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AÇIKLAMALAR 
KOD 543M00003 

ALAN Plastik Teknolojisi 

DAL/MESLEK Plastik İşleme 

MODÜLÜN ADI Polimerlerin Fiziksel Özellikleri 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Atomlar ve moleküller, kimyasal bağlar, organik kimya, 

hidrokarbonlar ile ilgili bilgileri kullanılarak polimerlerin 

fiziksel özelliklerini belirleme yeterliğinin kazandırıldığı 

modüldür. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL İlköğretimi bitirmiş olmalıdır. 

YETERLİK Polimerlerin fiziksel özelliklerini belirleyebilmelidir. 

MODÜLÜN  AMACI 

Genel Amaç 

Sevgili öğrencimiz, bu modül ile gerekli ortam 

sağlandığında polimerlerin fiziksel özelliklerini 

belirleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

 

 Gerekli ortam sağlandığında organik ve anorganik 

maddeleri istenilen özellikte ayırt edebileceksiniz. 

 Gerekli ortam sağlandığında katılma polimerleşmesi ile 

oluşan polistireni istenilen özellikte elde 

edebileceksiniz.Gerekli ortam sağlandığında 

kondenzasyon polimerleşmesi ile oluşan fenol 

formaldehiti istenilen özellikte elde 

edebileceksiniz.Gerekli ortam sağlandığında 

kondenzasyon polimerleşmesi ile oluşan polyesteri 

istenilen özellikte elde edebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Deney tüpleri, beherler, ispirto ocağı, ayırma hunisi, cam 

baget, tüp maşası spatula erlen, dereceli silindir, lastik tıpa, 

termometre, havan, saat camı,üre, şeker, saç, sodyum klorür, 

kalsiyum hidroksit, sodyum karbonat, derişik sülfirik asit, 

sodyum hidroksit, stiren, kalsiyum klorür, benzoilperoksit, 

formaldehit, glasial asetik asit, fenol, hidroklorik asit, 

gliserin,ftalanhidrit, formalin, anilin hidroklorür toluen, 

elektrik ocağı, tepegöz, bilgisayar, gözlük, maske, çeker 

ocak. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Her faaliyet sonrasında o faaliyetle ilgili değerlendirme 

soruları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru 

cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız 

bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Organik kimyanın tıpkı yabancı dil gibi kendine özgü kuralları vardır. Bu kuralları iyi 

öğrenirseniz, bu ders hem zevkli olur hem de sizi araştırmaya teşvik eder. 

 
Yeni bir konu öğrenmenin en iyi yolu; o konu ile ilgili, ön çalışma ve araştırma 

yapmaktır. Bu yöntem sizin, derslere daha aktif katılmanızı sağlayacaktır. Bu modülde kalıcı 

bir çalışma yapmanız için; reaksiyonlar mekanizmalarla desteklenmiştir. Organik kimya; 

yazarak çalışmanız gereken bir derstir. Buna önem verip, çalışmalarınıza molekül 

modellerini katarsanız ve konu sonundaki alıştırmaları da yaparsanız, kalıcı başarılar elde 

edersiniz. 

 
Bu modülde amacımız; sizlere atomun yapısından başlayarak, özellikle mesleki 

konunuz olan polimer ürünleri ve polimerizasyonun tanınması konusunda yeterliliğe sahip 

olmanızı sağlamaktır. Polimer ürünün çözücüsünü, etkileşimde bulunduğu diğer kimyasalları 

ve genel özelliklerini bilmeniz; işlediğiniz malzemeden çıkan ürünün kalitesini 

yükseltecektir. 

 
Başarı; araştırmaya ve yeni bilgilere merak duymakta, düzenli, sistemli çalışmakta ve 

yaptığınız işten keyif almakta gizlidir. Başarılı bir çalışma dileriz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında organik ve anorganik maddeleri istenilen özellikte ayırt 

edebileceksiniz  

 

. 

 
Çevrenizde bulunan kimya ile ilgili kuruluşları ziyaret ederek, internet ve modül 

sonunda belirtilen kaynaklardan faydalanarak organik ve inorganik bileşikleri araştırınız 

 

1. ORGANİK VE ANORGANİK 

MADDELERİ AYIRT ETMEK 
 

1.1. Atomlar ve Moleküller 
 

1.1.1. Genel Bilgi 

 
Atomun temel tanecikleri atom çekirdeğinde yer alan protonlar ve nötronlar ile 

çekirdeğin çevresinde bulunan elektronlardır. 

 
Son yıllardaki araştırmalar atomda, proton, nötron ve elektronun dışında da çok sayıda 

tanecik bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısına atom 

numarası adı verilir. Element sembolünün sol alt köşesinde yer alır. Nötr bir atomda proton 

sayısı elektron sayısına eşittir. Atom çekirdeğindeki proton ve nötrona ortak olarak nükleon 

da denir. Çekirdekteki proton ve nötron sayısının toplamı o atomun kütle numarasını verir. 

Element sembolünün sol üst köşesinde yer alır. Örneğin; C atomunun atom numarası 6, kütle 

numarası 12’dir. C atomuna ilişkin bilgiler C12

6  şeklinde gösterilir. 

 

1.1.2. Enerji Tabakaları ve Orbitaller 

 
1913 yılında Bohr, kendi adını verdiği Bohr atom modeli ile hidrojen atomu gibi tek 

elektronlu bazı iyonların (Li
+2

,He
+1

 vb.) davranışlarını açıklamış ancak çok elektronlu 

atomların davranışlarını açıklamada yetersiz kalmıştır. 1926 yılında Alman bilim adamı 

Heisenberg, elektronun hızının ve yerinin aynı anda kesin olarak belirlenemeyeceğini, 

elektronların bulunma olasılıklarının çok olduğu bir hacimden söz etmenin daha doğru 

olduğunu belirtmiş ve bu hacme de orbital demiştir. 

 
1927’de Avusturyalı fizikçi Schrödinger, atomdaki elektronların dalga hareketine 

sahip olduğundan yola çıkarak elektronların hareketlerini denklemle ifade etmiştir. 

Heisenberg ve Schrödinger’in çalışmaları bugünkü modern atom teorisinin temelini 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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oluşturmuştur. Modern atom teorisine göre elektronlar, çekirdek etrafında belirli enerji 

düzeylerinde bulunurlar. Orbitalin temel enerji düzeyi n ile gösterilir. Her enerji düzeyi 

kendi n sayısına eşit alt düzey ya da orbital türünden oluşur. Temel enerji düzeyinde 

elektronların bulunma olasılıklarının yoğun olduğu hacme (elektron bulutuna) orbital denir. 

Orbitaller s,p,d,f, harfleriyle gösterilirler.(Şekil 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Px                                       Py                           Pz           
Şekil 1.1: Atomik orbitaller 

Orbitalin temel enerji düzeyi n ile gösterilir. Her düzeyde yer alan orbital sayısı n
2
 

formülü ile bu orbitallere yerleşecek elektronlar 2n
2
 formülü ile hesaplanır. Örneğin n=1 

düzeyinde n²=1²=1 tür orbital vardır. Bu da 1s orbitalidir. Bu orbitalin alacağı maksimum 

elektron sayısı 2n²=2.1²=2’dir. 

 

1.1.3. Elektron Dizilişleri 

 
Temel haldeki atomların elektronlarının orbitalleri doldurmasında belirli kurallar 

vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: 

 Elektronlar öncelikle enerjisi en az olan orbitali doldurur. Aynı temel enerji 

düzeyindeki orbitallerin enerjileri arasındaki ilişki s<p<d<f şeklindedir. Aynı 

enerji düzeyindeki üç p orbitalinin, 5 d orbitalinin, 7 f orbitalinin enerjileri 

birbirine eşittir. 

 Bir orbitalde en fazla iki elektron bulunabilir (Pauli ilkesi). Bu elektronların 

spinleri (dönme hareketleri) farklıdır. 
 

Buna göre s orbitalleri en fazla iki, p orbitalleri 3*2=6 elektron alabilir. 5 tane d 

orbitalinde en fazla 5*2=10, yedi tane f orbitalinde 7*2=14 elektron bulunabilir. 

 Aynı temel enerji düzeyindeki eş enerjili orbitallere elektronlar önce teker 

teker girer. Tüm orbitaller yarı dolu hale geldikten sonra orbitaller eşlenerek 

tam dolu hale geçmeye başlar (Hund Kuralı).   
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Bahsi geçen kuralların 1H, 2He, 3Li, 4Be, 5B, 6C, 7N, 8O, 9F, 10Ne elementlerine 

uygulanışı şöyledir; 

 
Elektron dizilişi                           Orbital şeması 

1H    :1s
1 
  

2Be  :1s
2
  

 
 

3Li   :1s
2
 2s

1
   

4Be  :1s
2
 2s

2
   

5B    :1s
2
 2s

2
 2p

1
       

6C : 1s
2
 2s

2
 2p

2 
      

7N : 1s
2
 2s

2
 2p

3  
     

8O : 1s
2
 2s

2
 2p

4 
     

9F : 1s
2
 2s

2
 2p

5 
     

10Ne : 1s
2
 2s

2
 2p

6 
     

 

1.1.4. Değerlik Elektronları 

 
Elementlerin kimyasal reaksiyona girerken aldıkları, verdikleri veya ortaklaşa 

kullandıkları elektronlar, atomun en dış katmanındaki elektronlardır. Elementlerin kimyasal 

özelliklerini belirleyen bu elektronlara değerlik elektronları denir. A grubundaki 

elektronların değerlik elektron sayıları, bulundukları grubun numarasına eşittir. Bazı 

elementlerin elektron dizilişleri ve değerlik elektronları şöyledir: 

Elektron dizilişi                                                    Değerlik elektron sayısı  

11Na:1s² 2s² 2p
6
 3s¹                                                                                                     1 

15P:1s² 2s² 2p
6
 3s²3p

3                                                                                                  
5 

 

1.1.5. Elektron-Nokta Yapısı (Lewis Yapısı) 

 
Bir atomun değerlik elektronlarının, o atomun sembolü etrafında noktalar şeklinde 

gösterilmesine elektron-nokta yapısı ya da Lewis yapısı denir. 

 
Periyodik cetvelin 2. periyodundaki elementlerin elektron-nokta yapıları şekil 1.2’de 

gösterilmiştir. 

 
 

 
Şekil 1.2: Periyodik cetvelin 2. periyodundaki elementlerin elektron-nokta yapıları 
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1.2. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması 
 

1.2.1. Kimyasal Bağlar 

 
Bir moleküldeki atomları birarada tutmaya yarayan elektriksel çekim kuvvetlerine 

kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlarla bağlanmış atomların oluşturduğu nötr özellikteki 

atom grupları ise molekülleri oluşturur.   

Resim1.1’ de kimyasal bağların tarayıcı tünel mikroskobundaki görüntüsünde dışı 

beyaz olan alanlar atomu göstermektedir. Dairelerin arasında kalan bulanık alanlar ise 

kimyasal bağlardır. Atomlar daha düşük enerjili seviyeye geçmek ve daha kararlı olmak için 

bağ yaparlar. Atomların bir araya gelmeleri düzensizliği azaltır. 

Soygazların bileşik oluşturma eğilimlerinin olmaması en son enerji düzeyindeki 

orbitallerin dolu oluşu ile açıklanabilir. Bu durum soygazlara kararlılık sağlar. Soygazlar 

dışındaki elementlerin bağ oluşturma isteği, soygazlara benzeme isteğinin bir sonucudur. 

 
Resim 1.1: Kimyasal bağların tarayıcı tünel mikroskobundaki görüntüsü 

1.2.2. Elektronegatiflik 

 
Elektronegatiflik; moleküldeki bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneği 

olarak tanımlanabilir. Kısaca “elektron severlik” olarak da adlandırılabilir. 

 
Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe çekirdek yükü arttığından 

elektronegatiflik de artar. 

 
Elementler arasında elektronegatiflik farkı çok büyük ise iyonik bağ, 

elektronegatiflikleri birbirine yakın ise kovalent bağ oluşur. 

 

1.2.3. İyonik Bağlar 

 
İyonlaşma enerjileri farkı yüksek olan metal ile ametal bir araya geldiğinde; metalden 

ametale elektron aktarılır. Bunun sonucunda elektron veren (+), elektron alan (-) yüklenir. 

Zıt yüklü bu iki iyon arasında oluşan elektrostatik çekim iyonik bağı oluşturur.  

 
Metal-ametal sınırına yakın olan elementlerin bağı kısmen kovalent, kısmen iyonik 

karaktere sahiptir. 
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NaCl (sodyum klorür) iyonik bileşiğinin elektron-nokta yapısı ile oluşumu Şekil 1.3’ 

de gösterilmiştir; 

11Na: 1s
2
2s

2
sp

6
3s

1
        3. periyot IA Grubu, Metal          Değerlik elektron sayısı 

1’dir.     

 

17Cl: 1s
2
2s

2
sp

6
3s

2
3p

5  
  3. periyot VIIA Grubu, Ametal      Değerlik elektron sayısı 

7’dir. 

 
 

Şekil 1.3: NaCl (sodyum klorür) iyonik bileşiğinin elektron-nokta yapısı ile oluşumu 

 

1.2.4. Kovalent Bağlar, Polarlık ve Apolarlık 

 
Aynı veya farklı ametal atomlarının birleşmesiyle oluşan bağlardır. Atomlar arasında 

kovalent bağ; tek, çift veya üç bağlı olur. Tek bağlar sigma bağı, çift bağlardan biri sigma 

diğeri pi bağı, üçlü bağlardan biri sigma diğer ikisi pi bağıdır. 

 
Kovalent bağ üç kısımda incelenir: 

 Apolar (kutupsuz) kovalent bağ 

 Polar (kutuplu) kovalent bağ 

 Koordine kovalent bağ 

 
1.2.4.1. Apolar Kovalent Bağ 

 
Aynı cins ametal atomları arasında oluşan bağ apolar kovalent bağdır. Bu bağlara 

örnek olarak H2, O2, Cl2, N2 molekülleri verilebilir. 

 
H2 molekülünde apolar kovalent bağı gösterelim:  

 

1H:1s1 1.periyot, IA grubu, ametal, değerlik elektronu sayısı 1’dir. H2 molekülü 

oluşurken özdeş nitelikteki iki hidrojen atomunun birinden diğerine elektron alışverişi olmaz. 

Elektronlar ortak kullanılarak her iki hidrojen atomu elektron düzenini helyuma benzetmiş 

olur, bu şekilde kararlılık sağlanır. (Hidrojenin, helyuma benzemek için çevresini 2 yapması 

dublet kuralıdır.) 

 
Şekil 1.4: H2 Molekülü 
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Ortaklanmış elektron çifti kovalent bağı oluşturur. İki elektron bir kimyasal bağ 

oluşturur ve bu iki nokta bir çizgi ile de gösterilir. Bu bağ tek olduğundan adı sigma bağıdır ( 

Şekil 1.4). 

 
O2 molekülünde apolar kovalent bağ; 

8O= 1S
2
 2S

2
 2P

4
  2. periyot VIA grubu, ametal, değerlik elektron sayısı 6  

Oksijen en yakın soygaz olan 10Ne’a benzemek için değerlik elektron sayısını sekize 

tamamlamak isteyeceğinden (oktet kuralı), bu iki elektronu ortaklaşa kullanacaktır. Her bir 

atomun  

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 1.5: O2 Molekülü 

 
İki elektronla ortaklaşacağı düşünülürse, toplam iki çift elektron (dört elektron) 

ortaklaşılır. Bu da iki kovalent bağ demektir ( Şekil 1.5 ). 

 
Çift bağların biri sigma diğeri pi bağıdır. 

N2 molekülünde apolar kovalent bağ 

7N:1s
2
 2s

2 
2p

3
   2. Periyot  VA grubu, Ametal, değerlik elektron sayısı 5  

 
Azot, en yakın soygazı olan 10Ne’a bezemek için değerlik elektron sayısını sekize 

tamamlamak ister (oktet kuralı). Bu da üç çift elektronu ortak kullanmasına sebep olur. İki 

azot arasında üç çift yani altı elektron ortaklaşa kullanılır. Bu da üçlü bağ demektir. 

 
Üçlü bağların biri sigma, diğer ikisi pi bağıdır ( Şekil 1.6). 

Şekil 1.6: N2 Molekülü 

1.2.4.2. Polar Kovalent Bağ 

 
Farklı cins ametal atomları arasındaki bağa polar kovalent bağ denir. Örneğin; HCl 

molekülündeki bağ, polar kovalent bağdır. Klor, hidrojene göre kuvvetli elektronegatif 

olduğundan elektronları kendine çeker ve kısmen (-) elektrikle yüklenir. Hidrojen ise kısmen  

(+) elektrikle yüklenir. Bu örnekteki gibi elektronegatiflik farkı büyük ise (gruplar 

birbirinden oldukça uzak ise) molekül polar kutupludur. 
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Bir bağın polarlığını etkileyen diğer bir faktörü de molekülün geometrisidir. Burada 

bağlar vektörel olarak düşünülür. Kuvvetler dengede ise yani vektörel toplam sıfır ise 

molekül apolar, vektörel toplam sıfırdan farklı ise molekül polardır. 

 

                                                  

                                                                                             

                                    F=0                                                    F≠0   

 

 

 Apolar Yapıda BF3                                    Polar Yapıda H2O                                                           

 Molekülü                                           Molekülü 

 
1.2.4.3. Koordine Kovalent Bağ 

 
(NH4)

+
, amonyum iyonunda azot ve hidrojen atomları arasında 4 bağ vardır. 

Bunlardan bir tanesi koordine kovalent bağdır. 

 

                        + 
 

 

 

 

 

 

Üzerinde * işareti bulunan hidrojen ile ortak kullanılıyor gibi görünen, gerçekte 

tamamen azota ait olan bu iki elektron koordine bağı oluşturur. 

 

1.2.5. Katı ve Sıvılarda Bağlar 

 
1.2.5.1. Metalik Bağ 

 
Metaller arasındaki bağ iyonik ve kovalent bağ kavramlarıyla açıklanamaz. Metallerin 

kendilerine özgü özellikleri sebebiyle bunlar arasındaki etkileşim metalik bağ denilen bağ 

türüyle açıklanabilir. 

 
Metallerde değerlik orbitallerinde çok sayıda boşluk olması, değerlik elektonlarının 

atom çekirdeği tarafından zayıf bir kuvvetle çekilmesine sebep olur. Bunun sonucunda bir 

metal atomunun değerlik elektronları, başka bir metal atomunun boş değerlik orbitallerini 

rahatlıkla dolaşabilir. Bu değerlik elektronları sadece bir atoma ait değildir. Metaldeki tüm 

atomların değerlik elektronları bir elektron denizi oluştururlar, (+) yüklü metal iyonları ise 

bu denizde yer alırlar. (+) ve (-) iyonlar arsındaki çekim kuvveti metalik bağı oluşturur. Şekil 

1.7’de metalik bağ şematik olarak verilmiştir.  
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Şekil 1.7: Metalik bağ 

 
1.2.5.2. Kovalent Bağ ve Örgüsü 

 
Periyodik cetvelin IVA gurubunda yer alan elementler birbirleriyle kovalent yapılı ağ 

örgülü katılar oluştururlar. Ağ örgülü katıların erime ve kaynama noktaları çok yüksektir.  

 

 
 

Şekil 1.8: Elmasın Kristal Örgüsü                       Şekil 1.9: Grafitin Kristal Örgüsü. 
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Elmas ve grafit gibi atomların birbirine bağlanış şekillerinin farklılığından dolayı 

farklı fiziksel özellikler gösteren maddelere allotrop denir. O2 gazı, O3 gazı ile beyaz fosfor, 

kırmızı fosfor ile allotrop olan diğer element örnekleridir. 

