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HİDROKARBONLAR (C,H)

 ▶ Organik bileşiklerin yapısında temelde C ve H 
atomları bulunmaktadır.

 ▶ Yapısında sadece C ve H atomu bulunduran 
organik bileşiklere hidrokarbon denir. CH4, 
C2H2, C2H6 ...

 ▶ Hidrokarbonlar apolardır.
 ▶ Hidrokarbonlar uçucudur, kaynama noktası 

düşüktür.
 ▶ Hidrokarbonlarda etkin çekim kuvveti london 

olduğu için kaynama noktaları karbon sayısı 
arttıkça artar, dallanma arttıkça düşer.

 ▶ Organik bileşiklerde C ve H atomlarının yanı 
sıra O, N, S, F, Cl, Br vb. atomlar da buluna-
bilir. Yapısında bu atomlardan en az birini bu-
lunduran organik bileşiklere ise heteroatomlu 
bileşik denir.      HCOOH, CH3OH, CH3Cl....

 ▶ Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik olmak üze-
re ikiye ayrılır. 

 ▶ Alifatik hidrokarbonlar doymuş ve doymamış 
olmak üzere ikiye ayrılır.

 ▶ Yapısında pi bağı bulunan hidrokarbonlara 
doymamış hidrokarbon, pi bağı bulundurma-
yan hidrokarbonlara ise doymuş hidrokarbon 
denir. 

 ▶ Doymuş hidrokarbonlarda tüm karbonlar sp3 
hibritleşmesi yapmıştır. 

ALKANLAR (PARAFİNLER)

 ▶ Düz zincirli olanların kapalı formülü CnH2n+2 
Halkalı olanların ise CnH2n

 ▶ Tüm karbonları sp3 hibritleşmesi yapmış, tüm 
bağları sigma bağı olan, doymuş, tepkimeye 
karşı isteksiz hidrokarbonlardır.

 ▶ Herhangi bir bileşikte sigma bağ sayısı eğer 
bileşik düz zincirli ise; atom sayısının bir eksi-
ği kadar, eğer bileşik halkalı ise; atom sayısı 
kadardır.

 ▶ Alkanlarda pi bağı olmadığı için sigma bağ sa-
yısı alkanlarda aynı zamanda toplam bağ sa-
yısıdır.

 ▶ ilk 4 üyesi standart şartlarda gaz, karbon sa-
yısı 5’ten 17’ye kadar olan alkanlar standart 
şartlarda sıvı, karbon sayısı 17’den fazla olan 
alkanlar ise standart şartlarda katı hâldedir. 

 ▶ İki molekül arasında CH2 kadar fark olması du-
rumuna homolog sıra denir. Alkanlarda karbon 
sayısı ardışık iki molekül arasında CH2 kadar 
fark olduğundan alkanlar homolog sıra oluştu-
rur.

 ▶ Günümüzde daha çok yakıt olarak kullanılan 
alkanların ana kaynağı; petrol, kömür ve doğal 
gaz gibi fosil yakıtlardır.

ALKANLARIN 
IUPAC ADLANDIRMASI

 ▶ Bileşikteki en uzun karbon zinciri bulunur. Bu 
zincir ana zincirdir. Ana zincir dışında kalan 
(Hidrojen hariç) her grup yan daldır.

 ▶ Ana zincirdeki karbonlar numaralandırılır. Nu-
maralandırmaya;

• Yan dala yakın uçtan başlanır
• Yan dala yakınlık aynıysa yan dalın çok oldu-

ğu yere yakın uçtan başlanır
• Yan dalın çokluğu aynı ise yan dalın ismi al-

fabetik sırada önce gelen yere yakın uçtan 
başlanır.

2010
2017 2019

2011
2013

2015
2017
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 ▶ Bileşikteki organik yan dallar alkil’dir. 
 ▶ Alkiller bileşik değil, bir bağı eksik kararsız (ra-

dikalik) gruplardır. 
 ▶ Tek başına bulunmazlar mutlaka başka bir ya-

pıya bağlanmak zorundalardır. 
 ▶ Yan dallar karbon sayısına göre isimlendirilir. 
 ▶ Alkan isimlerindeki an eki silinip yerine il eki 

getirilir.

