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ANORGANİK VE ORGANİK BİLEŞİKLER
 ▶ Organik bileşikler yapısında temelde C ve 

H atomları bulunduran bileşiklerdir. 

 ▶ Organik bileşikler bu atomların yanı sıra 
S, O, N, F, Cl, Br ve I gibi atomlar da bulu-
nabilir.

 ▶ Ancak yapısında C atomu olmasına rağ-
men organik olmayan bileşikler de var-
dır. Örneğin CO,CO₂, CS2 bileşikleri ve CN-, 
CO3

2– iyonlarını taşıyan HCN, H2CO3 gibi 
bileşikler, C atomu içermelerine rağmen 
organik bileşik değildir.

    ORGANİK TARİHİ:
 ▶ Kelimeyi ilk kullanan Berzelius 
 ▶ Anorganik maddeden organik mad-

deyi ilk üreten Wöhler
 ▶ Wöhler Amonyum siyanattan üre 

üretti. 
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KARBON KİMYASINA GİRİŞ

SON 10 YILIN ANALİZİ

KONU İÇERİĞİ EZBER Mİ? ÖĞRENİLECEK Mİ?
EÖ

BU KONUYU ANLAMAK İÇİN 
HANGİ KONULARI BİLMELİYİM?

Karbon Kimyasına Giriş Ünitesi Aşağıdaki Bilgileri 
Kullanır
 › Kimyasal hesaplama yapabilme
 › Kimyanın temel kanunları
 › Lewis nokta yapısı
 › Elektron dizilimi ve orbital şekilleri
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13
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HİBRİTLEŞME MOLEKÜL GEOMETRİSİ 1 1 1 9
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BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ

Bir bileşikte elementlerin mol sayıları oranı 
bileşiğin basit formülünü verir. 

DİKKAT
Mol sayısı

                  n= m
MA

2010
2022
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 ▶ Molekül formülü basit formülüne eşit veya 
basit formülün tam katıdır. 

 ▶ Molekül formülünün bulunabilmesi için 
soruda bize bileşik hakkında gerçek bir 
değer (oran değil) verilmesi gerekir. 

 ▶ Örneğin atomların birleşme oranı ile basit 
formül bulunur ancak 1 molündeki atom 
sayısı ile molekül formülü. 

DİKKAT

Molekül formülü için bileşiğin:

 ▶ Belirli bir molündeki atom sayısı. 

 ▶ Denkleşmiş tepkimesi

 ▶ Mol kütlesi

         değerlerinden biri verilmelidir.
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Sadece karbon ve hidrojenden oluşan bir 
bileşiğin kütlece %84’ü karbondur. 

Bu bileşiğin 0,4 molü 40 gram olduğuna 
göre bileşik ile ilgili:

I. Basit formülü C7H16’dır. 

II. Basit formül ile molekül formülü aynıdır. 

III. Mol kütlesi 100 g/mol’dür. 

yargılarından hangileri doğrudur?

(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol )

A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve II

 D) I ve III  E) I, II ve III

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2010 )

Sadece C, H ve O içerdiği bilinen 16 gram bi-
leşik, O2 ile tamamen yandığında NKA 11,2 L 
CO2 (g) ve 18 g H2O(s) oluşuyor. 

Buna göre bileşiğin basit fomülü aşağıda-
kilerden hangisidir?
(O = 16 g/mol C = 12 g/mol, H = 1 g/mol )

A) CH4O

B) C2H6O

C) C2H4O

D) CH3O

E) C4H6O

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2022 )
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Grafit

 ▶ Grafitte, karbon atomları altıgen halkalar 
oluşturacak şekilde dizilmiştir. Bu altıgen 
halkalar tabakalar halindedir ve tabaka-
lar arasında zayıf etkileşimler bulunur. 

 ▶ Kil ile karıştırılarak kurşun kalem yapı-
mında kullanılır. 

 ▶ Bunun dışında kuru bir yağlayıcı olarak 
sanayide, tıpta vücut protezlerinin ya-
pımında hammadde olarak ve nükleer 
enerji üretiminde de grafit kullanım alanı 
bulmaktadır. 

 ▶ Grafit, yapısında bulunan pi bağlarında-
ki elektronların hareketindendolayı ısı ve 
elektriği iletir.

 ▶ Grafit karbonun en kararlı doğal allotro-
pu olup elektriği iletmektedir.

Fulleren

 ▶ Fulleren karbonun yapay bir allotropu-
dur. 

 ▶ Üç boyutlu yapıya sahiptir. 

 ▶ Beşgen, altıgen veya yedigen yapıda ola-
bilirler

 ▶ Mimar Buckminster Fuller’in tasarladığı 
mimari yapılara benzediği için bu isim 
verilmiştir.

