki sıcaklıklarda yoğunluğunun değişiminin diğer maddelerden farkı ne-
dir? 

Su dışındaki maddelerin çok büyük bir bölümünün donma sırasında tanecikleri birbirine yaklaştığı için 
hacmi azalır ve yoğunluğu artar. Bu sebeple donan kısım kendi sıvısında batar ve donma alt kısımdan baş-
layarak üst kısma doğru gerçekleşir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu deneyde fizikokimyacı olarak suyun hangi özelliklerine odaklandık? Hangi yöntemleri kullandık?

Bu deneyde fizikokimyacı olarak suyun makroskopik (kütle, hacim, sıcaklık) ve mikroskobik (tanecikle-
rin hareketi) özelliklerine odaklanılmıştır. Fizikokimyasal özelliklerden yoğunluğun sıcaklıkla nasıl değiştiği 
incelenmiştir. Yoğunluğun sıcaklığa bağlı olarak nasıl değiştiğini belirlemek için suyun kütle ve hacmin sı-
caklığa bağlı olarak değişimi deneysel olarak ölçülmüştür.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Böcekler suyun üzerinde nasıl durabiliyor ya da suya batmadan hareket edebiliyor? Görsel 4.7’de göz-
lemlediğiniz bu durum sizce suyun hangi özelliğiyle ilgili olabilir?

Böceklerin ve diğer bazı canlıların suyun üzerinde bu şekilde durabil-
melerinde yüzey gerilimi olarak adlandırdığımız kavramın önemli bir etkisi 
var. Suyun içinde bulunan moleküller kendi etrafındaki diğer bütün su mo-
lekülleri tarafından her yönden çekilirken, yüzeydeki su moleküllerine etki 
eden çekim kuvvetleri dengeli değildir. Bu etki nedeniyle suyun yüzey alanı 
mümkün olan en küçük hâldedir ve bu yüzey alanının değişmesi için dışa-
rıdan kuvvet uygulanması gerekmektedir. Suyun yüzeyinde hareket eden 
böcekler suyun yüzey alanının değişmesi için yeterli kuvveti uygulayama-
dıkları için, suyun yüzeyi bu çok küçük canlıları geri iterken, bu canlıların bacaklarında da suyu iten özellikte 
tüysü yapılar bulunmaktadır. Bu nedenle böcekler suya bastıklarında suyun yüzeyinde bir şekil bozukluğuna 
neden olur, ancak suya batmazlar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 4.7 Su üzerinde 
yürüyen böcekler



FIZIKOKIMYA VE ÇALIŞMA ALANLARININ TANITIMI

5 3

Görsel 4.8’deki su damlacıkları ne şekilde duruyorlar? Su her yüzey üzerinde bu şekilde durabilir mi? 
Suyun bu şekilde durması hangi özelliği ile ilgilidir? Bu özelliğinden yararlanarak ıslanmaz yüzeyler nasıl 
tasarlanabilir? Hiç ıslanmaz kıyafet duydunuz mu? Islanmaz yüzeylerin tasarlanmasında fizikokimyacı-
ların rolünü araştırınız?

Bir su damlası içinde milyarlarca su molekülü bulunmaktadır. Bu 
damlanın iç kısmında bulunan su molekülleri etraflarındaki su mole-
külleri tarafından çekilirken, yüzeyde bulunan su molekülleri sadece 
iç kısımdaki moleküller tarafından çekilir. Bu da yüzeyde bir gerilme 
oluşturup yüzeyin en az alana sahip olmasını sağlar. Yüzey alanı en 
düşük olan şekil ise küredir. Bu nedenle su damlası küresel bir şekil alır. 
Fakat su bir yüzeyle temas ettiğinde temas ettiği yüzeyin tanecikleri ile 
etkileşime girer. Eğer temas ettiği yüzeyin tanecikleri ile su molekülleri 
arasındaki etkileşim daha büyük olursa su yüzeye yayılır yani yüze-
yi ıslatır. Bazı yüzeyler ise su molekülleri ile yeterli etkileşime girmez. 
Böylece su yüzeyde küresel şeklini korur ve yüzeyde yayılmaz yani yüzeyi ıslatmaz. Islanmaz yüzey tek-
nolojisinde suyun bu özelliklerinden yararlanılmaktadır. Fizikokimyacılar su ile düşük etkileşim sağlayacak 
malzemeler ve çeşitli yüzeylerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yaparak bu teknolojilerin geliştirilmesine 
önemli katkılar vermektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bazı yüzeyler yapışkan özelliğe sahipken bazılarında ise Görsel 4.9’daki gibi hiç yapışma olmamaktadır. Bu 
durumun sebebi ne olabilir? Yapışmaz yüzeylerin özellikleri nelerdir? Yapışmaz yüzeylerin tasarlanmasında 
fizikokimyacıların rolünü araştırınız? 

Yapışmaz yüzey elde etmek için genellikle metaller veya plastik-
ler yapışmaz kaplamalarla kaplanır. Yapışmaz kaplamalar, malzemele-
re yapışmayan, hidrofobik yüzeyler kazandırmalarının dışında özellikle 
düşük sürtünme katsayıları, yüksek korozyon dirençleri ve yüksek sı-
caklık dayanımları sebebiyle birçok sektörde yaygın olarak kullanılırlar. 
Yapışmaz kaplama için kullanılan en yaygın maddelerden birisi teflon-
dur. Teflon, moleküler yapısı sebebiyle oldukça inert özelliklere sahip-
tir. Ayrıca ısıya, neme, elektrik atlamasına (dielektrik), sürtünmeye karşı 
oldukça dayanıklıdır. Sürtünme katsayısı oldukça düşük olduğu için di-
ğer maddeler teflon kaplamaya yapışmaz. Fizikokimyacılar yapışmaz 
kaplama için kullanılacak maddelerin sentezi, kaplama prosesi ve kap-
lamaların karakterizasyonu (yapı özelliklerinin belirlenmesi) aşamala-
rında önemli katkılar verirler.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 4.8 Kumaş 
üzerinde su damlacıkları

Görsel 4.9 Yapışmaz yüzeyli 
tavada pişirilmiş yumurta
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BİR TÜRK DEHASI: OKTAY SİNANOĞLU

Oktay Sinanoğlu, 1935 yılında babası N. Haşim Sinanoğlu’nun Türkiye Başkonsolosluğu’nda görev 
yaptığı İtalya’nın Bari şehrinde doğdu. 1939 yılında II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla ailesiyle birlikte 
Türkiye’ye döndü. 1953 yılında TED Ankara Kolejinden birincilikle mezun olduktan sonra burslu olarak 
ABD’ye gitti. 1956’da Sinanoğlu, lisans derecesini Berkeley’deki California Üniversitesinden aldı. Yük-
sek lisans derecesi aldığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde kısa bir süre çalıştıktan sonra California 
Üniversitesine döndü. Burada 1960 yılında Kenneth Pitzer’in danışmanlığında Fizikokimya alanındaki 
doktorasını tamamladı. Aynı yıl Yale Üniversitesine katılan Oktay Sinanoğlu, 1 Temmuz 1963’te 28 yaşın-
da tam kimya profesörü unvanı alarak 20. yüzyıl tarihindeki en genç profesör oldu. Ayrıca 1975 yılında 
çıkartılan özel kanunla Türkiye Cumhuriyeti tarafından kendisine ilk ve tek olarak “Cumhuriyet Profe-
sörü” unvanı verildi.

Oktay Sinanoğlu, Atom ve Moleküllerin Çok-Elektron Teorisi (1961), Çözgeniter Teorisi (1964), 
Kimyasal Tepkime Mekanizmaları Teorisi (1974), Mikrotermodinamik (1981) ve Değerlik Kabuğu Et-
kileşim Teorisi (1983) gibi birçok çalışma gerçekleştirerek kimya alanında çok önemli çalışmalara imza 
atan bilim insanları arasında yer aldı. 1988 yılında, laboratuvar 
ortamında birleştirilecek olan kimyasalların nasıl tepki 
verebileceklerini öngörebilmek amacıyla, kendi ge-
liştirdiği matematik teorilerine dayalı Sinanoğlu 
İndirgemesi olarak adlandırılan yöntemini 
yayınladı. 

1997 yılında Yale Üniversitesinden 
emekli olması sonrasında Türkiye’ye dö-
nerek Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Bölümü’nde profesör olarak çalışma-
ya başladı ve 2002 yılına kadar burada 
çalışmaya devam etti. Türkiye’de bulun-
duğu dönemde çalışmalarını daha çok 
toplumda bir Türkçe bilinci oluşturmaya 
yönelik gerçekleştirdi ve Türkçede bulunan 
yabancı kökenli bazı kelimelere çeşitli karşılık-
lar önerdi.

Yaşamı boyunca birçok bilimsel kitap ve makale ya-
zarak kimya biliminin gelişmesine önemli katkılar ve-
ren Oktay Sinanoğlu 9 Nisan 2015 tarihinde ABD’de ha-
yatını kaybetti.

OKUMA METNİ

Görsel 4.10 Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Fizikokimya alanına katkı veren önemli bilim insanlarından biri olan Oktay Sinanoğlu’nun hayatı ile ilgili 
aşağıdaki okuma metninin okunması ve tartışılması sağlanır. 
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DEĞERLENDİRME ZAMANI

Değerlendirme aşamasında öğrencilerden aşağıda verilen sorulara cevap vermeleri beklenir. Ayrıca keş-
fetme sürecinde oluşturmuş oldukları V-diyagramları aşağıda verilen “V Diyagramı Değerlendirme Ölçeği” 
kullanılarak değerlendirilir. “V Diyagramı Değerlendirme Ölçeği”ne bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

Fizikokimyacıların başlıca çalışma alanları nelerdir? 

Fizikokimya, inorganik ve organik saf maddelerin veya karışımların kimyasal sistemlerini fizik yasalarına 
dayalı olarak inceleyen kimya alt disiplinidir. Fizikokimya, kimyasal tepkime mekanizmalarını (kinetik), enerji 
üretme ve ısıyı işe dönüştürme çalışmalarını (termodinamik), ışık ve maddenin etkileşimini (spektroskopi), 
elektronların atomlarda ve moleküllerde nasıl düzenlendiğini (kuantum mekaniği), boyutları çok küçük ba-
sit moleküllerin artarda birbirine bağlanmasıyla oluşturdukları çok büyük moleküllerin yapısı ve özelliklerini 
(polimer kimyası), kimyasal enerji ile elektriksel enerji arasındaki dönüşümleri (elektrokimya) gibi çok çeşitli 
konuları inceler.

Fizikokimyacılar farklı alanlarda diğer bilim dalları ile ortak çalışırlar. Burada amaç bir malzemenin temel 
fiziksel özelliklerini keşfetmek, test etmek ve anlamaktır. Fizikokimyacılar malzemeyi tam olarak anlayabil-
mek için temelde kimya, fizik ve matematik bilgilerini birlikte kullanırlar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Fizikokimya alanında yapılan çalışmalar günlük yaşantımızı nasıl etkiler?

Fizikokimya alanında yapılan çalışmanın günlük hayatımıza nasıl etki ettiğini anlayabilmek için çevre-
mize bir de şu şekilde bakalım. Örneğin akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarların bataryaları kimyasal 
enerji ile elektriksel enerji arasındaki dönüşüm prensiplerine göre yapılmaktadır. Evlerde ısıtma ya da so-
ğutma için kullanılan kombi, klima, buzdolabı ve derin dondurucu gibi cihazlarda termodinamik süreçleri 
kullanarak çalışmaktadır. Mutfaklarda kullandığımız yanmaz ve yapışmaz yüzeyli teflon veya seramik ten-
cere/tavalar, gıdaları saklamak için kullandığımız farklı özelliklere sahip plastik kaplar, ıslanmaz kumaşlar, 
karayollarında buzlanmayı önleyebilmek için kullanılan kimyasallar, kişisel bakım ürünü olarak kullandığı-
mız kozmetikler gibi birçok ürününün geliştirilme sürecinde fizikokimyacıların önemli katkıları vardır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Su hangi sıcaklıklarda en yüksek yoğunluğa ulaşır? Nedenini açıklayınız.

Suyun yoğunluğunun en yüksek değeri +4 oC’de 1,0 g/cm3’tür. Bu sıcaklık suyun taneciklerinin birbirine 
en yakın konumda dizildiği sıcaklıktır. Bu sıcaklığın üstünde ve altında suyun tanecikleri birbirinden uzaklaş-
tığı için hacimde artış meydana gelir ve yoğunluk azalır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Suyun sıcaklığı ile yoğunluğu arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu durumun canlılar açısından yaşamsal 
önemini hakkında nasıl bir değerlendirme yapabiliriz?

Sıvıların geneli sıcaklıkları düştükçe büzüşür, hacimleri azalır. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böylece 
soğuk olan kısımlar daha alt kısma doğru yönelir. Fakat su, diğer sıvıların aksine, +4 oC’ye kadar büzüşür, 
daha sonra genleşmeye başlar. Donduğunda ise daha da genleşir. Bu nedenle suyun katı hâli, sıvı hâlinde 
yüzer. Bu durumda su üst kısımdan alt kısma doğru donar. Deniz ve göllerde üst kısım donunca termal ilet-
kenliği düşük olan buz alt kısımdaki su ile dış ortama arasındaki ısı alışverişini engellediği için alt kısımlar 
donmadan kalır. Bu sayede suda yaşayan bitki ve balık, fok, penguen gibi hayvan türleri buzun alt kısımla-
rında yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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V-DİYAGRAMI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Yönerge: Bu ölçek öğrencilerin hazırlamış oldukları V-diyagramlarını değerlendirmek amacıyla ha-
zırlanmıştır. V-diyagramlarının her bir bölümüne belirlenen ölçütler çerçevesinde puanlar verilecek-
tir. Her bir bölümden alınan puanlar toplanarak toplam puan elde edilecektir.

Odak Sorusu

Odak soruları öğrencilerle birlikte oluşturulacaktır.

Teori, İlke ve Kavramlar

0 puan Teori, ilke ve kavramlar belirlenememiştir.

1 puan Odak sorusunu cevaplamak için ihtiyaç duyulan teori, ilke ve kavramlar doğru belirlenmemiştir.

2 puan Odak sorusunu cevaplamak için ihtiyaç duyulan teori, ilke ve kavramlar kısmen doğru belirlenmiş ve bunlarla 
ilgili araştırmalar kısmen yapılmıştır.

3 puan Odak sorusunu cevaplamak için ihtiyaç duyulan teori, ilke ve kavramlar doğru belirlenmiş ve bunlarla ilgili 
araştırmalar kısmen yapılmıştır.

4 puan Odak sorusunu cevaplamak için ihtiyaç duyulan teori, ilke ve kavramlar doğru belirlenmiş ve bunlarla ilgili ge-
rekli araştırmalar yapılmıştır.

Deneyin Tasarlanması

0 puan Deney tasarlanamamıştır.

1 puan Deney, odak sorularını doğru cevaplayabilecek şekilde kurgulanmamıştır.

2 puan Deney, odak sorularını cevaplayabilecek şekilde kısmen doğru kurgulanmış, uygulanma ve sonuçlandırmada 
eksiklikleri vardır.

3 puan Deney, odak sorularını cevaplayabilecek şekilde doğru kurgulanmış fakat uygulanma ve sonuçlandırmada 
eksiklikleri vardır.

4 puan Deney, odak sorularını cevaplayabilecek şekilde doğru kurgulanmış, uygulanmış ve sonuçlandırılmıştır.

Kayıtlar ve Veri Dönüşümleri

0 puan Veri kaydı ve veri dönüşümleri yapılamamıştır.

1 puan Veriler kısmen kaydedilmemiş, veri dönüşümleri yapılamamış, odak sorularıyla tutarlılık sağlanamamıştır.

2 puan Bütün veriler uygun şekilde ve tam olarak kaydedilmiş, veri dönüşümleri yapılamamış, odak sorularıyla kısmen 
tutarlılık sağlanmıştır.

3 puan Bütün veriler uygun şekilde ve tam olarak kaydedilmiş, veri dönüşümleri kısmen yapılmış, odak sorularıyla kıs-
men tutarlılık sağlanmıştır.

4 puan Bütün veriler uygun şekilde ve tam olarak kaydedilmiş, veri dönüşümleri yapılmış ve odak sorularıyla tutarlılık 
sağlanmıştır.

Bilgi ve Değer İddiaları

0 puan Bilgi ve değer iddiaları ortaya konamamıştır.

1 puan Bilgi iddiaları, odak sorularının cevabını içermemekte, kayıtlar ve veri dönüşümleriyle ilişkisi kurulamamıştır.

2 puan Bilgi iddiaları, odak sorularının cevabını kısmen içermekte ve kayıtlar ile veri dönüşümlerinden kısmen çıkar-
tılabilmektedir.

3 puan Bilgi iddiaları, odak sorularının cevabını içermekte ve kayıtlar ile veri dönüşümlerinden çıkartılabilmektedir 
fakat değer iddiaları yeni bir odak sorusu ortaya koymamaktadır.

4 puan Bilgi iddiaları, odak sorularının cevabını içermekte ve kayıtlar ile veri dönüşümlerinden çıkartılabilmektedir ve 
aynı zamanda değer iddiaları yeni bir odak sorusuna rehberlik etmektedir.

TOPLAM PUAN



K İ M YA

5 8

KAYNAKÇA

Bozan U., Altuncu E. ve Üstel F. (2014). Nano partikül takviyeli teflon kaplamaların üretilmesi ve karakteri-
zasyonu, SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 21-30.

Avrupa Çevre Ajansı (2018). İklim Değişikliği ve Su-Daha Sıcak Okyanuslar, Seller ve Kuraklıklar, https://
www.eea.europa.eu/tr/isaretler/aca-isaretler-2018/makaleler/iklim-degisikligi-ve-su-2014 (Erişim Tarihi: 
15.05.2021).

Mutlu, S. (2019). Milli kültür ve bilime adanan ömür: Oktay Sinanoğlu, AA, Bilim Teknoloji, Portre. https://
www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-kultur-ve-bilime-adanan-omur-oktay-sinanoglu/1457411#:~:text=-
Hayat%C4%B1n%C4%B1%20bilime%20ve%20milli%20k%C3%BClt%C3%BCre,%2C%20%C3%B6l%C3%-
BCm%C3%BCn%C3%BCn%204.%20y%C4%B1l%C4%B1nda%20an%C4%B1l%C4%B1yor. (Erişim Tarihi: 
15.05.2021).

İnovatif Kimya Dergisi (2021). Oktay Sinanoğlu https://inovatifkimyadergisi.com/oktay-sinanoglu (Erişim 
Tarihi: 15.05.2021). 

Pakdemirli, A. (2015). Türk Einstein: Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Depark. http://depark.com/derin/
Ekim2015/Index/44.html (Erişim Tarihi: 15.05.2021).

Physical Constants of Organic Compounds, in CRC Handbook of Chemistry and Physics, Internet Version 
2005, David R. Lide, ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.



ANALITIK KIMYA VE ÇALIŞMA ALANLARININ TANITIMI

5 9

ETKİNLİK NO : 5

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

MODÜL/TEMA : Analitik Kimya/Su Okuryazarlığı

ÖĞRENME ALANI : Analitik Kimya ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı

ETKİNLİK ADI : Suyu Kirleten Ne?

YÖNTEM VE TEKNİK : Probleme Dayalı Öğrenme

SÜRE :  2*40 dk.

KAZANIMLAR:

5.1. Analitik kimyanın başlıca çalışma alanlarını ve bu alanda kullanılan yöntemleri 
tanır. 

a. Analitik kimyanın başlıca çalışma konuları olan kalite kontrolü; yiyeceklerin, ilaçların, kozmetiklerin kont-
rolü, değerli metallerin kazanımı çalışmalarından bahsedilir. 

b. Analitik kimyada kullanılan kalitatif ve kantitatif analiz, gravimetrik, volümetrik ve spektrofotometrik yön-
temlerle ilgili bilgiler verilir.

c. Câbir bin Hayyan’ın kimya bilimine ve deneysel metodolojinin geliştirilmesine katkılarıyla ilgili araştırma 
yapmaları sağlanır. 

ç. Analitik kimya ile ilgili güncel çalışmalar kimya, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisine değinilir.

5.2. Analitik kimyada kullanılan yöntemleri deney yaparak keşfeder.
a. Analitik kimya çalışmalarının belirli bir maddenin içerdiği kimyasal bileşenlerin tespit edilmesine, seçimli 

olarak karışımlardan bazı maddelerin uzaklaştırılması ve kazanılmasına odaklanıldığı vurgusu yapılır.
b. Analitik kimyada kullanılan yöntemlerin deneyle keşfedilmesi sağlanır. 

SUYU KİRLETEN NE?

HEDEFTEN HABERDAR ETME/ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

Geçen haftaki etkinliğimizde yaşam kaynağımız suyun özelliklerini ve sudaki termal kirlenmeyi ve fiziko-
kimya alanın bu kirlenmeye nasıl yaklaştığını gördünüz. Peki, çevre kirliliği deyince sizin aklınıza neler geliyor? 
Sizce günümüzdeki en büyük çevre sorunu nedir? Tartışınız.

Aşağıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2018 yılında hazırlanan Türkiye Çevre Sorunları ve Önce-
likleri Değerlendirme Raporu’nda yer alan bir görsel görüyorsunuz. Görsel 5.1’i dikkatlice inceleyiniz. Grafikte 
neler görüyorsunuz? 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Grafiğe göre sizce ülkemizdeki birinci öncelikli kirlilik hangisidir? Yıl bazında incelendiğinde bu kirlilikteki 
değişim nasıl olmuştur? Sizce bu kirliliğin diğer kirliliklerle bir ilişkisi olabilir mi? Kirliliğin yıl bazındaki deği-
şimini dikkate alırsanız bir önlem alınmazsa önümüzdeki on yılda bu kirlilikteki değişimi nasıl görüyorsunuz? 
Tartışınız. 

Grafiği incelediğimizde son yıllarda su kirliliğinin ülkemiz için birinci öncelikli sorun olduğunu görüyo-
ruz. Bu dersimizde ve sonrasında su kirliliğinin sebeplerini kimya alt disiplinlerinin bakış açısı ile işlemeye 
devam edeceğiz.

Bugün bir analitik kimyacı gibi düşünerek karşımıza çıkan bir sorunu çözeceğiz. 
Şimdi size Elif Rana’nın probleminden bahsetmek istiyorum. Bakalım onun problemine bir analitik kimya-

cı olarak nasıl yaklaşacaksınız. 

• Bu sorunun cevabına ulaşmak için kimyanın alt alanlarından biri olan analitik kimyanın işe koşul-
duğunu biliyor muydunuz? 

• Daha önce analitik kimya kavramını hiç duymuş muydunuz? 

Görsel 5.2, Görsel 5.3 ve Görsel 5.4’e dikkatlice bakınız. Görseldeki suların temiz veya kirli olması ile 
ilgili ne düşünüyorsunuz? Tartışınız. 
(Bu sorunun cevabı öğrencilere verilmez ve etkinlik sonunda bu sorunun cevabına ulaşacakları ifade 
edilir. Sadece görüntüyle suyun kirli olup olmadığına karar verilemeyeceği öğrencilerin yanıtlarıyla vur-
gulanmalıdır.)

➢ Bulanık su kirlidir. Berrak su ise temizdir.

➢ Hangi suyun kirli hangi suyun temiz olduğunu sadece gözümüzle bakarak anlayamayız.

➢ Berrak su, bulanık sudan daha zararlı kirleticilerle kirletilmiş olabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 5.2 Berrak ve bulanık su örnekleri Görsel 5.3 Kaynak suyu Görsel 5.4 Kuyu suyu
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1. BÖLÜM

SENARYO

Yine bir yaz tatili gelmişti. Elif Rana çok heyecanlıydı. En büyük zevki yaz tatillerini dedesinin yanında 
geçirmekti. Dedesinin köyü göl kenarında sıra sıra evler bulunan, rengârenk çiçeklerin, olduğu bir yerdi. Elif 
Rana her yaz orada arkadaşları ile buluşur, köydeki amcasıyla beraber nehirde balık tutar, her gün yeni bir keşfe 
çıkarlardı. Dedesinin evine giderken ilk dikkatini çeken nehir kenarında eski rengârenk çiçeklerin olmamasıy-
dı. Yeni yapılan kamp alanı ve kamp alanındaki insanlar da dikkatini çekmişti, köy geçmiş yıllarda oldukça sa-
kin olduğundan şaşırmıştı. Eve varır varmaz dedesine hasretle sarıldı ve amcasının yanına koştu. Balık tutmaya 
ne zaman gidebileceklerini sordu heyecanla. Dedesi üzgün bir şekilde gölde artık çok fazla balık olmadığını 
hatta ölü balıkların ara sıra kıyılara vurduğunu söyleyerek çektiği fotoğrafları (Görsel 5.5 ve Görsel 5.6) göster-
di. Elif Rana fotoğrafları görünce çok üzüldü.

Görsel 5.5 Kıyıya vuran ölü balıklar Görsel 5.6 Kıyıya vuran ölü balık

(Öğretmen problemi belirlemek amacıyla öğrencilere çeşitli sorular sorar.)

Elif Rana dedesinin köyünde nelerle karşılaştı? 

Geçen senelerle karşılaştırırsak köyde bir farklılık var mı? 

Sizce köyde yaşanan sorun nedir? 

Sizce balıklara ne olmuş olabilir?

➢ Küresel ısınma nedeniyle balıklar ölmüştür.

➢ Teknelerden dökülen yakıtla zehirlenmişlerdir.

➢ Kamp yerindeki insanların atıklarından zehirlenmişlerdir.

➢ Balıklar bulaşıcı bir hastalık nedeniyle ölmüşlerdir.

➢ Yanlış avlanmadan kaynaklanmıştır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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(Yukarıda olası cevaplar verilmiştir. Öğrenciler bunlar dışında cevaplar verdiyse bu cevaplara göre senaryo 
devam ettirilerek odak dışındaki cevaplar çürütülmelidir.)

2. BÖLÜM

SENARYO

Elif  Rana dedesine balıkların ölmesinin sebebini bilip bilmediğini sordu. Dedesi bunun sebebini tam ola-
rak bilmediklerini söyledi. Üstelik tek problem balıklarda da görülmüyordu. Son günlerde köy halkında da işit-
me bozukluğu, kansızlık, mide ağrısı, böbrek hastalıkları gibi hastalıkların da yaygınlaştığını söyledi. Ayrıca gö-
lün bazı kısımlarındaki bitkilerde meydana gelen değişiklikleri de anlattı (Görsel 5.7, Görsel 5.8). Gölün farklı 
bölgelerinden (A, B, C bölgeleri) göle doğru yaklaşarak aldığı örneklerin fotoğraflarını (Görsel 5.9) gösterdi. 
Dedesi köylülerin zaman zaman göl suyunu bitki sulamada kullandıklarını söyledi.

Görsel 5.7 Kurumuş bitki Görsel 5.8 Kurumuş çiçek Görsel 5.9 Gölün farklı 
bölgelerinden alınan bitki 

örnekleri

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

Sizce bu problemin kaynağı nasıl bulunur. Bununla ilgi görüşlerinizi yazınız?

➢ Yıllara göre mevsimsel hava sıcaklığındaki değişim balıkları öldürmüştür. Bunu araştırabiliriz.

➢ Balıklardan alınan örneklerde petrol atığı olup olmadığını tespit edebiliriz.

➢ Suda kamp atıklarından oluşan kimyasallar olup olmadığına bakarız.

➢ Balıklardan alınan örneklerde hastalık olup olmadığına bakarız.

➢ Balık avlayanların yöntemlerinin neler olduğunu araştırırız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Elif  Rana dinledikçe problemin sadece balıklarla ve sıcaklık değişimi ile ilgili olmadığından emin oldu. Hem 
insanları hem bitkileri hem de göldeki canlıları etkilediğine göre problem sudan kaynaklanıyordu. Dedesine 
köyde son yıllarda neler olmuş olacağını anlamak için sorular sordu. Dedesi sosyal medya nedeniyle son iki yılda 
köyün gittikçe popülerleştiğini, çok fazla insan geldiğini, gölün etrafında kamp alanları oluşturulduğunu hatta 
gölün yakınlarına da bir boya fabrikasının kurulduğunu anlatarak hayıflandı (Görsel 5.10 ve Görsel 5.11).

Görsel 5.10 Fabrika atık suları Görsel 5.11 Kamp alanı

Elif Rana’nın dedesinin anlattıklarını düşününce;

 Sizce köyde neler oluyor? 

 Balıklardaki toplu ölümlerle insanlarda görülen rahatsızlıklar arasında bir ilişki olabilir mi? Tartışınız. 

 İnsanlarda görülen bu belirtiler hangi kirleticiden/atıktan kaynaklanabilir?

➢ Bu problem sıcaklık değişiminden kaynaklanmış olamaz.

➢ Balıklarda görülen bir hastalıktan kaynaklanmış olamaz.

➢ Ortamda hem insanları hem bitkileri hem balıkları etkileyen kirleticiler olmalı.

➢ İnsanlarda görülen belirtiler ağır metallerden kaynaklanabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yukarıdaki bilgilerin göz önüne alarak görüşlerinizi yeniden gözden geçiriniz. Sizce meydana gelen 
problemlerin kaynağı ne olabilir? 

(Yukarıda belirtilen öğrenci görüşlerinden birçoğu senaryonun devamında çürütüldüğünden bu kısım-
da yer almamalıdır. Öğrenciler tarafından eski görüşlerin bazıları değiştirilmezse öğrencilere senaryodaki 
çürütücüler hatırlatılır.)

➢ Su, fabrikadan göle akıtılan kimyasallarla kirlenmiştir.

➢ Su, kamp alanındaki insanların ortaya çıkardıkları evsel atıklarla kirlenmiştir.
Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Görsel 5.12 Göl suları için bazı kalite standartları (Taş, 2011)

Görsel 5.13 İçme suyu standartlarında bazı parametrelerin en 
çok tavsiye edilen değerleri (Taş, 2011)

Su kalite parametreleri
Su kalite sınıfları 

II I III IV

Sıcaklık (°C)2 52 53 0>  30

pH 6.5-8.56 .5-8.5 6.0-9.06 .0-

oksijen (mg O2/L)8 63 < 3

Amonyum azotu (mg NH4
+-N/L)0 .2 12 > 2

Nitrit azotu (mg NO2
--N/L)0 .002 0.01 0.05 > 0.05

Nitrat azotu (mg NO3
--N/L)5 10 20 > 20

Toplam fosfor (mg P/L) 0.02 0.16 0.65 > 0.65

Sülfat iyonu (mg SO4
=/L) 200 200 400 > 400

Klorür iyonu (mg Cl-/L)2 5 200 400 >400

Demir (µg Fe/L) 300 1000 5000 > 5000

Parametreler

EC 

(1998) 

TS 266 

(2005)

WHO 

(2008)

EPA 

(2009) 

pH 6.5-9.56 .5-9.5 6.5-8.06 .5-8.5

Sıcaklık (°C)- 25 --

Amonyum (mg/L) 1.50 .501 .50-

Nitrat (mg/L) 50 50 50 10

Sülfat (mg/L) 250 250 250 250

Klorür (mg/L) 250 250 250 250

Demir (µg/L) 200 200 300 300

Kalsiyum (mg/L) - 200 300 -

Magnezyum (mg/L) - 150 --

Potasyum (mg/L) -1 2- -

Sertlik (CaCO3) (mg/L) -- --

Farklı tür suların farklı stan-
dartları vardır. İçme ve kullan-
ma suyu, yüzey suları ve yer altı 
sularının kalite sınıflandırma-
ları yönetmeliklerle yapılmak-
tadır. Maalesef tatlı su havzası 
olan göllerin pek çoğu koruma 
altında olmadığından evsel, ta-
rımsal ve endüstriyel kirlilikle 
kirlenmektedir. Görsel 5.12’de 
göl suları için standartlar Görsel 
5.13’te ise içme suyu için fark-
lı kuruluşların bazı kalite stan-
dartları yer almaktadır. Göl suyu 
ve içme suyu ile ilgili başka kali-
te standartları da bulunmakta-
dır. Tablolarda bu parametreler-
den bir kısmına yer verilmiştir. 
Tabloları dikkatlice inceleyerek 
tablolarda neler gördüğünüzü 
tartışınız. 

Bu bilgiler verildikten sonra  
öğrenciler, daha önce kirleticiler-
le ilgili olarak öne sürdükleri gö-
rüşler dikkate alınarak iki gruba 
ayrılır. Bu gruplardan biri evsel 
atıklarla ilgili çalışırken  diğeri 
ise endüstriyel atıklarla ilgili ça-
lışacaktır. 

(Öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilerek sınıfta bir tartışma başlatılır.)

Bu problemin kaynağını bulmak için hangi kavramları bilmeliyiz?

Problemin kaynağını bulmak için nasıl bir çalışma yapılmasını önerirsiniz?

Canlıların yaşaması için suda bulunması gereken standartlar sizce neler olabilir? 

(Bu kısımda öğrencilerin su numunelerinin belirli bir standarda göre  karşılaştırılmasının gerektiğini ve 
bu karşılaştırmayı yapabilmek için neleri bilmeleri gerektiğini bulmaları beklenmektedir.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Kamptakiler suyu nasıl kirletmiş olabilirler ki toplu balık ölümleri olsun ve insanların sağlığı bu durum-
dan etkilenmiş olsun? Bu soruyu grup arkadaşlarınızla tartışarak cevaplayınız.

(Bu soru evsel atık grubuna yöneltilir.)

Sebze meyve kabukları, yiyecek atıkları, şampuan, sabun, detarjan gibi atıklar, plastik ambalaj atıkları 
gibi evsel atıklar ile göl suyunu kirletmişlerdir. Göl suyu ile temas eden tüm canlılar bu kirlilikten etkilen-
mişlerdir. Çünkü bu atıklar canlılar için zararlı kimyasallar içermektedir. Balıklar direkt bu kirliliğe maruz 
kalmıştır. İnsanlar da balıkları yiyerek ve göl suyunu temizlik, bitki sulama gibi alanlarda kullanarak bu 
atıklardan etkilenmiş olabilirler.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Boya fabrikasından hangi atıklar suya karışmış olsun ki toplu balık ölümlerine neden olsun ve insanla-
rın sağlığı bu durumdan etkilenmiş olsun?

(Bu soru endüstriyel atık grubuna yöneltilir.)
Bu kısımda öğretmen öğrencilerden boya üretimi sırasında kullanılan kimyasalların neler olabileceği 

ile ilgili bir araştırma yapmalarını isteyebilir veya kendisi konuyla ilgili araştırmaları öğrencilere vererek 
incelemelerini isteyebilir. Konu ile ilgili iki örnek makale aşağıda verilmiştir. URL-1, URL-2.

Boya üretimi sırasında çeşitli kimyasallar kullanılmakta ve uygun filtreleme yöntemleri kullanılma-
dığında bu kirlilikler suya karışmaktadır. Boya atık suları Pb, Cr, Cu, Zn ve Al gibi ağır metaller ve çeşitli 
zehirli organik maddeler içermektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu öğrendiklerinizi göz önüne alarak bir analitik kimyacı olarak suyun kirli olup olmadığını anlamak için 
hangi özelliklerine bakılmasını önerirsiniz?

Etkinliğin başında Görsel 5.2, Görsel 5.3 ve Görsel 5.4 ile ilgili sorulan soruya verdiğiniz cevapları tek-
rar gözden geçiriniz? Cevabınızda bir değişiklik oldu mu? Neden?

Bir numunede gözle görünen kirleticiler yanında çözünen kirleticiler de bulunmaktadır. Bunlardan bazı-
ları suda renksiz bir şekilde çözündüklerinden suyun rengini değiştirmezler, bulanıklık oluşturmazlar. Etkinlik 
başında görsellerde berrak görünen suları analiz yapmadan temiz olarak değerlendirmek doğru değildir. Bu 
çözünen maddeleri bulmak için kimyacılar analitik kimya alanından yararlanırlar. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Analitik kimya, maddelerin bileşenlerinin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalıdır. Bu 
amaçla çeşitli yöntemler kullanırlar. Kimyasal türlerin varlığını tespit etmek için kalitatif analiz yapılırken nu-
munedeki belirli maddelerin miktarını belirlemek için kantitatif analiz yapılır. Bu çalışmalarda pek çok yöntem 
kullanılmaktadır. Burada basit bir titrimetrik ve gravimetrik analiz yapılacaktır. Çevre kirleticilerinin, gıdalar-
daki katkıların, kandaki değerlerin ölçülmesi analitik kimyacıların alanına girer. Görsel 5.14 ve Görsel 5.15’te 
farklı alanlarda çalışan analitik kimyacıları görüyorsunuz. Bunun yanında değerli metallerin geri kazanılması 
da sık çalıştıkları konulardandır.

Bu aşamada öğrencilerin öncelikle temiz suyun özelliklerini bilmeleri gerektiği, daha sonra da hipotezlerindeki 
kirleticiler ile kirlenmiş suyun değerlerini bulup karşılaştırmaları gerektiği çıkarımına ulaşmaları beklenmektedir. 
Yukarıda temiz suyun özellikleri tartışılmıştı. Bu aşamada her grup tespit etmeyi düşündüğü parametreleri kirlilik 
kaynağını düşünerek tablo hâline getirir. Öğretmen önceden gölden alınan temsili numuneyi her iki kirleticiyi de 
koyarak hazırlar. Bu numune başlangıçta öğrencilere verilmez. Öğrenciler gruplarına uygun masaya yönlendirilir. 
Masalardan birinde temiz su olduğu belirtilen numune, evsel atıklar (şampuan, sabun, yağ, meyve, sebze püre-
si) bulunmaktadır. Diğer masada ise temiz su ile öğrenceden öğretmen tarafından hazırlanan kurşun (II) nitrat 
çözeltisi ve potasyum iyodür çözeltisi bulunmaktadır. Öğrencilere işlem basamakları verilerek deneysel çalışma 
gerçekleştirilir. Zaman sıkıntısı yaşanması durumunda temiz su test edilmeyebilir. Bu durumda yukarıda verilen 
standartlara göre karşılaştırma yapılır.

Görsel 5.14 Analiz yapan bir analitik kimyacı 1 Görsel 5.15 Analiz yapan bir analitik kimyacı 2

Şimdi sizler de bir analitik kimyacı gibi elinizdeki numuneleri analiz edeceksiniz. Böylece Elif 
Rana’nın dedesinin köyündeki problemin kaynağını tespit etmeye çalışacağız. Daha önce belirledi-
ğiniz görüşün doğruluğunu kanıtlamak için nasıl bir yol izlemelisiniz? Tartışınız.
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SUDAKİ KİMYASAL KİRLİLİĞİN İNCELENMESİ

1. Öğretmen çeşme suyundan temsili olarak göl 
numunesi hazırlar. Bunun için suyun içerisine 
şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, 
kurşun (II) nitrat çözeltisi eklenir. Bu numune 
daha sonra analiz edilmek üzere etiketlenir.

2. Öğrenciler görüşlerine göre iki gruba ayrılır. 
Burada her grubun öne sürdükleri problem 
kaynağını nasıl tespit edecekleri üzerinde 
uzmanlaşmaları istenmektedir. 

3. Evsel atık grubu önlerinde bulunan evsel 
atıklarla evsel atıkla kirlenmiş su numunesi 
hazırlar. Numune hazırlandıktan sonra gruba 
test kitleri verilir. Grubun numuneden alarak 
test kitine, kitin üzerinde belirtildiği şekilde 
numuneleri damlatması istenir. Öğrenciler 
sonuçları daha önceden oluşturdukları tabloya 
(Tablo 5.1) kaydederler.

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Su kalitesi test kitleri • Şampuan

• pH metre • Sabun

• Beher • Bulaşık deterjanı

• KI çözeltisi • Çamaşır suyu

• Pb(NO3)2 çözeltisi • Pastör pipeti

• Deney tüpü • Tüplük

ODAK SORUSU:

1. Temiz suyun özellikleri nelerdir?
2. Numunemizdeki kirleticileri bulmak için hangi parametreleri analiz etmeliyiz?

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve İlkeler

Odak sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeliyiz. Deneye başlamadan 
önce bu kavram ve ilkeleri araştırınız.
• Temiz içme suyu standartları nelerdir?
• Endüstriyel kirleticiler nelerdir? 
• Evsel kirleticiler nelerdir?
• Ağır metallere maruz kalmış kişilerde ne tür rahatsızlıklar görülür?

YÖNTEMSEL KISIM
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Tablo 5.1 Evsel atıklarla kirletilmiş su analiz değerleri

Özellikler Değerler

Renk (bulanık/berrak)

İletkenlik (μS/cm)

pH

Fosfat miktarı (ppm)

Klorür (ppm)

Amonyak miktarı (ppm)

Toplam çözünmüş madde miktarı (ppm)

Sıcaklık (0C)

Çözünmüş oksijen miktarı (mg O2/L)

4. Sanayi/endüstriyel atık çalışacak gruba kurşun nitrat ve potasyum iyodür verilerek öncelikle bir 
deney tüpünde bunları karıştırmaları ve gözlem yapmaları istenir. Daha sonra kurşun (II) nitratla 
kirletilmiş numune üzerine KI damlatarak gözlemlerini oluşturdukları tabloya (Tablo 5.2) 
kaydederler.

Tablo 5.2 Sanayi atıklarıyla kirletilmiş su analiz değerleri 

Özellikler Gözlem/Değerler

KI Testi (sarı çökelek var/yok)

Sıcaklık (0C)

5. İki grup farklı alanlarda keşif yaptıktan sonra gruplar birleştirilir. Ortak çalışma sürecine geçilir. 
Burada her grubun uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanması ve diğer arkadaşlarına aktarması 
beklenmektedir.

6. Birleşmiş gruptan yukarıdaki testleri temiz su ile tekrarladıktan sonra verileri tabloya (Tablo 5.3) 
kaydetmeleri istenir.
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7. Daha sonra ise öğretmenin önceden hazırladığı temsili göl suyunun içerisinde evsel kirlilik ve 
sanayi kirliliği olup olmadığını birlikte analiz ederler. Bu aşamada grupların edindikleri uzmanlığı 
birleştirerek göl suyunu her iki tür kirleticinin tayini için analiz etmeleri ve bulguları Tablo 5.3’e 
kaydetmeleri sağlanır. 

Tablo 5.3 Göl suyu ve temiz suyun karşılaştırılması

Özellikler Temiz Göl Suyu Karşılaştırma

Renk (bulanık/berrak)

İletkenlik (μS/cm)

pH

Fosfat miktarı (ppm)

Klorür (ppm)

Amonyak miktarı (ppm)

Toplam çözünmüş madde miktarı (ppm)

KI Testi (sarı çökelek var/yok)

Sıcaklık (0C)

Çözünmüş oksijen miktarı (mg O2/L)

KESTİRİMLERDE BULUN

1. Sizce göl suyunu birden fazla kirletici kirletmiş olabilir mi?

2. Bir numunenin berrak olması kirletici olmadığı anlamına gelir mi?

3. Göl suyunda aradığınız kirleticilerden farklı kirleticiler bulunabilir mi?
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BİLGİ İDDİALARI

1. Bulduğunuz değerleri temiz su standartlarıyla karşılaştırın. Analiz ettiğiniz su, balıkların yaşaması 
için uygun mudur? Neden?

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Elif Rana’nın dedesinin köyündeki kirliliğin nedenini belirlediniz mi? Bu kirlilik nelerden 
kaynaklanmıştır? 

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Bu deneyde hangi yöntemleri kullandık? Açıklayınız. KI kullanarak nasıl bir analiz yaptınız? 

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kullandığınız kitlerde önce bir çözelti (indikatör) ardından da titrantı gönderdiniz. Burada yaptığınız 
analiz nedir? (Burada sorulan sorularla öğrenciler gravimetri ve titrimetriye yönlendirilmelidir.)

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DEĞER İDDİALARI

1. Acaba elde ettiğimiz veriler güvenilir mi? Analitik kimyacı olarak başka nasıl analiz edebilirdik?

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Burada öğrendiğiniz yöntemleri başka nerede kullanabiliriz?

   ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DERİNLEŞTİRME 

Elif Rana ve amcası yetkilileri arayarak su numunesi almalarını sağlamıştı. Merakla bekledikleri 
sonuçlar sonunda gelmişti.

Sizce bu su numunesinde sizin bulduklarınız dışında başka hangi kirleticiler tespit edilmiş olabilir? 

Burada öğrencilerden fabrikada sadece kurşun atığının olmayacağını, farklı ağır metallerin, boyar 
maddelerin vb. kirleticilerin de olabileceğini ifade edebilmeleri beklenmektedir. Ayrıca bunlar dışında 
hangi kirleticileri duydukları sorularak gelecek hafta yapılacak biyokimya etkinliğine dair merak uyandırılır.

Elif Rana’nın dedesinin köyündeki problemin kaynağını bir analitik kimyacı gibi düşünerek buldunuz. 
Analitik kimya uygulamaları hayatımızın  birçok farklı alanında daha karşımıza çıkmaktadır. Görsel 5.16’da 
bulunan haber metinlerinde konu ile ilgili birkaç örnek  yer almaktadır. Aşağıdaki görselde yer alan haberleri 
okuyarak her bir habere uygun manşet oluşturunuz.
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KİMYA BUNLAR
Kimyaya dair her şey ve daha fazlası...

Sakarya; Geyve İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü üreticilere Dijital Toprak Analiz 
Cihazı hizmeti sunmaya başladı. Cihaz sa-
dece 7 dakikada topraktaki besin element-
lerini analiz ediyor ve toprağın ihtiyacına 
göre gübre önerisinde bulunuyor. Yetkililer 
cihazın gübre maliyetlerini düşürerek üre-
ticilerin yüksek verim ve kazanç elde ede-
bileceğini belirttiler.

(Manşeti sen yaz.)

Bugün Dilovası’nda hava kirliliği kırmızı seviyeye yükseldi. 
Bu ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılı-
yor. Bakanlığın oluşturduğu kategoriye göre, yeşil renk iyi, 
sarı renk orta, turuncu renk hassas, kırmızı renk sağlıksız, 
pembe renk kötü ve bordo tehli-
keli olarak nitelendiriyor.

Uzmanlar bu ölçümlerin farklı 
cihazlarla yapıldığını ve havada-
ki toz miktarı, karbonmonoksit, 
kükürtdioksit, azotdioksit oranı 
gibi farklı kirleticilerin oranları-
na bakıldığını belirtiyorlar.

(Manşeti sen yaz.)

Kocaeli’de faliyet gösteren geri 
dönüşüm fabrikasında atık elekt-
ronik cihazlardan sökülen par-
çalardan günde 1 kg altın, 2 kg 
gümüş ve 30’a yakın farklı maden 
geri kazanılıyor.

(Manşeti sen yaz.)

Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar ileri bilimsel 
araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim 
kadınlarının mükemmelliğini kutlamak ve 
genç yeteneklerin bilimsel çalışmalarını 
sürdürmelerine destek olmak amacıyla oluş-
turulan UNESCO “Bilim Kadınları İçin” 
Program Ödülü’nü almaya hak kazandı. 
Araştırmacı zehirli gazlara karşı yüksek 
algılama hassasiyetine sahip, üstün perfor-
manslı, seri üretime uygun, ekonomik, dü-
şük güç tüketimiyle çalışan, kompakt kim-
yasal sensörler geliştirilmeyi amaçlıyor.

(Manşeti sen yaz.)

BASINDA BUGÜN

Görsel 5.16 Kimya haberleri

İthal edilen biberonlar gümrükte bekletiliyor. Bir fir-
ma tarafından ithal edilen biberonlarda yapılan analiz 
sonrası BPA (Bis Fenol A) tespit edilerek ülkeye so-
kulmasına izin verilmedi. Uzmanlar BPA’nın bebekler 
için çok tehlikeli olacağını belirtiyorlar.

(Manşeti sen yaz.)
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Analitik kimyada pek çok farklı analiz yöntemi ve çok farklı cihazlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazı-
ları Görsel 5.17, Görsel 5.18 ve Görsel 5.19’da gösterilmiştir. 

(Bu kısımda kısaca kalitatif, kantitatif analiz konularına gravimetrik, volumetrik ve spektrofotometrik yön-
temlere ve aralarındaki farklara değinilir.)

Görsel 5.17 Atomik Absorbsiyon 
Spektrometresi (AAS)

Görsel 5.18 pH metre Görsel 5.19 Kolon Kromotografi

Araştırınız

Câbir Bin Hayyan’ın kimya bilimine katkılarını araştırınız.

“Bu kitapta duyduklarımızı, bize söylenenleri yahut okudukları-
mızı değil ancak tecrübe ettikten sonra gözlediğimiz şeylerin özel-
liklerini zikrettik.” (Muhtâru Resâ’ili Câbir b. Hayyân, s. 232)

Okuduğunuz ve manşet oluşturduğunuz haberleri de göz önünde bulundurarak aşağıdaki sorulara cevap 
veriniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

• Analitik kimyasal metotların hayatımızdaki rolü nedir? Tartışınız.

• Bu metotlar geliştirilmeden önce insanlar hangi durumlarla karşılaşmış olabilir? 



K İ M YA

7 4

DEĞERLENDİRME

Sevgili öğrenciler, şimdi geleceğe gidin ve 2050 yılında olduğunuzu hayal edin. İnsanlar doğaya zarar ver-
meye, suları kirletmeye devam etmektedirler. Bunu düşünerek aşağıdaki soruları grup olarak tartışınız. Verdi-
ğiniz cevaplardan birini veya bir kaçını içeren, gelecekten bir dergi/gazete hazırlayınız.

• Sizce 2050 yılında insanlar hangi tür teknolojileri kullanacaklar?
• Bu teknolojilerden çevre nasıl etkilenecek?
• Analitik kimyacılar bu yıllarda neye odaklanacak?
• Hangi kirlilikleri analiz edecekler?
• Analitik kimyacıların kullandıkları yöntemler değişecek mi? Nasıl? 

(Bu kısımda öğrencilere ortak çalışma imkânı sağlayan web siteleri, çeşitli Web 2.0 araçları önerilebilir.)

Öğrenciler hazırladıkları ürünleri sunarlar. Öğretmen aşağıdaki “Dergi/Gazete Hazırlamak İçin Dereceli 
Ölçek” kullanılarak öğrenci çalışmaları değerlendirir. “Dergi/Gazete Hazırlamak İçin Dereceli Ölçek”e bu et-
kinliğin karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

Dergi/Gazete Hazırlamak İçin Dereceli Ölçek

Yönerge: Bu ölçek öğrencilerin hazırlamış oldukları dergi/gazete haber sayfasını değerlendirmek 
amacıyla hazırlanmıştır. Öğrencilerin oluşturdukları çalışmalar, aşağıdaki ölçütler çerçevesinde de-
recelendirilerek değerlendirilecektir. Her bölümden alınan puan toplanarak toplam puan elde edile-
cektir.

Değerlendirme Ölçütleri Çok İyi 
(4) 

İyi 
(3) 

Orta 
(2) 

Geliştirilebilir
(1) Puan 

Temel kavram ve bilgileri dergi 
sayfasına aktarma becerisi 

Bilgiyi toplama, organize etme 
düzeyi 

Bilgiyi sunma düzeyi

İçeriği resim ve görsel unsurlarla 
zenginleştirme düzeyi 

Resim, tablo ve grafikleri 
düzenleme düzeyi 

Dergi sayfasının estetik düzeyi 

Hazırlanan ürünün fikri yansıtma 
düzeyi 

Orijinallik düzeyi

Toplam Puan
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Etkinlik 6 için öğretmenin “Su Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri” ile ilgili bir bilimsel  makaleyi ince-
leyerek konuya hazırlık yapması önerilir.

Bir Sonraki Etkinlik İçin 
Ders Öncesi Hazırlık
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KAZANIMLAR

6.1. Biyokimyanın başlıca çalışma konularını, bu alanda kullanılan yöntemleri ve 
ilişkili olduğu bilim dallarını keşfeder.

a. Biyokimyanın çalışma alanlarına ve kullandığı yöntemlere değinilir. 
b. Aziz Sancar’a Nobel Kimya Ödülü’nü kazandıran çalışmalardan bahsedilir.
c. Biyokimyayla ilgili güncel çalışmalar dikkate alınarak kimya, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisine vurgu ya-

pılır.
d. Geleceğin teknolojilerine dikkat çekilerek biyoteknoloji ve biyokimya ilişkisi tartışılır.

6.2. Biyokimyasal yöntemleri deneyler yaparak keşfeder. 
Biyokimyasal çalışmalarda kullanılan yöntemlerin deneyle keşfedilmesi sağlanır.
(Etkinliğin ilerleyişi, zaman sınırlamaları, öğrencilerin hazırbulunuşlukları, konuya olan ilgi gibi faktörleri 

göz önünde bulundurarak planda yer alan dijital içerik, okuma parçasının kullanımı, makale inceleme, soru-ce-
vap, tartışma gibi öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisinin ne oranda kullanılacağı öğretmenin tercihine bı-
rakılmıştır.) 

SU KİRLİLİĞİNİN BİYOKİMYASI

ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

Daha önceki etkinliklerimizde dünyamız için büyük önemi olan suyun özelliklerine ve su kaynaklarında 
yaşanan sorunlara analitik ve fizikokimya alanlarının nasıl yaklaştıklarını ve kullandığı yöntemleri gördünüz. 
(Bu noktada öğrencilerin suyun pH, iletkenlik, renk, bulanıklık, yoğunluk gibi fiziksel özelliklerini inceledikleri 
hatırlatılır.)

Görsel 6.1 ve Görsel 6.2’yi dikkatle inceleyiniz. Uzun süre yıkanmadan bekletilen yiyecek ya da içecek bu-
lunan kaplarda görseldeki gibi yapıların oluştuğuna tanık oldunuz mu? Bekletilen gıdalardaki bu değişimlerin 

ETKİNLİK NO : 6

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

MODÜL/TEMA : Biyokimya/Su Okuryazarlığı

ÖĞRENME ALANI : Biyokimya ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı

ETKİNLİK ADI : Su Kirliliğinin Biyokimyası

YÖNTEM VE TEKNİK : Probleme Dayalı Öğrenme

SÜRE : 2*40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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nedeni ne olabilir? Tartışınız. Acaba bu soruların yanıtını arayan bir biyokimyacı olabilir mi? Bu haftaki etkin-
liğimizde olaylara bir biyokimyacı gözüyle bakmaya çalışacağız (Görsel 6.3 ve 6.4).

Görsel 6.4 Su kirliliği ve biyokimya ilişkisi

Görsel 6.2 Uzun süre bekletilmiş kahvenin yüzeyi

Görsel 6.3 Biyokimyanın çalışma alanları

Görsel 6.1 Uzun süre bekletilmiş çayın yüzeyi

Sizce bir biyokimyacı olarak su kirliliği ve sonuçları ile nasıl ilgileneceğiz? Tartışınız. 

(Öğrencilerden bu sorunun cevabını çalışma kâğıtlarına yazmaları istenir. Ardından ön bilgilerini orta-
ya çıkarmak için aşağıda verilen terimlerden biyokimya ile ilgili olanları işaretlemeleri istenir.)

Su kirliliğinin suda yaşayan canlılara olan etkisi incelenebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Ayyüce her hafta sonu ailesiyle birlikte Bahçecik 
Gölü kenarında piknik yapmaya gitmektedir (Görsel 
6.5). Bu hafta sonu kedisi Narin’i de yanında götürür. 
Ayyüce sıcaklık değişiminin suyun bazı fiziksel özel-
liklerini değiştirdiğini öğrendiği fizikokimya etkin-
liğinden sonra göle her geldiğinde termometresiyle 
suyun sıcaklığını ölçmeye başlamıştır. Bu nedenle 
arabadan iner inmez göl kenarına doğru yürümeye 
başlar, kedisi Narin de onun peşine takılır. Ayyüce 
göle yaklaştıkça ağırlaşan bir koku fark eder, burnunu 
kapatarak termometresini suya daldırır. Bir ay önce 
gölün sıcaklığı 18 oC iken şu an termometre 25 oC’yi 
göstermektedir. Ayyüce bu sıcaklık artışının mevsim-
sel olduğunu düşünür. Ölçüm sonucunu not defteri-
ne kaydetmek için göl kenarından ayrılır. Bu sırada 
Narin’in dikkatini bir tarla faresi çeker ve onun pe-
şinde koşturmaya başlar. Narin yorulduktan sonra 
yavaş yavaş göl kenarına iner ve su içer (Görsel 6.6). 
Bir süre sonra Ayyüce, Narin’in patisiyle su üzerinde 
yüzmekte olan bir şeyle oynadığını görür. Kedisine 
yaklaştığında gördüğü manzara keyfini kaçırır. Eve 
dönme vakti gelince Ayyüce, Narin’i göl kenarından 
alır. Arabada mırıl mırıl uyuyan Narin bir süre sonra 
huzursuzlanarak kesik kesik miyavlamaya başlar. Ay-
yüce kedisi için endişelenir (Görsel 6.7).