 
1.2.5.3. İyonik Bağlı Katılar 

 
İyonik bağ ile oluşmuş bileşikler (+) ve (-) yüklü iyonların birbirini çekmeleri sonucu 

dev yapılı iyon kristalleri oluştururlar. Bir bileşikte metal varsa o bileşik iyonik bağa sahiptir. 

NaCl, KNO3 ve CaO gibi iyonik katılar erime ve kaynama noktaları yüksek olan kristalli 

yapıda olurlar. Şekil 1.10’da sodyum klorürün (NaCl) küp yapısındaki kristalleri 

görülmektedir. 

 

 
. 

Şekil 1.10: Sodyum Klorür (NaCl) Küp Yapısında Kristaller Oluşturur 

 
İyonik bağlı katıların sudaki çözeltileri elektriği iletir. 

      NaCl(suda)    Na
+1

+Cl
-
(suda) 

 

Resim 1.2: Elmas 

Resim 1.3: Grafit 
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1.2.5.4. Dipol-Dipol Etkileşmesi 

 
Polar moleküller arasındaki çekim kuvvetidir. Bir molekülün (+) kısmı ile diğer 

molekülün (-) kısmı etkileşir. Pol, kutup anlamındadır. Dipol çift kutuplu anlamında olup, 

dipol dipol etkileşmesi ise, iki kutuplu iki molekülün etkileşmesidir. Şekil 1.11’de katı 

haldeki moleküller arasındaki dipol-dipol etkileşimleri şematik olarak gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.11: Katı haldeki moleküller arasında dipol-dipol etkileşimleri 

Dipol dipol etkileşmesine yağmur damlacıkları iyi bir örnektir. Su polar moleküldür. 

Yanyana gelen yağmur damlacıkları farklı kutup olduğundan birbirini çeker ve başka bir 

tanecik tarafından da çekilir. Balık ağı gibi bir görünüme sahip damlacıklar tane tane düşer. 

 
Dipol dipol etkileşmesi HCl, PCl3, NH3 moleküllerinin kendi molekülleri arasında da 

vardır. 

 
1.2.5.5. Van der Waals Bağları 

 
Moleküller arası zayıf bir bağ çeşididir. Soygaz atomlarını sıvı veya katı halde bir 

arada tutan kuvvetler van der waals bağlarıdır. Ayrıca H2, N2, O2, Cl2, P4, S8, CH4 gibi 

kutupsuz moleküller arasında van der waals bağları oluşabilir. 

 
Düşük sıcaklıkta ve yüksek basınç koşullarında atomların birbirine yaklaşmaları 

atomlardaki elektron bulutlarının dağılımındaki simetriyi bozabilir. Oluşan asimetrik 

elektron dağılımı sebebiyle atom ya da molekülün bir kısmı kısmen (+) diğer kısmı da 

kısmen (-) yüklenir. Bu asimetrik dağılım komşu atom ya da molekülleri de etkileyerek 

birbirleri arasında (+)  ve (-) yükün birbirine uyguladığı zayıf çekim kuvvetleri, van der 

waals bağlarını oluşturur. Şekil 1.12’de moleküller arası Vander Waals bağları şematik 

olarak görülmektedir. 
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Şekil 1.12: Moleküllerarası Vander Waals bağlarının şematik görüntüsü 

 
1.2.5.6. Hidrojen Bağları 

 
Hidrojen atomunun, elektronegatifliği oldukça fazla olan F, O, N gibi elementlerle 

yaptığı bileşiklerde ortaya çıkan bir başka bağ türüde hidrojen bağıdır. Moleküllerden 

birindeki hidrojen atomu diğer bir moleküldeki elektronegatif atomla etkileşir, bu etkileşim 

hidrojen bağını oluşturur. 

 
Hidrojen bağları aşağıdaki moleküller arasında bulunur: 

 Su molekülleri arasında, 

 Alkol-su molekülleri arasında, 

 Amonyak molekülleri arasında, 

 Alkol molekülleri arasında, 

 Hidrojen peroksit molekülleri arasında 

 Hidrojen halojen molekülleri arasında, 

 Asetik asit molekülleri arasında bulunur. 

 Hidrojen bağı, erime noktası artışına sebep olur. 

 Su ile hidrojen bağı oluşturan bileşikler suda çok çözünürler. 

 
Sıvıları kaynatırken molekülleri bir arada tutan hidrojen bağını kırmak gereklidir. Bu 

nedenle hidrojen bağı bileşiklerin kaynama noktaları yüksektir. 
 

Şekil 1.13’te su molekülleri arasında hidrojen bağlarının oluşumu şematik olarak 

gösterilmiştir. 



 

 13 

 
Şekil 1.13. Su molekülleri arasında oluşan hidrojen bağlarının şematik görüntüsü. 

 
Bağların kuvvetlilik derecelerinin karşılaştırması yapıldığında moleküller arası bağın 

molekül içi bağlara göre çok zayıf olduğu gözlenir. En zayıf bağ van der waals bağıdır. Daha 

sonra dipol dipol kuvvetleri gelir. Hidrojen bağı bunlardan daha kuvvetlidir. Metalik bağ da 

kuvvetli bir bağdır. Bağın kuvveti, metalin değerlik elektron sayısı arttıkça artar. En kuvvetli 

bağlar kovalent bağ ve iyonik bağlardır. 

 

1.3. Organik Kimya Hakkında Genel Bilgiler 
 

1.3.1. Organik Kimyanın Tarihçesi Kapsamı ve Organik Bileşiklerin Yapısı 

 
Kimya biliminin birçok alt dalı vardır. Anorganik kimya, analitik kimya, fizikokimya, 

biyokimya, nükleer kimya ve organik kimya gibi bu alt bilim dallarını 9. sınıfta 

öğrenmiştiniz. Meslek derslerinize temel teşkil eden polimer kimyası ise organik kimyanın 

bir alt dalıdır. Bu bölümde organik kimyayı tanıma yolculuğuna çıkarken unutmamanız 

gereken hiçbir bilim dalının bağımsız olmadığıdır. Kimya Bilimi birçok konuda diğer bilim 

dalları ile ortak çalışma alanlarına sahiptir. 

 
Organik bileşikler genel olarak C, H, O ve N’den meydana gelmiştir. Bunların dışında 

S, P, halojenler, bazı metal ve ametaller de organik bileşiklerin yapısında bulunur. 

 
Organik kimya ise karbon bileşikleri kimyası olarak tanımlanabilir. Karbona tanınan 

bu ayrıcalık, diğer elementlerden farklı olarak karbonun, milyonlarca organik bileşiği 

oluşturmadaki rolüdür. Organik kimya terimini ilk defa 1807 yılında Berzelius (Berzelyus) 

kullanmıştır. Berzelius’a göre sadece canlılarda (bitkisel ve hayvansal) bulunan bileşiklere 

organik bileşikler ve bu bileşikleri inceleyen bilim dalına da organik kimya denmektedir. 

Kimyasal bileşikler bu dönemlerde elde edildikleri kaynaklara göre sınıflandırıldıklarından, 

cansızlardan yani minarellerden elde edilen bileşikler ise anorganik olarak sınıflandırılmıştır.  
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19. yüzyılın ortalarına kadar birçok kimyacı, organik bileşiklerin yalnız canlı 

organizmalar tarafından üretildiklerine ve bu bileşiklerin anorganik kaynaklı maddelerden 

üretilemeyeceğine inanmışlardı. Ancak sonraları canlı kaynaklardan elde edilen bileşiklerin 

laboratuarda da sentezlenebileceği ispatlanmıştır. 

 
1828 yılında Alman kimyacı Wöhler; laboratuarda anorganik kaynaklı bir bileşik olan 

amonyum siyanat’tan yola çıkarak organik bir bileşik olan üre’yi (H2NCONH2) elde etmiştir. 

Bu olay organik maddelerin sadece bitki ve hayvan organizmalarında oluşabileceği 

düşüncesinin değişmesine sebep olmuştur.  

 
Resim 1.4: Fredrich Wöhler 

 
1845 yılında Kolbe (Kolbe) asetik asidi anorganik bileşiklerden elde ederek organik 

bileşiklerin de suni olarak elde edilebileceği düşüncesini pekiştirmiştir. Bundan sonraki 

yıllarda gelişim sürecinde pek çok organik bileşik sentezlenmiş ve doğada bulunmayan 

birçok bileşik elde edilmiştir. Bugün birçok karbon bileşiği bitkisel ve hayvansal 

kaynaklardan elde edilebildiği gibi organik ve anorganik maddelerden yola çıkılarak da 

sentezlenmektedir. Karbon bileşiklerinin elde edilebildiği bazı bitkiler Resim 1.5’te 

görülmektedir. 

 
 

Resim 1.5: Karbon bileşiklerinin elde edilebildiği bazı bitkiler 

 
Günlük yaşamda kullandığımız eşyaların, kozmetiklerin, giyeceklerin, yiyeceklerin, 

ilaçların ve birçok maddenin yapı taşı organik maddelerdir. Polimer kimyasının ürünü olan, 

kauçuk, bakalit, nylon, polyester, PVC, polietilen, polipropilen gibi plastik malzemeler, 
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fabrikalarda üretilen organik maddelerden bazılarıdır. Plastik malzemelerden üretilmiş bazı 

ürünler Resim 1.6’da gösterilmiştir. 

 

   
 

Resim 1.6: Plastik malzemelerden üretilmiş bazı ürünler 

 

1.3.2. Organik ve Anorganik Bileşiklerin Farkı 

 
 Organik bileşiklerin temelini oluşturan C atomunun bağ yapısı özellikleri diğer 

atomlardan farklıdır. Karbon atomları hem kendi aralarında hem de diğer 

atomlarla birleşerek milyonlarca organik bileşiğin oluşturulmasını sağlarlar. 

Buna karşın periyodik cetveldeki diğer elementlerin anorganik bileşiklerinin 

sayısı, yetmiş bin kadardır.  

 Anorganik bileşikler genellikle iyonik yapılı, organik bileşikler ise kovalent 

yapılıdır. 

 Anorganik bileşikler küçük moleküllüdür. Organik bileşikler ise çok büyük 

moleküllü de olabilir. 

 Anorganik bileşikler genellikle hızlı reaksiyon verir ve tek ürün oluşur. Organik 

bileşiklerin reaksiyonları yavaş yürür, ana üründen başka yan ürün de oluşur.  

 Organik bileşiklerin reaksiyonları kademeli olabilir ve genellikle katalizör ister. 

Buna karşın anorganik bileşikler genellikle hızlı reaksiyon verir, katalizör 

istemez ve reaksiyon tek kademeli olur. 

 Organik bileşiklerin erime noktaları ve kaynama noktaları genellikle düşük 

olup, çoğu organik çözücülerde çözünürler, çözeltileri elektriği iletmez. 

Anorganik bileşiklerin ise genellikle erime noktaları ve kaynama noktaları 

yüksektir. Çoğunluğu suda iyi çözünür, çözeltileri elektriği iletir.  

 Organik maddeler doğada genellikle canlılarda, anorganik maddeler ise 

genellikle cansızlarda bulunur.   
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak organik ve inorganik 

maddelerin ayırt edilmesi işlemini gerçekleştiriniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
 Altı deney tüpüne az miktarlarda üre, 

şeker, saç, NaCl (Sodyum klorür), 

Ca(OH)2  (kalsiyum hidroksit), Na2 

CO3 (Sodyum karbonat) koyunuz   

 

 Çalışma ortamınızı, kullanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Laboratuvar ile igili güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 

 

 Deney tüplerini etiketleyip tüplüğe 

yerleştiriniz. 

 Deneyde kullanacağınız tüplerin kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Her bir tüpü maşa ile tutarak önce 

düşük sonra yüksek sıcaklıkta ısıtınız 

ve gözlemlerinizi tabloya kaydediniz. 

 

 

 Tüpü maşa ile tutarken 45o’lik açı ile ve 

tüpün ağzı size bakmayacak şekilde 

tutunuz. 

 Çalışmalarınızı, varsa çeker ocakta yok ise 

havalandırılan bir ortamda yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deneyin birinci ve ikinci 

basamaklarını tekrarlayarak bu kez her 

birinin üzerini örtecek kadar derişik 

H2SO4 ilave ediniz. Havalandırılan bir 

ortamda iseniz hafifçe ısıtabilirsiniz. 

Sonuçları gözleyip tabloya kaydediniz. 

 

 

 Derişik sülfirik asit güçlü bir asit olduğu 

için kullanırken dikkatli olunuz. 

 Asit buharları solunum yolları için tehlikeli 

olduğundan deneyi çeker ocakta ya da açık 

pencere önünde yapınız 

 

MADDENİN 

ADI 

ISITILMALARI Derişik 

H2SO4     İle 

 Düşük Sıcaklıkta Yüksek  Sıcaklıkta 

Üre    

Şeker    

NaCl    

Ba (OH)2 

 
   

CaCO3 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz. 

 
1. İyonik bağlar aşağıdaki çiftlerden hangisi arasında gerçekleşir? 

A) Metal - Metal 

B) Metal – Ametal 

C) Ametal –Ametal 

D) Metal – Halojen  

 
2. O2 molekülünde toplam kaç elektron ortaklaşa kullanılmıştır? 

A) 2 

B) 4 

C) 6 

D) 8 

 
3. 4Be elementinin elektron dağılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 1s2 2s2 2p3 

B) 1s2 2s3 

C) 1s2 2s2  

D) 1s2 2s2 2p6 

 
4. Atomun temel tanecikleri aşağıdakilerden hangileridir? 

A) Proton  

B) Nötron  

C) Elektron  

D) Hepsi 

 
5. Hidrojen atomunun değerlik elektron sayısı aşağıdakilerden hangisidir?( 1H) 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 
6. Aşağıdaki bağlardan hangisi en zayıf bağdır? 

A) Kovalent Bağ 

B) İyonik Bağ  

C) Metal Bağı  

D) Van der Waals 

 
7. Aşağıdakilerden hangisi organik bir bileşiktir? 

A) NaCl  

B) Na2CO3 

C) CaCO3 

D) Şeker 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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8. N2 molekülünde kaç bağ vardır?  

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 
9. Atom numarası 7 olan element aşağıdaki gruplardan hangisinde yer alır? 

A) IIIA 

B) IVA 

C) VA 

D) VIA 

 
10. 10- Ametal-Ametal iyonları arasında oluşan kimyasal bağ türü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kovalent 

B) İyonik 

C) Vander Waals 

D) Hidrojen 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

 
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayanız. 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 

1 
Çalışma alanınızı ve araç gereçlerinizi deney için hazırladınız 

mı? 

  

2 Güvenlik önlemlerinizi aldınız mı?   

3 
Deney tüplerine kullanacağınız malzemeleri uygun biçimde 

yerleştirip etiketlediniz mi? 

  

4 
Deney tüplerini belirtilen biçimde ısıtarak gözlemlerinizi 

kaydettiniz mi?   

  

5 
Deneyin birinci ve ikinci basamakların tekrarlayarak deney 

tüplerinin üstünü örtecek kadar derişik H2 SO4 ilave ettiniz mi? 

  

6 Çalışmalarınızı kurallara uygun olarak yaptınız mı?   

7 Süreyi iyi kullandınız mı? (1–2 saat)   

 
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” işaretlediğiniz işlemleri tekrar ediniz. 

Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 

 

PERFORMANS DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Stiren monomerinden uygun ortam ve koşullarda istenilen özelliklerde polistiren elde 

edeceksiniz. 

 

 
 

 
 Çevrenizde bulunan kimya ve plastik ile ilgili kuruluşları ziyaret ederek internet 

ve modül sonunda belirtilen kaynaklardan da  faydalanarak polistirenin 

kullanma alanlarını araştırınız. 

 

2. KATILMA POLİMERLEŞMESİ İLE 

OLUŞAN POLİSTİRENİ ELDE ETMEK 
 

2.1. Hidrokarbonlar 
 

2.1.1. Hidrokarbonların Sınıflandırılması 

 
Karbon ile hidrojenden oluşan bileşiklere hidrokarbonlar denir. Hidrokarbonlar, 

alifatik hidrokarbonlar ve aromatik hidrokarbonlar olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. 

Alifatik hidrokarbonlar zincirli(düz ve dallanmış ya da halkalı yapılardadır. Alifatik bir 

hidrokarbonda, karbon atomları birbirine tek bağ (C – C)  ile bağlı ise bu moleküle doymuş 

hidrokarbon adı verilir. Karbon atomları arasında çift (C = C) ya da üçlü (C ≡ C) bağ varsa 

bu tür hidrokarbonlara doymamış hidrokarbonlar denir. Doymuş hidrokarbonlara alkan, 

doymamış olup çift bağ bulunduran hidrokarbonlara alken, üçlü bağ bulunduran 

hidrokarbonlara alkin adı verilir. 

 

Bu yapılarda karbonun daima dört bağı hidrojenin ise bir bağı vardır. 

 

 Alkanlarda karbonlar arasındaki bütün bağlar teklidir.                     

                       H       H                   

                                 
                H  - C   -   C - H 

                                 
                       H       H  

                  Etan (Alkan)                  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Alkenlerde karbonlar arasında çift bağ vardır.                   

                        H           H               

                                       
                        C     =    C             Eten 

                                                 (Alken) 

                        H           H   

 Alkinlerde karbonlar arasında üçlü bağ vardır. 

 

                    H   -   C    ≡    C  -  H   

                         Etin (Asetilen) 

 Aromatik hidrokarbonların temel maddesi benzendir. Kapalı formülü C6H6 açık 

O formülü ile gösterilir.  

 
                                                             HİDROKARBONLAR 

  

 

         Alifatik Hidrokarbonlar                                                   Aromatik 

Hidrokarbonlar 

 

 

 

 

Doymuş Hidrokarbonlar               Doymamış  

         Alkanlar                             Hidrokarbonlar 

 

                            

                   Alkenler                                   Alkinler 

 
2.1.2. Kapalı Formül, Açık Formül 

 

Kapalı formül; 

 

Molekül formülüde denir. Molekülü oluşturan atomların gerçek sayılarını gösteren 

formüldür. Bir bileşiğin gerçek formülüdür. C2H6, C4H10 gibi. Bu formülden o bileşiğin 

molekül ağırlığı bilinebilir, ancak fiziksel özellikleri bilinemez.  

 
Açık formül; 

 
Yapı formülü de denir molekül oluşturan atomların birbirine nasıl bağlandıklarını 

gösteren formüldür.  

 
Örneğin; C4H10  kapalı  formülüne sahip bir bileşiğin açık formülü aşağıdaki şekillerde 

olabilir. 
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          H      H       H      H 

                                       
 H  -  C  -   C   -   C   -  C  -  H    veya CH3 – CH2 – CH2 - CH3  veya  CH3 –( CH2 )2 - CH3 

                                    
           H     H       H      H 

 

2.1.3. İzomeri 

 
Farklı dizilişteki bileşiklerin aynı molekül formülüne sahip olmalarına izomeri denir. 

Aynı molekül formülüne sahip, farklı dizilişteki bileşiklere izomer bileşikler denir. Örneğin; 

C3H6 O molekül formülüne sahip bileşikler;  

 
             H       O        H      

                               
     H  -  C  -   C   -    C   -  H     

                                   
             H                 H       

             Aseton (Dimetil Keton) 

 
            H      H         O      

                                
    H  -  C  -   C   -    C   -  H     

                     
             H      H 

            Propiyon Aldehit (Propanal) 

 
             H       H       H      

                               
     H  -  C  -   C   -    C   -  H     

              
             H            O   

             Propilen Oksit 

 

2.1.4. Fonksiyonel Grup 

 
Organik bileşiklerde reaksiyona daha yatkın olan gruba fonksiyonel grup denir. 

