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Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Güvenliğimiz ve Kimya
Laboratuvarlarda güvenli çalışılması için gerekli olan ku-
rallar vardır. Bu kurallara uyulduğunda daha güvenli bir 
çalışma ortamı elde edilmiş olur. 

Güvenlik tedbirleri üç kısımda toplanabilir. 

Kişisel Güvenlik: 

Kendini ve çevresindeki kişileri tehlikelerden korumak 

Laboratuvar Güvenliği:

Kimyasal maddelerin sebep olabileceği tehlikeleri bilerek 
uyarılar yardımıyla tehlikelerden korunmak

Çevre Güvenliği:

Kullanılan maddelerin çevre kirliliğine neden olmaması 
için hassasiyet göstermek 

Bazı güvenlik sembolleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kimya laboratuvarları için genel güvenlik kuralları 

 Daima sorumlu öğretmenin gözetiminde çalışılmalı-
dır. 

 Öğretmenin izni olmadan asla işlem basamaklarında 
değişiklik yapılmamalıdır. 

 Deneye başlamadan deneyin nasıl yapılacağı dikkat-
lice okunmalıdır.

 Güvenlik ile ilgili işaretlere ve uyarılara dikkat edilme-
lidir.

 Gözlük, önlük gibi uygun koruyucular kullanılmalıdır. 
 Bol elbise, sandalet, açık ayakkabı giyilmemelidir. 
 Laboratuvarda bir şey yiyip içilmemelidir. 
 Acil yardım malzemelerinin yeri ve kullanımı bilinme-

lidir. 
 Sıcak nesneler uygun koruyucularla tutulmalı ve is-

pirto ocağının başından ayrılmamak gerekir. 
 Asla kırık ve ucuz cam malzeme kullanılmamalıdır.  

Cam malzemeler kullanıldıktan sonra temizlenip yeri-
ne konulmalıdır. 

 Elektrikli aletlerin kablosu asla ıslak elle tutulmamalı-
dır. Elektrikli cihaz kullanılmadığında fişte bırakılma-
malıdır. 

 Kimyasal maddelerin güvenlik önlemleri ve tehlikeleri 
öğrenilmeden deneye başlanılmamalıdır. 

 Kimyasal maddeler cilt ile temas ettiğinde bol su ile 
yıkanmalıdır. 

 Herhangi bir sıvı kimyasal dökülürken gözden uzak 
tutulmalıdır. 

 Kimyasal maddelerin bulunduğu kaplardaki etiketler 
okunmalıdır. Etiketi okunmayan kimyasal maddeler 
kesinlikle kullanılmamalıdır.

 Laboratuvar ortamında el, saç, kalem ve kimyasal 
maddeler ağıza götürülmemelidir. 

 Kimyasal maddeler lavabo veya çöpe dökülmemeli-
dir. Atık kutularına atılmalıdır. 

 Bir kap içerisindeki maddeler asla doğrudan koklan-
mamalıdır. Kap, kol hizasında tutulup üzerinde el ile 
esinti yapılarak buharı koklanmalıdır. 

 Su ile asit seyreltilirken asla aside su eklenmemelidir. 
Daima suya asit eklenmelidir. 

Göz Koruması:
Bu sembol, gözler için tehlike oldu-
ğunu gösterir. Koruyucu gözlük takıl-
ması gerektiğini ifade eder. 

Elektrik güvenliği:
Bu sembol, elektrikli aletler kullanılır-
ken dikkat edilmesi gerektiğinde gö-
rülür.

Elbise Koruması: 
Elbiseyi lekeleyecek, ya da yakacak 
maddeleri kullanırken görülür. Bu 
işaret görüldüğünde önlük giyilme-
lidir. 

Kimyasal Güvenlik: 
Bu sembol, zehirli olan bazı kimyasal 
maddeler kullanılırken dikkatli olun-
ması gerektiğini gösteren uyarı işa-
retidir. 

El Koruması:
Cilde zarar verebilecek kimyasal 
maddeler ve elektrikli ısıtıcılarla çalı-
şırken eldiven kullanılması gerektiği-
ni hatırlatan uyarı işaretidir. 

