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Lityum Berilyum Bor Karbon Azot Oksijen Flor Neon

Sodyum Magnezyum Alüminyum Silisyum Fosfor Kükürt Klor Argon

Potasyum Kalsiyum Skandiyum Titanyum Vanadyum Krom Mangan Demir Kobalt Nikel Bakır Çinko Galyum Germanyum Arsenik Selenyum Brom Kripton

Rubidyum Strontiyum İtriyum Zirkonyum Niyobyum Molibden Teknetyum Ruthenyum Rhodiyum Paladyum Gümüş Kadmiyum İndiyum Kalay Antimon Tellür İyot Ksenon

Sezyum Baryum Hafniyum Tantalyum Tungsten Rhenyum Osmiyum İridyum Platin Altın Cıva Talyum Kurşun Bizmut Polonyum Astatin Radon

Fransiyum Radyum Kurçatovyum Dubniyum Siborgiyum Bohriyum Hassiyum Metneryum Darmstadtiyum Röntgenyum Kopernikyum Nihonyum Flerovyum Moskovyum Livermoryum Tenesin Oganesson

Lantan Seryum Praseodim Neodim Prometyum Samaryum Evropiyum Gadolinyum Terbiyum Disprosyum Holmiyum Erbiyum Tulyum İterbiyum Lütesyum

Aktinyum Toryum Protaktinyum Uranyum Neptünyum Plütonyum Amerikyum Küriyum Berkelyum Kaliforniyum Aynştaynyum Fermiyum Mendelevyum Nobelyum Lorentiyum

Elementlerin Periyodik Tablosu

 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.
96-118 numaralı elementlere ait fotoğraflar elementlere 
adlarını veren bilim insanları, kıta, ülke, şehir veya elementin 
sentezlendiği enstitü, laboratuvar isimlerini temsil ediyor.
43, 61, 85, 87, 93-118 numaralı elementler doğal olarak 
bulunmayan, nükleer reaktörlerde ya da 
parçacık hızlandırıcılarda sentezlenen yapay 
ya da sentetik elementlerdir.
He, Ne, Ar, Kr ve Xe’ye ait fotoğraflarda neon tüplerinde 
kullanılan farklı soygazların ürettiği renkler görülüyor.

Tek bir cins atomdan oluşmuş, kimyasal tekniklerle daha basit bileşenlere ayrıştı-
rılamayan ya da farklı maddelere dönüştürülemeyen ve atom numarası (bir ato-
mun çekirdeğindeki proton sayısı) ile ayırt edilen saf kimyasal maddelere element 
denir. Elementleri birbirinden farklı kılan ve var olan sayısız çeşitlilikte maddenin 
oluşmasının nedeni atom çekirdeklerindeki proton sayısıdır. Elementler periyodik 
tabloda soldan sağa ve yukarıdan aşağıya doğru artan atom numaralarına göre sı-
ralanmıştır. 

Dış katman elektron dizilimi aynı olan elementlerin oluşturduğu birliğe grup de-
nir. Gruplar periyodik tablodaki sütunlardır ve soldan sağa 1’den 18’e kadar olan 
sayılar şeklinde sıralanır. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.  

Periyodik tabloda 7 tane bulunan satırlara periyot denir. Altıncı periyodun 14 ele-
menti lantanitler olarak aşağıya taşınmıştır. Aynı şekilde yedinci periyottan ayrılan 
bölümdeki elementler ise aktinitlerdir. 

Bir periyotta soldan sağa doğru gidildikçe proton, nötron sayıları, kütle ve atom 
numaraları, değerlik elektron sayısı, elektron alma isteği (ametalik özellik) artar. 
Yörünge sayısı değişmez, atom hacmi ve çapı azalır. 

Bir grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe proton, nötron sayıları, kütle ve atom 
numaraları, elektron verme isteği (metalik özellik), yörünge sayısı, atom hacmi ve 
çapı artar. Değerlik elektron sayısı değişmez.

n Tabloya bakıldığında, dikey olarak soldan sağa, sırasıyla en hafif gaz olan Hidrojen, Al
kali Metaller, Toprak Alkali Metaller, Geçiş Metalleri, Metaller, Metaloitler, Ametaller, 
Halojenler ve Soygazlar yer alır. Toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle “nadir 
toprak elementleri” olarak bilinen Lantanitler ve gene doğada çok ender bulunan Ak-
tinitler tabloda en alttaki iki yatay sırada bulunur. 

n Elementlerin atom numarası arttıkça onları elde etmek zorlaşır ve bir o kadar da kısa 
ömürlü olurlar. 

n Tüm yapay elementler radyoaktiftir. 
n Atom numarası 92’den büyük olan uranyum ötesi elementlerin hiçbiri kararlı değildir 

ve çok kısa sürede radyoaktif bozunmayla başka elementlere dönüşürler. 
n Atom; proton, nötron ve elektrondan oluşur. Atomun çekirdeği artı yüklü proton ve 

yüksüz nötronlardan oluşur. Eksi yüklü elektronlar ise çekirdek etrafında belirli enerji 
seviyelerindeki orbitallerde bulunur.

Elementler 1 ya da 2 harften oluşan bir simgeyle ifade edilir ve bu simgenin ilk har-
fi her zaman büyük yazılır. Element simgelerinde genelde bu elementlerin İngilizce, 
Latince ya da eski dillerdeki adları temel alınır. Bazılarına elementi bulan bilim insa-
nının ismi, bir kısmına gezegenlerin ve yıldızların isimleri, bir kısmına da çeşitli kıta, 
şehir, ülke veya elementin sentezlendiği laboratuvarın isimleri verilmiş. Günümüz-
de şu ana kadar 118 element tespit edilmiş durumda. Bu 118 elementten sadece ilk 
92’sinin doğal olarak bulunduğu düşünülüyor. Doğal olarak bulunan elementlerden 
80’i sürekli kararlı durumda, bozunmadan kalabilir; diğerleri yani kararlı duruma ge-
linceye kadar bölünmeye devam eden elementler ise (örneğin çekirdekleri sabit ol-
mayan, radyoaktif özellikteki uranyum, radyum ve radon gibi elementler) radyas-
yon yayar. Ayrıca, doğal olarak bulunanlardan çok daha büyük atom numarasına sa-
hip 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.
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