Organik bileşikler asitler, alkoller, aldehitler, ketonlar, aminler vb. bölümlere ayrılarak 

incelenir. Her bir bölümün fonksiyonel grubu ayrıdır. Örneğin; organik asitlere asitlik 

özelliğini kazandıran – COOH ( Karboksil grubu) dur.  
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Bazı organik bileşikler ve fonksiyonel grupları aşağıda gösterilmiştir:  
 

Organik Bileşiğin Adı              Fonksiyonel Grup 

Alkol                                   -OH                   
 

Eter    -O- 
 

    O 

                                                     
Aldehit   -C-H 
 

   O 

                                                    
Keton  -C- 

   

                                                  O  

                                                   
Amid  -C-NH2 

 

2.1.5. Hibritleşme 

 
Aynı enerji düzeyindeki dolu ve boş orbitallerin yeniden düzenlenerek farklı orbitaller 

oluşturmasına hibritleşme ya da melezleşme denir. Oluşan yeni orbitallere de hibrit 

orbitalleri adı verilir.  s ve p orbitalleri arasında sp
3
, sp2, sp olmak üzere üç çeşit hibritleşme 

vardır. ∏ (pi) bağını oluşturan p orbitallerinden herhangi biri ya da ikisidir. Bunlar 

hibritleşmeye katılmazlar. Px,  Py, Pz birbirine dik konumda bulunduğundan burada pi 

bağını oluşturmak üzere Py ve Pz örnek olarak seçilmiştir. 

 
  sp

3
 hibritleşmesi                               sp

2
 hibiritleşmesi   sp hibritleşmesi 

6C: 1s
2     

2s
2     

2p
2
    temel               6C: 1s

2       
2s

2       
2p

2
   temel            6C: 1s

2       
2s

2            

2p
2
   temel   

               durum                         durum                     

  durum                                                              

 
1s

2     
2s

1            
2p

3                                       
1s

2      
2s

1            
2p

3                                                      
1s

1       
2s

2          
2p

3                                                                 

       aktiflenmiş             aktiflenmiş                     

aktiflenmiş 

           durum                                durum                                  

durum 

           karışır                                                 karışır                                               karışır 

(1 tane s 3 tane p)                           ( 1 tane s 2 tane p)                                (1 tane s 1 tane p) 

                                                   1 tane p orbitali hibritlişmeye          2 tane p orbitali   

hibritleşmeye                                              katılmadı                                          katılmadı. 

Yeniden düzenlenir.                                                                          Yeniden düzenlenir. 

  1s
        

sp
3   

sp
3
 sp

3
 sp

3                                       
Yeniden düzenlenir.                        1s

       
sp   sp    

Py  
 
Pz
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                                      1s
            

sp
2
 sp  sp

2
  

 
Pz

                                     
          

                                 
                              

 

                                                                                      
    sp

3  
hibrit orbitali                                                                           sp hibrit 

orbitalleri     

                                                             sp
2 
hibrit orbitalleri 

 

 

                                                                          
 

 

 

sp
3
 Hibrit Orbitallerinin                      sp

2
 Hibrit Orbitallerinin                 sp Hibrit Orbitallerinin 

  Uzaysal Şekli                                          Uzaysal Şekli                                          Uzaysal Şekli  

CH4 Molekülü                                    C2H4 Molekülü                               C2H2 Molekülü 
 

      Molekül Düzgün Dörtyüzlü                   Molekül Düzlem Üçgen                    Molekül Doğrusal 

 

          H                                                    H   H                                        

                                                               
 H –  C –  H                                       C = C                                        H – C≡ C – H   

                                                                
         H                                               H   H 

      Metan                                           Etilen                                           Asetilen 

 
2.1.6. Alkanlar (Parafin Hidrokarbonları) 

 
2.1.6.1. Genel Bilgi 

 

Alkanlar CnH2n+2 genel formülündeki bileşiklerdir. Bu formüldeki n=1,2,3,....... gibi 

tam sayılardır. Karbonlar arasında (C-C) ve karbon-hidrojen arasında (C-H) tek bağları 

bulundururlar. Bağlarda karbon atomları sp
3
 hibritleşmesi yapmıştır bu sebeple bağlar sigma 

bağıdır. Bulundurdukları hidrojen sayısı fazla olduğundan doymuş hidrokarbonlardır. 

Alkanlara parafin hidrokarbonları da denir. Parafin kelime anlamı olarak reaksiyon ilgisi az 

demektir. Fonksiyonel grupları olmayan alkanların üyeleri arasında CH2 kadar fark vardır.  

 

Alkanlardan bir eksik sayıda hidrojen atomu bulunduran ve CnH2n+1 genel 

formülündeki gruplara alkil grupları denir. Radikal olarak da adlandırılan bu gruplar genel 

olarak – R ile gösterilir. Türedikleri alkanlardaki –an eki yerine –il eki getirilerek 

adlandırılırlar. Alkil grupları serbest olarak bulunmazlar, bir fonksiyonel gruba bağlıdırlar 
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Molekül Formülü                            Açık                      Alkili Ve Adı              Fiziksel 

   Adı                       CnH2n+2                     Formülü                        CnH2n+1                      Hali   

Metan       CH4                                   CH4                      CH3-metil                     gaz 

Etan              C2H6                            CH3-CH3                    C2H5-etil                        “                     

Propan       C3H8                       CH3-CH2-CH3                 C3H7-propil                    “ 

Bütan           C4H10                   CH3-(CH2)2-CH3               C4H9-bütil                       “ 

Pentan          C5H12                   CH3-(CH2)3-CH3               C5H11-pentil                   sıvı      

Hekzan        C6H14                   CH3-(CH2)4-CH3               C6H13-hekzil                    “      

Heptan          C7H16                   CH3-(CH2)5-CH3               C7H15-heptil                     “ 

Oktan       C8H18                   CH3-(CH2)6-CH3               C8H17-oktil                       “          

Nonan       C9H20                   CH3-(CH2)7-CH3               C9H19-nonil                      “ 

Dekan  C10H22                 CH3-(CH2)8-CH3                C10H21-dekil                    “ 

 
2.1.6.2. Adlandırılması 

 
Alkanların ilk dört üyesinin adları özel olup, bunlar metan, etan, propan ve bütandır. 

Bütandan sonraki üyeler, molekülde bulunan karbon atomu sayısının Latincesinin sonuna –

an eki getirilerek adlandırılır. 

 
Sayı                Latince adı 

1       mono  

2      di 

3      tri 

4  tetra 

5  penta 

6  hekza 

7  hepta  

8  okta 

9  nona 

10  deka 

 

Moleküller düz zincirli olmayıp dallanmış yapıda ise adlandırma uluslararası temel ve 

uygulamalı kimya birliği (lUPAC), The International Union of Pure and Applied Chemistry 

tarafından gerçekleştirilen yöntem doğrultusunda yapılır. 

 

IUPAC Sistemine göre adlandırma kuralları; 

 Dallanmış hidrokarbonda yer alan karbonların oluşturduğu en uzun zincir ana 

zincir olarak seçilir. 

 Ana zincirdeki karbonlara dallanmaya en yakın uçtan başlanarak numara verilir. 

 Ana zincire bağlı farklı alkil veya fonksiyonel gruplar varsa ve bunlar zincirin 

iki ucuna da eşit uzaklıkta ise alfabetik olarak önce gelen grup veya atom en 

küçük numarayı alır (Öncelikler sıralanırken bromo, cloro, floro gibi ya da grup 

sırasına göre metil, etil, propil vb. sıralanır). 

 Aynı alkil (-R) grubu ana zincire birden fazla bağlanmış ise –di, tri, tetra, penta 

vb. ön ekler gelir. Sonunda ana zincirin adı söylenir. Numaralar arasına virgül, 

numaralarla sözcük arasına çizgi (-) konulur.  
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Örnek: Formülü verilen bileşiklerin adını okuyunuz. 

 

1.CH3 – CH – CH2 – CH2 – CH3 

                        
              CH3   

 

 Çalışma yolu: Formül okurken önemli olan bu hidrokarbonun alkan mı, alken 

mi, alkin mi olduğuna kara vermektir. Yukarıdaki formülde en uzun zincir 

seçilir, başta ve sonda CH3 (metil) olması ve tek bağ bulunması bu yapının 

alkan olduğunu gösterir. Bu, birçok molekülü ayırt etmemizde önemli bir 

etkendir. 

 Şimdi bu molekülü sadece karbon zinciri ile görelim. 

  

C – C – C – C – C  

         
       C 

 

Kaleminizi kaldırmadan çizdiğiniz en uzun zincir ana zinciri belirler. 

 
En uzun zinciri seçme alkan formülünü okumada öğrenciye kolaylık sağlar. Yukarıda 

da görüldüğü gibi 1 ve 3 numaralı karbon zincirleri en uzun zincir olup 5 karbonludurlar (ana 

zincir). Bu zincirlerden birini seçerek adlandırma yapabiliriz. 1 numaralı zincir dışında kalan 

grup ya da atom var ise buna dallanmış yapı denir. O zaman bu dallanmış yapıya en yakın 

uçtan başlayarak ana zincire numara verelim. 

Formülü tekrar yazalım. 

    1         2         3          4         5 

   CH3  - CH – CH2 – CH2 – CH3 

                 
               CH3 

Bu konuyu iyi öğrendiğimizde şunu rahatlıkla görebiliriz ki, dallanmış grup olmasaydı 

bu bir pentan molekülüydü. 

   1         2          3         4         5 

  CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

Demek ki 2 numaralı karbondaki hidrojenlerden biri CH3 (metil) ile yer değiştirmiştir. 

Formülü okurken ana zincirin alkan adı en sona yazılır. Metili bu zincirin 2 numaralı 

karbonuna misafir gelmiş gibi düşünebiliriz. 

Formülü sözel okursak; 

2 numaralı karbonda metil var, ana zincire ise pentan diyebiliriz. 

Formülü kimyasal olarak okursak; 

2- metil pentan 

Bu çalışma yolu bir çok formülü kolay okumamızı sağlayacaktır. 

3 numaralı zincir de seçilseydi, formül yine aynı şekilde okunacaktı. 
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Örnekler: Aşağıdaki formülleri okuyunuz.             

                      1         2          3        4         5 

 CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3 

                                       
                                    CH3 

             3 metil pentan (-CH3 ortada olduğundan her iki uçtan da numara verilebilir). 

            

           1           2           CH3         4            5            6 

                                   
 CH3  –  CH2  –     C   -    CH2   –   CH2  –  CH3 

                                         
                               CH3 

                          3,3 dimetil hekzan 

 
dallanmış iki  – CH3 (metil) grubu olduğundan bunun yerini 3,3 şeklinde belirtiyoruz. 

   3,3                  di                       metil               hekzan 

 

H yerine       H yerine         H yerine            ana zincir   

giren              giren               giren  

grubun          grubun             grup 

bağlı              sayısı 

olduğu 

karbonun numarası 
 

 CH3 – CH – CH2 – CH – CH3 

                                
                      CH3               Cl 
 

 (Alfabetik sırada klorun c’si metilin m’sinden önce gelir.) 

                      

 2 klor -4 metil pentan olarak okunabilir. 

                

Formül Yazma: 
      2 klor –3 metil  oktan’ın formülünü yazınız.  

Çalışma yolu; ana zincir oktan olduğuna göre 8 tane karbonu yan yana getirerek 

karbon iskeleti oluşturup numaralandırılır. 
 

  1    2     3    4     5     6     7     8 

  C – C – C –C – C – C – C – C   
 

Ana zincirin 2 numaralı karbonunda klor, 3 numaralı karbonunda metil var. Bunu da 

belirtelim. 

          

   1    2     3    4     5     6     7     8 

  C – C – C –C – C – C – C – C   

                
        CI   CH3 
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Şimdi her karbonu 4 bağ yapacak şekilde hidrojen ile doyuralım.  

 
           H    H    H   H   H     H   H    H 

                                                       
 H   –  C – C – C – C – C – C – C – C  – H 

                                                                          
 

         H   CI  CH3 H   H    H    H    H 

                          veya 

CH3 – CH – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3   

                        
            CI      CH3 

 
2 klor – 3 metil oktan  

 
2.1.6.3. Alkanlarda İzomeri 

 
Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı bileşiklere izomer bileşikler denir. 

Alkanlarda görülen izomer çeşidine zincir (yapı) izomerisi denir. Alkanlarda izomeri 

bütandan itibaren başlar. Metan, etan ve propanın izomerisi yoktur. 

 
CH3 - CH2 - CH2 - CH3                                                   CH3 

Normal Bütan (n-bütan)                                                    

                                                                              CH3 - CH - CH3 

                                                                       

                                                                 İzobütan  (2 metil propan) 

 
Baştan ikinci karbona bir tane -CH3 bağlıysa o alkan –izo ön eki ile adlandırılır. 

İzomer alkanların fiziksel özellikleri farklıdır. Kaynama noktaları arasında fark vardır. 

Dallanmış alkanın kaynama noktası düz zincirli alkanın kaynama noktasından daha düşüktür. 

Karbon sayısı arttıkça izomer sayısı da artar. 

 
2.1.6.4. Doğada Bulunuşları ve Genel Elde Edilme Yolları 

 
Hidrokarbonların doğal kaynağı maden kömürüdür. Ayrıca petrol de önemli bir 

kaynaktır. Petrolden ayrımsal damıtma yoluyla yani petrol belli sıcaklığa getirildikten sonra 

buharı farklı sıcaklıklarda yoğunlaştırarak çeşitli hidrokarbonlar elde edilir. Böylece petrol 

ürünleri elde edilmiş olur. Doğalgazın % 60-90’ı kaynağına bağlı olarak metandır. Doğalgaz 

ve petrol çok sayıda hidrokarbon karışımıdır. Propan–bütan karışımı sıvılaştırma ile ayrılır, 

basınç altında çelik tüplere doldurularak mutfak gazı olarak kullanılır Resim 2.1’de 

sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpleri gösterilmiştir. 
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Resim 2.1: Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tüpleri 

 
Metan ve etan Jüpiter gezegen atmosferinde az miktarda bulunur. Satürn, Uranüs ve 

Neptün gezegenlerinde bulunan alkanların yanısıra Pluton gezegeninin yüzeyinde de katı 

metanın varlığı ispatlanmıştır. 

 
Resim 2.2: Gezegenler  

 
Ham petrolün ayrımsal damıtmada ayrılan kısımları. 

 
Kaynama Aralığı °C      Karbon Sayısı         Adı                             Kullanımı 

30’un altında                  1-4                         gaz fraksiyonu           ısıtma gazı 

30-180                            5-10                       benzin                        otomobil yakıtı 

180-230                          11-12                     kerosen                      jet yakıtı          

230-305                          15-17                     gaz yağı                     diesel ve ısıtma yakıtı 

305-405                          18-25                     ağır gaz yakıtı           kalorifer yakıtı 
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Kalıntı: 

 Uçucu yağlar: yağlayıcılar, parafin mumu, petrol jeli 

 Uçucu olmayan madde: asfalt 

 
Genel elde edilme yollarından alkenlerin hidrojenasyonu ile alkan eldesinde ; 

alkenlerin, Pt, Ni gibi katalizörler eşliğinde hidrojenle reaksiyonu sonucunda alkanlar oluşur. 

Kısaca çifte bağların (doymamış) hidrojenle doyurularak alkan elde edilmesidir şeklinde 

tanımlanabilir.    

                                 Pt 

 CH2 = CH2 + H2                              CH3 - CH3  

Eten (alken)         ısı/basınç          Etan (alkan) 

 
Kimyasal reaksiyonlarda kalıcı bir başarı için formülleri en açık haliyle yazınız. 

  

                                                                           H    H 

                                                                                   
H – C  C – H + H – H                              H – C – C – H   

                                                                                
       H     H                                                          H    H 

(zayıf pi bağı (çifte bağ) kırılır)                güçlü 2 sigma (tek bağ) bağı oluşur  

 

Her karbon 4 bağ yapar kuralını unutmayınız. 

Hidrojenle doyurma işlemi günlük yaşamda sıkça duyduğumuz doymuş yağ ve 

doymamış yağ kavramları ile yakından ilişkilidir. Yapısında çifte bağ bulunduran sıvı 

haldeki pamuk yağı, ayçiçek yağı hidrojenle doyurularak katı haldeki margarin elde edilir. 

İnsan vücudunun sıcaklığı normalde 36,5 °C civarında kabul edilirse, margarin bu derecenin 

çok üzerinde erir. Bu örnek sigma bağlarının ne denli güçlü olup, kalp damar sağlığı için ne 

büyük zarar oluşturduğunu bizlere göstermektedir. Kimya günlük yaşantımızın her alanında 

karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bilgilerinizi örneklerle 

ilişkilendirirseniz kalıcı bir çalışmayı gerçekleştirirsiniz. 

  
Resim 2.3: Değişik gıda ürünleri 

Örnek: Aşağıdaki reaksiyonu tamamlayanız. 

                                                 Pt 

CH3 – CH = CH2 + H2                            ...………… 

                                           Isı / Basınç  

    Propen 

Reaksiyon mekanizması; 
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      H                                                                         H    H    H 

                                                                                             
H – C – C  C – H  + H – H                            H – C – C – C - H 

                                                                                             
      H                                                                         H     H   H 

                                                                                    Propan 

Sonucu sorunun ilk hali ile yanıtlayalım  

                                        Pt 

CH3 – CH = CH2 + H2      CH3 – CH2 - CH3 

Propen                           Isı/Basınç          Propan 

 
Çalışma yolu:  

Pratikte, pi bağını kırdığınızı düşündüğünüz komşu karbonlara birer hidrojen atomu 

bağlayarak sonuca ulaşabilirsiniz. 

 
2.1.6.5. Genel Özellikleri 

 
 Fiziksel Özellikleri 

C1 - C4 karbonlu alkanlar oda sıcaklığında gaz, C5 - C17 karbonlu alkanlar sıvı, C18 ve 

daha yüksek karbon bulunduran alkanlar katı haldedir. Alkanlar sudan hafif bileşiklerdir, sıvı 

halde yoğunlukları 0,6 g/ml – 0,8 g/ml arasındadır. Benzen, eter ve kloroform gibi organik 

çözücülerde çözünürler. 

 
Alkan molekülleri apolar olduğundan moleküller arasında Van der Waals kuvvetleri 

etkilidir. Bu özellik sebebiyle kaynama noktaları aynı molekül kütlesine sahip diğer organik 

maddelerden daha düşüktür. 

 
 Kimyasal Özellikleri 

Alkanlar yanma ve yer değiştirme reaksiyonları verirler. 

Yanma sonucu CO2 ve H2O oluşur. Alkanlar gibi yapısında karbon ve hidrojen 

bulunduran organik bileşiklerin yanma ürünleri CO2  (karbondioksit) ve H2O (su)’dur.  

  Propan’ın yanma reaksiyonu 

 
 C3H8 +  5O2  3CO2  + 4H2O 

 

Alkanlar ısı ve ışık etkisiyle hidrojenlerle (F, Cl, Br, I) yer değiştirme reaksiyonu 

verir.  

         

                                             ışık 

CH3 – CH2 - CH3 + Cl2   CH3 – CH2 – CH2 – Cl +HCl 

                 Propan                  ısı                          Propil Klorür 

2.1.6.6. Kullanım Alanları 

 
Alkanlar yandıkları zaman yüksek ısı açığa çıkardıkları için çoğunlukla yakıt olarak 

kullanılır. Örnek olarak doğalgaz ve tüp gaz verilebilir. Doğalgaz ve tüp gaz ısınma için 

evlerde, iş yerlerinde, yemek pişirmek için mutfaklarda kullanılmaktadır.  
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Benzin, fuel oil, mazot ve gazyağı hidrokarbon karışımı olmakla beraber 

bileşimlerinde en çok alkan vardır. 

Benzin otomobillerde yakıt olarak kullanılır. Mazot ve gaz yağı dizel yakıt olarak 

kullanılır. 

 
Mum yapımında, makine yağında, kuru temizlemede, hidrojen eldesinde, karbon 

kağıdı eldesinde de alkanlar kullanılmaktadır. 

 

 
                 

Resim 2.4: Alkanların kullanım alanlarından mum.  