1. BÖLÜM

SENARYO

Aşağıdaki terimlerden hangileri biyokimya ile ilişkili olabilir? İşaretleyiniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

 hücre termodinamik elektrot

sindirim enzim yoğunluk

çekirdek protein metabolizma

Görsel 6.5 Göl kenarında piknik yapan 
Ayyüce ve ailesi

Görsel 6.6 Gölden su içen Narin

Görsel 6.7 Huzursuzlanan Narin ve onun 
için endişelenen Ayyüce
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Ertesi sabah kedisinin kum kabını temizleyen Ayyüce, 
Narin’in ishal olduğunu görür ve onu Veteriner Ali Bey’e gö-
türmeye karar verir (Görsel 6.8). Ayyüce, Ali Bey’e önceki gün 
göl kenarına gittiklerini, göl kenarında kötü bir koku hissetti-
ğini, Narin’in göldeki sudan içtiğini ve ölü bir balıkla oynadı-
ğını anlatır (Görsel 6.9). Ali Bey, Narin’in tahlil sonuçlarını ve 
Ayyüce’nin anlattıklarını değerlendirir. Biyokimya/mikrobi-
yoloji laboratuvarından gelen analiz sonuçları Narin’in sindi-
rim sistemini etkileyen bulaşıcı bir hastalığa işaret etmektedir 
(Görsel 6.10). 

Görsel 6.9 Narin’in veteriner muayenesi Görsel 6.10 Sindirim sistemi 
rahatsızlanan Narin

Görsel 6.8 Kedisinin kum kabını 
temizleyen Ayyüce

1. Sizce Narin ile ilgili sorun nedir? Tartışınız.

2. Sizce bu sorun nasıl çözümlenir? Bununla ilgi görüşlerinizi yazınız.

➢ Koştururken terlemiş ve terliyken su içtiği için üşütmüş olabilir.

➢ Yorulmuş olabilir.

➢ Göl kenarından ayrılmak istemiyor olabilir.

➢ Göl kenarından kötü bir koku geliyordu. Su kirlenmiş ve Narin bu sudan içtiği için zehirlenmiş olabilir.

➢ Narin’in bir süre dinlenmesine izin verilmelidir.

➢ Narin bir daha göl kenarına getirilmemelidir.

➢ Narin’in göl suyundan etkilenip etkilenmediğinin anlaşılması için su analizi yapılmalı ve ona göre tedavi 
uygulanmalıdır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Görsel 6.12 Göldeki balıkların neden ölmüş olabileceği 
üzerinde düşünen Ayyüce

Görsel 6.11 Narin’in rahatsızlığını gidermek 
için yapılan ilk müdahale

Ali Bey ilk müdahaleyi yaparak onları eve gönderir (Görsel 6.11).
Ayyüce o gece balıkların neden ölmüş olabileceği üzerinde uzun uzun düşünür. Göl suyundaki belirgin sı-

caklık artışının suyun hangi özelliklerini değiştirmiş olabileceğini merak eder (Görsel 6.12).
Öğrencilere kendilerini Ayyüce’nin yerine koymaları ve su kirliliğine neden olan faktörlerden hangilerinin 

su ekosisteminde yaşayan canlıların sağlığını birincil olarak etkilemiş olabileceğini sorgulamaları istenir. Bu 
amaçla çalışma kâğıtlarına aşağıdaki soruların cevaplarını yazmaları istenir.

3. Sizce bu hastalık nereden bulaşmış olabilir? Beyin fırtınası yaparak size uygun gelen düşünceleri 
aşağıdaki kutucuğa yazınız.

➢ Hastalık göldeki kirli sudan bulaşmış olabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

4. Sizce Ayyüce’nin uyumadan önce zihnini kurcalayan soruların cevapları ne olabilir? Balıkların yaşa-
mak için öncelikli olarak neye ihtiyacı vardır? (Solungaçları hatırlatılarak sudaki çözünmüş oksijene 
yönlendirme yapılabilir.) Tartışınız

➢ Balıklar zehirlenmiş olabilir.

➢ Oksijene (sudaki çözünmüş oksijen) ihtiyacı vardır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Günlük hayatla sudaki çözünmüş oksijen miktarı arasında ilişki kurabilmelerini kolaylaştırabilmek için 
öğrencilere aşağıdaki sorular yöneltilir.
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Görsel 6.14 Alo 181

2. BÖLÜM

SENARYO

1. Sizce göldeki kirliliğe hangi faktörler neden olmuş olabilir? Tartışınız.

Çöpler, fabrika atıkları, kanalizasyon suları vb.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

5. Akvaryumlarda belli aralıklarla suyu değiştir-
menin ve havalandırma motorlarını kullanma-
nın amacı ne olabilir? Kirli bir akvaryum su-
yunda ne gibi değişiklikler oluşur? Kirlenmiş 
akvaryumlarda balıklar neden su yüzeyine ya-
kın yüzmeye başlar? Tartışınız. (Görsel 6.13)

6. Sizce Ayyüce kafasını kurcalayan soruların cevabını nasıl bulabilirdi? Tartışınız.

➢ Havalandırma motorları suya oksijen gazının girişini kolaylaştırır.

➢ Kirlenen akvaryumdan kötü kokular gelir, rengi bulanıklaşır, cam üzerinde renkli katmanlar oluşur.

➢ Çözünmüş oksijene daha rahat ulaşabilmek için.

➢ Kirlenen suyu değiştirmezsek balıklar hasta olur.

➢ Suyu analiz ederek. 

➢ Benzer durumlarla ilgili araştırmalar yaparak.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 6.13 Akvaryumda yaşayan balıklar

Veteriner Ali Bey göl suyunda bir kirlilik olduğunu ve bu kirliliğin canlılara 
zarar verdiğini düşünmektedir. Bu nedenle başkalarının da zarar görmemesi için 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alo 181 hattını aramış ve gerekli tedbirlerin alın-
masını istemiştir. (Görsel 6.14)
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2. Veteriner Ali Bey neden başka canlıların da sağlığının göl suyundan etkilenebileceğini düşünmekte-
dir? İnsanlar göl suyunu içer mi? Göldeki kirlilik insanları nasıl etkileyebilir? Tartışınız.

Gölden avladıkları balıklarla besin zinciri yoluyla hastalığa neden olan kirleticiler insanlara ve diğer 
canlılara bulaşabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

(Öğrencilere su kirliliğine neden olan ve sağlık sorunlarına yol açabilecek faktörlerin endüstriyel inorganik 
atıklar, kanalizasyon atıkları ve tarımsal atıklar gibi kirleticilerden kaynaklanabileceği ve bu kirleticilerin orga-
nik, inorganik ve biyolojik kirleticiler olarak sınıflandırılabileceği anlatılır. Sonra bu kirleticilerin su ekosisteminin 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını etkileyebileceği vurgulanır. Sonra öğrencilerden aşağıdaki zihin haritasını 
doldurmaları istenir.)

SU 
KİRLETİCİLER

Organik

Biyolojik

İnorganik

Petrol 

Gıda atıkları

Virüsler Bakteriler

Ağır 
metaller

Gübreler-
deki azotlu ve 
fosforlu bile-

şikler
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Veteriner Ali Bey’in şikâyeti üzerine aynı gün 
sudan numune almak üzere Bahçecik Gölü’ne giden 
su analiz ekibi gölün yüzeyinde ölü balıklara rastlar 
(Görsel 6.15). Haydi, biz de su analiz ekibine yardım 
edelim ve bir biyokimyacı gözüyle Narin’in hastalan-
masına ve veteriner Ali Bey’in endişelenmesine ne-
den olan etkenleri bulmaya çalışalım.

Görsel 6.15 Bahçecik Gölü’nden numune alan ekip

Görsel 6.17 Ötrofikasyon

3. Sizce bulaşıcı hastalıklara neden olan faktörler neler olabilir (Görsel 
6.16)? Tarihte sudan bulaşmış olan hastalıkların isimlerini biliyor musu-
nuz? Bu hastalıkların ne gibi toplumsal ve çevresel etkileri olmuş olabi-
lir?

➢ Virüs, bakteri, mikrop, temizliğe dikkat edilmemesi, taşıyıcı hayvanlar vb.

➢ Kolera, tifo, dizanteri

➢ Salgınlar toplu ölümlere neden olmuştur.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

4. Bir biyokimyacı olarak su analiz ekibiyle hangi kirleticileri araştırmalıyız? Tartışınız (Görsel 6.15).

Organik ve biyolojik kirleticiler: Mikroplar vb.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 6.16 Bulaşıcı 
hastalıklara neden olan 

faktörler

(Öğretmen etkinlikten önce “su kirliliğinin insan sağlığına etkileri” ile ilgili bir bilimsel  makale inceleyerek 
konuya hazırlık yapabilir. Öneri:URL-1).

[Öğrencilerin cevapları alındıktan sonra aşağıda-
ki açıklamalar yapılır. Sudaki biyokimyasal değişimle-
re özellikle organik moleküllerin (gübre, kanalizasyon 
atıkları vb.) ayrışması sonucu sudaki fosfat ve nitrat 
miktarındaki yükselmenin (ötrofikasyon) neden oldu-
ğu söylenir. Bu durumun mikroorganizmaların ve ze-
hirli metabolik atıkların aşırı artışı ve sudaki çözün-
müş oksijen miktarının azalması ile sonuçlandığına ve 
ekosistemleri olumsuz etkilediğine dikkat çekilir (Görsel 
6.17.]
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Konuyla ilgili olarak “EBA”da yer alan ötrofikasyon isimli videoyu izletebilirsiniz (URL-2). Videoya et-
kinlik karekodunu okutarak da ulaşabilirsiniz. 

(Sonra öğrencilerin dikkati yeniden senaryoya çekilir.)
Hatırlarsanız Ayyüce göl sıcaklığında artış olduğunu tespit etmişti.  

5. Sizce sıcaklık artışı ile sudaki oksijen miktarı arasında bir ilişki olabilir mi?

(Gazlı içecekleri neden soğukta saklarız? sorusu sorularak gazların çözünürlüğü ile sıcaklık arasın-
da ilişki kurmaları sağlanabilir). Tartışınız.

» Olabilir. Sıcaklık artınca çözünmüş oksijen miktarı azalır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

6. Sizce sıcaklık artışı ötrofikasyonu ve mikroorganizma sayısını etkilemiş olabilir mi? Tartışınız.

Sıcaklık artışı ötrofikasyonu dolayısıyla mikroorganizma sayısını etkileyebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

1. Yeni bilgiler ışığında 1. bölümde öne sürmüş olduğunuz görüşlerinizi tekrar gözden geçiriniz. 

Narin’in göl suyundan etkilenip etkilenmediğinin anlaşılması için su analizi yapılmalı ve ona göre tedavi 
uygulanmalıdır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yine hatırlarsanız Ayyüce havalar ısınınca göldeki kötü kokunun farkına varmıştı. 

(Bu noktada öğretmen, öğrencilerin verdiği cevaplara göre aşırı yüksek sıcaklık değerlerinin bir biyomolekül 
olan proteinlerin yapısını bozabileceği ve enzimlerin çalışmasını etkileyebileceğini vurgulayabilir.)

3. BÖLÜM

SENARYO

Narin göl suyundan içmiş ve ölü balıklarla oynadığı için hastalanmıştı. Veteriner Ali Bey yaşanan kirliliğin 
diğer canlıları da etkileyebileceğini düşünmüş ve yetkilileri bilgilendirmişti. Su analiz ekibi gelerek sudan nu-
mune almış ve incelemeye götürmüştü.



BIYOKIMYA VE ÇALIŞMA ALANLARININ TANITIMI

8 5

Bu bilgilerin ışığında sudaki biyolojik kirlenmenin nedeni ne olabilir? Hipotezlerinizi yukarıdaki değişken-
leri dikkate alarak yazınız. (Öğrencilerin bilimsel yöntem becerilerini değerlendirmede kullanılacak değerlen-
dirme formuna etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.)

Bu Deneyde Kuracağınız Hipotez/Hipotezler Nelerdir?

Hipotez -1 Kirli sularda mikroorganizmalar ürer.

Hipotez-2 Kirli sulardaki mikroorganizmalar çözünmüş oksijen miktarını azaltır.

Hipotez-3 Sıcaklık artışı sudaki mikroorganizma miktarını artırır.

Hipotez-4 Sıcaklık artışı sudaki çözünmüş oksijen miktarını düşürür.

DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME

Sizce Bu Deneydeki Değişkenler Nelerdir?

1. Grup 2. Grup 3. Grup

Bağımsız 
Değişken 

Sıcaklık Sıcaklık Organik kirletici

Bağımlı 
Değişken 

Çözünmüş oksijen 
miktarı

Sudaki mikroorganizma 
varlığı

Çözünmüş oksijen miktarı,

Sudaki mikroorganizma varlığı

Kontrol 
Değişkeni 

Su miktarı, 
inkübasyon süresi 

Su miktarı, inkübasyon 
süresi

Su miktarı, inkübasyon süresi, 
sıcaklık

[Bu aşamada öğrencilere şu bilgi verilir: İçme suları ve diğer bazı suların kalitesinin belirlenmesinde hastalık 
oluşturan (patojen) bakterilerin her birini tek tek analiz etmek maliyetli ve zaman alıcıdır. Bu nedenle mikroorga-
nizmaların varlığını gösteren koliform bakteriler (indikatör bakteriler) kullanılabilir. Koliform bakterilerle çalışır-
ken güvenlik önlemlerine dikkat ediniz.] 

2. Bu durumda bir biyokimyacı olarak sudaki kirlenmeye neden olabilecek hangi özelliklere odaklanma-
lıyız? Değişkenler neler olmalıdır?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Mikroorganizma varlığı Organik kirletici

Sıcaklık değişimi Çözünmüş oksijen miktarı
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SUDAKİ BİYOLOJİK KİRLENMENİN İNCELENMESİ

 3. Belirlediğiniz hipotezlerin doğruluğunu kanıtlamak için aşağıdaki deneyi yapınız.
(Bu bölümden itibaren öğrenciye yaptıracağınız deneyi, aşağıdaki işlem basamaklarına dikkat ederek hazır-

lamalısınız.
Mikroorganizmaların üremesi için belli bir süre geçmesi gerektiğinden, öğretmen deney düzeneğini önceden 

hazırlamalı ve mikroorganizmaların test edilebilmesi için inkübasyon süresini etkinliğin yapılacağı güne göre 
ayarlamalıdır. Etkinliğin yapılacağı gün öğrencilerden aynı deney prosedürüne göre deneyi yapmaları istenir. Her 
ne kadar inkübasyon süresi bu deneyde kontrol değişkeni olarak tasarlanmış olsa da öğrencilerin elde ettiği analiz 
sonuçları, öğretmenin analiz sonuçları ile karşılaştırılarak ve inkübasyon süresinin sonuçları etkileyip etkilemediği 
sorulur. Bu şekilde bir deneyde kontrol değişkeni olan bir parametrenin başka bir deneyde bağımsız değişken ola-
bileceğine vurgu yapılabilir.)

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Durgun su kaynaklarından (havuz suyu,  göl suyu) alınmış su numunesi (Uyarı: Kesinlikle atık su kaynağı kullanılmamalıdır.)

• Koliform bakteri ölçüm kiti

• Çözünmüş oksijen ölçüm sensörü • Kapaklı falkon tüpler

• Termometre • İnkübatör

• Şeker • Buzdolabı

• Baget • Elektronik terazi

ODAK SORUSU: Bir biyokimyacı gözüyle Narin’in hastalanmasına neden olan suda hangi parametre-
leri incelemeliyiz?

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve İlkeler

Odak sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeliyiz. Deneye başlamadan 
önce bu kavram ve ilkeleri araştırınız. 
• Organik kirleticiler nelerdir?
• Biyolojik kirleticiler nelerdir?
• Organik bileşiklerin ayrışması sonucu hangi bileşikler oluşur?
• Ötrofikasyon nedir?

YÖNTEMSEL KISIM
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KESTİRİMLERDE/TAHMİNLERDE BULUN 

(Aşağıda verilen sorular deney sırasında öğrencilere sorulur.)

1. Tüplere neden eşit hacimde su koyduk?

2. Tüm tüpler neden eşit sürede inkübasyona tabi tutuldu?

3. Sizce 4 oC ve 30 oC’de beklettiğimiz iki tüpü karşılaştırırsak hangisinde çözünmüş oksijen miktarı fazla 
olur?

4. Sizce 4 oC ve 30 oC’de beklettiğimiz iki tüpü karşılaştırırsak hangisinde mikroorganizma sayısı daha fazla 
olur?

5. Sizce 30 oC’de 2 gram şeker içeren tüpteki çözünmüş oksijen miktarı mı yoksa şeker içermeyen tüpteki 
çözünmüş oksijen miktarı mı daha yüksek olur?

6. 30 oC’lik sıcaklıkta ve 2 g şeker içeren tüpte hiç bekletilmeden ölçülen mikroorganizma sayısı ile 24 saat 
inkübasyona maruz bırakılan tüpteki mikroorganizma sayısı değişkenlik gösterebilir mi? Neden?

7. Sizce 30 oC’deki sıcaklıkta ve 2 g şeker içeren tüpteki mikroorganizma sayısını arttırmak için neler yapa-
biliriz? 

1. Öğrenciler Tablo 1’de belirtildiği gibi üç gruba ayrılır.

2. Durgun su kaynağından steril bir kaba 150 mL örnek alınır. 

3. Bu numune 6 adet 50 mL’lik kapaklı falkon tüplere eşit miktarda paylaştırılır. Tüplerdeki numuneler-
den dördünün 30 oC’de, ikisinin 4 oC’deki su banyosunda 15 dakika bekletilmesi sağlanır.

4. 30 oC’deki tüplerden ikisine ikişer gram toz şeker ilave edilir. Diğer tüplerdeki numunelerin tabloda 
belirtildiği gibi uygun sıcaklık değerlerinde 24 saat bekletilmesi (inkübasyon) gerektiği vurgulanır 
(Mikroorganizmaların belirgin şekilde üremesi için gerekli minimum süre; sürenin uzatılması fazla 
bakteri üremesine ve enfeksiyon riskine neden olabilir, süreyi aşmayınız!).

5. Etkinlik için ayrılan sürede 24 saatlik inkübasyonun gerçekleştirilemeyeceği anlatılarak öğretmenin 
daha önceden hazırladığı ve 24 saatlik inkübasyona bıraktığı numuneleri çözünmüş oksijen miktarı 
açısından analiz etmeleri istenir. Mikroorganizma testi için de koliform bakteri ölçüm kiti ile uygula-
ma yaptırılır ancak sonuçların okunabilmesi için belli bir süre beklemek gerektiği vurgulanarak öğ-
rencilerin kendi sonuçlarını görebilecekleri zaman belirtilir. Bu noktada öğretmen önceden yapılan 
mikroorganizma miktarını gösteren testin sonuçlarını öğrencilerle paylaşır.

6. Sonuçlar veri tablosuna kaydedilir. 

7. Veri tablosundaki bulgular kullanılarak bağımlı ve bağımsız değişkenlerin ilişkisini gösteren grafik-
ler çizilir.



K İ M YA

8 8

Elde ettiğiniz verileri aşağıdaki tablolara yazınız.

Tablo 6.1 Sudaki oksijen miktarının sıcaklıkla değişimi

Grup 1
Organik madde (-)

Sudaki çözünmüş oksijen miktarı

Sıcaklık (4 oC)

Sıcaklık (30 oC)

Tablo 6.2 Sudaki mikroorganizma miktarının sıcaklıkla değişimi

Grup 2
Organik madde (-)

Sudaki mikroorganizma miktarı

Sıcaklık (4 oC)

Sıcaklık (30 oC)

Tablo 6.3 Organik kirleticilerin sudaki çözünmüş oksijen ve mikroorganizma miktarı üzerine etkisi

Grup 3
Organik madde (2 gram)

Sudaki çözünmüş oksijen miktarı Sudaki mikroorganizma miktarı

Sıcaklık (30 oC)

VERİ DÖNÜŞÜMLERİ

GRAFİK ÇİZ

1. Sudaki çözünmüş oksijen miktarına karşılık sıcaklık değerlerini grafiğe geçirerek yorumlayınız.

Sıcaklık artışı sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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2. Tabloya kaydettiğiniz verilerinizi dikkate alarak hipotezinizle ilgili başka grafikler oluşturabilir misiniz?

Sıcaklık-mikroorganizma miktarı, kirletici varlığı, mikroorganizma miktarı, kirletici varlığı-çözünmüş ok-
sijen miktarı

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

1. Biyolojik kirlenmeyi etkileyen faktörler neler olabilir? 

Sıcaklık, atık miktarı.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

2. Bu faktörler göl suyunun içeriğinde ne gibi değişmelere neden olur? 

Çözünmüş oksijen miktarında azalma, patojen mikroorganizmalarda artış.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

3. Narin’in bu kirlilikten etkilenmesinin temel sebebi nedir?

Besin zinciri ile sindirim sistemine ulaşan patojenler.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Aşağıda örnek bir grafik verilmiştir.

Çözünmüş Oksijen Miktarı (mg/L)

20

15

10

5

0  Sıcaklık 0C

 0 5 10 15 20 25 30 35

BİLGİ İDDİALARI
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Yaptığınız deneyden, çizdiğiniz grafiklerden ve sorulara verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak ulaştığınız so-
nuçları listeleyiniz ve Ayyüce ile Narin’in yaşadığı sorunu gidermek için çözüm önerisinde bulununuz.

Sonuç-1 Sıcaklık artışı, sudaki mikroorganizma sayısında artışa neden olur.

Sonuç-2 Sıcaklık artışı sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltır.

Sonuç-3 Organik kirleticilerin, varlığı sudaki mikroorganizma sayısını artırır.

Sonuç-4 Organik kirleticilerin varlığı sudaki çözünmüş oksijen miktarını azaltır.

Öneri

DERİNLEŞTİRME

Veteriner Ali Bey, Narin’in hastalığını teşhis edebilmek için kan ve dışkı örnekleri almış ve bu örnekle-
ri biyokimya/mikrobiyoloji laboratuvarına göndermişti. Acaba hangi analizlerin yapılmasını istemiş olabilir? 
(Öğrencilerden soruyu cevaplandırırken hastalandıklarında doktorun hangi tahlilleri yaptırmalarını istediğini 
hatırlamaları söylenir. Öğrencilerin bu soruya verecekleri cevaplar, biyokimya ve sağlık bilimlerine olan ilgilerini 
ölçmek açısından da faydalı olabilir.)

1. Sudaki biyolojik kirlenmenin nedeni ne olabilir?

Kanalizasyon atıkları, gübrelerin kontrolsüz bir şekilde göle salınması, organik ve inorganik atıklar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

2. Suyun sıcaklığı arttıkça sudaki çözünmüş oksijen ve mikroorganizmaların miktarı nasıl değişir?

• Suyun sıcaklığı arttıkça sudaki çözünmüş oksijen miktarı düşer. 

• Suyun sıcaklığı arttıkça oluşan mikroorganizma sayısı artar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

3. Sudaki kirleticinin olduğu durumlarda sudaki çözünmüş oksijen ve mikroorganizmaların varlığı nasıl 
etkilenir?

Suda kirletici varlığında mikroorganizma sayısı artar, çözünmüş oksijen miktarı azalır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

DEĞER İDDİALARI
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(Verilen cevaplardan yola çıkılarak biyokimya di-
siplininin ilgi alanları açıklanır ve diğer bilim dallarıyla 
ilişkisine vurgu yapılır.) 

Biyokimya bütün canlıların yapısında yer alan 
kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sü-
rüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. 
Biyokimyasal analizler için hastalardan kan, idrar, saç 
gibi örnekler alınır (Görsel 6. 18). Biyokimya labora-
tuvarlarında tam kan sayımı, ilaç düzeyleri, mineral 
ve vitamin ölçümleri, hormon ve tümör belirteçleri, 
kan gazları ile ilgili testler çalışılmaktadır. Mikroor-
ganizmaların incelenmesi mikrobiyoloji laboratu-
varlarında gerçekleştirilir. Tam kan sayımında analiz 
edilen parametrelerden biri olan akyuvarların sayısın-
daki artış mikroorganizma kaynaklı (bakteri, parazit, mantar) enfeksiyonlara işaret eder. Dolayısıyla bazı 
rahatsızlıklarda biyokimya ve mikrobiyoloji sonuçları birbiriyle ilişki içerisindedir. Diğer taraftan biyokimya 
bilimi geleceğin teknolojilerinden olan ve canlı sistemler üzerindeki uygulamalara dayalı teknolojileri ifade 
eden biyoteknoloji ile de yakından ilgilidir. 

1.  Tahminlerinizi yazınız.

İstemler: Bakteri sayımı, parazit, c reaktif protein (CRP), sedimantasyon, tam kan sayımı (CBC) testleri, 
kurşun

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

2. Sizce suyun biyolojik kirliliğini önlemek için ne gibi biyoteknolojik çalışmalar yapılmaktadır? Araştı-
rınız.

Sulardaki zehirli metabolik atıkları toplayan genetiği değiştirilmiş organizmalar üretilebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 6.18 Biyokimyasal analizler için alınan 
numuneler

[Bu konuda öğrencilerle bilimsel makalelere (URL-3) erişim sağlanır (zaman yönetimi gerekliliklerine göre 
dersten önce makalenin çıktısı alınabilir ve öğrencilere dağıtılabilir) ve ilgili alanların okunması sağlanır.]

(Ayrıca kirli sulardaki bakterilerin bulunduğu ortamı temizleyebilen canlılar hâline getirilmesi ve insan sağlığı 
için hastalık yapan mikroorganizmalarla savaşan antibiyotiklerin geliştirilmesi örneği verilerek biyoteknolojinin 
temamız ile ilişkisine vurgu yapılır. Bilimin evrenselliğine ve uluslararası platformda verilen bilim ödüllerinde bi-
yokimyanın yerine dikkat çekmek için aşağıdaki giriş yapılır.)

Son yıllarda verilen bilim ödüllerinde biyokimyasal çalışmaların önemli bir yer tuttuğunu biliyor muydunuz 
(Görsel 6.19)? 
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Aziz Sancar, 1946’da Mardin’de çiftçilikle uğ-
raşan orta gelirli bir ailenin yedinci çocuğu ola-
rak dünyaya geldi. Çok başarılı ve meraklı bir öğ-
renciydi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 
birincilikle mezun oldu. Amerika’da biyokimya 
ve moleküler biyoloji alanlarında lisansüstü eği-
timler aldı. Doktora sonrası araştırmalarına Yale 
Üniversitesinde devam etti ve büyük buluşlara 
imza attı (Görsel 6.20). Aşağıda bu çalışmalara 
ait bazı bilgiler yer almaktadır:
Maxicell yöntemi: Bakteri hücrelerinde bu-
lunan genetik materyalin bir kısmını UV ışığı-
nı kullanarak seçimli olarak yok etmiş ve kalan 
“plazmid” adı verilen DNA moleküllerine gen aktarımı yaparak üretilen proteinleri inceleme imkânı 
elde etmiştir. Maxicell yöntemi adı verilen bu buluşu Oxford Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Sözlüğü’ne 
girmiştir.
DNA onarım mekanizmalarının açıklanması: Aziz Sancar, geliştirdiği bir testle insanlarda 
DNA’larda hasarlı nükleotidlerin çevresindeki 27 nükleotidin nasıl kesilip atıldığını ve doğru nükleotid-
lerin bu boşluğa nasıl yerleştirildiğini bulmuştur. Bu konuda yaptığı bir diğer çalışma ise transkripsiyona 
bağlı DNA onarım mekanizmasının aydınlatılmasıdır. 
Moleküler arabulucuların keşfi: Sancar, proteinlerin vücutta DNA’ya bağlanabildiğini ancak la-
boratuvar koşullarında bunun gerçekleşmediğini fark edince bu durumu araştırmıştır. Vücutta prote-

OKUMA METNİ

[“Çalışmalarıyla dünya literatürüne geçmiş olan 
biyokimyacımız Aziz Sancar’ı daha yakından tanımak 
isteyenler çalışma kâğıdında yer alan okuma parçası-
nı okuyabilirler.” (Süre sınırlamasından dolayı okuma 
parçası öğrencilere bırakılır.) denilerek bir sonraki aşa-
maya (biyokimya-bağışıklık sistemi ilişkisi) geçilir.]

Görsel 6.19 Biyokimyasal ve moleküler çalışmalar

3. Nobel ödülü alan biyokimyacımız kimdir? Çalışma konusunu açıklar mısınız?

Aziz Sancar, hücrelerin hasar gören DNA’ları ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu harita-
landıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 6.20 Aziz Sancar
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inlerin DNA’ya bağlanabilmek için üç boyutlu yapılarının değişmesi gerektiğini, bunun için de DNA’ya 
bağlanan arabulucu bir moleküle ihtiyaç duyulduğunu fark etmiştir.
Fotoliyaz enzimi ile ilgili keşifleri: Bakterilerde UV ışığından hasar gören DNA’yı onaran fotoliyaz 
enzimlerini kodlayan geni klonlamayı başarmıştır. 

Şimdi, Aziz Sancar’ın daha önce çalıştığı fotoliyaz enziminin insanda bulunan karşılığının biyolojik 
vücut saatinin işlemesinde nasıl rol oynadığını keşfetme sürecine bakalım: 

Aziz Sancar 1996 yılında Türkiye’den Amerika’ya giderken uçakta jet-lag hakkında bir makale okur. 
Jet-lag, çoğunlukla uzun süreli uçuşlar sonrasında ortaya çıkan, vücudun biyolojik saati ile iniş yapılan ye-
rin saatinin uyuşmaması nedeni ile yaşanan bir rahatsızlık olup uyku bozukluklarına yol açmaktadır. Bu 
makale, yıllar önce çalıştığı fotoliyaz enzimini aklına getirir ve insanda DNA onarımı etkinliği gösterme-
yen fotoliyaz benzeri genleri düşünür ve bu genlerle kodlanan proteinlerin vücut saatimizin işlemesiyle 
bir ilişkisi olabileceği aklına gelir (Görsel 6.21 ve Görsel 6.22). O zamana kadar biyolojik saatin işlemesin-
de görevli olan sadece tek bir gen biliniyordu. Sancar bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırır ve kriptokrom 
adını verdiği fotoliyaz benzeri genlerin biyolojik ritm ile olan ilişkisini ispatlar. DNA onarım mekanizma-
ları konusunda yaptığı tüm bu çalışmalar 2015 yılında ona arkadaşlarıyla birlikte Nobel ödülü kazandırır.

SİRKADİYEN RİTİM

İnhibisyon

Stimülasyon

Pineal bez

Görsel 6.22 Sirkadiyen ritm ve Pineal bez ilişkisiGörsel 6.21 Vücut saatinin işleyişinde rol oynayan 
moleküller

Sizce Aziz Sancar’ın dergideki birçok makalenin içerisinde jet-lag ile ilgili yazının dikkatini 
çekmesi bir rastlantı mıdır? Bilimde rastlantı var mıdır? Tartışınız.

(Biyolojik saatin ne olduğundan kısaca bahsettikten sonra biyolojik saatin işlemesinden sorumlu olan pine-
al bez hormonu olan melatonin biyomolekülünün özellikle gece 22.00-05.00 saatleri arasında ve ışık etkisinin 
olmadığı karanlık ortamlarda salgılandığı açıklanır. Melatoninin uyku ritminin düzenlenmesinin yanı sıra ba-
ğışıklık sisteminin güçlenmesi, vücut ısısının ayarlanması ve hücre yenilenmesi gibi biyolojik ve fizyolojik sü-
reçlerde önemli bir rol oynadığından bahsedilerek sağlık için erken yatmanın önemine vurgu yapılır. Covid-19 
virüsünün ve pek çok hastalığın etkisinden korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerektiğine değini-
lerek bağışıklık sistemini korumanın düzenli uyku ile olan yakın ilişkisine dikkat çekilir.)
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Gördüğünüz gibi biyokimya aynı zamanda mo-
leküler biyoloji ve genetik (DNA’ya vurgu yapılarak 
açıklanabilir.) ile de sıkı bir ilişki içerisindedir. Biyo-
kimyasal çalışmalarda, her ne kadar geleneksel yön-
temler kullanılmaya devam edilse de biyoteknolojik 
uygulamaların öneminin gün geçtikçe arttığı görül-
mektedir. Aşı çalışmaları da bunlardan bir tanesidir 
(Görsel 6.23).

Görsel 6.23 Aşı çalışmaları

mRNA Coronavirüs Aşısı

4. Sizce bilim insanlarının yaratıcılıklarının gelişmesinde nasıl bir süreç işlemektedir? 

Bilişsel odaklanma, günlük hayatla ilişkilendirme, çalışmaları birbirine bağlama vb.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

5  Bu metinde yapılan açıklamaları dikkate aldığınızda, biyokimyanın başka hangi bilim dallarıyla ilişki 
içerisinde olduğunu söyleyebiliriz?

Moleküler biyoloji, genetik.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

DEĞERLENDİRME ZAMANI

Etkinliğimiz süresince biyokimyanın ilgi alanlarını, hangi disiplinlerle ilişki içerisinde olduğunu, çevresel 
problemlere nasıl yaklaştığı ve hangi yöntemleri kullandığı hakkında fikir sahibi oldunuz. Bir biyokimyacı ol-
saydınız kamu kurum ya da kuruluşlarından birine (Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü, ilgili bölgedeki belediye, 
Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü vb.) Narin’in yaşadığı soruna neden olan duruma al-
ternatif çözüm önerileri getirecek nasıl bir mektup yazardınız?

Açıklama: 

1. Mektubu yazmadan önce etkinliğimizdeki senaryoyu yeniden gözden geçiriniz. 
2. Yazacağınız mektup en az 10 cümleden oluşmalıdır.
3. Yazacağınız mektup biyokimya alt disiplini ile ilgili öğrendiğiniz terim ve kavramları içermelidir.
4. Yazacağınız mektup ilgili kurumun dikkate çekecek nitelikte olmalıdır.
5. Yazacağınız mektup suyun biyolojik kirlenmesinin önlenmesine/tespitine/giderilmesine yönelik olmalıdır.

(Performans görevinin değerlendirilmesinde kullanılacak ölçme araçlarına etkinlik karekodu ile ulaşabilirsiniz).
(Su kirliliğinin temizlenmesiyle ilgili çevre kimyası etkinliğine hazırlık için Çevre Kimyası etkinliğini inceleyi-

niz, kartları hazırlayınız ve deney için gerekli ön hazırlıkları yapınız.)
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Bir sonraki etkinlikte kullanılacak olan patates ekstratı ve demir oksit nanoparçacığın sentezi de-
neyden önce hazırlanmalıdır.

1. Patates ekstraktının hazırlanması

•  Taze patates birkaç defa saf su ile yıkanır. Küçük parçalar hâlinde kesilerek 20 g tartılır.

•  Toz almayacak şekilde güneşte kurutularak nemden kurtulması sağlanır.

•  400 ml’lik bir beherde rendelenmiş patatesler 200 ml saf su konularak 10 dakika kaynatılır.

•  Soğutulur, açık sarı karışım süzülür.

•  5 mL sodyum hidroksit pH=8 olacak şeklide damla damla eklenir.

2. Demir oksit nanoparçacığın yeşil sentezi

•  3 g demir (II) sülfat 40 mL patates ekstraktı çözeltisine eklenir ve 80 oC’de magnetik ısıtıcıda ka-
rıştırılır.

• 85 oC’de karışım 20 dakika daha karıştırılır. Oluşan çökelti süzülerek saf su ile yıkanır ve 70  oC’de 
kurutulur.

Bir Sonraki Etkinlik İçin 
Ders Öncesi Hazırlık

KAYNAKLAR
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yen/pdfs/THDBD_72_4_351_368.pdf (Erişim Tarihi: 10.02.2020).
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KAZANIMLAR:

7.1. Çevre Kimyasının başlıca çalışma alanlarını ve kullandıkları yöntemleri keşfeder.
a. Çevre kimyasının başlıca çalışma konularına değinilir.
b. Çevre kimyasında kullanılan yöntemler deneylerle keşfedilir.
c. Nanoteknolojiyle ilgili güncel çalışmalar dikkate alınarak kimya, teknoloji, toplum ve çevre ilişkisine vurgu 

yapılır.
ç. Yeşil kimya ile ilgili güncel çalışmalara değinilir.

NANOPARÇACIKLARIN  
ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE KULLANILMASI

ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

HEDEFTEN HABERDAR ETME

Öğretmen, aşağıdaki tablodaki büyüklükleri ifade eden başlıca bilimsel öneklerin etimolojisini öğrencilerin 
incelemesini söyleyerek, neler düşündüklerini ifade etmelerini ister. Böylece öğrencilerin “nano” kavramından 
haberdar olmalarını sağlanır.

ETKİNLİK NO : 7

EĞİTİM PROGRAMI : BYF 

MODÜL/TEMA : Çevre Kimyası/Su Okuryazarlığı

ÖĞRENME ALANI : Çevre Kimyası ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı

ETKİNLİK ADI : Nanoparçacıkların Çevre Sorunlarının Çözümünde Kullanılması

YÖNTEM VE TEKNİK :  Araştırma-Sorgulama

SÜRE : 2*40 dk.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Tablo 7.1’de verilen büyüklükleri ifade eden başlıca bilimsel öneklerin etimolojisini inceleyi-
niz. Neler düşünüyorsunuz? Söyleyiniz.
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Tablo 7.1 Büyüklüklerin öneklerinin etimolojik ifadeleri

Sayı Rakam Yunanca Türkçe Önek

Bir milyar 1.000.000.000 Gigas Dev giga-

Bir milyon 1.000.000 Megas Büyük mega-

Bir 1

Milyonda bir 0,000001 Mikros Küçük mikro-

Milyarda bir 0,000000001 Nannos Cüce nano-

Bu etkinlikte nanoteknoloji ile ilgili temel bazı kavramları öğrenerek nanoparçacıkların çevre sorunlarına çö-
züm olup olamayacağını tartışacağız.

Öğretmen tarafından aşağıda verilen görseller (Görsel 7.1) flash kart ya da çıkartma şeklinde hazırlanır. Öğ-
renciler gruplar halinde çalışırlar. Flash kartlardaki görsellerin gerçek ölçeklerini büyükten küçüğe/küçükten bü-
yüğe doğru sıralamaları istenir. Öğrenci grupları bu sıralamayı çalışma yaprağındaki ilgili bölümden görsellerin 
altındaki sayıları kullanarak ilgili tabloya yazarak yaparlar. “Kim önce sıralamayı yapacak?” şeklinde yarışma da 
olabilir. Çalışma yaprağının kenarındaki “Görsellerdeki varlıkların hangileri toprağa karışabilir?” araştırma sorusu 
da sorulabilir. Daha sonra öğrenciler, bu görseller arasındaki çıplak gözle görebildikleri ve göremediklerini çalış-
ma yaprağının ilgili bölümüne yazarlar. Devamında bu görselleri makro-, mikro- ve nano- olarak sınıflandırırlar.

5. Su Molekülü 6. Protein Molekülü 7. Güneş Pili 8. Su Türbini

9. İnsan Parmak 
Derisinin Gözeneği 10. Külçe Altın 11. Dünya Atmosferi 12.  Enjektör İğnesinin Ucu

2. Toprak 3. Nano Akıllı İlaç 4. Havada Asılı Toz 
Tanecikleri1. Hücre Zarı

Görsel 7.1 Etkinlikte kullanılan (flash kart ya da çıkartma) varlıkların görselleri

Görsel 7.1’deki varlıkların hangileri toprağa karışabilir? 
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Araştırınız

Bir nanoparçacık hücre zarından geçebilir mi? 

Araştırınız

Çıplak gözle görme sınırımız nedir?

1. Görsellerdeki varlıkları bir boyutlu gerçek ölçeklerine göre büyükten küçüğe doğru grup arkadaşlarınızla 
birlikte tartışarak karar veriniz. Aşağıdaki tabloya sıralamanızı görsellerdeki numaraları kullanarak yazınız.

Tablo 7.2 Varlıkların büyüklüklerinin büyükten küçüğe sıralanışı

11 8 10 7 2 4

9 12 1 6 3 5

2. Görsellerdeki varlıkların bir boyutlu gerçek ölçeklerine göre çıplak gözle görülebilme durumlarını sınıf-
landırınız.

Tablo 7.3 Çıplak gözle görebildiğimiz ve göremediğimiz varlıklar

Çıplak Gözle Görebildiklerim Çıplak Gözle Göremediklerim

• Dünya Atmosferi
• Su Türbini
• Külçe Altın
• Güneş Pili
• Toprak

• Havada Asılı Toz Tanecikleri
• İnsan Parmak Derisinin Gözeneği
• Enjektör İğnesinin Ucu
• Hücre Zarı
• Protein Molekülü
• Su Molekülü
• Nano Akıllı İlaç

3. Görsellerdeki varlıkların ölçeklerini birimleri ile birlikte tahmin ederek tahminlerinizi gruplamalarınız ve 
neticesinde sınırlar belirleyiniz. Bu oluşturduğunuz sınırlara makro-, mikro-, nano- gibi önekler vererek 
tabloya varlıkların numaralarını yazınız.

Tablo 7.4 Varlıkların makro, mikro ve nano sınıflandırılması 

makro- 11 8 10 7 2

mikro- 4 9 12

nano- 1 6 5 3

“Öğrenciler tarafından çalışma kâğıtlarında doldurulacaktır.”

“Öğrenciler tarafından çalışma kâğıtlarında doldurulacaktır.”

“Öğrenciler tarafından çalışma kâğıtlarında doldurulacaktır.”



ÇEVRE KIMYASI VE ÇALIŞMA ALANLARININ TANITIMI

9 9

Aşağıdaki ifadeler söylenerek bilgi grafiği (Görsel 7.2) sunulur. 
Buraya kadar “makro, mikro ve nano”nun ne demek olduğunu öğrendiniz. Varlıkların nano boyutu bizim 

için çok önemlidir. Çünkü bu boyuttan yararlanarak birçok malzeme yapabiliyor ve bu malzemeleri birçok 
alanda kullanabiliyoruz. 

Araştırınız

Bilgi grafiğinde (Görsel 7.2) bahsedilen bir uygulamayı seçerek derinlemesine araştırma ya-
pabilirsiniz.

Aşağıdaki bilgi grafiğini (Görsel 7.2) inceleyiniz. Soruları tartışınız.

Kanser tespiti, tanılama, görüntüleme, akıllı ilaç, hastalıkları 
önleme ve takibi, nanobiyosensörler, antibakteriyel 
uygulamaları (Gümüş nanoparçacık)

Nanogıda, nanodondurma, akıllı gıda paketleme, raf ömrünü 
uzatma, nanosensörlerle sıcaklık kontrolü 

Su arıtımı, güneş panelleri, 
nanosensörler

Güneş kremi, bakım ürünleri, çinko oksit nanoparçacık

Ekranlarda kullanılan LED lambalarda
quantum noktaları, kirlenmeyen
yüzey malzemeleri, karbon nanotüpler,

TIP

GIDA

ÇEVRE

KOZMETİK

TEKNOLOJİ VE 
ENDÜSTRİ

NANOTEKNOLOJİNİN UYGULAMALARI

Görsel 7.2 Nanoteknoloji uygulamaları
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DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Öğrencilere aşağıdaki ifade edildiği gibi ne yapacakları anlatılır.
Bilgi grafiğinde (Görsel 7.2) de incelediğiniz gibi nanoparçacıklar birçok alanda kullanılmaktadır. Bilim 

insanlarının açıklamalarına göre günümüzde ve gelecekte de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi kuraklık ola-
caktır. Bu nedenle su kaynaklarımızı dikkatli kullanmalı ve kirliliğe karşı önlemler almalıyız. Suyun arıtımına 
ilişkin birçok yöntem kullanılmaktadır. Ancak bunların etkisine ilişkin tartışmalar oldukça hararetlidir. Aşağı-
daki tartışmayı inceleyiniz. 

• Nanaoteknolojiyi çevrenin iyileştirilmesi için kullanabilir miyiz? Nasıl?
• Bilgi grafiğindeki bahsi geçen uygulamaları çevre bağlamında inceleyiniz? 
• Nanoteknolojinn tıp alanındaki uygulamaları nelerdir?
• Nanoteknolojinin gıda alanındaki paketleme uygulamalarında kullanılması hakkındaki dü-

şünceleriniz nelerdir? 
• Güneşlenirken kullanılan güneş kreminizde nanoparçacık olmasını ister misiniz? Neden?

Su çok önemli bir maddedir. İnsanlar suyu kullanırken bir taraftan su kaynak-
larını kirletmektedir. Bu kirleticilerden bir tanesi de boyar maddelerdir. Çeşitli en-
düstrilerde tüketildikten sonra boyaların büyük bir yüzdesi suya karışır, bu durum 
suda çok renkli ve estetik açıdan hoş olmayan ve ciddi sağlık endişeleri yaratır. 

Boyar maddelerin suyu kirletmesiyle ilgili çözüm önerisiyle ilgili aşağıdaki kimya mühendislerinin hangi-
sinin görüşüne (Görsel 7.3) katılırsınız? Kutucuğunu  ile işaretleyiniz.

Boyar maddelerin boyutları çok 
küçüktür. Onları nanoteknoloji 
kullanarak uzaklaştırabiliriz.

Ali

Boyar maddeleri sudan 
uzaklaştırmamız mümkün değildir. 

Suda çözündükleri için onları
göremeyiz.

Öykü

Arıtma kolonunun kullanılması boyar 
maddelerin uzaklaştırılmasında etkili bir 
yöntemdir. Çünkü kolonda bulunan aktif 

karbonun yüzeyi çok geniştir.

Gülsüm

Görsel 7.3 Kimya mühendislerinin tartışmasının kavram karikatürü
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Neden böyle düşündüğünüzü açıklayınız?

Öykü Hanım, Ali Bey ve Gülsüm Hanım çözüm önerileri dışında sudaki boyar maddeyi ayırmak için baş-
ka yöntemler olabilir mi? Siz nasıl bir yöntem önerirsiniz? 

Öykü Hanım, Ali Bey ve Gülsüm Hanım’ın iddiaları ne kadar doğru? Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

• Size verilen nanoparçacığı kullanacak şekilde bir deney tasarlayınız. 
• Geleneksel yöntem olarak kolonda su arıtma yöntemini kullanacağınız bir deney tasarlayı-

nız.
• Deney sonucunda elde ettiğiniz verilerden yararlanarak hangi iddianın doğru olduğuna ka-

rar veriniz.

Bu iddiaları dikkate alarak aşağıdaki yönerge öğrencilere söylenir.

Bu tartışmada ortaya çıkan iddiaları test etmek için deney yapmamız gerektiği söylenir. Öğrenciler 
gruplara ayrılır. Bunun için deneyde kullanılacak araç gereç ve kimyasallar gruplara verilir. 
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Sizce bu deneydeki değişkenler nelerdir?

Bağımsız Değişken Kullanılan Yöntem (Geleneksel Yöntem, Nanoparçacık)

Bağımlı Değişken Sudaki boyar madde miktarı

Kontrol Değişkeni Başlangıçtaki boyar madde miktarı, sıcaklık, süre

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

KEŞİF ZAMANI

SU ARITIMI İÇİN NANO YÖNTEM

ODAK SORUSU:

Boyar maddelerin sudan uzaklaştırılmasında nanoparçacıklar arıtma kolonu kadar etkili midir? Nasıl?

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve İlkeler

Odak sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeliyiz. Deneye başlamadan 
önce bu kavram ve ilkeleri araştırınız. 

• Yeşil sentez nedir?
• Nanoparçacık nedir?
• Su kirleticileri nelerdir?
• Su arıtma kolonu nedir? Nasıl çalışır?

Aşağıdaki tablo boş olarak verilir. Değişkenler örnek olarak yazılmıştır.
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Nanoteknolojinin Kullanıldığı Yöntem 
Demir Oksit Nanoparçacığın Suyu Temizlenmesi

 Bir behere 150 mL saf su konulur. İçine 1 mL me-
tilen mavisi ilave edilir. 

 Hazırlanan patates kaplı demir oksit nanopar-
çacık behere konulur. Neodyum mıknatıs behe-
rin altına konulur.

Geleneksel Yöntem

Ayırma Kolonunun Hazırlanması ve 

Uygulanması

 Bir musluklu cam kolonun içine sırasıyla filt-
re kâğıdı ya da pamuk, aktif karbon, toz kadar 
ince kum, granül kum ve çakıl taşları konur.

Deneyin Yapılışı

YÖNTEMSEL KISIM

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• FeSO4 . 5H2O • Beher

• NaOH • Huni

• Aktif karbon • Neodyum mıknatıs

• Metilen mavisi (MB, 
C16H8N15Cl) (Merck)

• Filtre kâğıdı

• Saf su • Pamuk

• İnce kum • Patates (marketten)

• Granül kum
• Hassas Terazi 

(TellInsrumentLabPro 
LP210A)

• Çakıl taşları
• UV-Vis Spektrofotometre 

(VWR V-1200 
Spektrophotometer)

• Cam kolon
• Magnetik Isıtıcılı Karıştırıcı 

(MS300HS Hot&Stirer)

Görsel 7.4 Deney süreci ile ilgili bazı görseller

KESTİRİMLERDE/TAHMİNLERDE BULUNMA 

 Deney sırasında öğretmen tarafından öğrencilere sorulması önerilir.
1. Neden sıcaklıklar 100 0C ‘den düşüktür?
2. Neden neodyum mıknatısı beherin  altına koyduk?
3. Ayırma kolonundaki sıralamayı neden bu şeklide yaptık?
4. Boyar maddenin sudan gideriminde nanoparçacık etkili bir yöntem olabilir mi?
5. Boyar maddenin sudan gideriminde ayırma kolonu etkili bir yöntem olabilir mi?
6. Demir nanoparçacığın boyar madde ile etkileşimi hakkında ne düşünüyorsunuz?
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AÇIKLAMA ZAMANI

GRAFİK YORUMLAMA (Açıklaması öğretmene bırakılacak.)

Burada hazır grafik (Görsel 7.5) verilerek grafiğin öğretmenler tarafından yorumlanmalıdır.
Aşağıda patates ekstratına ait UV-Vis Spektrofotometre (VWR V-1200 Spektrophotometer) cihazından 

elde edilen Absorbans; Dalga boyu (A;λ) grafiği verilmiştir. Grafiği inceleyerek (A;λ -331;600) değerinin gös-
terdiği tepe noktasını yorumlayınız.

1.800
(331; 1.600)
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0.800
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Görsel 7.5 Patates ekstraktının dalga boyu-absorbans grafiği ve ekstratının görünüşü

GÖZLEMLER ve SONUÇ

Her iki deneye ait gözlemlerinizi dikkate alarak sonuçlarınızı Tablo 7.5’e kaydediniz.

Tablo 7.5 Deneyde ulaşılan sonuçlar ve verilen kararlar

SONUÇ

KARAR

Demir Oksit 
Nanoparçacıkla Suyu 

Temizleme
Su Arıtma Kolonu

Önce Sonra Önce Sonra

Fiziksel Görünüm (Renk, Bulanıklık)

Hızlı/Yavaş (s)  

“Öğrenciler tarafından çalışma kâğıtlarında doldurulacaktır.”
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BİLGİ İDDİALARI

Yapılan deneyler sonucu demir oksit nanoparçacığın sentezinde; 

• Neden yeşil sentez yöntemi tercih edilmiştir?

• Patates eksratının rolü nedir?

• Nanoparçaçık oluştuğu nasıl anlaşılır? 

DEĞER İDDİALARI

• Sudan, boyar maddenin uzaklaştırılmasında hangi yöntem etkili oldu?

• Hangi yöntemi kullanmayı tercih edersiniz?

• Acaba karbon da boyar maddeleri absorblayabildi mi?

• Boyar maddeler nanoparçacıklarla giderilebildi mi? Kolon kadar etkili olabildi mi?

• Bu iki yöntemin güçlü ve zayıf yönlerini karşılaştırınız?

• Nanoparçacıklarla çevre kirliliği giderilebilir mi?

• Bu parçacıkları başka hangi amaçlarla kullanabiliriz?

• Hangi malzemelerle bu parçacıkları geliştirebilir ve daha etkili biçimde kullanabiliriz?

DERİNLEŞTİRME

Aşağıda verilen “Nanoteknolojinin Çevre Uygulamaları” başlıklı bilgi grafiğini (Görsel 7.6) öğrencilerden in-
celemesi istenir. Bilgi grafiğinde “Su ve Su Arıtma” ile “Enerji” temaları ile ilgili bazı uygulamalar yer almaktadır. 
Bu grafik öğrencilerin çalışma yaprağında yer almaktadır. İncelemelerini isteyiniz. “Hangi uygulamanın en çok 
dikkatini çektiğini” sorunuz. Aşağıda sorulan soruları öğrencilere sorarak konuyu derinleştirebilirsiniz. Ayrıca bu 
soruları tartışırken nanoteknoloji uygulamalarında etik ve güvenlik kavramlarını vurgulayabilirsiniz.

Bilgi grafiğini (Görsel 7.6) inceleyerek tartışınız.

Aşağıdaki soruları, bilgi grafiğini inceledikten sonra arkadaşlarınızla tartışarak yanıtlayınız. 
• Bizim etkinliğimizde kullandığımız uygulama, bilgi grafiğindeki hangi uygulamayla benzerlik 

göstermektedir?
• Sudaki kirliliği tespit edebilmek için kullanılan nanoteknoloji uygulamaları ne/nelerdir?
•  Grafikte bahsi geçen nanoteknoloji uygulamalarının benzer ve farklı yönleri nelerdir? 
• Yeni bir teknolojinin çevre üzerindeki tüm etkisini belirleyebilir miyiz? 
• İnsan çevre üzerine egemenlik kurma çabası ve çevreyi koruma girişimleri ikilemi hakkında 

neler düşünüyorsunuz?
• Bir nanoparçaçığın boyutunu düşünerek dersin başında incelediğimiz görsellerdeki nesnelerin 

birbirleriyle etkileşimi nasıl olabilir?
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Nanoteknolojik ürünler, süreçler ve uygulamaların, hammadde, enerji ve su 

tasarrufu ile sera gazları ve tehlikeli atıkları azalarak çevre ve iklim korumasına 

önemli ölçüde katkı sağlaması beklenmektedir.

NANOTEKNOLOJİNİN ÇEVRE UYGULAMALARI

SU VE 
ATIK SU 
ARITMA

ENERJİ

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, yaklaşık 844 milyon insan hala yeterli 
içme suyu kaynağına sahip değil.

İçme suyunun maliyeti de artan enerji maliyetleri, hızlı nüfus artışı ve 
iklim değişikliği veya diğer çevresel sorunlar nedeniyle artmaktadır.

Nanoteknolojideki son gelişmeler, gelişmiş su ve atık su teknolojisi 
süreçlerinin gelişmesi için yeni olanaklar sağlayabilir.

NANO-KATALİZÖRLER
Atık su arıtma için kullanılan nanokatalizör örnekleri arasında metilen 
mavisi boyaların parçalanması için Fe2O3 Np’ler, 4-klorofenolün 
parçalanması için nano-nikel çinko ferrit katalizörleri ve katalitik su 
arıtımı için platin nikel nanoalaşımları sayılabilir.

NANO-ADSORBANSLAR
Nanoadsorbanlar, geleneksel adsor-

banlara kıyasla geniş yüzey alanı, kü-

çük boyut ve çok sayıda aktif adsorp-

siyon alanı sunar. Nano-adsorban
Adsorbsiyon öncesi Adsorbsiyon sonrası

Adsorbsiyon

SÜPER KAPASİTÖRLER ÖLÇME VE İZLEME (NANOSENSÖRLER)

As (III)

Anlık Su Tespiti

Optik Nanosensör

Kolorimetre Florasans

Tuzlu su Temiz suNANO-MEMBRANLAR
Bu uygulamalarda genellikle nanozeolitler, nano-Ag, nano 
TiO2 ve karbon nanotüpler (CNT’ler) kullanılır. Bunlar ara-
sında membran geçirgenliğini artıran nanozeolitler ince 
film nanokompozit membranlar da sıklıkla kullanılır.

