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Hemen her element 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade ediliyor ve bu 
simgenin ilk harfi her zaman büyük yazılıyor. Element simgelerinde genelde 
bu elementlerin İngilizce, Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınmış. 
Bazılarına elementi bulan bilim adamının ismi, bir kısmına gezegenlerin ve 
yıldızların isimleri, bir kısmına da çeşitli kıta, şehir ve ülke isimleri verilmiş. 
Çoğu yapay olarak sentezlenen yeni elementlerin simgeleriyse 3 harften 
oluşuyor ve atom numaralarına karşılık gelen Latince rakamlar esas alınarak 
isimlendiriliyor. Günümüzde şu ana kadar 118 element tespit edilmiş durumda. 
Bu 118 elementten sadece ilk 94’ünün doğal olarak bulunduğu düşünülüyor. 
Doğal olarak bulunan elementlerden 80’i sürekli kararlı durumda, bozulmadan 
kalabiliyor; diğerleri yani kararlı duruma gelinceye kadar bölünmeye devam 
eden elementler ise (örneğin çekirdekleri sabit olmayan, radyoaktif özellikteki 

uranyum, radyum ve radon gibi elementler) radyasyon yayıyor. Ayrıca, doğal 
olarak bulunanlardan çok daha büyük atom numarasına sahip ve nükleer 
tepkimelerin ürünleri şeklinde, teknolojik olarak üretilen elementler de var. 
Kimyasal ve fiziksel olarak birbirine benzeyen elementler periyodik tabloda 
dikey olarak aynı grupta yer alır. Tabloya bakıldığında, dikey olarak soldan 
sağa, sırasıyla en hafif gaz olan Hidrojen, Alkali Metaller, Toprak Alkali Metaller, 
Geçiş Metalleri, Metaller, Metaloidler, Ametaller, Halojenler ve Soygazlar yer 
alır. Toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle “nadir toprak elementleri” 
olarak bilinen Lantanidler ve gene doğada çok ender bulunan Aktinidler 
tabloda en alttaki iki yatay sırada bulunur. Yandaki tabloda gri renkte 
gösterilen Transaktinidler ise uranyumdan daha büyüktür ve sadece nükleer 
reaktörlerde ya da parçacık hızlandırıcılarda elde edilebilirler.

         Radyoaktif elementler

Fotoğraflar saf ya da safa yakın element örneklerini gösteriyor        
(At, Rn, Fr, Ac, Pa, Np, Po, Ra, Pm, Pu, Am, Tc ve H hariç).

At, Rn, Fr, Ac, Pa ve Np’ye ait fotoğraflar elementlerin küçük  miktarlarını 
içeren radyoaktif mineralleri gösteriyor.

Po, Ra, Pm, Pu ve Am’ye ait fotoğraflar elementlerin gözle görülmeyecek 
kadar küçük miktarlarını içeren yapay cisimleri gösteriyor.

Tc’ye ait fotoğraf Tc-99 sintigrafik ve radyolojik görüntüleme yöntemi 
kullanılarak taranan el kemiğini gösteriyor.

H’ye ait fotoğraf Hubble Uzay Teleskopu tarafından çekilen ve çoğunluğu 
hidrojen olan Kartal Bulutsusu (Eagle Nebula) açık yıldız kümesini 
gösteriyor.

96-111 numaralı elementlere ait fotoğraflar elementlere adlarını veren 
bilim adamları veya kıta, ülke, şehir isimlerini gösteriyor.

112-118 numaralı elementler yapay olarak sentezleniyor. Üç harften 
oluşan simgeleri, atom numaralarına karşılık gelen  Latince rakamlar 
esas alınarak belirleniyor.

Elementlerin Periyodik Tablosu
Tek bir cins atomdan oluşmuş, kimyasal tekniklerle ayrıştırılamayan ya 
da farklı maddelere dönüştürülemeyen ve atom numarası ile ayırt edilen 
saf kimyasal maddelere element deniyor. Elementleri oluşturan bütün 
atomlar aynı parçacıklardan oluştuğu halde, elementleri birbirinden 

farklı kılan ve var olan sayısız çeşitlilikte maddenin oluşmasının nedeni  
atom çekirdeklerindeki proton sayısıdır. Bilinen elementlerin soldan 
sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom numaralarına göre 
yerleştirildiği sistem, periyodik tablo olarak biliniyor. 
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