 

 Siklo Alkanlar (Çiklo Alkanlar) 
Halkalı yapıdaki alkanlardır. Genel formülleri CnH2n olup alkenlerle izomerdirler. 

Siklo alkanlar aynı karbon sayılı alkan adının önüne siklo ön eki getirilip 

adlandırılırlar. İlk üyeleri siklo propandır. 

                                          

 

 

  
                            Veya Siklo Propan 

 

   

                     

 
    Siklo Bütan     
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2.1.6.7. Metan ve Özellikleri 

 
Alkanların ilk üyesidir. Taş kömürü yataklarında, bataklıklarda, petrol yataklarında, 

çöplüklerde ve hava gazı karışımında bulunur. Bataklıklarda çürüyen bitkilerin bozulması 

sonucu oluşan metan bataklık gazı olarak da adlandırılır.  

 
Çöplüklerdeki organik maddelerin çürümesi sonucunda oluşan metan gazı patlamaya 

sebep olur. 

 
Taş kömürü ocaklarında, kömür kütleleri arasında kalan metan, hava ile %5 - %15 

arasında karışarak grizu patlamasına sebep olur (Resim2.5). 

 
Metan renksiz ve kokusuz bir gazdır. Suda çözünmeyip benzen ve benzinde 

çözünmektedir.     

 
 

Resim 2 .5:  Metan gazının sebep olduğu patlamalar, çöplüklerde ve taş kömürü yataklarında 

meydana gelmektedir. 

 

2.2. Alkenler (Olefin Hidro Karbonları) 
 

2.2.1.Genel Bilgi 

 
Alkenlere olefinler de denir. Yapılarında C=C  (karbonlar arasında çifte bağ) 

bulundururlar. Genel formülleri CnH2n’dir. Doymamış hidrokarbonlardır (çifte bağ 

sebebiyle). Çifte bağın (C=C) birisi sigma diğeri pi bağıdır. Zayıf olan pi bağı (orbitallerin 

paralel girişimleri sonucu) sebebiyle alkenler, kolay reaksiyon verir. Buradaki C atomları sp
2 

hibritleşmesini gerçekleştirmişlerdir. Yapısında iki adet çifte bağ taşıyan alkenlere dienler 

denir.  

 
Aklenler, benzerleri olan alkanlardaki –an eki yerine –en eki veya –ilen eki getirilerek 

adlandırılırlar. Etan        Eten(etilen) gibi. 

 
Alkenlerden bir eksik sayıda hidrojen atomu bulunduran gruplara alkenil grupları 

denir. Alken adındaki –en ekinin sonuna –il eki getirilerek adlandırılırlar. 
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CH2=CH2 Eten               CH2=CH Etenil (Vinil) gibi  

Bu gruba klor bağlanırsa  

 
CH2=CH-CI Vinil klorür (polivinil klorürün (PVC) monomeridir.)  

 
Alkenin                        Kapalı                Açık 

  Adı                               Formülü                              Formülü   

 Eten                                 C2H4                                CH2=CH2 

(Etilen)                               

Propen                             C3H6                                 CH2=CH-CH3   

(Propilen) 

Buten                                C4H8                                CH2=CH-CH2-CH3 

(Bütilen)                                                                             1. Büten 

 
                                                                                    CH3-CH=CH-CH3    2. Büten 

 

2.2.2. Adlandırılması 

 
Adlandırılmasında özellikle küçük moleküllüler için özel adlandırma kullanılır. 

Örneğin; Etilen, Propilen, Bütilen vb. 

 
IUPAC sistemine göre adlandırılmasında ise aşağıdaki kurallar uygulanır.  

 
 Çifte bağ bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir. Bu, ana zincir olarak 

belirlenir. 

 Çifte bağlı karbon atomu en küçük numarayı alacak şekilde karbon zincirine 

numara verilir. 

 Ana zincirdeki karbon sayısının alkan adındaki –an eki kaldırılır –en veya ilen 

eki getirilir. 

 Ana zincirin adından önce çifte bağın yerini gösteren numaralar belirtilir. 

 Çifte bağ sayısı 2 ise –dien, 3 ise –trien son eki getirilir. 

 
ÖRNEK 

 
CH2=CH-CH2-CH3 bileşiğinin adını okuyunuz. 

 Çalışma yolu: Bileşiği tekrar yazınız   

CH2=CH-CH2-CH3  

 
Kaleminizi kaldırmadan çifte bağ içeren zincirin (ana zincir)  üzerinden geçiriniz. 

Dışında kalan grup yada atom olmadığından dallanmış yapı yoktur. 

 
Çifte bağlı karbonlara en küçük sayısı olacak şekilde sağ baştan ya da sol baştan 

numara verilir. 

   1         2        3       4 

  CH2 = CH – CH2 – CH3 
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Ana zincir dört(4) karbonludur. Dört karbonlu alkanın adı bulunur; bütan’dır. 

Bütandaki –an eki atılıp –en veya –ilen eki getirilir. Ana zincir büten (bütilen)’dir. Çifte bağ 

1 ve 2 numaralı karbonlar arasında olduğundan küçüğü alınıp ana zincirin adından önce 

belirtilir. 

   1          2         3        4 

  CH2 = C H- CH2 – CH3    1-Büten (1- Bütilen) 

 
Ana zincirde en az 1 tane çifte bağın varlığı alken molekülünü diğer moleküllerden 

ayırt etmemizi sağlar bu önemli bir belirteçtir. 

 Örnek: CH2 = CH – CH = CH2 bileşiğinin adını okuyunuz. 

   1         2        3        4  

  CH2 = CH – CH = CH2 

 
1 , 3 – büta di en   

 
 

İkili Bağların   Ana                     Çifte                Çifte bağı gösterir. 

Hangi               Zincirin adıdır.   Bağın  

Karbonlarda                                 Sayısını gösterir . 

Olduğunu Gösterir. 

 

2.2.3. Alkenlerde İzomeri 

 
Alkenlerde iki türlü izomeri vardır. 

 
2.2.3.1. Zincir İzomeri 

 
Alkanlardaki gibidir. Örneğin kapalı formülü C4H8 olan büten iki şekilde de 

yazılabilir. 

       CH3 – CH2 – CH = CH2         CH3 – CH = CH – CH3 

                  1- Büten                                                                    2-Büten 

Bu bileşiklerde çift bağın farklı yerde olması fiziksel ve kimyasal özelliklerinde 

farklılığın olmasına sebep olur. 

 

2.2.3.2. Geometrik İzomeri 

 
Karbon – karbon tek bağı (C-C) etrafında serbest bir dönme olanağının bulunmasına 

karşın, bir sigma ve bir pi bağından oluşan karbon – karbon çifte bağı (C=C) etrafında 

dönme tamamen engellenmiştir. Çünkü pi bağı karbon – karbon (C-C) eksenine göre 

simetrik değil diktir.  

 
Karbon – karbon çifte bağı etrafında (C=C) dönmenin engellenmesi yeni bir izomeri 

türünü ortaya çıkarır ki, bu da geometrik izomeridir. 

 
Aynı kimyasal reaksiyonları veren fakat fiziksel özellikleri farklı olan iki tane 2 büten 

(CH3 – CH = CH – CH3) bilinmektedir. 
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CH3                    CH3                                                          CH3              H 

              C=C                                                                              C=C                              

H                        H                                                             H                   CH3 

Cis 2-büten                                                                       Trans 2-büten 

Kaynama noktası 4
o
C                                                     Kaynama noktası 1

 o
C     

Erime noktası -139
 o
C                                                      Erime noktası -106

 o
C 

           I                                                                                          II 

  I yapısında her iki CH3  (metil) grubu karbon-karbon çifte bağının (C=C) aynı 

tarafında, II yapısında ise her iki CH3 grubu karbon – karbon çifte bağının (C=C) farklı 

tarafındadır. 

 

2.2.4. Doğada Bulunuşları ve Genel Elde Edilme Yolları 

 
Alkenlerin en önemli kaynağı petroldür. Ayrıca doğal gaz ve maden kömürünün 

bileşiminde de az miktarda bulunurlar. Petrol ürünlerinin çoğunun yapısında alkenler vardır. 

Etilen, endüstride kullanılan petrolün en önemli ürünlerindendir. 

 
Alkenlerin elde edilme yolları: 

 

Alkenlerin elde edilme yollarından birisi alkenlerin indirgenmesi ile alken eldesi (üçlü 

bağın kısmen doyurulması) olup Pt katalizörlüğünde, alkene H2 katılması ile gerçekleşir.          

                                                Pt 

H - C  C - H   +  H2              270oC                       CH2 = CH2 

  Etin (asetilen)                                                     Eten (etilen) 

 Reaksiyon mekanizması: Molekülleri mümkün olan en açık haliyle yazalım. 

 

 

H - C  C – H   +   H – H                               H – C = C – H 

                                                                                         
Pi bağlarından biri                                                    H    H     

kırılır. Komşu karbonlara                               eten (etilen) 

2 sigma bağı ile 2 hidrojen bağlanır. 

1 pi bağı kırılıp 2 hidrojen bağlanırsa bağ hidrojen ile kısmen doyurulmuş olur. 

Kısmen kavramı doyurulacak 1 pi bağı daha olduğu için kullanılır. 

 

Alkanlardan hidrojen çekilmesi ile alken eldesinde; yüksek sıcaklıkta Al2O3’ün 

katalizörlüğünde 1 mol alkandan,1 mol hidrojen çekilmesi ile alkenler elde edilmektedir. 

                                        H2 

 CH3 – CH3                       
                                

 CH2 = CH2 + H2 

 Etan (alkan)             AL2O3/800
o
C            Eten (alken) 
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Reaksiyon mekanizması: Molekülleri mümkün olan en açık haliyle yazalım. 

 
     H    H 

                                - H2 

H- C – C – H                     
                                     

H - C = C – H + H2 

                                                                             
     H   H                    Al2O3/800

o
C                 H   H      

Etan (alkan)                                               Eten /etilen (alken) 

 
Hidrojen katılmasının tersi bir işlem uygulanıyor. Katılmada hidrojen eklenip 

oluşturulan sigma bağları bu kez kırılarak pi bağları oluşuyor. Hidrojen katılması ve hidrojen 

koparılması birbirinin tersi işlemlerdir. 

 
Burada iki husus önemlidir: 

 

 Koparılan hidrojenler komşu karbonda olmalıdır. 

 Yapılan her işlem sonrasında karbon 4 bağını korumalıdır. 

 

2.2.5. Genel Özellikleri 

 
2.2.5.1. Fiziksel Özellikleri 

Alkenler sudan hafiftirler. Alkanlarda olduğu gibi karbon atomu sayısı arttıkça 

alkenlerin erime ve kaynama noktaları yükselir. Alkenler suda çözünmezler fakat benzen, 

petrol eteri, kloroform ve eter gibi organik çözücülerde çözünürler. 

 Eten, propen, büten gaz olup, C5-C15 karbonlular sıvı, daha büyükleri katıdır. 

 
2.2.5.2. Kimyasal Özellikleri 

 
Alkenlerin kimyasal özellikleri; yanma, katılma, yer değiştirme (sübstitüsyon), 

yükseltgenme ve polimerleşme reaksiyonlarıdır. 

 
Bu özelliklerden bazılarını açıklıyalım. 

 

Alkenlerin sahip oldukları karbon yüzdeleri alkanlardan daha fazla olduğu için daha 

parlak alevle yanarlar. Yanma sonucu alkanlarda olduğu gibi CO2 ve H2O oluşur. 

 

 C2H4 + 3O2                   2CO2 + 2H2O 

 

             Eten (Etilen) 

 

Hidrojen katılması Pt katalizörlüğünde ısı ve basınç altında gerçekleşir. 

CH3 – CH = CH2 + H2           
Pt

              CH3 – CH2 – CH3 

Propen (propilen)            Isı/basınç             propan 
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Çalışma yolu: 

 

Daha önceki katılma reaksiyonlarında uygulanan reaksiyon mekanizması burada da 

geçerlidir. 

 

Polimerleşme reaksiyonları; alken moleküllerinin “n” tanesinin uygun koşullarda ikili 

bağlarının açılarak art arda bağlanması ile gerçekleştirilir. Polimerizasyon adı verilen bu 

olay, genel olarak birçok ufak molekülün, çok büyük moleküller oluşturmak üzere birleşmesi 

olarak da tanımlanabilir. Oluşan çok büyük moleküllü bileşiklere polimer, polimeri meydana 

getiren küçük ve basit bileşiklere de monomer adı verilir. 

                            

                         Polimerizasyon 

 n  monomer      
                                          

polimer   şeklinde gösterilir. 

  

Polimerizasyon; 

 

 Katılma polimerizasyonu 

 Kondenzasyon polimerizasyonu olmak üzere ikiye ayrılabilir. 

 Katılma polimerizasyonu: Birçok monomer molekülün basit şekilde birbirine 

katılmasıyla gerçekleşen polimerizasyon tipidir. 

 Kondenzasyon polimerizasyonu: Birçok monomer molekülünün aralarından 

bazı basit moleküllerin (örneğin; H2O, CH3OH gibi) ayrılması sonucu birleşmesiyle 

gerçekleşen polimerizasyon tipidir. 

 

Alkenlerden elde edilen ve çok kullanılan bazı polimerler. 

 

                                     Katalizör 

 n CH2 = CH                         CH2 – CH  

             Cl              ısı/basınç                    Cl 

                                                                                         n 

                Vinil Klorür                        Poli Vinil Klorür (PVC) 

                 (monomer)                                  (polimer) 

 

PVC, inşaat malzemesi, tıbbi malzeme, masa, sandalye, bavul, döşemelik eşya, plastik 

boru, levha, kaset gibi bir çok alanda kullanılır. 
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Resim 2.6: Değişik PVC ürünler 

 
Reaksiyon mekanizması: Hidrojen katılmasına benzer. Burada da pi bağı kırılır ancak 

pi bağının bağlı olduğu karbonlara bu kez hidrojen değil de sağ ve soldan kendi molekülü 

bağlanır. 

 

Aşağıdaki gibi gerçekleşir. 

 

                CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 – CH – CH2 – CH  

                                                                                                      
                                        Cl                 Cl                 Cl                 Cl 

 

Molekülün başı ve sonundaki kırık çizgiler n tane monomerin sadece 4 tanesini 

zincirin içinden koparıp aldığımızın göstergesidir. n yani monomer sayısı polimerin türüne 

göre 500, 1000, 10.000 vb değerler alabilir. 

 

Örneğin; Polietilende n sayısı 500 ile 5000 arasındadır. 
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Benzerlik yolunu kullanarak polimerizasyonu anlamak isterseniz elele tutuşmuş tek 

yumurta dördüzleri, yukarıdaki tetrameri (dört menomerin birbirine bağlanması ile oluşan 

yapı) daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Dördüzleri elele tutuşturan anne ise katalizör 

görevini üstlenmiyor mu sizce? 

 

Kimya çoklukla hayal gücünüzü bilginizle birleştirdiğinizde kalıcı başarılar elde 

edeceğiniz bir derstir. Özellikle günlük yaşamda bulacağınız benzerlikler ve çağrışım 

metotları bu dersi daha da zevkli hale getirecektir. 

 

 

 n CH2 = CH2    CH2 – CH2    

                                                                    

                                                                                                 n 

               Etilen                                                 Poli etilen 

   

Polietilen tel ve kablo kaplamasında, boru, film, levha, kalın ambalaj malzemesi vb 

alanlarda kullanılır. 

 
 

 

Resim 2.7: Değişik çaplarda poletilen borular 

 

 

 

 

 

 

 n CF2 = CF2  CF2 – CF2   

 

                                                                                                n 

   Tetrafloroetilen                          Politetrafloro etilen (Teflon)  

      (monomer) 
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Teflon; yapışmayı ve yanmayı önleyici olarak tencere ve tava kaplamacılığında, çeşitli 

mutfak eşyalarında, yalıtkan madde yapımında, kablo izolasyonunda ve kimyasal 

reaksiyonlara dayanıklı madde yapımında kullanılmaktadır. 

 

 
Resim 2 .8: Teflon tavalar mutfaklarda çok kullanılan bir polimer ürünüdür. 

 

 n CH2 = CH 

                              
                            C  N  CH2 – CH  

                                                                                
Akrilonitril                                                          C  N 

(polivinil siyanürdür)                           Orlon veya Dralon 
  

Orlon yumuşak ve dayanıklı bir liftir, yün güneşte sarardığı halde orlon bozulmaz. 

Kazak, süveter yapımında kullanılır. 

 
Resim 2.9: Orlon triko örgü iplikleri 

 

2.2.6. Etilen ve Özellikleri 

 
Alkenlerin ilk üyesi olan etilen (Eten) C2H4 kapalı formülüne sahiptir. Renksiz olup 

suda az, organik çözücülerde çok çözünen bir gazdır. Parlak bir alevle yanar. Hava gazı, yer 

gazı ve petrolün parçalanma ürünlerinde az miktarda bulunur. Alkenlerin bütün kimyasal 

reaksiyonlarını verir. Etilenin türevleri polimer endüstrisinin önemli maddelerindendir. 

 
Etil alkolden yola çıkılarak etilen(eten) eldesi aşağıda verilmiştir. 

               

                                derişik H2SO4 

CH3 – CH2  – OH  CH2  = CH2 + H2O 

Etil alkol                   180
o
C                       Etilen (eten) 
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Şekil 2.1: Etilen molekülü 

 

2.2.7. Propilen ve Özellikleri 

 
Monomer propilenin atomik yapısı CH2 = CH – CH3 şeklindedir. Katalizör etkisiyle, 

aradaki çift bağ açılarak açık kalan uçlara CH3 ve H moleküllerinin bağlanması sonucu 

polimer oluşur. Oluşan zincirin sonuna H molekülü bağlandığı zaman zincir oluşumu sona 

erer.  

 
Propilen renksiz bir gazdır, alkol ve eterde çözünür. Sudaki çözünürlüğü azdır. 

Kaynama noktası –47,7 derece donma noktası –185 derecedir. 

 
Polipropilen; sentetik gliserol , akrilonitril , propilen oksit , hepten , akrilik asit ve vinil 

reçinelerinin yapımında kullanılır. 

 

2.3. Alkinler (Asetilen Hidro Karbonları) 
 

2.3.1. Genel Bilgi  

 
Alkinlere asetilenler de denir. Yapılarında -C C- (karbonlar arasında üçlü bağ) 

bulundururlar. Genel formülleri Cn H2 n-2’dir. Doymamış hidrokarbonlardır. Üçlü bağın biri 

sigma, diğer ikisi pi bağıdır. Alkinler benzerleri olan alkanlardaki –an eki yerine –in eki 

getirilerek adlandırılırlar. 

 
Etan-etin(asetilen) 

 

Propan-propin gibi  

 

Alkinin Adı                          Kapalı Formülü                     Açık Formülü 

Etin (Asetilen)                     C2H2                                       H-C C-H 

Propin                                  C3H4                                       H-C C-CH3 

2.3.2. Adlandırılması 

 
lUPAC sistemine göre adlandırılırken alkan ve alkenlerin adlandırılmasındaki kurallar 

uygulanır. Alkenlerdeki çifte bağ burada üçlü bağ olarak düşünülür. Alkine ait en uzun 

karbon zincirine karşılık gelen alkan adındaki –an eki çıkarılarak –in eki eklenir. 
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1         2      3    4  

CH3 - C  C - CH3 

    2-Bütin                                   Bu iki bileşik birbirinin zincir izomeridir. 

CH  C – CH2 - CH3 

    1-Bütin 

 

2.3.3. Doğada Bulunuşları ve Genel Elde Edilme Yolları 

 
Alkinler petrolün bileşiminde az oranlarda bulunurlar. Asetilen Jüpiter atmosferinin 

küçük bir bileşenidir. Ayrıca araştırmalar, yıldızlar arasında da  asetilen molekülleri 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. İki halojenli alkanlardan ve alkinlerin metal bileşiklerinden yola 

çıkılarak elde edilirler. 