Bileşiğin ismi söylenirken önce;
 ▶ Hangi Karbonda (sayı ile; 1,2,3,…) Kaç tane 

(latince; mono, di, tri vs...) Hangi dal (metil, etil, 
propil vs...) olduğu söylenir. Daha sonra ana 
zincirin adı (metan, etan, propan vs..) söylenir.

CH2 CH

CH2CH3

CH

CH3

CH

CH3

CH2

CH3

CH3

CH3 C CH2

CH2

CH3

CH3

CH3

CH3

CH2
CH3

CH3

ÖZEL ADLANDIRMALAR

1. İZO NEO ADLANDIRILMASI
 ▶ Organik bileşikte 2. Karbona bağlı bir metil 

grubu varsa bu bileşik izo ön eki getirilerek 
adlandırılabilir.

 ▶ Organik bileşikte 2. Karbona bağlı iki tane 
metil grubu varsa bu bileşik neo ön eki getiri-
lerek adlandırılabilir.

 ▶ İzo – neo ön ekli adlandırma yapabilmek için 
bileşikte başka yan dal olmamalıdır.

 ▶ İzo – neo ön ekli adlandırma yapılırken bile-
şikteki ana zincir değil toplam karbon sayısı 
söylenir.

 ▶ İZO – NEO ÖN EKLİ ADLANDIRMA IUPAC 
DEĞİLDİR.

2. METANA GÖRE ADLANDIRMA
 ▶ Bileşiğin merkezindeki bir karbon ana zincir 

kabul edilir.
 ▶ Ana zincir 1 karbonlu olunca ana zincirin adı 

metan olur.
 ▶ Ana zincir olarak seçilen 1 karbon dışında ka-

lan her grup yan dal kabul edilip adlandırılır.

CH3 CH

CH3

CH3 CH3 C

CH3

CH3

CH3

CH3 CH

CH3

CH2 CH3 CH3 C

CH3

CH2

CH3

CH2 CH3
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ÖZEL YAN DALLAR (IUPAC)
İZOMER
Kapalı formülü (karbon, hidrojen sayısı) aynı, 
IUPAC adı farklı yapılara izomer (yapısal izomer 
veya yapı izomeri) denir.

ZİNCİR DALLANMA

ZİNCİR HALKA 

KONUM

FONKSİYONEL GRUP

CH3 CH2 CH2 CH3

CH3 CH CH3

CH3

CH2 CH CH2 CH3

CH3 CH CH2 CH2 CH3

CH3

CH3 CH2 CH CH2 CH3

CH3

CH3 CH CH2 CH3

OH

CH3 CH2 O CH2 CH3

2015
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DİKKAT !!!

İlk 3 Alkanın yapı izomeri yoktur,
Bütanın 2
Pentanın 3
Hekzanın 5
Heptanın 9
Oktanın 18
Nonanın 35
Dekanın 75 izomeri vardır.

Yapı izomeri sayısı bulmanın bir formülü yoktur. 

ALKANLARIN KULLANIM ALANLARI

ALKANLARIN KİMYASAL TEPKİMELERİ
1. YANMA TEPKİMELERİ

Alkanlar yandıklarında CO2, H2O oluşur. Genellik-
le yakıt olarak kullanılan alkanların karbon sayıları 
artıkça yanma sonucu açığa çıkan ısı
miktarı artar.

2. YER DEĞİŞTİRME (SÜBSTİTÜSYON) TEP-
KİMELERİ
Alkanlar ultraviyole (UV) ışınları etkisiyle ya da 
yüksek sıcaklıklarda
halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir. Bu 
tepkime sırasında alkanın yapısında bulunan H 
atomları yerine halojen atomları bağlanır.

Metil Klorür (CH3Cl): Renksiz ve zehirli bir gazdır. 
Kimya sanayisinde
silikon polimerlerinin üretiminde kullanılır.

Dikloro Metan (CH2Cl2): Oda koşullarında toksik 
özellik gösterir ve
suda az çözünür. Metal ve tekstil sanayisinde, ka-
uçuk, fotoğraf filmi,
sentetik lifler ve mürekkep üretiminde kullanılır.