Kesici Malzeme: 
Bu sembol, kesme ve delme tehlikesi 
olan keskin cisimler kullanıldığı za-
man dikkat edilmesi gerektiğini ifade 
eder.

Isı Güvenliği: 
Bu sembol, açık alevle çalışılırken 
önlem alınması gerekli olduğunda 
görülür. 

Kırılacak Cam Eşya: 
Bu sembol, kırıldığında tehlikesi olan 
cam cisimler kullanıldığı zaman dikkat 
edilmesi gerektiğinde görülür. 
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Yeni simge Risk Kategorisi Tehlike ibaresi Önlem ibaresi

Patlayıcı Isıtma, patlamaya neden olabilir. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutul-
malıdır.

Alevlenebilir Isıtıldığında yangına neden olabilir. Sadece orijinal kabında muhafaza edil-
melidir.

Oksitleyici Ateşi şiddetlendirebilir, oksitleyicidir. Tutuşturucularla temasından kaçın-
mak için her türlü önlem alınmalıdır.

Aşındırıcı 
(Korozif) Ciddi cilt, göz vb. hasarına yola açar. Koruyucu gözlük, eldiven ve laboratu-

var önlüğü kullanılmalıdır.

Toksik Yutulduğunda toksik olabilir. Kullanımı sırasında herhangi bir şey 
yiyip içilmemelidir.

Tahriş edici Alerjik deri reaksiyonuna neden ola-
bilir.

Kirlenmiş kıyafetler laboratuvar dışına 
çıkarılmamalıdır.

Kanserojen Alerji, astım belirtilerine veya solu-
num zorluğuna yol açabilir. 

Yetersiz havalandırma şartlarına uy-
gun solunum cihazı kullanılmalıdır. 

Çevre için 
tehlikeli

Sudaki canlılar için toksik ve uzun sü-
reli etkisi var. Çevreye boşaltmayınız. 
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Doğal Kimyasal Maddelerin İnsan 
Sağlığı ve Çevre Üzeindeki Etkileri

Sodyum(Na)
Parlak, yumuşak bir metaldir.
 

İnsan sağlığı için çok önemli bir elementtir. Vücuttaki su 
dengesinin korumasında, besinlerin hücre duvarındaki 
geçişinde görev alır. Kas ve sinir fonksiyonlarının sağlıklı 
bir şekilde çalışmasını sağlar. Fazla oranda alınırsa olum-
suz sonuçlar açığa çıkabilir.(ödem, yüksek tansiyon vb.)
Vücuda az alındığında ise halsizlik, güçsüzlük düşük tan-
siyon ve çarpıntıya, kas kramplarına neden olur.

Sanayide kullanılan sodyum arsenit, sodyum formiyat 
sodyum karbonat gibi tuzlar.

Potasyum(K)
Beyaz renkli bir metaldir.
 

Vücuttaki eksikliğinde dolaşım buzuklukları, kas güçsüz-
lüğü, yorgunluk, halsizlik, bulantı ve kusma, boş ve karın 
ağrılarının sürekli olarak belirmesi, krampların oluşması 
gibi etkileri görülür.

Fazla tüketiminde böbrekleri ve kalbi olumsuz yönde et-
kiler.

Potasyum minareli hücre ve organların fonksiyonlarını 
düzenli bir şekilde yerine getirmesi amacıyla kullanımı 
sağlanan minerallerden biridir.

Demir(Fe)
Atom numarası 26 olan yerkabuğunda yoğun olarak bu-
lunan bir elementtir.

 

Dünyanın manyetik alanı üzerinde etkisi vardır. İnsan vü-
cudunda 4-5 gr kadar bulunan ve çok önemli işlevi olan 
demir elementinin eksikliğinde ve fazlalığında çeşitli has-
talıklar ortaya çıkar. Vücutta demir eksikliği kansızlığa 
sebep olur. Demir fazlalığı ise kalbe ve karaciğere zarar 
verir.

Çelik Endüstrisinde çok önemli bir yeri vardır. Çelik, de-
mirin C (Karbon) ile birleşiminden oluşur.

Kalsiyum(Ca)
Vücudumuzdaki kemikler ve dişlerin oluşumunda önemli 
rol oynayan bir elementtir. Vücudumuzdaki kalsiyumun 
%99’u kemik ve dişlerimizde bulunur.