 

2.3.4. Genel Özellikleri  

 
2.3.4.1. Fiziksel Özellikleri 

 
Alkinler polarlıkları zayıf olan bileşiklerdir. Suda çözünmezler, kendileri gibi polarlığı 

düşük olan; benzen, petrol eteri, eter gibi organik çözücülerde çözünürler. Alkinlerin karbon 

sayıları arttıkça kaynama noktaları yükselir. İlk üç üye gaz olup diğer üyeleri sıvıdır. 

 
2.3.4.2. Kimyasal Özellikleri 

 

Alkinler de alkenlerde olduğu gibi yanma, katılma, yer değiştirme ve 

polimerleşme olmak üzere 4 çeşit reaksiyon verirler.  

 

 Yanma reaksiyonlarında alkinlerin oksijenle yanmaları sonucu CO2 ve H2O 

oluşur.  

 

CH3+4O2       3CO3+2H2O 

 

 Katılma reaksiyonlarında; hidrojen katılması: Ni, Pt yada Pd katalizörlüğünde 

alkin molekülüne 2H2 katılması ile gerçekleşir.               

                                            Ni 

CH3 - C  C – H + 2H2   CH3 – CH2 - CH3 

            Propin                                            Propan 

 

Her çifte bağın iki hidrojen ile doyurulacağını alkenler konusunda öğrenmiştiniz. 

Burada da uygulanan mekanizma aynı olup sadece iki çifte bağ olduğundan dört hidrojen ile 

katılma gerçekleştirilerek bağ doyurulur. 

 

 Alkinleri alkenlerden ayıran en önemli reaksiyon, alkinlerin metallerle olan yer 

değiştirme reaksiyonlarıdır. Alkinlerin tanınma reaksiyonları da denilebilir. 

                                                NH3 
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H - C  C – H + 2AgNO3   Ag – C  C – Ag + 2HNO3 

   Asetilen                                                             Gümüş Asetilenür 

 
Asetilendeki hidrojenlerle gümüş atomları yer değiştirirler ve suda az çözünen gümüş 

asetilenür oluşur. Bu reaksiyon bakır (l) klorür ile de gerçekleşir. 

 Alkinlerde alkenlerde olduğu gibi yapılarındaki zayıf pi bağlarının açılması ve 

moleküllerin birbirine bağlanması ile polimer ürünleri oluştururlar. 

 

2.3.5. Asetilen ve Özellikleri 

 
Asetilen endüstride çokça kullanılan bir alkindir. Oda sıcaklığında renksiz, kendine 

özgü kokusu olan bir gazdır. Suda az, asetonda ise iyi çözünür. En önemli elde etme yöntemi 

karpitin (CaC2) su ile tepkimesidir.  
 

Asetilen -80ºC’de sıvılaştırılabilir. Karbon oranı çok yüksek olduğundan yandığı 

zaman çok ısı açığa çıkar, bu yüzden kaynakçılıkta kullanılır. Saf olarak saklanması tehlikeli 

olduğundan asetondaki çözeltisi çelik tüplerde saklanır. Otomobil verniği ve sentetik iplik 

yapımında da kullanılmaktadır. 

 

CaC2 + 2H2O    C2H2 +Ca(OH)2                       

Karpit                                        Asetilen 

 

 
Resim 2.10: Asetilen parlak bir alevle yanar. 

 

Alkinlerin verdiği, yanma, katılma, yerdeğiştirme ve polimerleşme reaksiyonları 

asetilen için de geçerlidir. 

3 molekül asetilen 400ºC-500ºC’ de uzun süre ısıtıldığında polimerize olarak benzen 

oluşur. 

                               400ºC 

3C-H  C – H     O    

   Asetilen               
 500ºC                               

Benzen 

Bu reaksiyonun mekanizması şu şekilde düşünülebilir; 
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                                                                  400°C/500°C  

           
 

                                                                                                    

  

                                                                                                            

                                                                                                                         

              3 Molekül                                                                Benzen ( C6H6 ) 

               Asetilen 

Şekil 2.2: Asetilenden benzen eldesi 

 

2.4. Arenler (Aromatik Hidrokarbonlar) 
 

2.4.1. Genel Bilgi 

 
Aromatik sözcüğü “güzel kokulu” demektir. Aromatik bileşikler ise benzen ile kimya 

bakımından benzeşen aromatik karakterlere sahip bileşikler olarak tanımlanabilir. Benzen ve 

benzenin; karbonlu, hidrojenli, türevleri aromatik hidrokarbonları meydana getirir.  

 

2.4.2. Benzen ve Türevleri 

 
1825 yılında Faraday tarafından keşfedilen benzenin molekül formülünün C6H6 

olduğu 1834 yılında saptanmış ve açık formülü 1865 yılında Friedrich Kekule tarafından 

geliştirilmiştir (Resim 2.11). Benzen halkası 6 karbondan oluşmuş ve karbon atomları sp
 2 

 

hibritleşmesi yapmıştır. Her bir bağ açısı 120°’dir.  

 

 

 

 

                                                                                               

  

 

 

                                                                                                                               
Şekil 2.3: Benzenin yapısı 
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Benzenin formülünde her köşede bir karbon ve ona bağlı bir hidrojen vardır. Benzen 

ve diğer aromatik bileşiklerin formülleri yazılırken genellikle karbon ve hidrojenler 

gösterilmez. Aşağıdaki formüllerin herbiri benzeni tanımlar. 

                                                                                             

 

                            
 

Şekil 2.4: Benzenin değişik sembolleri 

 

 
Resim 2.11: Friderich Kekule 

Benzen suda çözünmeyen ve 80°C’de kaynayan bir sıvıdır. Benzen gibi türevleri de 

halkalı yapıya sahiptir.  

 
Aromatik hidrokarbonların genel adı “aren”dir. Benzenden bir hidrojen ayrılması ile 

oluşan gruba fenil adı verilir. Fenil; -C6  H 5        veya              şeklinde gösterilir. Benzene bir 

atom ya da grup bağlanmışsa bunlar “benzenin türevleri” olarak adlandırılıp genel olarak 

“aromatik bileşikler” olarak tanımlanırlar. Bu öğrenme faaliyetinde benzenin hidrokarbon 

türevleri incelenecektir. 

 

Benzenin hidrokarbon türevleri adlandırılırken çoğunlukla özel isimler kullanılır.  

 

 

 

Örneğin: 

 

 

                

 

 

 

 

        Toluen                               Naftalin                           Tetralin                           

Antrasen 
Şekil 2.5: Benzenin bazı türevleri  
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Sistematik adlandırmaya göre ise benzen halkasına bağlı olan birden fazla atom ya da 

grup var ise bunlara en küçük numara verilerek halkadaki karbonlar numaralandırılır. Bağlı 

olan atom ya da grupların numarası belirtildikten sonra adları yazılır ve en son benzen 

sözcüğü eklenir. 

 

                                                                              

                  CH3 

 

 

                                                                   

                                                        CH3 

 

 

                                                                                     CH3 

 

Şekil 2.6: Benzenin adlandırılmasına bazı örnekler (metil grubunun orto,meta ve para 

konumları) 

 
a)  1,2-Dimetil Benzen        a) 1,3-Dimetil Benzen               a) 1,4-Dimetil Benzen 

b)  o-Dimetil Benzen           b) m-Dimetil Benzen                b)  p-Dimetil Benzen  

c)  o-Ksilen                          c) m-Ksilen                               c)  p-Ksilen 

 

 

 

 1,2 yerine orto (o), 1,3 yerine meta (m), 1,4 para (p) ön ekleri de kullanılır.        

      

                                

 

                                

 

1,2.3-trimetil benzen 

 

 
Şekil 2.7: 1,2.3-trimetil benzen örneğinde benzenin adlandırılması 

 

2.4.3. Genel Özellikleri 

 
2.4.3.1. Fiziksel Özellikler 

 

Aromatik hidrokarbonlar ve arenler polar olmayan veya düşük polarite gösteren 

bileşiklerdir. Suda çözünmezler; eter, petrol eteri ve karbon tetraklorür gibi polar olmayan 

veya düşük polarite gösteren çözücülerde çözünürler. Yoğunlukları sudan düşüktür. Molekül 

ağırlıkları arttıkça kaynama noktaları yükselir. 
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2.4.3.2. Doğada Bulunuşları 

 
Benzen ve aromatik bileşikler için en önemli kaynak taş kömürü katranıdır. Katran 

kok ve hava gazı fabrikalarında taş kömürünün kuru kuruya damıtılması sırasında yan ürün 

olarak oluşur. Katranın damıtılması ile benzen, toluen, naftalin, antrasen gibi aromatik hidro 

karbonlar ele geçer. Naftalin katranda en bol bulunan hidrokarbondur.  

 

Son yıllarda özellikle benzen, toluen ve ksilenlerin elde edilmesi için petrol de önemli 

bir kaynaktır. 

 

Eczacılık ve tıp alanında kullanılan bir çok madde benzenden elde edilir. Motor 

yakıtlarında da kullanılan benzen iyi bir organik çözücüdür. Toluen nitrolanırsa T.N.T 

(trinitrotoluen) elde edilir. Bu madde patlayıcı yapımında kullanılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak polistiren elde 

edilmesi işlemini gerçekleştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Dereceli silindirde 15ml stiren ölçünüz 

ve ayırma hunisine alınız.  

 

 Çalışma ortamınızı, kulanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız. 

 Laboratuvar ile igili güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 

 Stiren oldukça yanıcı olup buharı tahriş 

edici özelliktedir. Ölçümleri çeker ocakta 

ya da açık pencere önünde yapınız ve 

dikkatli olunuz.  

 Stireni %10’luk NaOH’den 5 ml içeren 

25 ml su ile çalkalayınız. 

 Stirenin depolama ve nakledilmesi sırasında 

kendi kendine polimerleşmesini önlemek 

için ilave edilen inhibitör denilen 

polimerleşmeyi önleyen maddeleri 

uzaklaştırdıktan sonra polimerizasyona 

başlayınız. 

 Ayırma hunisinin musluğu yardımı ile 

alttaki sulu fazı atınız. 

 

 

 Yaklaşık 30–40°C de polimerizasyon 

başlayacağından sıvının vizkozitesi artar. 

Sıcaklık aralığında hassas bir gözlem 

yapınız. 

 Stiren fazını su ile 2–3 kez daha 

yıkayınız. 

 

 Bir erlende CaCl 2 ile stireni 

kurutunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 51 

 Bir test tüpüne aktardığınız stiren 

üzerine yaklaşık 0,1 gr benzoil peroksit 

ilave ediniz. Tüpün ağızını lastik tıpa 

ile kapatınız. 

 Lastik tıpa ile kapattığınız tüpü 

beherde kaynayan su içine batırınız. 

Termometre yardımı ile sıcaklığı 

ölçünüz. 

 
 Hazırlanan çözeltiyi şekil verileceği 

veya içinde bir objenin bulunduğu 

kalıba aktararak polimerleşmenin 

tamamlanıp katı hale geçmesi için 

kendi haline bırakınız.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 

 

1. C2H6 molekülünün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Metan 

B) Propen 

C) Etan 

D) Asetilen 

 

2. Aşağıda şekli verilen molekülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Asetilen 

B) Etilen 

C) Etilalkol 

D) Dimetil eter 

 

3. C6H6 kapalı formülü ile verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üre 

B) Alkol 

C) Benzen 

D) Amid 

 

4. CH4  molekülünde kaç sigma bağı vardır? 

A) 4 

B) 2 

C) 1 

D) 6 

 

5. Grizu patlamasına yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Bütan 

B) Etilen 

C) Metan 

D) Asetilen 

 

6. 3 molekül asetilenin 400°C–500°C arasında uzun süre ısıtılarak polimerleşmesiyle 

aşağıdakilerden hangisi elde edilir? 

A) Vinil 

B) Polyester 

C) Benzen  

D) Toluen 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Benzenin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir?  
 

A) C2H2 

B) C6H6 

C) CH4 

D) C2H6 

 

8. Alkanlardan bir eksik sayıda hidrojen içeren grubun adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A-) alkenil  

B-) alkil  

C-) vinil  

D-) etil  

 

9. Aşağıdakilerden hangisi tencere ve tava kaplanmasında kullanılır? 

 

A) Polietilen 

B) Polipropilen 

C) Teflon  

D) Orlon 

 

10. Cis ve trans izomeri aşağıdakilerden hangisine aittir? 

 

A) Alkanlar 

B) Arenler  

C) Alkinler 

D) Alkenler 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap 

sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

 

Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ  
 

Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 Laboratuvarınızdaki güvenlik önlemlerinizi aldınız mı?   

3 
Stiren ile çalışırken ortamın havalandırılmasına dikkat ettiniz 

mi? 
  

4 
Stirenin kendi kendine polimerleşmesini önlemek için gereken 

tedbirleri aldınız mı? 
  

5 Stiren fazını su ile iki üç kez yıkadınız mı?    

6 
Stiren üzerine benzoil peroksit ilave ettikten sonra tüpü lastik 

tıpa ile kapattınız mı? 
  

7 Ortam sıcaklığını ölçmede sağlıklı bir gözlem yaptınız mı?   

8 İstenen özellikteki polistireni elde ettiniz mi?   

9 Uygulamayı istenilen sürede (1 saat) bitirdiniz mi?   

 
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda ‘hayır’ seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar 

ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

Fenol formaldehit reçinesinden uygun ortam ve koşullarda istenilen özelliklerde 

polistiren elde edeceksiniz 
 

 

 
 Çevrenizde bulunan kimya ve plastik ile ilgili kuruluşları ziyaret ederek internet 

ve modül sonunda belirtilen kaynaklardan da faydalanarak fenol formaldehitin 

çözücüsü hangi maddedir araştırınız. 

 

3. KONDENZASYON POLİMERLEŞMESİ 

İLE OLUŞAN FENOL FORMALDEHİTİ 

ELDE ETMEK 
 

3.1. Alkoller ve Eterler 
 

3.1.1. Alkoller 

 
3.1.1.1. Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 
Alkollerin genel formülleri R-OH olup, bir alkil grubuna (-R), hidroksil (-OH) 

grubunun bağlanması ile oluşan bileşiklerdir. 

 
Alkoller yapılarındaki -OH grubu sayısına göre ikiye ayrılırlar. 

 

   Monoalkoller: 
Bu gruptaki alkollerin yapılarında bir tane -OH grubu vardır. 

          CH3-OH                                CH3-CH2-OH                    veya                C2H5-OH  

       Metil Alkol (Metanol)            Etil  Alkol (Etanol)                             Etil Alkol ( 

Şekil 3.1: Değişik alkoller (metil ve etil alkol) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 56 

Monoalkoller -OH grubunun bağlı olduğu C atomuna göre primer (birincil), seconder 

(ikincil), tersiyer (üçüncül) olmak üzere üçe ayrılır. 

 
-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna 1 alkil grubu bağlıysa bu tür alkoller 

primerdir.     

 
          CH3-CH2-CH2-CH2-OH        

                          Bütil alkol  

 
-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna 2 alkil grubu bağlı ise bu tür alkoller 

sekonderdir. 

       

                      CH3} Alkil Grubu 

                                              

           CH3-CH2-CH-OH     Sekonder Bütil Alkol 

           
Alkil Grubu    

-OH grubunun bağlı olduğu C atomuna 3 alkil grubu bağlı ise bu grup alkoller 

tersiyerdir. 

   

           CH3      

                     
     CH3-C-OH            tersiyer bütil alkol 

                       

                      
CH3

 

            alkil grubu      

 

Polialkoller yapılarında biden fazla -OH grubu bulunduran alkol grubudur.  
 

    CH2-OH                    CH2-OH 

                                      
    CH2-OH                    CH2-OH 

              

    Etandiol (glikol)         

                                       CH2-OH 

                                       Propantriol (gliserin) 

 

 Adlandırılması 
Alkollerin adlandırılmasında iki sistem vardır. 

 IUPAC sistemine göre adlandırma, aşağıdaki kurallara göre yapılır: 

 -OH grubunun bağlı olduğu en uzun  karbon ana zincir olarak seçilir. Bu 

zincirdeki karbon atomlarına numara verilirken -OH grubunun bağlı olduğu 

karbona en küçük sayı verilmelidir. 

 Ana zincire bağlı bulnan karbon atomu sayısına karşılık gelen alkan adının 

sonuna -ol eki getirilir ve -OH grubunun yeri belirtilir. 
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 Ana zincire bağlı birden fazla atom ya da gruplar varsa bunların adları 

alkolün adından önce belirtilir. 

 -OH grubunun sayısı birden fazla ise alkan adının sonuna -diol, triol, tetraol 

vb. ekleri getirilir. 

Örnek: Aşağıdaki bileşik formüllerinin adlarını okuyunuz. 

 CH3 - CH2  - CH2  - CH2   

                                                     
                                                   OH         

  CH3 - CH2 - CH - CH3 

                                                                       

                                                                 OH 

 

 CH3 - CH - CH - CH3 

                                       
                              OH    OH 

Çözüm: Yukarıdaki kurallar uygulanırsa; 

                       4          3         2        1 

 CH3 - CH2  - CH2  - CH2 

                                                                   

                                                                OH          1.Bütanol          

 

                      4          3         2      1 

 CH3 - CH2 - CH - CH3 

                                                                        

                                                                 OH            2.Bütanol 

 

                       1        2        3       4 

 CH3 - CH - CH - CH3 

                                           
                             OH   OH                            

                  2,3-    Bütan -          di       -    ol 
               -OH’ların   Ana zincirdeki       -OH     Alkol grubunu 

                      yerini         karbon sayısına   sayısı    belirtir. 

                     bildirir.    karşılık gelen 
                               alkan adıdır. 
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 Özel adlandırma; 

 
Bu adlandırma daha çok küçük moleküllü alkollerin adlandırılmasında kullanılır. Alkil 

grubunun sonuna alkol kelimesi getirilerek adlandırılır.  

 
CH3- OH   Metil Alkol    

 
CH3 - CH2  - OH  Etil Alkol 

 
 CH3 - CH2  - CH2  - OH    Propil Alkol (1-propanol) 

            

           
         CH3   

            
CH3 - C  - CH3         Tersiyer Bütil Alkol 

            
          OH 

 

3.1.1.2. Genel Özellikleri 
 

 Alkollerin Fiziksel Özellikleri 

 
Alkoller molekül geometrileri sebebiyle polar yapıda moleküller oluştururlar. Alkol 

molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. 

 
Alkollerin özellikle ilk üyeleri gerek hidrojen bağından gerekse polar yapılarından 

dolayı suda çok çözünür. Bunun yanında mollekülerindeki karbon sayısı arttıkça 

çözünürlükleri de giderek azalır. Hidrojen bağları sebebiyle metil alkolün sudaki 

çözünürlüğü sonsuzdur. Bazı alkollerin fiziksel özellikleri Tablo 3.1’de verilmiştir. 

 

 
Tablo 3.1: Bazı alkollerin fiziksel özellikleri 
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 Kimyasal Özellikleri 

 
Alkollerin reaksiyonları; C-O bağının koptuğu reaksiyonlar, O-H bağının koptuğu 

reaksiyonlar, yükseltgenme reaksiyonları ve yanma reksiyonları olmak üzere dört grupta 

incelenir. 

C-O bağının koptuğu reaksiyonlarda; 1 mol alkolden asit katalizörü yardımı ile 1 mol 

su çıkarılmasından alkenler oluşur.   

 
                                         H2SO4 

CH3 - CH2  - CH2  - OH     180oC           CH3  - CH = CH2 + H2O 

    Propil alkol                                             Propen 

 Reaksiyon düşük sıcaklıkta eterleri verir. 