Kloroform (CHCl3): Oda şartlarında gaz hâlde bir 
bileşiktir. Bayıltıcı
etkiye sahip olduğundan tıpta anestezik madde 
olarak kullanılmaktadır.

Karbon Tetraklorür (CCl4): Oda şartlarında sıvı 
hâlde bir bileşiktir.
Yanıcı olmadığından yangın söndürücü olarak, iyi 
bir çözücü olduğundan kuru temizleme işlemle-
rinde kullanılır. Ancak CCl4 zehirli bir madde ol-
duğundan günümüzde yangın söndürücü olarak 
kullanılmamaktadır.

2010
2014
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ALKENLER

 ▶ Yapısında en az bir tane ikili bağ bulunduran 
hidrokarbonlara alken (olefin), denir. 

 ▶ Yapısında birden fazla ikili bağ bulunduran al-
kenlere polialken denir.  

 ▶ Yapısında bir tane ikili bağ bulunan düz zincirli 
alkenlerin genel formülü CnH2n şeklindedir. Bu 
nedenle bu bileşikler siklo alkanlarla fonksiyo-
nel grup(zincir - halka) izomeridir. 

 ▶ Yapısında bir tane ikili bağ bulunduran siklo al-
kenlerin ve yapısında iki tane ikili bağ bulundu-
ran düz zincirli alkenlerin genel formülü CnH2n-2

 

dir. 
 ▶ Alkenler yapısında ikili bağ bulundurduğundan 

en az bir tane pi bağı içerir. Bu nedenle doyma-
mış hidrokarbonlardır. 

 ▶ Alkenlerin en basit üyesi, eten (etilen) olarak 
bilinen 2 karbonlu C2H4 bileşiğidir.

 ▶ C=C karbonları sp2 hibritleşmesine sahiptir.

ALKENLERİN ADLANDIRILMASI

DİKKAT !!!

CH3 CH CH C CH3

CH3

CH3

CCH2CCH3

CH2

CH3

CH2

2013

2010
2018

CH3

CH3

CH3
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2011
2016

DİKKAT !!!

2019

ALKENLERİN TEPKİMELERİ

1. KATILMA

a. H2 Katılması

b. X2 Katılması

2012
2013

2016
2019

2013
2014

2010
2011
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c. HX Katılması

d. H2O Katılması
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2. POLİMERLEŞME Alkenlerin Kullanım Alanları

• Alkenlerin ilk üyesi olan eten, meyvelerin ol-
gunlaştırılması için kullanılır. 

• Etenin türevleri olan trikloroeten ve tetrakloroe-
ten (perkloroeten) yağ çözme özelliğinden do-
layı kuru temizlemede yaygın olarak kullanılır.
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ALKİNLER
• Yapısında en az bir tane C ≡ C bağı bulundu-

ran hidrokarbonlara alkin (asetilenler) denir.
• Yapısında birden fazla üçlü bağ bulunan alkin-

lere polialkin denir.
• Yapısında bir tane C ≡ C bağı bulunduran al-

kinlerin genel formülü CnH2n-2

• İlk üyesi etin (asetilen) olarak bilinen C2H2 bi-
leşiğidir. 

• Asetilenin bir hidrojen eksik hâline etinil denir.

CH3 C C CH3

C C CH CH2

CH3

CH3

CH3

C CH

CH C CH CH2

CH CH C CHCH3

ALKİNLERİN ÖZEL ADLANDIRMASI
Asetilen merkez kabul edilerek bu merkeze bağlı 
gruplar alfabetik sıraya göre yazılır ve sonuna 
asetilen kelimesi getirilir.
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• Yapılarında bulunan pi bağları nedeni ile doy-
mamıştır ve katılma tepkimesi verirler. 

• Yapısındaki üçlü bağ 1 ve 2 numaralı karbonlar 
arasında olan alkinlere uç alkin, ana zincirdeki 
diğer karbonlar arasında olan alkinlere ise iç 
alkin denir

ALKİNLERİN ÖZELLİKLERİ

ASETİLEN
1. ELDESİ

2. KULLANIM ALANLARI

• Metallerin kesilmesi ve kaynak işlemlerinde 
kullanılır. 