 

Kas büyümesi ve kasların gerginliği, kanın pıhtılaşması, 
sinir iletimi ve kalbin düzenli çalışmasında önemli görev-
leri vardır.
Eksikliğin kemiklerin ve dişlerin zayıflamasına sebep olur. 
Buna bağlı raşitizm, kemik erimesi ve diş çürümesi gibi 
sorunlar ortaya çıkar. Saç ve tırnak kırılmalarına yol açar.
Fazlası böbrek taşları ve kireçlenmelere yol açar.
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Magnezyum(Mg)
Metabolik işlemlerin çoğunda gerekli bir bileşendir.

Magnezyum; cildin, saçın ve tırnakların daha sağlıklı 
olmasını, sağlar. Vücut ısısının dengelenmesini sağlar. 
Sinir sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. 
Vücuttaki fosfor, C vitamini ve kalsiyum gibi maddelerin 
etkin kullanımına yardımcı olur.

H2O(Su)
Canlıların hayatını sürdürmesi için hayati önem taşıyan, 
insan vücudun %70 ‘ini oluşturan en mucizevi maddedir. 
Renksiz, kokusuz ve tatsızdır.
 

Su mineral ve vitaminlerin vücutta taşınmasını sağlar. 
Vücut ısısını düzenler, böbreklerin çalışmasını kolaylaştı-
rır, hücrelere besin ve oksijen taşır, derinin nemlenmesini 
sağlar.
Bitkilerin fotosentezi için temel bir maddedir.
Bizim için bu kadar önemli olan suyu insanoğlu hızla kir-
lenmekte ve değerini bilmemektedir.

Civa(Hg)
Oda şartlarında sıvı olan tek metal özelliğine sahiptir.
 

Endüstride; termometrelerde, bazı metallerin üretim aşa-
malarında, ilaç sanayinde, diş dolgularında, boya sana-
yinde, kağıt sanayinde kullanılan bir metaldir.

Çevreyi ve suyu zehirleyen insan vücuduna alındığında, 
çok tehlikeli sonuçlar doğuran bir metaldir. Sinir sistemi-
ni felç eder. Beyin ve böbrekler üzerinde ağır tahribatlar 
yapar. Civa buharı solunduğunda göğüs ağrısı nefeste 
zorluk, solunum yollarında kasılmalara sebep olur. Suya 
karıştığında sudaki canlıları zehirler.

Kurşun(Pb)
Kurşun insan faliyeti ile ekolojik sisteme en önemli zararı 
veren ilk metaldir.

Boya hammaddesi, teneke kutu kapakları böcek ilaçları, 
aküler ve bazı kaplarda kullanılmaktadır.

Çok zararlıdır. Hem insan vücudu hem doğal çevre için. 
İnsan vücuduna çeşitli yollarla alındığında böbrek tahri-
batına neden olur. IQ seviyesini düşürür. Sinir sistemine 
zarar verir.
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Karbondioksit(CO2)
Asitoksit özelliği gösteren bir gazdır. Suda çözündüğün-
de asit özelliği gösterir.

Atmosferde az bir miktarda bulunur. Fosil yakıtların ya-
kılması sonucu egzos ve bacalardan atmosfere bol mik-
tarda CO2 gazı salınımı olmaktadır. Atmosferdeki CO2 
gazının artması çeşitli sorunlara sebep olmaktadır.

Öncelikle solunum yolları rahatsızlıklarına sebep olmak-
tadır. Havadaki CO2 oranının artışı küresel ısınmaya se-
bep olmakta ve sera etkisi denilen etkiye neden olmakta-
dır. CO2 gazı oranı çok olan hava kirli havadır. Bu gazın 
fazla olduğu bölgelerde asit yağmurlarına sebep olmakta 
ve çevre tahribatına sebep olmaktadır. Asit yağmurları 
ayrıca tarihi eserlerede zarar vermektedir. CO2 gazı gıda 
sanayinde gazlı içeçeklerin üretilmesinde(kola, gazoz..) 
kullanılmaktadır. Bu içeçekler diş çürümelerine ve mide 
rahatsızlıklarına sebep olmaktadır.