 
Alkollerin aktif metallerle (Na, K vb.) verdiği reaksiyonlar O-H bağının koptuğu 

reaksiyonlardır. Bu reaksiyon sonunda alkoksit (alkolat) adı verilen bileşikler oluşur. 

 
CH3 - CH2  - CH2  - OH + Na               CH3 - CH2  - CH2  - O

-
Na

+ 
+ 

1
/2  H2 

   Propil alkol                                         alkoksit (sodyum propiyonat)  

 
 Yükseltgenme reaksiyonlarında primer alkoller iki basamak yükseltgenirler. 

 
                                                  O                             O 

                              [O]                        [O]                

  CH3  - CH2  - OH
 
          CH3  - C  - O             CH3  - C  - OH 

  Etanol                             Etanal                      Etanoikasit 

(etil alkol)                     (asetaldehit)               (asetik asit) 

 
Bu yükseltgenmede önce aldehit sonra da organik asit oluşur. 

 
Sekonder alkoller tek basamak yükseltgenirler ve ketonlar meydana gelir. 

                                                  

                                                   O 

                              [O]                 

CH3  - CH  - OH
 
    

 
          CH3  - C  - CH3  

                                       Dimetilketon(aseton) 

           CH3                       

 2. Ppropanol 

 
Tersiyer alkoller yükseltgenmezler. Bunun sebebi –OH’ın bulunduğu karbon 

atomunda hidrojen olmamasıdır. 

 
ZnCl2‘ün derişik hidroklorik asitteki çözeltisine Lucas (Lukas) ayıracı denir. Lucas 

ayıracı; oda sıcaklığında tersiyer alkollerle hemen , sekonder alkollerle ise birkaç dakika 

sonra reaksiyona girerek suda çözünmeyen alkil klorürleri oluşturur.  
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Primer alkoller ise Lucas ayıracı ile oda sıcaklığında tepkimeye girmez. Lucas testi bu 

üç alkol grubunu ayırt etmeye yarar. 

 
Alkoller yandıkları zaman yapılarındaki C,H,O sebebiyle  CO2 ve H2O oluştururlar. 

 

C2H5 – OH + 3O2                           2CO2 + 3H2O 

 
3.1.1.3. Mono ve Polialkolllerin Örneklerle Tanıtılması 

 

Monoalkoller  

 

 Metanol (Metil Alkol) 
 

Metanol renksiz olup 65
o
C’de kaynayan, çözücü olarak kullanılan zehirli bir 

birleşiktir. İçilmesi, deri ile teması ve uzun süre koklanması çok tehlikelidir. Göze teması 

körlükle sonuçlanır. Endüstri alanında odunun kuru kuruya damıtılması ve katalizörlü 

ortamda yüksek basınçla CO ve H2 gazı karışımından elde edilir. Kaçak üretilen içki ve 

kolonyalarda kullanılan metil alkol halk sağlığını tehdit etmektedir. 

  

CO + 2H2      
Cr2O3

         CH3 OH 

                     400
o
c      Metanol 

 

 Etanol (Etil Alkol) 

 

Kendine özgü kokusu olan, renksiz 78
o
C’de kaynayan su ile her oranda karışabilen bir 

sıvıdır. Etil alkol kolonya, ispirto ve içki bileşimine girer, organik kimyada çözücü olarak da 

kullanılır. Üzüm suyunun enzimlerle mayalandırılması sonucunda da etil alkol elde edilir. 

 

C6H12O6       
Zimas

     2C2H5OH + 2CO2 

Glikoz                   Etil Alkol     Karbondioksit 

 
Resim 3.1: Üzüm suyu etil alkol elde edilmesinde kullanılır. 

 

Poli Alkoller 

 

 Glikol(Etandiol) 
Yapısında iki tane –OH grubu bulunan glikolün formülü  CH2 – OH’ dır. 

                                                                   
                                                                                               CH2 – OH  
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Su ile her oranda karışan glikol, donma noktası çok düşük olduğu için antifiriz 

üretiminde kullanılır.  

 

Glikol arabalarda radyatör suyunun donmasını önlemek için kullanılır. 

 

Glikolün yükseltgenmesi sonucu oluşan okzalik asit önemli bir karbosilli asittir. 

CH2 – OH                  [O]                      COOH 

                                                  
CH2 – OH                                              COOH  

   

  Glikol                                              Okzalik Asit          
 

Glikol ayrıca uçak kanatlarında buzlanmayı önleyici olarak ve bazı polimerlerin 

monomeri olarak da kullanılmasından dolayı plastik sanayisinde önemli bir yere sahiptir. 

 

 
Resim 3.2: Glikol uçak kanatlarında buzlanmayı önleyici olarak kullanılır. 

 

 Gliserin (Propantiol) 
Gliserin; yapısında üç tane –OH olan, renksiz, suda kolaylıkla çözünebilen bir sıvıdır. 

Yağlardan elde edilir. Sulu boya, antifiriz yapımında ,plastik, kozmetik, sabun ve ilaç 

sanayisinde kullanılır. H2SO4 katalizörlüğünde, HNO3 ile patlayıcı bir madde olan 

trinitrogliserini oluşturur. 

 

CH2 – OH                                                              CH2 – ONO2 

                                             H2SO4                         

CH – OH         +   3HNO3                CH – ONO2 + 3H2O 

                                                                               
CH2 – OH                                                              CH2 – ONO2    

 

  Gliserin                                                                Trinitrogliserin 

 

                                                                                                              

Trinitrogliserin, ince gözenekli kuma emdirilirse dinamit elde edilir. Dinamit, İsveçli 

bilim adamı Alfred Nobel’in 1867’de yaptığı bir buluştur.  
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Resim 3.3: Alfred NOBEL 

        
 
Resim 3.4: plastik, kozmetik, sabun ve ilaç sanayiinde gliserin kullanılarak elde edilen bazı 

ürünler 

 

3.1.2. Eterler 

 
3.1.2.1. Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 

Genel formülleri R-O-R’dir. Alkil grupları (-R) aynı ise basit eter, farklı ise karışık 

eter denir. 

 

Adlandırılması: 

 

Eterlerin sistematik adlarının kullanımı yaygın olmadığından burada yaygın olan özel 

adlandırma verilecektir. 

 

Eterlerin özel yöntemle adlandırılması: 

 

Alkil gruplarının adı; küçük grup önce olacak şekilde yazılır sonra eter sözcüğü 

eklenir. Alkil grupları aynı ise di ön eki, grupların önüne getirilir. 

Basit eterlere örnek: 

CH3 – O – CH3                                                        ,                                C2H5 – O – C2H5 

Di Metil Eter                                                                          Di Etil Eter 

Karışık eterlere örnek; 

CH3 – O – C2H5                                                                 O       - O - CH3 
Metil Etil Eter                                                                      Metil-Fenil Eter 

                                                                                                   (anisol) 
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3.1.2.2. Genel Özellikleri 

 

 Fiziksel Özellileri 
 

Eterler, oksijene bağlı hidrojenleri olmadığından, saf haldeyken hidrojen bağları 

oluşturamazlar. Oda sıcaklığında çoğu sıvı olan eterler polar yapıda olduklarından iyi 

çözücüdürler. Özellikle reçineler, benzen, yağ vb. için iyi bir organik çözücüdür. Suda az 

çözünürler, sudaki çözünürlükleri alkollere göre azdır. 

 

 Kimyasal Özellikleri 
Eterler çözücü olarak çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Kimyasal olaylara 

girme yatkınlıkları çok düşüktür. Bu da bir çok organik maddeyle tepkime vermediklerinin 

bir göstergesidir. Eterler, yükseltgen ve indirgen maddeler, bazlar ve sodyum gibi aktif 

metallerle tepkimeye girmez. En önemli tepkimeleri HI ya da HBr ile olan tepkimeleridir. 

3.1.2.1. Dietileter 

 

C2H5 – O – C2H5  ya da  CH3 – CH2 – O – CH2 – CH3 formülüne sahip, halk arasında 

eter (lokman ruhu) olarak bilinen dietil eterlerin bayıltıcı özelliği vardır. Tıp alanında 

anastezik olarak kullanılır (Resim 3.5). Kaynama noktası 35
o
C olduğundan kolay buharlaşır. 

Renksiz olan dietil eter, etil alkolden su çekilerek elde edilir. 

 

                             H2SO4/140
 o
C 

2C2H5 – OH                                       C2H5 – O – C2H5 

Etil Alkol                 -H2O                     Dietil Eter  

 

 

 
Resim 3.5. Dietil eterin tıpta kullanımı 
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3.2. Aldehit ve Ketonlar 
 

3.2.1. Karbonil Grubunun Özellikleri 

 
Karbonil grubu genellikle aşağıdaki şekilde gösterilir: 

             O 

               
            -C-         veya                C= O 

Aldehit ve ketonlar, yapısında karbonil grubu bulunduran bileşiklerdir. Burada 

karbonil grubu fonksiyonel gruptur. 

 
Karbonil grubu aldehit ve ketonlar dışında organik asitler, esterler ve amitler gibi bir 

çok organik bileşiğin yapısında da yer alır.  

 
Karbonil grubunda C atomu sp

2  
 hibritleşmesini yapmıştır. Bağ açıları eşit olup 

120°’dir. 

 

                                      120°       

                           120°      C= O 

                                      120°       

 

Elektronegatifliği daha büyük olan O atomu, C=O bağındaki bağ, elektron çiftlerini 

daha çok çekerek C atomunun kısmen pozitifleşmesini sağlar, bu yüzdenC =O bağı polar 

yapıdadır. 

 

                                 S
+
        S

- 
                    

                                  C  =  O 

 

Karbonil grubunda çifte bağ bulunması ve bu bağın polar olması katılma reaksiyonuna 

olanak sağlar.  

 

Aldehit ve ketonlar birbirinin izomeridir. Alifatik olanların genel formülü C n H2 nO 

şeklindedir. 

 

3.2.2. Aldethitler 
 

3.2.2.1. Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 

Aldehitlerin genel formülü R-COH şeklindedir. Sadece ilk üyeleri olan metanal’in 

yapısında –R grubu yoktur.  

 

Aldehitler iki faklı yöntemle adlandırılırlar; Bunlardan birinci yöntemde aldehitin 

yükseltgenmesiyle oluşan asidin özel adı esas alınarak adlandırma yapılır. Örneğin 

yükseltgendiğinde formik asidi veren aldehit adlandırılırken – ik asid kısmı kaldırılır, yerine 

– aldehit son eki getirilir; formaldehit gibi. Aynı şekilde asetik asidi veren aldehit, asetadehit 

olarak adlandırılır. 
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Aldehitlerin adlandırılmasındaki ikinci yol IUPAC adlandırma sistemidir. Bu sisteme 

göre aşağıdaki kurallara göre adlandırma yapılır; 

 

 Karbonil grubu bulunduran en uzun zincir ana zincir olarak seçilir 

 Karbonil grubunun karbonuna 1 numara verilerek karbon zinciri numaralanır. 

 Ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkan adının sonuna – al eki 

getirilir. 

 

Aşağıda her iki yöntemle adlandırılan örnekler görülmektedir. IUPAC adları parantez 

içerisinde gösterilmiştir. 

 

       O                                           O                                         O   

                                                                                              
H  - C  -  H                      CH3  -  C  -  H         CH3 – CH2  -  C  - H      

 Formaldehit                        Asetaldehit                   Propiyonaldehit 

  (metanal)                            (etanal)                        (propanal)  

                O                                        O 

                                                           
              - C – H        veya    C6H5  -  C  -  H 

 

                    Benzaldehit 

                  (fenilmetanal) 

 

3.2.2.2. Genel Özellikleri 

 

 Fiziksel Özellikleri 
 

Oda sıcaklığında önemli aldehitlerin çoğu sıvıdır. Kendi aralarında hidrojen bağı 

oluşturamadıkları için kaynama noktaları, zincir uzunluğu aynı olan alkollerin ve karboksilli 

asitlerin kaynama noktasından daha düşüktür. Aldehitlerin ilk üyeleri suda iyi çözünürler, bu 

da su molekülleri ile aldehit molekülleri arasında oluşan hidrojen bağlarından 

kaynaklanmaktadır. Beş ve daha yukarı karbonlu aldehitler suda oldukça zor çözünürler veya 

hiç çözünmezler. Buna karşın aldehitler çok bilinen organik çözücülerde genellikle çözünen 

bileşiklerdir. Büyük moleküllü aldehitler hoş kokuları sebebiyle parfüm yapımında 

kullanılırlar.  

 

 Kimyasal Özellikleri 

 

Aldehitler karbonil grubunun polarlığından dolayı kimyasal reaksiyonlara ilgi 

gösterirler. Yanma,  yükseltgenme, indirgenme, katılma ve polimerleşme reaksiyonları 

verirler. 

 

Yanma reaksiyonları sonucu diğer hidrokarbonlarda olduğu gibi ürün olarak 

karbondioksit ve su oluşur. 
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Yükseltgenme reaksiyonları; K2Cr2O7 veya KMnO4 gibi yükseltgen maddelerle 

gerçekleşir, ürün olarak da organik asitler oluşur 

 

                   O                                      O 

                                                       
        CH3 – C – H                     CH3 – C – OH 

          

        Etanal                                   Etanoikasid 

 

Tollens ve fehling gibi yükseltgenlerle reaksiyonları aldehitlerin tanınma 

reaksiyonlardır. 

 

İndirgenme reaksiyonları sonucu aldehitler palladum katalizörlüğünde ısı etkisi ile 

primer alkolleri verirler bu reaksiyon aynı zamanda bir katılma reaksiyonudur. 

       

 

                       O 

                                                      Pd- ısı 

 CH3 – C – H + H2                    CH3 – C H2 – OH 

                          Etanal                                           Etilalkol ( Etanol) 

 

 

Polimerleşme reaksiyonları formaldehit ve asetalaldehit konularında incelenecektir. 

 
3.2.3. Formaldehit ve Asetaldehit 

 
3.2.3.1. Formaldehit 

 

Metanal olarak da bilinen formaldehit; renksiz, keskin kokulu, derişik olduğu zaman 

yakıcı özellik gösteren oda sıcaklığında gaz halinde bulunan bir maddedir. - 21° C’de 

sıvılaşabilen formaldehit’in % 40’lık sulu çözeltisine formal ya da formalin denir. 

Aldehitlerin bütün reaksiyonlarını veren formaldehit mikrop öldürücü ve dezenfektan olarak 

kullanılır. Formaldehit metil alkol’ün yükseltgenmesiyle elde edilir. 

 

 

Formaldehit anorganik asitlerin katalitik etkisi altında polimerizasyona uğrar. 

 

 

 H              H               H                                          H           H            H 

                                                                                                        
C  =  O  +  C  =  O  +  C=  O  + ….               …….  C – O – C – O – C – O  

                                                                                                         
 H              H                H                                          H           H           H 
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Moleküller oksijenler üzerinde bulunan çifte bağların açılması ile birbirlerine 

bağlanırlar. Buna benzer şekilde fenol ile kondenzasyon polimerizasyonuna uğrayarak 

bakalit denilen plastik bir maddeyi oluştururlar. Bakalit ısı ve elektiriğe karşı yalıtkan olarak 

kullanılır. Elektronik sanayii için önemli bir polimer ürünüdür.  

 

 Formaldehit + Fenol                  Bakalit + Su 

 

                                                                OH                   OH                     OH 

                                    

                O                                                            CH2           CH2 

                H
+
, ısı 

      + H – C – H      

                                  H2O           

                      

                                                                               CH2                         CH2 

    Fenol                       Formaldehit              HO 

 

 

                                  

 

                                                                                     CH2                       CH2       

                                                                                                                       OH 
                                                                            Bakalit Polimerinin Bir Kısmı 

 

Fenol-formaldehit reçinesi ile amyant karışımı, ince tahta levhalar arasına sürülür, 

sonra bu levhalar üst üste konup sıkıştırılırsa, formika meydana gelir. 

 

3.2.3.2. Asetaldehit 

 

Etanal olarak da bilinen asetaldehit, + 21° C de kaynayan, renksiz, çok keskin, pis 

kokulu ve zehirli bir sıvıdır. Suda çok çözünür. Asetaldehit; asetik asit, yapay kauçuk ve bazı 

organik maddelerin eldesinde kullanılır. Yükseltgenlerle kolaylıkla asitik aside yükseltgenir. 

Asitik ortamda kolaylıkla polimerleşerek paraldehiti oluşturur. Paraldehit uyku ilacı 

yapımında kullanılan bir maddedir.   

 

H                                                                     

                                                         
    3        C = O                                            

                                                
CH3                                                                          

 

Asetaldehit 
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3.2.4. Ketonlar 

 
3.2.4.1. Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 

Ketonlar da aldehitler gibi alkil grubu içerirler ve Cn H2 nO genel formülü ile gösterilirler. 

Bu gruba bağlı alkil grupları aynı ise basit (simetrik), farklı ise karışık (asimetrik) keton 

olarak belirtilirler. 

              O                                  O 

                                                  
        R – C – R                    R1 – C – R2  

        

        Basit Keton                 Karışık Keton 

 

Ketonlar da aldehitler gibi karbonildeki oksijenin elektronegatifliğinin büyük 

olmasından dolayı polar özellik gösterir. Karbonil kökündeki atomlar arasındaki açılar eşit 

olup 120° ‘dir.  

                                                                 

                  R   120°                         R 

                                                                  

               120°      C= O                               C = O  

                                                            

                  R  120°                          R 

  

Ketonlar adlandırılırken iki farklı yöntem kullanılır; IUPAC kurallarına göre 

adlandırılırken en uzun karbon zincirine sahip alkol adının sonuna “ on “ eki getirilir. Bu 

adlandırılmada karbonil kökünde bulunan karbonun en küçük numarayı almasına dikkat 

edilir.  

          O 

            
CH3 – C - CH3 

  

        2- Propanon 

 
Özel adlandırılmada öncelikle alkil gruplarının adları belirtilir, sonra keton sözcüğü 

eklenir. Bu adlandırma yöntemi daha yaygın olarak kullanılmaktadır.  

          

 

       O 

            
CH3 – C - CH3 

  

Dimetil Keton 

 

Ayrıca bazı bileşiklerin kendine özgü adları vardır ve daha çok bu adları kullanılır. 

Örneğin; dimetil ketonun yaygın olarak kullanılan adı asetondur.  
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Özel adlandırma ile aşağıdaki örnekleri adlandıralım; 

  

           O                                              O                                               O 

                                                                                                          
CH3 – C - C3H7                                C2H5 – C – C2H5                                      CH3 – C – C2H5                               

Metil propil keton                    Dietil keton                               Metil etil keton 

 

3.2.4.2. Genel Özellikleri 
 

 Fiziksel Özellikleri 
Ketonlar da aldehitler gibi polar yapıda olduklarından aynı karbon sayılı apolar 

bileşiklere göre kaynama ve erime noktaları yüksektir. Kendi aralarında hidrojen bağları 

oluşturamadıkları için kaynama noktaları karşın olan alkollerin ve karboksilli asitlerin 

kaynama noktalarından daha düşüktür. Aldehitlerde olduğu gibi ilk üyeleri suda oldukça 

fazla çözünen bileşiklerdir. Karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri de azalır. Ketonlar 

sanayide, yağları ve boyaları çözmek amacıyla oldukça yaygın kullanılırlar. 

 

 Kimyasal Özellikleri 
Ketonları aldehitlerden ayıran en önemli özellik; karbon ile bağlı hidrojen 

taşımadıkları için yükseltgenmemeleri ve polimerize olmamalarıdır. Ketonların kimyasal 

reaksiyonları; yanma, katılma ve indirgenme reaksiyonları olmak üzere üç grupta incelenir.  

 

Yanma reaksiyonlarında ürün, diğer hidrokarbonlarda olduğu gibi karbondioksit ve 

sudur. 

 

İndirgenme reaksiyonu aynı zamanda bir katılma reaksiyon olup Ni ya da Pt 

katalizörlüğünde ve basınçta gerçekleşir ve sekonder alkol oluşur. 

