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ORGANiZASYON ŞEMASI

Ünitenin içeriğini yansıtan görseller

Ünitenin numarası, adı 
verilmiştir.

Bölümün  içeriğiyle ilgili ilgi 
çekici bilgiler

Bölüm içindeki 
konuların başlıkları

Bölüm numarası 
ve başlığı

Saatleri belirtilmemiş ko-
nular, 2 ve 3 saatlik progra-
mın ortak konularıdır.

Ünite numarası 
ve adıBölüm adı

konuların başlıkları

Alıştırma
Bu bölüm öğrendikleri-

nizi uygulayabilmeniz için 
verilmiştir.  

Okuma Metni
Bu bölümde öğrendiklerinizi destekleyen 

ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Saatler konunun 
hangi programa (2 
ya da 3 saatlik) ait 
olduğunu gösterir.

Fonların renkleri ve köşedeki saatler 
konunun hangi programa (2 ya da 3 
saatlik) ait olduğunu gösterir.



Ünite Değerlendirme Soruları
Ünitelerin sonunda açık uçlu, doğru 

yanlış, çoktan seçmeli vb. soru çeşitleri 
bulunmaktadır. Bu soruların iki ya da üç 
saatlik programa ait olduğu fon rengi ve saat 
verilerek gösterilmiştir. Bunları cevaplayarak 
öğrendiklerinizi pekiştirmeniz, üniteyle ilgili 
eksiklerinizi belirlemeniz amaçlanmıştır. 

Örnek
Konuların hemen arkasından 

çözümleri ile birlikte verilen bu 
bölümde konuların pekiştirilmesi 
amaçlanmıştır.

Önbilgilerinizi yoklayarak konuyu pe-
kiştirecek bilgiler ve deneyler renkli fon 
içinde (her ünitenin kendi renginde) ve-
rilmiştir. Bunlar 2 ve 3 saatlik programa 
aittir. 

Ek Bilgi
Konularla ilgili ek bilgiler verilerek 

bilgi dağarcığınızı zenginleştirmek 
amaçlanmıştır.



Üniteler ve bölümler arası 
konu ilişkilendirmeleri sayfa 
atıfları ile yapılmıştır.

Tepkime mekanizmaları 
çift çizgili çerçeve içeri-
sinde gösterilmiştir.

Sarı fon rengiyle verilen 
başlıklar yalnızca 3 sa-
atlik ders programına ait 
konuları belirtir.

Ünite genelindeki 
tepkimelerde, tep-
kimenin mekaniz-
masının ve türünün 
daha iyi anlaşılması 
için tepkimelerden 
ayrılan veya katılan 
guruplar renkli ya-
zılmıştır.

Tepkime meka-
nizmalarında bulu-
nan renkli bağlar, 
okların gösterdiği 
elektronların yap-
mış olduğu bağlar-
dır.

Gri fon rengiyle veri-
len başlıklar, yalnızca 2 
saatlik ders programına 
ait konuları belirtir.

Fon rengiyle verilmeyen baş-
lıklar her iki ders programına 
ait konuları belirtir.

Araştırma
Konuyla ilgili öğrendiklerinizi derin-

leştirmek ve bu bilgilerden yararlan-
manızı sağlamak amacıyla verilmiş-
tir. Araştırmanın zamanı, süresi ve 
tartışma tarihi öğretmeniniz tarafın-
dan belirlenecektir.

Biliyor musunuz?
Konu ile ilgili bilgi dağarcığınızı 

genişletmek amacı ile ilgi çekici 
bilgiler verilmiştir.



ELEMENTLER KİMYASI



Çin’de eski çağlarda, yıldızlara daha yakından 
bakabilmek için taş kuleler inşa ederlerdi. Dünya 
ile yıldızlar arasındaki veya iki yıldız arasındaki 
mesafeyi tam olarak algılayamadığımız için 
gezegenleri ve yıldızları gerçekte olduklarından 
daha yakınmış gibi düşünmek normaldir. Gerçekte 
bu mesafeler çok büyüktür. Bu uzaklığı ifade etmek 
için ışığın bir yılda katettiği mesafe olan ışık yılını 
kullanıyoruz. Örneğin aşağıda resmini gördüğünüz 
Yengeç Bulutsusu, Dünya’dan yaklaşık 7000 ışık 
yılı (2 kiloparsek) uzaklıkta ve çapı 11 ışık yılıdır (3,4 
parsek). Yengeç Bulutsusu, 4 Temmuz 1054’te bir 
süpernova patlaması ile oluşmuştur. Bu tarih biliniyor; 
çünkü Çinli gök bilimciler bir yıldızın gündüz bile 
görülebilecek kadar aniden parladığını gözlemlemiş 
ve bu olayı yıldızın yeri ve konumu hakkında bilgi 
vererek kayıtlara geçmişler. Patlama sonucunda 
oluşan bulutsu, yengece benzediği için bu adı almıştır. 
Ayrıca saniyede 1800 km hızla genişlemektedir.

Yengeç Bulutsusu’nun nasıl oluştuğu biliniyor. 
Acaba evrenin nasıl oluştuğu ile ilgili bir teori var 
mıdır?

Evrende ve Dünya’da Elementler1

İçerik

1.1.1 Hafif Elementlerin Oluşumu ve 
 Büyük Patlama 
1.1.2 Ağır Elementlerin Oluşumu
1.1.3 Elementlerin Bolluk Oranları
1.1.4 Yer Kabuğundaki Bileşikler
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Bilim insanları atomların ve elementlerin oluşumu ile evrenin 
oluşumu arasında bir ilişki olduğunu öne sürmektedirler. Atomların ve 
elementlerin oluşumunu anlayabilmek için evrenin nasıl oluştuğunu 
incelememiz gerekir. Bilim insanlarının evrenin oluşumu ile ilgili öne 
sürdükleri ve en çok kabul gören teori Büyük Patlama Teorisi’dir. Bu 
teori, evrendeki madde ve enerjinin birlikte, yaklaşık 13,7 milyar yıl önce 
çok dar bir uzama hapsedilmiş hâlde olduğunu ileri sürer. Bu teoriye 
işaret eden bulgular şunlardır:

1. Gök adaların birbirinden sürekli uzaklaşması,

2. Merkezden daha uzak gök adaların uzaklaşma hızlarının daha 
yüksek olması,

3. Uzayın görünürde boş bölgelerinden mikrodalga ışınlarının 
yayılıyor olması,

4. Uzayın her doğrultusunda birim hacim içine düşen kütle 
yoğunluğunun yaklaşık aynı kalması.

Çevremizdeki her şey, bitkiler, hayvanlar, hava, toprak, evimiz, 
otomobilimiz, Dünya’mız, yıldızlar ve elinizde tuttuğunuz bu kitap, hatta 
bu kitabı okuyan insanlar, Demokritos’un “atom” adını verdiği maddenin 
temel yapı taşlarından oluşur. Çevremizdeki her şeyin yapı taşı olan 
atomlar nasıl ortaya çıkmıştır? 

1.1.1 Hafif Elementlerin Oluşumu ve 
Büyük Patlama

Boşluk: Hiçbir maddenin ve 
enerjinin bulunmadığı, içinde ev-
renin genişlediği sonsuz, varsa-
yımsal mekân.

Uzay: Gök cisimleri arasın-
da yer alan madde ve enerji ba-
kımından seyreltik bölge.

Uzam: Sınırları belli uzay 
parçası. 

 

BÜYÜK PATLAMA TEORİSİNE İŞARET EDEN BULGULAR
İnsanların gözü yalnızca elektromanyetik dalga spektrumunun 

görünür bölgesindeki ışınları görebilir. Gözümüz diğer ışınları da görme 
konusunda daha hassas olsaydı bize doğru yaklaşan bir otomobilin, 
rengı̇ ne olursa olsun, bize yaklaştıkça renginin mavileştiğini, bizden 
uzaklaştıkça da kırmızılaştığını görebilecektik. Bu olay, ışınların dalga 
boyu ile ilişkilidir.

o
100 A

o
1 A

-2 o
10   A

12 o
10   A

10 o
10   A

8 o
10   A

7 o
10   A

o
7000 A

o
4000 A

-4 o
10   A

-7 o
10   A

Mor ötesi ışınların dalga boyları kızıl ötesi ışınların dalga boylarından 
küçüktür. Uzaklaşan bir ışının dalga boyu gittikçe büyür ve bir süre sonra o ışın 
mikrodalga veya radyo dalgası olarak tespit edilebilir.
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(Dalga boyu)

1 Angstrom(A) = 10-10 m
o

Bütün frekansları kapsayan elektromanyetik ışın dizisine 
elektromanyetik dalga spektrumu denir. Gök adalardan gelen ışınların 
dalga boyu ve frekansına göre elektromanyetik dalga spektrumundaki 
yerleri gözlemlenen gök adanın tayf çizgilerini oluşturur. 