Atık su Temiz su

Fotokatalizör

SARJ EDİLEBİLİR BATARYALAR GÜNEŞ PİLİ

Görsel 7.6 Nanoteknolojinin çevre uygulamaları
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DEĞERLENDİRME ZAMANI

Kendinizi 1 ile 100 nm boyutunda bir nanoparçacık olarak düşünün. Dünyanın 
atmosferine girdikten sonra Kuzey Denizi’ne düştünüz. Küresel ısınmadan dolayı 
eriyen buz kütleleri sizi uzun bir yolculuğa çıkardı. Böylece su ile arkadaşlığınız 
başlamış oldu. Oradan eriyen buzların suya dönüşmesiyle birlikte Büyük Okya-
nus’a sürüklendiniz…

Yukarıdaki hikâyeyi aşağıda belirtilen kriterlere dikkat ederek tamamlayınız.
• Bu senaryodaki yolculuğun devamında nelerle karşılaşacağınızı hikâyeleştiriniz. 
• Bu yolculuğun ilk karşılaştığın buzulların erimesini gördüğün gibi birçok çevre olaylarına tanık oldunuz 

mu? Nasıl?
• Bu yolculukta birçok nano- ile başlayan şeylerle karşılaştınız mı? Bunların özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

İdeal Cevap Seti

Hikâye yukarıda belirtilen kriterlere göre tamamlanır. Tamamlanan ideal bir hikâye şu şekilde olabilir.

“Bildiğiniz gibi nanoparçacıklar her yerde doğal olarak bulunabilir. Ben de bunlar-
dan birisiyim. Yıldızlardan kopup geldiğim bile söylenir. Uzun bir yolculuktan sonra 
kendimi dünyanın atmosferine girmiş, sonra da Kuzey Denizi’nde buldum. Buzların 
üzerinde bir süre oradan oraya kayıp eğlenirken insanların doğanın işleyişini bo-
zan faaliyetleri nedeniyle buzulların eridiğine tanık oldum. Benim üzerinde yaşadı-
ğım buz kütlesi de eridiği için suya karıştım. Okyanuslarda ve denizlerdeki maceram 
böylece başlamış oldu. İlk başta karşılaştığım su kütleleri oldukça temizdi. Ancak 
insanların yaşadığı yerlere yakın yerlerdeki sular oldukça kirliydi. Ben nano boyut-
ta olduğum için çok küçük kirlilikleri bile görebiliyordum. Onların olumsuz etkilerine 
şahit oluyordum. Çok korkunçtu. Ben nanoboyutta olduğum için özelliklerim büyük 
boyutlardaki akrabalarıma benzemiyordum. Ben onlara göre daha hareketli, daha 
engebeli ve daha yapışkandım. Ayrıca hacmime göre yüzey alanım çok genişti. Bi-
lim insanlarının çok farklı şekilde nanoparçacık sentezleyerek birçok alanda bizleri 
kullanabiliyorlardı. Ben suların kirlenmesinden çok etkilenmiştim. Bilim insanlarının 
beni suyun kirliliklerinden temizlenmesinde kullanılmasını hayal ediyordum. Yolum 
bir gün bir nanoteknoloji laboratuvarına düştü. Orada çok çalışkan ve araştırmayı 
seven bilim insanları vardı. Beni çok faydalı bir işte kullanacakları için çok mutlu ol-
muştum. Genç bir bilim insanı, beni birtakım deneylerde kullandı. En sonunda eşsiz 
özelliklerim sayesinde su arıtma teknolojisinde kullanılan önemli bir nanoparçacık 
olmuştum. Hayallerim gerçekleşmişti.” 
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Öğrencilerin yazdıkları hikâyeler yukarıda ideal olduğu varsayılan hikâye referans alınarak aşağıdaki 
tablodaki (Tablo 7.6) kriterlere göre puanlanır.

Tablo 7.6 İdeal cevapları puanlama kriterleri ve puan karşılıkları

Madde 3 
Başarılı

2
 Orta

1 
Geliştirilebilir

Senaryoda geçen ifadelerin konunun 
bağlamına uygunluğu

Senaryo metninin özgünlüğü

Senaryoda bir senteze varılmış 

Çevre kirliliği ve çözüme yönelik duygusal 
açıdan bir bağ kurulmuş    

Çevre kirliliğine yönelik farkındalık durumu 

KAYNAKÇA

Sharma, R. K., Yadav, S., Gupta, R., & Arora, G. (2019). Synthesis of magnetic nanoparticles using potato 
extract for dye degradation: A green chemistry experiment. Journal of Chemical Education 96(12), 3038-
3044.

Buazar, F., Bavi, M., Kroushawi, F., Halvani, M., Khaledi-Nasab, A., ve Hossieni, S. A. (2016). Potatoextract 
as reducingagent and stabiliser in a facilegreenone-stepsynthesis of ZnO nanoparticles. Journal of Experi-
mental Nanoscience, 11(3), 175-184.

GÖRSELLERİN ALINDIĞI MAKALELER

Nano-adsorbans görseli (Bilgi grafiğinde): Suzaimi, N.D., Goh, P., & Malek, N. (2019). Modified-Nano-A-
dsorbents for Nitrate Efficient Removal: A Review. J. Applied Membrane Science & Technology, 23/2, 65–81.

Nano-katalizör görseli (Bilgi grafiğinde): Wang, G., Wang, P., & Luo, H. K. (2014). Novel Au/La-SrTiO3 
microspheres: Superimposed Effect of Gold Nanoparticles and Lanthanum Doping in Photocatalysis. Che-
mistry An Asian Journal, 9/7, 1854-1859.

Nano-membran görseli (Bilgi grafiğinde): Heiranian, M., Farimani, A., & Aluru, N. (2015). Water desali-
nation with a single-layer MoS2 nanopore. Nat Commu, 6, 8616.

Optik-nanosensör görseli (Bilgi grafiğinde): Li, J., & all. (2020). Dual-Mode Optical Nanosensor Based on 
Gold Nanoparticles and Carbon Dots for Visible Detection of As(III) in Water. ACS Applied Nano Materials 
3 (8), 8224-8231.
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ETKİNLİK NO : 8

EĞİTİM PROGRAMI : BYF

MODÜL/TEMA : Organik Kimya/Su Okuryazarlığı

ÖĞRENME ALANI : Organik Kimya ve Çalışma Alanlarının Tanıtımı

ETKİNLİK ADI : Biyoplastik Yapalım

YÖNTEM VE TEKNİK :  Araştırma-Sorgulama

SÜRE : 2*40 dk.

KAZANIMLAR

8.1. Organik kimya alanının başlıca çalışma konularını tanır.
a. Organik kimyanın başlıca çalışma alanlarından olan petrokimya, farmasötik, polimer kimyasından bahse-

dilir.
b. Organik kimyanın tarihsel gelişimi üzerinde durulur.

8.2. Organik kimya alanında kullanılan yöntemleri deney yaparak keşfeder.
a. Organik kimyanın karbon temelli bileşiklerin yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez yollarını ince-

leyen bir disiplin olduğu vurgusu yapılır.
b. Organik kimyada kullanılan yöntemlerin deneyle keşfedilmesi sağlanır.

BİYOPLASTİK YAPALIM

HAZIRLIK HEDEFTEN HABERDAR ETME/ 
ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

Şimdiye kadar birçok kimya alt disiplinin çalışma alanları hakkında bilgi sahibi oldunuz. Aynı zamanda su 
kirliliğinin nedenleri ve olası çevresel etkileri, ayrıca farklı kimya disiplinlerinin su kirliliğini hangi açılardan 
ele alabileceği konusunda pek çok şey öğrendiniz.

Şimdi, hep birlikte bir başka kirlilik konusu olan ve özellikle suyu kirleten plastiklere odaklanalım. Plastik-
lerin çevreyi nasıl kirlettiğini belirlememiz ve buna ilişkin önlemlerden bahsedebilmemiz için önce plastiklerin 
kimyasal yapısını tanımalıyız. 

Plastikleri günlük yaşamımızda birçok alanda kullanmaktayız. Örneğin su, süt, içecek, deterjan ve başka 
sıvıların paketlenmesinde kullanılan plastik şişeler genellikle polietilen (PE), polietilen tereftalat (PET) ve po-
lipropilen (PP)’den üretilir. Köpük bardak ve tabaklar ile özellikle elektronik cihazların darbelerden korunması 
amacıyla paketlemede kullanılan köpük malzemeler ise polistirenden yapılır.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Polietilen (PE) (C2H4)n Polipropilen (PP) (C3H6)n

Polietilen tereftalat (PET) (C10H8O4)n Polistiren (PS) (C8H8)n

(Ardından birkaç polimerin açık formülü gösterilir. Daha sonra öğrencilere aşağıdaki soru sorularak C ele-
mentinin ana iskeleti oluşturduğu sonucuna varmaları sağlanır.)

Görsel 8.1 Mutfak malzemesi olarak kullanılan 
plastikler

Görsel 8.2 Sağlık sektöründe kullanılan plastikler

Sizce plastikleri oluşturan ana element ne olabilir?

➢ Karbon olabilir.

➢ Hidrojen olabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Plastikleri günümüzde birçok alanda kullandığımız için bunlardan vazgeçmemiz kolay görünmüyor. 
Ancak doğayla uyumlu, doğaya bırakıldığı zaman kolayca doğaya karışabilecek plastikler üretebilir 
miyiz? Tartışınız. 

(Öğrencilere bir petrol türevi olan plastiklerin orga-
nik bir bileşik olduğu ve tüm organik bileşiklerde temel 
atomun, karbon atomu olduğu açıklandıktan sonra 
aşağıdaki bilgi verilir.) 

Canlıların yapısında bulunan karbon temelli bile-
şikler, ilaçlar, plastikler, sentetik boyalar ve deterjan-
lar kimyanın bir diğer alt disiplini olan organik kim-
yanın kapsamına girmektedir.

DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Plastikler düşük maliyetleri, hafif ve dayanık-
lı olmaları sebebiyle otomotiv, tekstil, sağlık ve gıda 
sektörü gibi hayatımızın pek çok alanında kolaylıklar 
sağlayan ve yapay olarak üretilen bir polimer türüdür 
(Görsel 8.1 ve Görsel 8.2). Genel olarak petrol ürün-
lerinden elde edildikleri için üretimleri sırasında kar-
bon salınımına yol açmakta, küresel ısınmaya neden 
olmakta, doğada zor parçalanmakta, dolayısıyla hem 
canlıların sağlığı hem de çevre için olumsuz etkiler 
oluşturmaktadır (URL-1). 

Öğrencilerin plastiklerin yıllara göre dağılımını 
incelemeleri istenir (URL-2).
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Biyobozunur maddeler son günlerde plastiklere alternatif olarak yaygın olarak kullanılan maddelerdir. Ör-
neğin ambalajlama işlemlerinde biyobozunur ambalajlar kullanılmaktadır. 

KEŞİF ZAMANI

Düşünmeye odaklan aşamasında, öğrencilerin verdiği cevaplardan yola çıkarak biyobozunur ambalaj üre-
timinde aşağıda prosedürü verilen ve V diyagramına göre oluşturulan deneyi uygulamaları istenir. Bu kısımda 
yapılan sentezin organik kimyanın alanına girdiği vurgusu yapılır. 

BİYOPLASTİK YAPALIM
1. AŞAMA

ODAK SORUSU:

Biyobozunur ambalaj üretiminde değişkenlerin etkisi nedir?

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve İlkeler

Odak sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeliyiz. Deneye başlamadan 
önce bu kavram ve ilkeleri araştırınız

Kavramlar: 

• Polimer • Biyobozunurluk • Biyoplastik • Polimerleşme    

YÖNTEMSEL KISIM

Biyoplastik Üretimi
• Bir beher içerisine 5 g nişasta, üzerine 30 mL 

saf su 2,5 mL sirke ve 2,5 mL gliserol ilave edilir. 

• İsteğe bağlı olarak bitkilerden elde edilen doğal 
boyalar eklenerek renkli biyoplastik elde edile-
bilir.

• Yaklaşık 60-70 oC sıcaklıkta ısıtıcı üzerinde sürekli olarak karıştırılarak jel kıvamına getirilir ve 
polimer elde edilir (Polimerleşme reaksiyonu numune ısındıktan sonra yaklaşık 5-6 dk. sürmek-
tedir.). 

• Jel katılaşmadan petri kabına dökülerek/sürülerek ince bir şekilde yayılır ve kurumaya bırakılır. 
Kuruma süresi biraz uzun olduğundan daha önce kurumaya bırakılan örnekler, camdan çıkarıla-
rak etkinlik tamamlanır.

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Nişasta • Gliserin

• Petri kabı • Gıda boyası

• Sirke • Saf su
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1. Biyoplastik oluştururken nişasta, sirke ve gliserol neden kullanılmaktadır?

2. Aşağıda bir plastik türü olan ve doğada çözünmesi binlerce yıl alan polistirenin oluşumuna ve kul-
lanıldığı yerlere ait görseller bulunmaktadır. Polistirenin oluşum reaksiyonu ile 2. görseldeki zincirin 
uzaması arasındaki ilişkiye dikkat ediniz. Her iki görselde de ortak olan bir özellik var mıdır?

3. Biyoplastik olarak tanımlanan biyobozunur madde nasıl bir tepkimeyle meydana gelmiştir? Polistire-
nin (Görsel 8.3) ve biyoplastiğin oluşum tepkimeleri arasında nasıl bir benzerlik vardır?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bilgi İddiaları

Görsel 8.3 Stirenin polimerizasyonu

POLİMERİZASYON

PolimerizasyonStiren

Stiren

Polistiren
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Görsel 8.4 Doğaya zarar veren sentetik 
polimerler

Biyoplastik oluşumu deneyindeki bağımlı ve bağımsız değişkenleri belirleyiniz.

Sizce biyoplastiğin esnekliğini artırmak için hangi değişkeni nasıl değiştirmelisiniz? 

Su miktarı, gliserin, sirke, sıcaklık, nişasta miktarı

➢ Su miktarını artırmalıyız.

➢ Gliserin miktarını artırmalıyız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Değer İddiaları

Bu aşamaya kadar bir organik kimyacı olarak çevreye 
olumsuz etkileri olduğu bilinen plastiklere (Görsel 8.4) al-
ternatif olarak biyoplastik madde ürettiniz. Ancak şimdi 
başka bir sorunla karşı karşıyayız. 

Doğaya zararlı plastiklere alternatif olarak üretilen 
biyobozunur ambalajlar hem maliyetli olmaları hem de 
zayıf mekanik özellikleri sebebiyle kullanıcılar tarafından 
kullanışlı bulunmamaktadır. Bu nedenle paketleme fir-
malarının çoğu biyobozunur ambalajların yerine, çevreye 
zararı olan plastik ambalajları tercih etmektedirler. Acaba 
biyobozunur ambalajların esnekliğini artırabilir miyiz? 
Laboratuvarda hazırladığınız biyoplastiğe nasıl müdahale 
edelim ki daha kullanışlı hâle gelsin? Tartışınız. 

(Öğrencilerden biyoplastiğe esneklik kazandırmak için seçtiği değişkenler doğrultusunda hipotez oluşturma-
ları istenir.)

* Hipotezlerinizi belirlediğiniz değişkenleri dikkate alarak oluşturunuz.

BU DENEYDE KURACAĞINIZ HİPOTEZ/HİPOTEZLER NELERDİR?

Hipotez -1 Sirke miktarı artarsa/azalırsa biyoplastiğin esnekliği artar.

Hipotez-2 Gliserin miktarı artarsa/azalırsa biyoplastiğin esnekliği artar.

Hipotez-3 Su miktarı artarsa/azalırsa biyoplastiğin esnekliği artar.

Hipotez-4 Sıcaklık artarsa/azalırsa biyoplastiğin esnekliği artar.
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(Sınıfınızı öğrencilerin verdikleri cevaplara gruplara ayırabilirsiniz. Grupların belirledikleri değişkenin esnek-
lik üzerine etkilerini deney yaparak keşfetmeleri sağlanır. Her grubun kurduğu hipotezler doğrultusunda aşağıda 
verilen değişken tablosunu doldurması istenir.)

Biyoplastiğin Esneklik Özelliğini Geliştirebilme

Bağımsız Değişken Sirke/Gliserin/Su miktarı/Sıcaklık/Nişasta miktarı

Bağımlı Değişken Esneklik

Kontrol Değişkeni Su miktarı, nişasta miktarı, gilserin, sıcaklık, sirke

Not Bağımsız Değişkene göre kontrol değişkenleri belirlenir.

Biyoplastik oluştururken uyguladığınız deney prosedürünü belirlediğiniz değişkenin miktarını/değerini 
değiştirerek tekrarlayınız. 

Veri İddiaları

Elde ettiğiniz verileri Tablo 8.1’e kaydediniz. 

Tablo 8.1 Biyoplastiğin Esneklik Özelliğindeki Değişim

Değişkenler Biyoplastiğin Esneklik Özelliğindeki Değişim (Arttı/Azaldı/Değişmedi)

Sirke miktarı

Gliserin miktarı

Sıcaklık

Su miktarı

AÇIKLAMA ZAMANI

(Deneyler bittikten sonra öğrencilerinizin (grupların) çalışmalarını sunmasına fırsat veriniz. Bu aşamayı öğ-
rencilerinizin bilimsel süreç ve iletişim becerilerini ölçmek için de kullanabilirsiniz. Gruplar yaptıkları çalışmanın 
problem cümlesini, değişkenlerini, çalışma sonucundaki beklentilerini/tahminlerini, çalışmayı nasıl yaptıklarını, 
sonuçlarını sınıfla paylaşmalıdır. Paylaşımla beraber öğrenciler tartışma ortamında aşağıdaki sorulara yanıt ara-
malıdır.)
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1.  Sirke/gliserin/su miktarındaki ya da sıcaklık değerindeki değişim ile beraber biyoplastiğin esnekliği 
nasıl değişti? Neden?

Gliserin miktarı arttıkça biyoplastik daha esnek hâle geldi. Çünkü…

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

3.  Polimerleri kaynaklarına göre nasıl sınıflandırabiliriz?

Doğal ve yapay (sentetik) polimerler

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

4. Biyopolimerler hangi kaynaklardan elde edilebilirler?

Tarımsal kaynaklar, hayvansal kaynaklar

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

5. Su kirliliğine yol açan polimerler hangileridir?

PET, PE, PS, PP (petrol ürünleri)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

2. Biyoplastik oluştururken sirke/gliserin/su kullanmamızın amacı ne olabilir?

 (Örnek olarak sirkenin kullanım amacı verilmiştir.)

Nişasta amiloz ve amilopektin moleküllerinden oluşur. Amilopektin dallanmış bir yapıda olduğundan gli-
koz moleküllerinin birbirine bağlanarak polimerleşmesini zorlaştırır. Bu nedenle biyoplastik oluşumunun ilk 
aşamasında nişastadaki glikoz moleküllerinin birbirinden ayrılması sağlanır. Sirke nişastadaki amilopektin 
moleküllerinin düz zincirli amiloz moleküllerine parçalanmasını sağlar. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.



K İ M YA

1 1 6

ORGANİK KİMYANIN KISA TARİHİ

İlk kimyacılar, çoğunlukla canlılardan elde edildikleri için ısıtıldıklarında yanan ve sonra eski hâlleri-
ne dönmeyen maddeleri organik, ısı değişimleriyle hâl değişimi geçiren ve sonra başlangıçtaki hâllerine 
geri dönebilen maddeleri ise inorganik (organik olmayan) olarak adlandırmıştır.

19. yüzyılın başında organik maddelerin ancak canlı organizmalardan elde edilebileceğine ve sen-
tetik olarak üretilemeyeceğine inanılıyordu. XIX. yüzyılın başlarında Alman Kimyacı Friedrich Wöhler 
inorganik madde olarak sınıflandırılan amonyum siyanatın sulu çözeltisini ısıttığında üre adı verilen 
organik maddeyi elde etti. Wöhler sentezi olarak adlandırılan bu tepkime ile ilk defa inorganik bir mad-
deden organik bir madde sentezlenmiş oldu.

Alman Kimyager Friedrich Kekulé organik moleküllerde her bir karbon atomunun dört bağ yapabil-
diğini ve karbon atomlarının kendi aralarında da bağ kurabildiğini ortaya koydu. Ayrıca kimyasal bağları 
gösterirken element sembollerinin arasına düz çizgiler yerleştirdi (Görsel 8.7).

OKUMA METNİ

DERİNLEŞTİRME

(Öğrencilere bu etkinlikte organik kimyanın çalışma alanlarından biri olan polimerlerle ilgili bir çalışma ya-
pıldığı vurgusu yapılır. 19. yüzyılın başında organik maddelerin ancak canlılardan elde edilebileceğine ve yapay 
olarak sentezlenemeyeceğine inanıldığından bahsedilerek aşağıdaki okuma parçası öğrencilere okutulur ve organik 
kimya alanının tarihi ve günümüzde gelinen nokta üzerinde durulur.)

Görsel 8.6 Plastik yutan balıklar

Araştırınız

1997 yılında Pasifik Okyanusu’nda keşfedilen ve yüz ölçümü yaklaşık Türkiye’nin iki katı olan 
Yedinci Kıta’yı hiç duydunuz mu (Görsel 8.5)? Yedinci Kıta’nın coğrafi keşiflerden yüzyıllar sonra 
keşfedilebilmiş olmasının nedenleri ne olabilir (Görsel 8.6)? Araştırınız.

Görsel 8.5 Yedinci Kıta
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Alman Kimyacı Friedrich Kekulé halkaya ben-
zer yapıdaki benzen molekülünün şeklinin, bir 
uyuklama anında rüyasında kuyruğunu ısıran bir 
yılan gördükten sonra aklına geldiğini söylemiştir 
(Görsel 8.8).

İlerleyen zamanlarda farklı fonksiyonlara sahip 
yeni organik bileşikler sentezlenmeye başlandı.

İsviçreli Kimyager Christian Schönbein evin-
de deneyler yapıyordu. Mutfakta, ocakta nitrik asit 
ve sülfürik asit karışımını cam şişede ısıtırken şişe 
yere düşerek kırıldı ve asit yere döküldü. Schönbe-
in karışımı temizlemek için eşinin pamuklu mutfak 
önlüğünü kullandı. Ancak kuruması için önlüğü fı-
rının yakınına asınca yanarak kül olduğunu gördü. 
Schönbein bu sırada farkına varmadan patlayıcı 
özelliğe sahip nitroselüloz maddesini sentezlemişti. 

Organik kimya alanındaki diğer büyük adım, 
William Perkin’in 1856 yılında henüz on sekiz ya-
şındayken ilk sentetik organik boyayı keşfetmesiy-
le atıldı. William Perkin sıtma tedavisi için ihtiyaç 
duyulan kinin isimli maddeyi kömür katranını kul-
lanarak sentezlemeye çalışıyordu. Perkin, deneyle-
ri sırasında kullandığı şişeyi temizlemek için alkol 
kullanırken mor renkli bir çözelti elde etti. İpek ku-
maşı renklendiren bu boya kumaş yıkansa da geç-
medi. Perkin geliştirdiği yöntemin patentini aldı. 
Daha önceki dönemlerde boyar maddeler toprak, 
bitki gibi doğal kaynaklardan elde ediliyordu. 
Ancak William Perkin’in keşfinden sonra sente-
tik organik boyaların üretim dönemi başladı.

Petrolün keşfi ile XX. yüzyılda sentetik pat-
layıcı, boya gibi maddelerin yanı sıra suni ipek, 
bakalit, naylon, teflon ve polyester gibi sentetik 
malzemeler üretildiği yeni bir dönem başladı 
(Görsel 8.9). Bu sentetik malzemelerin çoğunun 
hammaddesini ham petrol, kömür, selüloz gibi 
doğal organik maddeler oluşturmaktadır.

Günümüzde ise karbon temelli bileşiklerin 
yapılarını, özelliklerini, tepkimelerini ve sentez 
yollarını inceleyen bir disiplin olarak tanımlanan 
organik kimyanın çalışma alanları oldukça çeşitlenmiştir. Tıp, tekstil, boya sanayi, gıda sanayi, kozmetik, 
tarım, biyolojik aktif maddelerin sentezi gibi pek çok alanda çalışmalar yapılmaktadır (URL-1).

Görsel 8.9 Sentetik organik malzemeler

Görsel 8.8 Kekulé’nin rüyası

Görsel 8.7 Organik moleküller
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E-DEĞERLENDİRME ZAMANI

1. Öneri:

Okyanusta yüzerken Yedinci Kıta’da bulunan plastik atıklarına dolanan ve hareket edemeyen bir yunus ba-
lığı (balina) olsaydınız organik kimyacılara nasıl bir mektup yazardınız?

Açıklama: 

1. Mektubumuzu yazarken etkinlikte öğrendiğiniz kavramları yeniden gözden geçiriniz. 
2.  Yazacağınız mektup en az 10 cümleden oluşmalıdır.
3. Yazacağınız mektup organik kimya alt disiplini ile ilgili öğrendiğiniz terim ve kavramları içermelidir.
4. Yazacağınız mektup ilgili bilim insanlarının dikkatini çekecek nitelikte olmalıdır.
5. Yazacağınız mektup çevre kirliliğinin önlenmesine/tespitine/giderilmesine ve ekosistemin sürdürülebi-

lirliğine yönelik olmalıdır.
Değerlendirme aracı olarak kullanılacak değerlendirme formuna etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-

siniz. 

2. Öneri: 

Bir organik kimyacı gibi düşünerek, elde ettiğiniz biyobozunur plastiğe hangi özellikleri katmak isterdiniz. 
Neden? Bunu nasıl yapardınız? Tartışınız.

Tartışmayı yaparken aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilir.
• Biyobozunur plastiğe katmak istediğiniz özelliklere neden ihtiyaç duyduğunuzu gerekçeleriyle birlikte 

sunmalısınız.
• İstediğiniz özelliği katmak için hangi malzemelerle nasıl bir deney tasarlayacağınızı ve bu deneyin değiş-

kenlerinin neler olacağını belirtiniz.
Değerlendirme aracı olarak kullanılacak değerlendirme formuna etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilir-

siniz. 

KAYNAKÇA

https://bilimgenc.tubitak.gov.tr (Erişim Tarihi: 10.04.2021).

https://www.statista.com/statistics/282732/global-production-of-plastics-since-1950/ (Erişim Tarihi: 17.04.2021).
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ETKİNLİK NO : 9
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-1

MODÜL/TEMA : Atomun Yapısı ve Periyodik Sistem

ÖĞRENME ALANI : Periyodik Sistem

ETKİNLİK ADI : Elementler Sistemi Tasarlıyorum

YÖNTEM VE TEKNİK : Yaratıcı Problem Çözme

SÜRE : 8*40 dk.

KAZANIMLAR

2.2.1. Periyodik sistemin tarihsel gelişim sürecini analiz eder. 
a. Geçmişten günümüze periyodik sistem üzerine yapılan çalışmalar araştırılarak sınıflandırma yapmaya du-

yulan ihtiyacın nedenleri tartışılır.
b. Mendeleyev’in modellemiş olduğu periyodik sistemin güçlü ve zayıf yönleri tartışılır. 
c. Bilimsel bilginin değişebilir ve geliştirilebilir doğasına vurgu yapılır.

2.2.2. Elementlerin özellikleri ile periyodik sisteme yerleşim esasları arasında bağlantı 
kurar. 

a. Yaygın kullanılan elementlerin adları ile sembolleri eşleştirilir.
b. Atom altı taneciklerin sayısı ile elementlerin periyodik sistemdeki yeri arasında ilişki kurulur.
c. Elementlerin genel özellikleri ile periyodik sistemdeki yeri arasında ilişki kurulur.
ç. Hidrojen ve helyum elementlerinin yerleri üzerinden periyodik sistemin sınırlılıkları hakkında sorgulama 

yapmaları sağlanır.
2.2.3. Özgün bir elementler sistemi tasarımı yapar. 

a. Periyodik sistem için önerilen alternatifler hakkında araştırma yaptırılır.
b. Elementleri yeni bir sistematik içinde sınıflandırmak için hangi özelliklerin kullanılabileceği incelenir.
c. Bilişim teknolojileri, matematik veya fizik alanlarıyla disiplinler arası iş birlikleri yapılarak özgün bir ele-

mentler sistemi tasarlanmasına yönelik çalışmalar yapılabilir.

HEDEFTEN HABERDAR ETME VE GİRİŞ

I. Hafta

Etkinliğin başında öğrencilere element kavramının tanımı hatırlatılır. Basitçe aynı tür atomlardan oluşan 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrencilerden gelen cevaplar doğrultusunda elementlerin adları, sembolleri ve bilinen özellikleri tahtaya 
yazılır. Gelen cevapların yeterli görülmediği durumlarda ilk 20 element ve günlük yaşamda yaygın kullanım 
alanına sahip demir, bakır, gümüş, altın, cıva, nikel, kalay, kurşun, krom, çinko, titanyum, brom, iyot, kripton, 

saf madde olarak tanımlanan elementlerin, canlıların ve çevremizde gördüğümüz tüm cansız maddelerin yapı-
sında yer aldığına vurgu yapılır. Elementlerin kendilerine ait semboller ile gösterildiği ve her elementin kendine 
ait özellikleri olduğuna yönelik bilgiler harekete geçirilmelidir. Bu sebeple öğrencilerin bu konudaki ön bilgile-
rinin ortaya çıkarılması amacıyla aşağıdaki sorular üzerinden bir grup tartışması başlatılır.

• Adı ve sembolünü bildiğiniz elementler hangileridir?

• Bu elementlerin genel özellikleri hakkında neler biliyorsunuz?

• Farklı element atomlarının yapısındaki (atom altı tanecikler) benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

• Bildiğiniz elementlerin benzer ve farklı özellikleri nelerdir?

Burada elementlerin fiziksel hâli (katı, sıvı, gaz), iletkenlik/yalıtkanlık, parlaklık/matlık, sertlik-yumuşak-
lık/kırılganlık, manyetik özellik, atom altı tanecik sayıları, yaygın kullanım alanları açısından benzerlik ve 
farklılıkları üzerinde durulur. 

Örneğin demir, bakır, altın, gümüş gibi elementler oda sıcaklığında katı hâlde, iletken, sert ve şekil veri-
lebilir özelliklere sahiptir. Bu elementler içinde altın rengi itibariyle demir ise manyetik özelliğe sahip olması 
nedeniyle diğer elementlerden farklı özelliklere sahiptir. Oksijen, hidrojen, azot gibi elementler ise oda sı-
caklığında gaz hâlde, yalıtkan, renksiz, kokusuz özelliklere sahiptir. Bu elementler içinde oksijen yaşamsal 
olarak önemi açısından, hidrojen ise en hafif ve evrende en fazla bulunan element olması nedeniyle diğer-
lerinden farklılaşmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Doğada ve evrende her elementin aynı miktarda bulunmamasının sebepleri sizce neler olabilir? 

Burada elementlerin bulunma oranları ile oluşum süreçleri arasındaki ilişkiye vurgu yapılmalıdır. Güneş 
sistemimizde bazı kimyasal elementler oldukça bol bulunurken, bazıları ise çok eser miktarlarda bulunur. 
Hidrojen Güneş Sistemi'nde en bol bulunan elementtir ve tüm sistemde %75 gibi yüksek bir orana sahiptir. 
Helyum ise ikinci bol elementtir. Hidrojen ve helyum Güneş Sistemi'ndeki tüm maddenin %98’ini oluştur-
maktadır. Bu baskın bolluk sadece Güneş Sistemi'miz için geçerli değildir. Galaksimizin diğer yıldızları ve 
dış galaksilerin gözlemlerinde de kendini göstermektedir. Yerin çeşitli tabakalarında bulunan demir, oksi-
jen, silisyum ve canlı organizmalarca üretilen karbon, oksijen, azot, fosfor gibi ağır elementler genel olarak 
evrende az bulunan elementlerdir. Bu dağılım, 10-15 milyar yıl önce evrenin “büyük patlama” ile oluştuğu 
sırada öncelikle en hafif elementler olan hidrojen ve helyumun, az miktar ise lityum ve berilyum elementle-
rinden oluştuğuna yönelik kuvvetli delil sayılmaktadır. Geriye kalan daha yüksek kütleli tüm elementler, bu 
başlangıç maddesi ile zaman içinde evrimleşen yıldızların, iç kısımlarında süre gelen nükleer tepkimelerle 
üretilmiş ve uzayın farklı bölgelerine dağılmıştır. Dünya üzerinde doğal yollar ile oluşmuş 92 element vardır. 
Süper ağır elementler olarak adlandırılan çok yüksek kütleli elementler ise bilim insanları tarafından yapı-
lan çalışmalar sonucu laboratuvar ortamlarında çok çok küçük miktarlarda sentetik olarak üretilebilmiştir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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ksenon, uranyum, plütonyum 
gibi elementlerin sembolleri ve 
özellikleri tartışılabilir. Bu ko-
nuda öğrencilerin elementlerin 
sembolü, atom altı tanecik sa-
yıları (proton, nötron elektron 
sayıları), genel fiziksel özellik-
leri (fiziksel hâl, erime/kayna-
ma noktası, iletkenlik, manyetik 
özellik, sertlik/yumuşaklık, par-
laklık/matlık, renk, koku vb.) 
ve yaygın kullanım alanlarını 
içeren element bilgi kartları ha-
zırlamaları istenir. Görsel 9.1 ve 
Görsel 9.2’de demir ve oksijen 
elementleri için oluşturulmuş 
örnek element bilgi kartları verilmiştir. Öğretmen, öğrencilerin element bilgi kartlarını hazırlama sürecine reh-
berlik eder. Element bilgi kartlarında öğrencilerden bu yönde cevaplar gelmediği sürece atom yarıçapı, atom 
hacmi, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, aktiflik gibi periyodik özelliklere yer verilmez. Bu element bilgi kart-
ları, sonraki aşamalarda elementlerin sınıflandırılması ve periyodik sistem üzerine yerleşme esaslarının tartışı-
lacağı bölümde de kullanılacaktır.

Sonraki bölümde sınıf veya laboratuvarda varsa bir periyodik sistem posteri (Görsel 9.3) veya görsel med-
ya araçları kullanılarak açılan bir periyodik sistem görseli öğrenciler ile paylaşılır. Önceki aşamada bahsedilen 
elementlerin tamamının sembolleriyle bu sistem üzerinde dizildiğine dikkat çekilir.

Katı
Sert
Parlak
İletken
Manyetik
Kanın yapısı (Hemoglobin)
Dünya’nın çekirdeği
Mars yüzeyi

Gaz
Renksiz
Kokusuz
Hava
Solunum
Yakıcı
Suyun yapısı (H2O)

Görsel 9.1 Demir elementi bilgi 
kartı

Görsel 9.2 Oksijen elementi bilgi 
kartı

Görsel 9.3 Periyodik sistem posteri
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Aşağıda verilen sorular üzerinden öğrencilerin periyodik sistem konusu hakkındaki bilgileri ortaya çıka-
rılmaya çalışılır.

Periyodik sistemin kimya alanı açısından önemine dikkat çekildikten sonra öğrencilerle farklı zamanlarda 
tasarlanmış aşağıdaki periyodik sistem örnekleri paylaşılır. Periyodik sistem örneklerinin farklı zamanlara ait 
olduğu söylenir ama zaman kronolojisi hakkında bilgi verilmez. Öğrencilerin bu periyodik sistem örneklerini 
detaylı olarak incelemeleri ve değerlendirmeler yapmaları sağlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin nitelikli ola-
rak yapılması için gereken süre ve rehberlik ihtiyacına, grubun özelliklerine göre öğretmen tarafından karar 
verilmelidir. Grupta bulunan öğrenci sayısına bağlı olarak küçük grup çalışmaları yapılması tercih edilmelidir. 
Grupların oluşturulmasında öğrencilerin periyodik sistem hakkındaki ön bilgilerin yoklandığı aşamada ver-
dikleri cevaplara göre heterojen bir dağılım sağlanabilir. Oluşturulan gruplarda öğrencilerin soruları tartışma-
ları, araştırmaları ve süreç sonunda yazılı olarak raporlaştırmaları sağlanmalıdır. Öğrenciler bu değerlendir-
meleri yaparken ortaya koydukları bilgilerin doğruluğu ve niteliğine göre öğretmenin yapacağı yönlendirme 
ve rehberliğin düzeyi artırılabilir.

Periyodik sistem örneklerinin inceleme ve değerlendirmesi aşağıda verilen örnekteki başlıklar çerçevesinde 
yapılabilir. Her bir periyodik sistemin temel dayanağı ve düzeni incelenmeli, genel özellikleri belirlenmeli, ön 

• Periyodik sistemi daha önce herhangi bir yerde gördünüz ya da duydunuz mu?

• Periyodik kavramı ne anlama geliyor? Elementlerin periyodik sistemi denildiğinde sizin için ne an-
lam ifade ediyor?

• Periyodik sistemin ne amaçla kullanıldığını biliyor musunuz?

• Elementlerin bu şekilde dizildiği bir sisteme sizce neden ihtiyaç duyulmuş olabilir?

• Elementlerin bu şekilde düzenlenmesinde hangi özellikleri dikkate alınmış olabilir? 

• Periyodik sistem kimya alanı açısından neden önemli olabilir?

Bu aşamada öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplara herhangi bir geri bildirimde bulunulmaz. Ayrı-
ca periyodik sistem hakkında yönlendirdikleri sorulara cevap verilmemelidir. Öğrencilerden gelen cevap-
lar nitelik açısından değerlendirilerek sonraki aşamalarda birlikte çalışacak öğrencilerin belirlenmesinde 
kullanılabilir. Periyodik sistemin bir tarihçesi olduğuna ve kimya alanı açısından önemine dikkat çekmek 
amacıyla öğrencilere aşağıda verilen açıklamalar yapılabilir.

Periyodik kelimesi belli aralıklarla yinelenen anlamına gelmektedir. Periyodik sistem ise elementlerin yi-
nelenen bazı özelliklerine göre düzenlendiği bir tablodur. Dünyadaki her kimya laboratuvarına veya sınıfına 
asılan periyodik sistem kimya alanının en tanınmış figürlerinden biridir. Yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ele-
mentleri sınıflandırma çabaları günümüze kadar yeni elementler keşfedildikçe farklı tasarımlarla karşımıza 
çıkmıştır. Ayrıca bu tasarımlar, elementlerin özellikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri hakkında yeni bir anlayış 
çerçevesinde birçok kez şekil değiştirerek günümüze kadar kullanılmaya devam etmiştir. Elementlerin be-
lirli bir düzene göre yerleştirildiği periyodik sistem, farklı elementlerin özelliklerindeki değişimi göstermesi, 
elementleri sınıflandırmayı sağlaması ve henüz keşfedilmemiş elementlerin özellikleri hakkında çıkarımlar 
yapmaya olanak tanıması açısından kimya alanı için çok önemlidir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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plana çıkan avantajları irdelenmeli ve varsa sınırlılıkları ortaya koyulmalıdır. Bu aşamada daha önce hazırlanan 
element bilgi kartlarından yararlanarak elementlerin özellikleri ile periyodik sisteme yerleşim esasları arasında 
bağlantı kurulması sağlanır. Periyodik sistem örnekleri incelenirken element bilgi kartlarında yer alan atom ve 
kütle numaralarının elementlerin diziliminde nasıl rol oynadığı ve aynı gruplara/sıralara yerleştirilen element-
lerin, hangi özellikler açısından benzerlik ve farklılıklar gösterdiği irdelenir.

Aşağıda Mendeleev’in periyodik sistem önerisinin belirlenen başlıklara göre nasıl değerlendirilebileceğine 
yönelik bir örnek uygulama yapılmıştır.

Sistemin Temel Dayanağı ve Düzeni

ÖRNEK UYGULAMA

Periyodik sistemin tarihsel gelişiminde en 
önemli rol oynayan bilim insanı Dmitri Mende-
leev’dir. Görsel 9.4’te D. Mendeleev’in Rusya’nın 
St. Petersburg kentinde bulunan anıtı ve VNII 
Metroloji Enstitüsünün duvarında yer alan peri-
yodik tablosu verilmiştir. Mendeleev oluşturdu-
ğu periyodik sistemin temelde dayandığı peri-
yodik yasayı şu şekilde ifade etmiştir:

“Basit cisimlerin özellikleri, onların bileşikleri-
nin yapısı ve nihai özellikleri elementlerin atom-
ların ağırlıklarının periyodik bir fonksiyonudur.”

Mendeleev, 1869’da yayımladığı periyodik 
sistemin ilk versiyonunda (Görsel 9.5) bilinen 63 
elementi artan atom kütlelerine göre dikey olarak sıralamıştı. Benzer özellikteki elementler 
aynı gruplarda yer alıyordu ancak bu elementlerin bulunduğu gruplar periyodik sistemin 
bugünkü versiyonundaki gibi dikey değil yatay olarak düzenlenmiştir.

Mendeleev’in periyodik sistemine ilişkin görüşlerini şu şekilde özetlemek mümkündür:

• Elementler atom ağırlıklarına göre sıralanırsa özellikleri periyodik bir eğilim gös-
terir.

• Atom ağırlığı birbirine yakın elementler veya düzenli artış gösteren elementler 
kimyasal özellikleri bakımından benzerdirler.

• Elementlerin atom ağırlıklarına göre düzenlemesi veya grupları, diğer gruplar-
dan bariz olarak farklı olan ayırt edici kimyasal özelliklerine karşılık gelir.

• Atom ağırlığının büyüklüğü elementin karakterini belirler.

• Atom ağırlıkları baz alınarak bazı elementlerin karakteristik özellikleri tahmin 
edilebilir.

• Bilinmeyen birçok elementin keşfedileceğini düşünmeliyiz. Örneğin, atom ağırlık-
ları 65 ile 75 arasında olan ve alüminyum ile silikaya benzerlik gösteren element-
ler bulunmalıdır.

Görsel 9.4 St. Petersburg’daki D. 
Mendeleev Anıtı ve VNII Metroloji 
Enstitüsü’nün duvarında bulunan 

periyodik tablosu

Sistemin Özellikleri
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• Bazen, bir elementin atom ağırlığı sıralamada kendisiyle yan yana bulunan element-
lerin varlığıyla düzeltilebilir. Dolayısıyla, tellürün atom ağırlığı 123 ile 126 arasında ol-
malıdır ve 128 olmamalıdır.

Mendeleev’in yeni elementlerin keşfedileceğini ve bu elementlerin özelliklerini öngören bir 
model oluşturmuştur. Eka-silikon (germanyum), eka-alüminyum (galyum) ve eka-boron (skan-
diyum) için tabloda boşluklar bırakmıştır. Ayrıca o zamanlar doğru kabul edilen bazı atom ağır-
lıklarının yanlış olduğuna dikkat çekmiştir. Bu sayede atom ağırlığına göre sıralamada değişime 
olanak sağlamıştır.

Mendeleev’in periyodik sistemi soygazların varlığını tahmin etme konusunda eksik kalmış ve 
soygazlara yer vermemiştir. Soygazlar daha sonra Sir William Ramsey tarafından keşfedilerek 
sistemin temel diziliş mantığını bozmadan “Grup 0” olarak entegre edebilmiştir. Mendeleev pe-
riyodik tablosunun ilk versiyonunda bazı elementleri hatalı atom kütlelerine göre yerleştirilmişti. 
Ayrıca cıva, altın, kurşun, talyum gibi bazı ağır metallerin yerlerinde problem vardı. Sonraki sü-
reçte Moseley yaptığı X ışınları deneyi sonucu çekirdek yüküne veya atom numarasına karşılık 
gelen sayıya göre elementlerin periyodik sisteme yerleştirmesinin daha doğru bir periyodik ilişki 
verdiğini ortaya koymuştur. Bu sebeple Mendeleev’in ifade ettiği yasa ve içeriği değişmiş peri-
yodikliğin nedeninin atom numaralarından kaynaklandığına ilişkin genel bir kabul oluşmuştur.

Sistemin Avantajları

Sistemin Sınırlılıkları

Görsel 9.5 Mendeleev’in Periyodik Sistemi (1869)

ОПЫТЪ СИСТЕМЫ ЭЛЕМЕНТОВЪ,
ОСНОВАННОЙ НА ИХЪ АТОМНОМЪ ВѢСѢ И ХИМИЧЕСКОМЪ СХОДСТВѢ.

H=1

Li=7

Be= 9,4

B=11
C=12
N=14
O=16
F=19

Na=23

Mg=24
Al=27,3

Si=28
P=31
S=32

Cl=35,5

K=39
Ca=40

?=45
?Er=56
?Yt=60
?In=75,6

Ti=50
V=51

Cr=52
Mn=55
Fe=56

Ni=Co=59
Cu=63,4

Zn=65,2

?=68
?=70

As=75
Se=79,4

Br=80
Rb=85,4

Sr=87,6

Ce=92
La=94
Di=95
Th=118?

Zr= 90
Nb= 94
Mo= 96
Rh=104,4

Ru=104,4

Pd=106,6

Ag=108
Cd=112
Ur=116
Sn=118
Sb=122
Te=128?

I=127
Cs=133
Ba=137

?=180.
Ta=182.
W=186.
Pt=197,1.
Ir=198.

Os=199.
Hg=200.

Au=197?

Bi=210?

Tl=204.
Pb=207.

Д. Менделѣевъ
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Görsel 9.6 Newlands’ın Periyodik Sistemi (1865)

Görsel 9.7 Seaborg’un Periyodik Sistemi (1945)
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Görsel 9.9 Makeyev’in Periyodik Sistemi (2011)
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Öğrencilerin Görsel 9.5, Görsel 9.6, Görsel 9.7, Görsel 9.8 ve Görsel 9.9’da verilen periyodik sistem örnek-
lerinin her birini örnektekine benzer şekilde inceleyip değerlendirmesi ve sonrasında karşılaştırmalar yapması 
sağlanmalıdır. Karşılaştırma aşamasında aşağıda verilen sorulara cevap oluşturmaları beklenmektedir.

• Periyodik sistem örneklerini kronolojik olarak nasıl sıralarsınız? Neden bu şekilde bir sırala-
ma yaptınız?

• Farklı zamanlarda tasarlanmış periyodik sistem tasarımları arasındaki benzerlik ve farklı-
lıklar nelerdir? Sizce bunun sebepleri neler olabilir?

• Periyodik sistemlerde elementlerin düzenlenmesinde hangi özellikleri dikkate alınmıştır? Ta-
sarımda dikkate alınan bu özellikler tüm periyodik sistem örnekleri için aynı mıdır? 

• Atom altı taneciklerin sayısı ile elementlerin periyodik sistem tasarımlarına yerleşim esasla-
rı arasında nasıl bir ilişki vardır. Atom altı taneciklerin keşfi, elementlerin düzenlenmesinde 
nasıl rol oynamıştır? (D. Mendeleev ve G. Seaborg’un periyodik sistemleri üzerinden kütleye 
ve atom numarasına bağlı sıralama yapmanın arasındaki farklara vurgu yapılarak tartışıl-
malıdır)

• Elementlerin genel özellikleri ile periyodik sistemlerdeki yerleri arasında nasıl bir ilişki var-
dır? D. Mendeleev’in periyodik sisteminin bu açıdan önemli olmasının başlıca sebepleri ne-
lerdir? 

• Periyodik sistemin gelişim sürecine katkı veren bilim insanları kimlerdir? Bu bilim insanları 
hangi farklı bakış açılarıyla elementleri sınıflandırmaya çalışmışlardır?

• Periyodik sistemin üzerine yapılan çalışmaların kimya bilimi ve diğer bilim dallarının geli-
şimine hangi katkıları olmuş olabilir?

• Günümüzde kullandığımız periyodik sistem son hâlini almış mıdır? Elementleri sınıflandır-
mak üzerine yapılan çalışmalar günümüzde hâlâ neden devam ediyor olabilir?

Yapılan karşılaştırmalar sırasında aşağıdaki konulara yönelik değerlendirmeler yapması teşvik edilmelidir. 
• Periyodik sistemin tarihsel gelişim süreci
• Elementlerin düzenlenmesine yeni bulunan elementlerin ve atom altı taneciklerin keşfinin önemi
• Periyodik sistemin bir model olarak henüz keşfedilmemiş elementlerin özellikleri hakkında çıka-

rımlar yapmayı nasıl sağladığı
• Bilim insanlarının neden hâlâ yeni tasarımlar yapma konusunda çalışmalarını sürdürdüğü
• Bilimsel bilginin gelişim ve değişim süreci

Öğrencilerin periyodik sistemin tarihsel gelişim ve değişim sürecini daha detaylı incelemesi ve araştırması 
için bir sonraki ders gününe kadar süre verilir. Bu araştırmayı yapabilmeleri ve geçmişten günümüze öneri-
len farklı periyodik sistem önerilerini içeren ve kaynakça kısmında belirtilen veri tabanından (periodic tables 
databese) yararlanmaları önerilir. Bu veri tabanı içinde ilgilerini çeken, tasarım açısından diğerlerinden farklı 
olduğunu düşündükleri periyodik sistem örneklerini belirlemeleri ve bir sonraki ders arkadaşlarıyla paylaş-
maları istenir. Bulunan farklı periyodik sistem örneklerinin değerlendirmesi de yine yukarıda verilen sorular 
çerçevesinde yapılmalıdır.
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FİKİR OLUŞTURMA/DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

II. Hafta

Öğrencilerin periyodik sistemin gelişim süreciyle yaptıkları değerlendirmeler sonucunda aşağıda sıralanan 
noktalara ulaşması, çalışmanın bundan sonraki aşamaları için önemlidir. Bu nedenle öğretmenler gerekirse bu 
konularla ilgili ekstra çalışmalar planlayabilir. 

• Geçmişten günümüze periyodik sistem üzerine farklı bilim insanları tarafından yapılan örnek ça-
lışmaları incelerken bilimsel bilginin gelişiminin kümülatif olarak nasıl gerçekleştiğini görmeleri, 
bilimin doğasını anlamaları açısından önemlidir. 

• Elementler arasındaki ilişkinin belirli bir düzen içermesinin, henüz keşfedilmeyen elementlerin 
özellikleri hakkında çıkarımlar yapmayı nasıl kolaylaştırdığına dair D. Mendeleev’in tablosunda bı-
raktığı “?” olarak gösterdiği boşluklara ve A. Makayev’in tablosunda bugün bildiğimiz 118 element 
olmasına rağmen 170 tane element için yer ayrıldığına dikkat çekilmelidir. 

• Atom altı tanecikler üzerine yapılan çalışmalar sayesinde elementlerin düzenlenmesinde önce küt-
leleri kullanılırken daha sonra H. Moseley’in yaptığı X ışınları deneyi ile D. Mendeleev’in periyodik 
yasanın değişime uğrayıp proton sayılarının kullanılmasının sonuçlarına vurgulanmalıdır. 

• Keşfedilen element sayısındaki artışın elementlerin benzer özelliklerine göre düzenlenmesinde or-
taya çıkardığı farklılıklara dikkat çekilmelidir. 

Öğrenciler geçen ders ve arada yaptıkları araştırmalar sonucunda periyodik sistemin tarihsel gelişim süreci 
konusundaki farkındalıklarını artırmıştır. Ayrıca periyodik sistemlere elementlerin hangi özellikleri kriter alı-
narak yerleştirildiği konusunda fikir sahibi olmuşlardır. Bu incelenen çalışmalar sonucunda gördükleri üzere 
her ne kadar bilim dünyası tarafından genel olarak kabul görmüş olan ve bugün tüm kimya kaynaklarında yay-
gın kullanılan bir periyodik sistem olsa da bilim insanları bugün hâlâ elementleri optimum şekilde yapılandır-
ma üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Bu noktada öğrencilere aşağıdaki soru yönlendirilir.
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Periyodik sistem eksik ve kusurlu taraflarına vurgu yapıldıktan sonra sadece 2000 yılından bugüne kadar 
farklı bilim insanları tarafından onlarca yeni periyodik sistem önerisi yapıldığına dikkat çekilir. Bu noktada öğ-
rencilere aşağıdaki gibi bir soru yönlendirilerek yeni bir elementler sistemi tasarlama konusuna odaklanmaları 
sağlanır.

Günümüzde yeni bir elementler sistemi tasarlamak üzerine çalışmalar yapmanın sebepleri neler olabi-
lir? Kullandığımız periyodik sistemin eksik ve kusurlu tarafları nelerdir? Örneğin hidrojen, cıva ve altın 
elementlerinin özellikleri her açıdan periyodik sistemde bulundukları yere uygun mudur?

Günümüze gelindiğinde periyodik sistemde elementler, atom numaralarına göre yan yana benzer kimya-
sal özelliklerine göre ise alt alta gelecek şekilde yerleştirilmiştir (Görsel 9.10). 2016’da IUPAC, tarafından ya-
pılan son güncellemelere göre, 18 grup ve 7 periyottan oluşmaktadır. Üzerinde, 118 elementin sembolü vardır. 
Periyodik tablodaki gruplar normal sayılarla 1’den 18’ e kadar numaralandırılmaktadır.

Mevcut periyodik sistem üzerinde bazı elementlerin yerleri hakkındaki tartışmalar hâlâ devam etmektedir. 
Hidrojenin alkali metaller grubunda yer alması, helyum elementinin diğer soy gazlardan farklı olarak dublet 
kuralına uyması, soy gazların bazılarının kararlı bileşiklerinin keşfedilmesi, cıva ve altın elementlerinin özellikle-
rinin bulundukları gruptan farklılaşması, üçüncü gruba lantan ve aktinyum mu yoksa lütesyum ve lavrensiyum 
elementleri mi yerleşmeli sorunsalı, sentezlenmesi muhtemel yeni elementler sisteme nasıl yerleştirileceği 
konusundaki belirsizlikler periyodik sistem konusundaki tartışmaları derinleştirmektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 9.10 Günümüzde kullanılan periyodik sistem

Atom Numarası

Sembol

Atom Ağırlığı
Adı

Kendimizi periyodik sistem konusunda araştırma yapan bir bilim insanı olarak düşünerek 
yeni bir elementler sistemi tasarımı yapmak isteseniz, bunu nasıl gerçekleştirebilirsiniz?
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ODAKLI FİKİR OLUŞTURMA

Öğrencilerin bu noktadan sonra yeni bir elementler sistemi tasarlayan bilim insanı gibi bir süreç takip 
etmeleri için hangi bilgilere ihtiyaç duyduklarını belirlemeleri gerekmektedir. Bunun için öncelikle aşağıdaki 
soruların cevaplarının detaylı olarak ortaya konması gerekmektedir. Bu soruların ortaya çıkış sürecinde yine 
öğretmenin yapacağı rehberliğin düzeyine grubun özelliklerine bağlı olarak uygulayıcı tarafından karar veril-
melidir.

1. Günümüzde kullandığımız periyodik sistemin kusurlarını ortadan kaldırmak için yapılan alternatif 
tasarımlar hangi esaslara göre oluşturulmuştur? Keşfedilmesi muhtemel yeni elementlere bu tasa-
rımlarda nasıl yer verilmelidir?

2. Yeni bir elementler sistemi tasarlamak için elementlerin hangi özellikleri kriter olarak kullanılabi-
lir? Elementlerin özelliklerinin çok farklı faktörlerce belirlendiği düşünüldüğünde, element özel-
liklerini belirli bir olgunun (kütle veya atom numarası) fonksiyonu olarak periyodik yasa şeklinde 
ifade etmenin sınırlılıkları nelerdir?

3. Yeni bir elementler sistemi tasarımı için periyodikliğe mutlaka ihtiyaç var mıdır? Elementlerin sis-
temsel olarak sınıflandırılmasında periyodiklik dışında başka hangi yaklaşımlar kullanılabilir?

4. Yeni bir elementler sistemi tasarımı yapma konusunda başka hangi branşlarla ortak çalışılabilir? 
(Bilişim teknolojileri alanında çalışan veya bu alanda ÖYG programına devam eden öğrenciler var-
sa farklı yapay zekâ uygulamalarının kullanımı ile periyodik sistem tasarlanması üzerine yapılan ça-
lışmaları incelemeleri bu konuda disiplinler arası çalışmalar yürütmelerini sağlayabilir. Aynı şekilde 
matematik alanında çalışan veya bu alanda ÖYG programına devam eden öğrenciler de kümeleme 
teorilerinden yararlanabilir.)