 ▶ Fulleren; güneş pillerinde, hidrojen yakıt 
depolarında, kurşungeçirmez yeleklerde 
kullanılır. 

DOĞADA KARBON

 ▶ Atom numarası 6 olan ve periyodik tab-
lonun 4A grubunda bulunan karbon ele-
mentinin 4 tane değerlik elektronu var-
dır. 

 ▶ Karbon elementi değerlik elektronlarını 
aynı ya da farklı atomlarla ortaklaşa kulla-
narak 4 tane kovalent bağ yapar. 

 ▶ Bu bağlar tekli olabileceği gibi ikili ya da 
üçlü olabilir. Karbonun oluşturabileceği 
bağ şekilleri aşağıda gösterilmiştir.

KARBONUN ALLOTROPLARI

Elmas:

 ▶ Mücevher olarak 
değerinin yanın-
da bilinen en sert 
madde olduğu 
için kesme, del-
me, aşındırma iş-
lerinde de kulla-
nılmaktadır. 

 ▶ Endüstriyel kullanım için doğal elmasın 
yanı sıra sentetik elmas da kullanılmak-
tadır.

 ▶ Düzgün dörtyüzlü geometriye sahip 
kristal yapı oluşturan bu bağlar çok kuv-
vetlidir. Bağların bu yapısından dolayı el-
mas elektriği iletmez ancak ısıyı iletir.

2019
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Karbon Nanotüpler

 ▶ Karbon nanotüpler elektronik malzeme 
üretimi, optik malzeme üretimi, nanotek-
noloji alanları gibi pek çok alanda kullanı-
lan malzemelerdir. 

 ▶ En sert doğal madde olan elmastan daha 
sert, çeliktend aha sağlamdır. 

 ▶ Bakır ve gümüşten 1000 kat daha iyi bir 
iletkendir. 

 ▶ Nanotüpler fullerenler ailesinin bir üyesi-
dir. 

 ▶ Nanotüplerin genişliği insan saçından 
yaklaşık 50.000 kat daha küçüktür

Grafen

 ▶ Grafen diğer allotropların aksine iki bo-
yutlu bir yapıya sahiptir.

 ▶ Grafende karbon atomları altıgen şeklin-
de bal peteği örgü yapısında yer alır. 

 ▶ Çelikten 6 kat hafif, 6 kat sert ancak 13 kat 
daha fazla esneyebilen bir yapıya sahiptir.

 ▶ Grafen ısıyı ve elektriği verimli bir şekilde 
iletir, manyetik özelliğe sahiptir. 

 ▶ Bataryaların hızlı şarj edilmesi, radyoak-
tif atıkların daha kolay temizlenebilmesi, 
güçlü ve daha sağlam aletler, elektronik 
kâğıtlar, su geçirmeyen kıyafetler, daha 
sağlam ve hafif uçaklar, koruma ekip-
manları grafenin kullanım alanlarıdır
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Karbon elementinin allotroplarından biri 
olan grafenin yapısıyla ilgili,

I. Düzgün dörtyüzlü geometriye sahiptir. 

II. Isı ve elektriği verimli bir şekilde iletir.  

III. Bataryaların hızlı şarj edilmesi, dayanıklı 
ekipmanların üretiminde kullanılır. 

ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I      B) Yalnız III         C) I ve II

 D) II ve III  E) I, II ve III

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2019 )
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 ▶ Bir elementin son katmanındaki elekt-
ronlara o elementin değerlik elektronları 
denir. 

 ▶ Molekül formüllerinde bağ oluşumuna 
katılan elektronlara ortaklanmış (bağlayı-
cı) elektron denir. Bir bağ ortaklaşa kulla-
nılan iki elektrondan oluştuğundan bağı 
oluşturan elektronlar bağlayıcı elektron 
çifti denir. 

 ▶ Molekülde bağ oluşumuna katılmayan 
elektronlara ortaklanmamış elektron, bu 
elektronlar çift hâlinde bulunuyorsa or-
taklanmamış elektron çifti denir.

 ▶ Bağ oluşumuna katılmayan elektronlar 
ile bağ oluşumuna katılan elektronlar 
birbirine itme kuvveti uygular. Bu itme 
kuvveti moleküllerin yapısındaki bağ-
ların yönelimlerini ve buna bağlı olarak 
moleküllerin uzaydaki şekillerini belirler. 

 ▶ Bu nedenle molekül şekilleri belirle-
nirken sadece bağ oluşumuna katılan 
elektronlar değil katılmayanlar da gös-
terilir. 