Gök adanın bize yaklaşmasına veya uzaklaşmasına bağlı olarak 
eketromanyetik dalga spektrumundaki tayf çizgilerinin yerleri değişir. 

Dalga boyu ile frekansın 
çarpımı ışık hızına eşittir.

ʎⱱ = c ⱱ = c
ʎ
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Gök ada bizden uzaklaşıyorsa gelen ışının dalga boyu küçülür, frekansı 
büyür ve elektromanyetik dalga spektrumundaki tayf çizgileri kırmızıya 
doğru kayar. Meteorolog ve matematikçi olan Rus Alexander Friedmann 
(Aleksandır Freydmın), 1922 yılında evrenin genişliyor olabileceğini fark 
etti. Friedmann’dan bağımsız olarak çalışan Belçikalı kozmoloji uzmanı 
Georges Lemaitre (Corc Lömatr) de 1927’de evrenin genişlediğinin 
kanıtı olarak gök adaların tayflarındaki tayf çizgilerinin kırmızıya (kızıl 
ötesi ışınlara doğru) kaymalarını gösterdi. 

1929 yılında Edwin Hubble (Edvin Habıl), yaptığı araştırmalarla 
gök adaların tayf çizgilerindeki kırmızıya kayma oranlarının bize olan 
uzaklıklarıyla doğru orantılı olduğunu fark etmiş ve bu durumu kırmızıya 
kayma yasası olarak ortaya koymuştur.

Yukarıdaki şekilde yer alan tayf çizgileri incelendiğinde c’deki tayf 
çizgisinin kırmızıya kayma oranının %110 olması daha uzak yıldızların 
uzaklaşma hızlarınında yüksek olduğunu gösterir. Yıldızlarda gök 
adalarda yer aldığına göre merkezden daha uzak gök adaların 
uzaklaşma hızlarının da yüksek olduğu anlaşılır. 1964 yılında Arno 
Penzias (Arno Penziyas) ve Robert Wilson (Rabırt Vilsın), Bell 
Laboratuvarı’nda bir haberleşme uydusundan parazitsiz ve ayrıntılı 
radyo dalgaları alabilmek için (haberleşme uydusundan gelen sinyaller 
radyo ışınları olarak geleceğinden) yandaki resimde gördüğünüz anteni 
geliştirdiler. Ancak bu antenle tesadüf eseri uzayın görünürde boş 
bölgelerinden mikrodalga ışınlarının yayılıyor olduğunu tesbit ettiler. 
İnsan gözü şu ankinden daha hassas olsaydı ve mikrodalga ışınlarını 
görebilseydi geceleri gökyüzünün karanlık değil bir ampulün içi gibi 
bembeyaz olduğunu fark ederdi.

Mikrodalga ışınları (kozmik fon arka planı) Büyük Patlama 
Teorisi’ne göre patlamadan günümüze kalan ışınlardır. Büyük Patlama 
Teorisi’ne göre evren genişlemeden önce aşırı derecede yoğun ve 
sıcak bir hâldeydi. Bu hâle benzer koşulların oluşturulduğu “parçacık 
hızlandırıcılar” ile yapılan deney sonuçları teoriyi doğrulamaktadır. 

a) Samanyolundaki (gök adamız) bir yıldızdan elde edilen karakteristik 
tayf çizgileri, b) Samanyoluna yakın bir gök adadaki yıldızdan elde edilen tayf 
çigileri, c) Samanyolundan daha uzak bir gök adadaki yıldızdan (gök adamıza 
uzak) elde edilen tayf çigileri

Samanyolundaki
yıldız

%10 kırmızıya 
kayma

% 110 
kırmızıya kayma

a)

b)

c)

Uzay her yöne eşit bir 
biçimde genişlemektedir, mad-
de genişlemez.

Büyük Patlama’yla elementlerin nasıl oluştuğunu kısaca özetleyelim:

• Patlamadan 10-43. saniyeye kadar geçen süre Planck Zamanı olarak 
adlandırılıyor. Bu süreçle ilgili bir bilgi bulunmuyor.

1960-1966 yıllarında atılan 
uyduların sinyallerini almak için 
geliştirilen bu anten, 13,7 milyar 
yıl önce Big- Bang ile ortaya çı-
kan radyo dalgalarını saptama-
yı başarmıştır.
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• 10-43. saniyeden 10-32. saniyeye kadar evren aşırı derecede genişledi. 
Bu dönemde evren bir atom boyutundan bir portakal boyutuna ulaştı. 
Ortamda temel parçacıklar (kuarklar, leptonlar...) vardı.

• 10-32. saniyeden 10-6. saniyeye kadar geçen süre ön büyüme 
evresiydi. Genişleme nedeniyle sıcaklık 1027 oC’a kadar düşmüştü. 
Ancak evren hâlâ çok sıcaktı ve elektron, kuark ve diğer parçalardan 
oluşmuş kaynayan bir çorbaya benzemekteydi.

• 10-6. saniyede hızlı bir soğuma evresi başladı ve sıcaklık 1013 oC’a 
kadar düştü. Böylece kuarklar proton ve nötronları oluşturabildi. 
Ancak bu aşamada evrenin büyük bir kısmı hâlâ foton ağırlıklıydı. 
Çok yüksek enerjiye sahip bu fotonlar çarpıştıklarında, pozitron-
elektron çiftleri üretiyordu. Bu aşamada nötronlar; proton, elektron ve 
antinötronlara parçalandı.

Genişleyen evren teorisi-
ne göre evren çok yoğun bir 
durumdayken günümüzdeki 
hâlini almıştır. Bu genişleme 
hareketinin şiddetine gön-
derme yaptığı için “Büyük 
Patlama“ terimi kullanılma-
ya başlanmıştır. Bu terimi ilk 
olarak 1950 yılında bir radyo 
programında, durağan evren 
modelinin savunucularından 
Fred Hoyle (Firet Hoyl) rakip 
olarak gördüğü genişleyen 
evren teorisi ile alay etmek 
için kullanmıştır. Büyük Pat-
lama terimi özel bir yerdeki 
patlamayı kastetmemektedir.

n    p  +  e-  +   ve       veya

1 n    1 H  +  0 e  +  ve0 1 -1  ve = kütlesi çok küçük, yüksüz antinötrino

Bu tepkime sonucunda ilk hidrojen çekirdeği ortaya çıktı. Bu 
çekirdekler, daha sonra döteryum çekirdeklerini oluşturdu. Ama oluşan 
çekirdekler, kararsız olduğu için, izleyen çarpışmalar sonucunda 
hemen parçalandı.

• 3,20. dakikada, yaklaşık her 7 protona karşı 1 nötron bulunuyordu.
• 3,46. dakikada sıcaklığın düşmesi ile döteryum (1

2H) çekirdeklerinin 
kararlılığı arttı. Oluşan nötronların hemen hepsi protonlarla birleşip 
döteryum oluşturmaya başladı.

1
1H  + 0

1n    1
2H  + g                g = kütlesi sıfır olan gama ışını 

Evrendeki hidrojen bolluğunun nedeni yukarıdaki  tepkimenin geri 
yönde daha hızlı olmasıdır. Bu tepkime sınırlayıcı bir tepkimedir.  
Döteryumlar ya önce bir protonla kaynaşıp 2

3 He oluşturduktan sonra 
nötron yutarak ya da önce nötron yutup 1

3 H oluşturduktan sonra bir 
protonla kaynaşarak helyum-4 (2

4He) çekirdeklerini oluşturmaya 
başladılar. 

1
2H  +  0

1n   1
3H  + g

1
3H  +  1

1H   2
4He  + g  

veya
1
2H  + 1

1H    2
3He  + g

2
3He  + 0

1n    2
4He + g 

Gama ışını, atom altı 
parçacıkların elektromagne-
tik etkileşiminden kaynakla-
nan ışınım türüdür.

Evren bu aşamada kütlece 0,75 oranında 1
1H ve 0,25 oranında 

2
4He çekirdeklerinden oluşuyordu. 1

2H çekirdeklerinden bazıları, 

2
4He çekirdekleriyle birleşerek kararlı olan 3

6Li çekirdeklerine veya 
nötron yutarak kararsız tirityumlara (1

3H) dönüştüler. Bu sırada, 2
4He 

çekirdeklerinin 2
3He veya 2

4He ile kaynaşması sonucunda az miktarda 
berilyum-7 veya berilyum-8 çekirdekleri oluştu. Ancak bunlar kararsız 
olduklarından bozundular. Bu aşamada evren çok hızlı soğuduğu 
için lityumdan daha ağır çekirdekler oluşamadı. Bu çekirdeklerin 
oluşabilmesi için gereken basınç ve sıcaklığı sağlayacak ortama 
ihtiyaç vardı.