• Yüksek basınçta patlar bu nedenle sıvılaştırıl-
ması tehlikelidir. 

ALKİNLERDE İZOMERİ
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3. TEPKİMELERİ

A. KATILMA

 A.1. H2  Katılması

 A.2. X2 Katılması

A.3. HX Katılması

A.4. H2O Katılamsı

2011
2015
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B. POLİMERLEŞME C. YER DEĞİŞTİRME (Fehling - Tollens Ayracı)
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AROMATİK HİDROKARBONLAR (Arenler)

Benzen

• Aromatik hidrokarbonların en basit üyesidir.
• Kapalı formülü C6H6’dır.
• Asetilenin trimerleşmesi sonucu elde edilir. 
• Yapısında bulunan pi bağları daima hareket 

eder, bu duruma rezonans denir. 
• Benzenin bu yapısını ilk açıklana Friedrich 

August Kekule’dir bu nedenle benzenin bu for-
mülüne kekule formülü denir. 

• pi bağlarının rezonans durumunda dolayı tüm 
C-C bağları özdeştir. 

• pi bağlarının rezonans kararlılığı neden ile 
benzen aromatik halkaya katılma tepkimesi 
vermez. 

• Aromatik bileşiklerin bir hidrojen eksiğine aril 
denir.

• Benzenin bir hidrojen eksiğine fenil denir. 

• Benzen zehirli bir sıvıdır. 
• Aromatik bileşiklerin sentezlenmesinde kulla-

nılır.
• Benzenden; boya, plastik, deterjan, patlayıcı, 

böcek ilacı, motor yakıtı üretilebilir. 

Naftalin

• Kapalı formülü C10H8 dir.
• Oda şartlarında kolayca süblimleşir.
• Keskin bir kokusu vardır. 
• Bu koku haşereleri uzak tuttuğu için kumaş 

ve yünlerin korunması için kullanılır
• Lavabolarda oluşan kötü kokuların giderilme-

si için kullanılır. 

Aminobenzen (Anilin)

• Kapalı formülü C6H5-NH2 dir.
• Zehirli bir sıvıdır.
• Boya, vernik, mürekkep, kauçuk ve lastik üre-

timinde kullanılır. 

2011
2013 20212014

2016
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Toluen (Metilbenzen)

• Kapalı formülü C7H8 dir.
• Renksiz, kolay tutuşabilen, kendine has koku-

su olan bir sıvıdır. 
• Plastik, ilaç, parfüm, boya, patlayıcı (TNT) 

üretiminde kullanılır. 

Hidroksibenzen (Fenol)

• Kapalı formülü C6H5-OH dir.
• Kendine has kokusu olan, plastik, böcek ilacı, 

vernik, boya üretiminde kullanılan bir sıvıdır.
• Zayıf asit özelliğindedir. 
• Tıpta uzun bir süre antiseptik olarak kullanıl-

mıştır ancak tahriş edici olduğu için şu anda 
tercih edilmemektedir.

2014
2017 2018

FONKSİYONEL GRUPLAR

• Hidrokarbonlardan bir hidrojen ayrılması sonu-
cu oluşan, kararsız radikalik gruplar R- ile gös-
terilir. 

• Bir radikale yeni bir bileşik özelliği katan gruba 
fonsksiyonel grup denir. 

Alkoller

• Alkolün fonksiyonel grubu OH’dir, yani alkolleri 
genel olarak R-OH şeklinde gösteririz. 

• Bir radikal gruba birden fazla OH bağlanırsa 
polialkoller oluşur. 

• Bir karbonda birden fazla OH olması duru-
munda veya OH’nin karbonunun sp3 dışında 
hibritleşme yapması durumunda bileşik alkol 
olmaz. 

CH3 C CH3

OH

OH

CH3 CH CH

OH

CH3 CH2 C

O

OH

OH
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Eterler

• Radikal gruba alkoksi (RO-) bağlanması so-
nucu eterler oluşur; ROR

Alkil Halojenürler
• Organik kimyada halojenler X ile gösterilir. 
• Radikal gruba halojen bağlanması sonucu olu-

şan bileşik sınıfına alkil halojenür (R-X) denir. 