PLANLAMA VE TASARIMI GELİŞTİRME ve TEST ETME

III. Hafta

Tüm öğrencilerin yeni ve özgün bir elementler sistemi tasarımı yapması mümkün olmayabilir. Bu noktada 
yukarıdaki soruların cevaplarının ortaya konmasına dönük araştırmaların yapılması bile öğrencilerin periyo-
dik sistem konusunda bilişsel açıdan gelişmesine, bilimin doğası ve felsefesi konusundaki farkındalığının art-
masına katkı verecektir. Bu soruların cevaplarını araştırılması ve özgün bir elementler sistemi tasarlanmasına 
yönelik çalışmalar yapma sürecinde kaynakça kısmında verilen literatürlerin öğrencilerle birlikte değerlendi-
rilmesi sağlanabilir.

SCAMPER Tekniği ile Elementler Sistemi Tasarımı

Özgün bir elementler sistemi tasarımı yapma konusunda bir yaratıcılık tekniği olan SCAMPER kullanıla-
caktır. SCAMPER tekniği farklı örnekler ve konularda harflerin ayrı ayrı uygulanması şeklinde kullanılabilece-
ği gibi, belli bir soru/sorun ya da konu alınarak bu ele alınan durum üzerine tüm harflerin kullanılması şeklinde 
de uygulanabilir. Özgün bir elementler sistemi tasarlayacak öğrencilerin veya grupların en az bir harf seçerek 
Tablo 9.1’de verilen tasarım soruları üzerinden fikirlerinin oluşturup uygulama yapması beklenmektedir. Öğ-
rencilerin tasarım sürecinde ihtiyaç duyacağı rehberlik ve yönlendirmenin düzeyine grubun özelliklerine bağlı 
olarak uygulayıcı öğretmen karar vermelidir. Tasarlanacak olan sistemde periyodikliğe (belli aralıklarla yine-
lenme) yer verilmesi ya da verilmemesi kararının öğrenciler tarafından alınması gerektiği hatırlatılır. Öğrenci-
ler isterlerse periyodikliğe bağlı kalmadan farklı element sınıflandırma sistemleri kurgulayabilirler.
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Tablo 9.1 SCAMPER Tekniği Uygulama Tablosu

SCAMPER Başlığı Temel Sorusu Tasarım Sorusu

S-Subsitute (Yerine Koyma): Burada 
amaç elimizdeki nesnenin/fikrin yerine 
kullanılabilecek alternatif fikirler/nesne-
ler düşünmektir.

Elimdeki nesnenin/fikrin 
yerine başka ne kullana-
bilirim/koyabilirim?

Periyodik sistemin 
yerine başka nasıl bir 
sistem kullanabilirim? 

C-Combine (Birleştirme): Bu harf farklı 
fikirleri veya nesneleri birleştirerek yeni 
bir fikir/nesne oluşturulmasını amaçlar. 

Hangi fikirleri/nesneleri 
birleştirebilirim?

Periyodik sistem ile 
neyi birleştirebilir ya da 
birlikte kullanabilirim? 

A-Adapt/Adjust (Adapte Etme/Uyarla-
ma): Bu harf bir duruma uyum sağlama 
amacıyla eldeki nesnede, önceki icatları 
eldeki duruma uyarlayarak birtakım de-
ğişiklikler yapmayı amaçlar.

Elimdeki nesneyi 
değişen koşullara uyum 
sağlayacak şekilde nasıl 
farklılaştırabilirim? 

Gelecekte keşfedilmesi 
muhtemel elementlerin 
yerleştirileceği bir yapıya 
periyodik sistemi nasıl 
farklılaştırabilirim?

M-Modify/Minify/Magnify 
(Modifiye Etme/
Küçültme/Büyütme): Bu harf özgün 
bir fikir elde etmek için eldeki nesnenin 
orijinal formu üzerinden büyültme, kü-
çültme ve modifiye etme şeklinde deği-
şiklikler yapmayı amaçlar. 

Elimdeki nesnenin nesini 
büyülterek/küçülterek/
modifiye ederek farklı 
ve özgün bir ürün elde 
edebilirim? 

Sadece element bilgi 
kartlarını hazırladığım 
elementleri kullanarak 
nasıl bir elementler 
sistemi tasarlayabilirim. 

P-Put to Other Uses (Başka Yerlerde 
Kullanma): Bu harf eldeki nesneyi her 
zaman kullanıldığı amacın dışında kul-
lanmayı amaçlar. 

Elimdeki nesneyi başka 
bir yerde kullanabilir 
miyim? Nerede ve nasıl 
kullanabilirim?

Periyodik sistemi 
başka alanlarda nasıl 
kullanabilirim? 

E-Eliminate (Elemine Etme): Bu harf 
eldeki nesneyi, nesnenin tamamını ya 
da sadece bir özelliğini sistemden çıka-
rarak daha güzel, başarılı, yararlı vb. hâle 
getirmeyi amaçlar.

Elimdeki nesneyi daha 
iyi hâle getirebilmek 
için nesneden 
çıkarabileceğim bir şey 
var mı? Ya da sistemden 
neyi çıkarmam daha iyi 
bir sonuca sebebiyet 
verir? 

Periyodik sistemi daha 
işlevsel hâle getirmek 
için çıkarabileceğim bir 
bölümü var mı? 

R-Rearrange/Reverse (Yeniden Düzen-
leme/Tersine Çevirme): Bu harf olay-
ların ve nesnelerin var olan durumlarını 
yeniden düzenleyerek alternatif sonuç-
ları, uygulamaları, fikirleri düşünmeyi 
amaçlar. Bunu yaparken eldeki sistem-
deki örüntüyü değiştirilebilir ya da sıra-
lama tersine çevrilebilir. 

Var olan sistem tersine 
çevirebileceğim 
ya da örüntüsünü 
değiştirebileceğim bir şey 
var mı? 

Periyodik sistemdeki 
elementleri farklı bir 
örüntüye göre nasıl 
düzenleyebilirim? 
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DEĞERLENDİRME

IV. Hafta

Öğrencilerin bireysel veya grup olarak yaptıkları elementler sistemi tasarımlarını diğer öğrenci veya grup-
lara sunmaları sağlanır. Öğrenciler tasarım sunumlarını, elementler sisteminin temel dayanağı ve düzeni, genel 
özellikleri, ön plana çıkan avantajları ve sınırlılıkları başlıklarını içerecek şekilde hazırlamalıdır. 

Öğrencilerin tüm süreç içinde sergilediklerin performansın değerlendirilmesi için aşağıda yer alan “Yaratı-
cı Problem Çözme (YPÇ) Etkinlik Değerlendirme Ölçeği” kullanılır. “Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Etkinlik 
Değerlendirme Ölçeği” bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz. Öğretmenin ve öğrencilerin sürecin 
başında hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacağını bilmesi gerekir. Bu sebeple öğretmen süreç başlama-
dan ölçekteki maddeleri kontrol etmeli, öğrencilere konu hakkında bilgi vermeli ve süreç içerisinde öğrencile-
rin yaptıkları tüm çalışmaları bu kriterler çerçevesinde dikkatli bir şeklide gözlemlemelidir.



PERIYODIK SISTEM

1 3 5

YPÇ ETKİNLİK DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Yönerge: Bu ölçek öğrencilerin yaratıcı problem çözme süreç becerilerini değerlendirmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Öğrencilerin etkinlik sürecinde gösterdikleri performans belirlenen ölçütler çerçeve-
sinde derecelendirilerek değerlendirilecektir.

Yaratıcı Problem Çözme Süreci Becerileri 

Dereceler

G
el

iş
ti

ri
lm

iş

O
rt

a

İy
i

M
ü

ke
m

m
el

1 2 3 4

1. Genel bir amaç, zorluk durumu veya fırsat alanı belirler.     

2. Amaç ile ilgili bilgi toplar.     

3. Amaca ilişkin çok sayıda ve çeşitlilikte problem tanılar.     

4.
Problemleri, problem ögelerini değiştirerek farklı şekillerde yeniden 

ifade eder.
    

5. Çözüme en uygun olan problemi seçer.     

6.
Problemin çözümüne ilişkin çok sayıda, çeşitlilikte ve sıradışı fikir 

üretir.
    

7. Çözüm fikirlerini değerlendirme kriterleri geliştirir.     

8. Fikirleri belirli kriterler kullanarak karşılaştırır, yargılar ve değerlendirir.     

9. Çözüm fikri için proje taslağı hazırlar.     

10. Projenin uygulama planını geliştir.

11. Projeyi plana göre uygular.

12. Proje sürecini denetler ve değerlendirir.

13. Çözümün etkililiğini değerlendirir.

14. Çözümü hedef kitleye etkili bir şekilde sunar.
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ETKİNLİK NO : 10
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-1

MODÜL/TEMA : Kimyasal Bağlar

ÖĞRENME ALANI : Kimyasal Tepkimeler

ETKİNLİK ADI : Elementler İletişimde

YÖNTEM VE TEKNİK : Araştırma-Sorgulama/Drama, Eğitsel Oyun

SÜRE : 4*40 dk.

KAZANIMLAR

3.1.1. Bileşiklerin özelliklerini açıklar. 
a. Bileşik formülleri üzerinden bileşiğin yapısında bulunan elementler fark ettirilir.
b. Bir bileşikteki elementlerin belirli bir oranda birleştiği fark ettirilir.
c. Elementlerin bileşiğe dönüşürken kendi özelliklerini kaybettikleri vurgulanır.

3.2.1. Kimyasal türler arasındaki güçlü ve zayıf etkileşimleri açıklar. 
a. Kimyasal türler açıklanır.
b. Kimyasal türler güçlü ve zayıf etkileşimler olarak sınıflandırılır.

3.2.2. İyonik bağların oluşumu oktet kuralı üzerinden açıklar. 
a. Atom ve iyonların Lewis nokta yapıları kullanılarak iyonik bağ oluşumu gösterilir.

3.2.3. Kovalent bağların oluşumu oktet kuralı üzerinden açıklar. 
a. Atomların Lewis nokta yapıları kullanılarak kovalent bağ oluşumu gösterilir.
b. Polar ve apolar kovalent bağlara değinilir.

HAZIRLIK ZAMANI

HEDEFTEN HABERDAR ETME

Doğada 118 farklı element olduğundan en az 118 maddenin olduğu söylenebilir. Bu elementler bir araya 
gelerek her biri kendine has özellikler gösteren sınırsız sayıda bileşik oluşturur. Bu oluşum çevremizde gördü-
ğümüz canlı ve cansız çeşitlilik olarak yaşamı mümkün kılar. Bu maddeler bazen tek başına element atomu, 
bazen element molekülü bazen de birden fazla elementlerin bir araya gelerek oluşturdukları bileşikler olarak 
karşımıza çıkar. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Örneğin demirden yapılmış bir çekici ele alalım. Çekicin bir süre sonra paslanmasının nedeni ne ola-
bilir? Demir gibi bazı elementler doğada tek başlarına kalamazlar ve hemen ortamda bulunan başka 
maddeler ile etkileşime girmek isterler (Görsel 10.1). Acaba hangi özelliklerini kullanarak etkileşime 
girerler? Etkileşim sonucunda demirde bir değişim olur mu? Nasıl? Tartışınız. 

Demir doğada hematit (Fe2O3), magnetit (Fe3O4), pirit (FeS2) gibi filizleriyle bulunur (Görsel 10.2, Gör-
sel 10.3). Ancak endüstride demirin saf hâlinin kullanılması istenir. Bu nedenle endüstride demir filiz-
lerinin saflaştırılması ve bu elementin tek başına eldesi için çeşitli kimyasal süreçler kullanılır. Acaba 
filizden demirin eldesinde hangi özellikler kullanılır? Buradaki etkileşimler sonucunda özelliklerinde bir 
değişim olur mu? Nasıl? Tartışınız. 

Görsel 10.1 Demirin paslanması 

Görsel 10.2 Hematit Görsel 10.3 Magnetit
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ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

(Bu bölümde öğrencilerin atom, atom molekülü ve bileşiklerin sınıflandırılması ile ilgili ön bilgileri kontrol 
edilir.

Öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Öğretmen A3 kâğıdına önceden çıktısını aldığı Görsel 10.4’teki Venn şeması 
ve önceden hazırladığı atom, atom molekülü ve bileşiklerin yazılı olduğu küçük kartları öğrencilere sunar. Kartla-
rın Venn şemasında uygun yerlere koyulması ya da yapıştırılması beklenir.) 

Şimdi, aşağıdaki atom, element, molekül ve bileşikleri Venn şemasında ilgili yerlere yerleştirerek 
sınıflandırınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

H, H2, O, O2, H2O, Na, Cl, NaCl, Fe, He, N, N2, NH3, C, CO2, C2H5OH, CH3COOH, NaHCO3, HCl

MADDELER

ELEMENTLER

MOLEKÜLLER

BİLEŞİKLER

ATOMLAR
(Kendi atomları)

Görsel 10.4 Atom, element, molekül ve bileşiklerin sınıflandırılması (Venn şeması) 
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DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

• Tablo 10.1’de bazı bileşikler ve formülleri verilmiştir. Sizde formüllerden yola çıkarak bu bileşiklerin 
hangi elementlerden oluştuğunu ve elementlerin sembollerini Tablo 10.1’e kaydediniz. 

• Bu bileşik ya da elementlerle daha önce karşılaştınız mı? Nasıl? Açıklayınız. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Buraya kadar maddeleri molekül bileşik, atom element, molekül element olarak sınıflandırarak bileşik for-
mülü ve element sembollerine bakarak ayırt ettiniz. Bileşiklerin en az iki farklı elementlerden oluşabileceğini 
öğrenmiş oldunuz.

BİLEŞİKLER FORMÜLÜ KENDİSİNİ OLUŞTURAN
ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ

ELEMENT VE BİLEŞİKLERLE 
KARŞILAŞTIĞIMIZ YERLER

Sodyum
bikarbonat NaHCO3 Na, H, C, O

Asetik Asit C2H4O2 C, H, O

Karbondioksit CO2 C, O

Etil Alkol C2H5OH C, H, O

Su H2O H, O

Tuz NaCI Na, Cl

Tablo 10.1 Bazı bileşikler, formülleri ve kendisini oluşturan elementleri 

H2O dünya üzerinde bol miktarda bulunan ve tüm canlıların yaşaması için vazgeçilmez bir kaynaktır. 
H2O,  H2 ve O2’den oluşur. Acaba her oranda H2 ve O2 bir araya geldiğinde su oluşur mu? Suyun oluşu-
muyla H2 ve O2 özellikleri aynı kalır mı?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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• H2, O2 ve H2O fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştırınız. Tablo 10.2’ yi yaptığınız araştırmanın so-
nuçlarını dikkate alarak doldurunuz.

• Tablo 10.2’ ye göre hidrojen, oksijen ve suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştırınız. Sizce 
bileşiği oluşturan elementler kimyasal ve fiziksel özelliklerini kaybederler mi? Tartışınız.

• Farklı elementlerin atomları neden tepkime verir? Moleküllerde ve iyonik bileşiklerde atomları bir 
arada tutan kuvvetler nelerdir?

• Tuzun suda çözünmesiyle demirin saflaştırılması ya da paslanmasında kullanılan özellikler aynı 
mıdır? Buradaki etkileşimleri nasıl tanımlayıp sınıflandıralım? 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Madde Fiziksel Özellik Kimyasal 
Özellik

Atom
Numarası

Kütle
Numarası

Molekül
Kütlesi

Hidrojen Renksiz, Kokusuz,
Metalik olmayan, Tatsız

Yanıcı 1 2 2

Oksijen Soluk mavi renkte,
Kokusuz, Tatsız

Yakıcı 8 16 16

Su Kokusuz ve Tatsız Söndürücü 18

Tablo 10.2 Su, hidrojen ve oksijenle ilgili bazı özellikler 

KEŞİF ZAMANI

Yukarıdaki sorulara cevap verebilmek için aşağıdaki etkinliği yapalım.

ODAK SORUSU

Atomlar ne zaman en kararlı hâle ulaşırlar?

Görsel 10.5 Jelibon Görsel 10.6 Şönil 

Etkinlikte Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Element Kartları • Jelibon (Görsel 10.5)

• A4 ya da A3 Kâğıdı • Periyodik Tablo

• Şönil (Görsel 10.6) • Renkli Kalemler

• Plastik Eğilebilir Tel
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ETKİNLİĞİN KONUSU

İletişim, Atomların Bağ Yapması, Bileşik Oluşumu

ETKİNLİĞİN YAPILIŞI

Isınma (Eğitsel Oyun)

1. Öğrenciler içten dışa doğru 2, 8, 8, … sayıda iç içe daireler oluşturarak “Yağ Satarım Bal Satarım” oyu-
nunu oynayarak hem ısınırlar hem de yapılacak etkinliğe motive olurlar. En dıştaki öğrenci/öğrenciler 
bağ elektronunu temsil eder. 

2. Öğrencilere bir periyodik tablodaki gruplar hatırlatılır. Elektron dağılımı hatırlatılır. Bunun için bir 
sunum yapılabilir.

(Öğrencilere roller dağıtılmadan önce aşağıdaki odak soruları sorularak öğrencilerin neleri yapacakları, neleri 
öğrenecekleri ve nelere ulaşacakları bilmeleri sağlanır.)

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve İlkeler 
(Bu sorulara etkinlik boyunca cevap aranacaktır.)

• Siz periyodik sistemdeki elementlerden birisi olsaydınız, örneğin bir demir gibi, hemen mi tepkime 
verirdiniz? Ya da tepkime vermekten kaçınan bir element misiniz?  Neden? Belki de herkesle tepki-
me vermeyen geçici bir element misiniz?

• Kimyasal bağ nedir? 
• Atomlar neden bağ yapar?
• Hangi tür atomlar kovalent/iyonik bağ yapar?
• Elektronu paylaşmak ne demektir?
• Elektron kazanma ve kaybetme nasıl gerçekleşir?

3. Öğrenciler dramatize edecekleri roller aşağıdaki şekilde dağıtılır. Rollerinin özellikleri anlatılır. 

SÜREÇ (İŞLENİŞ) (DRAMA)

[Öğrencilere element kartları dağıtılarak üzerinde bulunan özellikleri incelemeleri istenir. Böylece öğrenci in-

Bir atom, bir soygazla aynı elektron dağılımına sahip olduğunda en kararlı hâle ulaşır. Periyodik tablo ve 
elektron dağılımı kavramlarının gelişimi ile molekül ve bileşik oluşumunun açıklanması Gilbert Lewis tara-
fından ortaya konulmuş, atomların daha kararlı bir elektron dağılımı oluşturmak için bir araya gelmeleriyle 
açıklanmıştır.

Atomlar, kimyasal bağlanmayı gerçekleştirirken en dış tabakalarındaki değerlik elektronları dediğimiz 
elektronlar etkileşir. Kimyacılar bir kimyasal tepkimede değerlik elektronlarını izlemek ve toplam elektron 
sayısından emin olmak için Lewis nokta simgelerini kullanırlar. Lewis nokta simgesi, elementin simgesi ve 
atomundaki her bir değerlik elektronuna karşılık gelen bir noktadan oluşur. 
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celediği kartlarda bulunan atom numaralarını kullanarak son enerji düzeyinde bulunan elektron sayısını fark 
eder. Öğrencilerin fark ettikleri son enerji düzeyindeki elektron sayısına göre elektron alma-verme ve paylaşma 
durumlarına göre “cömertler, açgözlüler (elektron oburlar), seçici davrananlar, paylaşımcılar ve soylular” olmak 
üzere adlandırılır. Bu sıfatlar önce söylenerek “Acaba cömertler dediğimiz grup elektron alır mı, verir mi?” diye 
kestirme sorusu sorarak öğrencilerin kendilerinin bulması sağlanır. Diğer gruplar için de benzer kestirme soruları 
sorulur. Bir roldeki öğrencinin aynı zamanda farklı rolde de olabileceği yani açgözlü bir element (rolün) paylaşımcı 
da olabileceğinin öğrenci tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. “Aç gözlü ve paylaşımcı elementlerin ortak özel-
liği nedir?” sorusu ile aslında bu elementlerin aynı elementler olabileceği fark ettirilmelidir. Açgözlü ve paylaşımcı 
element olma durumunun, iletişime geçeceği elemente göre isim alacağı da fark ettirilmelidir. Süreçte şönil ve jeli-
bonla aşağıdaki anlatılan şekilde modellemeler yapılır.]

• Rollerinin özellikleri anlatılır. Roller şu şekildedir:
A- Cömertler: Elektron vererek iyonik karakterli bileşik yapmaya yani diğer elementlerle iletişim kurmaya 

istekli elementlerdir. Kolaylıkla elektronlarını vererek periyodik tablonun en lüks odalarında yaşayan soygazla-
ra elektronik olarak benzemeye çalışırlar. İyi iletişim kurmanın ödülünü alırlar. Alkali metaller ve toprak alkali 
metaller bu grubun üyeleridir. 

• Bu grupta yer alan öğrenciler 1A grubu (H, Li, Na, K, vb.) ve 2A grubu (Be, Mg, Ca vb.) elementle-
rin elektron dağılımını şönile jelibonları geçirerek gösterir ve son enerji düzeyinde bulunan bir ya 
da iki tane elektronu modeller.

• Öğretmen bu elementlerin simgelerinin bulunduğu kartlara son yörüngedeki elektronu sembolize 
eden bir ya da iki nokta koyar (Görsel 10.7).

Görsel 10.7 Hidrojen, lityum ve berilyum elementleri ile ilgili görsel ve Lewis nokta yapıları

H Li Be

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Bu cömertçe davranışın sebebi ne olabilir?  Bu durumu Lewis nokta yapısından nasıl anlarsınız?



K İ M YA

1 4 4

B- Açgözlüler (Elektron Oburlar): Elektron alarak bileşik yapmaya yani diğer elementlerle iletişim kurma-
ya istekli elementlerdir. Diğer adları da paylaşımcılardır. Kolaylıkla elektron alarak soygazlara elektronik olarak 
benzerler. İyi iletişim kurmanın ödülünü alırlar. Ametaller bu gruptadır. 

• Bu grupta yer alan öğrenciler 5A grubu (N, P vb.), 6A grubu (O, S vb.), 7A grubu (F, Cl vb.) ele-
mentlerin elektron dağılımını şönile jelibonları geçirerek gösterir ve son enerji düzeyinde bulunan 
5, 6 ya da 7 tane elektronu modeller.

• Öğretmen bu elementlerin simgelerinin bulunduğu kartlara son yörüngedeki elektronu sembolize 
eden değerlik elektronlarının sayısında noktalar koyar (Görsel 10.8).

C- Seçici Davrananlar: Bunlar, cömertler ve açgözlülere göre daha az iletişime eğilimli seçici ve değişken 
davranan elementlerdir. Geçiş metalleri bu gruptadır. 

Soygazların kimseye ihtiyaçları yoktur.  Peki diğerleri neden başkalarına ihtiyaç duyarlar? Onlara neden 
paylaşımcı, açgözlü ya da cömert dedik?

• Cömertler grubundaki yapılan rollerle benzer roller yapılır.

Görsel 10.8 Azot, oksijen ve flor elementleri ile ilgili görsel ve Lewis nokta yapıları

N O F

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Elementin açgözlü olmasını Lewis nokta yapısı üzerinden nasıl anlayabilirsiniz?

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Bu seçici ve değişken davranışın sebebi ne olabilir?
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D- Paylaşımcılar: Bu elementler uygun elementlerle karşılıklı olarak elektronlarını paylaşarak ortaklaşa 
kullanırlar ve böylece soygazlar yapısına benzerler. 

• Bu grupta yer alan öğrenciler açgözlüler grubundaki elementler gibidir. 5A grubu (N, P vb.), 6A grubu 
(O, S vb.), 7A grubu (F, Cl vb.) elementlerin elektron dağılımını şönile jelibonları geçirerek gösterir ve 
son enerji düzeyinde bulunan 5, 6 ya da 7 tane elektronu modeller.

• Paylaşımcılar dediğimiz gruptaki elementlere açgözlüler grubundakilerle aynı çalışmalar yapılır.

E- Soylular: Periyodik tablonun iletişime eğilimi olmayan elementleridir. Onlar iletişime geçmeyi isterler, 
fakat elektron sayıları buna izin vermez. Bu yüzden mutsuz ve çok üzgünlerdir. Elektron dağılımı bağ yapması-
na izin vermez. Bu gruptaki elementler son enerji seviyelerinin sekiz elektronla tam dolu olduğunun farkında-
dırlar. Elektron dağılımı bakımından kararlı yapıdadırlar. Kimseye ihtiyaçları yoktur.

[Öğrencilere soygazların özellikle büyük hacime sahip Xe (ksenon) elementinin diğer soygaz atomları ile kar-
şılaştırıldığında daha kolay iyonlaşabildiğinden dolayı bileşik oluşturabilir. Bazı soygazların özel koşullar altında 
bileşik oluşturabildikleri söylenebilir.]

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Oksijenin Lewis nokta yapısını inceleyerek kaç tane elektron paylaşacağını tahmin ediniz?

• Bu grupta yer alan öğrenciler 8A grubu (He, Ne, Ar vb.) elementlerin elektron dağılımını şönile jeli-
bonları geçirerek gösterir ve son enerji düzeyinde bulunan sekiz tane elektronu modeller.

• Öğretmen bu elementlerin simgelerinin bulunduğu kartlara son yörüngedeki elektronu sembolize 
eden sekiz tane nokta koyar (Görsel 10.9).

Görsel 10.9 Helyum, neon ve argon elementleri ile ilgili görsel ve Lewis nokta yapıları

He Ne Ar
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4. Öğrencilere kostüm olarak kullanacakları yörüngeleri yapmak için kullanacakları eğilebilir plastik tel 
ve elektronları temsil edecekleri malzemeler dağıtılır. Kura çekerek rolleri belirlenir. Elektron dağılı-
mını üç boyutlu olarak tasarlamaları sağlanır. Şönile benzer içine girebilecek büyüklükte tasarladıkları 
telleri kostüm olarak kullanacaklardır.

5. Kostümlerin hazırlanmasından sonra öğrenciler (element kostümü içinde) senaryo sırasına göre sah-
neye çıkarlar. Elementler kendi rollerine uygun davranarak aşağıdaki senaryoyu uygularlar. Araların-
daki doğaçlamalarla iletişime geçerler.

6. Öğrencilerin canlandırmalarında kullanabilecekleri elementler şunlardır.

Cömert Kalsiyum 20 proton, 20 elektron taşır.

Açgözlü Oksijen 8 proton, 8 elektron taşır.

Soygazlar Neon 10 proton, 10 elektron taşır. Helyum 2 proton, 2 elektron taşır.

Paylaşımcılar Hidrojen 1 proton, 1 elektron taşır. Oksijen 8 proton, 8 elektron taşır.

(Bu bölümde şönil ve jelibonla masa başında modellemeler yaparak elektron dağılımı ve son yörüngede bu-
lunan elektron sayısını fark eden öğrencilere “Bu yaptığımız modellemeler ışığında acaba bu elementler sahne de 
birbirleriyle nasıl etkileşecek?” diye sorulur. Her öğrenci seçtikleri elemente uygun önceden hazırlanan malzemeleri 
kullanarak üzerine geçirebileceği kostüm hazırlar. Canlandıracağı elemente uygun davranarak sahnede diğer ele-
mentlerle etkileşimini gösterir. Polar ve apolar kovalent bağa dikkat çekmek için kovalent bağ canlandırmasında 
itme ve çekme oyunu oynanması ile fark edilmesi sağlanır.)

Uygun kostüm giyilir. Kolay bükülebilen tellerden orbitaller yapılır ve elektronlar bu orbitallerde gösterilir. 
Kalsiyum soygaz yapısına benzemek için iki elektronundan kurtulması, oksijeninde iki elektron alması gerek-
mektedir. Kalsiyum son orbitalindeki 2 elektronu oksijene vererek, oksijenle kolaylıkla iletişim kurar. Bu du-
rum, istenilen faydalı bir durumdur. Kalsiyum kendi özelliklerinden vazgeçerek oksijenle yeni özelliklere sahip 
Kalsiyum oksit adında bir bileşik oluşturmuştur (Görsel 10.10). Herkes mutludur.

1. BÖLÜM

SENARYO

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Soyluların kimseye ihtiyaçları yoktur.  Peki diğerleri neden başkalarına ihtiyaç duyarlar? Onlara neden 
paylaşımcı, açgözlü ya da cömert dedik?
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Aynı şekilde öğrenciler kostümleriyle helyum, neon gibi elementler olarak karşılaştıkları diğer elementlerle 
hiç iletişime geçmezler. Birbirleriyle hiç ilgilenmezler.

Öğrenciler; bu sefer oksijen ve hidrojen kostümlerini giyerek oksijenin ihtiyacı olan iki elektron, iki tane 
hidrojenin elektronlarını kullanarak, iki hidrojen ise ihtiyacı olan elektronları oksijenden alarak iyimser bir şe-
kilde kullanırlar ve amaçlarına ulaşıp suyu oluştururlar (Görsel 10.11). Herkes mutludur.

2. BÖLÜM

SENARYO

3. BÖLÜM

SENARYO

Görsel 10.11 Suyun oluşumunun modeli

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Görsel 10.10’da gösterilen denklemdeki Lewis gösterimi ile canlandırdığınız senaryoyu (Senaryo 1) na-
sıl ilişkilendirebilirsiniz?

Görsel 10.10 Kalsiyum ve oksijenin tepkimesinin Lewis nokta yapısı ile gösterilmesi

[Ar]4s2 1s22s22p4 [Ar] [Ne]

OCa Ca2+ 2-+ +O
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KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Görsel 10.11’deki gösterimle canlandırdığınız senaryodaki (Senaryo 2) benzerlikler ve farklılıklar nelerdir?

Öğrenciler oksijen ve hidrojen kostümlerini giyerek oksijenin ihtiyacı olan iki elektron, iki tane hidrojenin 
elektronlarını kullanarak, iki hidrojen ise ihtiyacı olan elektronları oksijenden alarak iyimser bir şekilde kul-
lanırlar ve amaçlarına ulaşıp suyu oluştururlar. Herkes mutludur. Ancak burada “bu etkileşimdeki hidrojen ve 
oksijenin özdeş çekim kuvvetine sahip olup olmadıkları” fark ettirilerek polar yapıya dikkat çekilir.

İki öğrenci hidrojeni temsil eden model kostümlerini giyerler. Elektronlarını birlikte kullanarak bağ yapar 
ve hidrojen moleküllerini oluştururlar.  Her ikisininde özdeş çekim kuvvetleri olduğu vurgulanarak apolar ko-
valent bağ kavramı verilir. İki hidrojen atomunun tek bağla bağlandığı söylenir (Gösel 10.12).

Benzer şekilde oksijen elementlerinden O2 molekünün oluşumu ve azot elementlerinden N2 molekülünün 
oluşumu da modellenerek ikili ve üçlü bağlara dikkat çekilir.

4. BÖLÜM

SENARYO

5. BÖLÜM

SENARYO

KESTİRİM/TAHMİN SORUSU

Görsel 10.12’de gösterilen denklemdeki Lewis gösterimi ile canlandırdığınız senaryoyu (Senaryo 5) na-
sıl ilişkilendirebilirsiniz?

Görsel 10.12 H2 molekülünün oluşumunun Lewis nokta yapısı ile gösterilmesi

H H HH+
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Farklı iletişim becerilerine sahip elementlerle aynı şekilde bileşik oluşturulur. Etkinlik sonrası öğrencilerin 
tutum ve kazanımlarını kendi cümleleri ile değerlendirdiği fikir ve görüşleri alınır ve paylaşılır.

Canlandırmalar sırasında öğretmen tarafından öğrencilere sorulması önerilen sorular aşağıda 
verilmiştir.

6. BÖLÜM

SENARYO

KESTİRİMLERDE/TAHMİNLERDE BULUNMA

1. Dramatize ettiğiniz element atomunun diğerleri ile iletişimi nasıldı?
2. Bu iletişim durumlarının sonuçları ne oldu? Açıklayınız.
3. Hangi atomu kendinize daha yakın buldunuz? Neden?
4. Bu etkinlikte başka hangi modellemeler kullanabilirdik? Atomlar arasındaki iletişim durumlarına ben-

zer durumlar sosyal hayatımızda karşımıza çıkıyor mu? Nasıl?
5. Bu yaptığımız çalışmadaki atomların durumları aslında onların gerçeği idi. Gösterdikleri davranışların 

aslında kendilerine veya başkalarına bir zararı veya faydası olması mümkün değil. Acaba insanların 
dünyasında da aynı durum söz konusu mudur?

6. İster uzak ister yakın olsun, çevremizdeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilmemiz insan olmamızın ve 
bir arada mutlu bir şekilde yaşamamızın temel şartıdır. Haydi, şimdi yaptığımız etkinlikleri de hatırla-
yarak, her grup sağlıklı bir iletişimin nasıl kurulabileceğini, bunun için nelere dikkat etmek gerektiğini 
ifade eden bir slogan oluşturarak arkadaşlarıyla paylaşsın. (Bunun için 3-5 dakika süre verilebilir. Slo-
ganlar 20x50 cm ebatlarında kâğıtlara yazılarak BİLSEM’in çeşitli yerlerinde sergilenir.)

AÇIKLAMA ZAMANI

Bilgi İddiaları

1. Bağ yapılırken başrolde kimler rol alır?
2. Hangi tür atomlar iyonik bağ yapar?
3. Hangi tür atomlar kovalent bağ yapar?
4. Elementler iyonik bağ yaparken bağa katılan bağ elektronlar hangi elemente aittir? Çizebilirsiniz.
5. İyonik bağlı bileşikleri ne gibi özellikleri vardır?
6. Hangi tür atomlar kovalent bağ yapar?
7. Elementler kovalent bağ yaparken bağa katılan bağ elektronlar hangi elemente aittir? Çizebilirsiniz.
8. Kovalent bağ yapan elementler arasında bağ sayısı neyi ifade eder? 
9. Kovalent bağlı bileşikleri ne gibi özellikleri vardır?

Değer İddiaları

1. Metal atomlarının iyonik bağ yaparken verebilecekleri elektron sayısı nasıl belirlenir?
2. Ametal atonlarının iyonik bağ yaparken alabilecekleri elektron sayısı nasıl belirlenir?
3. Kovalent bağ yapan atomların paylaşacağı elektron sayısı nasıl belirlenir?
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DERİNLEŞTİRME ZAMANI

Yukarıda atomların periyodik sistemdeki bulundukları gruplardan yola çıkarak hangi şartlarda ne tür bağ-
lar yapabileceğini öğrendiniz. Şimdi ise “Atomlar bağ oluştururken belli bir oranda mı birleşirler?”  sorusuna 
yanıt arayacağımız aşağıdaki deneyi yapalım.

Deneyin Adı: Magnezyumun Yanma Deneyi 

• Magnezyum ile oksijen arasındaki kütlece oranı gösterebileceğimiz magnezyumun yanma deneyini 
aşağıda anlatıldığı gibi yapalım.

1. 8  ,6  ,4 cm uzunluğundaki Mg şeritlerin oksit 
tabakasını kaldırmak için zımparalanır. 

2. Mg şeritler tartılır, tabloya kaydedilir. 

3. Porselen krozenin darası alınır ve tabloya 
kaydedilir. 

4. Mg şerit bir pens yardımıyla tutularak aleve 
tutulur ve yanma ürünü krozeye dökülecek 
şekilde yanması sağlanır (Görsel 10.13). 

5. Korlaşma bitince kroze soğutulur. 

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Mg şerit • Zımpara

• Porselen kroze • Hassas terazi

• Çakmak • Pens

6. Kroze ve yanma sonucu oluşan MgO tozu tartılır ve kaydedilir. Böylece MgO’in miktarı tespit 
edilir. 

7. Ürün kaybına dikkat edilir. 

8. Veriler kayıtlar kısmında yer alan Tablo 10.3 ve Tablo 10.4’e kaydedilir ve sorular cevaplanır.

Görsel 10.13 Magnezyumun yanması



KIMYASAL TEPKIMELER

1 5 1

Kayıtlar

Tablo 10.3 Yanma öncesi ve sonrası kütle değerleri

Krozenin kütlesi (g)

Yanma öncesi kroze ve magnezyum şeridinin kütlesi (g)

Yanma sonrası kroze ve magnezyum şeridinin kütlesi (g)

Mg şeridinin kütlesi

2 Mg (k) + O2 (g)  MgO (k)

Tablo 10.4 Kimyasal tepkime sırasında meydana gelen kütle değişimleri ile elementler arasındaki 
sabit oranların hesaplanması

Deney No
Mg şerit 

uzunluğu
Mg (g) O (g) MgO (g) Sabit Oran

1. Deney 4 cm

2. Deney 6 cm

3. Deney 8 cm

KESTİRİMLERDE BULUN

• Gözlemlerinizi anlatınız.
• Bu tepkimede kullanılan oksijen miktarını hesaplayınız.
• Yapılan deneyde Mg ile O arasındaki sabit oran nedir?
• Gördüğünüz açık mavi rengin nedenini araştırınız.
• Mg şerit neden hemen yanmaya başlamadı?

• 2 Mg (k) + O2 (g)  MgO (k) tepkimesine göre MgO’nun oluşumu için kullanılan Mg ve 
O miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yukarıda yaptığınız deneyde Mg ile O arasındaki sabit 
oranı buldunuz. Şimdi de bu bilgiden yararlanarak aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri tahmin 
ediniz.

Deney 1 2 3 4

Magnezyum (g) 6 ? 12 ?

Oksijen (g) ? 6 ? 12

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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• 21 g Mg ve 21 g hidrojen kullanarak kaç gram MgO elde edebiliriz? Tartışalım.

                                                                           2 Mg (k) + O2 (g)  MgO (k)

Başlangıç miktar 21 g 21 g

Sabit oran 3 2

Harcanan ve oluşan miktar 21 g 14 g 35 g

Artan ve oluşan miktar 0 g 7 g 7 g

• Yukarıdaki etkinliklerden öğrendiklerinizi kullanarak aşağıdaki soruyu yanıtlayınız. 
 Tablo 10.5’te verilen maddeler arasında da belli bir oran var mıdır? Nasıl?

Tablo 10.5 Bazı bileşikler ve oluşum tepkimeleri

Madde Oluşum Tepkimeleri

Sodyum Bikarbonat
CO2 + 2 NaOH -->Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2+ H2O --> 2 NaHCO3

Asetik Asit
C6H12O6 --> 2CH3CH2OH + 2CO2

2CH3CH2OH --> 2CH3COOH + 2H2O

Karbondioksit C+ O2 -->CO2

Etil Alkol C6H12O6 -->2C2H5OH + 2CO2

Su H2+1/2O2-->H2O

Tuz Na+ Cl-->NaCl

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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DEĞERLENDİRME ZAMANI

Değerlendirme 1.

Yönerge: Aşağıda verilen açık uçlu soruların cevaplarını yazınız.

Lewis nokta simgesi nedir? Bu simge esasen hangi elementler için geçerlidir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Aşağıda verilen atomların Lewis nokta simgelerini yazınız? 

He, N, Mg, Cl

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İyonik bağ oluşturmaya eğilimli elementler hangi özelliklere sahiptirler?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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İyonik bileşik oluşturmaya eğilimli dört tane metal, dört tane ametal adı veriniz. Bu metal ve bu ametal-
lerin kombinasyonu sonucu oluşabilecek bileşikler nelerdir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kendi seçtiğiniz iki ametal atomlarını kullanarak kovalent bağlı bileşiğin oluşumunu modelleyiniz? Seç-
tiğiniz elementlerin oluşturduğu bileşik polar mıdır yoksa apolar mıdır?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kovalent bağı anlamamıza Lewis’in katkısı nedir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Değerlendirme 2.

DRAMA ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (YANSITMA)

Yönerge: Bu form öğrencilerin etkinlik sonunda kendilerini değerlendirmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

Drama etkinliği boyunca hissettiğiniz duygu ve düşünceler nelerdir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Rollerinizi gerçekleştirirken hangi güçlüklerle karşılaştınız? Bu güçlüğe karşı nasıl çözüm geliştirdiniz?

Rollerinizi gerçekleştirirken neler yaşadınız? 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Bağ oluşumunun canlandırılmasını başka hangi rollerde (biçimlerde) yapabilirsiniz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Gerçek yaşamda kurduğunuz iletişim ile element rolünüzdeki kurduğunuz iletişim arasındaki benzerlik-
ler ve farklılıklar nelerdi?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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ETKİNLİK NO : 11
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-1

MODÜL/TEMA : Karışımlar

ÖĞRENME ALANI : Çözelti Derişimleri

ETKİNLİK ADI : Derişim Birimlerini Keşfedelim

YÖNTEM VE TEKNİK : Araştırma-Sorgulama

SÜRE : 6*40 dk.

KAZANIMLAR

6.7.1. Derişim kavramının çözücü ve çözünen miktarı ile ilişkisi olduğu çıkarımını ya-
par. 

a. Çözünen madde miktarı ile çözücü miktarı/hacmi arasındaki ilişkiden yola çıkarak farklı derişim birimleri-
nin (ppm, ppb, kütlece yüzde derişim, molarite, molalite) kullanılabileceğini fark etmeleri sağlanır.

6.7.2. Farklı derişim birimleri kullanarak çözeltiler hazırlar. 
a. Farklı markalardaki su şişelerinin üstündeki mineral değerlerini ve birimlerini incelemeleri ve ppm birimini 

günlük hayatla ilişkilendirmeleri sağlanır.
b. İçme sularındaki ağır metal sınır değerlerini veren tablolara ulaşmaları ve ppb birimini günlük hayatla iliş-

kilendirmeleri sağlanır.
c. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır. 
ç. Molarite ve molalite arasındaki farka dikkat çekilerek molalite birimine hangi durumlarda ihtiyaç duyul-

duğu fark ettirilir.
d. Çözelti hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekilir.
e. Derişimi bilinen çözeltilerin absorbanslarını kullanarak derişimi bilinmeyen çözeltilerin içindeki çözünmüş 

madde miktarını belirler.

HAZIRLIK ZAMANI

HEDEFTEN HABERDAR ETME

ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

(Öğrencileri kazanımlar çerçevesinde hedeften haberdar etmek, dikkat çekmek ve ön bilgileri harekete geçire-
bilmek amacıyla aşağıda verilen içeriğe göre bir başlangıç yapılır.) 

“Daha önceki derslerimizde çözeltilerin bileşenlerini, çözeltinin içindeki çözünen madde miktarına bağ-

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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lı olarak çözeltilerin nasıl sınıflandırılabileceğini (doymamış, doymuş, aşırı doymuş) öğrendiniz. Peki, acaba 
çözeltilerin içinde çözünmüş madde miktarlarını nicel olarak ifade etmek mümkün müdür? Şimdi, bir bilim 
insanı gözüyle çevremizde bulunan çözeltileri fark etmeye ve çözeltilerin içinde çözünmüş madde miktarları 
hakkında düşünmeye ne dersiniz? 

Çözelti içinde çözünmüş madde miktarları doğru ifade edilmezse ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz? 
Örneğin ilacın miktarı doğru ifade edilmez ise hastalığa etkisi ne olur? Ya da ilaca doğru miktarda etken 

madde koyulmaz ise o ilacın etkisi ne olur? Sudaki oksijen miktarı doğru birimle ifade edilmez ise balık ölüm-
lerine karşı doğru önlem alınabilir mi?”

DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Tabletlerin/şurupların içeriğindeki etken maddelerin miktarını ifade etmek için nasıl birimler kullanılıyor? 
Hiç dikkat ettiniz mi?

Aşağıda iki farklı ilaç türüne ait görseller bulunmaktadır (Görsel 11.1 ve Görsel 11.2). Görsellerde katı ve 
sıvı formda üretilen ilaçlar için etken madde miktarlarının farklı şekillerde ifade edilmesinin nedeni ne 
olabilir? (Bu soru ile özellikle çözücüsü sıvı olan çözeltiler için kullanılan birimlere ve birim hacimde çö-
zünen madde miktarına dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.)

Biri sıvı biri katı olarak tüketileceği için farklı ifade edilmiş olabilir.

Maddelerin türü farklı olabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Etken maddesi toz olan ve kullanımdan önce sulandırılarak süspansiyon hâline getirilmesi gereken şu-
rupların (Görsel 11.1) hazırlanması sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Kaynatılıp soğutulmuş su kullanılmalıdır. 

İlave edilen su, şişe üzerindeki çizgiyi geçmemelidir.

Hazırlanan süspansiyonun seviyesi şişe üzerindeki çizgiyi geçmemelidir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 11.1 Süspansiyon olarak kullanılan ilaçlar Görsel 11.2 Katı formda kullanılan ilaçlar
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(Çözelti derişimlerinin günlük hayatla olan ilişkisine vurgu yapmak ve öğrencilerin konuya odaklanmalarını 
sağlamak amacıyla sorular aşağıdaki şekilde çeşitlendirilebilir. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve dersin akışına göre 
aşağıda verilen sorular arasından seçim yaparak etkinliği yürütebilirsiniz. Kutucuklar içerisinde öğrencilerden 
gelmesi muhtemel bazı yanıtlara yer verilmiştir.)

Öğrencilerden su parametreleri sınır de-
ğerlerini içeren tabloları incelemeleri istenir 
(URL-1, URL-2).

Ayrıca 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı 
içme suyuna ilişkin Resmî Gazete'deki veri-
lerin inceletilmesi ve Resmî Gazete'yi kul-
lanmaları da teşvik edilebilir (URL-3).

Farklı marka içme sularında bulunan 
mineral değerleri birbirinden farklı olabilir 
mi? İnceleyiniz. 

(Öğrencilerden bir önceki hafta farklı 
markadaki içme suyu şişelerini getirmeleri 
istenir).

Şişeler üzerinde yer alan etiketlerde sularda bulunan mineral değerleri nasıl ifade edilmektedir?

ppm, mg/L, ppb, µg/L, mg/dL

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İçme sularındaki minerallerin miktarı hakkında neler söyleyebilirsiniz? Sizce tüm mineraller eşit miktar-
da mıdır? Tartışınız (Görsel 11.3). 

Tüm mineraller eşit miktarda değildir. Sular analiz edilerek ve/veya mevcut verilere bakılarak miktarları 
hakkında fikir sahibi olabiliriz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 11.3 İçme sularında bulunan bazı mineraller

Midemize gelen besinlerin kimyasal sindirilmesinde burada bulunan özsuyun etkili olduğunu biliyorsu-
nuz. Midemizdeki asidik ortamın derecesini nasıl ifade edersiniz?

(Çok asidik, asitliği yüksek, pH ile pH değerinin hidrojen iyonu konsantrasyonu ile ilgili bir değer oldu-
ğu hatırlatılır. Mide özsuyunun pH değerinin 2 civarında olduğu belirtilerek pH=2 değerinde mide özsu-
yundaki H+ miktarını nasıl ifade edebilecekleri sorulur.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Peki, vücudumuzda bulunan tüm elementlerin miktarı aynı mıdır? Bu elementlerin miktarları hakkında 
nasıl bilgi sahibi olabiliriz? Tartışınız (Görsel 11.4)

Farklıdır.

Tahlil yaptırıp sonuçlarına bakabiliriz. 

Literatürde yer alan verilerden faydalanabiliriz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kandaki oksijen satürasyonu size ne ifade ediyor? 

Vücuttaki oksijenin değerini

(Bu soruyla Covid-19 enfeksiyonu semptomlarından biri olan ve solunum yetmezliğine neden olan ok-
sijenin kandaki miktarının nasıl ifade edildiğine dikkat çekilmesi hedeflenmiştir.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 11.4 İnsan vücudunda bulunan mineraller

Diğer

Azot

Hidrojen

Karbon

Oksijen

Görsel 11.5 Kanda oksijen taşınımı
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Görsel 11.6’daki Pulse Oksimetre Cihazı kandaki oksijenin seviyesi hakkında bize bilgi vermektedir. Sizce 
kandaki oksijen değeri nasıl ifade edilebilir?

% olarak

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Doktora gittiğiniz zaman size kan tahlili yapıldı mı? Örneğin kendinizi yorgun hissettiğiniz zaman doktor 
hangi tahlilleri istemiş olabilir? 

Hemoglobin, Kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 11.6 Pulse Oksimetre 
Cihazı

Görsel 11.7 Tam kan sayımı sonuçları Görsel 11.8 Kandaki mineral düzeyleri

Görsel 11.7’yi inceleyerek kandaki hemoglobin miktarının hangi birimle ifade edildiğini belirtiniz.

g/dL

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.



K İ M YA

1 6 2

Görsel 11.8’de kandaki Ca++ miktarı nasıl ifade edilmiştir?

mmol/L

(Bu sorularla öğrencilere çözeltilerde çözünmüş maddelerin miktarlarının farklı şekillerde ifade edilebi-
leceğinin fark ettirilmesi amaçlanmaktadır.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yaptığınız araştırmalar sonucunda çözünmüş madde miktarını ifade etmekte hangi birimlerin kullanıldı-
ğını fark ettiniz? Birimlerdeki bu farklılığın sebebi ne olabilir? Çözünmüş madde miktarları tek bir birim 
üzerinden ifade edilse ne olurdu?

mg/L, g/L,  µg/L, g/dL, mmol/L, %…

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrencilerin verdiği cevaplardan yola çıkarak farklı derişim birimlerinin ortaya çıkma sebepleri üzerinde 
durulur. Bu noktada öğrencilerin farklı derişim birimlerinin kullanma sebeplerini somutlaştırabilmeleri için 
günlük hayatta kullanılan ölçü birimleri üzerinden örneklendirme yapılabilir.

Gökçe, sebze almak için manava gitmiştir. Manav Nevzat amca elmaları tartarken Gökçe de bilekliğinin 
kaç gram geldiğini merak etmiş ve tarttırmak istemiştir (Görsel 11.9). Sizce Nevzat amca Gökçe’ye nasıl 
bir cevap vermiş olabilir?

Kullandığı tartıda bilekliğinin gramajının çok düşük olduğunu ve buradaki tartıda kullandıkları standart 
kütlelerin bilekliğinin kaç gram geldiğini ölçmek için uygun olmadığını söylemiştir.

Bir sarrafa gitmesini önererek orada kullanılan hassas terazilerde ölçüm yaptırması gerektiğini söyle-
miştir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 11.9 Manav terazisi Görsel 11.10 Sarraf terazisi
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Gökçe’nin bilekliğinin kütlesini ifade ederken kg birimini kullanmak ne kadar uygundur? (Görsel 11.10’daki 
terazi gösterilerek sarraflarda kullanılan kütle birimlerine dikkat çekilir.) Ya da bir karpuzun kütlesini 
ifade etmek için gram ya da miligram birimlerini kullanmak hata yapmaya neden olabilir mi? şeklinde 
sorular yöneltilebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İçme suyunda eser miktarda bulunması gereken ağır metal derişimlerini örneğin g/L cinsinden ifade 
edecek olsak ne gibi sorunlarla karşılaşabiliriz?

Birim büyüdüğü için hassas ölçüm yapamayız. Bu durum hastalanmamıza, zehirlenmemize neden ola-
bilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu durumda hatayı en aza indirmek için ne yapalım?

Çözünmüş madde miktarına uygun birimler kullanalım.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Nasıl ki hata yapmamak adına Gökçe’nin bilekliğini bakkal terazisinde tartmak uygun değilse çözeltilerde 
de çözünmüş madde miktarını hassas olarak ifade edebilmek için çözünen maddenin azlığını/çokluğunu dik-
kate almak gerekir. 

KEŞİF ZAMANI

Düşünmeye odaklan aşamasından sonra öğrencilerin çözeltilerin özelliklerine göre farklı derişim birimlerinin 
kullanılması gerektiği çıkarımında bulunabilmeleri için aşağıda prosedürü verilen ve V diyagramına göre oluştu-
rulan deneyi uygulamaları istenir. 

FARKLI DERİŞİM BİRİMLERİYLE ÇÖZELTİLER HAZIRLAYALIM

ODAK SORUSU

Derişim nedir ve hangi birimlerle ifade edilebilir? Çözelti derişimlerini ifade etmek için neden farklı 
derişim birimlerine ihtiyaç duyulmaktadır? Çözeltiler hazırlanırken hangi kurallara dikkat edilmelidir?
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KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve ilkeler

Odak sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeliyiz. Deneye başlamadan 
önce bu kavram ve ilkeleri araştırınız.

Kavramlar

• Çözelti, derişim, çözünen madde, hacim birimleri, kütle birimleri 

YÖNTEMSEL KISIM

Araç ve Gereçler

Bu aşamada öğrencilerin farklı hacimlerde aynı 
yüzde derişime sahip olan çözeltiler hazırlayabilmeleri, 
hazırladıkları çözeltilerin molar derişimlerini hesapla-
yabilmeleri ve çözelti hazırlama sırasında nelere dikkat 
edilmesi gerektiğinin farkına varabilmeleri için uygula-
nabilecek etkinliklere örnekler verilmiştir. Etkinliğin bu 
aşamasını günlük hayatla ilişkilendirebilmek için aşa-
ğıdaki sorular sorularak giriş yapılabilir. Görsel 11.11 Acil müdahalede kullanılan ekipmanlar

Sıvı kaybına neden olan hastalıklarla (ishal, güneş çarpması vb.) karşılaştığınızda doktorunuz ne gibi 
müdahalelerde bulunur (Görsel 11.11)?

Bol sıvı tüketmemiz gerektiğini söyler.

Serum taktırır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Peki, acaba serumun içerisinde ne kadar tuz vardır?

Az, çok, normal.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Serumun içinde ne olduğunu hiç merak ettiniz mi?

İlaçlı su, su, vitamin, protein…

(Sıvı kaybını dengelemek için verilen bazı serumların içerisinde çözünmüş hâlde tuz içerdiği belirtilir.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Kütlece binde dokuz yüzde olarak nasıl ifade edilebilir?

% 0,9

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Seruma, serum fizyolojik dendiğini daha önce hiç duymuş muydunuz?

Evet, hayır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Seruma, serum fizyolojik denmesinin sebebi ne olabilir? Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Peki, tuz miktarını bu şekilde ifade etmek ne kadar doğrudur? (Az, çok ve tuzlu ifadelerinin göreceli ol-
duğuna dikkat çekilir.) Tartışınız. 

Tuz miktarını bilimsel olarak ifade edebilmek için neye ihtiyacımız vardır?

Derişim birimlerine

Bu noktada serum fizyolojiğin içinde binde dokuz oranında NaCl bulunduğu açıklanır ve öğrencilerin 
bunu kütlece % olarak ifade etmeleri istenir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Halk dilinde tuzlu su ya da serum olarak da 
bilinen serum fizyolojik (SF), %0.9 NaCl içeren saf 
su çözeltisidir.  Bu çözeltinin osmolaritesi kanın-
kine eşit olduğu için serum fizyolojik olarak ad-
landırılır. Burun damlası, göz kuruluğunda göz-
yaşı damlası şeklinde kullanılan serum fizyolojik 
aynı zamanda kusma, ishal, bilinç kaybı gibi ağız 
yoluyla alınan sıvının yetersiz kaldığı durumlarda 
damar yoluyla verilen bir çözeltidir (Görsel 11.12).

(Serum fizyolojik hakkında verilen bilgiden 
sonra öğrenciler, aşağıda yönergesi verilen deneyi 
yapmak için yönlendirilir.) Görsel 11.12 Serum Fizyolojik
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Bir kimyacı olarak kendi serum fizyolojiğimizi kendimiz yapmaya ne dersiniz? (Bu aşamada çö-
züneni katı, çözücüsü sıvı olan çözeltilerin derişimlerini keşfettirmek amaçlanmıştır.) 

KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM: KATI-SIVI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

1. Öğrenciler üç gruba ayrılır. 1. grubun 50 mL SF 
çözeltisi, 2. grubun 100 mL, 3. grubun da 250 mL 
SF çözeltisi hazırlamaları istenir.

2. Çözelti hazırlamak için gerekli hesaplamaları 
yaparak çözünen madde miktarlarını (NaCl) be-
lirlemeleri istenir. 