• Büyük Patlama’dan 300000 yıl sonra sıcaklık 10000 oC’a düştü. 
Elektronlar, proton ve nötronlarla bir araya gelerek atomları oluşturdu. 
Büyük Patlama Teorisi’ne göre, evrenin ilk hızlı genişleme ve soğuma 
dakikalarındaki nükleer süreçlerde hafif elementler (hidrojen, helyum, 
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lityum) oluşmuştur. Günümüzde hidrojen ve helyumun evrendeki oranı, 
yapılan teorik hesaplamalara göre Büyük Patlama’dan sonra oluşan 
ve günümüze kadar kalması gereken hidrojen ve helyum oranıyla 
uyumludur. 

Büyük Patlama sonrasında oluşan ilk atomlar neden hafif atomlardır? 
Daha ağır çekirdeğe sahip atomların oluşması için gerekli şartlar 
nelerdir? 

• Büyük Patlama’dan 1 milyar yıl sonra evrenin sıcaklığı oldukça 
(-200 oC) düştü. Hidrojen ve helyum gazları arasındaki kütle çekimi 
sayesinde dev bulutlar oluştu. Dev bulutlar, gök adaları; daha küçük 
gaz yığınları ise kütlesi, Güneş’in kütlesinden daha büyük ilk yıldızları 
oluşturdu. İlk yıldızlardaki hidrojen atomu çekirdekleri, nükleer füzyon 
tepkimeleri (yüksek basınç ve sıcaklığın etkisi) sayesinde birbirleriyle 
kaynaşarak helyuma dönüştü. 

• İlk yıldızların helyumdan daha ağır elementleri oluşturamadan çok 
şiddetli patlamalarla dağıldığı sanılmaktadır. Bu patlamalarda ortaya 
çıkan sıcaklık ve basıncın çok yüksek olması hidrojen ve helyumdan 
daha ağır çekirdeklerin ortaya çıkmasını sağladı. Fakat bu şekilde 
oluşan ağır çekirdeklerin miktarı çok azdı. Bu ağır çekirdekler, ikinci 
nesil yıldızların kimyasal bileşiminde rol oynadılarsa da evrendeki 
elementlerin bolluk oranları çok fazla etkilenmedi. Daha sonra yeni 
yıldızlar ve gezegenler oluştu. İkinci nesil yıldızların sayısı ilk yıldızların 
sayılarına göre daha fazlaydı. İkinci nesil yıldızlarda az da olsa ağır 
elementlerin bulunması, merkezlerindeki sıcaklığın 100000000 oC’un 
üzerine çıkmasını sağladı. Bu sıcaklık bir dizi nükleer füzyon tepkimesi 
için gerekli şartı sağlamış oldu. 

• Yıldızın yaşı ilerledikçe merkezindeki basınç ve sıcaklık yükselir. 
Sıcaklık 100 milyon oC’a ulaştığında merkezdeki helyum çekirdekleri 
kaynaşmaya ve (üç helyum çekirdeğinin kaynaşması ile) karbon 
çekirdekleri oluşturmaya başlar. İç katmanda üretilen karbon 
çekirdekleri, daha ağır olduklarından daha iç katmana doğru ilerler. 
Sıcaklık arttıkça karbon atomları ile helyum atomları nükleer füzyon 
tepkimesine girerek oksijen üretmeye başlar.

Hafif çekirdekler daha ağır 
çekirdekleri oluştururken enerji 
açığa çıkar. Nükleer tepkimeler 
kimyasal tepkimelere kıyasla ol-
dukça yüksek enerji verirler. 

Nükleer füzyon tepkimelerine 
nükleer yanma tepkimeleri de 
denir. Nükleer yanma tepkime-
leri ile kimyasal yanma tepkime-
lerinin karıştırılmaması gerekir.  

Yıldızın yaşı ilerledikçe yukarıdaki 
tepkimeye benzer nükleer tepkimelerle 
yıldızın içinde, atom numarası 26’ya 
kadar olan elementler oluşur. Böylece 
yıldız soğan gibi katmanlı bir yapıya 
bürünür. Şekil 1.1.1’de bu yapı şematik 
olarak gösterilmiştir.

12
  6 C    +  

4
2He     

16
  8 O +  g

Şekil 1.1.1 Yaşamının ileri aşama-
larında bulunan büyük kütleli bir yıldızın  
katmanları ve bu katmanlarda bulunabile-
cek bazı elementler

Si
O
Ne
C
He
H

Fe

1.1.2 Ağır Elementlerin Oluşumu 
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Şekil 1.1.1’de gösterildiği gibi yıldızlardaki elementler, yıldızda 
gerçekleşen nükleer füzyon ürünleridir. Ancak atom numarası 26’dan 
daha büyük elementlerin yıldızlarda oluşamaması Grafik 1.1.1’den de 
anlaşılacağı gibi 56Fe elementinin en kararlı çekirdeğe sahip oluşuyla 
açıklanabilir. Bu kararlılık nükleon başına bağlanma enerjisi (çekirdek 
bağlanma enerjisi) ile ilgilidir.

Bilim insanları, yıldızların içinde gerçekleşen olayları gözlemleyerek 
evreni oluşturan elementlerin nasıl ortaya çıktığını anlamaya çalışıyorlar. 
Evrendeki elementlerin büyük bir kısmı (hidrojen) Büyük Patlama’nın 
kısa bir süre sonrasında, bir kısmı ise yıldızlarda (karbon, oksijen, 
demir) oluşmuştur. Evrendeki daha ağır elementlerin (iyot, molibden vb.) 
oluşabilmesi için yıldızlardaki koşullardan fazlası gerekir. Bu koşullar 
çok büyük kütleli yıldızlar patladıklarında (Süpernova Patlaması) ortaya 
çıkar.

Süpernova Patlamalarında çekirdek, yoğun bir nötron bombardıma-
nına uğrar. Bunun sonucunda çekirdek yakaladığı nötronlarla daha ağır 
bir izotopa dönüşür.

Daha sonra çekirdek, β parçacığı (e-) fırlatır. β bozunmasına uğrayan 
çekirdeğin kütle numarası değişmezken atom numarası 1 artar. Böylece 
yeni bir element oluşur.

Düşük enerjili yıldızlarda 
küçük atom numaralı çekirdek-
ler (hidrojen, helyum), yüksek 
enerjili yıldızlarda ise daha 
büyük atom numaralı (karbon, 
oksijen) çekirdekler füzyona 
uğrar. Yıldızdaki çoğu çekirdek 
demire dönüştüğünde, demi-
rin füzyonu için gerekli yüksek 
enerji sağlanamadığından, yıl-
dız; kütlesine göre bir beyaz 
cüceye, kızıl deve veya kara 
deliğe dönüşür.

Büyük kütleli yıldızlar, 
yakıtlarını daha hızlı 
tükettiklerinden, daha kısa 
yaşarlar ama daha parlaktırlar. 
Kısa süren parlak yaşamları, 
Süpernova Patlamaları ile 
sona erer. Yıldız yakıtını 
tüketince soğumaya başlar. 
Yanmış bir evin çatısının 
çökmesi gibi, yıldızın dış 
tabakası çöker. Bu çökme çok 
büyük şok dalgaları yaratır 
ve yıldızın büzülmüş olan dış 
tabakası büyük bir patlama ile 
uzaya dağılır. Bu patlamaya 
Süpernova Patlaması denir.

98
42 Mo    +  

1
0 n    

99
42 Mo +  g

99
42 Mo    

99
43 Tc  +  e-+  u

Grafik 1.1.1 Çekirdek bağlanma enerjisi. Bağlanma enerjisi ne kadar 
büyükse çekirdek o kadar kararlıdır. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi 
Fe elementinde en yüksektir. 

Yeni element başka bir nötron yakalayarak daha ağır çekirdeklere 
dönüşebilir. Kısacası Süpernova Patlamaları ile ağır çekirdekler, nötron 
bombardımanına ve β bozunmasına uğrayarak daha ağır çekirdekleri 
oluşturur.
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1.1.3 Elementlerin Bolluk Oranları

Çizelge 1.1.1’den de anlaşılacağı gibi evrenin ve Dünya’nın element 
bileşimleri farklıdır. Bu farklılığın nedeni elementlerin oluşum süreci ile 
ilgilidir. Elementler nükleer füzyon tepkimeleri ile oluşmuştur. Füzyon 
tepkimelerinin gerçekleşebilmesi için yüksek sıcaklık ve basınca ihtiyaç 
vardır. Bu şartlar yıldız büyüklüğünde gök cisimlerinin merkezlerinde 
gerçekleşir. Atom numarası 26’dan büyük olan elementler ise 
süpernova patlamaları sonucu ortaya çıkmıştır. Dünya’daki elementler 
ve bu elementlerin bolluk oranları dikkate alınarak geliştirilen teorilere 
göre Güneş sistemimiz, dolayısıyla Dünya’mız ömrünü tamamlamış bir 
yıldızın kalıntılarından oluşmuştur.