Aldehitler

• Radikal gruba           bağlanması sonucu al-

dehitler oluşur; RCHO veya           şeklinde 

gösterilir. 

Ketonlar
• Radikal gruba            bağlanması sonucu ke-

tonlar oluşur; RCOR veya              şeklinde 

gösterilir. 

DİKKAT
Aldehitlerin en küçük üyesi olan              formal-
dehitte radikal grup bulunmaz. 

Karboksilik Asitler

• Radikal gruba            bağlanması sonucu kar-

boksilik asitler oluşur; RCOOH şeklinde göste-
rilir. 

• Yapısında birden fazla              taşıyan karbok-

silik asitlere polikarboksilik asitler denir. 

DİKKAT
Karboksilik asitlerin en küçük üyesi olan            
formik asit radikal grup bulundurmaz. 
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Aminler
• Radikal gruba amino (NH2-) bağlanması sonu-

cu aminler oluşur; R-NH2

• Aminler birden fazla radikal taşıyabilirler.

Nitro Alkanlar

• Radikal gruba nitro (NO2-) bağlanması sonu-
cu nitro alkanlar oluşur; R-NO2

Aromatik Bileşikler

• Radikal gruba fenil (C6H5-) bağlanması sonu-
cu aromatik bileşikler oluşur; R-C6H5

Polifonksiyonel bileşikler
• Radikal üzerinde birden fazla fonksiyonel 

grup taşıyan bileşiklerdir. 
• Örneğin oksi asitler hem OH hem COOH 

taşırlar ve hem alkol hem asit özelliği göste-
rirler.

• Amino asitler hem NH2 hem COOH atşırlar ve 
hem amin hem asit özelliği gösterirler
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• Kapalı formülleri CnH2n+2O olan monoal-
koller sp3 hibritleşmesi yapmış bir karbon 
atomuna OH grubunun bağlanması ile 
oluşur (ROH)

• Bir karbonda birden fazla OH bağlı olan, 
OH’nin bağlı olduğu karbonda farklı bir 
fonksiyonel grup bağlı olan veya OH’nin 
bağlı olduğu karbonda pi bağı içeren bi-
leşikler alkol değildir. 

• Alkoller sudaki bir hidrojenin yerine R 
grubu geçmiş bileşikler olarak düşünüle-
bilir. 

Alkollerin Genel Özellikleri
 ve Sınıflandırılması

• Alkoller yapılarındaki OH sayısına göre ve 
OH’nin bağlı olduğu karbonun durumu-
na göre sınıflandırılır. 

• OH sayısına göre sınıflandırmada: 1 tane 
OH taşıyan alkoller mono alkol, birden faz-
la OH taşıyan alkollere ise (aynı karbonda 
olmamak şartı ile) poli alkol adı verilir. 

• OH’nin bağlı olduğu karbona göre ise al-
koller: primer, sekonder ve tersiyer olarak 
sınıflandırılır. 

2015
2021

Alkol - eterden 2018 öncesi 
soruların büyük kısmı tep-
kimelerine aittir.



3

Alkollerin Adlandırılması

• OH’nin bağlı olduğu C ana zincirde olacak 
şekilde en uzun karbon zinciri seçilir.

• OH’nin bağlı olduğu C’ye minimum nu-
marayı verecek şekilde numaralandırma 
yapılır. 

• Eğer OH’ye uzaklık aynı ise çiftli bağ, üçlü 
bağ veya yan dallara yakınlığa bakılır. 

• Bileşiğin adı söylenmeden önce OH’nin 
bağlı olduğu C’nin numarası söylenir. 

• Bileşiğin alkan isminin sonuna (an eki dü-
şürülmeden) ol eki getirilir. 

• Poli alkollerde OH sayısına bağlı olarak 
diol, triol gibi ekler getirilir. 

CH3

OH

CH3 CH2

OH

CH3 CH CH3

OH

CH2 CH2 CH3

OH

CH3 CH CH2 CH2

OH OH

CH2 CH CH CH3

OH

Alkollerin Fiziksel Özellikleri

• Yapılarında bulunan OH nedeni ile hid-
rojen bağı taşırlar ve su ile hidrojen bağı 
oluşturarak çözünürler. 