          
        O                                                   OH              
                                          Ni                               

CH3 – C – CH3     + H 2                                       CH3 – CH – CH3      
Dimetil Keton                                      Sekonder Propil Alkol 

 
 

3.2.4.3. Aseton 

 

Aseton renksiz, hoş kokulu, uçucu bir sıvıdır. Su, alkol ve eterle her oranda karışır. 

Yağları, reçineleri ve plastikleri çözer. Boya sanayiinde çözücü olarak kullanılır. 

 

Endüstride aseton, kalsiyum asetatın kuru kuruya ıstılması ile elde edilir 

                                                                      O   

                                          Isı                         

(CH3 – COO )2  Ca                    CH3 –  C – CH3  + CaCO3 

Kalsiyum Asetat                                Aseton (dimetil keton)  
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3.3. Karboksilli Asitler 
 

3.3.1. Genel Yapıları ve Adlandırılması 
                           O 

                            
Karboksilli asitler;  - C – OH     ya da –COOH şeklinde gösterilen “Karboksil grubu “ 

içeren bileşiklerdir. Karboksil grubu, karboksilli asitlerin fonksiyonel grubudur.  

                           

                                  O 

                                      
Genel formülleri; R – C – OH  veya R-COOH şeklinde  de yazılabilir. R- grubu düz 

zincirli ya da dallanmış olabileceği gibi bir aril de olabilir.  

 

Karboksilli asitlerin en çok bilineni halk arasında sirke olarak da bilinen asetik asittir.  

 

Karboksilli asitler, yapılarındaki karboksil grubu sayısına göre ikiye ayrılırlar. 

 

                                               KARBOKSİLLİ ASİTLER 

 

  Monokarboksilli Asitler                                              Polikarboksilli Asitler               

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                     CH2  COOH              COOH 

H- COOH, Formik Asit                                                                                          

                                                                             HO- C COOH                  COOH 

CH3 – COOH Asetik Asit                                                                                         
                                                                                     CH2 COOH           Okzalik Asit                                                                                                                         

                                                                                        

                                                                                Sitrik Asit( limon asiti) 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Resim 3. 6: Limona ekşi tadını veren sitrik asittir 

 

Karboksilli asitlerin adlandırılmasında genellikle özel adlar kullanılır. Özel adları 

genelde, elde edilen kaynağı gösterir. Örneğin; formik asit, karıncaların salgısında 

bulunduğu için (Latince’de formica, karınca anlamındadır) butirik asit, bayatlamış 

tereyağının kokusunu verdiği için (Latince’de butyrum tereyağ anlamındadır.) ve kaprik asit, 

keçilerin yağlarında bulunduğu için (Latince’de caper keçi demektir) bu adları almışlardır.  

 

Karboksilli asitlerin adlandırılmasında az kullanılan sistem IUPAC sistemidir. Bu 

sisteme göre; karboksil grubu taşıyan en uzun hidrokarbon zinciri ana zincir olarak seçilir ve 

buna karşılık gelen hidrokarbon isminin sonuna – oik asit sözcüğü eklenir. 
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Tablo 3.2’de karboksilli asitlerin ilk on üyesine ilişkin IUPAC ve yaygın kullanılan 

adları verilmiştir. 

 

 
Tablo 3.2: Karboksilli asitlerin ilk on üyesinin IUPAC ve yaygın kullanılan adları 

 

3.3.2. Genel Özellikleri 
 

3.3.2.1. Fiziksel Özellikleri 
 

Karboksilli asitler polar bileşiklerdir ve alkoller gibi kendi molekülleri arasında 

hidrojen bağları oluşturabilirler. Düz zincirli karboksilli asitlerin ilk dört üyesi (formik asit , 

asetik asit, propionik asit, butirik asit) suda her oranda çözünen bileşiklerdir. Karbon sayısı 

9’a kadar olan üyeler suda kısmen çözünürken daha yüksek karbon sayılı üyeler suda 

çözünmezler. Suda çözünürlükleri asit ve su molekülleri arsındaki hidrojen bağından 

kaynaklanır. Asit molekülünün büyümesi sudaki çözünürlüğü olumsuz etkilemektedir. 
 

Karboksilli asitler; eter, alkol ve benzen gibi organik çözücülerde de çözünebilen 

bileşiklerdir. 
 

Küçük moleküllü karboksilli asitler, keskin ve pis kokuludur. Bozulmuş tereyağı, ter 

kokusu, kokmuş peynir bu asitlerin açığa çıkmasından dolayı pis kokar. Molekül büyüdükçe 

kaynama noktası da artar.  
 

3.2.2.2. Kimyasal Özellikleri 
 

Karboksilli asitler, bazlarla tuz oluştururlar. Bu olay genel olarak; asit+ baz→ tuz + su 

şeklinde gösterilebilir.  
 

CH3COOH   +   NaOH                                 CH3COO
-
 Na 

+
 + H2 O 

 

Asetik Asit      Sodyum Hidroksit                       Sodyum Asetat 

(asit)               (baz)                                              (tuz) 
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Yukarıdaki reaksiyon bir nötrleşme reaksiyonu olup asidin H
+
 iyonu ile bazın OH

-
 

iyonu birleşerek suyu oluşturur. 

 

Karboksilli asitlerin metallerle reaksiyonları sonucu H2  gazı açığa çıkar.  

 

CH3COOH  +  Na                                        CH3COO
-
 Na

+
  +  ½ H2 

 

Asetik Asit                                                       Sodyum Asetat     

 

Karboksilli asitlerin önemli reaksiyonlarından biri de esterleşme reaksiyonudur. Genel 

olarak karboksilli asit+ alkol ↔ester + su şeklinde gösterilebilir. Nötrleşmenin tersine 

burada, asitten gelen OH
-
 iyonu ile alkolden gelen H

+
 iyonu birleşerek suyu oluştururlar. 

 

       O                                               O 

                                                       
H – C – OH  + CH3 – O H  ↔  H – C – O – CH3 + H2O 

 

Formik asit      Metanol                  Metil Formiyat 

 ( asit)              (alkol)                        (ester) 

 

3.3.3. Önemli Organik Asitler 
 

3.3.3.1. Formik Asit(Karınca Asidi) 

 

HCOOH genel formülüne sahip formik asit, monokarboksilli asitlerin ilk üyesidir. 

Karınca salgısında, ısırgan otunda ve bazı ısırıcı böceklerin öz suyunda bulunur. Keskin ve 

rahatsız edici bir kokuya sahip olan ve su ile her oranda karışan formik asit ilk kez 17. yy’da 

karıncaların damıtılmasından elde edilmiştir. Formik asidin diğer karboksilli asitlerden 

ayrılan en önemli özelliği, tollens ve fehling çözeltileri ile yükseltgenebilmesidir. Formik 

asidin az miktarı bile deriyi tahriş eder. Bakteri öldürücü özelliği sebebi ile bal yapımında ve 

meyve suyu konserveciliğinde önemli bir yere sahip olan formik asidin, kumaş 

boyacılığında gübre ve plastik sanayisinde bir çok kullanım alanı vardır. 

 

3.3.3.2. Asetik Asit (Sirke Asidi) 

 

CH3- COOH formülüne sahip asetik asit, sirke asiti olarak da bilinir. Saf asetik asit; 

cildi tahriş eden renksiz, keskin kokulu ve su ile her oranda karışabilen bir sıvıdır.  Etil 

alkolden yola çıkılarak elde edilebildiği gibi, odunun kuru kuruya damıtılmasından da 

oluşur. 

 

Asetik asidin çok geniş kullanım alanları vardır; alüminyum asetat kumaş boyalarında, 

mikrop öldürücü olarak, kanı durdurmada, selüloz asetat, ipek ve film üretiminde kullanılır. 

Asetik asit parfümeri ve boya sanayisi için de önemli bir kimyasal bileşiktir.  

 

Sirke, asetik asidin seyreltik halidir. Mikrop öldürücü, tükürük salgısını artırıcı, deriyi 

güçlendirici etkisi sebebiyle doğal bir ev ilacıdır. 
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Resim 3.7: Asetik asidin bazı kullanım alanları 

 

3.3.3.3. Akrilik Asit 

 

CH2 = CH – COOH formülüne sahip olan akrilik asit; renksiz keskin kokulu bir asittir. 

Polimerleşme reaksiyonu verir. 

 

                                                                                  H 

                                             Isı                                    

n CH2  = CH – COOH                        CH2 –  C    

                                                                        
   Akrilik Asit                                                               COOH    n 

                                                                     Poliakrilik asit 

 

 

Akrilik asitten türeyen metaakrilik asit, metil alkol ile esterleşirse metil metakrilik asit 

oluşur. Bu ester de polimerleşirse plexiglas denilen sağlam camsı bir polimer oluşur.  

                                                                                           O 

                                                                                               
CH2 = C – COOH + CH3 – OH                       CH2 = C – C – O – CH3 + H2O 

                                                                                      

           CH3              Metil alkol                                   CH3                                 

                                                                           Metaakrilik Asidin  

  Metaakrilik Asit                                                  Metil Esteri 
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Akrilik asitin türevi olan akrilonitril polimerleşirse poliakrilonitril oluşur. Bu polimer 

Orlon veya Dralon  adıyla bilinen sentetik liftir. 

 

                      

                       Polimerizasyon 

nCH2 = CH                                        CH2 – CH  

                                                                            
             C ≡ N                                                    C ≡ N 

                                                                                            n 

 Akrilonitril                                      

                                                                                                           

                                                                                                       

3.3.3.4. Adipik Asit 

 

HCOOH - (CH2)4 – COOH formülününe sahip olan adipik asit ile hekzametilen 

diamin’in, polimerizasyonu sonucu Nylon adı verilen sentetik lif oluşur. 

 
 

nH2N(CH2)6NH2+nHOOC(CH2)COOH        H–NH(CH2)6NHC (CH2)4C–OH +(2n-

1) +  H2O                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                           
                                                                                               O          O           n         

Hekzametilendiamin      Adipik Asit                                                               

                                                                               Poli( hekzametilen adipat) 

                                                                                    (Nylon-66) 

n = 50 - 150 

 
Nylon polimer sanayisi için önemli bir üründür. Tekstil alanında çoraptan giyime bir 

çok ürünün çıkış maddesidir. Yağlı boya fırçası diş fırçası yapımında ve elektronik 

sanayisinde geniş bir kullanım alanı vardır.  

 

 
Resim 3.8: Değişik renkteNylon iplikler 
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3.3.3.5. Okzalik Asit 

 

HCOOH-COOH formülüne sahip okzalik asit, dikarboksilli asitlerin ilk üyesidir. 

Okzalik asit; renksiz, kristal yapılı katı bir maddedir. Doğada; kuşkonmaz, ıspanak, 

kuzukulağı ve tütünün yapısında bulunur. Kalsiyum ile oluşturduğu kalsiyum okzalat, suda 

az çözünür ve bazen idrar yollarında birikerek böbrek taşı oluşumuna yol açabilir. 

 

Oksalik asit; odun selülozunda, saman ve tüylerin rengini ağartmada, mürekkep 

yapımında ve pas lekesini temizlemede kullanılır.  

 

 
 

Resim 3.9:  Ispanak yapısında oksalik asit bulunduran bir bitkidir 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak fenol-formaldehit elde 

edilmesi işlemini gerçekleştiriniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
 Bir behere eşit miktarlarda formaldehit (HCHO), 

glasial asetik asit ve fenol koyunuz.  

 

 Çalışma ortamınızı kulanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız 

 Laboratuvar ile ilgili güvenlik 

önlemlerinizi alınız. 

 

 Beherdeki bu karışımın üzerine 1. basamaktaki 

miktar ölçüsünde derişik HCl ilave ediniz. 

 

 Özellikle derişik asitlerle 

çalışmak çok tehlikeli 

olduğundan ve asit buharlarının 

tahriş edici etkisinden 

etkilenmemeniz için 

çalışmalarınızı çeker ocakta ya da 

açık bir pencere önünde yapınız. 

 Karışımı cam baget ile karıştırınız. 

 

 Karıştırma süresine dikkat ediniz 

ve karışımı gözleyiniz. Beher 

ısınmasını ve çözelti renginin 

pembeye dönmesini takip ediniz. 

 Bir dakikalık karıştırma sonucunda, cam bagetin 

çevresine toplanmış halde katı fenol-formaldehit 

kondenzasyon polimerini elde ediniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
 



 

 77 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 

 
1. Yapısında birden fazla –OH grubu bulunduran alkollere ne ad verilir? 

A) Poli alkol 

B) Sekonder alkol 

C) Mono alkol 

D) Tersiyer alkol 

 
2. CH3 –O - CH3 formülü ile ifade edilen molekülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Alkol 

B) Metan 

C) Etilen 

D) Eter 

 
3. Şekli verilen formülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Keton 

B) Aldehit 

C) Ester 

D) Amid 

 
4. Şekli verilen formülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Metanal 

B) Propanal 

C) Etanal 

D) 2 Bütenol
 

 
5. Şekli verilen formülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Keton 

B) Asit 

C) Ester 

D) Üre 

 

 
6. Şekli verilen formülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
A) Asetik asit 

B) Formikasit 

C) Dimetil keton 

D) Ogzalik asit 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Şekli verilen formülün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
                              A) Dimetilketon 

                              B) Bütenon 

                              C) Pentan 

                              D) Etanol 

 
8. C6H6 kapalı formülü ile verilen bileşik aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Üre 

B) Alkol 

C) Benzen 

D) Amid 

 
9. Aşağıdakilerden hangisi organik asittir? 

 

 

 

A)  
 

 

 

 

B)  
C) HCOOH 
D) CU2O 

 
10. Tıp alanında anestezik olarak kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Glikol 

B) Gliserin 

C) Dietileter 

D) Aseton 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. 

 
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 Laboratuarınızdaki güvenlik önlemlerinizi aldınız mı?   

3 
Uygulama sırasında ortamın havalandırılmasına dikkat 

ettiniz mi? 

  

4 
Formaldehit, asetik asit ve fenolü eşit miktarlarda koydunuz 

mu? 

  

5 Karışımı cam bagetle karıştırdınız mı?   

6 Karıştırma sırasında bir dakikalık süreye uydunuz mu?   

7 
Beherin ısınmasını ve çözeltinin renginin pembeye 

dönmesini takip ettiniz mi? 

  

8 
İstenilen özellikteki fenol formaldehit polimerini elde ettiniz 

mi? 

  

9 Uygulamayı istenilen sürede ( 1 saat) bitirdiniz mi?   

 
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
Uygun ortam ve koşullarda, alkit reçinesi olarak bilinen polyester reçinesi elde 

edeceksiniz. 
 

 
 Çevrenizde bulunan kimya ve plastik ile ilgili kuruluşları ziyaret ederek, 

internet ve modül sonunda belirtilen kaynaklardan da faydalanarak alkit 

reçinesinin kullanma alanlarını araştırınız. 

 

4. KONDENZASYON POLİMERLEŞMESİ 

İLE OLUŞAN FENOL POLYESTERİ ELDE 

ETMEK 
 

4.1. Esterler 
 

4.1.1. Esterleşme Olayı Genel Yapıları ve Adlandırılması 
                     O 

                       
Esterler R1– C – OR 2  veya R1COOR2 formülleri ile gösterilir. Alkil grupları aynı 

veya farklı olabilir. Esterler karboksilli asitlerin alkollerle reaksiyonu sonucu oluşurlar bu 

reaksiyon esterleşme reaksiyonudur. 

 
Karboksilli Asit + Alkol ↔ Ester + Su 

 
Esterler, asetik asit etil asetat ve karboksilli asitlerin yapılarındaki –COOH grubundaki 

–H yerine –R grubunun gelmesiyle oluşurlar. Örneğin; 

 
CH3 – C =  O                                     CH3 – C =  O                      

                                                                     
          OH                                                     O – C2H5 

 
     Asetik Asit                                                  Etil Asetat 

                                                                              

Adlandırılmasında yukarıdaki örnekte olduğu gibi asidin adındaki – ik asit sözcüğü 

kaldırılır, aset kalır bunun sonuna – at son eki getirilir. Hidrojen yerine geçen alkil grubunun 

adı ise bu sözcüğün başına getirilir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Benzer şekilde aşağıdaki bileşiği inceleyiniz; 

 
       O                                            O 

                                                    
H – C – OH                            H – C – O  

 
Formik asit                        Fenil Format 

 

4.1.2. Genel Özellikleri 

 
Doğada bulunan pek çok çiçeğin ve meyvenin kendine özgü kokusu, yapılarında 

bulunan uçucu esterlerden kaynaklanmaktır. Esterlerin özellikle küçük moleküllü olanları 

hoş kokulu bileşiklerdir. Bunlara doğal aroma denir. Bu kokular sentetik olarak da elde 

edilirler. Aspirin de bir esterdir ve önceleri söğüt bitkisinden ayrıştırılmıştır. Daha sonra ise 

sentetik olarak elde edilmiştir. Yağlar ve mumlar da ester yapısındaki bileşiklerdir. 

                  
 

Resim 4.1: Bünyesinde ester barındıran bazı ürünler 

 
4.1.2.1. Fiziksel Özellikleri 

 
Esterler hidrojen bağları yapmadıkları için kaynama noktaları aynı karbon sayılı alkol 

ve karboksilli asitlerden daha düşüktür. Molekül kütlesi küçük olan esterler suda çok 

çözünürken molekül kütlesi büyüdükçe çözünürlükleri de azalır. 

 
4.1.2.3. Kimyasal Özellikleri 

 
Esterler asitli ortamda hidroliz edilirse kendilerini oluşturan asit ve alkolleri verirler. 

 
           O                                           O 

                                      H
+
             

CH3 – C – OCH3 + H2O  ↔  CH3 – C – OH + CH3 – OH  

 
Metil Asetat                            Asetik Asit           Metil Alkol 
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Esterlerin bazik ortamda hidrolizi de olanaklıdır. Ayrıca kuvvetli indirgenlerle 

alkolleri, amonyakla reaksiyona girerek amitleri verirler. 

Esterlerin küçük molekül kütleli olanları sanayide çok kullanılan çözücülerdir. 

Örneğin; etil asetat boyada, yapıştırıcıda, oje yapımında çözücü olarak kullanılır. Ayrıca 

polyester denilen polimerik maddenin üretiminde kullanılır. Tekstil alanında kulanılan 

dacron bir polyester ürünüdür.     

 
 

   
Resim 4.2: Esterlerden elde edilen değişik ürünler 

 

4.2. Alifatik Amonyak Türevleri 
 

4.2.1. Aminler, Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 
Alifatik, hidrokarbonların açık zincirli haline denir. Alifatik bileşiklerde halkalı yapı 

yoktur. Aminlerin halkalı bileşikleri de olmasına karşın burada alifatik yapılı aminler 

incelenecektir. Amonyağın hidrojenleri yerine alkil girmesi ile oluştukları düşünülen 

bileşiklere aminler denir. Amonyağın, aminlerdeki azot atomu sp
3 

hibritleşmesi yapmıştır ve 

bu azot atomu bağ yapmayan bir çift elektrona sahiptir. Bir iki veya üç hidrojenin alkil 

grupları ile yer değiştirmesi sonucu oluşan aminlere sırası ile; primer aminler, seconder 

aminler ve tersiyer aminler adı verilir. 

 

                                                                                                      
      H – N – H                  H – N – H                R – N – R               R – N – R       

                                                                                                               
             R                               R                              R                             R  

       Amonyak                  Primer Amin          Sekonder Amin      Tersiyer Amin 

 

 R’ler aynı ise basit amin, farklı ise karışık amin adı verilir. 

                                                                                      
               R – N – R                                     R1 – N – R2                                   

                                                                           
                     H                                                   R3 
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              Basit Amin                                      Karışık Amin           

Adlandırılmasında; alkil grubunun adı okunur sonuna amin sözcüğü eklenir. 