Şekil 1.1.2 a ve b’den de anlaşılacağı gibi yıldızın yaşı ilerledikçe o 
yıldızdaki elementlerin türü artar. 

Çizelge 1.1.1’de bazı elementlerin evrendeki ve Dünya’daki 
bolluk yüzdeleri (atom sayısı bakımından) görülmektedir. Dünya’daki 
elementlerin bolluk oranları dikkate alındığında Dünya’mız nasıl bir 
kozmik geçmişe sahip olabilir?

Element Atom 
Numarası

Evrendeki 
%

Dünya’daki 
%

Hidrojen 1 91 0,14
Helyum 2 9 *
Karbon 6 0,02 0,03
Azot 7 0,04 *
Oksijen 8 0,06 47
Sodyum 11 * 2,8
Magnezyum 12 * 2,1
Alüminyum 13 * 8,1
Silisyum 14 * 25,7
Fosfor 15 * 0,07
Kükürt 16 * 0,03
Klor 17 * 0,01
Potasyum 19 * 2,6
Kalsiyum 20 * 3,6
Demir 26 * 5,0

* Eser miktarda bulunduğunu gösterir.

Çizelge 1.1.1 Evrendeki ve Dünya’daki bazı elementlerin bolluk yüzdesi

Şekil 1.1.2 a) Yaşamının ilk aşamalarında bulunan bir yıldız ve bu yıldızda 
bulunan elementler. b) Yaşamının ileri aşamalarında bulunan bir yıldız ve bu 
yıldızda bulunan elementler.

Si
O
Ne
C
He
H

Fe

He

H

a) b)

Samanyolu’nda 100 mil-
yar dolayında yıldız vardır. 
Güneş sistemimizdeki en 
büyük gök cismi Güneş’tir ve 
Güneş sistemindeki bütün 
maddenin % 99,86’sını oluş-
turur. 
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Yer Kabuğundaki Bolluk 
Oranı Yüksek Elementler Yer Kabuğundaki Bileşikleri

Alüminyum Alüminyum silikat
Demir Demir silikat
Kalsiyum Kalsiyum silikat
Sodyum Sodyum silikat
Magnezyum Magnezyum silikat
Potasyum Potasyum silikat

Çizelge 1.1.2 Bolluk oranı yüksek elementler ve bu elementlerin yer 
kabuğundaki bolluk oranı yüksek bileşikleri

1.1.4 Yer Kabuğundaki Bileşikler

Yer kabuğu iki katmandan 
oluşur. Bu katmanlardan en üst-
te yer alana sial adı verilir. Sial 
adı, bu katmanda silisyum (Si) ve 
alüminyum (Al) elementlerinden 
oluşan alüminosilikat tipi kayaç-
ların bol miktarda bulunmasından 
dolayı verilmiştir.

Dünya’da en bol bulunan ilk üç element; oksijen ( % 47), silisyum      
(% 25,7) ve alüminyum (% 8,1)’dur. Bu elementler genellikle yeryüzünde 
silikat, oksit ve alüminasilikatlar hâlindedir. Örneğin yeryüzündeki 
oksijen ve alüminyum bol miktarda alüminyum oksit (Al2O3) bileşiği 
hâlinde bulunur. Alüminyum oksit de yer kabuğunda oksit tipi kayaçların 
yapısında bol miktarda vardır.

Çizelge 1.1.2’de yer kabuğundaki bolluk oranı yüksek bazı elementler 
ile bu elementlerin bolluk oranı en yüksek olan oksijen ve silisyumla 
yaptıkları bileşikleri görmektesiniz.

Yer kabuğundaki bolluk oranı yüksek elementler (silisyum ve oksijen 
gibi), bolluk oranı yüksek bileşikler oluşturur.

Yer kabuğunda silikat, oksit ve alüminasilikat tipi kayaçların çok 
bol olması, oksijen, silisyum ve alüminyumun doğal bolluğundan 
kaynaklanır.

Güneş sistemimiz, ömrünü tamamlamış bir yıldızın dağılmış 
artıklarından meydana gelmiştir. Bu artıklar kütle çekiminin etkisiyle 
bir merkez etrafında dönerek yoğunlaşmıştır. Merkezde yoğunlaşan 
çoğunlukla hidrojen ve helyum molekülleri, Güneş’i oluşturmaya 
başlamış, çevresinde ise gezegenler oluşmuştur.

Çizelge 1.1.1’den de anlaşılacağı gibi Dünya’daki oksijen, silisyum, 
alüminyum ve demir elementlerinin bolluk yüzdesi; evrendeki oksijen, 
silisyum, alüminyum ve demir elementlerinin bolluk yüzdesinden daha 
fazladır. Bunun nedeni Grafik 1.1.1’deki kararlılık kuşağıyla açıklanabilir.  
Bu element atomlarının kütle numaraları dikkate alındığında izotop 
çekirdeklerinin, diğer elementlerin izotop çekirdeklerine göre daha kararlı 
olduğu görülür. Ayrıca bu çekirdekler daha ileri füzyon tepkimelerine 
yatkın değildirler. Dünya’da yaşam için uygun koşullar oluşması 
sonrasında özellikle bitkilerin ve yaptıkları fotosentez ile atmosferin 
yapısal bileşimi önemli oranda değişmiş ve oksijen oranı yükselmiştir. 



Eski zamanlarda insanlar, buldukları renkli 
kayaçları ezerek toz hâline getirmişler ve hayvan 
yağlarıyla bu tozları karıştırarak çeşitli renkler elde 
etmişlerdir. Resimde gördüğünüz mavi renk, bir bakır 
bileşiği olan azuritten; kırmızı renk, demir bileşiği olan 
hematitten; sarı renk, arsenik bileşiği olan orpimentin-
den elde edilmiştir.

Tabiattaki maddelerin her zaman doğrudan 
kullanılma olanağı yoktur. Birçok alanda kullandığımız 
elementler tabiattan nasıl elde edilir?

Elementler Nasıl Elde Edilir?2

İçerik

1.2.1 Mineral ve Cevher
1.2.2 Kömürle İndirgeme
1.2.3 Hidrojenle İndirgeme
1.2.4 Aktif Metalle İndirgeme
1.2.5 Elektroliz ile Metal Üretimi
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Metallerin, doğal kaynaklar-
dan elde edilmesi ve kullanım 
amacına uygun bir biçimde ha-
zırlanmasına metalurji denir. 

Bazı mineraller (opal (SiO2•nH2O) gibi) amorf katılardır. Minerallerin 
büyük bir kısmı ise kristal durumdadır. Kristalllerin düzgün yüzeylerle 
çevrilmiş geometrik şekilleri vardır. Kuvars (SiO2) ve halit (NaCl) 
kristal hâldeki minerallerdir. Elmas (C), zümrüt (Be3Al2(SiO3)6), topaz 
Al2SiO4(OH, F)2 gibi kıymetli ve renkli taşlar (mücevherler) da kristaller 
için en güzel örneklerdir. 

Her mineralin kimyasal bir formülü vardır. Başlıca mineral türleri ve 
formülleri Çizelge 1.2.1’de görülmektedir. 

Bütün metallerin kaynağı yer kabuğu (litosfer)dur. Doğada bulunan, 
belirli kimyasal bileşimi, düzenli atomik yapısı olan homojen ve 
çoğunlukla katı maddelere mineral denir. Resim 1.2.1’de magnezyum 
minerallerinden biri olan manyeziti görmektesiniz.

Elde edilmeye değer miktarda bir veya birden çok element içeren 
minerallere cevher ya da filiz denir. Resim 1.2.2’de magnezyum 
minerallerinden biri olan manyeziti içeren cevheri görmektesiniz.

1.2.1 Mineral ve Cevher 

Mineral türü Örnekler
Soy metaller Cu, Ag, Au, Pd, Pt

Oksitler
Al2O3•2H2O (boksit), Fe2O3 (hematit), Fe3O4(manyetit) 
FeCr2O4 (kromit), FeWO4 (volframit), SnO2 (kasiterit), 

MnO2 (piroluzit), TiO2 (rutil), Cu2O (kuprit)

Sülfürler
Ag2S (arjantit), Cu2S (kalkasit), CuS (kovalit), PbS (galen), 

ZnS (çinko blend), HgS (zinober), FeS2 (pirit), CuFeS2(kalkopirit), 
Bi2S3(bizmutit)

Sülfat ve 
Karbonatlar

CaCO3(kalsit), MgCO3 (manyezit), CaMg(CO3)2 (dolamit),
FeCO3 (siderit), PbCO3 (seruzit), Cu2CO3 (malahit)

Halojenürler NaCl(halit), KCl (silvit), AgCl (kerargrit) KCl•MgCl2(karnalit),
 CaF2(florit), Na3AlF6(kriyolit)

Silikatlar Be3Al2(SiO3)6 (beril), ZrSiO4 (zirkon) Sc2Si2O7 (thorvetit)

Fosfatlar AlPO4•2H2O (variskit), CuAl6(PO4)4• (OH)8• 4-5H2O (turkuaz)

Resim 1.2.1 Manyezit minerali 

Çizelge 1.2.1 Başlıca mineral örnekleri

Not: Çizelgedeki mineral ad ve formüllerini ezberlemenize gerek yoktur. Konunun daha iyi 
anlaşılması için verilmiştir.