3. Deney masasına 50, 100 ve 250 mL’lik balon jo-
jeler; 50, 100 ve 250 mL’lik beherler ve 50, 100 ve 
250 mL’lik dereceli silindirler konularak çözelti 
hazırlamak için hangi cam kabın daha uygun 
olacağı sorgulanır. 

4. Çözünecek katı madde hassas terazi yardımıyla 
tartılır.

5. Tartılan madde ölçülü balon jojeye konulur.

6. Balon jojenin içerisine yemek tuzunu çözmek 
için bir miktar saf su konulur ve dikkatlice çal-
kalanır. (Daha zor çözünen katıların beher, er-
len gibi ölçülü kaplarda çözüldükten sonra huni 
yardımıyla balon jojeye aktarılması gerektiği 
açıklanır.)

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Metilen Mavisi • Sodyum Klorür

• NaOH • HCl

• Etil Alkol • Esans

• Balon Jöje • Hassas Terazi

• Saf Su • Beher

• Spatül • Pipet

• Otomatik Pipet • Spektrofotometre

• Küvet

7. Katı maddenin tamamının çözündüğünden emin olduktan sonra balon jojenin ölçü çizgisine 
istenilen seviyeye kadar su eklenir. (Bu noktada su eklerken balon jojenin ölçü çizgisini 
kaçırmamak için nelere dikkat edilmesi gerektiği sorulur. Pipet kullanmanın ve çözücüyü 
damla damla aktarmanın öneminden bahsedilir. Ayrıca okuma yaparken ölçü çizgisinin göz 
hizasında olması gerektiği söylenir.)

8. Balon jojenin ağzı kapatılır, çözelti alt üst edilerek iyice karışması sağlanır. Daha sonra üzerine 
çözeltinin hazırlandığı tarih, çözeltinin adı ve derişimi yazılarak etiketlenir.
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KESTİRİMLERDE/TAHMİNLERDE BULUN

Çözelti hazırlarken balon joje tercih edilmesinin amacı ne olabilir?

Daha hassas olarak hacim ayarlaması yapılabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Son dönemlerde Covid-19 salgınının yayılımını önlemek için alınan tedbirler çerçevesinde, maske ve 
mesafenin yanı sıra hijyenin de çok önemli olduğu vurgulanmaktadır. Dokunduğumuz yüzeylerden elle-
rimize bulaşan zararlı mikroorganizmaları etkisiz hâle getirmek için kullanılan dezenfektanların bileşimi 
hakkında neler biliyorsunuz?

İçinde alkol ve su bulunmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çözeltinin son hacmini okurken ölçü çizgisinin göz hizasına denk getirilmesi neden önemli olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

(Öğrencilere %0,9’luk NaCl çözeltisi hazırlatıldıktan sonra çözüneni de çözücüsü de sıvı olan çözeltilerin deri-
şimlerinin nasıl ifade edeceklerinin keşfettirilmesi amacıyla aşağıda verilen etkinlik uygulanabilir.)

HACİMCE YÜZDE DERİŞİM: SIVI-SIVI ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

El dezenfektanı olarak kullanılan dezenfektanla-
rın üretiminde cilde daha az zarar vermesi açısından 
alkol bazlı olanlar tercih edilmektedir. Etil alkol ve/
veya izopropil alkol içeren dezenfektanların %70-
90’lık (v/v) çözeltileri antimikrobiyal etkinlik (Görsel 
11.13) gösterebilmektedir (URL-4). 

Görsel 11.13 Sıvı dezenfektan
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Sıvıların birbiri içinde karışmasıyla oluşan çözeltilerdeki çözünen madde miktarını ifade etmek 
için kullanılan, hacimce yüzde derişim birimini kullanarak kendi dezenfektanımızı kendimiz 
yapmaya ne dersiniz?

Hazırladığınız dezenfektanı daha etkili hâle getirebilmek için içerisine başka hangi maddeleri 
ekleyebilirsiniz? Araştırınız. 

İlaçların maksimum plazma konsantrasyonları (derişimleri) hangi birimlerle ifade edilmekte-
dir? İlaç kullanımında doz aşımı ifadesi ile ilaçların kandaki derişimleri arasında nasıl bir ilişki 
vardır? Araştırınız.

[Öğrencilere %70’lik (v/v) etil alkol çözeltisi hazırlamak için nasıl bir prosedür uygulamaları gerektiği soru-
larak kendi deney planlarını oluşturmaları sağlanır. Bir önceki hafta öğrencilere 50 mL’lik plastik sprey şişeleri ve 
esans getirmeleri istenir.]

[Ardından öğrencilerin aşağıda verilen bilgi grafiğini (Görsel 11.14) incelemeleri istenerek kimyada kullanılan 
farklı derişim birimlerinin tanımları yapılır.]

(Karışımlardaki çözünmüş madde miktarlarının hangi derişim birimleri ile ifade edilmesinin daha uygun 
olduğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılacak değerlendirme formuna etkinlik karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.)

1. Dereceli silindirle 35 mL %96’lık etil alkol ölçülür. Huni yardımıyla 50 mL’lik balon jöjeye aktarı-
lır. Ölçü çizgisi göz hizasına gelecek şekilde okuma yapılması gerektiği hatırlatılır.

2. İstenen esanstan 1-2 damla damlatılır ve alkolde çözünmesi sağlanır. 

3. Saf su ile toplam hacim 50 mL’ye tamamlanarak balon jojenin kapağı kapatılır ve çözelti alt üst 
edilerek iyice karışması sağlanır.

4. Getirdikleri plastik şişelere huni yardımıyla aktarmaları sağlanır.

Deneyin Yapılışı
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Derişim Birimleri
MOLAR DERİŞİM

Bir çözeltinin 1 litresinde çözünmüş olarak bulunan 
maddenin mol sayısına o maddenin molar değişi-
mi veya molaritesi adı verilir.

Molar değişim M ile gösterilir.

Molaritenin birimi mol/L dir.

Bir çözeltinin molaritesi hesaplanırken daima 
çözeltinin hacmi litre olarak alınır.

M=n/v 

100 gram çözeltide çözünmüş 
olan maddenin miktarına kütlece 
yüzde derişim denir.

%C = (Çözünen maddenin kütle-
si/Çözeltinin kütlesi). 100

Bir çözeltideki çözünen sıvı 
hacminin çözeltinin toplam 
hacmine oranının 100 ile çarpıl-
masına hacimce yüzde derişim 
denir.

% C= (Çözünenin hacmi/Çözel-
tinin toplam hacmi).100

Herhangi bir karışımda toplam madde miktarının 
milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir.

Bir kilogram çözücü içerisinde çözünmüş olan 
maddenin mol sayısına molal derişim veya 
molalite denir.

Molalite 1 kg çözücüde bulunan maddenin mol 
sayısıdır.
Molal derişim “m” ile gösterilir.

m = (Çözünen maddenin mol sayısı (n)/Çözücü-
nün kg olarak kütlesi

m = n/kg

KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM

HACİMCE YÜZDE DERİŞİM

PPM (MİLYONDA BİR KISIM) MOLAL DERİŞİM

Görsel 11.14 Derişim birimleri
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ÇÖZELTİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

(Çözelti hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda farkındalık sağlamak için öğrencilerden aşa-
ğıdaki Görsel 11.15’i incelemeleri istenir.) 

Görsel 11.15 Çözelti hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar

Görsel 11.15’i inceleyiniz. Görselde çözelti hazırlama sırasında hangi kurala dikkat edilmesi vurgulanma-
ya çalışılıyor sizce? Tartışınız.

Asit üzerine su dökersek tehlikeli olabilir.

(Laboratuvarlarda ciddi yaralanmalara neden olan asit çözeltilerinin hazırlanmasında dikkat edilmesi 
gereken noktalara değinilir.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Asit üzerine su dökülmemelidir. Çünkü bu tep-
kime ekzotermik bir tepkimedir ve ısının ani artışı 
sıçrama ve kabın çatlaması gibi kazalara neden olabi-
lir (Görsel 11.16). Bu nedenle önce bir miktar su ko-
nulmalı, sonra üzerine yavaş yavaş asit eklenmelidir. 
(Öğrencilere stok çözeltinin tanımı yapılarak HCl ya da  
H2SO4 şişelerinin üzerinde bulunan etiketler gösterilir. 
Etiket üzerinde yer alan bilgilerin ne işe yarayabilece-
ği sorulur.) Daha sonra stok çözeltiden örnek bir asit 
çözeltisi (100 mL 0,1 M HCl; 100 mL 0,1 M H2SO4) 
hazırlamak için dikkat edilmesi gereken noktalar uy-
gulamalı olarak gösterilir.

Görsel 11.16 Çözelti hazırlarken olabilecek kazalar
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SIVI-SIVI ÇÖZELTİLERİN MOLAR DERİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI

Üzerinde doğrudan molar derişim bilgisi olmayan özkütle, kütlece yüzde 
gibi değerler bulunan stok şişelerinin içindeki çözeltinin molar derişimleri-
nin hesaplanmasında aşağıda verilen formül kullanılır.

 
Derişimi bilinen stok ya da ara stok çözeltiden (C1) derişimi (C2) ve hacmi 

(V2) belirlenmiş daha seyreltik bir çözelti hazırlamak için aşağıdaki formül 
kullanılarak derişik çözeltiden alınacak sıvı hacmi belirlenir (URL-5).

KATI-SIVI ÇÖZELTİLERİN MOLAR DERİŞİMLERİNİN HESAPLANMASI

Asit çözeltileri hazırlandıktan sonra KOH ve NaOH gibi kuvvetli bazları, çözünmeleri sırasında açığa çıkan 
fazla miktarda ısının balon jojenin aşırı ısınmasına ve çatlamasına neden olabileceği hatırlatılarak kabın dış yü-
zeyinin çeşme suyu ile soğutulması gerektiği örnek bir baz çözeltisi üzerinden (100 mL 1 M NaOH) uygulamalı 
olarak gösterilir.

M=%. d.1000/MA

C1. V1 = C2. V2

Molar Derişim=Çözünen katının mol sayısı/Çözeltinin hacmi

(Çözelti hazırlama aşamasında dikkat edilecek noktaların değerlendirilmesi için kullanılacak değerlendirme 
formlarına etkinlik karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.) 

AÇIKLAMA ZAMANI

Bilgi İddiaları

Belli bir derişim aralığındaki çözeltiler için standart bir birim kullanmanın ne gibi avantajları vardır?

Standart bir birim kullanmak verilerin bilimsel olarak değerlendirilmesine imkân tanır ve hesaplamalar-
da karışıklığı önler.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Aynı derişim birimi ile çok seyreltik hem de çok derişik çözeltilerin derişimini ifade etmenin ne gibi sa-
kıncaları olabilir?

Çok küçük ya da çok büyük sayılarla derişimi ifade etmek gerekebilir. Bu da hesaplamalarda zorluklar 
ve hatalar oluşturabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Bilgi grafiğinde verilen bilgilerden faydalanarak hazırladığınız SF çözeltilerinin molar derişimlerini he-
saplayınız ve karşılaştırınız. (Farklı hacimlerde hazırlanan çözeltilerin birim hacminde içerdikleri madde 
miktarı aynı olduğu için derişim birimi değişse de çözeltilerin yine aynı derişime sahip olacaklarını fark 
etmeleri sağlanır.)

(Na:23 Cl:35,5)      MA(NaCl):58,5 

n=m/MA      n=0,9/58,5=0,0154 mol   M=n/V M=0,0154/0,1  M=0,154 Molar

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Değer İddiaları

Şimdiye kadar yaptığınız uygulamalar ve edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak derişimi nasıl tanımlayabi-
lirsiniz?

Derişim, çeşitli birimlerle ifade edilen çözelti veya çözücünün birim miktarında çözünenin miktarını gös-
teren bir büyüklüktür.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Derişim türlerini nasıl sınıflandırabilirsiniz?

Hacim Bazındaki Derişimler: Molarite (M), Hacimce yüzde (v/v) 

Kütle Bazındaki Derişimler: Kütlece yüzde (% w/w)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Acaba hazırladığımız çözeltilerin derişimlerini yüzde derişim ve molar derişim dışında başka hangi şe-
killerde ifade edebiliriz?

Molalite, ppm, ppb…

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Molalite hangi şartlarda tercih edilen bir derişim türü olabilir? Araştırınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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DERİNLEŞTİRME 

Metilen Mavisi, Remazol Brillant Blue, 
Acid Bordeaux gibi boyar maddeler kulla-
nılarak seyreltme yoluyla farklı derişim-
lerde çözeltiler hazırlanabilir. Bu amaçla 
önce belli derişimde bir çözelti hazırla-
nır. Derişimi bilinen bir çözeltiden belirli 
miktarlarda alınıp daha seyreltik çözeltiler 
hazırlanırken elde bulunan birinci çözelti 
stok çözelti olarak adlandırılır.

Öğrencilerden Görsel 11.18’i 
incelemeleri istenir. Seri seyrelt-
me işlemlerinde her seyreltmeden 
sonra elde edilen yeni çözelti tek-
rar seyreltilir ve bu işlem ardı ar-
dına tekrarlanabilir. Örneğin; 

1 mL stok çözelti 1 mL saf 
su ile karıştırıldığında çözelti 1/2 
oranında seyreltilmiş olur.

1/2 oranında seyreltilmiş çö-
zeltiden 1 mL alıp 1 mL saf su ile 
karıştırırsak tekrar 1/2 oranında 
seyreltme yapmış oluruz.

Peş peşe iki defa 1/2 oranın-
da seyreltme, çözeltiyi 1/2*1/2= 
1/4 oranında seyreltmek demektir 
(URL-6).

Görsel 11.17 Derişimi farklı çözeltiler

Görsel 11.18 Seri seyreltme

9 mL su

1 mL 1 mL 1 mL

9 mL su 9 mL su 9 mL su

Görsel 11.17’yi inceleyiniz. Sizce stok çözelti hangi beherde bulunan çözeltidir?

En koyu renkli olan stok çözeltidir. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Stok çözeltiden derişimi bilinen daha seyreltik çözeltiler hazırlayabilmek için nasıl bir yöntem izlenme-
sini önerirsiniz? Tartışınız.

Stok çözeltinin içine su ekleyerek hazırlayabiliriz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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SPEKTROFOTOMETRİ

Spektrofotometrik analizler, derişimleri bilinmeyen maddelerin derişimlerinin belirlenmesinde kul-
lanılan, çözelti içinde çözünmüş maddelerin çözelti üzerine 
gönderilen ışığı absorplaması (absorbans;optik dansite) esasına 
dayanan ölçümlerdir (Görsel 11.20).  

Beer-Lambert Yasası'na göre absorbans değerlerinden yola 
çıkılarak çözeltilerin derişimleri saptanabilir. Bir ortamdan ge-
çen ışık miktarı, ışığın ortam içinde kat ettiği yol ve ortam kon-
santrasyonu ile logaritmik olarak ters orantılı iken emilen ışık 
miktarı ise doğru orantılıdır (URL-7). 

Analizi yapılmak istenen çözelti için hazırlanan stoklardan 
seyreltme yapılır ve bir standart seri hazırlanır. Bu çözeltilerden 
belli miktarlarda alınarak spektrofotometrenin küvetine akta-
rılır ve küvet üzerine cihazdan çözünen maddenin maksimum 
absorbans gösterdiği dalga boyunda ışık gönderilerek çözeltinin 
absorbansı okunur. Standart serinin her bir üyesi için ölçüm tekrarlanır. Çözeltilerin bilinen konsantras-
yonlarına karşılık gelen absorbans değerleri grafiğe geçirilir. Elde edilen standart doğrunun denklemi 
kullanılarak derişimi bilinmeyen bir çözeltinin derişimi hesaplanabilir. Çizilen grafiğin R2 değeri 1’e ne 
kadar yakınsa (tercihen 0,9999) yapılan ölçümler o kadar güvenilir olacaktır.

OKUMA METNİ

Şimdi siz de verilen bilgiler doğrultusunda metilen 
mavisi boyar maddesini kullanarak bir stok çözelti hazır-
layınız (Öneri: 1g/L). Bu stok çözeltiden 50 ppm’lik bir ara 
stok hazırlayınız. Ardından 1; 5; 10; 20; 30; 40 ve 50 ppm’lik 
standart seri oluşturunuz (Görsel 11.19).

 

Ara stok hazırlamanın amacı ne olabilir?

SIRA SİZDE

Görsel 11.19 Standart seri

Görsel 11.20 Beer-Lambert Yasası

�������������������

STANDART SERİNİN HAZIRLANMASI: 

Absorbans değerlerine karşılık gelen konsantrasyonları hesaplayabilmek için 50 ppm’lik metilen mavisi 
(MM) ara stok çözeltilerinden 1; 5; 10; 20; 30; 40 ve 50 ppm’lik standart seriler hazırlayınız. 

(Bu aşamada öğrenciler iki gruba ayrılır. Öğretmen tarafından önceden hazırlanan ve derişimi öğrencilerin 
hazırladığı standart serilerin arasında olan iki çözelti gruplara dağıtılır. Öğrencilerden bu çözeltilerin derişimleri-
ni hazırladıkları standart seriler yardımıyla nasıl bulabileceklerini tartışmaları istenir. Ardından öğrenciler aşağı-
da verilen okuma metnini okumaları için yönlendirilir.)
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R2 değerinin 1’den uzaklaşmasının sebepleri neler olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğretmeninizin size verdiği derişimi bilinmeyen çözeltinin absorbans değerini okuyunuz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

620 nm’de (metilen mavisi için maksimum absorbans değeri) çözelti derişimlerine karşılık absorbans 
değerlerini grafiğe geçiriniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Şimdi, siz de hazırladığınız standart serilerin absorbans değerlerini ölçerek Tablo 11.1’e kaydediniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tablo 11.1. Standart seride yer alan çözeltilerin absorbans değerleri

Çözelti Derişimi (ppm) Absorbans (A) Çözelti Derişimi (ppm) Absorbans (A)

5 30

10 40

20 50
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Standart doğru denklemini kullanarak derişimini hesaplayınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Aşağıda örnek olması açısından metilen mavisi boyar maddesi için spektrofotometrik olarak ölçülen 
absorbanslara karşılık gelen konsantrasyonların grafiğe geçirilmesi ile oluşan standart eğri denklemi (C= 
(A+0,0684)/0,0158) ve R2 değerleri verilmiştir. 

(Laboratuvarda spektrofotometre bulunmaması durumunda mobil uygulamalarla çözeltilerin absorpladığı 
ışık miktarı üzerinden çözelti derişimleri hesaplanabilir.) (Kehoe and Lee Pen, 2013; Nixon, Outlaw and Leung, 
2020; URL-8.)

NOT: Her cihazın kalibrasyonu, kullanılan metilen mavisi boyar maddesinin saflık derecesi ve çözeltileri 
hazırlayan kişilerin teknik hassasiyetleri farklı olacağından grafikler çalışmayı yapan araştırmacılar tarafından 
her çalışma için yeniden çizilmelidir.

DEĞERLENDİRME ZAMANI

Bu etkinliğin değerlendirilmesi için kullanılacak olan “Çözelti Hazırlama Kontrol Listesi”, “Performans Gö-
revi Değerlendirme Ölçeği”, “Derişim Birimleri Değerlendirme Tablosu” formlarına etkinlik karekodunu oku-
tarak da ulaşabilirsiniz.

0
0 10

MM Standart EğrisiAbsorbans

Konsantrasyon (ppm)

y=0,0158x-0,0684
R2=0,999

20 30 40 50 60

0,2

0,4

0,6

0,8
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Günlük hayatımızda önemli bir yer tutan “Çözeltilerin Hazırlanması ve Derişimleri” ile ilgili çeşitli kav-
ramlar öğrendiniz. Bir kimyager olsaydınız çözelti hazırlama aşamasında öğrencilere hangi önerilerde bulunur-
dunuz? Önerilerde bulunurken etkinlik süresi boyunca yaptığınız uygulamaları ve öğretmeninizin uyarılarını 
gözden geçiriniz.

Değerlendirme 1

Değerlendirme 2

Çözelti Hazırlama Kontrol Listesi

Performans Görevi

Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır

Çözelti hazırlama için gerekli araç gereci hazırladınız mı? 

Tartım yaparken dara aldınız mı? 

Tarttığınız NaCl’ü ölçülü bir kaba aktardınız mı? 

Çözücüyü eklerken ölçü çizgisine dikkat ettiniz mi? 

Ölçü çizgisine yaklaştığınızda çözücüyü ilave etmek için pipet kullandınız mı?

Çözeltinizi çözeltinin niteliğine uygun bir çözelti şişesine aktardınız mı?

Etiketin üzerine çözeltinin adını yazdınız mı?

Etiketin üzerine çözeltinin derişimini yazdınız mı?

Etiketin üzerine çözeltinin hazırlandığı tarihi yazdınız mı?
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PERFORMANS GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Yönerge: Bu performans görevinin değerlendirilmesinde, öğrencilerden gelen cevaplar içerisinde 
“Performans Görevi Değerlendirme Ölçeği”nde verilen ölçütlerin yer alıp almadığını kontrol edebi-
lirsiniz. Her bir “evet” 10 puan olarak değerlendirilebilir. Ölçütlerin tamamından bahseden bir öğren-
ci 100 tam puan alacaktır.

ÖLÇÜTLER Evet Hayır

1. Hesaplama yaparken birimlere dikkat edilmelidir.   

2. Çözelti hazırlanacak kapların temiz olması gerekir.   

3.
Tartılan madde istenen çözelti hacmine uygun bir ölçülü kaba akta-

rılır. Az bir çözücü ilavesi ile çözünmesi sağlandıktan sonra istenen 

hacme uygun bir balon jojeye alınır.

  

4. Sıvı hâldeki çözünen maddeler aktarılırken pipetler kullanılmalıdır.   

5. Pipetler puarlar ile birlikte kullanılmalıdır.   

6. Ölçü çizgisini geçmeyecek şekilde dikkatlice çözücü ilavesi yapılır.   

7.
Balon jojenin ağzı kapakla ya da parafilm ile sıkıca kapatılır ve alt üst 

edilerek karıştırılır.
  

8.
Çözeltilerin özelliğine göre saklama kaplarının rengi, yapıldığı malze-

menin türü (cam, plastik vb.) doğru seçilmelidir.
  

9.
Çözeltinin saklandığı şişenin üzerine çözeltiye ait derişim, çözelti adı, 

hazırlanma tarihi, hazırlayanın adı vb. bilgilerin yazıldığı bir etiket ya-

pıştırılmalıdır.

  

10. Kuvvetli asit ve bazlarla çalışırken dikkatli olunmalıdır.
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Yönerge: Derişim Birimleri değerlendirme Tablosunda yer alan yer alan her bir “doğru işaretleme” 
10 puan olarak değerlendirilebilir. Tamamını doğru işaretleyen bir öğrenci 100 tam puan alacaktır.

Değerlendirme 3

DERİŞİM BİRİMLERİ

% (w/v) % (v/v) Molarite g/dL mg/mL ppm mmol/L ppb

Çeşme suyundaki Ca2+ 
miktarı

X X

Kandaki hemoglobin 
miktarı

X

Kandaki Ca2+ miktarı X

Çeşme suyundaki Pb2+ 
miktarı

X

El dezenfektanındaki 
etil alkol miktarı

X

Şuruptaki antibiyotik 
miktarı

X

Stok HCl çözeltisi X

Serum fizyolojik X X
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ETKİNLİK NO : 12
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-1

MODÜL/TEMA : Karışımlar

ÖĞRENME ALANI : Koligatif Özellikler

ETKİNLİK ADI : Çözeltilerin Koligatif Özellikleri

YÖNTEM VE TEKNİK : Yaratıcı Problem Çözme

SÜRE : 4*40 dk. 

KAZANIMLAR

6.8.1. Koligatif özelliklerin bağlı olduğu değişkenleri keşfeder. 
a. Koligatif özelliklerden buhar basıncı alçalması, donma noktası alçalması (kriyoskopi), kaynama noktası 

yükselmesi (ebülyoskopi) ve osmotik basınç kavramlarının/olgularının, maddenin tanecikli modeli temelin-
de açıklamaları sağlanır.

b. Çözeltilerin derişimleri ile koligatif özellikleri arasındaki ilişki fark ettirilir.
c. Rault yasasına girmeden çözeltilerin buhar basıncı ile kaynama noktası arasındaki ilişkiye değinilir.

6.8.2. Günlük hayattaki karşılaştıkları problemlerin çözümünde koligatif özellikleri 
kullanır. 

a. Buzlanmayı önlemek için yolların tuzlanması, antifriz kullanımı gibi örnekler üzerinden koligatif özellikle-
rin günlük hayatla olan ilişkisine dikkat çekilir.

b. Kaynama noktası alçalması ve osmotik basınca ilişkin günlük yaşamdan örnekler verilir.

Derse, aşağıdaki buzlu yolda kayan araç ve insanların olduğu Görsel 12.1 ve Görsel 12.2 öğrencilere göste-
rilerek giriş yapılır. 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Görsel 12.1 Buzlu yolda kayarak kaza yapan araç Görsel 12.2 Buzlu yolda yürümeye çalışan yayalar
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“Kışın yolların karla kaplanarak buzlanması sonucu oluşan iki farklı durumu görüyorsunuz. Buzlanmış yol-
larda arabalar kayarak kaza yapabiliyorlar. Ya da insanlar buzlu yollarda günlük yaşantılarını sürdürmekte zor-
lanabiliyorlar. Günlük yaşantımızda buzlanmaya karşı nasıl önlemler alınıyor?” sorusu öğrencilere yöneltilir. 

Burada öğrencilerden tuzlama cevabı alınmaya çalışılır.

Görsel 12.3’te görüldüğü gibi kışın sert geçmesi sonucu aşırı kar yağışını ve soğukla buzlanan yolu gör-
mektesiniz. İnsanların zorlu iklim koşullarında güvenli bir şekilde seyahat ederek hayatlarını sürdürebilmeleri 
gerekmektedir. Ülkemizde kışın kar yağışı ve sıcaklığın 0 oC altına düşmesi ile yol üzerine düşen yağmurun ani 
soğuması sebebiyle yolarda buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktayız. Bu yollarda insanların, hayvanla-
rın veya araçların ilerlemesinin kazaya sebebiyet verme ihtimali oldukça yüksektir. Bu nedenle karayolları veya 
belediyeler, meteoroloji ile hava takibi yaparak buzlanma beklenen dönemlerde veya bazen de kar yağdıktan 
sonra yollara tuz serpilmesini sağlamaktadır.

Ülkemizde, bütün dünyada olduğu gibi karayollarının buzlanmasının giderilmesi amacıyla yollara çeşitli 
maddelerin dökülmesi, alınan ilk önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu amaçla en çok kullanılan tuzlar ise 
Sodyumklorür (NaCl), Kalsiyumklorür (CaCl2) ve magnezyumklorür (MgCl2) tuzlarıdır. Tuz kullanımının en 
önemli nedeni ise yaygın, ucuz ve çeşitli araçlarla yollara serpilmesinin kolay olmasıdır. Ancak kullanılacak tu-
zun çeşidi ve miktarı, ortamın sıcaklığına, buzun miktarı ve kalınlığına ve uygulanacak bölgeye göre değişmek-
tedir. Ülkemizde buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılan tuz miktarının yaklaşık 100 bin ton olduğu tahmin 
edilmektedir.

Görsel 12.3 Buzlu yolların tuzlanması

Sizce kar yağışının olduğu veya yollarda buzlanma uyarısının yapıldığı dönemlerde neden yola tuz serpil-
mektedir? Tuzun kullanım amacı nedir? Tuzun buzlanmaya ne gibi bir etkisi olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bir maddeye, donma noktası daha düşük olan başka bir madde eklersek, karışımın donma noktası ilk 
maddeninkinden küçük, ikinci maddeninkinden yüksek olur. Kışın buzlu yollara atılan tuz da buzun erime 
noktasını düşürerek düşük sıcaklıklara kadar buzlanmanın önüne geçilmesini sağlamaktadır.
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Tablo 12.1’i inceleyiniz. Bu tabloya göre yaşadığınız şehirde kışın yollardaki buzlanmayı önlemek için 
hangi tuzu kullanmak daha uygun olacaktır? Nedenleri ile tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bazen buzlanma o kadar fazla olur ki kullandığınız tuz miktarı yeterli olmaz. Tuz miktarını nasıl değiş-
tirelim ki ona göre yollardaki aşırı buzlanmayı engelleyelim? Tablo 12.2’yi inceleyerek bu soruya yanıt 
arayalım.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tablo 12.1’i incelediğinizde buzlanmayı önlemek için farklı madde türlerinin kullanılabildiğini gördünüz. 
Sizce çözünen madde türlerinin hangi özelliği donma noktası sıcaklığı üzerinde etkilidir? Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

KİMYASAL SICAKLIK (OC)

Formülü Formu Etkili Olduğu Sıcaklık Optimum Sıcaklık

NaCl KATI -10
-21

SIVI -5

CaCl2

KATI -18
-33

SIVI -12

MgCl2

KATI -29
-51

SIVI -18

Sıcaklık (oC) -1 -4 -7 -12 -18

Eriyen Buz 
Miktarı (kg)

46.3 14.3 8.6 4.9 3.7

Tablo 12.1 Farklı Tuzların Etkili Oldukları Sıcaklık Değerleri 

Tablo 12.2 Farklı Sıcaklıklara göre 1 kg NaCl’ ün Eritebileceği Buz Miktarı (Köse, 2015)

Öğrenciler yaşadıkları ilin kış ortalama sıcaklıklarına bakarak optimum sıcaklığa yakın olan tuzu şeçerler.

Tabloda aynı miktarda tuzun sıcaklık düştükçe daha az miktarda buzu erittiği görülmektedir. Düşük sı-
caklıklarda daha fazla miktarda tuz kullanılarak buzlanmanın önüne geçilebilir.

Çözünen madde türlerinin sayıları yani derişimleri donma noktası sıcaklığı üzerinde etkilidir.
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Tuz diğer kimyasallara nazaran daha ekonomik olduğu için buzlanmayı önlemede kullanılmak amacıyla 
en çok tercih edilen kimyasaldır. Görsel 12.4'ü ve Görsel 12.5’te buzlanma sonrası tuzlanan ve havalar 
ısındığında deforme olmuş yolları görmektesiniz. Uzun vadede düşünürsek tuz kullanmak sizce gerçek-
ten de ekonomik midir?  Tartışınız. 

Yolları deforme etmesi ekonomiye zarar verebilir çünkü bozulan yoların düzeltilmesi için de farklı har-
camalar ve planlamalar yapılması gerekmektedir. Yol yapımının maliyetli ve zaman gerektiren bir iş olduğu 
düşünülürse ve yapım sürecinde yolun kapatılması gibi durumların da ortaya çıkması nedeniyle uzun vade-
de tuz kullanımı ekonomik olmayabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 12.4 Buzlanma sonrası asfalt 
deformasyonu

Görsel 12.5 Tuzlama sonrası asfalt 
deformasyonu

Şimdi de Tablo 12.3’ü ve Tablo 12.4’ü inceleyiniz.

KİMYASAL SICAKLIK (OC) KOROZYON POTANSİYELİ

Formülü Formu Etkili Olduğu 
Sıcaklık

Optimum 
Sıcaklık

Araçlara
Etkisi

Yapılara
Etkisi

NaCl
KATI -10

-21 Evet Evet
SIVI -5

CaCl2

KATI -18
-33 Evet Evet

SIVI -12

MgCl2

KATI -29
-51 Düşük Olası

SIVI -18

Tablo 12.3 Tuzlamada Kullanılan Kimyasalların Etkili Oldukları Sıcaklık ve Korozyon Potansiyellerinin Etkisi 
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Öğrencilere Tablo 12.3’te bulunan optimum ve korozyon kavramlarını ve Tablo 12.4’te bulunan toksikoz kav-
ramlarının açıklamasının yapılması gerekmektedir.

Tablo 12.4 Tuzlamada Kullanılan Kimyasalların Çevreye Etkileri

Çevresel Etkileri NaCl CaCl2 MgCl2

Toprak

Na toprak geçirgenliğini 
azaltırken Cl ağır metallerle 
komleks oluşturabilir.

Cl ağır metallerle kompleks 
oluşturarak toprak 
geçirgenliğini azaltabilir.

Cl ağır metallerle 
kompleks oluşturarak 
toprak geçirgenliğini 
azaltabilir.

Yer Altı Suları

Yer altı sularının Cl seviyesini 
artırarak toksik etkiye sebep 
olabilir.

Yer altı sularına metal 
bulaşmasına sebebiyet 
verebilir.

NaCl ve CaCl2 ile benzer 
etkilere sahiptir.

Yüzey Suyu

Küçük su kütlelerinde tuzlu 
tabakalaşma, ve sulardaki 
organizmalar için anoksi 
(oksijensizlik) durumu 
oluşturabilir

NaCl ile benzer etkilere 
sahiptir.

NaCl ile benzer etkilere 
sahiptir.

Bitkiler

Osmotik stres ve besin 
dengesizliği oluşturarak 
aşırı tuzdan bitki kaybına 
sebebiyet verebilir.

Osmotik stres ve yaprak 
yanmalarına sebebiyet 
verebilir.

Osmotik stres ve yaprak 
yanmalarına sebebiyet 
verebilir.

Yaban Hayatı

Kuşlarda tuz toksikozu 
oluşturabilir.  

Neredeyse hiç etkisi 
bulunmamaktadır.

Neredeyse hiç etkisi 
bulunmamaktadır.

Tablo 12.3 ve Tablo 12.4’e göre, tuzlamanın yer altı sularına etkisi nasıl olmuştur? Bu durum ileride so-
runlara neden olabilir mi? Nasıl?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yer altı sularının Cl seviyesini artırarak toksik etkiye sebep olabilmekte ve metal oranını artırmaktadır. 
Bu durum ileride yer altı sularının toprağa ve içme sularına karışması sonucu canlı sağlığını olumsuz etki-
leyebilir.

Tuzların toprakta birikmesinin etkileri neler olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Toprağın geçirgenliğini artırarak ağır metallerin birikmesine sebep olmaktadır. Bu durum bitkileri etki-
leyecek ve insanların beslenmesinde önemli yer tutan bitkiler ile insan sağlığı da olumsuz etkilenecektir.
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Bitkilerin tuzlanmadan etkilenmesi ilerde ne tür problemlere neden olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bitkiler aşırı tuzlanmadan dolayı canlılıklarını yitirebilirler ve bu dolaylı ve doğrudan olarak insan ve hay-
van sağlığını etkilerken çevreye de zarar verecek durumların oluşmasına sebep olabilir.

Buzlanmayı önlemede kullanılan tuzların araçlara ve yapılara etkisi nasıl olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tuzlar araçların kauçuk olan lastiklerini aşındırarak dişlilerini köreltebilir. Binalar ve köprüler gibi yapıların 
yapı malzemelerini aşındırarak zarar verebilir.

Bilindiği üzere su donduğu zaman hacminde artış gerçekleşmektedir. Kış aylarında asfalta veya beton yollara 
buzlanmayı önleme amacıyla dökülen tuz da kar suları ile eriyik hâle geçmektedir. Bu eriyik sıvı da asfalt veya 
betonun içine sızmaktadır. Buzlanmayı önlemesiyle birlikte hava sıcaklığı yükseldiğinde su buharlaşmakta ve tuz 
katılaşarak kristalleşmektedir. Kristalleşen tuz katı formunda kendine yer bulabilmek için betona veya asfalta iç 
basınç uygulayarak çatlaklar veya delikler oluşmasına sebep olmaktadır.

Tuz korozyona sebebiyet veren bir kimyasal olduğu için asfalt veya beton yollara, araçlara, köprülere, de-
miryolları ve havayollarına zarar vermektedir (Gürer, 2004). NaCl ve CaCl2 tuzları beton yüzeylerinin soyulma-
sına, metal yüzeylerin aşınmasına sebep olmakta ve yapıların kullanım ömürlerinin kısalması sebebiyle ekono-
mik olarak ülkeye de zarar vermektedir (Okur, 2008). 

Bunların yanı sıra yer altı sularına karışarak dere veya çaylara ulaşan bu tuzlar, suların konsantrasyonunu 
artırarak içme sularını, sulama sularını hatta sudaki yaşamı da olumsuz etkilemektedirler (Görsel 12.6). Topra-
ğa karışan tuz toprağın çoraklaşmasına neden olmaktadır (Yörükoğlu, 2005). 

Toprak çözeltisinin osmotik basıncını değiştiren tuzlar bitkilerin su kullanımını etkileyerek bitkilerin öl-
mesine sebep olmaktadır (Görsel 12.7). Toprak altı sularında da erimiş tuz oranının artması, bitkilerin büyü-
mesini durdururken meyve ve tohum gelişiminin de azalmasına sebep olmaktadır (Doruk vd., 2018; Yurtseven, 
2016). Bu da dolaylı olarak fizyolojik kuraklık oluşturmaktadır (Tuteja, 2007). 

Görsel 12.6 Suda tuz miktarı 
tayini

Görsel 12.7 Tuz sebebiyle 
çoraklaşan topraklar

Görsel 12.8 Tuzlamanın 
havalimanı asfaltına etkisi
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Bununla birlikte NaCl ve CaCl2 tuzlarının yol yüzeyinde kalan kalıntıları kaygan bir zemin oluşturmakta 
ve temizlenmesinin zor olması sebebiyle maliyeti yüksek yöntemlere başvurulması gerekmektedir (Bolat vd., 
2010; Varış, 2007). Ham maddesi kauçuk olan araçların lastiklerini de çürütmektedir (Görsel 12.8).

Tablo 12.5 ve Grafik 12.1 öğrenciler tarafından incelenmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Kültür bitkilerin-
de ortamın tuzluluğu arttıkça elde edilen ürün miktarı da bitkinin dayanım düzeyine göre azaldığı, toprak verim-
liliğin azaldığı, tuzluluğun olumsuz etkilerinin üzerinde durulması gerekmektedir.

Etkinlikteki amacımız buzlanmayı önlemede tuz yerine başka bir kimyasalı öğrencilere buldurmaktır. Bu aşa-
maya kadar tuzlanmanın olumlu ve olumsuz etkileri açıklandı. Öğrencilerimizin tuz yerine başka bir maddeyi 

Toprak tuz düzeylerine göre bitkilerin dayanıklılıkların gösteren Tablo 12.5 ve tuzluluğa karşı bitkilerin 
duyarlılıklarınının grafiği Grafik 12.1’de verilmiştir. Tablo 12.5 ve Grafik 12.1‘i inceleyerek tuzun bitkilere 
olan etkisini nasıl yorumlarsınız? Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tablo 12.5 Toprak Tuz Düzeylerine Göre (1:1 soil:water; toprak:saf su karışımı) Bitkilerin 
Duyarlılıkları. (Soil Quality Test Kit Quide, 1999). 

Grafik 12.1. Bitki gelişiminin tuzluluğa karşı gösterdiği tepki (Singer ve Munns, 2002) 

Tuzluluk Miktarı (ECe, dS/m) Tuz Durumu Bitki Tepkisi

0-0.98 Çok az tuzlu Tuzluluk etkisi çoğunlukla ihmal edilebilir.

0.98-1.71 Az tuzlu Çok duyarlı bitkilerin ürün verimleri düşebilir.

1.71-3.16 Tuzlu Birçok bitkinin ürün verimi düşer.

3.16-6.07 Çok tuzlu Tuza dayanıklı bitkiler normal ürün verebilir.

> 6.07 Aşırı tuzlu Tuza çok dayanıklı birkaç bitki ürün verebilir.

Oransal Verim (%)

Çok Duyarlı Orta Duyarlı

Topraktaki Tuzluluk Düzeyi (ECe, dS/m)

Az Duyarlı

Toleranslı
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önerebilmeleri için tuzun buzlanmayı nasıl bir mekanizmayla önlediğini bilmeleri gerekir. Böylece önerilerinin 
daha bilimsel olması beklenir. Bu durumu öğrencilerinize aşağıdaki şekilde ifade edebilirsiniz.

“Buzlanmayı gidermek amacıyla genellikle tuz kullanıldığını ancak kullanılan tuzların çevreye ve doğaya 
etkisini görmüş oldunuz. Acaba tuz yerine başka alternatif maddeler kullanılabilir mi? Bu soruyu yanıtlamadan 
önce tuzun buzlanmayı nasıl giderdiğini anlamaya çalışalım.”

Karekodu verilen “Donma Noktası Alçalması” animasyonu tuzun buz üzerinde etkisinin nasıl olduğunun 
anlaşılabilmesi amacıyla öğrencilere izlettirilir.

Öğrencilere animasyonla beraber “Donma olayı, sıvı moleküllerinin düzensiz hâlden düzenli hâle geçmesi ile 
gerçekleşmektedir. Bir sıvının içerisine örneğin su, uçucu olmayan bir katı; örneğin tuz eklendiğinde Na+ iyonları 
O2- iyonları, Cl- iyonları da H+ iyonları tarafından tuz kristallerinden koparılır. Bu şekilde çözeltide moleküller saf 
çözücü moleküllerine göre daha düzensiz dağılmış olurlar. Tuz molekülleri, su moleküllerinin bir araya gelerek 
donmasına engel oluşturduğu için çözelti donmak için dışarıya daha çok ısı vermek durumunda kalacaktır. Bu da 
daha düşük sıcaklıkta donması anlamına gelmektedir, yani çözelti daha çok soğutulmalıdır.” açıklaması yapılabilir.

Araştırma için öğrenciler aşağıda verilen bilimsel kaynaklara yönlendirilebilir.
“Karla ve Buzla Mücadele Rehberi” Karayolları Genel Müdürlüğü Tesisler ve Bakım Dairesi Başkanlığı, 

https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Yayinlar/YayinPdf/KarveBuzlaM%C3%-
BCcadeleRehberi.pdf

Yörükoğulları, E. (2005). Doğal Zeolitlerin Karayollarında Buz/Kar Çözücü Olarak Kullanımı. Madencilik 
Bülteni, 75, 40-42.

Seferoğlu, A., Seferoğlu, M. & Akpınar, M. (2015). Karayolu ve Havayolu Kaplamalarında Kullanılan Kar 
Ve Buzla Mücadele Yöntemlerinin Mali Analizi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Tek-
noloji, 3(1), 407-416.

Varış, M. (2007). Karayolları Esnek Üst Yapılarında Buzlanma İle Mücadele Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, 
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Kelting, D. L., & Laxon, C. L. (2010). Review of effects and costs of road de-icing with recommendations for 
winter road management in the Adirondack Park. Adirondack Watershed Institute.

İzlediğiniz animasyon ile bir tuzun buza etkisini görmüş oldunuz. Tuzun diğer kimyasallara göre daha 
ekonomik olsa da yollara, bitkiye, çevreye etkisi düşünüldüğünde uzun vadede çok da ekonomik ve çev-
reci olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumda tuz yerine nasıl bir kimyasal ya da kimyasallar kullanalım ki 
tuz gibi buzu eritsin ancak betona ve çevreye etkisi en düşük düzeyde olsun? Bu konuda fikir yürütebil-
mek için isterseniz araştırma yapalım? Bu konuda yapılan çalışmaları bulup inceleyelim.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Buzu eriten ve onu yoldan uzaklaştıran tuz gibi işlev gören tuzdan farklı maddeler de bulunmaktadır. Son 
yıllarda potasyum asetat (KAc), kalsiyum magnezyum asetat (CMA) veya kalsiyum magnezyum potasyum ase-
tat gibi asetat bazlı buz çözücü maddeler klorür içermeleri ve buzu çözmede etkin oldukları için birçok ülke ta-
rafından kar yağışının olduğu dönemlerde öncelikli olarak kullanılmaktadır. Tuzun çevreye verdiği zararı en aza 
indirecek ekonomik ve çevre dostu maddelere kış şartları ağır geçen bütün ülkelerde ihtiyaç duyulmaktadır. Yaşa-
dığımız dünyanın ekolojik tahribatının en aza indirilebilmesi için çevresel atıkların azaltılarak geri dönüşümün 
de artırılması gerekmektedir. Ülkemizde de bazı viyadükler ve havaalanlarında buzlanmanın önüne geçilmesi için 
kalsiyum magnezyum asetat kullanılmaktadır. Maliyetinin yüksek olması sebebiyle alternatif yöntemler kullanı-
larak maliyeti düşürmeye yönelik geri dönüşüm çalışmaları yapılabilmektedir. Örneğin kalsiyum ve magnezyum 
yumurta kabuklarından da elde edilmekte ve kalsiyum magnezyum asetat üretimi sağlanabilmektedir.  Böylece 
hem geri dönüşüm sağlanmakta hem de çevreye daha az etkisi olan bir kimyasalla buzlanma önlenmektedir. Bu-
nun yanı sıra üzüm posası kabukları, patates suyu ve pancar küspeleri de geri dönüşümle buzlanmayı önlemede 
kullanılmak üzere araştırılmaktadır. Aşağıda size atık kimyasallarla CMA eldesi örneği yol gösterici olarak veril-
miştir. Siz de öğrencilerinizi bulunduğunuz bölgedeki atıklara yönlendirebilir, farklı çalışmalar yapmasını sağla-
yabilirsiniz. 

Tuz miktarının donma noktasının düşürülmesinde etkili olduğunu biliyoruz. Siz de araştırmanız sonu-
cunda tuz yerine kullanılmasının daha uygun olduğunu düşündüğünüz kimyasalı (Geri dönüşüm ürünü 
veya doğadaki bir atık madde olmasına öncelik veriniz.) belirleyiniz. Belirlemiş olduğunuz kimyasaldan 
farklı miktarlarda çözeltilerini hazırlayarak donma noktasına etkisini tuzla (örneğin NaCl) karşılaştırarak 
belirleyiniz. Tüm bunları yaparken kullandığınız kimyasalın etkisini fayda-zarar, fiyat-performans, eko-
nomiklik, etkili olduğu sıcaklık aralığı, üretilebilirlik, koroziflik özellikler gibi ölçütlere göre tuzla (örneğin 
NaCl) karşılaştırarak değerlendiriniz. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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BUZLANMAYI ÖNLEYİCİ KİMYASAL ÜRETİMİNDE YARATICI PROBLEM 
ÇÖZME SÜREÇLERİ

Tuzun buz üzerine etkisi ile ilgili olarak öğrencilerden istenilen tuza alternatif kimyasallar araştırmasının 
devamı olarak yaratıcılık tekniklerinden CoRT-1 ve SCAMPER tekniği ile hazırlanmış örnek şablonlardan biri-
ni öğrencilerinizin kullanmasını sağlamalısınız. CoRT düşünme uygulamalarının genişletme basamağını oluş-
turan CoRT-1 bireylerin gündelik yaşamlarında karşı karşıya kalabilecekleri durumlara geniş bir çerçeveden 
bakarak olayların farklı yönlerini görebilmelerini sağlamaktadır (Bono, 2002). SCAMPER ise yönlendirilmiş 
bir beyin fırtınası tekniğidir. Bu teknik her koşulda bir çözüm önerisi sunularak çıkış kapısı bulabilmeye yön-
lendirmektedir (Özyaprak, 2016). CoRT-1 şablonunda 10 basamak bulunmaktadır ve her basamakta öğrenci-
lere cevaplanması istenen sorular yöneltilmiştir. SCAMPER şablonunda ise deneylerini sürdürebilmeleri için 7 
farklı soru bulunmaktadır. Bu sorulara yanıt verirken öğrenciler deney tasarımını bir format içerisinde gerçek-
leştirebileceklerdir. Eğer öğrenciler bireysel çalışıyorsa bireysel; grup yapıldıysa ise bu formlardan birinin çıktı-
sını alarak grupların kendi içerisinde doldurmalarını sağlayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken öğrenci-
lerin fikirlerini rahatlıkla söylemeleri ve bunları dile getirirken siz ve akranları tarafından yargılanmamalarıdır. 

CoRT - 1

Basamak 1 Fikrin inceleme yöntemi (PMI)

Karşı karşıya kalınan bir durumla ilgili olumlu, olumsuz ve 
ilginç yönler incelenir. P (Plus-Artı): Bir durum hakkındaki 
olumlu fikirlerdir. M (Minus-Eksi): Bir durum hakkındaki 
olumsuz fikirlerdir. I (Interest-İlginç): Bir durum hakkındaki 
ilginç fikirlerdir.

ATIK KİMYASALLARLA CMA ELDESİ

Kalsiyum magnezyum asetat (CMA), asetik asit ile dolomit kireç taşının (CaCO3) tepkimesi sonucun-
da oluşmaktadır. CMA’nın oluşum denklemi aşağıdaki gibi gösterilebilir.

CaCO3 + MgCO3  +  4CH3COOH  →  (CH3COO)4CaMg  +  2CO2  +  2H2O

Laboratuvar ortamında kalsiyum oranı yüksek olan yumurta kabukları ve asetik asit olarak da sirke 
kullanılarak CMA üretimi sağlanabilmektedir.

Kalsiyum için, yumurta kabukları zarlarından ayrılarak ezilir.
Magnezyum için, sandoz tablet alınarak ezilir.
Yumurta kabuğu ve sandoz tablet karışımı üzerine doğal sirke ilave edilerek yaklaşık 1 hafta bekletilir.
Bir hafta sürenin sonunda elde edilen çözelti süzülerek, sıvı kısmı buharlaştırılır.
CMA kristalize hâle getirilir.
Sirkeden geçirme işlemi tepkimeye girmeyen yumurta kabukları için 3 kez tekrarlanır.
Elde edilen CMA tuzunun farklı derişimlerdeki (%5’lik, %10’luk ve %20’lik) solüsyonları hazırlanarak 

donma noktalarını tespit edilmeye çalışılır.

Yukarıda verilen "Atık Kimyasallarla CMA Eldesi" deneyi alternatif olarak verilmiştir. Asıl olarak aşağıdaki 
süreçlerin kullanılarak tuza alternatif bir kimyasal malzeme üretilmesi gerekmektedir.
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Basamak 2
Tüm faktörleri göz önüne 
almak (CAF)

Karşı karşıya kalınan bir durumu etkileyen bütün 
faktörlere odaklanarak  geniş bir pencereden bakmak 
amaçlanmaktadır.

Basamak 3 Kurallar (Rules)
Bu basamakta, sağlam bir düşünme sürecinden geçerek 
iyi belirlenmiş kuralların PMI ve CAF ’ın uygulanması için 
gerekli olduğu üzerinde durulmaktadır.

Tuza alternatif olarak kullanılabilecek kimyasalların neler olduğu ile ilgili yaptığınız araştırmada belirle-
diğiniz maddelerin olumlu, olumsuz ve ilginç özelliklerini tablolaştırarak sununuz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kimyasal Madde Olumlu Özelliği Olumsuz Özelliği İlginç Özelliği

Kullanmayı planladığınız kimyasal veya kimyasalları hangi özellikleri bakımından tercih ettiğinizi çevre-
ye etkisi (geri dönüşüm malzemesi mi, doğal yollarla mı elde ediliyor), ekonomiklik, verimlilik gibi farklı 
faktörlerle ilişkilendirerek açıklayınız.

Önerdiğiniz kimyasallardan birini seçerek yollarda buzlanmayı azaltması için kullanım ve uygulama şek-
linin nasıl olması gerektiğini maddeler hâlinde yazınız. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Basamak 4 Sonuçlar (Consequences)

Karşı karşıya kalınan bir durumu sonuçlarının incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Sonuçlar karar verme açısından oldukça 
önemlidir. Bireyin diğer insanların düşüncelerine göre 
karar vermesinin ön planda tutulmasını sağlamaktadır. 
Kısa, orta ve uzun vadeli sonuçların ortaya konulması 
gerekmektedir.

Basamak 5 Amaçlar (Objectives)

Hedeflerin belirlenerek tanımlanması ön plandadır. 
Hedefler belirlenirken eylemlerde bulunulur bu nedenle 
eylemlerden önce amaçlanan durumların belirlenmesi 
esastır.

Basamak 6 Planlama (Planning)

Bundan önceki basamaklar bir araya getirilerek detaylı 
bir çizelge hazırlayarak planlama yapılmaktadır. Planlama 
basamağında hedefler, sonuçlar, konuların içerdiği 
faktörler (CAF), fikirlerin ele alınması (PMI) basamaklarının 
bir araya getirilmesi söz konusudur.

Seçtiğiniz kimyasalın kullanılması durumunda kısa ve uzun vadede elde edilecek sonuçlarını açıklayınız.

Seçtiğiniz kimyasal ile ilgili ulaşmak istediğiniz hedeflerinizi belirleyiniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Basamak 7 Öncelikler (Priorities)
Karşı karşıya kalınan bir durum için değişkenler belirlenerek 
öncelikler sıralanır. Birden fazla alternatif arasından seçim 
yapılarak öncelikler belirlenir. 

Basamak 8 Alternatifler (Alternatives)

Karşı karşıya kalınan bir durum için herkes tarafından 
bilinen düşünceler dışında farklı alternatifler üretme 
becerisine ulaşılması amaçlanmaktadır. Karşılaşılan bir 
durumda farklı seçenekler ortaya koyma karar vermeyi 
kolaylaştırır. 

Seçtiğiniz kimyasalın etkililiğini belirleyebilmek için bir çalışma/deney yapmanız gerekmektedir. Belirle-
diğiniz hedefleri temele alarak nasıl bir çalışma/deney planı yaparsınız?

Seçtiğiniz kimyasalın etkililiğini belirleyebilmek için planladığınız çalışmada/deneyde hangi değişkenleri 
araştıracağınızı öncelik sırasına göre belirleyerek tekrar düzenleme yapınız.

Planladığınız çalışma/deneyin olası olumsuzluklarına karşı alternatif seçenekleri belirleyiniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Basamak 9 Kararlar (Decisions)

Hayatımızın her alanında karşımıza karar vermemizi 
gerektiren durumlar ortaya çıkar. Bu basamakta, karar 
vermeden önce önceki basamakların bir araya getirilmesi 
gerektiği amaçlanır. 

Basamak 10
Diğer insanların görüşleri 
(OPV)

Diğer insanların düşünceleri, bakış açıları, görüşleri bizim 
düşüncelerimizi genişletir. Onların görüşlerini anlamaya 
çalışırsak daha yararlı bir bakış açısı geliştirebiliriz.

Yapmayı planladığınız çalışma/deney ile ilgili aldığınız kararları başka insanlarla (öğretmenler, uzmanlar, 
konu ile ilgili çalışan kimseler) paylaşarak onların da görüşlerine başvurunuz. Yapmış olduğunuz deneyin 
sonuçlarını başka insanlarla paylaşınız. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Önceliklerinize ve alternatiflerinize göre planınıza son şeklini vererek kararınızı nedenleriyle birlikte 
açıklayınız ve deneyini yapınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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SCAMPER

SCAMPER Başlığı Temel Sorusu Tasarım Sorusu

S-Subsitute (Yerine Koyma): 
Hâlihazırda bulunan  nesnelerin/
fikirlerin yerine alternatif olarak 
kullanılabilecek fikirler/nesneler 
belirlemek amaçlanır.

Elimdeki nesnenin/fikrin 
yerine başka ne kullanabilirim/
koyabilirim?

Buzlanmayı önlemede tercih 
edilen tuz yerine hangi 
kimyasal veya geri dönüşüm 
maddesini kullanabilirim?

C- Combine (Birleştirme): 
Farklı nesneler veya fikirlerin 
birleştirilmesi sonucu yeni fikir/
nesne oluşturulması amaçlanır. 

Hangi fikirleri/nesneleri 
birleştirebilirim?

Kullanacağım alternatif 
kimyasal için neleri bir araya 
getirebilirim?

A-Adapt/Adjust (Adapte Etme/
Uyarlama): Değişebilecek 
durumlara göre hâlihazırda 
bulunan nesnenin üzerinde 
değişikler yaparak yeni 
durumlara uyarlama 
amaçlanmaktadır.

Elimdeki nesneyi değişen 
koşullara uyum sağlayacak 
şekilde nasıl farklılaştırabilirim?

Kullanacağım kimyasalı ilerde 
koşullar değişirse ( örneğin 
sıcaklığın daha düşük olması 
durumunda) yeni koşullara 
uyumunu nasıl sağlayabilirim?

M-Modify/Minify/Magnify 
(Modifiye Etme/Küçültme/
Büyütme): Özgün bir nesne 
veya fikre ulaşabilmek için 
hâlihazırda bulunan ürünün 
üzerinde değişikler yapılması 
amaçlanmaktadır.

Elimdeki nesnenin nesini 
büyülterek/küçülterek/modifiye 
ederek farklı ve özgün bir ürün 
elde edebilirim?