Azotdioksit(NO2) ve Kükürt trioksit(SO3) gaz-
ları
Bu gazlarda asidikoksit gazlar olup daha çok fosil yakıt-
ların yanması sonucu atmosfere karışmakta ve CO2 gibi 
asit yağmurları ve küresel ısınmaya sebep olmaktadır.

Karbon monoksit gazı(CO)
Kimya sektöründe çok kullanışlı bir alana sahip olan ama 
zehirli olması sebebiyle kötü bir üne sahip bir gazdır. Ha-
vadan ağır renksiz ve kokusuz sera gazlarından biridir. 
Karbonmonoksit solunduğunda akciğer aracılığıyla kana 
geçer. Hemoglobine oksijenden daha hızlı bağlandığın-
dan oksijen hemoglobine bağlanamaz ve kan dokulara 
yeterince oksijen taşıyamaz. Kalp beyin ve diğer organla-
rımız çalışamaz hale gelir. Uzun süre maruz kalındığında 
ölümlere sebebiyet verir.

Sobadan sızan gazlardan insanların ölmelerinin sebebi 
karbonmonoksit gazıdır. renksiz kokusuz olduğundan 
fark edilemez. Bu yüzden “sessiz katil”dir.

Klor gazı(CI2)
Oldukça zehirli bir gazdır. Boğucu ve kokulu bir gazdır. 
Suyla temas ettiğinde hidroklorik asit ve hipoklorik asit 
oluşturur. Bu yüzden solunduğunda akciğerleri tahrip 
eder. Göz ile temasında göz tahribatı oluşturur. Kimyasal 
silah olarak kullanılmış ve katliamlara sebep olmuştur. 
Lavoba temizlerken tuz ruhu ve çamaşır suyu karıştırıl-
dığında da CI2 gazı açığa çıkmakta bu yüzden bir çok ev 
hanımının akciğer problemlerinin oluşmasına hatta ölü-
müne sebep olmuştur.

Kimya Laboratuvarında kullanılan bazı temel 
malzemeler

Kimya laboratuvarında kullanılan bazı malzemelerin isim-
leri ve resimler aşağıda verilmiştir.

Beherglas

Erlemayer

Dereceli Silinidir

Piset

Cam Balon

Balon Joje

Büret

Ayırma Hunisi

1
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01 Kimya Bilimi

1. Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi simya ile 
uğraşan bir düşünüre ait olamaz?

A) Hangi bitkilerden yağ elde edilebilir?

B) Boyamada hangi maddeler kullanılabilir?

C) Madenler, aletlerin yapımında kullanılır mı?

D) Atomun çekirdeği parçalanarak enerji elde edilir 
mi?

Aralık 2019

2. Simyadan kimyaya geçiş sürecinde etkili olan 
kimyanın öncüleri ile ilgili aşağıda verilen cüm-
lelerden hangisi yanlıştır?

A) Democritus, maddenin bölünemez parçasına 
“atom” adını vermiştir.

B) Aristo, evrendeki her şeyin dört elementten oluş-
tuğunu varsaymıştır.

C) Lavoisier, kütlenin korunumu yasasını bulmuştur.

D) Empedokles, elektronun varlığını kanıtlamıştır.

Nisan 2019

3. Aşağıdakilerden hangisi simya döneminde keş-
fedilmiştir?

 A) Barut  B) Petrol

 C) Plastik  D) Silikon

Temmuz 2019

4. Saf maddeler, elementler ve bileşikler olarak sınıf-
landırılır.

I. C
Elementler

II. CO

III. O2 Bileşikler
IV. CO2

 Verilen tabloda sınıflandırmanın doğru olabil-
mesi için numaralandırılmış hangi iki maddenin 
yeri değiştirilmelidir?

 A) I ve III.  B) II ve III.

 C) I ve IV.  D) II ve IV.

Aralık 2019

5. Maddelerin ve maddede meydana gelen deği-
şimlerin sembolle gösterilmesinde,

 I. Kimyacıların gözlemlerini kaydetmelerini kolay-
laştırmak.

 II. Bilim insanları arasında ortak bir dil kullanılma-
sını sağlamak.

 III. Kimyasal tepkimelerin hızlı gerçekleşmesini 
sağlamak.

 amaçlarından hangileri sağlanır?