• Alkolün yapısındaki R kısmı hidrofob 
(apolar, suda çözünmeyen) OH kısmı ise 
hidrofil (polar, suda çözünen) özelliktedir.

• Yapılarında bulunan  hidrojen bağı nede-
ni ile erime- kaynama noktaları eşit kar-
bon sayılı hidrokarbonlardan fazladır. 

• Monoalkollerin yapısında eşit sayıda hid-
rojen bağı vardır ancak karbon sayısı art-
tıkça alkolün taşıdığı london etkileşimi 
kuvvetlendiği için, karbon sayısı arttıkça 
kaynama noktaları artar. 

• Dallanma arttıkça london kuvvetleri za-
yıflayacağı için eşit karbon sayılı alkol-
lerden primer alkolün kaynama noktası 
sekonder alkolden, sekonder alkolün de 
tersiyer alkolden daha yüksektir. 

• Farklı sayıda OH’ grubuna sahip alkoller-
de OH sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı 
arttığı için kaynama noktası da artar. 

• Alkollerde karbon sayısı arttıkça molekül-
deki hidrofob grup büyüdüğü için sudaki 
çözünürlük azalır. 

2017
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ÖNEMLİ ALKOLLER

Metanol

• Alkollerin en basit üyesidir. 

• Odunun havasız ortamda ve yüksek sı-
caklıkta damıtılmasıyla elde edildiğinden 
metanole “odun alkolü” de denilmekte-
dir. 

• Metanol çok zehirlidir; az miktarda yu-
tulması körlüğe, çok miktarda yutulması 
ölüme yol açabilir. 

• Buharının solunmasıyla da metanol ze-
hirlenmesi meydana gelebilir. 

• Metanol araçlarda yakıt olarak da kulla-
nılabildiğinden günümüzde metanolun 
alternatif yakıt olarak kullanılması için ça-
lışmalar yapılmaktadır.

Etanol (Etil Alkol)

• Etanol; tahıl, darı ve şeker kamışı gibi bit-
kilerin fermantasyonuyla üretilebildiği 
için aynı zamanda yenilenebilir bir enerji 
kaynağıdır.

• Etanol elde edildikten sonra benzinle çe-
şitli oranlarda karıştırılarak kullanılabilir. 
Ancak etanol, benzine göre daha düşük 
enerjiye sahiptir. 

• Etanol, sağlık alanında lokal antiseptik 
olarak kullanılmaktadır. Etanol cilt üze-
rindeki bakterileri %90’a kadar azaltabil-
diği için cildin bakterilerden arındırılma-
sında kullanılır. 

• İyi bir çözücü olan etanol ilaç yapımında, 
parfüm ve kolonya üretiminde kullanıl-
maktadır

ETİL ALKOL SENTEZİ

Eterlerin Genel Özellikleri 
ve Sınıflandırılması

• Genel formülleri CnH2n+2
 Odir. 

• Genel formülleri aynı olduğu için eşit sa-
yıda karbon içeren mono alkoller ile eter-
ler birbirinin yapı izomeridir. (Fonksiyonel 
grup izomeri)

• Sudaki iki hidrojenin yerine birer radikal 
bağlanması sonucu oluşur: R- O- R

• Bağlanan R ler aynı ise BASİT ETER (Sİ-
METRİK) farklı ise KARIŞIK ETER (ASİEMT-
RİK) şeklinde sınıflandırılır. 

2011
2015
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Eterlerin Adlandırılması

• IUPAC adlandırması yapılırken her za-
manki gibi en uzun C zinciri seçilir.

• DİKKAT OKSİJEN ANA ZİNCİRE ALINA-
MAZ ANA ZİNCİR SADECE KARBONLAR-
DAN OLUŞMAK ZORUNDADIR. 

• Numaralandırma yapılırken RO- yan dalı-
na yakın uçtan başlanır. 

• Eterlerin adlandırmasında özel bir ek 
yoktur, RO- yan dalının özel ismi vardır. 

• RO- alkoksi yan dalıdır (metoksi, etoksi, 
propoksi vs...)

• Basit formüle sahip eterlerde Oksijenin 
solundaki ve sağındaki R grubununa dı 
söylenip sonuna eter kelimesi eklenerek 
isimlendirilebilir, bu isimlendirme siste-
matik (IUPAC) değildir. 