 ▶ Değerlik elektronlarının, atomun sem-
bolü etrafında noktalar hâlinde göste-
rilmesiyle elde edilen formüle Lewis for-
mülü denir. 

LEWİS FORMÜLLERİ

8O

1H

H2O

He

2017



13

Aşağıdaki Lewis yapılarından hangisi yan-
lıştır?

(1H, 6C, 7N, 8O, 17Cl)

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2017 )
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HİBRİTLEŞME - MOLEKÜL GEOMETRİLERİ

Elementler son yörüngelerindeki yarı dolu 
değerlik orbitalleri ile bağ yaparlar.

Üst üste örtüşen iki yarı dolu orbital bir bağ 
yapar. Kararlı bileşiklerde yarı dolu orbital 
kalmaz. Yarı dolu orbitali bulunan kararsız 
yapılara radikal denir. İki element arasında 
birden fazla bağ oluşuyorsa bu bağlardan 
ilki sigma(σ) diğerleri pi(π) bağıdır. 

Elementler daha fazla bağ yapmak için son 
yörünge elektron dizilimlerini değiştirebilir-
ler. 

1’den fazla bağ yapan elementler sigma bağı 
yaptığı değerlik orbitallerini ve bağ oluşu-
muna katamadıkları tam dolu orbitallerini 
aynı enerjiye çekerler. Bu olaya hibritleşme 
oluşan yeni orbitale hibrit orbital denir. 

2011
2013

2016
2021

2014
2015
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İKİNCİ PERİYOT ELEMENTLERİNİN
BAĞ YAPILARI

3Li – 1A

4Be – 2A

5B – 3A

6C – 4A
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7N – 5A

8O – 6A

9F – 7A
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Aşağıda bazı elementlerin hidrojen ile oluş-
turdukları bileşiklerin formülleri ve geomet-
rik şekilleri verilmiştir. 

Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) BH3 Düzlem üçgen

B) BeH2 Doğrusal

C) CH4 Düzgün dörtyüzlü

D) NH3 Açısal 

E) HF  Doğrusal

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2011 )

NH3 molekülü ile ilgili verilen aşağıdaki bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir çift ortaklanmamış elektron vardır. 

B) Merkez atomun hibritleşmesi sp3’tür. 

C) Molekül geometrisi üçgen piramittir.

D) VSEPR gösterimi AX3 şeklindedir. 

E) Bağ açısı 107,3o dir. 

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013 )

NH3, BCl3 ve CS2 bileşiklerinden hangileri 
apolardır?

A) Yalnız BCl3

B) Yalnız CS2

C) Yalnız NH3

D) NH3 ve BCl3

E) BCl3 ve CS2

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2013 )

Aşağıda bazı bileşikler ve bu bileşiklere ait 
VSEPR gösterimleri verilmiştir. 

Buna göre hangi bileşiğin VSEPR gösteri-
mi yanlış verilmiştir?

A) BF3 AX3

B) CH3Cl AX4

C) NH3 AX3

D) BeH2 AX2

E) H2O AX2E2

(1H, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 17Cl)

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2014 )



21

CO2, BH3 ve H2S bileşiklerinde merkez ato-
mun hibritleşme türü hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A)  sp3  sp2  sp

B)  sp3  sp2  sp2

C)  sp2  sp3  sp3

D)  sp  sp3  sp

E)  sp  sp2  sp3

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2015 )

(1H, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 16S)

CO2   BH3   H2S 

C C O

H

H

H

OH

Asetik asit ( CH3COOH ) moelkülündeki 
sigma ve pi bağı sayısı hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?

A)     1  7

B)     7  1

C)     1  6

D)     6  1

E)     5  2

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2016 )

Sigma   Pi 

C C

H

H H

H

Etilen (C2H4) molekülündeki bağların olu-
şumu ile ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğrudur?
A) C atomları sp3 hibriti yapmıştır. 

B) C ile H arasındaki bağlar sp2 - s örtüşmesi 
sonucu oluşmuştur. 

C) Bileşikte p-p örtüşmesi sonucu oluşan 2 
bağ vardır. 

D) C-C arasında oluşan sigma bağı sp-sp ör-
tüşmesi sonucu oluşmuştur. 

E) Bileşikte 5 pi, 1 sigma bağı vardır. 

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2020 )

C

CH

CH

CH

CH

C

CH3

CH3

Paraksilen molekülündeki sp, sp2 ve sp3 
hibritleşmesi yapan karbon atomu sayıları 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş-
tir?

A)  1  6  1

B)  0  6  2

C)  6  2  0

D)  2  6  0

E)  0  2  6

( Benzer sorunun çıktığı yıllar: 2021 )

sp   sp2   sp3