 
H – N – CH3                             C2H5 – N – H                            CH3 – N – C2H5    

                                                                                                             
       H                                                    H                                             H 

Metil Amin                                Etil Amin                                  Metil Etil Amin 

 
Aminler amonyak gibi polar bileşiklerdir. Primer ve sekonder aminler su ile ve kendi 

aralarında hidrojen bağları yaparlar. 

 
                                                                                                                          H 

                                           H                                                                              

R – N – H ------------- O                                               R – N – H -------------  N – R  

                                          H                                                                                                    

                Hidrojen Bağı                                                     H                           H                           

                                                                                                    Hidrojen Bağı 

Primer Aminin Su İle                                                            

Yaptığı Hidrojen Bağı                                                      Primer Aminlerin Kendi 

Aralarında    

                                                                                        Yaptıkları Hidrojen Bağı 

 
Tersiyer aminler su ile hidrojen bağı yapmalarına karşın kendi aralarında yapamazlar. 

Aminlerin küçük molekül kütleli olanları pis kokuludur. Nikotin de bir amin olup çok 

zehirlidir. Özellikle aromatik yapılı aminler kuvvetli zehir etkisi gösterirler. 

 

4.2.2 Amidler Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 
Karboksilli asitlerde OH

-  
yerine –NH2 (Amino) grubunun geçmesi ile oluştukları 

düşünülen bileşiklerdir. Fonksiyonel grupları H2 N- C =O’dur Amidler -NH2 ‘deki alkil 

sayısına göre üçe ayrılır. 

R – C = O                                            R – C = O                                        R – C = O 

                                                                                                                           
     NH2                                               H – N – R                                         R – N – R  

 
Primer Amid                                Sekonder Amid                                Tersiyer Amid 

 
Adlandırılmalarında aynı karbon sayılı organik asidin adının sonundaki –ik asit ifadesi 

atılır, yerine – amid eki getirilir. 

 
  H – C = O                                  H – C .= O                  

                                                                                                                                  
        OH                                             NH2                                                   

 Formik Asit                                  Formamid                     
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CH3 – C = O                               CH3 – C = O        

                                                                
            OH                                            NH2 

 Asetik Asit                                     Asetamid                                                                    
 

Primer ve sekonder amitlerin molekülleri arasında hidrojen bağları vardır. Hidrojen 

atomu içermeyen tersiyer amitlerin molekülleri arasında ise hidrojen bağı oluşmaz. İlk üye 

olan formamit, oda sıcaklığında sıvı olup diğer üyeleri katıdır. 

 

4.2.3. Amino Bileşikleri Genel Yapıları ve Adlandırılması 

 
Amino asitlerin en önemlisi amino asitlerdir ve bunlar moleküllerinde –COOH ve -

NH2 gruplarını birlikte bulunduran bileşiklerdir. 

Genel formül; 

               O 

                 
R – CH – C –OH          

        
      NH2 

 
olup, yapılarında hem asit (-COOH) hem de baz (-NH2) özelliği taşıyan  iki fonksiyonel 

gruba sahiptirler. Proteinler doğal polimerlerdir ve canlı organizmasının temelini 

oluştururlar.  

 
Adlandırılmalarında sistematik adlandırma ve özel isimleri kullanılır. Parantez 

içersindeki adlar sistematik adlardır. 

 
H – CH – COOH           CH3 – CH – COOH  

                                                    
       NH2                                    NH2 

 
  Glisin                                   Alanin 

(α - amino asetik asit)       (α - amino propiyonik asit) 
 

α Amino  asitlerde -NH2 (amino) grubu, karboksil  grubuna bağlı birinci karbonda yer 

alır. 
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Resim 4.3: Proteinler canlı organizmasının temelini oluştururlar. 

 

4.3. Aromatik Bileşikler 
 

4.3.1. Genel Bilgi 

 
Aromatik bileşiklerin yapısında benzen halkası vardır. Aromatik bileşikler, en çok 

maden kömürü katranlarından elde edilir. Maden kömürü katranında yüze yakın aromatik 

bileşik vardır. Bunların en önemlileri; benzen, toluen, ksilen, fenol, naftalin, antrasen gibi 

bileşiklerdir. Aromatik bileşikler genellikle hoş kokuludur. 

 
Aromatik bileşikler bitkilerde de bulunurlar. Özellikle eczacılıkta kullanılan bitkilerin 

yapısında aromatik bileşikler vardır. 

 

     
 

Resim 4.3: Bitkilerden elde edilen aromatik bileşikler eczacılıkta yoğun olarak kullanılır. 

 

4.3.2. Nitro ve Amino Bileşikleri 
 

Aromatik halkada bulunan hidrojenlerde bir veya birkaçının nitro ( -NO2 ) grupları ile 

yer değiştirmesi sonucu nitro bileşikleri oluşur. 
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   NO2                                               NO2                                         NO2 

 

 

 

 

 

 

                                                                 NO2                     O2N               NO2 

                                                

 Nitrobenzen                        1,3 Dinitroenzen                 1,3,5 Trinitrobenzen  

                                            ( m –dinitrobenzen)                 

 

Nitro bileşiklerinin ortak özellikleri sarı renkli olmalarıdır. Sıvı olduğu gibi katıda 

olabilirler. Suda çözünmeyen nitro bileşikleri çoğunlukla patlayıcı yapımında kullanılırlar. 

Boya ve ilaç endüstrisi için önemli bileşiklerdir 

 

                  
 

Resim 4.4: Nitro bileşikleri ilaç endüstrisi için önemli aromatik bileşiklerdir. 

 
Aromatik halkadaki hidrojenlerden biri veya birkaçının yerine amino ( -NH2) 

gruplarının geçmesi ile oluşan bileşiklere amino bileşikleri denir. Kendilerine özgü kokuları 

vardır. Amino bileşikleri suda az , organik çözücülerde ise iyi çözünürler. 

 

    NH2 

  Amino Benzen                             

  Fenil Amin 

  Anilin 

 

     CH3 

                NH2 

 

                                   2 – Amino Toluen 
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4.3.2.1. Nitrobenzen ve Nitrotoluen 

 

Benzen; derişik sülfirik asitli ortamda derişik nitrik asit ile nitrolanırsa nitrobenzen 

oluşur.  

 

                                                                     NO2 

                                                                      

                                 Derişik H2SO4 

            +  HNO3                                                         +  H2O 

 

 

       Benzen                                                       Nitrobenzen  

 

Nitrobenzen kaynama noktası 209° C olan, acı badem kokusunda, açık sarı renkli 

saydam bir sıvıdır. Suda çözünmeyen nitrobenzen, asitlere, bazlara ve yükseltgenlere karşı 

dayanıklıdır. Nitrobenzen; anilin elde edilmesinde, ayakkabı cilası yapımında ve bazı 

aromatik bileşiklerin sentezlenmesinde kullanılır. 

 

Toluen’in derişik sülfirik asitli ortamda nitrolanması ie nitrotoluen oluşur. Nitrotoluen 

benzen halkasının –CH3 ve -NO2 gruplarının her ikisini birden içerdiği bileşiktir. Toluen, 

petrol ve taş kömüründe doğal olarak elde edilmekle birlikte laboratuvarda benzenden de 

sentezlenebilir. 

Toluenin arka arkaya nitrolanması ile trinito toluen oluşur. T.N.T, topmermisi, deniz 

ve kara mayını yapımında kullanılır. 

 

 

                CH3 

       O2N                            NO2 

                                                       

 

 

 

 

 

 

              NO2 

                                                              

            T.N.T 

  ( 2, 4, 6 Trinitro toluen) 
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Resim 4.5: T.N.T top mermisi yapımında kullanılır. 

 
4.3.2.2. Anilin 

 
Benzen halkasındaki bir hidrojenin amino (-NH2) grubu ile yer değiştirmesinden anilin 

meydana gelir. Nitrobenzen HCI’lı ortamda nitrobenzen ve metal tozları (Sn veya Fe) 

reaksiyona sokulursa anilin elde edilir. 

 
Resim 4.6: Anilin molekülünün 3 boyutlu modeli 

 

       NO2                                                       NH2 

 

 

                      + 2Fe + 6HCI                                     +  2FeCI3 + 2 H2O 

  

 

 Nitrobenzen                                               Anilin 

 

Anilin, renksiz, karakteristik kokulu, suda az alkolde çok çözünen zehirli bir sıvıdır. 

Kaynama noktası 184°C’dir. Zayıf baz özelliği gösteren anilin boya endüstrisinde kullanılır. 
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4.4. Aromatik Oksijenli Bileşikler 
 

4.4.1. Benzilalkol 

 
C6H5- CH2-OH formülüne sahip benzil alkol, benzen halkasına – CH2OH grubunun 

bağlanması ile oluşan bileşiktir. Fenil karbinol adı ile de bilinir. Hidroksil grubu alifatik 

karbona bağlı olduğundan alifatik alkollerin, aromatik halka sebebi ile de aromatiklerin 

özelliklerine sahiptir.  

 
Benzilalkol suda az, organik çözücülerde çok çözünür. Güzel kokulu, renksiz bir 

sıvıdır., benzoik aside kadar yükseltgenebilir. 

CH2OH                      CHO                      COOH      

            [O]                                 [O]            

                                 
            -H2O 

 
Benzil Alkol                Benzaldehit        Benzoikasit 

 

4.4.2. Benzaldehit 

 
C6H5-CHO formülüne sahip benzaldehit, benzen halkasındaki hidrojenlerden birinin 

yerine aldehit grubunun geçmesi ile oluşmuştur. Bu yüzden bazı özellikleri alifatik 

aldehitlere benzer.  

 
Benzaldehit acı badem kokulu renksiz bir sıvıdır. Yükseltgendiğinde benzoikasidi 

verir. Kaynama noktası 179 °C olan benzaldehit; ilaç, parfüm, boya gibi pek çok maddenin 

eldesinde kullanılır. 

 

                                   
Resim 4.7: Benzaldehitin değişik kullanım alanları 

 

4.4.3. Tereftalik Asit ve Polyester  
 

Aromatik halkaya bir ya da daha fazla –COOH grubunun bağlanması ile oluşan 

bileşiklere aromatik karboksilli asitler denir. Bunların içinde en önemlileri polyesterin 

temelini oluşturan tereftalik asittir. Tereftalik asit “p- benzen dikarboksilik asit” şeklinde de 

adlandırılır. 
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HOOC                                    COOH 

             

                     Tereftalik Asit 

             (p-benzen dikarboksilik asit)  

 
Tereftalik asidin glikol ile yaptığı kondenzasyon ürününe polyester denir. Genel 

olarak polyesterler, dikarboksilli asit esterleri veya anhidritlerinin alkollerle oluşturdukları 

kondenzasyon polimerleridir. Polyester, hafif ve sağlam yapılı olduğu için su tankı, otobüs, 

kamyon, yat, tekne yapımında, çeşitli giyim eşyalarında, ses ve görüntü kasetlerindeki 

şeritlerin ve bilgisayar disketlerinin yapımında kullanılır. 

 

              
 

Resim 4.8: Polyesterin değişik kullanım alanları 
                                                                                                                                                                                                      

     Polyesterin oluşum polimerizasyonu aşağıdaki gibi gerçekleşir;   

                                                                                    -(n-1)H2O                                                                                  

n HOOC COOH+ nHO-CH2-CH2-OH  
 

                  Tereftalik Asit                            Glikol 

                                                                                         O                      O   

                                                                                                                                            
                                                                                                         O-C C-O-CH2-CH2-

O                

                                n 

                                                                                                      Polyester 

Sentetik bir lif olan dacron dimetil tereftalat ile etilen glikolün ester değişiminden elde 

edilen bir polyesterdir. 

Burada n=80-130 olmaktadır. 

      
 

Resim 4.9: Polyester liflerin tekstilde kullanımı 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak polyester elde edilmesi 

işlemini gerçekleştiriniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
  2 gr gliserin ve 3 gr toz halinde ftal 

anhidriti 50 ml’lik bir behere 

koyununuz.Bir cam baget ile      

karıştırınız. 

 Çalışma ortamınızı kullanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız 

 

 Laboratuvar ile igili güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 

 

 Beherin üzerini bir saat camı ile 

kapatınız ve bir elektrik ocağı ya da 

küçük bir bek alevinde hafif hafif 

ısıtınız.                       

                           

 

 Isıtma sırasında mümkün olduğunca hafif 

bir ısıtma yapınız, reçine yanıcı olduğu için 

çok tedbirli davranınız. 

 Büyük kabarcıklar çıkıncaya ve 

karışım puflamaya başlayıncaya kadar 

ısıtmaya devam ediniz. 

 Isıtma sırasında karışımı dikkatlice 

gözlemleyiniz. 

 Toluen, yanıcı ve parlayıcı bir organik 

çözücüdür, solunum yolları için tehlikeli 

olduğundan deneysel çalışmayı çeker 

ocakta veya açık bir pencere önünde 

yapınız. 

 Oluşan reçineyi soğumaya bırakınız. 

 Soğuyan reçineyi kaptan çıkararak bir 

havanda toz haline getiriniz. Birazını 

toluen içerisinde çözünüz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıda verilen sorularda doğru olan şıkkı işaretleyiniz 

 
1. Karboksilli asit, alkol ile asit katalizörlüğünde ısıtıldığında aşağıdakilerden hangisi 

oluşur? 

A) Üre 

B)  Ester 

C) Amid 

D) Asit 

 

2. Organik  asitlerin, karboksil grubundaki –OH yerine –NH2 gelirse ne oluşur? 

A) Etandioikasit 

B) Alkol 

C) Üre 

D) Amid 

 

       O 

        
3. -C- (karbon) grubu aşşağıdakilerin hangisinde yoktur? 

 

A) Ester  
B) Alkol  
C) Karboksilli Asit 
D) Aldehit 

4. Aşağıdakilerden hangisi yapılarında hem asit hem de baz özelliği taşır? 

A-) Alkoller 
B-) Ketonlar 
C-) Amidler 
D-) Amino Asitler 
 

      NH2 

     

5.  formülünün adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? 

 

A) Nitrobenzen  
B) Toluen 
C) Anilin 
D) Benzaldehit 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi polyesterin monomeridir? 
A) Tereftalik Asit 
B) Benzaldehit 
C) Amino Asit 
D) Anilin 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi benzaldehitin kapalı formülüdür? 

A-) C6H5-CH2-OH 
B-) C6H5-CHO 
C-) C6H5-COOH 
D-) C6H5-OH 

 
8. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin yapı taşıdır? 

A) Amidler  
B) Aminler 
C) Amino Asitler 
D) Aromatik Bileşikler 
 

9. Aşağıdakilerden hangisi primer amin formülüdür? 

A) CH3-N-H 

                
              H 

B) C2H5-N- C2H5 

               
              H 

C) CH3-N- C2H5 

               
             H 

D) CH3-N- CH3 

                
             CH3 

10. Benzen, toluen, ksilen ve fenol hangi bileşik grubunun üyeleridir? 

A) alifatik  
B) aromatik 
C) nitro 
D) amino 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı modül sonunda yer alan cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve 

doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. 

 
Ölçme sorularındaki yanlış cevaplarınızı tekrar ederek, araştırarak ya da 

öğretmeninizden yardım alarak tamamlayınız. 
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DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

 
Öğrenme faaliyetinde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 
Laboratuvarınızdaki güvenlik önlemlerinizi aldınız 

mı? 

  

3 
Uygulama sırasında ortamın havalandırılmasına 

dikkat ettiniz mi? 

  

4 
Beherin içindeki karışımı bir cam baget ile 

karıştırdınız mı? 

  

5 Beherin üzerini bir saat camı ile kapattınız mı?   

6 Isıtma sırasında karışımı dikkatlice gözlediniz mi?   

7 
Reçinenin yanıcı olduğuna dikkat ederek gereken 

önlemi aldınız mı? 

  

8 
Soğutulan reçinenin toluende çözünmesini gözlediniz 

mi? 

  

9 
İstenilen özellikteki polyester  polimerini elde ettiniz 

mi? 

  

10 Uygulamayı istenilen sürede (2 saat) bitirdiniz mi?   

 
Faaliyet değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri 

tekrar ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıda verilen işlem basamaklarına ve önerilere uygun olarak bir amin-aldehit 

polimerini elde ediniz. 

 

İŞLEM BASAMAKLARI ÖNERİLER 
 Bir deney tüpüne 10 ml % 40’lık 

formaldehit çözeltisi formalin, başka 

bir deney tüpüne de 10 ml anilin 

hidroklorürün derişik sulu çözeltisini 

koyunuz. 

 

 Çalışma ortamınızı kullanacağınız 

malzemelerinizi hazırlayınız 

 Laboratuvar ile igili güvenlik önlemlerinizi 

alınız. 

 

 Tüpleri etiketleyerek tüplüğe 

yerleştiriniz. 

 Uygulamanızı varsa bir çeker ocakta yoksa 

açık pencere önünde yapınız. 

 Hazırladığınız çözeltileri aynı anda 50 

ml’lik bir behere boşaltınız. 

 

 Çözeltileri aynı anda boşaltmaya dikkat 

ediniz. 

 Reaksiyonun endotermik mi yoksa 

ekzotermik mi olduğuna dikkat ediniz. 

. 

 Oluşan kondenzasyon polimerini 

inceleyiniz ve özelliklerini kaydediniz. 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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PERFORMANS DEĞERLENDİRME 

 

Modülde kazandığınız becerileri aşağıdaki tablo doğrultusunda ölçünüz. 

 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Evet Hayır 
1 Çalışma ortamınızı hazırladınız mı?   

2 
Laboratuvarınızdaki güvenlik önlemlerinizi aldınız 

mı? 

  

3 
Uygulama sırasında ortamın havalandırılmasına 

dikkat ettiniz mi? 

  

4 
Formalin ve anilin hidroklorür koyduğunuz tüpleri 

etiketlediniz mi? 

  

5 
Hazırladığınız çözeltileri behere aynı anda boşaltmaya 

özen gösterdiniz mi?  

  

6 
Uygulama sırasında ortamın havalandırılmasını 

sağladınız mı? 

  

7 
Reaksiyonun endotermik mi yoksa ekzotermik mi 

olduğuna dikkat ettiniz mi? 

  

8 
Oluşan kondenzasyon ürününü inceleyip özelliklerini 

kaydettiniz mi? 

  

9 Uygulamayı verilen sürede(2 saat ) tamamladınız mı?   

 

 
Modül değerlendirmeniz sonucunda “Hayır” seçeneğini işaretlediğiniz işlemleri tekrar 

ediniz. Tüm işlemleri başarıyla tamamladıysanız bir sonraki faaliyete geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ 1 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 B 

3 C 

4 D 

5 A 

6 D 

7 D 

8 C 

9 C 

10 A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 C 

4 A 

5 C 

6 C 

7 B 

8 B 

9 C 

10 D 

 
ÖĞRENME FAALİYETİ 3 CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

7 A 

8 C 

9 C 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4 CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 B 

4 D 

5 C 

6 A 

7 B 

8 C 

9 A 

10 B 

 

DEĞERLENDİRME 

 
Modül ile ilgili eksiklikleriniz var ise ilgili faaliyetlere geri dönerek bu eksikliklerinizi 

tamamlayınız. 

 
Modülü başarı ile tamamladıysanız öğretmeninize danışarak bir sonraki modüle 

geçebilirsiniz. 

 
Sevgili Öğrenci;Polimerlerin Fiziksel Özellikleri -1  modülü ile kazandığınız yeterliği 

bundan sonraki modüllerde de sık sık kullanacağınızı unutmayınız. Bu konular birçok kez 

karşınıza çıkacaktır. Bunun farkında olarak bu modülde kazandığınız yeterliği geliştirmek ve 

güncel gelişmeleri takip etmek, alanınızda kalifiye eleman olmanızı sağlayacaktır. 
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