Kullanacağım kimyasalı 
nasıl özgün bir ürün hâline 
getirebilirim?

P-Put to Other Uses (Başka 
Yerlerde Kullanma): Eldeki 
nesnenin esas amacı dışında 
da kullanılabilir olmasını 
amaçlanmaktadır.

Elimdeki nesneyi başka bir yerde 
kullanabilir miyim? Nerede ve 
nasıl kullanabilirim?

Kullanacağım kimyasalı başka 
nerede, nasıl kullanabilirim?

E-Eliminate (Elemine 
Etme): Hâlihazırda bulunan 
nesnenin özelliklerinde 
değişiklikler yapılarak daha 
yararlı, başarılı hâle getirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Elimdeki nesneyi daha iyi hâle 
getirebilmek için nesneden 
çıkarabileceğim bir şey var mı? 
Ya da sistemden neyi çıkarmam 
daha iyi bir sonuca sebebiyet 
verir?

Kullanacağım kimyasalı daha 
yararlı ve ekonomik hâle 
getirebilir miyim?

R-Rearrange/Reverse (Yeniden 
Düzenleme/Tersine Çevirme): 
Nesnelerin veya fikirlerin var 
olan durumlarının yeniden 
düzenlenmesi ile alternatif 
sonuçların, uygulamaların, 
fikirlerin düşünülmesi 
amaçlanmaktadır.

Var olan sistem tersine 
çevirebileceğim ya da 
örüntüsünü değiştirebileceğim 
bir şey var mı?

Tuzlamaya ihtiyaç duymayan 
asfalt/beton yapısı veya 
mekanizması nasıl olabilir?
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Öğrencilerin kışın yollarda buzlanmayı önlemek amacıyla kullanılan tuza alternatif olarak geliştirdikleri 
ürünleri fayda zarar, fiyat-performans, ekonomiklik gibi parametrelerle karşılaştırmaları ve rapor olarak sunma-
ları sağlanır.

Aşağıda size örnek ölçütlerin olduğu bir tablo öneri olarak verilmektedir. Siz yukarıda belirlenen hedefler doğ-
rultusunda öğrencilerin geliştirdiği ürünün ölçütlerini belirleyerek ürün değerlendirmesini sağlayınız. Ölçütleri 
belirlerken özelden genele doğru bir sıralama yapmanız önerilmektedir.

Kaynama noktası alçalması, koligatif özelliklerden birisidir. Aşağıdaki okuma parçasını okuyarak bu özel-
liği anlamaya çalışınız. 

KIŞIN BUZLANMAYI ENGELLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Karşılaştırılan Özellik

Karşılaştırılan Kimyasallar

Kanıtınız
Tuz (karşılaştırma yaptığınız 

kimyasal örneğin NaCl) Geliştirilen ürün

Ekonomiklik

Çevreye etkisi (Geri dönüşüm 
malzemesi mi, doğal yollarla 

mı elde ediliyor?)

Korozif etkisi

Etkili olduğu sıcaklık aralığı

Etkili olduğu optimum sıcaklık

Üretilebilirlik

ATIK ISI ZARARININ ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR Mİ?

Teknolojinin ve sanayinin gelişmesi bir taraf-
tan enerji tüketimini artırırken, diğer taraftan da 
çevreye verdiği zararları da artırmaktadır. Bu ne-
denle ülkemizde de yenilenebilir enerji kaynakla-
rından biri olan jeotermal enerjinin kullanımında 
artışa gidildiği görülmektedir. Ancak jeotermal 
sistemlerden enerji üretiminde büyük oranda atık 
ısı da oluşmaktadır (Görsel 12.9). Çevreye zarar 
vermemesi için bu atık ısının dağıtılması gerek-
mektedir. Atık sıcak suların yer altına verilmesi 
gerekirken soğutulmadan göllere ve nehirlere yön-
lendirilmesi suda termal etkiye sebep olmakla bir-
likte toprak yapısını da tahrip ederek canlı yaşamı-
nı tehdit etmektedir. Bunun yanı sıra atık suda bulunan çözünen madde miktarının da artması, buhar basıncını 
düşürürken kaynama noktasının yükselmesine sebep olmaktadır. Isınan su Marmara Denizi’nde olduğu gibi 

Görsel 12.9 Jeotermal Enerji Santrali
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OSMOTİK BASINCIN GÜNLÜK YAŞAMDAKİ YERİ

Osmoz, az derişik bir ortamdaki (seyreltik çözelti) çözücü moleküllerinin veya suyun yarı geçirgen bir zarın 
(membran) içinden geçerek çok derişik başka bir ortama geçişine verilen addır.

Görsel 12.10 Suda bekletilen pirinç Görsel 12.11 Ters Osmoz

TERS OSMOZ

BASINÇ

TUZLU SU SAF SU

Tuz
Molekülü

Su
Molekülü

Zar

Pirinç veya nohut pişirilmeden önce bir süre suda bekletildiğine şahit olmuşsunuzdur (Görsel 12.10). Bu 
sürede az yoğun ortam olan suyun çok da yoğun ortam olan tarafa yani pirince geçişi gerçekleşmektedir. Belli 
miktarda suyu içerisine alan pirinç veya nohut da hacim olarak şişer ve büyürler. Pirinç veya nohut içerisindeki 
katı moleküller ise su tarafına geçiş yapamazlar. Bu durum hücre üzerinde bir basınç yaratmaktadır. Bu da os-
motik basınç olarak adlandırılmaktadır. Osmotik basınç zarın su tarafına şişmesine sebep olurken bizler onları 
şişmiş pirinç ve nohut olarak görürüz. 

Peki bunun tersi mümkün müdür? 1970’li yıllardan beri tüm dünyada kullanılmaya başlayan ters osmoz 
sistemi başlarda pahalı olduğu için gemilerde deniz suyunun içme suyuna dönüştürülmesi amacıyla kullanıl-
mıştır. Zamanla ucuzlayan bu teknik şu anda evlerimizde su arıtmada kullanılmaktadır. Ters osmozda osmotik 
basıncın tersine bir basınç uygulanarak mineralce zengin olan suyun yarı geçirgen bir zarın diğer tarafına mi-
nerallerinden arınmış olarak geçmesi söz konusudur (Görsel 12.11). Sisteme uygulanan basınç durdurulursa 
ise sistem osmoza geri döner.

Sizce osmoz ve ters osmoz başka hangi durumlarda kullanılabilmektedir? Günlük hayatta karşılaşabilecek 
durumlar üzerinde açıklama yapınız.

sudaki kimyasal oranını artırarak fiziksel ve biyolojik kirliliğe sebep olarak canlıların da bu sıcak sudan olum-
suz etkilenmesine sebep olmaktadır. 

Acaba suyun donma noktasına olduğu gibi yüksek sıcaklıktaki suların da kaynama noktasına dışarıdan 
etki etmemiz mümkün müdür? Nasıl etki edebileceğimizi tartışarak çevrenizde bulunan örnekler ile açıklama 
yapınız. 

Osmotik basınçta çözeltilerin bir diğer koligatif özelliklerindendir. Bu özelliğin ne olduğunu ve günlük ya-
şamdaki kullanım alanlarını öğrenelim.
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ÜRÜN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Bu ölçme aracı geliştirmiş olduğunuz ürünün aşağıdaki altı kritere göre değerlendirilmesini içermektedir. 
Her bir ölçüt 1 ile 4 puan arasında değerlendirilecektir. Yapılan puanlamalarda aşağıdaki durumlar göz önünde 
bulundurulmalıdır. Ürün değerlendirilmesi sürecinde her bir ölçüte göre açıklama aşağıda verilmiştir.

Ekonomiklik ölçütü için: Geliştirilen ürünün tuzlamada kullanılan kimyasala göre fiyatının karşılaştırıl-
ması sonucunda daha uygun, üretim maliyetinin düşük olması özellikleri göz önünde bulundurulacaktır.

Çevreye etkisi ölçütü için: Elde edilen kimyasalın geri dönüşüm malzemelerinden üretilmiş olması doğa-
da kendi kendine çözünmesi, doğaya zarar vermemesi özellikleri göz önünde bulundurulacaktır.

Korozif etkisi ölçüsü için: Korozif etkinin hiç olmaması veya olması durumunda kaç farklı tür yüzeye etki 
ettiği göz önünde bulundurulacaktır.

Etkili olduğu sıcaklık aralığı ölçütü için: Elde edilen kimyasalın etkili olduğu sıcaklık aralığının ne kadar 
düşük ve geniş olması göz önünde bulundurulacaktır.

Etkili olduğu optimum sıcaklık ölçütü için: Elde edilen kimyasalın etkili olduğu ideal sıcaklığın ne kadar 
düşük olduğu göz önünde bulundurulacaktır.

Üretilebilirlik ölçütü için: Ürünün kolay ve yüksek hızla üretilebilir olması göz önünde bulundurulacaktır.

Yönerge: “Ürün Değerlendirme Ölçeği”ne bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

KIŞIN BUZLANMAYI ENGELLEMEK AMACIYLA GELİŞTİRİLEN ÜRÜN DEĞERLENDİRME 
DERECELEME ÖLÇEĞİ

Çok İyi 
(4) 

İyi 
(3) 

Orta 
(2) 

Geliştirilebilir
(1) 

Ekonomiklik

Çevreye etkisi 

Korozif etkisi

Etkili olduğu sıcaklık aralığı

Etkili olduğu optimum sıcaklık

Üretilebilirlik
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ETKİNLİK NO : 13
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-1

MODÜL/TEMA : Asitler ve Bazlar

ÖĞRENME ALANI : İndikatörlerin Çalışma Prensibi

ETKİNLİK ADI : RGB’ den İndikatöre

YÖNTEM VE TEKNİK : Yaratıcı Problem Çözme/Tasarım Döngü Aşamaları/Fetem (STEM)

SÜRE : 6*40 dk.

KAZANIMLAR

13.1. İndikatörlerin çalışma prensibini deney yaparak keşfeder. 
a. İndikatörlerin farklı maddelerle etkileşimi sonucu oluşan renk değişimi üzerinde durulur.
b. Çeşitli indikatörlerin (doğal ve yapay) renk değişiminin pH, asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilmesi sağlanır.
c. İndikatörlerin çalışma prensipleri tartışılır.

13.2. Doğal maddelerden faydalanarak özgün bir pHbelirleme yöntemi tasarlar. 
a. Çeşitli bitkilerden indikatör üreterek pH-renk skalası oluşturmaları sağlanır.
b. pH belirleyen yöntem tasarlarken antosiyanin içeren bitkiler indikatör olarak kullanılabilir.
c. Tasarlanan yöntem hassasiyet, dayanıklılık, sürdürülebilirlik vb özellikleri bakımından değerlendirilir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

HEDEFTEN HABERDAR ETME VE GİRİŞ

Bilgi Temelli Hayat Problemi

Bilge bir gün eve üzgün bir şekilde gelir. Bu problemle daha önce de karşılaşmışlardır. Artık bu proble-
mi çözmek istemektedirler. Bir kimya firmasının Ar-Ge’sinde (Görsel 13.2) yöneticilik yapan kuzeni Alperen 
Bey’den yardım istemeye karar verir. Alperen Bey’e durumu anlatır ve kendisinden yardım ister. Sınıftaki ak-
varyuma pek çok defa balık almalarına, yemlerini tarif edildiği şekilde vermelerine ve akvaryum içerisindeki sı-
caklığı ısıtıcı ile ayarlamalarına rağmen balıklarının her seferinde öldüğünü ifade eder. Alperen Bey ölümlerin 
nedeninin ne olabileceği ile ilgili sorular sorduğunda Bilge, akvaryumun suyunu hangi koşullarda ve ne zaman 
temizlemeleri gerektiğini bilmediklerini ve balıkların bundan dolayı ölebileceğini söyler. Sizler bu Ar-Ge ekibi-
nin üyeleri olduğunuzu düşünün. Bilge’nin problemini çözmesine yardım eder misiniz?
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Bu Ar-Ge ekibinde Tablo 13.1'deki uzmanlar yer almak-
tadır. (Öğretmen tabloda yer alan meslekler ve çalışma alanla-
rı ile ilgili açıklamalar yapmalıdır.) Güçlü ve zayıf yönlerinizi 
göz önünde bulundurarak bu mesleklerden birini, grubunuz-
da tartışarak seçiniz. İsimlerinizi ve belirlediğiniz meslekle 
ilgili güçlü yönlerinizi Tablo 13.1'de ilgili yerlere yazınız. Bu 
çalışma boyunca, belirlediğiniz mesleklerin uzmanlık alan-
ları ile ilgili olan çalışmalarda birinci dereceden siz sorumlu 
olacaksınız. Lütfen bunu unutmayınız.

Öğrencilerin etkinlik kapsamında belirli meslekleri seç-
meleri, öğrencilerde kariyer bilinci geliştirmek, güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkına vararak öz farkındalık becerilerini geliştir-
mek ve geleceğin meslekleri ile öğrencileri tanıştırmak amacıyla 
gerçekleştirilen bir faaliyettir. Bu kısımda öğretmen öğrencilere 
belirtilen bu vurguları mutlaka yapmalıdır. Görsel 13.3’te veri-
len ve Dünya Ekonomik Forumu Geleceğin Meslekleri Raporu 
2020’de yer alan ilk 20 meslekten öğrencilere bahsedilerek gele-
ceğin meslekleri tanışmaları sağlanabilir.

Görsel 13.1 Akvaryum Görsel 13.2 Ar-Ge Çalışanları

 GELECEĞİN

MESLEKLERİ
RAPORU

2020

DÜNYA

EKONOMİK

FORUMU

 

VERİ ANALİSTLERİ VE VERİ BİLİMCİLER
YAPAY ZEKÂ VE MAKİNE ÖĞRENİMİ UZMANI
BÜYÜK VERİ UZMANI
DİJİTAL PAZARLAMA VE STRATEJİ UZMANI
PROSES OTOMASYON UZMANI
İŞ GELİŞTİRME UZMANI
DİJİTAL DÖNÜŞÜM UZMANI
BİLGİ GÜVENLİĞİ ANALİSTİ
YAZILIM VE UYGULAMA GELİŞTİRİCİLERİ
NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) UZMANI
PROJE YÖNETİCİSİ
İŞLETME HİZMETLERİ VE YÖNETİM YÖNETİCİLERİ
VERİTABANI VE AĞ UZMANLARI
ROBOTİK MÜHENDİSİ
STRATEJİK DANIŞMAN
YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANALİSTLERİ
FİNTECH MÜHENDİSİ
MEKANİK VE MAKİNE TAMİRCİLERİ
ORGANİZASYONEL GELİŞİM UZMANLARI
RİSK YÖNETİMİ UZMANI

Görsel 13.3 Geleceğin Meslekleri (WEF, 2020)

Meslekler Öğrenci Adı Soyadı Görevi Alma Nedeni (Güçlü Yönü)

Biyolog

Analitik Kimyacı

Teknoloji Uzmanı

Veri Analisti

Proses Validasyon Mühendisi

Kalite Kontrol Uzmanı

Tablo 13.1 Kimya Ar-Ge ekibi 
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SINIRLILIKLAR

Sizlere verilen problemi belirli sınırlılıkları dikkate alarak çözmeniz gerekmektedir. Bu sınırlılıklar gelişti-
rilecek ürün için de birer ölçüttür. Etkinlik sonunda, geliştirilecek olan ürünler bu ölçütlere göre değerlendiri-
lecektir. 

(Bu ölçütlerden öğrenciler etkinlik öncesinde haberdar olmalıdır. Aşağıda bazı sınırlılıklar verilmiştir. Fakat bu 
sınırlılıklar öğretmen ve öğrenciler tarafından geliştirilebilir.)

• Bulunan çözümler öğrenciler tarafından laboratuvar dışında uygulanabilir olmalıdır.
• Yüksek maliyet gerektiren çözümler olmamalıdır.
• Sürdürülebilir olmalıdır.

BİLGİ EDİNME

Giriş Etkinlikleri

(Bilgi edinme aşamasında problemin tam olarak tanımlanması sonrasında problemin çözümü için gerekli 
kavramların öğrenciler tarafından bilinmesi gerekmektedir. Öğretmen öğrencilere bu konuda rehberlik etmelidir.)

Bilge akvaryumdan çektiği fotoğrafları (Görsel 13.4 ve Görsel 13.5) kuzeni Alperen Bey’e gösterdi. Alperen 
Bey, Bilge’nin anlattıklarından ve görsellerden yola çıkarak balık ölümlerinin akvaryum kirliliğinden kaynak-
landığını anladı.

Görsel 13.5 Akvaryumda ölmüş balıkGörsel 13.4 Kirli Akvaryum

Sizce sudaki kirlenmenin nedeni ne olabilir. Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Balıkların dışkısından kaynaklanan amonyak ve üre kirlenme nedeni olabilir.

Solunumla ortaya çıkan karbondioksit kirlenme nedeni olabilir.
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• Sizce suyu kirleten bu maddeler suda nasıl bir kimyasal değişime neden olmuş olabilir ki 
balıklar ölümüne neden olsun? 

• Görsel 13.6 ve Görsel 13.7 ‘de verilen grafikleri inceleyerek akvaryumun karbondioksit ve 
amonyak miktarının artışından nasıl etkilendiğini tartışınız.

Grafikleri incelediğinizde akvaryumun kirlenmesine neden olan karbondioksit (CO2) ve amonyağın (NH3) 
suyun pH değerinde nasıl bir değişiklik meydana getirdiğini gördünüz. Acaba balıkların ölümü pH değerinin 
değişiminden kaynaklanıyor olabilir mi?

pH değerinin balıkların yaşamı için önemli olup olmadığını anlamak için sizlere verdiğimiz makaleyi Ar-
Ge ekibinizdeki biyolog liderliğinde okuyunuz.

Öğretmen, Su Ürünleri İçin pH’nın Önemi (Ölmez ve Saraç, 2009) adlı makaleyi öğrencileriyle paylaşmalıdır. 
(Öğretmen konuyla ilgili başka güncel makaleler de paylaşabilir.). Verilen makalenin biyolog olan öğrenci liderli-
ğinde incelenmesi istenir. 

Makaleyi okurken aşağıdaki noktalara dikkat ediniz. Bu noktaları dikkate alarak pH’daki değişimin balık-
ların yaşamına etkileri ile ilgili bir bilgi grafiği hazırlayınız.

Görsel 13.6 Karbondioksit miktarına göre pH 
değişimi (Grafikteki değerlerin yorumlanabilmesi 

için öteleme yapılmıştır.)

Görsel 13.7 Amonyak miktarına göre pH
değişimi
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• Balıkların yaşaması için uygun pH değerleri nedir?
• pH’ daki değişim balıkların yaşam süreçlerini nasıl etkilemektedir?
• Balıkların üremesine, büyümesine pH’nın etkisi nasıldır?
• Her balık türü için uygun pH değeri aynı mıdır?

Öğrencilerden beklenen aşağıdaki örnek olarak verilen bilgi grafiklerine (Görsel 13.8, Görsel 13.9) 
benzer bir bilgi grafiği hazırlamalarıdır. Bu görseller öğrencileri yönlendirmede rehberlik etmesi için öğ-
retmen için verilmiştir. Öğrenci çizimlerinden sonra öğrencilerle karşılaştırma için paylaşılabilir.
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Öğrencilerin okudukları makaleden yaptıkları çıkarımlar ile hazırladıkları bilgi grafiklerinde ifade edilen bil-
giler, öğrenciler ile birlikte değerlendirilerek aşağıdaki sorular cevaplanır.

• Balıkların yaşaması için uygun pH değerleri nedir?

• Balıkların yaşamsal faaliyetleri (üreme, büyüme) için gerekli pH aralıkları nedir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

5,4-11,4 aralığı dışında kalan pH değerleri balıklar için oldukça tehlikelidir.

pH= 6-7,2 balık yumurtaları için en uygun değerlerdir.

pH= 5-9 aralığı balıkların yaşamı için en uygun  aralıktır.

Balıkların türlerine göre bu değerler değişiklik gösterebilir.

(Verilen pH aralıkları balık cinsine göre değişebilir, öğrencilere verdiğiniz kaynaktaki bilgileri referans 
alınız.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 13.9 Bilgi grafiği örneği 2
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• İncelediğiniz makaleden pH değerinin balıkların yaşamsal faaliyetleri için ne kadar önemli olduğu-
nu öğrendiniz. pH değerinin değişmesine kirliliğin sebep olduğundan da bahsetmiştik. Şimdi Görsel 
13.10 ve Görsel 13.11’i inceleyerek pH değişimine sebep olan reaksiyonları inceleyiniz.

• pH’nın asitlik ve bazlığın bir ölçüsü olduğunu daha önce öğrenmiştiniz. Aşağıdaki görsellere de 
(Görsel 13.10, Görsel 13.11) bakarak akvaryumda meydana gelen değişim nedir? Tartışınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

(Öğrencilerden gelmesi muhtemel cevap aşağıda verilmiştir. Burada öğrencilerin pH kavramı ile ilgili 
daha önce öğrendikleri ön bilgilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.).

pH değeri asitliğin ve bazlığın bir ölçüsü olan matematiksel olarak hesaplanmış bir ifadedir. Suda hid-
rojen iyonlarının miktarı arttıkça pH değeri ve dolayısıyla asitlik artmaktadır. Suda hidroksit iyonlarının yo-
ğunluğu arttıkça ise pH değeri artmakta asitlik azalmaktadır. Sulu çözeltilerin pH değerleri 0-14 aralığında 
değişmektedir. pH= 0-6 arasında ise çözelti asidik pH=7 ise nötr, pH=8-14 ise çözelti baziktir.

Burada CO2’in su ile tepkimesi nedeniyle H+ iyonları oluşmakta ortam asidik olmaktadır. pH buna bağlı 
olarak düşmektedir. NH3’ün su ile tepkimesi nedeni ile de OH- iyonu oluşmakta ortam bazik olmaktadır. 
Bundan dolayı da pH yükselmektedir.

Görsel 13.11 Amonyak su tepkimesi
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Görsel 13.10 Karbondioksit su tepkimesi
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Öğrendiğiniz bilgiler ışığında senaryodaki problemi yeniden tanımlayınız.
(Öğrenciler bu aşamadan sonra problemi net bir şekilde tanımlamalıdır. Bundan sonraki süreç pH kav-
ramı üzerinden devam edecektir.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Balıkların yaşamlarında pH değeri önemlidir. Akvaryumdaki balıkların ölüm sebepleri suyun asidik veya 
bazik olarak kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Suyun gerekli durumlarda değiştirilmemesi durumunda 
balıkların yaşaması için uygun şartlar gittikçe bozulmakta ve balıklar ölmektedir. pH 5-11 arasında balıklar 
yaşamını sürdürebilse de balıkların yaşaması için uygun pH aralığı 5-9, maksimum üreme için uygun pH ise 
6 ve 7,2 değerleri arasındadır. Akvaryumdaki suyun pH’sı balıklar için uygun olmayan değerlere geldiğinde 
balıklar ölmekte veya hastalanmaktadırlar. Bu nedenle balıklar için uygun olmayan pH aralığına gelinme-
den akvaryum suyu değiştirilmelidir.
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Problemin tekrar tanımlanmasının ardından öğrencilere aşağıdaki sorular teker teker yöneltilir.

• Bilge, balıkların suyunu ne zaman değiştirilmesi gerektiğine nasıl karar verebilir?

• Akvaryumun suyunu ne zaman değiştireceğine karar vermek isteyen Bilge ne yapmalıdır? 

• Akvaryumdaki pH değerini nasıl ölçebilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bilge ve arkadaşları suyun pH değerini ölçebilirse suyu ne zaman değiştireceğini tespit edebilir.

Suyun pH değerini kontrol etmeli ve pH değeri tehlikeli bölgeye gelmeden suyu değiştirmelidirler.

Suyun pH değerini ölçmek için pH metre, pH test kâğıtları, turnusol kâğıdı kullanılabilir.

• Önerdiğiniz yöntemlerin her yerde uygulanıp uygulanamayacağı, avantaj ve dezavantajlarının neler 
olabileceği bağlamında değerlendireceğiniz bir tablo hazırlayınız. 

• Tabloda, karşılaştırma yapacağınız önerileriniz [pH metre (Görsel 13.12), pH kâğıdı (Görsel 13.14), 
turnusol kâğıdı (Görsel 13.15) vb.] ve bu önerilerinizi karşılaştıracağınız değişkenler (maliyet, erişile-
bilirlik, hassasiyet, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, kullanım kolaylığı, teknik beceri ihtiyacı vb.) yer 
almalıdır. 

• Bu tablonun hazırlanmasına ve tablonun yorumlanmasına grubunuzdaki veri analisti liderlik ede-
cektir. 

• Tabloyu hazırladıktan sonra değişkenlerinizi göz önünde bulundurarak önerilerinizin avantaj ve de-
zavantajlarını belirleyerek bu önerilerin Bilge’nin probleminin çözümünde kullanılıp kullanılmayaca-
ğını tartışınız.

[Yanda örnek bir tablo (Tablo 13.2) verilmiştir. Bu tablo öğrenciler tarafından hazırlanacaktır. Ayrıca 
tablodaki değişkenlere göre önerilen yöntemlerin etkinlik kapsamında verilen problemin çözümünde 
kullanılıp kullanılmayacağı öğrenciler tarafından değerlendirilmelidir. Öğretmen bu konuda öğrencilere 
rehberlik etmelidir. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkacak olası yorumlardan bazıları aşağıda örnek 
olarak verilmiştir.]

Görsel 13.12 pH Metre Görsel 13.13 pH Kâğıdı Görsel 13.14 Turnusol Kâğıdı
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Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tablo 13.2 Önerilerin problemi çözmede uygunluğunun değerlendirilmesi 
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(Yukarıda verilen değişkenler ile ilgili veriler değerlendirilirken etkinliğin başında verilen sınırlılıklara 
dikkat çekilmelidir. Alınan cevaplar sonrası sınırlılıklara gönderme yapılarak bu çözüm önerilerinin, bu 
problemin çözümü için uygulanabilir olmadığı, farklı çözüm önerileri sunulması gerektiği sonucuna öğ-
rencilerle birlikte ulaşılmalıdır.)

pH kâğıdı ve pH metrenin maliyetleri yüksektir. Turnusol kâğıdının maliyeti ise daha düşüktür.

pH metrenin kullanımı teknik beceri gerektirdiğinden profesyoneller tarafından kullanılabilir. Çünkü 
zaman zaman kalibrasyona ihtiyaç duyulmaktadır. Saklama koşullarının iyi olması gereklidir. Yoksa sağlıklı 
ölçüm yapılamaz. pH kâğıdı ve turnusol kâğıdının kullanımı için ise teknik beceri gerekmez.

pH metre ile yapılan ölçümleri oldukça hassastır, pH kâğıdının hassasiyeti ise türüne göre farklılıklar 
gösterir. Turnusol kâğıdının hassasiyeti ise çok düşüktür.

pH metre ve pH kâğıdına erişebilirlik çok kolay değildir.  Turnusol kâğıdı daha kolay erişilebilir bir mal-
zemedir.

Akvaryumdaki ölçümlerin hassas bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekirken aynı zamanda öğrenciler 
tarafından gerçekleştirilmesi de gerekmektedir. Ayrıca önerilecek yöntemin öğrenciler tarafından kolay 
ulaşılabilir olması, maliyetinin düşük olması da önemli değişkenlerdendir. Olası çözüm yolları belirlenen 
kriterlere göre değerlendirildiğinde hiçbiri her açıdan ideal yöntem olarak görülmemektedir. Bu nedenle 
problemin çözümünde kullanılması uygun değildir.
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FİKİR OLUŞTURMA/DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Bu aşamadan sonra öğrencilerin problemin çözümüne dair alternatif çözümler üretmelerine odaklanmaları 
sağlanır. Bu amaçla bazı kavramların verilmesi ve derinlemesine öğrenilmesi gerekmektedir. Bu amaçla laboratu-
varda varsa turnusol kâğıdı ve farklı hassasiyetlerde pH kâğıdı öğrencilere verilerek incelemeleri sağlanır. Yoksa 
Görsel 13.16, Görsel 13.17, Görsel 13.18 ve Görsel 13.19 gösterilerek aşağıdaki sorular sorulur.

• Sizce turnusol kâğıdı ve pH kâğıdı nasıl çalışıyor?

• Bu kâğıtların renk değiştiren kısımlarında nasıl bir etkileşim meydana geliyor?

• pH kâğıtlarında ve turnusol kâğıtlarında belirli pH değerlerine karşılık gelen renklerin birbiriyle aynı 
olmamasının nedeni ne olabilir?

• Aşağıdaki görsellerdeki pH kâğıtlarının hassaslıkları aynı mı? Neden farklı hassaslığa sahip pH kâ-
ğıtları üretilmiş olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

pH kâğıtları ve turnusol kâğıdında farklı etken maddeler kullanılmaktadır. Bu etken maddeler asit ve 
bazlarla etkileşime girerek farklı pH’larda farklı renkleri meydana getirmektedirler.

Etken maddenin türüne göre farklı renkler oluşmaktadır.

pH kâğıtlarının hassasiyetleri birbirinden farklıdır. Farklı ölçme hassasiyeti gereken durumlar için bu şe-
kilde tasarlanmıştır.  Bir çalışmada ölçülecek pH değerine ve istenilen ölçme hassasiyetine uygun malzeme 
seçimi yapılması gerekmektedir.

Görsel 13.16 pH Kâğıdı 1

Görsel 13.18 pH Kâğıdı 3

Görsel 13.17 pH Kâğıdı 2

Görsel 13.19 pH Kâğıdı 4
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DENEYSEL ÇALIŞMA/YAPAY İNDİKATÖRLER

Alınan cevaplar sonrası indikatör olarak kullanılan çeşitli maddelerin var olduğu belirtilerek öğrencilerin 
basit bir deneysel çalışma yapması sağlanır. Bu amaçla laboratuvarda bulunan birkaç indikatör (metil oranj, 
fenol ftalein, brom timol mavisi vb.) ve seçilen indikatörlerin çalışma aralıkları dikkate alınarak daha önce 
pH değerleri ayarlanmış çözeltilerden birkaç tanesi öğrencilere verilir. Öğrencilerden indikatörlerin farklı pH 
değerine sahip çözeltilerle etkileşimini deneyerek gözlemlemesi ve gözlemlerini not etmeleri istenir. Deney 
sonrasında aşağıdaki Görsel 13.20 verilerek görselde bazı indikatörlerin bulunduğu ifade edilir. Öğrencilerden 
görseli incelemeleri ve yorumlamaları istenir. Sorgulamaya rehberlik etmek için şu sorular sorulabilir.

pH kâğıtlarında ve turnusol kâğıtlarında renk değiştiren bazı etken maddeler olduğu çıkarımında bulun-
dunuz. Bu etken maddelere asit baz indikatörü (ayıraç) adı verilir. Asit baz indikatörleri pH değişiminde 
renk değiştirerek ortamın asidik veya bazik olduğunu, asitlik ve bazlığının derecesini anlamamızı sağlar-
lar. Sizce ayıraçlarda meydana gelen bu renk değişiminin sebebi nedir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

pH değerindeki değişimin nedeni sulu çözeltideki H+ ve OH- iyonlarının derişimlerinin değişmesidir. İn-
dikatörler ortamda bulunan bu iyonlarla etkileşmeleri sonucunda farklı asitlik ve bazlık değerinde, farklı 
kimyasallara dönüşürler. Bu kimyasalların renkleri birbirinden farklı olduğundan çözeltinin veya etken mad-
delerin emdirildiği kâğıdın rengi değişmektedir.

İndikatör Asit Rengi PH Baz Rengi

Timol Mavisi Kırmızı 1,2 2,8 Sarı

Metil Oranj Kırmızı 3,1 4,5 Sarı

Brom Krezol Yeşili Sarı 3,8 5,5 Mavi

Metil Kırmızısı Kırmızı 4,2 6,3 Sarı

Turnusol Kırmızı 5,0 0,8 Mavi

Brom Timol Mavisi Sarı 6,0 7,6 Mavi

Timol Mavisi Sarı 8,0 9,6 Mavi

Fenolftalein Renksiz 8,3 10,0 Kırmızı

Alizarin Sarısı Sarı 10,0 12,1 Eflatun

Nötral Kırmızı Kırmızı 6,8 8,0 Sarı

Görsel 13.20 Yapay indikatörler ve çalışma pH’ları (MEGEP, 2011)
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• Bu tabloda ne görüyorsunuz?

• Her indikatör ile tüm çözeltilerin pH değerleri tespit edebilir mi?

• Yaptığınız deney sonucu elde ettiğiniz bilgilerle tablodaki değerler örtüşüyor mu?

• Bir çalışma için indikatör seçerken nelere dikkat edilmeli?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

(Bu aşamadan sonra öğrencilere yukarıdaki indikatörlerin yapay indikatörler olduğu, bunların dışında doğal 
indikatörlerin de olduğu ve günlük yaşamımızda doğal asit baz indikatörleriyle sık sık karşılaştığımız belirtilerek 
aşağıdaki sorular yöneltilir.)

Görsel 13.20’de verilen ve deneysel çalışmada kullanılan indikatörler yapay indikatörlerdir. Bunların dışın-
da doğal indikatörler de bulunmaktadır. Günlük yaşamda bazı doğal asit baz indikatörleriyle sık sık karşılaşıl-
maktadır. 

(Öğretmen açıklama sonrası öğrencilere aşağıdaki soruları sırasıyla yönelterek öğrencilerin günlük yaşam de-
neyimlerinin ortaya çıkarılmasını sağlar.)

Görselde farklı indikatörler ve bu indikatörlerin pH çalışma aralıkları gösterilmektedir (MEGEP, 2011). 
Bu tablodan her indikatörün her pH değerinde çalışmadığı görülmektedir. Deneysel çalışmada da elimiz-
deki indikatörlerin belirli pH’lara duyarlı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılacak çalışmalarda hangi pH aralığın-
da çalışılacaksa ona uygun bir veya daha fazla indikatör seçilmesi gereklidir.

• Daha önce çaya limon sıkıldığını gördünüz mü? Çaya limon sıkıldığında çayda nasıl bir değişim 
olur? Neden? (Görsel 13.21)

• Salatalara doğranan kırmızı lahananın üzerine limon sıkıldığında meydana gelen değişimi gördünüz 
mü? Bu değişimin sebebi ne olabilir? (Görsel 13.22)

• Sizler de bu örneklere benzer renk değişimleriyle karşılaştınız mı? Örnek verir misiniz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çaya limon sıkıldığında rengi değişmektedir. Bunun sebebi limonun asidik özellik göstermesidir. Çayda 
bulunan bir etken madde ile asit etkileşime girer ve renk değişimi meydana gelir. Kırmızı lahanaya limon 
sıkıldığında rengi mordan kırmızı-pembeye doğru değişmektedir. Burada da limonun asidik olmasından do-
layı kırmızı lahananın rengi değişmiştir. Kırmızı lahanada bulunan bir etken madde ile asit etkileşime girerek 
renk değişiminin meydana gelmesine neden olmuştur.

(Öğrenciler gül, kuşburnu, çilek gibi bitkilerin asitler ve bazlarla etkileşimini örnek olarak verebilirler. 
Eğer örnek verilmezse öğretmen doğal indikatörlere örnekler verebilir.)
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Görsel 13.21 Çayın limonla renk değiştirmesi

Görsel 13.22 Kırmızı lahananın limonla renk değiştirmesi

• Buraya kadar asit ve bazları tanımak, çözeltilerin pH değerlerini belirlemek için yapay ve 
doğal indikatörlerden faydalanıldığını öğrendik. Bu bilgiler ışığında Bilge’nin akvaryum su-
yunun ne zaman değiştirilmesi gerektiği ile ilgili probleminin çözümünde yukarıdaki doğal 
indikatörlerden (çay ve kırmızı lahana) birini seçmeniz gerekse hangisini kullanmanız uy-
gun olur? 

• Hangi indikatörün kullanılacağını nasıl belirlersiniz? 
• Seçtiğiniz indikatörün işe yarayıp yaramadığını nasıl anlarsınız?
• Çalışmanız için hangi indikatörün uygun olduğunu belirlemek için nasıl bir deney tasarlar-

sınız?
• Deneyinizi proses validasyon mühendisi liderliğinde proses şemasına dönüştürünüz.

Öğrencilerden bu soruları cevaplamak için ekiplerindeki analitik kimyacı liderliğinde bir grup toplantısı yap-
malarını ve süreci planlamaları istenir. İhtiyaç hâlinde öğretmen proses şemasının nasıl yapılabileceği ile ilgili bilgi 
vermelidir. Bu çalışma için öğrencilere 15 dk. süre verilir. Grup çalışması yaparken öğretmen grubu gözlemler, öğ-
renciler ihtiyaç duyduğunda onlara rehberlik eder. Bu bağlamda aşağıdaki sorular gerekli durumlarda öğrencilere 
yönlendirilir. Çalışma sürecinde sorular ve hatırlatmalarla daha önce belirlenen mesleklere vurgu yapılır.
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Öğrencilerden grup olarak yaptıkları proses şemasındaki aşamaları açıklamaları istenir. Proseste eksiklikler 
varsa öğrencilere yöneltilen sorularla bu eksiklikler giderilir. Bu kısımda bilimsel bilginin nasıl oluştuğu ve nasıl 
geliştiği öğretmen tarafından vurgulanmalıdır.

Daha önce okuduğunuz makaleden edindiğiniz bilgilerle hazırladığınız balıkların yaşamı için uygun pH 
ile ilgili bilgi grafiğini dikkate aldınız mı? Ekipteki biyolog bu konuya dikkat çekti mi?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Balıkların yaşamı için uygun pH değeri 5-11 aralığındadır. Seçilen indikatörün bu aralıklarda çalışıp ça-
lışmadığının kontrol edilmesi gerekir. Akvaryumdaki suyun belirlenen aralığın dışına çıktığı pH’nın gözlem-
lenebileceği indikatörün hangisi olduğu deneysel olarak belirlenmelidir. Seçilen indikatör, balıkların yaşamı 
için uygun pH değerlerinin dışına çıkılan değerlerde de (pH<5 ve pH>11) çalışmalıdır. 

Yukarıdaki indikatörden hangisinin bu çalışma için uygun olacağını belirlemek için yapılacak çalışma 
aşamaları proses şeması hâline getirilmiştir.

(Proses şeması örnek olarak verilmiştir. Öğrenciler şemayı detaylandırabilir. Aşama sayısını artırabilir.)

pH=4-12 Aralığında
Çözeltilerin

Hazırlanması

İndikatörleri
 Hazırlanması

Farklı pH Değerlerinde 
Meydana Gelen

Değişimin
Gözlemlenmesi

DENEYSEL ÇALIŞMA/ÇAY VE KIRMIZI LAHANANIN PH ÇALIŞMA ARALIĞININ 
BELİRLENMESİ

Proses belirlendikten sonra indikatörlerin test edilmesi amacıyla deneysel çalışma gerçekleştirilir. Bu amaçla 
hem çay hem de kırmızı lahana indikatörlerinin pH=4-12 aralığındaki çözeltiler üzerindeki etkisi tespit edilmeye 
çalışılır. Çözeltiler, öğrencilerle birlikte hazırlanabileceği gibi zaman problemi yaşanabilecek durumlarda öncesin-
de öğretmen tarafından hazırlanarak öğrencilere verilir.

• Yaptığınız deneyler sonucunda kırmızı lahana istediğiniz çalışma aralığında çalışmaya uygun bir 
indikatör müdür? Neden?

• Çay istediğiniz çalışma aralığında çalışmaya uygun bir indikatör müdür? Neden?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kırmızı lahana 0-14 arası tüm pH’ larda renk değişimi gösteren bir indikatördür. Akvaryumda balıkların 
yaşaması için gereken uygun pH’ ların dışına çıkılıp çıkılmadığının tespitinde bu indikatör kullanılabilir. Çay 
ise bu çalışmada kullanılabilecek bir indikatör değildir. Çünkü çay çözeltinin sadece asidik olup olmadığını 
gösterebilmektedir. pH değerini belirleyebileceğimiz bir veri sunmamaktadır.
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Yaptığınız çalışmada gördüğünüz gibi kırmızı lahana farklı pH değerlerinde farklı renkler (Görsel 13.23) 
vermektedir. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Bu renklerin kaynağı nedir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kırmızı lahana içerisinde bulunan, antosiyanin denilen etken madde farklı pH değerlerinde farklı madde-
lere dönüşmektedir. Bu maddelerin rengi farklı olduğundan çözeltinin rengi değişmektedir.

(Sonrasında öğretmen aşağıdaki görseli (Görsel 13.24) göstererek şu bilgileri verebilir. Kırmızı lahana 
içerisinde kırmızı, mor ve mavi renkli pek çok bitkiye rengini veren antosiyanin bulunmaktadır. Bu madde 
farklı pH değerlerinde farklı renklerdeki moleküllere dönüşmektedir. Asit baz indikatör etkisi de bu özelli-
ğinden kaynaklanmaktadır.)

Görsel 13.23 Farklı pH değerlerinde kırmızı lahana indikatörü

Araştırınız

Antosiyanin içeren pek çok bitki vardır. Bu bitkiler asit baz indikatörü olarak kullanılabilir. 
Çevrenizde bulunan antosiyanin içeren bitkileri araştırınız.

Görsel 13.24 Antosiyaninin farklı pH değerlerinde oluşturduğu moleküller
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ODAKLI FİKİR OLUŞTURMA/SORUNU ARAŞTIRMA, TARTIŞMA VE ÇÖZÜM 
YOLLARI ÜRETME/HAYAL ETME VE TASARIM ÖNERİSİ GELİŞTİRME

Öğrencilerden asitler bazlar ve indikatörlerle ilgili edindikleri bu bilgiler ışığında Bilge’nin problemini yeniden 
ele almaları istenir. Bu aşamada öğrencilerle beyin fırtınası yapılır. Beyin fırtınasında öğrencilerin önerileri hiçbir 
şekilde eleştirilmeden not edilir. Beyin fırtınası sırasında öğrencilerden daha önce kendileri için belirlenen meslek-
lerin uzmanlık alanları ile ilgili olarak da fikir üretmeleri özellikle istenir. Öğrencilere beyin fırtınası için aşağıdaki 
soru sorulur.

DENEY/SÜREÇ TASARLAMA, PLANLAMA VE TASARIMI GELİŞTİRME VE TEST 
ETME

Bu aşamadan itibaren öğrencilerin problem çözümüne dair öne sürdükleri fikirleri hayata geçirilmek için 
bir proses (süreç) tasarlamaları, süreç tasarımı sonrasında ise çözüme yönelik bir prototip tasarlamaları ve tasa-
rımlarını geliştirerek test etmeleri sağlanacaktır. Bu etkinlikte öğrencilerin yaratıcı problem çözme becerilerinin 
geliştirilmesi hedeflendiğinden, öğrenciler tarafından  daha önce ortaya atılan fikirlerin gerçekleştirmeleri tavsiye 
edilmektedir. 

Öğrencilerden öncelikle probleme yönelik kendilerinin önerdiği çözüme yönelik  bir süreç (proses) tasar-
lamaları ve bu prosesi modellemeleri istenir. Proses validasyon mühendisinin bu proseslerin ve alt proseslerin 
oluşturulması kısmına liderlik etmesi beklenmektedir. Bu modelde proses boyunca sırasıyla hangi aşamaların 
gerçekleştirileceği, her bir aşamadan sonra oluşacak çıktılar ve o çıktıların tekrar girdi olarak hangi aşamada yer 
alacağı temel bileşen olarak belirtilmelidir. Bu aşamalarda dikkat edilecek noktalara, çıkabilecek olası risklere dair 
notlar almaları bu riskleri gidermek için ne tür çalışmalar yapacaklarını belirtmelidirler. Çalışma boyunca ekibin 
bu model üzerine notlar alarak çalışmanın sonunda tasarım sürecinde takip edilecek yolu proses şeması olarak 
modellemeleri ve prototip tasarımlarını oluşturmaları beklenmektedir. Bu iki süreç iç içe devam etmelidir. Baş-
langıçta belirlenen proses basamakları tasarımı gerçekleştirirken karşılaşılan durumlar sonucunda yenilenmelidir.

• Akvaryumun pH değeri, kırmızı lahananın indikatör olarak renk değiştirme özelliğinden yararlanarak 
nasıl tespit edilebilir?

• Bu amaçla teknolojiden nasıl faydalanılabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kırmızı lahanadan turnusol kâğıdı yaparak

Ardinio ile renk algılayıcı yaparak 

Telefonda bulunan colorimetre uygulamalarındaki RGB değerlerinden faydalanarak.

Öğrencilerin ürettikleri fikirler, sınıf ortamında tartışılır ve hangisi ile etkinliğe devam edileceğine birlikte ka-
rar verilir. Eğer tek bir fikir üzerinde uzlaşma sağlanamadıysa ve sınıftaki öğrenci sayısı uygun ise birden fazla 
grup oluşturularak grupların çalışmaları ayrı ayrı yürütmesi sağlanabilir. Ortaya çıkan fikirlerin geliştirilmesinde 
teknoloji uzmanının aktif rol alması sağlanır. Ayrıca farklı branşlardan (bilişim teknolojileri, robotik gibi) destek 
alınabilir. Öğrencilerin ürettikleri fikirleri nasıl gerçekleştireceklerine dair bir araştırma yapması istenebilir. Araş-
tırma ders içerisinde yapılabileceği gibi bir sonraki hafta için görev olarak verilebilir.
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Öğrencilerden problemin çözümüne dair yaratıcı bir fikir çıkmaması durumunda öğretmene yol gösterme-
si için aşağıda örnek bir çalışmaya yer verilmiştir. 

[Öğretmen etkinliğe aşağıdaki işlenişe göre devam edebileceği gibi, örnek etkinlikte verilen fikri buldurmaya 
yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirebilir. Fikri öğrencilere buldurarak devam edilmek istenirse, ışığın analizlerde 
kullanımı ve mobil uygulamaların son yıllarda bu analizi kolaylaştırması üzerinde durulabilir. Görüntü İşleme 
Tekniği ile Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belirlenmesi (Demir ve ark, 2016) adlı makale veya benzeri bir makale 
öğrencilere verilebilir.]

• Asit baz indikatörlerinin özelliğinin farklı pH’lardaki çözeltilerde farklı renklerin gözlemlenmesi ol-
duğunu öğrendik. Sizce bu renk değişimlerinden faydalanarak pH değerini tespit etmemiz mümkün 
mü?

• Bu renkler arasındaki farkı çıplak gözle ayırt edebilir miyiz?

• Bu renkleri hassas bir şekilde nasıl ayırt edebiliriz?

• Daha önce telefonlarda yer alan renk okuyucu bir uygulama ile hiç karşılaşmış mıydınız?

(Öğrencilere sırasıyla yukarıdaki sorular yöneltilir. Burada amaç öğrencileri bu renklerin dijital tekno-
lojiler ile tanınabileceği bilgisine ulaştırmaya çalışmaktır.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İndikatörlerin farklı pH değerlerinde çözeltilerde meydana getirdikleri farklı renk ve renk tonlarından fay-
dalanarak çözeltilerin pH değerleri belirlenebilir. Kırmızı lahana örneğinde olduğu gibi bu renkleri, özellikle 
yakın pH değerlerinde çıplak gözle birbirinden ayırt etmek kolay değildir. Gözle ayırt edemediğimiz renkleri 
birbirinden ayırt etmek için teknolojiden faydalanabiliriz. Renkleri ve tonlarını ayırt etmek için farklı dijital 
teknolojiler bulunmaktadır. Bu teknolojiler genel olarak farklı sensörler, devreler yardımıyla yapılan tasa-
rımlardan ve cep telefonu uygulamalarından oluşmaktadır. Her birinin çalışma prensibi birbirinden farklıdır. 
Temel olarak bu teknolojilerde ışığın bir cisme çarpıp alıcıya (sensör, kamera) yansımasından ve yansıyan 
ışığın dalga boyunun ölçülmesinden faydalanılır. Söz konusu teknolojiler aracılığı ile renkler hassas bir şe-
kilde belirlenebilir.

ÖRNEK TASARIM/RGB’DEN İNDİKATÖRE

• Şimdi cep telefonlarınıza veya tabletlerinize ücretsiz bir kolorimetre uygulaması yükleyece-
ğiz. Hangi uygulamayı tercih edeceğinize ekibinizin teknoloji uzmanı liderliğinde grup ola-
rak karar veriniz. (Bu aşama öğretmen denetiminde gerçekleştirilecektir. Telefon uygulama 
arama bölümlerine Colorimetre, RGB şeklinde yazılarak arama yapıldığında pek çok uygu-
lamaya ulaşılabilir)

• Uygulamayı açarak herhangi bir yüzeye kamerayı tutunuz. Uygulamada görülen (Örnek 
olarak Görsel 13.25, Görsel 13.26 verilmiştir.) RGB değerlerinin ne anlama geldiğini biliyor 
musunuz?
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Görsel 13.25 Kolorimetre uygulaması ile RGB 
ölçümü 1

Görsel 13.26 Kolorimetre uygulaması ile RGB 
ölçümü 2

• Aşağıdaki görselleri (Görsel 13.27, Görsel 13.28 ve Görsel 13.29) inceleyiniz? 

• Bu görseller neyi anlatıyor olabilir? 

• Daha önce karşılaşmış mıydınız?

• Görsel 13.28’de gösterilen kısaltmaların ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 13.26’da boya renkleri görülmektedir. Resim yaparken kullanılan boyalarda ana renkler sarı, kır-
mızı ve mavi olarak bilinir. Görsel 13.27’de ise ışık renkleri görülmektedir. Işığı oluşturan ana renkler ise 
kırmızı, mavi ve yeşildir. Bu renkler de RGB olarak kodlanır (Görsel 13.28). Bu ana renklerin bileşiminden 
beyaz ışık oluşmaktadır. Dijital baskılarda kullanılan boyanın ana renkleri ise sarı, magenta ve sayendir. Bu 
renkler CMYK olarak kodlanır. Işık ve boya renkleri arasındaki bu fark boyanın saydam olmamasından kay-
naklanmaktadır. Cisimler yansıttıkları renkte görünürler. Cisimler aslında sadece göründükleri rengi değil 
kendisine komşu olan rengi de yansıtırlar. Göz ise baskın olan rengi algılar. Cisimlerin rengi kırmızı, yeşil ve 
mavi rengin farklı oranlardaki karışımından oluşur. Kolorimetrede gösterilen RGB değerleri cisimden yansı-
yan kırmızı yeşil ve mavi ışığın değerlerini göstermektedir.

(Öğrenciler yukarıdaki cevapları veremeyebilirler. Öğretmen onlardan gelen cevapları da dikkate ala-
rak eksiklikleri tamamlar. Bu kısımda ışık ve boya renkleri arasındaki farka değinilmesinin nedeni, günlük 
hayatta karşılarına çıkan boya renkleri ve etkinlik için önemli bir kavram olan ışık renkleri ilgili öğrencilerin 
zihninde oluşabilecek karışıklığın önlenmesi içindir. Öğretmen gerekli görmezse bu detaylara girmeyebilir.)



İNDİKATÖRLERİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

2 1 7

• Buraya kadar öğrendiklerimizden yola çıkarak sizce Bilge evde hazırladığı kırmızı lahana indikatörü 
ile RGB değerini kullanarak akvaryumdaki suyun pH değerini belirleyebilir mi?

• Bunun için neye ihtiyaç duyar?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kırmızı lahanın farklı pH’larda ortaya çıkardığı renklerin RGB değerlerini kullanarak ortamın pH’sı belirle-
nebilir. Fakat bunun için daha önceden kırmızı lahananın belirli pH’larda ortaya çıkardığı renklerin RGB de-
ğerleri standart çözeltiler ile laboratuvar ortamında belirlenmiş olmalıdır. Böylece Bilge akvaryumdan aldığı 
örneğe indikatör damlattıktan sonra, telefonu ile RGB değerini ölçebilir ve daha önce belirlenmiş standart 
değerler ile karşılaştırarak akvaryumun pH değerini bulabilir.

• RGB değerlerini ölçerken hangi zorluklarla karşılaştınız?

• Aynı renk için her birinizin ölçtüğü RGB değeri neden aynı değil sizce bunu sebebi ne olabilir?

• RGB ölçümlerini etkileyecek faktörler ne olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Ölçülen RGB değerinin dış faktörlerle değiştiğini gözlemledik. Bu faktörlerin farklı olması ölçülen değer-
leri değiştirmiştir. Bu faktörler, telefonun numuneden uzaklığı (Görsel 13. 29 ve Görsel 13.30), ışık şiddetinin 
değişmesi, telefonun hareket etmesi, numunenin arkasında bulunan fonun rengi vb. özelliklerdir.

Bilge’nin daha sonra karşılaştırma yapabilmesi için kırmızı lahananın farklı pH değerlerinde oluşturduğu 
renklerin RGB değerlerini ölçerek bir pH- RGB skalası oluşturmanız gerekmektedir. Bu skalayı oluştururken 
bilimsel süreç becerilerini kullanarak bir tasarım yapmalısınız (Bu beceriler öğretmen tarafından hatırlatılabilir.). 
ph-RGB skalasının oluşturulması sürecini proses şemasına dönüştürmeniz gerektiğini unutmayınız.

Öğretmen aşağıdaki çalışma için daha önce üzerine indikatör eklenmiş, farklı pH’lardaki çözeltilerden birka-
çını seçerek numaralandırır ve öğrencilere verir. 

Daha önce hazırladığımız ve üzerine kırmızı lahana suyu eklediğimiz farklı pH’lardaki bu çözeltilerin RGB 
değerlerini telefon veya tabletlerinizdeki uygulamayı kullanarak ölçün ve gözlemlerinizi not edin. (Her öğrenci 
ölçüm yapmalıdır.)

Görsel 13.27 Boya Renkleri Görsel 13.28 Işık Renkleri Görsel 13.29 RGB ve CMYK 
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Sizler, bir bilim insanı gibi çalışarak kırmızı lahana indikatörü ile pH’nın ölçülmesinde RGB değerlerinin 
kullanılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştireceksiniz. Fakat yaptığınız çalışmadaki ölçümlerinizi referans 
olarak kabul edebilmek için çalışmanın tekrarlanabilir olması önemlidir. Tekrarlanabilirlik bir bilimsel çalışma-
nın en önemli özelliklerinden biridir. Tekrarlanabilirlik için aynı malzemelerle aynı şartlarda aynı metotla aynı 
sonucun elde edilmesi gerekmektedir.

Bundan sonra belirli pH değerlerindeki çözeltilerin indikatörle verdiği RGB değerlerini belirlemek için bir 
tasarım yapmanız gerekmektedir. Bu tasarımınızı yukarıda yaptığınız ölçümlerde karşılaştığınız hata kaynak-
larını ortadan kaldıracak şekilde yapmalısınız. Ayrıca bu tasarımı gerçekleştirirken süreçle ilgili notlar almayı 
ve proses şeması oluşturmayı unutmayınız.

(Aşağıda örnek bir proses şeması şablonu verilmiştir. Proses şeması istenildiği kadar uzatılabilir.)

Görsel 13.29 Renkli çözeltinin RGB değerinin 
ölçülmesi

Görsel 13.30 Renkli çözeltinin RGB değerinin 
farklı uzaklıktan ölçülmesi

(Bu bölümlere proses basamakları

yazılmalıdır.)
(Bu kısımlara proses süreci ile ilgili açıklamalar yazılmalıdır.)
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Öğrenciler tasarımlarını grup olarak yapmalıdır. Süreç boyunca öğretmen gruba rehberlik etmelidir. Öğrenci-
ler yapacakları tasarımlarda ortamdaki ışık şiddetinin etkisini ortadan kaldırmak için ne yapacakları konusunda 
fikir yürütemezse spektrofotometre görselleri (Görsel 13.31, Görsel 13.32) öğrencilere inceletilerek buradaki pren-
sip sorgulatılabilir. Laboratuvar ortamında kâğıt kutular, deney tüpü, plastik bardak gibi malzemeler kullanılarak 
benzeri bir düzenek hazırlatılabilir. Örnek bir tasarım Görsel 13.33 ve Görsel 13.34’te verilmiştir. Örnek tasarım-
lar öğretmen için verilmiştir. Öğrenciler kendi tasarımlarını yapmalıdır.