 A) Yalnız I B) I ve II

 C) I ve III D) I, II ve III

6. I. Saf maddedir.
 II. Sembolle gösterilir.
 III. Erime ve kaynama noktası sabittir.

 Yukarıdaki özelliklerin hepsini taşıyan madde 
aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 A) H2O B) Ag C) HF D) Lehim
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7. Aşağıdaki maddelerden hangisi elementtir?

 A) Tuz ruhu   B) Kezzap

 C) Amonyak   D) Silisyum

Nisan 2019

8. Aşağıdaki elementlerden kaç tanesinin sembolü 
tek harflidir?

 • Hidrojen

 • Gümüş

 • Mangan

 • Potasyum

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Temmuz 2019

9. Aşağıdaki bileşik formüllerinden hangisinin 
yaygın adı yanlıştır?

      Bileşik                   Yaygın
     formülü                          adı

 A)      H2SO4                   Zaç yağı

 B)      HNO3      Kezzap

 C)       NH3                 Yemek tuzu

 D)       HCI      Tuz ruhu

Aralık 2019

10. Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü 
“C” harfi ile başlamaz?

 A) Kalsiyum    B) Kalay

 C) Krom    D) Kobalt

Nisan 2019

11. Neon elementinin sembolü aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) N                B) Ne                C) Na               D) Ni

Aralık 2019

12. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin formülü yan-
lıştır?

   Bileşik adı      Bileşik Formülü  
A) NH3 Amonyak
B) CO2 Karbon monoksit
C) NO2 Azot dioksit
D) NaCI Sodyum klorür

13. Yaygın adı verilen bileşiklerden hangisinin for-
mülü doğru verilmiştir?

     Yaygın adı   Formülü

 A)      Amonyak        HCI

 B)     Sud kostik           NaOH

 C)    Yemek tuzu             CaO

 D)       Zaç yağı         HNO3

Nisan 2019

14. Saf maddeler element ve bileşik olarak sınıflandırı-
lırlar.

 CO2

 Fe

 O2

 He

 Yukarıda verilen maddelerden hangisi için yapı-
lan eşleştirme hatalıdır?

 A) CO2  B) Fe

 C) O2  D) He

Nisan 2019

Bileşik

Element
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15. Kimya laboratuvarında uyulması gereken kural 
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) Zehirli gazlarla çalışırken bez maske kullanılmalı

B) Yemek yerken deney düzeneğinin başından ay-
rılmamalı

C) Atık maddeler doğrudan lavaboya dökülmeli

D) Pipetleme yapılırken kesinlikle üflenmemeli ya 
da çekilmemeli

Temmuz 2019

16.  Aşağıda verilen maddelerden hangisi bileşiktir?

 A) Altın  B) Amonyak
 C) Azot  D) Alüminyum

Temmuz 2019

17. Aşağıda insan sağlığı üzerine etkili olan üç farklı 
element ile ilgili ifadeler verilmiştir.

 …I…   : Sofra tuzunun yapısında bulunur.

 …II…  : Kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglo- 
             binin yapısında yer alır.

 …III… : Kemik ve dişlerin temel yapısını oluşturur.

 Buna göre numaralarla gösterilen boşluklara 
gelecek elementler hangi seçenekte doğru veril-
miştir?

 
      I      II      III

A) Sodyum Demir Kalsiyum
B) Azot Bakır Karbon
C) Klor Helyum Kükürt
D) İyot Neon Brom

Temmuz 2019

18. TNT (trinitro toluen) gibi maddelerin patlayıcı ol-
duğunu göstermek için kullanılan, sağlık ve gü-
venlik amaçlı temel uyarı işareti aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A)  B)

 C)  D)

Temmuz 2019

19. 

 Verilen sağlık ve güvenlik amaçlı temel uyarı 
işaretinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Zehirli madde

 B) Radyoaktif madde

 C) Aşındırıcı madde

 D) Yanıcı madde

Aralık 2019

20. Kimya laboratuvarında kullanılan erlenmayer 
aşağıdakilerden hangisidir?

Temmuz 2019

A) B)

C) D)
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21. Kimya laboratuvarlarında, asit baz titrasyon 
deneylerinde kullanılan ve sıvıların kontrollü 
akmasını sağlayan dereceli silindirik şeklindeki 
cam malzeme aşağıdakilerden hangisidir?