CH3 O CH2 CH3

CH2 O CHCH3

CH3

CH3

O

CH3

O

CH2

CH3

Eterlerin Fizikesel Özellikleri 

• Eter molekülleri su ve alkol gibi açısaldır. 

• Bu nedenle polar yapılı bileşiklerdir, mo-
lekülleri arasında dipol - dipol etkileşimi 
taşırlar. 

• Eterler yapılarındaki hidrojen atomunun 
oksijene bağlı olmamasından dolayı ken-
di aralarında hidrojen bağı yapamaz an-
cak eter molekülü suda çözündüğünde 
sudaki hidrojen ile eterdeki oksijen ara-
sında hidrojen bağı oluşabilir. 

• Eterler renksizdir ve kendine özgü koku-
su vardır. 

• Yoğunlukları genel olarak sudan düşük-
tür. 

• Eterler moleküllerinde dipol dipol taşı-
dıkları için eşit karbon sayılı alkollerden 
(alkolde hidrojen bağı vardı) daha düşük 
sıcaklıkta kaynarlar. 

• Eterler organik reaksiyonlara karşı olduk-
ça inerttir. (isteksizdir)

• Eterler iyi birer çözücüdür.

• Eterler uçucu ve yanıcıdır bu nedenle la-
boratuvarda açık alevin yanında eter ile 
çalışılmamalıdır. 

• Eterler çoğunlukla analitik kimya ve tıp 
alanında kullanılır. 

• Dietileterin (lokman ruhu) kas gevşetici 
etkisi vardır bu nedenle eskiden aneste-
zik madde olarak kullanılmıştır. 

• ter-Bütl metil eter (MTBE) benzinin oktan 
sayısını arttırmak için kullanılır. 

Alkol - Eter izomerliği
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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)

2013
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Aldehitlerin  Adlandırması

CH2

O

CH
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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

2010
2012

2016
2016
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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. 

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.

2010
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Karboksilik Asitler ve Sınıflandırılması

• Kapalı formülleri CnH2nO2 şeklindedir.

• ROOH veya R-CO2H olarak da gösterilir.

• Zayıf asitlerdir

Karboksilik Asitlerin Adlandırılması
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Formik Asit: 

• Metanoik asit olarak bilinen tek karbonlu 
karboksilik asittir. 

• Karınca salgısında ve ısırgan otunda bu-
lunur. 

• Tekstil sektöründe boyama işlemleri 
sırasında, soğutucu üretiminde, kuru 
temizleme fabrikalarında, ayna, ekmek 
mayası, mürekkep üretiminde, tıpta 
lokal anestezide ve kozmetik sektöründe 
kullanılır. 

Asetik Asit:

•  Sirkede bulunur.

• Suda iyi çözünür. Suya karıştığında suyu 
çeker, cildi tahriş eder ve metalleri aşın-
dırır. 

• Kimyasalların üretiminde ham madde 
olarak kullanılır. Çözücü olarak apolar 
maddelerin çözünmesinde kullanılır. 

• Özellikle çaydanlıklarda biriken kirecin 
ve cam yüzeylerin temizlenmesinde kul-
lanılır. 

• Gıda sektöründe katkı maddesi olarak 
kullanılır.

Salisilik Asit: 

• Çoğunlukla bitkisel hormon şeklinde 
kullanılır. 

• Söğüt ağacından elde edilen salisilik asit 
sağlığa faydalıdır. Yeşil yapraklı sebzeler-
de bol miktarda bulunmaktadır.

• Salisilik asidin cilt sağlığından nasırlara, 
kolon kanserine kadar pek çok hastalı-
ğın tedavisinde önemli faydaları bulu-
nur. 

• Kozmetik alanında nemlendirici olarak 
kullanılır.

Ftalik Asit: 

• Serum torbaları ve tüpleri gibi tıbbi 
ürünlerin yanı sıra şampuan, nemlendi-
rici, krem, parfüm, saç spreyi ve oje gibi 
kişisel bakım ürünlerinde kullanılır.

Sitrik Asit: 

• Limon tuzu olarak bilinir. 