Görsel 13.33 Örnek tasarım

Görsel 13.31 Spektrofotometre

Görsel 13.34 Örnek tasarım ile RGB ölçümü

Görsel 13.32 Spektrofotometre ve numune yatağı
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Kırmızı lahana ile renk değiştirmiş farklı pH’lardaki çözeltilerin RGB değerlerini ölçmek için bir tasarım 
oluşturdunuz. Şimdi daha önce hazırlanan indikatörlü çözeltilerin RGB değerlerini ölçerek ölçümlerinizi 
aşağıdaki tabloya (Tablo 13.3) kaydediniz. (Bu tablo hazırlanan çözeltilerin pH aralığına uygun olarak 
yapılmalıdır. Pek çok pH metrenin pH=14’ü ölçemediği göz önünde bulundurularak bu pH değerinde çö-
zelti hazırlanacaksa baz ile ayarlanarak değil, hesaplanarak hazırlanmalıdır.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

pH Değeri R (Kırmızı) G (Yeşil) B (Mavi)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tablo 13.3 Kırmızı lahana indikatörlü ortamda pH değerleri ve RGB değerleri 

Artık elinizde farklı pH’larda indikatörün verdiği renklerin RGB değerlerinden oluşan bir standardınız bu-
lunmaktadır. Şimdi sizlere verilen pH’sı ayarlanmış çözeltilerin pH’sını, tasarımınızı ve elde ettiğiniz RGB 
değerlerini kullanarak bulunuz. Ölçümlerinizi Tablo 13.4’e kaydediniz. (Öğretmen kendisi tarafından pH 
değeri bilinen çözeltileri öğrencilere vererek tasarımlarını test etmelerini sağlar.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Numune numarası Bulunan pH değeri Gerçek pH değeri

Numune 1

Numune 2

Numune 3

Tablo 13.4 Test numuneleri ve pH değerleri
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Tasarımınızla bulduğunuz değerlerle gerçek değerleri karşılaştırınız. Tasarımınız iyi çalışıyor mu? Tasarı-
mınız iyi çalışmıyorsa nedenlerini değerlendirerek gerekli düzeltmeleri yapınız. Yaptığınız düzeltme ve değişik-
likleri proses şemasına da aktarmayı unutmayınız.

DENEYİMLERİN PAYLAŞIMI/DEĞERLENDİRME, GELİŞTİRME, DEĞİŞİKLİK

Bu değerlendirme sonrası proses şemanızda son kontrolleri yaparak proses şeması modellemenizi tamam-
layınız.

Tasarımınızı test ettiniz ve sonuçları değerlendirdiniz. Şimdi tasarımınızın başlangıçta belirtilen sınırlı-
lıkları karşılayıp karşılamadığını, Bilge’nin probleminin çözümü için kullanılıp kullanılamayacağını Tablo 
13.5’te verilen kriterler doğrultusunda kalite kontrol uzmanı ve veri analisti liderliğinde değerlendiriniz. 
Bu değerlendirme sonucunda neyi daha iyi yaparsanız ürünün söz konusu özelliğini geliştirebileceğinizi 
grup olarak tartışınız ve not alınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kriterler Çok İyi İyi Orta Geliştirilmeli

Maliyet

Kullanım kolaylığı

Hassasiyet

Tekrarlanabilirlik

Tablo 13.5 Tasarım değerlendirme

YAYINLAMA VE TANITIM

Öğrenciler yaptıkları çalışmaları diledikleri yöntem ile (afişler, el broşürleri, reklam filmi vb.) sunarlar. Bu 
sunumlarda her bir öğrencinin mesleğine uygun hangi görevleri yaptıklarını da anlatmaları istenir. 

DEĞERLENDİRME

Yönerge: Öğrencilerin tüm süreç içinde sergilediklerin performansın değerlendirilmesi için Etkinlik 9’da 
yer alan “Yaratıcı Problem Çözme (YPÇ) Etkinlik Değerlendirme Ölçeği” kullanılır. “Yaratıcı Problem Çözme 
(YPÇ) Etkinlik Değerlendirme Ölçeği”ne etkinlik için verilen karekoddan ulaşabilirsiniz. Öğretmenin ve öğ-
rencilerin sürecin başında hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacağını bilmesi gerekir. Bu sebeple öğret-
men süreç başlamadan ölçekteki maddeleri kontrol etmeli, öğrencilere konu hakkında bilgi vermeli ve süreç 
içerisinde öğrencilerin yaptıkları tüm çalışmaları bu kriterler çerçevesinde dikkatli bir şekilde gözlemlemelidir.  



K İ M YA

2 2 2

KAYNAKÇA

Demir, B., Çetin, N. ve Kuş, Z. A. (2016). Görüntü İşleme Tekniği ile Yabancı Ot Renk Özelliklerinin Belir-
lenmesi. Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 31(2), 59-64.
Ölmez M, Saraç D. (2009). Su Ürünleri İçin Ph’nın Önemi. Ziraat Mühendisliği Dergisi, 353: 12-17.
MEB (2011). MEGEP, Kimya Teknolojisi, Asitler ve Bazlar. http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/
moduller_pdf/Asitler%20Ve%20Bazlar.pdf (Erişim Tarihi: 05.05.2021).
WEF (2020) The Future of Jobs Report. Erişim adresi: https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-
report-2020 (Erişim Tarihi: 22.03.2021).

GÖRSEL KAYNAKÇA

Görsel 13.23 Yazar tarafından çekilmiştir.

Görsel 13.24 Yazar tarafından çekilmiştir.

Görsel 13.29 Yazar tarafından çekilmiştir.

Görsel 13.30 Yazar tarafından çekilmiştir.

Görsel 13.33 Yazar tarafından çekilmiştir.

Görsel 13.34 Yazar tarafından çekilmiştir.

Listede bulunmayan görseller telifi ödenerek www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. Resimlemeler ve vektörel 
grafikler firma ressamı tarafından çizilmiştir.



ÖYG - 2
ÖZEL YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ - 2



K İ M YA

2 2 4

ETKİNLİK NO : 14
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-2

MODÜL/TEMA : Analitik Kimya

ÖĞRENME ALANI : Tampon Çözeltileri

ETKİNLİK ADI : Tampon Çözeltilerin Özelliklerini Keşfedelim

YÖNTEM VE TEKNİK : Araştırma-Sorgulama/5E Modeli

SÜRE : 4*40 dk.

KAZANIMLAR

2.4.1. Tampon çözeltilerin özelliklerini keşfetmek için deney tasarlar. 
a. Asidik ve bazik tampon çözeltilerin hazırlama sürecinin araştırılması sağlanır.
b. Henderson-Hasselbalch formülü kullanılarak tampon çözeltilerin pH/pOH değerleri hesaplatılır.
c. Su ve asit/baz ilavesi ile tampon çözeltinin pH değerinin değişimi ölçülerek tampon aralığı belirlenir.
ç. Konjuge asit baz çiftinin tampon çözelti aşçısından rolü ve önemi tartışılır.
d. Tampon çözeltilerin canlılar için önemi ve endüstri alanındaki kullanımları üzerinde durulur.

HAZIRLIK

HEDEFTEN HABERDAR ETME/ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

Öğrencilerin konu hakkındaki ön bilgilerini varsa kavram yanılgılarını belirlemek amacıyla Bronted-Lowry 
asit-baz tanımı ve konjuge asit-baz çiftleri konularıyla ilgili aşağıdaki sorular yönlendirilir.

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Öğrencilerin konu için gerekli ön bilgileri-
ni yokladıktan sonra hedeften haberdar etmek 
ve dikkat çekmek amacıyla aşağıda verilen içe-
riğe göre bir başlangıç yapılır ve sorular yön-
lendirilir.

Hızlı nüfus artışı, enerji ihtiyacı için fosil 
yakıt kullanımı, sanayi ve endüstriyel faaliyet-
ler sonucu oluşan kükürtdioksit, azot oksit, 
hidrokarbonlar, klor, amonyak, karbondiok-
sit ve metan gibi gazların miktarı son yıllarda 
iyice artmakta ve özellikle sanayi bölgelerinde 
hava kirliliği artmaktadır. Bu kirletici madde-
ler uzun süre havada asılı kalabildikleri gibi 
tepkimeye girebilmekte ve hatta rüzgârlarla 
yüzlerce kilometre uzağa taşınabilmektedir. Çeşitli yanma olayları sonucu havaya karışan SO2, SO3, NOx gibi 
gazlar atmosferdeki su molekülleri ile birleşerek sülfüroz asit, sülfürik asit ve nitrik asit gibi asitlerini meydana 
getirmektedir. (Görsel 14.1)

4NO2(g)        +        2H2O(s)      +       O2(g)          →         4HNO2(suda)

SO3(g)        +        H2O(s)      →         H2SO4(suda)

Bu asitleri içeren ve yeryüzüne inen yağışlara asit yağmurları denir. Asit yağmurları göllere, nehirlere, ok-
yanuslara, ormanlara, yerleşim ve tarım alanlarına yağmakta ve önemli toplumsal sorunlara yol açmaktadır.

• Bronsted-Lowry teorisine göre asit ve baz tanımlamasını nasıl yapılmaktadır? Bir örnek vererek 
açıklayınız.

• Konjuge asit ve konjuge baz kavramlarını Bronsted-Lowry teorisine göre örnek vererek nasıl açık-
larsınız?

Bronsted-Lowry teorisi, Arrehenius teorisine göre daha geniş bir kapsamda asit-baz davranışını tanım-
layabilen bir tanımdır. Bu tanıma göre çözücüden bağımsız olarak, bir proton veya hidrojen katyonu verebi-
len kimyasal türe asit, bir proton veya hidrojen iyonunu kabul eden kimyasal tür ise baz olarak sınıflandırıl-
maktadır. Konjuge asit, Bronsted–Lowry asit–baz teorisinde, bir bazın proton alması sonucu oluşan tür iken, 
konjuge baz ise asit proton verdikten sonra oluşan türdür.

Bu denekleme göre NH3/NH4
+ ve H2O/OH- konjuge asit-baz çiftlerini oluşturmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

NH3(g)        +        H2O(g)        →        NH4
+(suda)        +        OH-(suda)

Baz1

(proton alan) (proton veren) (NH3 konjuge asidi) (H2O konjuge bazı)

Baz2Asit2 Asit1

Görsel 14.1 Asit yağmurlarının oluşumu
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Öğrencilerden gelen cevapların içeriğine göre asit yağmurlarının sebep olduğu sorunlar nedenleriyle tar-
tışılır. Sonrasında asit yağmurlarının yaşam kaynağımız suyu nasıl etkilediği göstermek için aşağıdaki bilgiler 
verilir. 

Su, canlı yaşantısının en önemli bileşiklerinden biridir. Asit yağmurları ise başta pH olmak üzere yer altı ve 
yer üstü sularının özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir. Suların pH değerinin düşmesi, suların kullanım 
değerlerini, dolayısıyla sulardaki yaşamı etkilemektedir.

Öğrencilerin, asit yağmurlarının göl sularında yaşayan balık türlerinin yaşamını nasıl etkilediğini yorum-
lamaları için Görsel 14.2’de yer alan grafikler gösterilir. Aşağıda verilen sorular üzerinden öğrencilerin grafik-
leri tartışmaları sağlanır. Grafiklerin MEB-ÖDSGM (2018), tarafından LGS için hazırlanmış örnek sorulardan 
birine ait olduğu vurgulanabilir.

Görsel 14.2’deki grafiklerde asit yağmurlarının olduğu bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı 
ile o bölgedeki sanayi tesisi sayısının yıllara göre değişimleri gösterilmiştir.

Asit yağmurlarının sebep olduğu başlıca sorunlar nelerdir? Tartışınız.

• Yer altı ve yer üstü suların kimyasal içeriği değişmektedir.
• Toprağın kimyasal içeriğini değiştirmektedir. 
• Bitki, orman örtüsü ve tarımsal ürünlere zarar vermektedir.
• Açık havada sergilenen tarihî nitelikteki sanat eserlerinin yapılarına zarar vermektedir.
• İnsan sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yer altı ve yer üstü sularının pH değerinin düşmesinin ne gibi sonuçları olabilir? Tartışınız.

• Suda yaşayan canlıların yaşantısını etkiler.
• Suyu kullanan insan, hayvan ve bitkilerin yaşantısını etkiler.
• Sularda çözünebilen kimyasal türleri artıracağı için suyun kullanım kalitesini düşürür.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 14.2 Bir bölgede göldeki suyun pH değeri ve balık türü sayısı ile  aynı bölgedeki sanayi tesisi 
sayısının yıllara göre değişimleri
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• Yıllara göre pH değişimi ve gölde yaşayan balık türü sayısı arasında nasıl bir ilişki vardır?

• Bölgedeki sanayi tesisi sayısı ile göldeki suyun pH değeri arasında nasıl bir ilişki vardır?

• Göldeki suyun pH değerinin düşmesinin tek sebebi olarak sanayi tesisi artışı gösterilebilir mi? Neden 
bu şekilde düşündüğünüzü açıklayınız?

Göldeki suyun yıllara göre pH değerindeki değişme ile gölde yaşayan balık türlerinin sayısı arasında 
belirgin bir ilişki bulunmaktadır. Göl suyunun pH değeri düştükçe yani suyun asitliği arttıkça gölde yaşayan 
balık türü sayısı azalmıştır. Asit yağmurlarının olduğu bu bölgedeki pH değerindeki bu azalma bölgedeki 
sanayi tesisi sayısının yıllar içinde artmasıyla kısman açıklanmaktadır. Fakat tek sebebin sanayi tesisleri 
olmadığı, 2005 yılından itibaren sanayi tesisi azalmasına rağmen göl suyunun pH değeri düşmeye devam 
etmiştir.

Bir coğrafi alanda bulunan göllerin ve yüzey sularının pH değişimlerini etkileyen birçok faktör vardır. 
Rüzgâr ve iklim hareketleri, toprak çeşidi, su kaynakları, arazi yapısı, bitkilerin yapısı gibi karakteristikler bu 
faktörler arasında sayılabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Bu bölümde öğrencilere, asit yağmurlarının yüzey sularında pH değişimini nasıl farklı şekilde etkileye-
bileceğini göstermek amacıyla aşağıdaki grafik ve açıklamalar verilir. Bu bilgiler ışığında öğrencilerin grafiği 
yorumlaması ve aşağıdaki soruları cevaplaması istenir.

Aşağıda verilen Görsel 14.3’te bir bölgede kireç taşı (CaCO3) bulunması ile bölgedeki göllerin pH değerleri 
arasındaki ilişki gösterilmektedir. Koyu renkli alanların az miktarda kireç taşı bulundurduğu ve açık renkli bölge-
lerde kireç taşı miktarı fazla olduğu bilinmektedir. pH değerleri aynı olan yüzey suları grafikte aynı çizgi üzerinde 
verilmiştir. 

Görsel 14.3 Bölgede kireç taşı bulunması ile göllerin pH değeri arasındaki ilişki
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• Kireç bakımından zengin olan ve olmayan yörelerdeki göllerde pH değerleri açısından nasıl farklı-
lıklar vardır?

• Kireç bakımından zengin olan ve olmayan yörelerdeki göllerin pH değerlerinin asit yağmurlarından 
etkileme eğilimleri farklı mıdır? Neden?

Görsel 14.3’te görüldüğü gibi kireç bakımından zengin yörelerde bulunan göl sularının pH değeri 5,2-6,2 
arasındadır. Kireç bakımından zengin olmayıp granit, kum veya kil gibi maddeleri barındıran yörelerdeki göl 
suları ise asit yağmurlarından daha fazla etkilenmektedir. Az miktarda kireç taşı bulunduran yörelerdeki göl 
sularının pH değerleri 4,2-4,4 arasındadır. Göl suları içinde çözünmüş iyonların türü ve miktarı pH değeri 
üzerinde etkili olduğu için, bu göllerin asit yağmurlarından etkilenme eğilimleri arasında farklılıklar olur.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

KEŞİF ZAMANI

Öğrencilerin grafikleri inceleyerek yukarıdaki soruların cevaplarını düşünmeleri ve araştırmaları için 5 
dakika süre verilir. Tampon çözelti kavramı öğrenciler için henüz tanışmadıkları bir kavram olduğu için göl 
sularının pH değerinin değişime karşı gösterdiği direnç, suda çözünmüş hâlde bulunan konjuge asit-baz çiftle-
rinin davranışları üzerinden aşağıda verilen sorular yardımıyla öğrencilere gösterilmeye çalışılır. Örneğin kireç 
bakımından zengin suların asitlenmeye karşı gösterdiği direnç aşağıda verilen tepkime üzerinden işlenirken, 
öğrencilerden bu denklemde yer alan konjuge asit-baz çiftlerini göstermeleri ve buna bağlı olarak yorum yap-
maları istenir. 

Kireç bakımından zengin olan yörelerdeki yüzey sularının asitlenmeye karşı farklı davranmasını nasıl 
açıklayabilirsiniz?

CaCO3(k)      +      H3O
+(suda)      →      HCO3

-(suda)      +      Ca2+(suda)      +      H2O(s)

Baz1 Baz2Asit2 Asit1

Suda çözünmüş kalsiyum karbonat (CaCO3) miktarı suyun pH değeri açısından oldukça önemlidir. Do-
ğal suların pH değerleri içerdiği karbonat ve bikarbonat iyonlarına bağlı olarak ortaya çıkar. Kireç bakımın-
dan zengin olan yörelerde kalsiyum karbonatın (kireç taşı) suda çözünmesi sonucu sulardaki bikarbonat 
iyonu miktarı artmaktadır. Su kaynaklarındaki bikarbonat iyonu miktarına bağlı olarak suyun asit yağmurla-
rından gelen asidi nötralleştirme gücü de artmaktadır. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Bu özelliğe sahip olan başka çözeltiler var mıdır? Bu tür çözeltilerin pH değişimlerine karşı gösterdikleri 
direnç neden kaynaklanır?

Karbonat/Bikarbonat gibi konjuge asit-baz çiftlerini içeren ve pH değişimlerine karşı direnç gösteren 
çözeltilere tampon çözelti adı verilir. Tampon çözeltiler içerdiği konjuge asit-baz çiftine göre asidik tam-
pon veya bazik tampon olarak sınıflandırılır. Asetik asit/Sodyum Asetat (CH3COOH/CH3COONa), Fosfo-
rik Asit/Dihidrojen Fosfat (H3PO4/H2PO4

-), Amonyak/Amonyum Klorür (NH3/NH4Cl) gibi konjuge asit-baz 
çiftlerini içeren çözeltiler tampon çözelti olarak kullanılabilir. Konjuge asit-baz çiftlerinin denge durumlarına 
bağlı olarak çözeltideki türlerin derişimi değiştiği için denge durumuna göre tampon çözelti asidik, bazik 
veya nötral olabilir.

HA  +  H2O  →  H3O
+  +  A- Ka  =  [H3O

+]  .  [A-]/[HA]

A-  +  H2O  →  OH-  +  HA Kb  =  [OH-]  .  [HA]/[A-]

Eğer yukarıda verilen birinci dengenin, ikinci dengeye göre sağa doğru kayma eğilimi fazla ise çözelti asi-
dik olur. Eğer ikinci dengenin sağa doğru kayma eğilimi fazla ise çözelti bazik olur. Bu iki dengede yer alan 
hidronyum ve hidroksit iyonlarının derişimleri, Ka ve Kb denge sabitleriyle birlikte asidin ve konjuge bazın 
derişimine bağlıdır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu aşamadan sonra öğrencilerden; 
• Konjuge asit-çifti içeren bir tampon çözelti hazırlamaları, 
• Hazırlanan bu tampon çözeltinin pH değerini teorik olarak hesaplamaları ve pH metre yardımıyla ölç-

meleri,
• Tampon çözeltinin saf su, asit veya baz ilavesine karşı pH değişim direncinin ölçülmesine yönelik bir 

deney tasarlamaları istenir. 
Deney tasarım sürecinde V diyagramı kullanılır. Odak soruları öğrencilere yönlendirilerek, bu soruların 

cevaplarını bulmak için nasıl bir deneysel tasarımının yapılacağı öğrencilere bırakılır. Deneyde elde edilen ve-
rilerin işlenmesi sürecinde ihtiyaç hâlinde öğrencilere rehberlik edilebilir. Öğrenciler tarafından hazırlanan V 
diyagramlarının değerlendirilmesi için “V Diyagramı Değerlendirme Ölçeği” kullanılır. “V Diyagramı Değer-
lendirme Ölçeği”ne bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşabilirsiniz.

TAMPON ÇÖZELTİ HAZIRLAMA VE ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEME DENEYİ 

ODAK SORUSU

1. pH değeri 4.7 olan asetik asit (CH3COOH) -sodyum asetat (CH3COONa) tamponunu nasıl hazırla-
nır?

2. Tampon çözeltinin pH değeri saf su, asit ve baz ilavesi ile nasıl değişir? Bu değişimin belirli bir sını-
rı var mıdır?
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DENEYSEL İDDİALAR

Odak sorularının cevaplarına yönelik hipotezlerinizi buraya yazabilirsiniz. 

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve ilkeler

Öğrencilerin odak sorusunu yanıtlayabilmesi için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeleri gerekir. 
Deneye başlamadan önce bu kavram ve ilkeleri araştırmaları istenir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

➢ 25 oC’de Ka = 1,8.10-5 olan Asetik Asit (CH3COOH)’in 0,1 M 100 mL çözeltisi içinde 0,1 mol (13,6 g) sod-
yum asetat (CH3COONa) tuzu çözülürse pH=4,7 olan (CH3COOH/CH3COONa tamponu hazırlanabilir.

➢ Tampon çözeltilerin pH değeri belirli miktarlarda saf su, asit ve baz ilavesine karşı dirençlidir. Çünkü 
çözelti içindeki konjuge asit-baz çifti dengesi eklenen maddenin türüne bağlı olarak ileri veya geri yön-
de kayabildiği için oransal olarak çok büyük değişime uğramaz ve pH değeri küçük miktarlarda değişir. 
Belirli bir miktardan sonra çözelti içinde konjuge asit-baz çiftinden biri tamamen tükeneceği için tam-
pon çözelti özelliğini kaybeder.

Asidik veya bazik tampon çözeltiler nasıl hazırlanır?

Bir zayıf asit ile onun konjuge bazını içeren çözeltiler asidik tampon, bir zayıf baz ile onun konjuge asidini 
içeren çözeltiler ise bazik tampon olarak kullanılır. Hazırlanacak tampon çözeltinin pH değerine göre konju-
ge asit ve baz çiftinin hangi derişimde kullanılacağına karar verilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon çözeltilerin pH değeri nasıl hesaplanır?

Bir tampon çözeltinin denge hâlindeki [H3O
+]/[OH-] derişiminin ve pH/pOH değerinin hesaplanması için 

Henderson-Hasselbalch denklemi kullanılır.

[H3O
+]  =   Ka  .  [Asit]/[Konjuge Baz]

[OH-]  =  Kb  .  [Baz]/[Konjuge Asit]

pH  =  pKa  +  log [Konjuge Baz]/[Asit]

pOH  =  pKb  +  log [Konjuge Asit]/[Baz]

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Tampon çözeltiler seyreltme ve asit-baz ilavesinden nasıl etkilenir?

Tampon çözeltiler seyreltme ve belirli miktarda asit ya da baz ilavesine karşın pH değeri çok fazla de-
ğişim göstermeyen çözeltilerdir. Tampon çözelti içinde yer alan konjuge asit-baz çifti dengesi seyreltme 
veya asit-baz ilavesi durumunda ileri veya geri yönde kayma göstererek oransal olarak çok büyük değişime 
uğramaz. Bu nedenle konjuge asit-baz çifti oranına bağlı olarak hesaplanan pH değerinde çok büyük deği-
şimler gözlenmez.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon bölgesi ne demektir ve tampon çözeltiler için nasıl belirlenir?

Her konjuge asit-baz çiftinin oluşturduğu tampon çözeltinin etkili bir tamponlama etkisi gösterdiği ka-
rakteristik bir pH bölgesi vardır. Konjuge asit-baz çifti arasındaki denge sebebiyle oluşan tampon bölgesinin 
minumum ve maksimum yaklaşık pH değerleri, pKa ± 1’ aralığında bulunur. 25 oC’de Ka değeri yaklaşık ola-
rak 10-5 olan asidik tamponun tampon bölgesi 4-6 aralığındadır. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kavramlar

• Bronsted-Lowry Asit-Baz Çifti, Tampon Çözelti, Tampon Bölgesi

YÖNTEMSEL KISIM

Araç ve Gereçler

Deney tasarım sürecinde araç-gereçlerin öğrenciler tarafından seçilmesi beklenir.

Öğrencilere V-diyagramının teori, ilke ve kav-
ramlar kısmında verilen soruların cevaplanma-
sı konusunda rehberlik edilirken deney tasarım 
süreci kendilerine bırakılacaktır. Bu aşamada öğ-
rencilerin deney sürecinin planlanmasına yönelik 
fikirlerinin farklı ve özgün olması beklenmekle 
birlikte laboratuvar koşullarına ve grubun özellik-
lerine bağlı olarak uygulanabilir olması da oldukça 
önemlidir. Deneyin öğrenciler tarafından istenen 
şekilde tasarlanamaması durumunda ipuçları 

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Asetik Asit Çözeltisi 
(CH3COOH)

• Sodyum Asetat 
(CH3COONa)

• Hidroklorik Asit 
Çözeltisi (HCl)

• Sodyum Hidroksit 
(NaOH)

• Saf Su • pH Metre

• Beher • Dereceli Silindir



K İ M YA

2 3 2

verilerek ve yönlendirmeler yapılarak deney sürecinin planlanması sağlanabilir. Deney tasarım süre-
ciyle ilgili olarak ortaya çıkan fikirlerin uygulanabilirliği ve mevcut laboratuvar imkânları göz önünde 
bulundurularak aşağıda örnek olarak verilen deney tasarımına yönlendirme yapılabilir. 

1. Öğrenciler keşif aşamasında ortaya çıkan odak sorularını cevaplamak üzere kişi sayısına göre grup-
lara ayrılarak ya da bireysel olarak deneysel süreci tasarlamaları istenir.

A- TAMPON ÇÖZELTİ HAZIRLAMA

2. Öğrencilerin teori ve ilkeler kısmında tampon çözeltileri nasıl hazırlayacakları ve pH değerini nasıl 
hesaplayacaklarına yönelik araştırma yapmaları sağlanır.

3. Yeterli hacimde pH değeri 4,7 olan asetik asit (CH3COOH) -sodyum asetat (CH3COONa) tampon 
çözeltisi hazırlamak için Henderson-Hasselbalch denklemi kullanılarak hesaplamalar yaptırılır. Ör-
neğin 0,1 M 1 L asetik asit (25 oC’de Ka = 1,8.10-5) çözeltisi içine 0,1 mol (13,6 g) sodyum asetat tuzu 
tartılarak eklenir ve çözülmesi sağlanabilir. Toplam hacim değişmediği varsayıldığında hazırlanan 
çözeltinin içinde 0,1 M asetik asit ve 0,1 M sodyum asetat bulunmaktadır. Bu şekilde yaklaşık olarak 
pH değeri 4,7 olan tampon çözelti hazırlanmış olur.

[H3O
+] = Ka . [Asetik Asit]/[Sodyum Asetat]

[H3O
+]  = 1,8. 10-5 . 0,1 M/0,1M

[H3O
+] = 1,8. 10-5      

pH = - log [H3O
+]  = - log 1,8.10-5

pH = 4,7

4. Hazırlanan tampon çözeltinin pH değeri pH metre kullanılarak ölçülür. pH metre ile ölçülen değer 
ile teorik pH değeri 4,7 karşılaştırılarak aynı olmama nedenleri sorgulanır. 

B- TAMPON ÇÖZELTİNİN SEYRELTİLMESİ

5. Tampon çözeltiden 100 mL ayrı bir behere alınarak üzerine 20 mL su ilave edilir. Yeni çözeltinin pH 
değeri ve pH değerindeki değişim miktarı tabloya kaydedilir.

C- TAMPON ÇÖZELTİYE ASİT İLAVESİ

6. Tampon çözeltiden 100 mL ayrı bir behere alınarak üzerine 20 mL 0,1 M HCl çözeltisi eklenir. Yeni 
çözeltinin pH değeri ve pH değerindeki değişim miktarı tabloya kaydedilir. 

Ç- TAMPON ÇÖZELTİYE BAZ İLAVESİ

7. Tampon çözeltiden 100 mL ayrı bir behere alınarak üzerine 20 mL 0,1 M NaOH çözeltisi eklenir. Yeni 
çözeltinin pH değeri ve pH değerindeki değişim miktarı tabloya kaydedilir. 
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D-TAMPON ÇÖZELTİ VE SAF SUYUN KARŞILAŞTIRILMASI

8. Tampon çözeltideki pH değişimlerini karşılaştırmak için saf suya aynı miktarlarda HCl ve NaOH 
çözeltileri eklenerek pH değerleri ölçülür. 100 mL saf su bir behere konulduktan sonra pH değeri 
ölçülür ve üzerine 20 mL 0,1 M HCl çözeltisi eklenir. Daha sonra başka bir behere yine 100 mL saf su 
konularak pH değeri ölçülür ve üzerine 20 mL 0,1 M NaOH çözeltisi eklenir. Her iki yeni çözeltinin pH 
değeri ve pH değerlerindeki değişim miktarları tabloya kaydedilir.

9. Öğrencilerin yukarıdaki işlemeler sırasında elde ettikleri verileri aşağıdaki tabloya benzer bir şekil-
de kayıtlar bölümüne eklemesi istenir.

Teorik pH Ölçülen pH ΔpH

Tampon Çözelti 4,7 ........................ ........................

Başlangıç pH Son pH ΔpH

Tampon çözelti + 20 mL saf su ........................ ........................ ........................

Tampon çözelti + 20 mL 0,1 M HCl ........................ ........................ ........................

Tampon çözelti + 20 mL 0,1 M NaOH ........................ ........................ ........................

Saf su + 20 mL 0,1 M HCl ........................ ........................ ........................

Saf su + 20 mL 0,1 M NaOH ........................ ........................ ........................

10. Öğrencilerden elde ettikleri veriler yardımıyla tampon çözeltinin asit-baz ilavesine karşın pH de-
ğerindeki değişim ile suyun asit-baz ilavesine karşın pH değerindeki değişimleri karşılaştırmaları 
istenir.

E- TAMPONLAMA BÖLGESİNİN BELİRLENMESİ

11. Tampon çözeltinin tamponlama bölgesinin minumum değerinin belirlenmesi için 100 mL tampon 
çözeltiye bir behere alınarak içerisine pH metre yerleştirilir ve başlangıç değeri kaydedilir. Sonra-
sında üzerine 5 kez 20’şer mL 0,1 M HCl çözeltisi eklenir. Her ekleme sonrasında çözeltinin pH değeri 
tabloya kaydedilir. Her eklemedeki pH değişim miktarı karşılaştırılarak çözeltinin tamponlama et-
kisini kaybettiği bir sınır değer olduğu vurgulanır.

 Tampon çözeltinin tamponlama bölgesini maksimum değerinin belirlenmesi için 100 mL tampon 
çözeltiye bir behere alınarak içerisine pH metre yerleştirilir ve başlangıç değeri kaydedilir. Sonra-
sında üzerine 5 kez 20’şer mL 0,1 M NaOH çözeltisi eklenir. Her ekleme sonrasında çözeltinin pH de-
ğeri tabloya kaydedilir. Her eklemedeki pH değişim miktarı karşılaştırılarak çözeltinin tamponlama 
etkisini kaybettiği bir sınır değer olduğu vurgulanır.
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 Öğrencilerden tampon çözeltiye asit ve baz ilavesi sonucu pH değişimleriyle ilgili elde ettikleri ve-
rileri aşağıda verilen örnek tabloya benzer şeklinde kayıtlar bölümüne eklemesi istenir.

Başlangıç 
pH

1. ilave 
(20 mL)

2. ilave 
(20 mL)

3. ilave 
(20 mL)

4. ilave 
(20 mL)

5. ilave 
(20 mL)

Tampon 
çözeltiye 0,1 M 
HCl ilavesi

4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 2,8

Tampon 
çözeltiye 0,1 M 
NaOH ilavesi

4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 8,9

 Tamponlama bölgesini belirlenmesi için tampon çözeltiye asit-baz ilave edildiğinde pH değerleri-
nin nasıl değiştiğini gösteren verileri aşağıda örneği verilen şekilde grafiğe dönüştürmeleri istenir. 
Grafik veri dönüşümleri bölümüne çizdirilecektir.

 Her 20 mL HCl eklendiğinde teorik olarak tampon çözeltini pH değeri 0,2 birim kadar düşer. 5. kez 
HCl eklemesi sonrasında konjuge baz tamamen nötrleştiği için çözeltide bu noktada sadece asit 
bulunur ve tampon çözelti özelliğini kaybettiği için pH değeri ani olarak düşer. Benzer şekilde her 
20 mL NaOH eklendiğinde teorik olarak tampon çözeltini pH değeri 0,2 birim kadar artar.  5. kez 
NaOH ilavesi sonrası tampon çözeltideki asit miktarı tamamen nötrleştiği için çözeltide bu nokta-
da sadece baz bulunur ve tampon çözelti özelliğini kaybettiği için pH değeri ani olarak yükselir. Her 
konjuge asit-baz çifti, etkili bir tamponu oluşturan karakteristik bir pH bölgesine sahiptir. Konjuge 
asit-baz çifti arasındaki denge yüzünden oluşan tamponlamadan dolayı, bu denge çoğunlukla pH 
değerlerinin pKa ± 1’e eşit olur. Bu deney için hazırlanan asetik asit-sodyum asetat tamponu için 
tampon bölgesi teorik olarak 3,7-5,7 aralığındadır.
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AÇIKLAMA ZAMANI

Öğrencilerden keşif sürecinde yürüttükleri deneysel işlemlerde ulaştıkları açıklamaları ortaya koymaları 
için aşağıdaki sorulara cevap vermeleri istenir. 

Kayıtlar

Öğrencilere bilimsel süreç becerilerine göre verileri kaydetme süreçlerinde rehberlik edilebilir. İhtiyaç du-
yulması durumunda örnek deney tasarımında verilen tablo kullanılabilir.

VERİ DÖNÜŞÜMLERİ

Öğrencilerin tampon çözeltiye asit-baz ilavesiyle pH değerlerinin nasıl değiştiğini gösteren grafik çizmesi 
istenir. İhtiyaç duyulması durumunda örnekte verilen grafiklerin çizilmesi konusunda öğrencilere rehberlik 
edilebilir.

BİLGİ İDDİALARI

Öğrencilerin bilgi iddialarını ortaya koymaları için deney sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruları cevap-
lamaları beklenir.

Deney sonucunda elde ettiğimiz verileri nasıl kaydedebiliriz?

Deney sonucunda elde edilen verilerin tabloya nasıl kaydedilebileceğini gösteren örnek tablolar deneyin 
yapılışı bölümünde verilmiştir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tamponlama bölgesini belirlenmesi için tampon çözeltiye asit-baz ilave edildiğinde pH değerlerinin na-
sıl değiştiğini gösteren grafiği nasıl çizersiniz?

Tamponlama bölgesini belirlenmesi için tampon çözeltiye asit-baz ilave edildiğinde pH değerlerinin na-
sıl değiştiğini gösteren örnek grafik deneyin yapılışı bölümünde verilmiştir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Tampon çözeltinin belirlenen pH değeri ile deneysel olarak ölçtüğünüz pH değeri aynı mıdır? Farklı ise 
bu fark neden kaynaklanmaktadır?

Teorik olarak yapılan hesaplamalarda bulunmuş olan pH değeri ile laboratuvarda hazırlananan tampon 
çözeltinin ölçülen pH değeri çoğu zaman farklı olur. Bu durumun birçok sebebi vardır. Bunlar arasında baş-
lıca sebepler olarak hesaplamalarda yapılan basitleştirmeler, iyonlaşma denge sabitindeki belirsizlikler ve 
çözelti derişimlerindeki safsızlıklardan kaynaklı sapmalar sıralanabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon çözeltinin pH değişimleri ile saf suya aynı miktarda asit ve baz ilave ettiğinizdeki pH değişimle-
rini karşılaştırınız. Karşılaştığınız durumu değerlendiriniz?

Saf suyun pH değeri 7 civarıdır. 100 ml saf suya 0,1 M 20 ml HCl çözeltisi ekleyince pH değeri düşer, 
yaklaşık 1,7 olur. Aynı şekilde 100 ml saf suya 0,1 M 20 ml NaOH çözeltisi ekleyince pH değeri yükselir, yak-
laşık 12,3 olur. Buna göre saf suya verilen miktarlarda asit ve baz çözeltisi sonucu pH değeri değişimi ±5,3 
olmaktadır. Aynı miktarda asit ve baz çözeltisi tampon çözeltiye eklendiğinde pH değeri değişimi ±0,4 olur. 
Bu durum tampon çözeltinin saf suya göre belirli bir miktar asit ve baz ilavesine karşı pH değişimine karşı 
ne kadar dirençli olduğunu göstermektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon çözeltiye su ekleyerek seyreltme yaptığınızda pH değeri nasıl değişti?

Tampon çözeltiye su ekleyerek seyreltme durumunda çözelti içinde yer alan konjuge asit-baz çiftinin 
derişimleri aynı oranda değişeceği ve asitlik/bazlık denge sabiti değişmeyeceği için pH değeri neredeyse 
hiç değişiklik göstermez.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon çözeltiye asit ilave ettiğinizde pH değeri nasıl değişti?

pH değeri 4,7 olan asetik asit/sodyum asetat tampon çözeltisine 20 mL HCl eklendiğinde teorik olarak 
tampon çözeltini pH değeri 0,2 birim kadar düşer ve 4,5 olur.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon çözeltiye baz ilave ettiğimizde pH değeri nasıl değişti?

pH değeri 4,7 olan asetik asit/sodyum asetat tampon çözeltisine 20 mL NaOH eklendiğinde teorik ola-
rak tampon çözeltini pH değeri 0,2 birim kadar artar ve 4,9 olur.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Tampon çözeltinin asit ve baz ilavesine karşı direncinin sınırları ne kadardır? Hangi noktadan sonra ek-
lenen asit-baz miktarına göre pH değerindeki değişimler daha büyük olmaya başlamıştır? Bu durumun 
sebebi ne olabilir?

pH değeri 4,7 olan asetik asit/sodyum asetat tampon çözeltisine her 20 mL HCl eklendiğinde teorik 
olarak tampon çözeltini pH değeri 0,2 birim kadar düşer. 5. kez HCl eklemesi sonrasında konjuge baz ta-
mamen nötrleştiği için çözeltide bu noktada sadece asit bulunur ve tampon çözelti özelliğini kaybettiği için 
pH değeri ani olarak 3,9’dan 2,8’e düşer. Benzer şekilde her 20 mL NaOH eklendiğinde teorik olarak tam-
pon çözeltini pH değeri 0,2 birim kadar artar.  5. kez NaOH ilavesi sonrası tampon çözeltideki asit miktarı 
tamamen nötrleştiği için çözeltide bu noktada sadece baz bulunur ve tampon çözelti özelliğini kaybettiği 
için pH değeri ani olarak 5,5’ten 8,9’a yükselir. Bu deney için hazırlanan asetik asit-sodyum asetat tamponu 
için tampon bölgesi teorik olarak 3,9-5,5 aralığındadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tampon çözeltilerin asit yağmurlarının yüzey sularına etkilerini sınırlaması açısından önemi nedir?

Yüzey sularında çözünmüş hâlde bulunan kalsiyum karbonat (CaCO3), suların karbonat/bikarbonat 
tampon sistemine sahip olmasını sağlamaktadır. Bu tampon sistemine sahip su kaynakları asit yağmurları-
na karşı daha dirençlidir ve pH değerleri asit yağmurlarından daha az etkilenmektedir. Suda bulunan karbo-
nat/bikarbonat tamponu suyun asit yağmurlarından gelen asidi nötralleştirme gücünü arttırmaktadır. Bazı 
bölgelerde göllerin asit yağmurlarından daha az etkilenmesini sağlamak için göllere toz hâlinde kireç atıla-
rak suyun tampon kapasitesi arttırılmaktadır. Bu durum önemi ölçüde enerji, maliyet ve zaman gerektiren 
bir çözüm olsa da asit yağmurlarının sudaki yaşamı olumsuz olarak etkilediği ve suyun kullanım kalitesini 
düşürdüğü düşünüldüğünde makul bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Kanımızın pH değeri 7,35-7,45 aralığı dışına çıkarsa ne gibi sonuçlarla karşılaşabiliriz? Açıklayınız.

Kanın pH değerinin normal aralığın üzerine çıkması durumuna alkalidoz adı verilir. Kanın pH değerinin 
normal aralığın altına düşmesi duruma ise asidoz adı verilir. Her iki durum da insan yaşamı için hayati teh-
like oluşturur. Bu nedenle vücutta pH dengesizliğine neyin sebep olduğunun belirlemesi ve hemen tıbbi 
müdahalede bulunulması önemlidir. Kanın pH değerinin 7,45 üstüne yükselmesi durumunda mide bulantısı 
ve kusma görülür. Kanın pH değerinin düşmesi ise kalp, böbrek, şeker hastalıkları, ishal ve protein kaybına 
sebep olur. Eğer herhangi bir nedenle insan vücudundaki kanın pH değeri 6,8’e düşer veya 7,8’e çıkarsa 
ölüm kaçınılmaz olur.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

DEĞER İDDİALARI

Öğrencilerin değer iddialarını ortaya koymaları için deney sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruyu cevap-
lamaları beklenir.
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DERİNLEŞTİRME

Öğrencilere etkinlikte bu noktaya kadar tampon çözeltilerin nasıl hazırlandığı ve hangi özelliklere sahip 
olduğunun incelendiği belirtilir. Bu noktadan sonra tampon çözeltilerin kullanım alanlarına dönük inceleme-
ler yapılacağı söylenir. Tampon çözeltilerin, sanayi ve endüstride gerçekleştirilen birçok kimyasal olayda pH 
değerinin belirli bir aralıkta tutulması amacıyla kullanıldığı vurgulanır. Ayrıca tampon çözeltilerin insan vücu-
dunda gerçekleşen metabolik olaylar açısından ne kadar önemli olduğunu vurgulanır. Öğrencilerin metabolik 
olaylarda rol oynayan tampon sistemlerine yönelik araştırma ve değerlendirme yapmaları için aşağıdaki sorular 
yönlendirilir. Sorular hakkında araştırmalarını yapan öğrencilerden insan vücudundaki tampon sistemlerin-
den bir tanesinin işlevi ve işleyişi hakkında bilgi grafiği hazırlamaları istenir.

Sorular hakkında araştırmalarını yapan öğrencilerden insan vücudundaki tampon sistemlerinden bir ta-
nesinin işlevi ve işleyişi hakkında bilgi grafiği hazırlamaları istenir. Görsel 14.4’te karbondioksitin dokulardan 
önce plazamaya sonrasında eritrositlere geçiş süreçlerinde karbonat/bikarbonat ve asithemoglobin/hemoglobi-
nat tampon sistemlerinin işlevini gösteren örnek bir bilgi grafiği verilmiştir.

Araştırınız

Tampon çözeltilerin insan dışındaki hangi canlı sistemlerinde kullanıldığını ve bu canlı 
sistemlerinde görevlerinin neler olduğunu araştırınız.

İnsan vücut sıvısı ve hücrelerindeki önemli kimyasal tampon sistemleri hangileridir?

İnsan vücudu için çok önemli dört tane kimyasal tampon sistemi bulunmaktadır. 

1. Bikarbonat/Karbonik Asit (HCO3
-/H2CO3) 

2. Sekonder Fosfat/Primer Fosfat (HPO4
2-/H2PO4

- ) 

3. Proteinat/Protein H+ 

4. Hemoglobinat/Asit Hemoglobin (Hb-/HHb)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İnsan vücudundaki tampon sistemleri hangi önemli metabolik olaylarda rol oynarlar?

İnsan vücudunda bulunan bikarbonat/karbonik asit tamponu solunum, boşaltım, kan ve hücre içi sıvıları 
arasındaki madde alışverişi başta olmak üzere birçok metabolik olayda rol oynamaktadır. Sekonder fosfat/
Primer fosfat tampon sistemi eritrositlerde ve böbrek tubulus hücrelerinde fazlaca bulunur. Böbreklerden 
H+ iyonlarının H2PO4

- şeklinde atılabilmelerinde önemli rol oynar. Proteinat/Protein H+ tampon sistemi, 
doku hücrelerinde önde gelen tampon sistemlerindendir ve plazmada da işlev görmektedir. Hemoglobinat/
Asit Hemoglobin tampon sistemi, eritrositlerde bulunan tampon sistemidir ve karbondioksitin bikarbonat 
şeklinde taşınmasında etkilidir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Görsel 14.4 Karbondioksitin dokulardan eritrositlere geçiş süreçlerinde tampon çözeltilerin işlevini 
gösteren örnek bilgi grafiği

DEĞERLENDİRME ZAMANI

Değerlendirme aşamasında öğrencilerden aşağıda verilen sorulara cevap vermeleri beklenir. Ayrıca keş-
fetme ve açıklama sürecinde oluşturmuş oldukları V diyagramlarını değerlendirmek için “V Diyagramı De-
ğerlendirme Ölçeği” kullanılır. “V Diyagramı Değerlendirme Ölçeği”ne bu etkinliğin karekodunu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

Tampon çözeltilerin nasıl oluştuğunu, nerelerde ve nasıl kullanıldığını görmüş oldunuz. Acaba siz olsaydı-
nız bu çözeltileri nerede ve hangi amaçlarla kullanırdınız? Bunun için nasıl bir tampon çözelti hazırlardınız? 

Bu soru öğrencileri konu hakkında açık uçlu düşünmeye sevk etmek ve proje fikirleri ortaya koymalarını 
sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Öğrencilerin konu hakkında araştırmalar yaparak tampon çözeltilerin 
kullanım alanlarına yönelik özgün fikirler ortaya koyması desteklenebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Hazır ve paketli gıda sektöründe tampon çözeltilerden nasıl yararlanılıyor olabilir? Bu tür gıdalarda tam-
pon çözeltiler kullanılmasının sebepleri neler olabilir?

Hazır ve paketli gıdalarda asitliği ve bazlığı değiştiren veya kontrol eden maddelere asitliği düzenleyi-
ciler denir. Bu maddeler tampon, tamponlama ajanı ve pH ajanı olarak da ifade edilmektedir. Asetik asit, 
hidroklorik asit, fumarik asit, laktik asit, malik asit, tartarik asit, sitrik asit bu sektörde asit düzenleyici olarak 
kullanılan başlıca maddelerdir. Hazır ve paketli gıdalarda kullanılan tamponların başlıca kullanım amaçları 
şunlardır. 

• Gıdaların sterilizasyonuna yardımcı olur: Gıdalarda ısıya karşı dirençli bakterilerin çoğalması gıda 
bozulmasında önemli bir faktördür. Düşük pH’lı ortamlarda ısıya duyarlılık arttığı için asitlendirme 
yapılarak pH düşürülmekte ve güvenli sterilizasyon şartları sağlanabilmektedir.

• Gıdaların raf ömrünü uzatır: Mikroorganizmaların gelişmesi ve büyümesine elverişli olmayan pH 
aralıklarında bulunan gıdaların raf ömrü uzamaktadır. Çoğalması muhtemel mikroorganizmalara 
göre uygun olamayan pH aralıkları tampon çözeltiler ile sağlanabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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ETKİNLİK NO : 15
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-2

MODÜL/TEMA : Fizikokimya

ÖĞRENME ALANI : Kimyasal Kinetik

ETKİNLİK ADI : Kimyasal Kinetik

YÖNTEM VE TEKNİK : Araştırma-Sorgulama

SÜRE : 8*40 dk.

KAZANIMLAR

3.2.1. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyinin tepkime hızını etki-
leme şekillerini ayırt eder. 

a. Madde cinsi, derişim, sıcaklık, katalizör ve temas yüzeyinin tepkime hızına etkisi hatırlatılır.
b. Derişimin tepkime hızına etkisi hız denklemleri üzerinden tartışılır.
c. Sıcaklık ve katalizörün tepkime hızı, hız sabiti ve aktivasyon enerjisi üzerindeki etkisi potansiyel enerji-tep-

kime koordinatı grafikleri üzerinden yorumlanır.
ç. İki farklı sıcaklıkta gerçekleştirilen bir tepkimenin verilerinden yararlanarak aktivasyon enerjisi hesaplanır.

HAZIRLIK

HEDEFTEN HABERDAR ETME

Çamaşırlarımızın ve bulaşıklarımızın kirlilik durumuna göre 
makinenin programını ayarlarız. Suyun sıcaklığını, deterjanın türü 
ya da deterjan miktarını değiştiririz. Deterjanların kirliliği giderdiği-
ni dikkate alırsak yıkama sıcaklığını ve deterjan miktarını değiştire-
rek aslında neye müdahale etmiş oluruz?  

Öncelikle kirliliğin nasıl giderildiğini anlamaya çalışalım. Deter-
janlar suyu seven (hidrofil) ve suyu sevmeyen (hidrofob) kısımlar-
dan oluşur. Suyu sevmeyen kısmı kiri çevreleyerek hapseder. Suyu 
seven kısmı ise suyla etkileşime girer. Böylece kir, su tarafından 
uzaklaştırılır.

Deterjan temizlerken esasen miseller görev almaktadır. Misel-
ler ancak belirli bir derişim ve sıcaklıkta oluşmaya başlarlar. Görsel 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.

Görsel 15.1 Deterjan miktarına bağlı 
olarak misel oluşumu
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15.1’i incelediğinizde deterjan miktarı az iken misel oluşmadığını ve deterjan miktarı arttığında ise misel olu-
şumunu görmektesiniz. 

Sıcaklığın ve deterjan miktarının kiri gidermedeki etkisini dikkate alarak aşağıdaki soruları tartışarak ya-
nıtlayalım.

Deterjanın en uygun misel oluşum koşullarını sağlaması için miktarı ve suyun sıcaklık derecesi ne olabilir?

Miseller belirli bir derişimden ve sıcaklıktan sonra oluşmaya başlar. Miktar ve sıcaklık deterjanın türüne 
ve kire bağlı olarak değişebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

KullanIlan deterjan miktarının azlığı ve çokluğu ile temizleme hızı arasında bir ilişki olabilir mi? Tartışınız.

Kullanılan deterjan miktarı arttıkça etki etmesi daha kolay olacağı için temizleme hızını artıracaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çamaşırlar çok kirli olduğunda çamaşır makinesinde sıcaklık derecesinin artırıldığına şahit olmuşsunuz-
dur. Bunun nedeni ne olabilir?

Sıcaklık derecesinin artırılması deterjanın çamaşıra daha iyi nüfuz ederek kiri daha kolay çözmesini sağ-
lamaktadır. Kirin çözünmesi için gerekli olan su ve deterjanın aktifliğini artırmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Deterjan neden sıcak suda daha iyi temizlerken soğuk suda yeterince etkili olmamaktadır?

Deterjanların sıcak suda etkinliği artmaktadır ancak soğuk suda daha az etkili olmaktadır. Sıcaklığın art-
ması moleküllerin hızlanmasına neden olacaktır ve bu durumda deterjan kire daha çok nüfuz edebilecektir..

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çamaşırlar çok kirli olduğunda deterjan miktarının daha fazla konulmasının veya ön yıkama yaptırılma-
sının nedeni ne olabilir?

Deterjan miktarının artırılması, kirin yoğunluğu ve miktarı fazla ise temizlemesini yani çamaşır yüzeyin-
den ayrılmasını kolaylaştıracaktır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Deterjanların kirliliği giderdiğini dikkate alırsak yıkama sıcaklığını ve deterjan miktarını değiştirerek as-
lında neye müdahale etmiş oluruz?

Yıkama sıcaklığını ve deterjan miktarını değiştirerek temizleme hızına müdahale etmiş olunabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çamaşır yıkarken çamaşırların çok kirli olması durumunda kullanılan deterjanın miktarının ve sıcaklığın 
değiştirilmesinin temizleme hızına etkisi nedir?

Kullanılan deterjanın miktarının ve sıcaklığın değiştirilmesinin temizleme hızını artırabilir ve temizleme 
süresini kısaltabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

KEŞİF ZAMANI

DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Deterjanların kirliliği giderdiğini dikkate alırsak yıkama sıcaklığını ve deterjan miktarını değiştirerek as-
lında neye müdahale etmiş oluruz? Bu soruya yanıt vermek için aslında derişimin ve sıcaklığın tepkime hızına 
etkisini incelememiz gerekir. Bu etkinin nasıl olduğunu keşfedeceğimiz bir deney gerçekleştirelim.

ODAK SORUSU

Derişim ve sıcaklığın tepkime hızına etkisi nasıldır?

DENEYSEL İDDİALAR

Odak sorusuna cevaplarınıza yönelik hipotezlerinizi veya iddialarınız gerekçeleriyle buraya yazabilirsiniz. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

➢ Tepkimeye giren maddelerin birim hacimdeki tanecik sayısı ne kadar fazla ise tepkime o kadar hızlı 
ilerler.

➢ Sıcaklığın arttırılması ile taneciklerin ortalama kinetik enerjileri ve tanecik hızları arttırılmış olur, bu du-
rumda birim zamanda etkin çarpışma sayısı artar ve bu da tepkime hızını artırır.

Deney sonucunda elde ettiğiniz verilerden yararlanarak iddialarınızın doğruluğunu tartışınız.
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KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve ilkeler

Öğrencilerin odak sorusunu yanıtlayabilmesi için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeleri gerekir. 
Öğrencilerden deneye başlamadan önce bu kavram ve ilkeleri araştırmaları ve tahminlerde bulunmaları istenir. 

Sodyum bikarbonat ve asetik asit arasında oluşabilecek tepkime denklemini yazınız. Tepkimeyi denk-
leştiriniz. 

NaHCO3(aq)      +      CH3COOH(aq)      →      CH3COONa(aq)      +      CO2(g)      +      H2O(s)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sodyum bikarbonat (NaHCO3) ve asetik asit (CH3COOH) arasındaki tepkime hızı nasıl gözlemlebilir?

Tepkime gerçekleşirken belirli sürede açığa çıkan CO2(g) miktarının hacminin ölçülmesi ile belirlenebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Asetik asit (CH3COOH) miktarının değişimi tepkime hızını nasıl değiştirir?

Asetik asit miktarını değiştirmek tepkime hızını artırabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sodyum bikarbonat (CH3COOH) miktarının değişimi tepkime hızını nasıl değiştirir?

Sodyum bikarbonat miktarını değiştirmek tepkime hızını artırabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

CO2 miktarı ile tepkime hızı arasında bir ilişki var mıdır? Nasıl?

Oluşan CO2 miktarı tepkime hızını belirlemeye yardımcı olmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sizce derişim tepkime hızını etkiler mi? Nasıl?

Derişim arttıkça tepkime hızlanmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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YÖNTEMSEL KISIM

Deney tasarım sürecinde araç-gereçlerin öğrenciler tarafından belirlenmesi beklenir. 

Öğrenciler üç gruba ayrılırlar. Her bir grup sa-
bit değişken sıcaklık olacak şekilde derişimin tep-
kime hızına etkisini  etkisini incelerler. Grupların 
her biri farklı sıcaklıklarda çalışırlar. Gruplar de-
neylerden elde ettikleri verileri paylaşırlar. Daha 
sonra gruplar arasında ise derişimlerin aynı olma-
sı durumunda  sıcaklığın tepkime hızına etkisi in-
celenebilir.

Deney yapılırken her grubun veya her öğren-
cinin ortaya çıkan CO2 miktarını belirleyebilmeleri 
için deneyi video kaydına almaları gerekmektedir.

Sıcaklık ölçümlerinin doğru kontrol edilebil-
mesi için deney düzeneklerinin her birinde deney 
süresince ayrı ayrı termometrenin bulunması ge-
rekmektedir. Termometreler çözeltilerin sıcaklığı-
nı sürekli ölçecek şekilde deney düzeneğinde yer 

almalıdır. 
Her deney için aşağıdaki değişken tablosunu doldurmalarını sağlayınız.

Deneyde kullanacağınız sodyum bikarbonat ve asetik asit arasında gerçekleşecek tepkimenin 
bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerini belirleyiniz.