Resim 1.2.2 Manyezit cevheri 

Resim 1.2.3 Opal minerali 

Resim 1.2.4 Kuvars minerali 
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Resim 1.2.2’de gördüğünüz manyezit cevherinden magnezyum 
nasıl elde edilir? Cevherlerden metal elde etme sürecindeki işlem 
basamaklarını kısaca şu şekilde özetleyebiliriz.

1. Kırma-öğütme

Gang’ın uzaklaştırılma işlemine ilk olarak kırma-öğütme ile başlanır.
Bu amaçla cevher birkaç defa öğütülür. Son öğütme, yeni oluşan 
yüzeylerin oksitlenmesini önlemek için genellikle su altında yapılır. 

2. Zenginleştirme 

Cevherdeki gangın ayrılması için uygulanan fiziksel yöntemlerdir.Cev-
herin zenginleştirilmesi için mineralin özelliğine bağlı olarak flotasyon (Re-
sim 1.2.6), yoğunlukla ayırma (Resim 1.2.7), manyetik ayırma (Şekil 1.2.2) 
ve sıvılaştırarak ayırma işlemlerinden biri veya birkaçı uygulanır.

Flotasyon (yüzdürme) işleminde, elde edilecek minerale hidrofobik 
özellik kazandırmak için köpük oluşturucular kullanılır. Köpük 
oluşturucular hidrofob özellik gösteren partiküllerin sıvı yüzeyinde 
kalmasını sağlar (Şekil 1.2.1’deki A partikülü). Hidrofilik özellik gösteren 
partikül ise sıvı filmi ile kaplanarak yer çekimi etkisi ile aşağı doğru 
hareket eder (Şekil 1.2.1 B partikülü). Yüzen partiküller sıvı yüzeyinde 
kalırken ıslanan partiküller kabın tabanında toplanır. Birçok cevhere, 
özellikle Cu, Pb, ve Zn cevherlerine uygulanan bir yöntemdir.

Resim 1.2.6 Flotasyon işlemi

Cevherler genellikle kum, kil 
ve granit gibi istenmeyen mad-
deler içerir. Bu madddelere gang 
denir.

Resim 1.2.5 Cevheri kırma 
ünitesi

Resim 1.2.7 Yoğunluk farkı-
nın büyük olduğu durumlarda yo-
ğunlukla ayırma yöntemi kullanı-
lır. Teknolojik olmayan bu yön-
tem altın ve gümüş taneciklerinin 
gangdan ayrılmasını sağlar.

3. Kavurma

Sülfürlerin ya da karbonatların bol hava ile ısıtılarak oksidine 
dönüştürülmesi işlemine kavurma denir. Sülfür tipi cevherlerden 
kükürdü uzaklaştırmak için bu yöntem kullanılır.

2ZnS  +  3O2    2ZnO  +  2SO2

Ancak bazı metaller aşağıdaki tepkimede olduğu gibi sülfür tipi 
cevherlerin kavrulması ile doğrudan elde edilir. Kavurma sırasında 
indirgenme gerçekleşir.

HgS  +  O2    Hg  +  SO2

Bakır da Cu2S’den kavurma yöntemiyle elde edilir. Kavurma 
sonucunda ortaya çıkan SO2 gazı çevre kirliliğine ve asit yağmurlarına 
neden olduğu için SO2 doğrudan havaya verilmemelidir. Bunun için 
SO2, H2SO4’e dönüştürülebilir.

4. İndirgeme

Cevherlerden metal elde etme sürecinde kullanılan işlemlerden biri 
de indirgemedir. İndirgeme işleminde kullanılabilecek indirgenleri ve  
hangi durumda hangi indirgenin kullanılacağını ayrı bir başlık altında 
inceleyelim.

Şekil 1.2.1 Flotasyon işleminde 
hidrofob (A) ve hidrofil (B) özellik 
gösteren tanecikler.

köpük oluşturucu ile partikül 
arasındaki boşluk

Şekil 1.2.2 Doğal olarak man-
yetik özellik gösteren mineraller 
güçlü mıknatıslarla manyetik ol-
mayan minerallerden ayrılabilir. 
Manyetik özellik gösteren mine-
raller toz hâline getirildikten sonra 
taşıyıcı bant üzerine serilir ve ya-
tay olarak sürüklenir.

A B

SU

partikül

Toz haline getirilmiş mineral

manyetik 

özellik gösteren

manyetik bant
manyetik 

olmayan
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Erime noktası düşük metal-
ler (Cu, Bi,...) gangdan sıvılaş-
tırılarak ayrılır. Ag, Au gibi me-
tallerin sıvılaştırılarak cıva ile 
amalgamları oluşturulur. Olu-
şan amalgam, gangdan ayrılır. 
Amalgam içindeki metaller, da-
mıtılarak serbest hâle getirilir-
ler. Elde edilen cıva metal elde-
si için tekrar kullanılabilir. 

Aşağıdaki tepkime geri yönde ekzotermiktir ve bu tepkimenin ileri 
yönde olabilmesi için ortam sıcaklığının yaklaşık 750 oC olması gerekir. 

  2FeO(k)    2Fe(k)  +  O2(g)  

1.2.2 Kömürle ( Karbonla) İndirgeme

Tepkimelerde demir, krom, kurşun ve  bakır indirgenen, karbon ise 
yükseltgenendir. Kokla indirgeme yüksek sıcaklığa dayanıklı fırınlar 
gerektirir. Bu tip fırınların yapımı ve işletilmesi oldukça pahalıdır. Kokla 
indirgemenin diğer bir sakıncası da Mg gibi aktif metallerin tepkimelerinin 
iki yönlü olmasıdır.

         MgO  +  C    Mg  +  CO

FeO(k)  +  C(k)    Fe(k)  +  CO(g)

Cr2O3(k)  +  3C(k)    2Cr  +  3CO(g)

PbO(k)  +  C(k)    Pb(k)  +  CO(g)

Cu2O  +  C(k)    2Cu(k)  +  CO(g)

2+ 2- 0 0 2+

2+

2+

2+

2+

1+

2-

2-

2-

2-

2-

3+ 2- 0 0

0 0

2- 0 0

MoO3(k)  +  3H2(g)    Mo(k)  +  3H2O

WO3(k)  +  3H2(g)    W(k)  +  3H2O

6+ 2- 0 0 1+ 2-

6+ 2- 0 0 1+ 2-

Metaller bileşiklerinde pozitif değerlikli olduklarından metalin elde 
edilmesinde indirgenme işleminin yapılması gerekir. Bazı metallerin 
indirgenme işleminden önce mineralin okside veya halojenüre 
dönüştürülmesi gerekir. İndirgenme, enerji gerektiren bir olaydır. 
Metal oksitler, yüksek sıcaklıkta termal bozunmaya (piroliz) uğrayarak 
metallere indirgenir. Aşağıdaki tepkimelerde metal bileşiklerindeki 
metaller termal bozunma ile serbest hâle indirgenmiştir. 

ZrI4    Zr  +  2I2

CuO    Cu +  1/2O2

Δ

İndirgeme işlemi için yüksek sıcaklıklara çıkmak ekonomik açıdan 
uygun değildir. Bu nedenle bir metali bileşiğinden indirgeyerek ayırmak 
için ayrılacak metalden daha elektropozitif metal, ametal veya uygun 
bileşik kullanılır. Bu amaçla C, H2, Al, Mg, Ca, K, Si, CaC2 gibi kuvvetli 
indirgenler tercih edilir.

Teorik olarak bütün metal oksitleri karbon ile indirgenebilir. Metalurjide 
karbon kaynağı olarak çeşitli kömürler kullanılır. Demir, krom, kurşun, 
bakır gibi element oksitlerinin karbon ile indirgenme tepkimeleri, bu 
tepkimelerdeki türler ve yükseltgenme basamakları aşağıda verilmiştir.

Bu tepkimelerde yine metal indirgenen, hidrojen ise yükseltgenendir. 
O hâlde karbon ve hidrojenin metallerin indirgenme tepkimelerindeki  
işlevleri benzerdir. 

Molibden ve tungsten, oksitlerinin hidrojen ile indirgenmesinden 
elde edilir.

