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KARBONİL BİLEŞİKLERİ

Aldehit ve Ketonlar

• Karbonil grubuna iki tane hidrojen veya 
bir hidrojen bir R grubunun bağlanması 
sonucu oluşan bileşikler aldehit, karbo-
nil grubuna iki tane R grubunun bağ-
lanması sonucu oluşan bileşiklere keton 
denir. 

• Ketonlar eterlerdeki gibi basit (simetrik) 
veya karışık (asimetrik) olabilirler. 

• Bir bileşik sadece aldehit veya keton ol-
mak zorunda değildir, bir bileşiğin yapı-
sında aynı anda hem aldehit hem keton 
grubu olabilir

CH3 C CH2 CH2 CH2 CH

O O

• Aldehit ve ketonların kapalı formülü Cn-
H2nO şeklindedir. Yani eşit karbon sayılı 
aldehit ve keton birbirinin yapı izomeri-
dir. (fonksiyonel grup izomeri)
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Aldehitlerin  Adlandırması
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Ketonların Adlandırması
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Fiziksel Özellikleri

• Aldehit ve ketonlar polar yapılı olup mo-
leküller arasında dipol dipol etkileşimi 
taşırlar. 

• Bu nedenle kaynama noktaları aynı kar-
bon sayılı hidrokarbonlardan daha yük-
sek ancak alkollerden daha düşüktür. 

• Karbon sayıları arttıkça taşıdıkları london 
kuvvetleneceği için kaynama noktaları 
artar ancak sudaki çözünürlükleri azalır. 

Kimyasal Özellikleri
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Fehling - Tollens Ayracı

DİKKAT

Asetilen de fehling - tollens ayracına etki 
eder ancak asetilen de oluşan organik 
tuzun kendisi çökerken aldehitlerde indir-
genen metal çöker, asetilen tollens ayracı 
ile beyaz çökelek oluştururken aldehitler 
gümüş aynası oluşturu. 
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Aldehit ve Ketonların Kullanım Alanları

Formaldehit: 

• Suda iyi çözünen renksiz bir gazdır.

• Formaldehit ve polimerleri mikrop öldü-
rücü olduklarından dezenfektan olarak 
kullanılır. Ayrıca bazı sıvı sabun ve şam-
puanlarda kullanılmaktadır

• Formaldehitin %40’lık çözeltisi olan for-
malin, proteinleri sertleştirip bozulmala-
rını önler. Bu nedenle proteince zengin 
gıdaların korunmasında, tıpta analizi ya-
pılacak dokuların bozulmadan uzun süre 
saklanmasında kullanılır.

Asetaldehit: 

• Asetaldehit renksiz, keskin kokulu ve ze-
hirli, suyla her oranda karışabilen bir sıvı-
dır. 

• Asetaldehit organik bileşikler ve yapay 
kauçuk elde etmek için, ayrıca gıdalarda 
doğala özdeş aroma verici olarak kullanı-
lır.

Benzaldehit: 

• Aromatik yapılı aldehitlerin ilk üyesi olan 
benzaldehit kozmetik ve boyar madde 
endüstrisinde başlangıç maddesi olarak 
kullanılır.

• Bademin yapısında bulunan benzaldehit, 
asetaldehitle birlikte hazır gıdalarda do-
ğal aroma verici olarak kullanılır.

Aseton: 

• Ketonların ilk üyesi olan aseton; renksiz, 
kendine has kokusu olan, suyla homojen 
karışım oluşturan ve oda koşullarında sıvı 
hâlde olan, uçuculuğu yüksek bir madde-
dir.  

• Kanda eser miktarda, diyabet hastaları-
nın idrarında ise fazla miktarda bulunur. 

• İyi bir çözücü olan aseton halk arasında 
oje çözücü olarak bilinir. 

• Ayrıca yağ,mum, reçine, kauçuk, plastik, 
lak, vernik vb. maddeler için de çözücü 
olarak kullanılır.