Bağımlı Değişken Bağımsız Değişken Kontrol Değişkeni

1. Deney

2. Deney

3. Deney

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Sodyum bikarbonat 
(NaHCO3)

• Asetik asit (CH3COOH)

• Su (H2O) • Dereceli silindir

• Elektronik terazi • Isıtıcı

• Buz banyosu • Sıcak su banyosu

• Plastik boru • Nuçe Erleni

• Kristalizuvar • Beher

• Tıpa • Termometre

• Kamera 
(telefon kamerası)

Görsel 15.2 Deney düzeneği
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1. Kısım

Aşağıda verilen Tablo 15.1’e göre asetik asitin % derişimleri hazırlanır.

Tablo 15.1 Asetik asitin % derişimleri için asetik asit ve su miktarları 

 Asetik Asit (mL) Su (mL) % Asetik Asit

1 100 0 %100

2 50 50 50

3 25 75 25

4 12.5 87.5 12.5

Görselde verilen düzeneğinin kurulması sağlanır.

• 4 durum için de tek tek hazırlanan asetik asit çözeltileri üzerine sırasıyla 0.1 g NaHCO3 eklenir.

• Çözeltiler, 3 farklı grupta 3 farklı sıcaklıkta (oda sıcaklığı, 40 oC, 0 oC) hazırlanır (Bunun için termo-
metre ile sıcaklığın tepkime süresince kontrol edilmesi gerekmektedir.).

• Her NaHCO3 ekleme anında kamera ile çekime başlanması uygun olacaktır.

• Tepkime tamamlanıncaya kadar gözlemlenir.

2. Kısım

Deneyin öğrenciler tarafından akıl yürütülerek sürdürülmesi istenmektedir. Bu nedenle öğrenciler ilk 
kısımda olduğu gibi farklı derişimlerde asetik asit çözeltisi hazırlayabilecekleri gibi bu kısımda verildiği 
gibi farklı derişimde sodyum bikarbonatta hazırlayabilirler. Sodyum bikarbonattan fazla alındığı yani 
derişimin yüksek olduğu durumlarda tepkime çok hızlı gerçekleşecektir. Bu nedenle öğrenciler CO2(g)
çıkışını gözlemlemede zorlanacaklardır. Aşağıda verilen miktarlar öğrencilerin gözlem yapabileceği 
aralıktaki değerlerdir.

(Öğrencilerinizin karbonat miktarını kendilerinin ayarlaması ve hatta gözlem yapamayacakları bir mik-
tarı seçmelerini sağlayarak tepkime hızının belirlenmesinde gözlemlenebilirliğinin önemini keşfettire-
bilirsiniz.)

Aşağıda verilen Tablo 15.2’ye göre sodyum bikarbonat miktarları tartılır.

Tablo 15.2 Deneyde kullanılan sodyum bikarbonat miktarları

 Sodyum bikarbonat (g)

1 1.0

2 0.2

3 0.1

4 0.01
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Görsel 15.2’de verilen düzeneğin kurulması sağlanır. Aşağıdaki 1, 2, 3 no.lu deneylerin her biri için Tablo 
15.2’de verilen NaHCO3 miktarları konularak  tek tek yapılır.

• 4 durum için de 100 mL asetik asit çözeltileri üzerine sırasıyla yukarıda verilen NaHCO3 miktarları 
eklenir.

• Sıcaklıklar 3 farklı grupta 3 farklı sıcaklıkta (oda sıcaklığı, 40 oC, 0 oC) ayarlanır. (Bunun için termo-
metre ile sıcaklığın tepkime süresince kontrol edilmesi gerekmektedir.)

• Her NaHCO3 ekleme anında kamera ile çekime başlanması gerekmektedir.

• Tepkime tamamlanıncaya kadar gözlemlenir.

KESTİRİMLERDE/TAHMİNLERDE BULUNMA 

Deney sırasında öğretmen tarafından öğrencilere sorulması önerilen sorular:

• Farklı yüzdelerde sirke nasıl hazırlanabilir?

• Kullanılan sodyum bikarbonat miktarı ne kadar olmalıdır? Sizce miktarı önemli midir?

• NaHCO3 üzerine CH3COOH mü yoksa CH3COOH üzerine mi NaHCO3 eklenmelidir? Neden?

• Tepkime hızını belirlemek için hangi ürünü kontrol etmemiz gerekmektedir?

• Nuçe erleni ve mezür arasına bağlantıyı sağlayan plastik borunun uzunluğu önemli mi? Neden?

• Tepkime hızını belirlemek için neden CO2(g) hacmi değişimi dikkate alınmaktadır?

• Kontrol değişkenine nasıl karar verdiniz?

Kayıtlar

Üç grup da kendi içerisinde deneylerini tamamladıktan sonra verilerini aşağıdaki tabloya ortak olarak ge-
çirmeleri sağlanabilir. Tablo tahtaya çizilebilir veya yansıtılabilir.
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Gerçekleştirdiğiniz deneyler sonucunda elde ettiğimiz verileri, kayıtlarını diğer gruplarla paylaşarak kar-
şılaştırma yapabilmek için aşağıda verilen Tablo 15.3’ü doldurunuz. 

Tablo 15.3 Verilerin kayıtları tablosu

100 (mL) sirke 40 oC 25 oC 0 oC m (g) Yemek Sodası 

%12,5

%25

%50

%100 

Yukarıda verilen deneylerden II. kısmın öğrenciler tarafından yapılması durumunda aşağıdaki verilen 
Tablo15.4’ün doldurulması gerekmektedir.

Tablo 15.4 Verilerin kayıtları tablosu

0.01 (g) yemek
sodası 40 oC 25 oC 0 oC V (mL) sirke 

0.1

0.2

1.0

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Farklı sıcaklıklarda açığa çıkan saniyedeki CO2(g) hacmi grafiği ve oluşan CO2(g) miktarı zaman 
grafiğini çiziniz.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

VERİ DÖNÜŞÜMLERİ
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Öğrencilere farklı sıcaklıklardaki eğrileri öncelikle tek grafik üzerinde farklı yüzdeleri, farklı renklerle göstere-
cekleri bir grafik ve/veya her yüzde için ayrı ayrı grafik çizmelerini sağlayınız. Tek grafikle gösteriminde herhangi 
bir sıcaklıktaki farklı yüzdelerdeki sirke miktarlarına bağlı CO2 miktarının karşılaştırmalı olarak tespit edilmesini 
sağlamakta kullanınız. Her yüzde için ayrı ayrı çizilen grafikleri anlık tepkime hızını hesaplamalarını sağlayabi-
lirsiniz.

Yeterli zaman olması durumunda aynı miktarlar ile deney en az 3 defa tekrarlanarak güvenirliğin artırılması 
sağlanabilir.

AÇIKLAMA ZAMANI

BİLGİ İDDİALARI

Bilgi ve değer iddiaları öğrencilerin yaptıkları deneylerin sonuçlarına ve oluşturdukları grafiklere göre seçtik-
leri bağımlı ve bağımsız değişkenlere göre cevaplanacaktır.

Asetik asit miktarının değişimi ile birlikte gözlemlediğiniz CO2(g) miktarı nasıl değişti?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

CO2(g) miktarındaki değişim tepkimenin ilk anı ile sonrasında aynı mıydı? Nasıl?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

CO2(g) miktarındaki değişim hangi sıcaklıkta daha fazla gözlendi?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Tepkime başladığı andaki CO2(g) çıkışı çok hızlı gerçekleşirken zamanla yavaşladığını gözlemlediniz. Bu-
nun sebebi ne olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tepkime hızına derişimin etkisini nasıl yorumlarsınız?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tepkime hızına sıcaklığın etkisini nasıl yorumlarsınız?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Farklı sıcaklıklarda açığa çıkan saniyedeki CO2(g) hacmi grafiğini yorumlayınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Farklı sıcaklıklarda oluşan CO2(g) miktarı-zaman grafiğini yorumlayınız. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Çizdiğiniz farklı sıcaklıklarda açığa çıkan saniyedeki CO2(g) hacmi grafiği ve oluşan CO2(g) miktarı zaman 
grafiğini dikkate alarak oda sıcaklığında tepkime kabına konulan sodyum bikarbonat veya asetik asit mik-
tarlarının değişimi ile tepkime hızındaki değişimi karşılaştırınız. 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

DEĞER İDDİALARI

Öğrencilerin değer iddialarını ortaya koymaları için deney sonuçlarını kullanarak aşağıdaki soruları cevap-
lamaları beklenir.

Çizdiğiniz grafiği dikkate alırsak derişimin değişimi tepkime hızını nasıl etkiler?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çizdiğiniz grafiği dikkate alırsak sıcaklığın değişimi tepkime hızını nasıl etkiler?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Çizdiğiniz grafikten ve tablodaki değerlerden yararlanarak (Süre deneydeki verilere göre öğretmen tara-
fından belirlenmelidir.) ..... sürelerindeki ortalama hızı hesaplayınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Çizdiğiniz grafikten ve tablodaki değerlerinizden yararlanarak (Süre deneydeki verilere göre öğretmen 
tarafından belirlenmelidir.) t anındaki hızı hesaplayınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

DERİNLEŞTİRME

Bazen kirliliği gidermede sıcaklığı değiştirmek ya 
da deterjan miktarını arttırmak yeterli olmaz. Yeni 
nesil deterjanlar kirlilik gidermede son yıllarda alter-
natif olarak kullanılmaktadır. 

Tatile gidecek olan Özge en sevdiği kıyafetin kirli 
olduğunu fark etmiştir. Ne yapacağını düşünen Öz-
ge’ye arkadaşı İsmail yeni nesil bir çamaşır deterjanın-
dan bahsetmiştir. Düşük sıcaklıkta kısa sürede temiz-
lik sağlayan enzimli çamaşır deterjanı (Görsel 15.3) 
ile kıyafetindeki lekenin çıkarılabileceğini söylemiştir. Görsel 15.3 Enzimli çamaşır deterjanı reklam afişi

Siz enzim içerikli deterjanlı ürünlerle karşılaştınız mı? Deterjanın enzimli olması ve olmaması arasında 
ne gibi farklar olabilir?

Enzimli deterjanlarda enzim katalizör görevi görerek kiri daha düşük sıcaklıkta ve daha kısa sürede te-
mizlemektedir. Yani tepkime hızını artırmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Enzimleri kimyasal tepkimelerde katalizör olarak adlandırılmaktadır.  Yeni nesil deterjanlar arasında bu-
lunan enzimli deterjanlar kirlerin temizlenmesinde oldukça etkili sonuçlar vermektedir. Peki, katalizörler 
tepkimeyi nasıl hızlandırır? 

Katalizör, tepkimeye girecek taneciklerin yapısına katılarak bağların zayıflamasına neden olur. Böylece 
bağların kırılması için gereken enerji miktarı azalır. Bu durumda tepkimenin gerçekleşmesi için gereken 
aktifleşme enerjisi de düşer. Aktifleşme enerjisinin düşmesi ile tepkimeye giren ve etkin çarpışma gösteren 
tanecik sayısı artar. Bu durumda tepkime hızı da artar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

• Acaba vücutta bu tepkimeyi hangi enzim ile hızlandırmaktayız? 
• Laboratuvar şartlarında hangi katalizörlerle çalışarak bu parçalanmayı hızlandırabiliriz? 
• Katalizör seçimi yaparken tepkimeyi dikkate almalı mıyız? 
• Her katalizör her tepkimede kullanılabilir mi? Nasıl? 
Sorularına yanıt verebilmek için araştırma yaparak araştırma sonuçlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

Vücutta hidrojen peroksidin parçalanması karaciğer tarafından salgılanan katalaz enzimi ile gerçekleş-
mektedir. Laboratuvar ortamında tepkimeleri hızlandırmak için çeşitli katalizörler kullanılmaktadır. Bunlar 
her tepkimeye göre değişmektedir. Her katalizör bütün tepkimeleri hızlandıramamaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İnsan vücudunda yağ asitlerinin parçalanması sonucunda hidrojen peroksit oluşur. Hidrojen peroksidin 
fazlası insan vücudunda zehirlenmelere yol açar. Bu nedenle parçalanması gerekir.

Hidrojen peroksit aşağıdaki tepkimeyi vererek parçalanır.

2H2O2 (suda) → 2 H2O(s) + O2(g)

Hidrojen peroksidin parçalanma tepkimesi çok yavaş gerçekleşir. Bu nedenle tepkimenin hızlandırılması 
gerekmektedir.

Yukarıdaki katalizörsüz tepkime verilir. Bu tepkime kendi kendine oldukça yavaş bir şekilde H2O2’nin bozu-
narak H2O ve O2 oluşumunu sebebiyet veren bir bir tepkimedir. Demir, bakır, krom, mangan ve nikel tuzlarının 
varlığı bu tepkimeyi hızlandırabilmektedir.

Sizce yukarıdaki tepkimeye MnO2 eklenirse neler olabilir?

2H2O2 (suda) ---- MnO2----> 2 H2O(s) + O2(g)

MnO2 bu tepkimede katalizör olarak görev alır ve bu tepkimenin hızlanmasını sağlar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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YÖNTEMSEL KISIM

Çeşitli maddelerin katalizör etkisi olup olmadığını ve tepkime hızlarını nasıl etkilediğini bir deney yaparak 
keşfetmeye çalışalım.

Görsel 15.4 Deney düzeneği

• Deney düzeneğinde görüldüğü gibi test tüpü su 
ile doldurulur, ağzı kapatılır ve içinde su olan kris-
talizuvara ters çevrilerek yerleştirilir. 

• 3 gram MnO2 tartılarak geniş bir deney türüne 
konulur. 

• Deney tüpünün ağzı çift delikli tıpa ile kapatılır. Deliğin birine huni diğerine ise L cam boru takılır. 

• L cam boruya plastik boru takılır.  

• 5 mL %3’lük H2O2 çözeltisi huni ile geniş deney tüpüne boşaltılır. Bu esnada kamera ile video kaydı 
yapılır.

• Açığa çıkan gaz diğer deney tüpünde toplanır.  

• Her kimyasal için bu deney tekrarlanır.

Deney sonucu elde edilen verilerin aşağıdaki Tablo 15.5’e kaydedilmesi sağlanır.

Tablo 15.5 Deney sonucu elde edilen veriler

O2 Çıkış Hızı O2 Yakma Testi Katalizör mü?

MnO2

C

CaCO3

KMnO4

KI

Yukarıdaki deneyde tepkime hızının gözlemlenmesinde daha hızlı veya yavaş olmalarına göre kı-
yas yapılacaktır.

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Mangan (IV) oksit 
(MnO2) 

• Aktif Karbon (C) 

• Kalsiyum karbonat 
(CaCO3) 

• Potasyum permanganat 
(KMnO4) 

• Hidrojen peroksit (H2O2) 
• Geniş ve ince deney 
tüpleri

• Huni • Elektronik terazi

• Plastik boru • Kristalizuvar

• Spor • Çift delikli tıpa

• Kamera • L cam boru
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ALTERNATİF UYGULAMA

Deney tasarım sürecinde araç-gereçlerin öğrenciler tarafından seçilmesi beklenir.

• Karaciğer üç eşit parçaya bölünerek terazi yar-
dımıyla tartılır. 

• Beherlere onar mL H2O2 eklenir.

• Aynı ağırlıktaki karaciğer parçalarından biri ol-
duğu gibi bırakılır, biri küçük doğranır, diğeri ise 
ezilerek beherlere alınır.

• Karaciğerler eklendiği anda sırasıyla kronomet-
re çalıştırılarak tepkimenin gerçekleştiği süre not 
alınır.

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Karaciğer • Hidrojen peroksit (H2O2) 

• Deney tüpü • Hassas Terazi

• Beher • Kronometre

ENZİM MİKTARININ KİMYASAL TEPKİME HIZINA ETKİSİ

Tepkimelerin hızlarının belirlenmesinde katalizör kullanmanın amacı ne olabilir?

Bazı tepkimelerin gerçekleşmesi için çok uzun zaman gerekmektedir ancak katalizörler tepkimeye gi-
rerek tepkimeyi hızlandırırken herhangi bir değişime uğramadan tepkimeden çıkarlar. Bu şekilde tepkime 
hızını belirlememize yardımcı olurlar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tepkimelerin hızlarının belirlenmesinde kullanılan katalizör miktarı etkili midir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Aşağıda verilen grafiği inceleyiniz.

Kimyasal bir tepkime mevcut bağların kırılması ve yeni bağların oluşması ile meydana gelir. Bir kimyasal 
tepkimenin gerçekleşebilmesi için tepkimeye girecek taneciklerin aktifleşme enerjisi kadar bir eşik enerjisine 
sahip olması gerekmektedir. Katalizör ise bu eşik enerjisini düşürmektedir.

Görsel 15.5 Katalizli ve katalizsiz tepkimelerin potansiyel enerji-tepkime koordinatı değişimi

Po
ta

ns
iy

el
 E

ne
rji

Tepkime Koordinatı

Katalizörsüz

Katalizör eşik enerjisini nasıl düşürmektedir? Tartışınız.

Katalizör, tepkimeye girecek taneciklerin yapısına katılarak bağların zayıflamasını sağlayarak bağların 
kopması için gereken enerji miktarını azaltır. Bu durumda tepkimenin gerçekleşmesi için gereken aktifleş-
me enerjisi de düşer. Aktifleşme enerjisinin düşmesi ile tepkimeye giren ve etkin çarpışma gösteren tanecik 
sayısı artar.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Aşağıda katalitik konvertörün moleküler düzeyde çalışması ile ilgili metni inceleyiniz. Katalizör kimyasal 
bağları nasıl etkilemektedir? Bu etkiyi bir model ile açıklamaya çalışınız.

Fosil yakıt yakan bir arabaların egzozunda bir katalitik konvertör vardır 
(Görsel 15.6). Görevi, toksik karbonmonoksiti (CO) daha az toksik karbon-
dioksite (CO2) dönüştürmektir. Bu reaksiyon oksijen (O2) ve genellikle çok 
fazla ısı içerir.

Ancak katalitik konvertör, platin veya paladyumdan yapılmış metal kap-
lama sayesinde bu reaksiyonun çok daha az enerjiyle (düşük sıcaklık) ger-
çekleşmesini sağlar. Bu metaller harika katalizörlerdir, Böylece reaktanlar 
(O2 ve CO) metal yüzeye yapışır, ancak ürün (CO2) yapışmaz.

Platin atomu metal atomu olduğu için oksijen tarafından çekilir. Oksijen 
molekülü metal yüzeyine bağlandığında bağı kopar. Ancak platin ne kadar oksijeni çekerse çeksin oksijen 
atomunu karbondioksit daha etkili çekecektir. Böylece tek oksijen atomu en yakın CO’e bağlanır ve sonuçta 
ortaya çıkan CO2 ortamdan uzaklaşır. Platin yüzeyinde bir değişme olmadığından kataliz olayı devam eder.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 15.6 Katalitik 
konvertör
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Katalizör, tepkimeye girecek taneciklerin yapısına katılarak bağların zayıflamasına neden olur. Böylece bağ-
ların kırılması için gereken enerji miktarı azalır. Bu durumda tepkimenin gerçekleşmesi için gereken aktifleşme 
enerjisi de düşer. Aktifleşme enerjisinin düşmesi ile tepkimeye giren ve etkin çarpışma gösteren tanecik sayısı artar.

Araştırınız

Katalizörler, tepkimeyi hızlandırmada görev alırken acaba tepkimeleri yavaşlatan 
kimyasalların da varlığından söz edilebilir mi? Araştırınız.

Araştırınız

Besinler ağıza girdiği anda sindirim sistemi çalışmaya başlamaktadır. Bilim insanlarının 
bulgularına göre yutulmadan önce bir ağız dolusu yiyecek ağızda ortalama 20 kez çiğnenir. 
Tabii bu sayı yiyeceğin cinsine göre değişir. Örneğin havuç gibi sert yiyecekler daha çok sayıda 
çiğnenir. Besinlerin sindirimini hızlandırmak için vücutta bulunan doğal katalizörlerin çalışma 
mekanizması sizce nasıldır?

DEĞERLENDİRME ZAMANI

Yönerge: Değerlendirme aşamasında öğrencilerden aşağıda verilen sorulara cevap vermeleri beklenir. Ay-
rıca deneylerin değerlendirilmesinde “V Diyagramı Değerlendirme Ölçeği” kullanılacaktır. “V Diyagramı De-
ğerlendirme Ölçeği”ne ve “Öz Değerlendirme Formu (Yansıtma)”na bu etkinliğin karekodunu okutarak ulaşa-
bilirsiniz.

Son yıllarda Marmara Denizi'nin çeşitli noktalarında “deniz salyası” olarak da adlandırılan müsilaj, de-
nizin kirlenmesine sebep olmaktadır. Deniz salyası yüksek derecede azot ve fosfat girdisi sonucu deniz 
ortamında oluşan mikroorganizmaların aşırı artış göstererek ortama salgıladıkları organik bileşiklerle 
oluşmaktadır. Doğrudan insan sağlığını etkilemese de dolaylı olarak etkilemektedir. Marmara Denizi'n-
deki kirlenmeye sebep olan bu tepkimeyi yavaşlatmak için bir inhibitor üretecek veya geliştirecek olsay-
dınız nasıl bir yol izlersiniz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Besin maddelerinin oda sıcaklığında ve buzdolabındaki bozulma hızlarını karşılaştırdığınızda oluşan 
farklılığın sebebi ne olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Bu etkinlik boyunca yeni neler öğrendiniz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Gerçekleştirdiğiniz etkinlikten öğrendiklerinizi göz önünde bulundurarak  siz nasıl bir  katalizör üretimi 
gerçekleştirebilirsiniz? Üretmeyi planladığınız katalizörü nerede ve hangi amaçla kullanırsınız?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sizi şaşırtan şeyler nelerdir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (YANSITMA)
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Sizde kafa karışıklığı yaratan şeyler nelerdir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Sizde kafa karışıklığı yaratan şeylerin nasıl üstesinden geldiniz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Anlamadığınız şeyler nelerdir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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ETKİNLİK NO : 16
EĞİTİM PROGRAMI : ÖYG-2

MODÜL/TEMA : Organik Tepkimeler

ÖĞRENME ALANI : Organik Tepkimelerin Gerçekleşme Mekanizmaları Nasıldır?

ETKİNLİK ADI : Polimerik Yara Örtüsü

YÖNTEM VE TEKNİK : Probleme Dayalı Öğrenme

SÜRE : 8*40 dk.

KAZANIMLAR

4.4.8. Polimerlerin katılma/kondenzasyon tepkimelerinin ürünü olduğu çıkarımında 
bulunur.

a. Monomer ve polimer kavramları hatırlatılır.
b. Katılma polimerizasyonu için çoklu bağların gerekliliği vurgulanır.
c. Günlük hayatta sıkça karşılaşılan polimerlere (PVA, PS, PVC, PET, protein, karbonhidrat vb.) örnekler ve-

rilir.
4.4.9. Polimerleşme tepkimelerini kullanarak gerçek yaşam sorunlarını çözmeye yö-

nelik geliştirilen ürünü test eder.
a. Doğal/sentetik malzemeler kullanarak polimerik ürün (gıda ambalajı/yara örtüsü vb.) sentezlenmesi sağ-

lanır.
b. Ürünlere farklı özellikler kazandırmak için teşvik edilir. 
c.Geliştirdiği ürünü nitelik, sağlık, çevre ve pazarlama ekonomisi açısından değerlendirmeleri sağlanır.

HAZIRLIK

HEDEFTEN HABERDAR ETME

ÖN BİLGİLERİ ORTAYA ÇIKARMA/MOTİVE ETME

DİKKAT ÇEKME

(Öğrencileri kazanımlar çerçevesinde hedeften haberdar etmek, dikkat çekmek ve ön bilgileri harekete geçire-
bilmek amacıyla aşağıda verilen içeriğe göre bir başlangıç yapılır.) 

Etkinlikle ilgili tüm materyallere ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Görsel 16.1 Polimerizasyon Görsel 16.2 Etilenin polimerizasyonu

Polimer

Polimerizasyon

POLİMER

Çift bağ
Hidrojen atomu

Hidrojen atomu

Karbon atomu

Tekli bağ

(Görsel 16.1’de verilen monomerik birimler molekülleri temsil etmektedir.)
“Daha önceki derslerimizde monomer ve polimer kavramlarını, polimerlerin nasıl sınıflandırılabileceğini 

öğrendiniz. Görsel 16.1 ve Görsel 16.2’yi inceleyerek polimerizasyon olayını hatırlamaya çalışalım.” (Görsel 
16.1’de polimerizasyon olayının genel şematik görünümü verilirken Görsel 16.2’de etilen monomerinin polimeri-
zasyonu sonucu oluşan polietilen polimeri gösterilmiştir.)

Peki, acaba polimerlerin nerelerde kullanıldığı hakkında bir fikriniz var mı? Etrafınızda bulu-
nan hangi malzemelerin polimerlerden oluştuğunu biliyor musunuz? Tartışınız.

DÜŞÜNMEYE ODAKLAN

Sizce bütün polimerler benzer fiziksel özellikler mi gösterir? Polimer malzemelerin fiziksel özellikleri 
nelerdir? Çevrenizde gördüğünüz polimerlerden yapılmış malzemeleri listeleyiniz. Görsel 16.3, Görsel 
16.4 ve Görsel 16.5’i inceleyerek hangi özelliklerde polimerler olabileceğini söyleyiniz.

PVC, PET şişe, poşet, gözlük çerçevesi vb. 

Polimerler esneklik, ışık geçirgenliği gibi özellikler açısından farklılık gösterebilmektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 16.3 Plastik şişe ve tüpler Görsel 16.4 Plastik kırtasiye 
malzemeleri

Görsel 16.5 Plastik borular
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Polimerlerin farklı özelliklerde olmalarının nedeni ne olabilir? Bu durum oluştukları kimyasal mekaniz-
mayla ilgili olabilir mi? Bu durumda her polimer aynı kimyasal mekanizmayla mı oluşur? Görsel 16.6’da 
bulunan iki farklı polimer örneğini inceleyerek düşüncelerinizi belirtiniz. (Bu soru ile polimerleşme reak-
siyonlarının türlerine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.)

Monomerlerin dizilişi farklı olabilir.

Farklı monomerlerden oluşmuş olabilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 16.6 Farklı polimerizasyon örnekleri

(Daha sonra öğrencilerin Görsel 16.7’deki bilgi grafiğini incelemeleri sağlanır. Görsel 16.7’de farklı polimerleri 
oluşturan monomerik birimlerin farklı olduğuna ve/veya farklı bir mekanizmayla bağlandıklarına dikkat çekilir. 
Katılma polimerizasyon için çoklu bağların gerekliliği, kondenzasyon tepkimelerinde de küçük moleküllerin ayrıl-
ması gerektiği vurgulanır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilere aşağıda verilen sorular yönlendirilir.)

Görsel 16.7'yi inceleyerek polimerlerin oluşum mekanizmasında ne gibi farklılıklar olduğunu açıklayınız.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Tüm polimerleri oluşturan monomerler aynı mıdır?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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vinli klorür PVC

Amino Asit 1

Amino Asit 2

Su

Peptid bağı oluşumu

glikozidik bağ oluşumu

Stiren

P O L İ V İ N İ L  K L O R Ü RP O L İ S T İ R E N

P O L İ P E P T İ D POLİSAKKARİT

K A T I L M A  P O L İ M E R İ Z A S Y O N U

K O N D E N Z A S Y O N  P O L İ M E R İ Z A S Y O N U

POLİMERLEŞME TÜRLERİ

Görsel 16.7 Polimerleşme türleri
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Şimdi günlük hayatta pek çok yerde karşımıza çıkan polimerlerin uygulama alanları ile ilgili olarak oluştu-
rulan aşağıdaki senaryoyu inceleyim. 

Ekin ve Uras oyun parkında oynamaktadırlar (Görsel 16.8). Uras kaykayla kayarken hızını kontrol edemez 
ve düşerek dizini yere çarpar (Görsel 16.9).

Acaba bu farklılıklar oluşan polimerin fiziksel ve kimyasal özelliğinde belirleyici olabilir mi? Nasıl?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Monomerler birbirlerine nasıl bağlanıyor?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Görsel 16.8 Oyun parkında oynayan çocuklar Görsel 16.9 Uras’ın yaralanması

Ablası Ekin koşarak kardeşinin yanına gelir ve dizi kanayan kardeşini sakinleştirdikten sonra bankta kitap 
okuyan babasına haber verir. Hep birlikte Uras’ı Aile Hekimi Özge Hanım’a götürürler. Özge Hanım yarayı te-
mizledikten sonra endişelenecek bir şey olmadığını ancak yarayı kapatmamaları gerektiğini söyler. Uyku saati 
geldiğinde Uras yatmaya hazırlanır. Ancak yorganının dizine temas etmesi canını acıtır. Kimseye haber verme-
den yarasının üstünü kapatmaya karar verir.  

Yaraları kapatmak için hangi malzemelerden faydalanırız? Uras yarasını hangi malzemeyle kapatmış 
olabilir?

Yara bandı, sargı bezi, gazlı bez, sprey yara örtüleri

Uras ecza dolabında bulduğu bir flaster ile yarasının üstünü kapatır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Siz olsaydınız Uras’ın sorununu gidermek için nasıl bir çözüm önerisinde bulunurdunuz? Yarayı kapat-
mak için nasıl bir malzeme kullanırdınız ya da yarayı kapatma yerine nasıl bir yol izlerdiniz?

Bacağımı yorganın dışına çıkarırdım. 

Sargı bezi ile örterdim.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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Uras ertesi gün uyandığında dizinde bir sıcaklık hisseder ve ablası Ekin’i uyandırarak yarasını gösterir 
(Görsel 16.10). Ekin ve annesi Eylem Hanım, Uras’ı yeniden aile hekimine götürürler.

Sizce Uras’ın dizindeki yaraya ne olmuştur?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 16.10 Yarası enfekte olan Uras

Doktor Özge Hanım, hava alma-
dığı ve sulandığı için yaranın çevre-
sinde aşırı nemli bir ortam oluştu-
ğunu ve bu durumun enfeksiyona 
neden olduğunu söyler. Yarayı yeni-
den temizler ve ciltteki tahrişin duru-
mu farklılaştığı için özel bir sargı bezi 
ile yaranın üzerini kapatır (Görsel 
16.11). Ardından belli aralıklarla an-
tibiyotik krem kullanmalarını önere-
rek Uras’ı eve gönderir.

Görsel 16.11 Özel yara örtüsü

Yara sulanmış ve etrafı kızarmıştır. Yarası mikrop kapmıştır.

Dizi şişmiştir.
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Doktor daha önce yaranın kapatılmaması gerektiğini söylemişti. Şimdi ise yarayı kapatıyor. Acaba kul-
landığı yara örtüsünün özellikleri neler olabilir?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Uras, her yara bakımında yara örtüsü kaldırılırken canının yanacağından endişe etmekte ve yara bakımı-
nın yapılmasından kaçınmaktadır. Uras’ın bu sorununa nasıl bir çözüm yolu önerirdiniz? Örneğin hangi 
özelliklere sahip olan bir yara örtüsü önerelim ki yara bakımı sıklığı azalsın?

Antibakteriyel krem yara örtüsüne emdirilebilirdi. 
Krem yara örtüsünün dışına sürülebilir ve içine geçiş sağlanabilirdi.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

İdeal yara örtüsünde bulunması gereken bazı özellikler hakkında fikir sahibi oldunuz.

Şimdi bir kimyacı olarak kendi yara örtümüzü kendimiz yapmaya ve ideal bir yara örtüsünde 
bulunması beklenen su buharı geçirgenliği, pH, şişme, antibakteriyel, homojenlik gibi özellikler 
açısından değerlendirmeye ne dersiniz?

(Bu aşamada öğrencilere farklı yara türlerinin, farklı özelliklerde yara örtülerine ihtiyaç gösterdiği ve son yıl-
larda bu alanda çeşitli çalışmalar yapıldığı açıklanarak ideal yara örtülerinin özelliklerine değinilir.)

Yara örtüleri, yara bölgesini örterek, zarar görmüş dokuyu dış etkilerden korurken aynı zamanda eksuda 
adı verilen ve yara iyileşme sürecinde oluşan akıntıların ortamdan uzaklaştırılmasını sağlar. İdeal bir yara ör-
tüsünün yarayı dış ortamın etkilerinden korumasının yanı sıra oksijen ve su buharı geçirgenliğine izin verecek 
gözeneklere sahip olması, biyolojik sıvıları emme ve şişme özellikleriyle sızdırmazlığa imkân tanıyacak yüksek 
yüzey alanına ve yaranın iyileşme sürecini hızlandıracak antimikrobiyal ajanlara sahip olması istenir (Kozanoğ-
lu, 2006; Kurtoğlu ve Karataş, 2009). Bu amaç doğrultusunda modern yara örtülerinin geliştirilmesine yönelik 
pek çok çalışma yapılmaktadır. Aynı zamanda çevre kirliliğinin hızla artması araştırmacıların doğa dostu hijye-
nik ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara odaklanmasına neden olmuştur. Bu nedenle biyouyumlu ve 
biyobozunur yara örtülerinin geliştirilmesinde çevre dostu ve doğal maddelerin kullanımı da tercih edilmeye 
başlanmıştır (Gürsu, 2019; Erfan ve Ghomi, 2019). Son dönemlerde biyouyumlulukları, çevre dostu olmaları 
gibi özelliklerinin yanı sıra içerdiği hidrofilik gruplar ve üç boyutlu çapraz bağlı polimer zincir ağları sayesinde 
su veya biyolojik sıvılar içinde hacminin %20’sinden fazla şişme özelliğine sahip olan polimerler (Piña-Acosta,-
Zizumbo-Lopez ve Licea-Claverie, 2018); yüksek oksijen geçirgenliği gibi özellikleri, gözenekli ve yumuşak ya-
pıları sayesinde doğal canlı dokularını diğer sentetik biyomalzemelerden daha iyi taklit edebilmeleri sebebiyle 
(Peppas, Bures, Leobandung ve Ichikawa, 2000) ideal biyomalzemeler olarak önerilmektedirler (Su, vd., 2017). 
Polivinil alkol (PVA) kolloidal süspansiyonları hazırlanabilen ve içerdiği -OH (hidroksil) grupları nedeniyle 
hidrofilik özellikler gösteren (Kharazmi, vd., 2015), biyouyumluluğu ve toksik olmayışı sebebiyle biyomedikal 
ve ilaç endüstrilerinde (Părpăriţă, Cheaburu, Pațachia, ve Vasile, 2014; Jensen, Dávila ve Zelikin, 2016) sıkça 
tercih edilen kokusuz bir polimerdir (Dinç, 2013).
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KEŞİF ZAMANI

(Düşünmeye odaklan aşamasından sonra öğrencilerin polimerik esaslı bir yara örtüsü oluşturmalarına yöne-
lik bir deney prosedürü oluşturulur. Bu aşamada ürünün ideal bir yara örtüsünde olması gereken özellikler açısın-
dan değerlendirilmesi beklenmektedir.)

POLİMERİK YARA ÖRTÜSÜ

1. ODAK SORUSU

Polimerik yara örtüleri nasıl üretilir? Bir polimerin yara örtüsü olarak kullanılabilirliği nasıl değer-
lendirilir?

KAVRAMSAL KISIM

Teoriler ve ilkeler

Odak sorusunu yanıtlayabilmek için aşağıda belirtilen kavram ve ilkeleri bilmeliyiz. Deneye başlamadan 
önce bu kavram ve ilkeleri araştırınız.

Kavramlar

• Polimer, katılma polimerizasyonu, yara örtüsü, şişme, su buharı geçirgenliği, pH değeri, biyobozunur-
luk, antibakteriyel özellik

YÖNTEMSEL KISIM

1. Aşama: Bitki özütünün hazırlanması

Literatürde antibakteriyel etkinliği olduğu bi-
linen bir bitki türü seçilerek (karanfil, kekik, çörek 
otu vb.) uygun yöntemle ekstraksiyon yapılır.

2. Aşama: Polimerik filmlerin hazırlanması

• Granül hâldeki PVA ile saf suyun kütlece %10’luk 
toplam hacmi 300mL olan bir karışım hazırlanır. 

• Karışım, ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda 80oC sı-
caklıkta 3,5 saat boyunca karıştırılır (İşçi, 2007; 
Avcı, 2015). 

Deneyin Yapılışı

Deneyde Kullanılacak Araç ve Gereçler

• Polivinil alkol • Erlen

• Beher • Petri kabı

• Isıtıcılı manyetik 
karıştırıcı

• Hassas terazi

• Spatül • Vazelin

• Etüv
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• Hazırlanan çözeltiden ellişer mL alınarak iki ayrı petri kabına (iki ayrı petri kabı kullanılmasının ne-
deni yapılacak olan testlerde yeteri kadar film üretiminin sağlanmasıdır) aktarılır.

• Bir başka kaba 100mL PVA çözeltisi alınarak içine 1:10 oranında bitki özütü eklenir ve 10 dakika bo-
yunca karıştırılır. 

• Hazırlanan çözelti iki ayrı petri kabına aktarılır. 

• Ardından petri kaplarına aktarılmış olan çözeltiler 50oC’ye ayarlanmış etüvde kurutularak kalıptan 
çıkarılır.

3. Aşama: Hazırlanan Filmlerin Yara Örtüsü Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Su buharı geçirgenlik hızı testi

• ASTM 96 metodu kullanılarak polimerik filmlerin su buharı geçirgenlik hızları ölçülür. Bu amaçla;

• Silika ile doldurulan cam deney tüplerinin ağzı üretilen filmler ile kapatılır. 

• Ardından içerisinde doygun NaCI çözeltisi bulunan desikatöre yerleştirilerek ve 24 saat boyunca 
bekletilir ve düzenekte meydana gelen ağırlık değişimi incelenir.

• Sonuçlar Tablo 16.1’e kaydedilir.

Kalınlık ve kütle ölçümü

• Polimerik filmler 1 cm*1 cm boyutlarında kareler hâlinde kesilir (n=3).

• Kalınlık ölçer (± 0.01μm) kullanılarak kalınlıkları ve kütleleri belirlenir.

• Örnekler arasındaki yüzde fark belirlenerek Tablo 16.1.’e kaydedilir.

pH ölçümü

• Hazırlanan polimerik filmler (1cm*1cm) boyutlarında kesilerek %0,9 NaCl çözeltisinde 24 saat bo-
yunca bekletilir. 

• Belirli zaman aralıklarında pH ölçümleri yapılarak filmler pH değişimleri kaydedilir (Devi & Dutta, 
J., 2017).

• 24 saat sonunda elde edilen değer Tablo 16.1’e kaydedilir.

Şişme testi

• Şişme testi için çözelti dökme yöntemiyle üretilen polimerik filmler etüvde kurutulduktan sonra 
1cm*1cm boyutlarında kesilerek tartılır ve üzerlerine ellişer mL %0,9 NaCl ilave edilir. 

• 30 dakika sonra yüzey suyu yumuşak kâğıt havlu ile alındıktan sonra şişme değerleri Eşitlik 16.1 
kullanılarak hesaplanır.

W0: Kuru jel kütlesi 

Ws : Su ile şişmiş jel kütlesi 

Şişme değeri: (ws – w0)/w0 *100    Eşitlik 16.1

• Sonuçlar Tablo 16.1’e kaydedilir.
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Biyobozunurluk testi

• Çözelti dökme yöntemiyle elde edilen ve 1 cm*1 cm boyutlarında kesilen polimerik filmler tartılır 
(Wilk). 

• Numuneler oda sıcaklığında 50 mL saf su içine konularak manyetik karıştırıcıda 200 rpm’de 10 da-
kika süreyle karıştırılır. 

• Çözünmeyen parçacıklar süzülerek ayrılır ve etüvde kurutulduktan sonra yeniden tartılır (Wson). 
Maddenin kütlece yüzde kaybı Eşitlik 16.2 kullanılarak hesaplanır (Kolya, vd., 2014; Ulu, vd., 2018).

Kütle kaybı: (Wilk – Wson)/Wilk*100    Eşitlik 16.2

• Sonuçlar Tablo 16.1’e kaydedilir.

Antibakteriyel etkinlik için disk difüzyon testi

• 0.5 McFarland (10⁶ hücre/mL) bulanıklığında hazırlanan bakteri süspansiyonları (gram + ve gram-) 
Mueller Hinton Agar içeren petri kaplarındaki besi yerlerine steril pamuklu çubuk kullanılarak ışın-
sal tarzda sürülür. 

• Hazırlanan filmlerden disk şeklinde kesilen parçalar petri kapları içerisine yerleştirilir. Petri kapları 
37 oC'lik etüvde 24 saatle inkübe edilir (Sarıgüzel, Sümerkan ve Metan, 2010; Ulu, vd., 2018). 

• İnkübasyon sonunda maddelerin etrafında oluşan zon, duyarlılığı, zon oluşmaması ise duyarlılık 
olmadığını gösterir (Kubilay, Altun, Ulukoy ve Diler, 2005). 

• Sonuçlar Tablo 16.1’e kaydedilir.

Tablo 16.1 Hazırlanan Filmlerin Yara Örtüsü Olarak Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi

Kontrol Grubu Deney Grubu Standart Değerler
Uygunluk 
Durumu 

(Uygun/değil)

Su Buharı 
Geçirgenliği

200- 5138 g/m2 (Morgado, 
Ricardove Correira, 2015)

pH
4-6,8 (Devi, N. ve Dutta, J., 

2017)

Kalınlık ve Kütle 
Ölçümü

Örnekler arası fark %1-2 
(Yıldırım ve Küçük, 2021)

Şişme %20 ve üzeri şişme

Biyobozunurluk

Disk Difüzyon 
Testi

Bakteri yoğunluğunda 
azalmayı gösteren zon 

oluşumu üzerinden
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KESTİRİMLERDE/TAHMİNLERDE BULUN

Granül hâldeki PVA’ yı suda çözmemizin sebebi ne olabilir?

Film hâline getirebilmek için

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

PVA’yı sıcak suda karıştırmamızın amacı ne olabilir?

Homojen bir çözelti oluşturmak ve çözünmeyi hızlandırmak için

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Petri kaplarına eşit hacimde çözelti dökmemizin amacı ne olabilir?

Eşit kalınlıkta polimerik film elde edebilmek

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Polimerik çözeltiye bitki özütü eklemeden önce çözeltiyi iki eşit hacme ayırmamızın nedeni ne olabilir?

Katkılı ve katkısız polimerik malzemenin özelliklerini karşılaştırmak 

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Hazırladığınız yara örtüsünü daha etkili hâle getirebilmek için içerisine başka hangi maddeleri 
ekleyebilirsiniz? Araştırınız.

AÇIKLAMA ZAMANI

(Görsel 16.12’de yer alan bilgi grafiğinde polimerik malzeme üretimi için kullanılan polivinil alkolün kimyasal 
oluşum mekanizması verilmiştir. Bu bilgi grafiğini öğrencilerin incelemesi sağlanarak PVA’nın hangi polimerleşme 
tepkimesinin bir ürünü olarak ortaya çıktığını fark etmeleri sağlanır.)
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POLİVİNİL ASETAT’IN HİDROLİZİ
İLE VİNİL ALKOL MONOMERİ
ELDE EDİLİR. 

  

HİDROLİZ   

VİNİL ALKOL MONOMERLERİNİN
RADİKALİK POLİMERİZASYONU
SONUCUNDA POLİVİNİL ALKOL
POLİMERİ OLUŞUR.  

POLİVİNİL ALKOL

Görsel 16.12 Polivinil alkolün oluşum mekanizması
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BİLGİ İDDİALARI

Hazırladığınız polimerik malzemenin ideal bir yara örtüsü olarak kullanılıp kullanılamayacağını anlaya-
bilmek için hangi parametreler üzerinden değerlendirme yaptınız?

pH, su buharı geçirgenliği, şişme değeri, antimikrobiyal özellik, su emicilik hızı vb.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yara örtülerinde su buharı geçirgenliği neden önemli bir parametredir?

Nemli bir ortam oluşmasını engelleyerek bakterilerin üremesinin önlenmesi için

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Polimerik filmlerin kalınlık ve kütlelerini birlikte ölçmenin nedeni ne olabilir?

Filmlerin homojen bir şekilde üretilip üretilmediğini değerlendirebilmek için ölçmek gerekir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yara örtüsü olarak kullanılacak olan polimerik filmlerin pH değişimi açısından değerlendirilmesi neden 
önemlidir?

Literatürde yer alan bulgular yara yüzeyinin asidik özellikte olduğunu göstermektedir. İyileşme için ge-
rekli olan fibroblast hücrelerinin üreme hızı asidik ortamda (pH:4-6,8) daha fazladır. Bu nedenle yara iyi-
leşmesinin kontrolü açısından zamanla filmlerde meydana gelen pH değişimlerinin belirlenmesi önem arz 
etmektedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Hazırlanan polimerik filmlerin suya karşı bozunma dayanımlarının incelenmesi neden önemlidir?

Son yıllarda artan çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çalışmalar biyomalzemelerin tasarımında biyo-
bozunurluk özelliğinin de dikkate alınması gereken önemli parametrelerden birisi olduğunu rapor etmek-
tedir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Antibakteriyel ajanların yara örtüsünde kullanılması neden önemlidir?

Yara iyileşme sürecinin hızlanması için yaranın mikroorganizmalardan korunması gerekir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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DEĞER İDDİALARI

Hazırlanan polimer Uras’ın problemini sizce çözmüş müdür? Tablo 16.1’e kaydettiğiniz verileri dikkate 
alarak açıklayınız.

(Deney sonuçlarına göre yorumlanır.)

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Şimdiye kadar yaptığınız uygulamalar ve edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak polimerik malzemelerin ge-
niş yelpazeli kullanım alanına sahip olmasının nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Monomerlerin özellikleri, monomer çeşitliliği, monomerlerin organizasyonu, polimerik tepkime türleri, 
polimer üretim yöntemleri gibi faktörler farklı özelliklere sahip (esneklik, dayanıklılık, ışık geçirgenliği, termal 
direnç) polimerlerin oluşumuna neden olmaktadır.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Hazırladığınız polimerik malzemeye ideal bir yara örtüsü özelliği kazandırmak için farklı üretim yöntem-
leri kullanılabilir mi?

Elektrospinleme yöntemi ile nanofibriller, dondurup çözdürme yöntemi ile çok gözenekli yapıya sahip 
yara örtüleri üretilebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Başka hangi polimerler yara örtüsü üretiminde kullanılabilir? Neden?

Polietilen glikol, kitin-kitosan, nişasta vb. Biyouyumlu olmaları ve hidrofilik özellik göstermeleri nedeniyle.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Hazırlanan yara örtüsüne başka hangi özellikler kazandırılabilir?

Antioksidan özellikler kazandırılarak yara iyileşmesinin hızlanmasına katkı sağlanabilir. Renklendirilerek 
daha eğlenceli bir görünüm sağlanabilir. İçine ilaç (ağrı kesici, antibiyotik) eklenebilir.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Yara örtüsünün buhar geçirgenliğini, şişme değerini, antimikrobiyal özelliğini geliştirmek için ne gibi yön-
tem/malzemeler önerisinde bulunursunuz?

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.
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DERİNLEŞTİRME

Polimerler sağlık teknolojileri, mutfak eşyaları, oyuncaklar, cep telefonları gibi endüstriyel ürünler dâhil 
olmak üzere sanayinin pek çok alanında kullanılmaktadır (Görsel 16.13, Görsel 16.14 ve Görsel 16.15).

Polimerler sahip oldukları özellikler açısından çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedirler. Siz de bir litera-
tür araştırması yaparak polimerlerin hangi özelliklerine göre nasıl sınıflandırılabileceğini araştırınız ve değer-
lendirme başlığı altında verilen kavram haritasını doldurunuz.

[Polimerlerin sınıflandırılmasında; ısısal davranışlarına göre (termoset ve termoplastik polimerler) polime-
rizasyon yöntemlerine (kondenzasyon polimerleşmesi, katılma polimerleşmesi) göre, monomerlerin sıralanışına 
göre (homopolimer, kopolimer, gelişigüzel polimerler, blok polimerler…) kaynaklarına göre (doğal polimerler, sen-
tetik polimerler), zincir şekillerine göre (düz zincirli, dallanmış, çapraz bağlı) polimerler şeklinde çeşitli sınıflan-
dırma yöntemleri kullanılmaktadır. Öğretmen öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak konuyu derinleşti-
rebilir. Öneri: URL-1.]

Polimerlerin günlük yaşamı kolaylaştıran pek çok özelliği bulunmakla birlikte toksisite ve çevre kirliliği 
oluşturma çeşitli dezavantajları da vardır. Bu nedenle son yıllarda yapılan çalışmalarda petrol kaynaklı poli-
merler yerine doğal/biyobozunur sentetik polimerlere olan ilgi giderek artmaktadır. Bu bağlamda çevre bilinci 
oluşturmak amacıyla polimerlerden oluşmuş malzemelerin üzerinde malzemenin türünü ve bozunurluk özel-
liklerini gösteren semboller kullanılmaktadır. 

Siz de bir literatür araştırması yaparak polimerlerin hangi monomerlerden oluştuğunu, molekül formülle-
rini, endüstriyel kullanım alanlarını ve geri dönüşüm kodlarını araştırarak Tablo 16.2 ve Tablo 16.3’ü dolduru-
nuz.

(Bu tablo öğretmenler için doldurulmuştur. Öğrencilere boş şablon olarak verilecektir.)

Sizce polimerlerin bu kadar geniş bir kullanım alanına sahip olmaları bu ürünlerin hangi özelliklerinden 
kaynaklanmaktadır?

Esneklik, dayanıklılık, düşük maliyet, hafiflik vb.

Öğrenci tarafından doldurulacaktır.

Görsel 16.13 Kırtasiye 
malzemelerinde polimerler

Görsel 16.14 Endüstride 
polimerler

Görsel 16.15 Sağlık 
teknolojilerinde polimerler



K İ M YA

2 7 6

Adı Monomerin Adı Monomerin Molekül Formülü Molekül Formülü

Politetrafloretilen 
(Teflon, PTFE)

Tetra flor etilen 

Polistiren

(PS)

Stiren

Polivinilklorür

(PVC)

Vinil klorür

Polietilen 
tereftalat

(PET)

Etilen tereftalat

Tablo 16.2 Polimerler, Monomerleri ve Molekül Formülleri Çalışma Kâğıdı
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Adı Monomerin Adı Monomerin Molekül Formülü Molekül Formülü

Polipropilen

(PP)

Propilen 

Polietilen

(PE)

Etilen

Polietilen glikol

(PEG)

Etilen glikol

Polilaktik Asit

(PLA)

Laktik asit
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Adı Monomerin Adı Monomerin Molekül Formülü Molekül Formülü

Deoksi ribo 
nükleik asit

(DNA)

Nükleotit 

Poliamid Amid

Kitin N-asetilglikozamin

Protein Amino asit
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Adı Sınıfı Kullanım Alanı Geri Dönüşüm Kodu

Teflon Yapay Mutfak malzemeleri, elektirikli 
aletler, ısıya dayanıklı boru 
malzemeleri vs.

Polistiren

(PS)

Yapay Tek kullanımlık mutfak 
malzemeleri, otomobil parçaları, ısı 
yalıtım malzemeleri

Polivinilklorür

(PVC)

Yapay Boru ve tesisat malzemeleri, 
pencere kapı profilleri, tesisat 
malzemeleri vb.

Polietilen 
tereftalat

(PET)

Yapay Oyuncak, plastik kutu, mutfak 
malzemeleri, şişe vb.

Polipropilen

(PP)

Yapay/
Termoplastik

Otomobil sektöründe (kaporta, 
ABS), tekstil, çay poşetleri vb.

Polietilen

(PE)

Yapay/
Termoplastik

Plastik kutu, ambalaj, oyuncak 
sektörü

OTHER

PS

PVC

PET

PP

HDPE

Tablo 16.3. Polimerlerin Sınıflandırılması, Endüstriyel Kullanım Alanları ve Geri Dönüşüm Kodları 
Değerlendirme Formu
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Adı Sınıfı Kullanım Alanı Geri Dönüşüm Kodu

Polietilen glikol

(PEG)

Yapay Tıp, ilaç sektörü, sabun, seramik vb.

Polilaktik Asit

(PLA)

Yapay/
Termoplastik

Tıp (implantlar, kontrollü ilaç 
salınımı, bandaj vb.), tarım (yabani 
ot önleme ağları) vb.

Poliüretan Yapay/
Termoplastik ve 
Termoset

Isı yalıtımı, ses yalıtımı, yapıştırma

Poliamid Yapay/
Termoplastik

Askeri uygulamalar, gıda sektörü, 
tekstil sektörü

Deoksiribonükleik 
asit

(DNA)

Doğal Genetik materyal

Protein Doğal Biyomolekül

Kitin Doğal Biyomolekül

OTHER

OTHER
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DEĞERLENDİRME ZAMANI

Değerlendirme 1

Yönerge: Kavram ağının değerlendirilmesinde eklenen her doğru kavram için 1 puan verilecektir. 
Değerlendirme 18 puan üzerinden yapılacaktır. “Kavram Ağı: Polimerlerin Sınıflandırılması” şablonu-
na etkinlik karekodu okutularak ulaşılabilir. 

Kavram Ağı: Polimerlerin Sınıflandırılması

POLİMERLER

ZİNCİR ŞEKİLLERİNE 
GÖRE

DALLANMIŞ
POLİMERLER

ÇAPRAZ BAĞLI
POLİMERLER

DÜZ ZİNCİRLİ
POLİMERLER

POLİMERİZASYON
YÖNTEMLERİNE GÖRE

KONDENZASYON
POLİMERLEŞMESİ

KATILMA
POLİMERLEŞMESİ

KAYNAKLARINA
GÖRE

SENTETİK
POLİMERLER

TERMOPLASTİK
POLİMERLER

BLOK
POLİMERLER

DOĞAL
POLİMERLER

TERMOSET
POLİMERLER

GELİŞİGÜZEL
POLİMERLER

ISISAL DAVRANIŞLARINA 
GÖRE

MONOMERLERİN
SIRALANIŞINA GÖRE

KOPOLİMERLER

HOMOPOLİMERLER
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Değerlendirme 2

Yönerge: 16. Etkinliğin Derinleştirme aşamasında araştırma görevi olarak verilen “Polimerler, Mo-
nomerleri ve Molekül Formülleri Değerlendirme Formu” değerlendirilmesi her doğru cevap için 1 
puan eklenerek toplam 36 puan üzerinden yapılabilir. “Polimerler, Monomerleri ve Molekül Formülle-
ri Değerlendirme Formu”na etkinlik için verilen karekoddan ulaşılabilir. 

POLİMERLER, MONOMERLERİ VE MOLEKÜL FORMÜLLERİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

Adı Monomerin Adı Monomerin Molekül Formülü Molekül Formülü

Politetrafloretilen 
(Teflon, PTFE)

Polistiren

(PS)

Polivinilklorür

(PVC)

Polietilen tereftalat

(PET)

Polipropilen

(PP)

Polietilen

(PE)

Polietilen glikol

(PEG)

Polilaktik Asit

(PLA)

Deoksiribonükleik asit

(DNA)

Poliamid

Kitin

Protein

Toplam Puan
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Değerlendirme 3

Yönerge: 16. Etkinliğin Derinleştirme aşamasında araştırma görevi olarak verilen “Polimerlerin Sı-
nıflandırılması, Endüstriyel Kullanım Alanları ve Geri Dönüşüm Kodları Değerlendirme Formu” her 
doğru cevap için 1 puan eklenerek toplam 39 puan üzerinden değerlendirilebilir. “Polimerlerin Sınıf-
landırılması, Endüstriyel Kullanım Alanları ve Geri Dönüşüm Kodları Değerlendirme Formu”na etkin-
lik için verilen karekoddan ulaşılabilir. 

POLİMERLERİN SINIFLANDIRILMASI, ENDÜSTRİYEL KULLANIM ALANLARI VE GERİ DÖNÜŞÜM 
KODLARI ÇALIŞMA KÂĞIDI

Adı Sınıfı Kullanım Alanı Geri Dönüşüm Kodu

Teflon

Polistiren

(PS)

Polivinilklorür

(PVC)

Polietilen tereftalat

(PET)

Polipropilen

(PP)

Polietilen

(PE)

Polietilen glikol

(PEG)

Polilaktik Asit

(PLA)

Poliüretan

Poliamid

Deoksiribonükleik 
asit (DNA)

Protein

Kitin

Toplam Puan
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