1.2.3 Hidrojenle İndirgeme

Δ

Δ
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Kimyasal tepkimelerde hangi durumda hangi indirgen kullanılır? 
Hangi indirgenin kullanılacağı standart indirgenme potansiyeli dikkate 
alınarak belirlenebilir mi? 

İndirgenecek metalin standart indirgenme potansiyeline göre 
indirgen seçilir. Örneğin standart indirgenme potansiyelleri göz önünde 
bulundurulduğunda periyodik tablonun sağındaki metallerin oksitleri 
kokla indirgeme yöntemine uygundur. 

  Mn3O4  +  4C    3Mn  +  4CO

  Co3O4  +  4C    3Co  +  4CO

Aşağıda verilen yarı reaksiyonları ve standart indirgenme 
potansiyellerini inceleyerek potasyum metalini bileşiklerinden 
elde edebilmek için hidrojenin uygun indirgen olarak kullanılıp 
kullanılamayacağını tartışınız.

2H+
(suda) + 2e-   H2(g)   E0 = 0,000 V

K+ 
(suda) +e-  K(k)       E0= -2,93 V

Potasyumun indirgenme potansiyeli çok düşüktür. Bu nedenle 
hidrojen ile indirgenemez. Bu tip metaller daha ucuz olan başka bir 
elementle indirgenir. Örneğin potasyum metalinin bileşiklerinden elde 
edilebilmesi için sodyumla indirgenme iyi bir yöntemdir.

KCl(s) NaCl(s)+  Na(s)
+  K(g)

“Karbon ile indirgeme”, “hid-
rojen ile indirgeme”, “aktif me-
tal ile indirgeme” gibi ifadelerin 
karşılığı olarak yazılan tepki-
meler gerçekte birer redoks 
tepkimesidir. Bu tepkimeler ad-
landırılırken elde edilecek me-
tal esas alınmış, metal katyonu 
indirgendiği için de tepkime, 
”indirgenme” şeklinde adlandı-
rılmıştır. Bu tepkimelerin tama-
mının bir indirgenme tepkimesi 
olmadığı yandaki tepkimeler-
den de anlaşılmaktadır. 1.2.5 Elektroliz İle Metal Üretimi

Çizelge 1.2.2’de bazı metal ve ametallerin indirgenme potansiyelleri 
verilmiştir. Çizelgeden faydalanarak indirgenlerle metal, yükseltgenlerle 
ametal hâline dönüştürülemeyecek element olup olamayacağını 
tartışınız.

Yarı Tepkime E0(V)
2H+

(aq) + 2e-  H2(g)  0,00 

Li+(aq) + e-  Li(k) -3,05

Na+
(aq) + e-  Na(k) -2,71

K+
(aq) + e-  K(k) -2,93

Yarı Tepkime E0(V)
Mg2+

(aq)+2e- Mg(k) -2,37
Al3+

(aq) + 3e-  Al(k) -1,66

F2(g) + 2e-  2F-
(aq)

2,87

Cl2(g) + 2e-  2Cl-(aq)
1,36

Çizelge 1.2.2 Bazı kimyasal türlerin standart indirgenme potansiyelleri

Çizelge 1.2.2’de verilen lityum, sodyum, magnezyum ve 
alüminyumun standart indirgenme potansiyellerini incelediğimizde 
bu elementlerin indirgenme ile bileşiklerinden elde edilemeyeceğini 
anlarız. Lityum, bütün elementler içinde standart indirgenme potansiyeli 
en düşük elementtir ve lityumu indirgeyecek başka bir element yoktur. 
Lityum gibi standart indirgenme potansiyeli düşük olan bazı elementler 
genellikle oksit veya halojenürlerinin erimiş hâllerinin elektrolizi ile 
elde edilir. Aşağıda Mg’un, MgCl2’ün elektrolizinden elde edilişi ile ilgili 
tepkimeler verilmiştir. 

 Katot:  Mg2+
(s) + 2e-   Mg(s)

 Anot:  2Cl-(s)    Cl2(g)+ 2e-

 Toplam:  Mg2+
(s) + 2Cl-(s)   Mg(s) + Cl2(g)

elektroliz

1.2.4 Aktif Metalle İndirgeme
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1.
a
Cevher

b
Piroluzit

c
Demir

ç
Hidrojen

d
Kömür

e
Çinko blend

f
Elektroliz

g
Manyetit

ğ
Çinko

h
Kalkopirit

ı
İndirgeme

i
Bakır

j
Krom

k
Kromit

l
Mangan

m
Feldspat

Aşağıdaki soruları, yukarıdaki çizelgedeki kutucukların kodlarına 
ve kutucuklardaki kavrama göre cevaplayınız.

1. Alüminyum/boksit çiftindeki ilişkilere benzer bir ilişki, c/g çiftinde 
de vardır. Böyle ilişkilere benzeyen diğer terim çiftlerini eşleştiriniz.

.......................................................................................

2. Mineral sınıfına dâhil edilebilir olanlar hangileridir?

...........................................................................................

3. Hangileri ekonomik değere sahip metalleri elde etmede kullanılır?

............................................................................................

4. Hangileri cevher değildir?

..............................................................................................

5. Hangi madde, mineral olduğu hâlde filiz sayılmaz?

 .............................................................................



Resimde gördüğünüz eserler Orta Bronz 
Çağı’ndan kalmadır. Bakırın önemli bir alaşımı olan 
bronz, bakırdan daha serttir. Bronzun bulunmasıyla 
birlikte Cilalı Taş Devri sona ermiş ve Bronz(Tunç) 
Çağı başlamıştır. Metaller ilk kez bu çağda 
kullanılmıştır. Önceleri altın, gümüş ve bakırı kulla-
nan insan, daha sonra bronzu bulmuş bu maddenin 
alet yapımındaki üstünlüklerini değerlendirmiştir.

Bir çağı kapatıp yeni bir çağı başlatan bronz; 
silah, kesici ve delici aletler, mutfak aletleri ve süs 
eşyaları yapmak için kullanılmıştır.

Alaşımların tarihi MÖ 4000. yıllara kadar uzan-
maktadır. İnsanlar neden alaşım yapma gereği duy-
muştur? Günümüzde alaşımlar nerelerde kullanıl-
maktadır? Alaşımlar her zaman homojen midir?

Alaşımlar3

İçerik

1.3.1 Element Özelliklerinin   
 İyileştirilmesi, Alaşımlar

1.3.2 Alaşımların Sınıflandırılması

1.3.3 Yaygın Alaşımların Özellikleri
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1.3.1 Element Özelliklerinin İyileştirilmesi, 
Alaşımlar

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya 
diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur. Demirin paslanması, 
alüminyumun oksitlenmesi korozyona örnek verilebilir. Resim 1.3.1’deki 
motosiklet korozyon nedeniyle kullanılamayacak duruma gelmiştir.
Metallerin korozyonunu önlemek için neler yapılabilir?

Bazı metaller korozyona karşı dayanıklıdır; fakat kuvvet etkilerine 
karşı pek dayanıklı değildir. Bazıları da kuvvet etkilerine karşı 
dayanıklıyken korozyona karşı dayanıksızdır. Metallerin dayanıklılığını 
ve korozyona karşı dayanımını arttırmak için alaşımlar yapılabilir. 
Normal bir çeliğin (%95 demir- %1,5 karbon) korozyondan etkilenme 
oranı 100 kabul edilirse çeliğe katılan %1 oranındaki krom, çeliğin 
korozyondan etkilenme oranını %30 azaltır. Katılan krom oranı arttıkça 
korozyona karşı dayanım da artar. Paslanmaz çeliklerde kroma ilaveten 
nikel de bulunur. Paslanmaz çeliklerin bileşiminde genellikle %18 krom, 
%10 nikel vardır.

İki ya da daha çok metalin, bazen bir metal ile bir ametalin veya bir 
metal ile bir yarı metalin yüksek sıcaklıkta eritilip karıştırılması ile oluşan 
metal özelliğindeki karışımlara alaşım denir. Elementler alaşım hâline 
getirilerek kullanım alanları arttırılır. Örneğin, çinko metalinin doğrudan 
doğruya kullanıldığı alanlar oldukça sınırlı olmasına rağmen ikili ve üçlü 
alaşımlarının kullanıldığı alanlar daha fazladır. Pirinç % 63 Cu, % 37 
Zn içeren ikili alaşımdır. Kolay işlenebildiği için boru, tel ve süs eşyası 
yapımında kullanılır. % 60 Cu, % 38 Zn, % 2 Fe içeren delta alaşımı ise 
üçlü alaşımdır. Bu alaşım esnek olup, kopmaya karşı dayanıklıdır.