• Bütün bitkilerin yapısında bulunmak-
tadır. Hücresel faaliyetlerin birçoğunda 
görev almaktadır. 

• Gıda, tarım, ilaç ve içecek sektörlerinde, 
ayrıca metal üretimi ve işlenmesinde 
kullanılmaktadır.

Malik Asit: 

• Bir çeşit meyve asididir. En çok elmada 
ve özellikle ekşimsi meyvelerde bulunur. 
Muz, kiraz, üzüm, kayısı, armut, erik, bro-
koli, havuç, patates gibi meyve ve sebze-
lerde bulunur. 

• Sağlığa çok faydalıdır. 
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Folik Asit: 

• Kan yapımında, yeni hücre oluşumunda 
ve hücrelerin yaşamına devam etmesin-
de, DNA ve RNA üretiminde kullanılan 
bir vitamindir. 

• Bu vitamine daha çok hamile ve çocuk-
lar ihtiyaç duymaktadır. 

• Genellikle koyu yeşil yapraklı sebzelerde, 
bazı tahıllarda, baklagillerde, portakal, 
muz, limon, çilek gibi meyvelerde, fındık-
ta, balık, yumurta gibi besinlerde bulu-
nur.

Benzoik Asit: 

• Gıda üretiminde kullanılan katkı madde-
lerinden biridir.

• Süt ürünlerinde, mantar, karanfil ve tar-
çında bulunur. 

• Kimyevi, tıbbi malzemelerin üretiminde, 
kozmetik sektöründe, otomotiv ve tekstil 
alanında kullanılmaktadır. 

• Marmelat, reçel, meyve suyu ve gazlı içe-
cekler gibi şekerli gıdaların üretiminde 
kullanılır. 

• Benzoik asitten elde edilen benzoatlar, 
mikroorganizmaları öldürücü etkisinden 
dolayı gıdalarda koruyucu katkı maddesi 
olarak kullanılırlar.

• Ana zincirde en 
az bir tane pi 
bağı bulunduran 
yağ asitleridir.

• Doymamış yağ 
asitleri vücudun 
üretemediği an-
cak ihtiyaç duy-
duğu yağ asitle-
ridir.

• Bitkisel kaynaklı-
dır. 

• Kolesterol seviye-
sini düşürmeye 
yardımcı olur. 

• Ana zincirde pi 
bağı bulundur-
mayan yağ asitle-
ridir.

• Et, deniz mahsul-
leri, süt ürünleri, 
hindistan cevizi 
doymuş yağ asidi 
açısından zengin-
dir.

• Doymuş yağ 
asitleri koesterol 
üzerinde etkilidir. 
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Esterler 

• Genel formülleri CnH2nO2 şeklindedir.

• Aynı karbon sayılı karboksilik asitler ile 
izomerdir.

• Esterler karboksilik asitler ile alkollerin 
tepkimesi sonucu oluşur. 

• Tepkime denge tepkimesidir, esterlerin 
su ile hidrolizi sonucu da karboksilik asit 
ve alkol oluşur.

Esterlerin Adlandırılması
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Lanolin: 

• Açık sarı renkte, merhem kıvamındadır. 

• Lanolin koyun yününden elde edilir.

• Lanolin; merhem yapımında, kozmetikte 
(el ve tıraş kremleri, tüy dökücü kremler) 
kullanılır. 

• Işıksız ortamda kapalı şekilde saklanma-
lıdır 

Bal Mumu: 

• Ana maddesi alkol ve yağ asitleridir. 

• Bal mumu balın peteklerden alınmasın-
dan sonra peteklerin eritilmesiyle elde 
edilir

• Bal mumunun kendisine has bir kokusu 
ve tadı vardır.

• Bal mumu, cilt nemlendiricilerinde te-
mizleyici olarak kullanılmaktadır. A vita-
mini açısından zengindir.

Balsam: 

• Bazı çam çeşitlerinden ve tropikal ağaç-
lardan elde edilir.

• Özellikle parfüm sanayisinde ayrıca tıpta 
öksürük kesmede ve boğaz ağrısı tedavi-
sinde kullanılır.

Karboksilik Asit - Ester İzomerliği
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