 A)  B) 

 C)  D) 

Aralık 2019

22. Fosil yakıtların yanması sonucu açığa çıkan, 
renksiz ve kokusuz olduğu için hissedilmeyen 
ve hemoglobine oksijenden daha hızlı bağlandı-
ğı için zehirlenmelere yol açan gaz aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Klor gazı

 B) Metan gazı

 C) Karbonmonoksit

 D) Oksijen gazı

Temmuz 2019

23. İnsan vücudunda - - - - elementinin eksikliği duru-
munda, kemiklerin ve dişlerin zayıflaması sonucu 
raşitizm, kemik erimesi ve diş çürümesi gibi sorunlar 
ortaya çıkar.

 Verilen cümlede boş bırakılan yere yazılması ge-
reken element aşağıdakilerden hangisidir?

 A) demir    B) potasyum

 C) kalsiyum    D) kurşun

Aralık 2019

24. Aşağıdaki güvenlik amaçlı temel uyarı işaretle-
rinden hangisi radyoaktif madde anlamındadır?

 A)  B)

 
 C)                                        D)

Nisan 2019

25. 
Formülü Yaygın Adı

- KOH Sud kostik

- CaO Kireç taşı

- HCI Tuz ruhu

- NaCI Sodyum klorür

 Yukarıda formülleri verilen bileşiklerin kaç tane-
sinin yaygın adı yanlış yazılmıştır?

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

26.  Bir öğrenci şekildeki gibi oyun kartı hazırlayarak ele-
ment ve bileşikleri tanımaya çalışmaktadır. 

 Bu öğrenci içinde küçük kartların olduğu torbadan 
rastgele iki kart çekmiştir.

 Kartlarda sırasıyla civa ve tuz ruhu yazdığına 
göre bu kartları kaç numaralı kutucuklara yer-
leştirmelidir?

 A) 1 ve 5  B) 2 ve 8

 C) 3 ve 7  D) 4 ve 6

Temmuz 2019
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ÇÖZÜM
01 Kimya Bilimi

1. Atomun çekirdeğinin parçalanarak enerji eldesi nük-
leer yolla gerçekleşir. Simyacıların uğraşı olamaz.

Cevap : D

2. Elektronun varlığı Stoney tarafından bulunmuştur. 
Empodekles tarafından değil. Simya döneminde e- 
kavramı yoktur.

 Cevap : D

3. Barut simyacılar tarafından keşfedilen bir maddedir.
Cevap : A

4. Element → O2, C
 Bileşik → CO2, CO
 II. ve III. tanecik yer değiştirirse tablo doğru olur.

Cevap : B

5. Elementlerin sembollerle gösterilmesi,
 I. Kimyacıların gözlemlerini kaydetmelerini kolay-

laştırmak,
 II. Bilim insanları arasında ortak bir dil kullanılma-

sını sağlamak için kullanılır.
 III. Kimyasal tepkimelerin hızlı gerçekleşmesiyle 

sembolle gösterilmeleri arasnıda bir ilişki yoktur.

Cevap : B

6. Verilen özellikler elementler için geçerlidir.
 Ag elementtir.

Cevap : B

7. A) Tuz ruhu → HCl (Bileşik)

 B) Kezzap → HNO3 (Bileşik)

 C) Amonyak → NH3 (Bileşik)

 D) Silisyum → Si (Element)

 Cevap : D

8. Hidrojen → H Gümüş → Ag
 Mangan → Mn Potasyum → K

 Tek harfli semboller H ve K’dır.

Cevap : B

9. NH3 bileşiğinin yaygın adı amonyaktır.
 Cevap : C

10. Kalsiyum (Ca)
 Kalay (Sn)
 Krom (Cr)
 Kobalt (Co) 

Cevap : B

11. Neon elementinin simgesi “Ne” dir.
Cevap : B

12. CO2 → Karbondioksittir.
Cevap : B

13. A) Amonyak → NH3

 B) Sud kostik → NaOH

 C) Yemek tuzu → NaCl

 D) Zaç yağı → H2SO4

 Doğru yazılan B şıkkıdır.

Cevap : B