Ticari saflıkta nikel %99,5 nikel içerir. Isı ve korozyona karşı 
dayanıklı, magnetik özelliğe sahip, kolay işlenebilir. Gıda, sabun ve 
çelik endüstrisinde, eczacılıkta, magnetik cihaz ve alaşım yapımında 
kullanılır. Çizelge 1.3.1’de bazı nikel alaşımlarının özellikleri ile 
uygulama alanları verilmiştir.

Resim 1.3.1. Korozyon 
nedeniyle kullanılamayacak 
duruma gelmiş motosiklet

Çizelge 1.3.1 Nikel alaşımlarının bazı özellikleri ve uygulama alanları

Alaşımın 
adı

Ana 
bileşenleri, % Özellikleri Uygulama alanı

İnkonel 80 Ni, 14 Cr, 6 
Fe

Yüksek sıcaklığa ve korozyona 
dayanıklı

Süt, meyve suyu, yağ ve baz gibi 
maddelerin konulacağı kapların 
yapımında kullanılır.

Alman 
gümüşü

25 Ni, 25 Zn    
50 Cu

Korozyona dayanıklı, güzel 
görünümlü ve kolay işlenebilir.

Sofra takımı, süs eşyası, müzik 
ve dişçilik aletlerinin yapımında 
kullanılır.

Duranikel 94 Ni, 4 Al,2 Cu Dayanıklı ve sert El aletleri ve kalıp yapımında 
kullanılır.

Kupronikel 30 Ni, 70 Cu Korozyona dayanıklı
Isı değiştirici boru, buhar türbin 
pervanesi ve para yapımında 
kullanılır.

Monel 66 Ni, 30 Cu, 3 
Al, 1 Ti

Sert yapılı ve korozyona 
dayanıklı

Mimaride, dekorasyonda, para ve 
mutfak eşyası yapımında kullanılır.
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Alaşımlar, aşağıda sıralanan ihtiyaçları karşılamak amacıyla yapılır:

1. Metallerin fiziksel ve mekaniksel özelliklerini değiştirmek 
suretiyle daha elverişli malzemeler üretmek,  

2. Çok sayıda ve değişik özelliklere sahip metaller geliştirmek, 

3. Isıl işlemlere uygun metaller üretmek,

4. Malzemelerin maliyetini düşürmek.

1.3.2 Alaşımların Sınıflandırılması

Resim 1.3.2’de farklı iki alaşımın optik mikroskobik görüntüleri 
verilmiştir. Bu görüntüleri incelediğimizde a’nın heterojen b’nin ise 
homojen bir görüntüye sahip olduğunu görürüz. 

Resim 1.3.2 a) Heterojen alaşım b) Homojen alaşımın optik mikroskobik 
görüntüleri.

Resim 1.3.3 a) Heterojen ala-
şım b) Homojen alaşımın taramalı 
elektron mikroskobu görüntüleri.

Çelik ısıtılıp daha sonra soğutularak çeliğin özellikleri değiştirilir. 
Demircilerin şekil verdikleri çeliği kızgın hâldeyken aniden suya 
batırdıklarını görmüşsünüzdür. Bu işleme çeliğe su vermek denir. 
Böyle bir çelik yüzeyi, mikroskop altında incelenecek olursa çeliğin 
özelliklerindeki değişikliğin, kristal yapısının değişmesinden ileri geldiği 
anlaşılır.

Çeliğin özelliklerindeki değişim, soğutma şekline bağlıdır. Kızgın 
çelik, ya aniden soğuk suya batırılarak ya da daha yavaş olarak basınçlı 
hava akımında soğutulabilir. Ani soğutmalarda en sert çelik, yavaş 
soğutmalarda ise oldukça yumuşak ve esnek çelik elde edilir. Yani 
çeliğin dayanıklılığı ve esnekliği bu sıcaklık değişmesine bağlıdır. Hangi 
özelliklere sahip çelik isteniyorsa ona uygun bir soğutma şekli uygulanır.

Su verilmiş çelik, oluşturulduğu sıcaklığa kadar ısıtılır ve soğumaya 
bırakılırsa çelik olmadan önceki hâline döner. Yani bükülür ve işlenebilir. 
Bu işleme de çeliğin suyunun alınması denir.

Resim 1.3.3’de parlatılmış homojen ve heterojen alaşım yüzeylerinin  
taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri verilmiştir. Alaşımlarda 
heterojenlik ile görünüm arasında nasıl bir ilişki olduğunu tartışınız.
Homojen bir alaşım heterojen, heterojen bir alaşım da homojen hâle 
getirilebilir mi? 

Tek fazdan oluşan alaşımlar homojen alaşımlardır. İki veya daha 
çok fazdan oluşanlar ise heterojen alaşımlardır. Alaşımların büyük bir 
kısmı heterojendir. Örneğin Au-Cu veya Au-Ag alaşımları heterojen, 
yani ikili sistemlerdir. Homojen alaşımlara örnek olarak Cu-Sn, Cu-Zn, 
Cu-Ni, Fe-Ni, Pb-Sn alaşımları verilebilir. 

a)

b)
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Genel olarak alaşımlar, alaşımı oluşturan elementlerin atomlarının 
yer değiştirmesiyle veya bir elementin atomları arasındaki boşluklara 
diğer elementin atomlarının yerleşmesiyle oluşur.

a) Rastgele Yer Değiştirme İle Oluşan Alaşımlar: Alaşım oluşurken 
birbiriyle tam olarak karışabilen iki metalin erimesi sırasında, miktarca 
az olan metal atomları, miktarca fazla olan metal atomlarıyla rastgele 
yer değiştirir (Şekil 1.3.2).

Element atomlarının büyüklükleri ve elektron dizilimleri farklı olduğu 
için yer değiştirme ile oluşan alaşımlardaki atomlar metal örgünün şeklini 
bozar ve elektron akışını engeller. Metal örgü yapısı bozulduğu için bu 
tip alaşımların elektriksel ve termal iletkenliği saf elemente göre daha 
azdır. Ancak sertlikleri ve sağlamlıkları daha fazladır. Yer değiştirme 
alaşımlarına Cu-Zn ve Au-Ag örnek verilebilir.

b) Süper Örgü Alaşımı: Bazı özel durumlarda yer değiştirme ile 
oluşan alaşımlardaki atomların yeri düzenlilik gösterir. Bu tip alaşımlara 
süper örgü alaşımı denir (Şekil 1.3.3). Süper örgü alaşımlarına Cu-Al-
Ni örnek verilebilir. Bu alaşım şekil hatırlatmalı alaşımlarda kullanılır. 
Şekil hatırlatmalı alaşımlar; dış kuvvetlerin etkisiyle kaybettikleri orijinal 
şekillerine, uygun şartlarda tekrar geri dönebilen alaşımlardır.

1. Yer Değiştirmeyle Oluşan Alaşımlar
Şekil 1.3.1 Metal örgüsü

Şekil 1.3.2 Rastgele yer 
değiştirme ile oluşan alaşım

Şekil 1.3.3 Süper örgü alaşımı

Kristal örgülü metallerin kristal yapılarının % 26 veya % 32’si 
boşluktur. Büyüklüğü bu boşlukların hacmine uygun bir element, 
metalle karıştırılırsa bu element, bu boşluklara yerleşebilir (Şekil 1.3.4). 
Boşluklara giren elementler genellikle H,B,C,N gibi küçük elementlerdir.

Karbonlu ve borlu çelikler boşluklara yerleşme ile oluşan alaşımlardır. 
Demir atomlarından çok küçük olan karbon atomları, demirin metal 
örgüsü içindeki boşluklara girebilir. Örneğin, demirin % 2 veya daha 
az karbon içermesi ile oluşan çelik, atomlar arasındaki boşluklara 
yerleşmeyle oluşan bir alaşımdır.

Metal örgüsünün boşluklarına yerleşen atomlar, örgüyü oluşturan 
atomların hareketlerini kısıtlar. Bu kısıtlama, alaşımın saf metalden 
daha sert ve sağlam olmasını sağlar. Düşük karbon çeliklerine kolayca 
şekil verilebilirken yüksek karbon çelikleri çok sert ve kırılgandır.

Metaller Arası Bileşik Tipi Alaşımlar: Metal atomları arasındaki 
elektronegatiflik  farkı büyük olduğunda alaşım yerine metaller arası 
bileşikler oluşabilir. Bunlar gerçek bir bileşik gibi düşünülür. MgZn2, 
Cu3Au ve Na5Zn21 en çok bilinen metaller arası bileşiklerdir.

Alaşımlar başlığı altında “metaller arası bileşik“ sınıfından söz 
etmek, ilk bakışta kavram kargaşasına yol açıyor gibi düşünülebilir. 
Ancak, alaşım ve bileşik kavramları birbirinden çok keskin sınırlarla 
ayrılamaz. Her iki madde sınıfının özelliklerini kısmen taşıyan maddeler 
de bulunabilir.

2. Örgü Boşluğu Tipi Alaşımlar

Şekil 1.3.4 Boşluklara yerleşmeyle 
oluşan alaşımlar

  

    

Rastgele yer değiştirme 
ile oluşan alaşımlar

Yer değiştirme ile oluşan alaşımlar

Alaşımlar

Süper örgü alaşımı Metaller arası bileşik tipi alaşımlar

Örgü boşluğu tipi alaşımlar
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Elektron alma yeteneğine sahip yarı metallerin oluşturduğu alaşımlar 
(Na3As vb.) bileşik özelliğine sahiptir. 

Belli ve sabit bir stokiyometriye sahip alaşımların hepsinin 
“metaller arası bileşik” sayılması bir kavram yanılgısıdır. Atomlar 
arasındaki boşluklara yerleşmeyle oluşan bazı alaşımların (Fe3C vb.) 
stokiyometrileri sabittir. NaTl (sodyum talyumür) bir bileşiktir; çünkü Na+ 
katyonu ve (Tl)4

4- anyonu üzerinden oluşur. Fe3C alaşımında ise Fe ve 
C atomları, Fe örgüsündeki boşluklar içine C atomlarının yerleşmesi 
dışında hiç değişikliğe uğramamıştır.

1.3.3 Yaygın Alaşımların Özellikleri

Günümüzde alaşımlar oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. 
Otomotiv sektöründen havacılık sektörüne, diş dolgusundan uydu 
yapımına kadar birçok alanda kullanılmaktadır.

Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı alaşımların bileşim aralıkları 
ve kullanım alanları verilmiştir. 

Çizelge 1.3.2 Yaygın alaşımların bileşim aralıkları, özellikleri ve kullanım alanları 

Alaşımın Adı Ana Bileşenleri % Özellikleri  Bazı Kullanım 
Alanları

Nikel çeliği 94 Fe, 6 Ni  
Esnekliği, sertliği ve şok 

direnci yüksektir.
Asma köprü yapımında

Krom çeliği 85 Fe, 3 Si, 12 Cr 
Korozyon direnci 

yüksektir.
Mutfak malzemesi 

yapımında

Saçma, mermi 99,5 Pb, 0,5 As 
Eriyince yuvarlak
damla oluşturur.

Saçma ve mermi 
yapımında

Matbaa metali 82 Pb, 15 Sb, 3 Sn 
Kolay dökülür,

zor aşınır.
Harf dökümünde 

Malgamalar 
52 Hg,33 Ag, 12,5 Sn, 
2 Cu, 0,5 Zn

Plastik özellik gösterir,
zamanla katılaşır.

Metal eldesinde ve diş 
dolgusunda

Britanya metali 93 Sn, 5 Sb, 2 Cu 
Gümüş parlaklığına 

sahiptir.
Süs eşyasında 

Lehim 60 Sn, 40 Pb Düşük sıcaklıklarda erir. Metalleri birleştirmekte

Duralumin 94 Al, 4 Cu, 1 Mg, 1 Mn Sert ve dayanıklıdır. Uçak endüstrisinde 

Mağnalyum 90 Al, 10 Mg Sert ve dayanıklıdır.
Uçak endüstrisinde
ve kaplamacılıkta

Pirinç 65 Cu, 35 Zn Kolay işlenir.
Elektrik malzemesi 

imalinde 

Bronz 82 Cu, 16 Sn, 2 Zn Kolay dökülür.
Madalya ve heykel 

yapımında

Alman gümüşü 50 Cu, 25 Ni, 25 Zn 
Korozyona dayanıklı, 

güzel görünümlü ve kolay 
işlenebilir.

Sofra takımı, süs eşyası, 
müzik ve dişçilik aletleri 

yapımında.

Kupronikel 70 Cu, 30 Ni
Sert yapılı ve kozyona 

dayanıklıdır.
Para yapımında.

*Çizelgedeki rakamlar, temel bilgi olarak algılanmamalıdır. Önemli olan her katkının 
alaşıma verdiği özelliktir.



ELEMENTLER KİMYASI

34

ELEMENTLER KİMYASI

ALAŞIMLAR

Okuma Metni

YÜKSEK TEKNOLOJİ VE ALAŞIMLAR

Metal malzemelere daha üstün özellikler kazandırmak için yeni 
üretim teknolojileri geliştirilmektedir. Mevcut malzemelerin yüzey 
kalitesini arttırmak için lazer, kimyasal ve fiziksel kaplamalar gibi yeni 
yüzey teknikleri üzerinde çalışılmaktadır. Ayrıca üstün özelliklere sahip 
yeni metalik malzemeler elde etmek için yeni alaşımlar yapılmaktadır. 
Yeni malzemeler üretilirken malzemeye üretim aşamasında atomik 
düzeyde müdahale edilerek malzemenin yapısı kontrol edilebilmekte ve 
istenen tokluk, kırılganlık, sertlik, sıcaklık dayanımı, korozyon dayanımı 
gibi özellikler elde edilebilmektedir.

Niobyum, vanadyum ve titanyum ile mikro alaşımlanmış çelikler, 
dubleks alaşımlanmış paslanmaz çelikler, ultra-dayanımlı çelikler,  
bazı süper alaşımlar, intermetalik malzemeler, aluminyum-lityum 
alaşımları gibi ileri hafif alaşım malzemeleri önemli alaşım örnekleridir. 
Diğer taraftan alüminyum alaşımlarının ve magnezyum alaşımlarının 
otomotiv sektöründeki uygulamaları, düşük yoğunlukta geliştirilmiş olan 
alüminyum-lityum alaşımlarının havacılıktaki uygulamaları, ileri metalik 
malzemelerin günlük hayatımıza girişine örnek teşkil etmektedir.

“Toz metalurjisi” denen yeni bir üretim teknolojisi kullanılarak ileri 
metalik malzemeler elde edilebilmektedir. Benzeri şekilde vakumda 
eritme yoluyla yüksek özelliklere sahip magnezyum alaşımlı parçalar 
üretilerek otomotiv ve havacılık sektöründe başarıyla kullanılmaktadır.

Nikel-titanyum alaşımlarında sağlanan ve adına şekil hafızalı 
alaşımlar (shape mamory alloys) denen yeni malzemeler belli 
sıcaklıklarda geometrik şekil değişikliği göstermekte ve bu davranışı 
hafızasına alarak tekrarlayabilmektedir.

Ferromanyetik demir, nikel, kobalt gibi metaller üzerinde yapılan 
çalışmalar sonucu yeni manyetik alaşımlar elde edilerek çok yüksek 
çekim kuvvetine sahip sürekli magnetler (mıknatıslar) yapılabilmektedir. 
Resimde gördüğünüz maglev trenlerde bu magnetlerden 
yararlanılmaktadır.

Maglev trenlerinin altında mıknatıslar bulunur. Aynı zamanda maglev 
trenler için özel olarak üretilmiş tren raylarında da elektromıknatıslar 
bulunur. Elektromıknatıs, bir telin üzerinden elektrik akımı geçmesiyle 
oluşturulan manyetik alana sahip mıknatıstır. Tellerden akım 
geçmediğinde manyetik etki de ortadan kaybolur ya da akımın yönü 
kontrol edilerek mıknatısın kutupları değiştirilebilir. Bu mıknatıslar 
sayesinde tren, raylar üzerinde 10 mm’lik bir yükseklikte ilerler.

Bu nedenle bu trenler uçan tren olarak da adlandırılmaktadır.  
Raylarla temas olmadığı için sürtünme büyük ölçüde azaltılmış olur. 
Trenin şekli de havayla sürtünmeyi en aza indirecek şekilde tasarlanır.

   Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.

Manyetik raylı tren (Mag-
lev). “MAGLEV” sözcüğü İn-
gilizce “Magnetic Levitation” 
sözcüklerinin kısaltılmasıyla 
elde edilmiş, yani “manyetik 
olarak havada tutma, yükselt-
me” anlamına geliyor. Maglev 
trenlerinin günlük yaşamdaki 
ilk örneği, Çin’in Şangay ken-
tinde kullanılmaya başlandı. 
30 km’lik bir hat üzerinde ça-
lışan tren, bu mesafeyi 7 daki-
ka 20 saniyede alabiliyor.



Hidrojenle çalışan otomobil fikri insanları 
oldukça heyecanlandırır. Çünkü 1 mol (22,4 L) 
hidrojenin yanması sonucunda 242,8 kJ enerji 
açığa çıkmaktadır. Hidrojen, birim kütlesine göre en 
yüksek enerji içeriğine sahiptir. 

Hidrojenin otomobil yakıtı olarak kullanılması 
uygun mudur? Ayrıca, hidrojen nasıl elde edilir?

Hidrojen4

İçerik

1.4.1 Hidrojen Elde Etme Yöntemleri
1.4.2 Hidrojenin Kullanım Alanları
1.4.3 Hidrojenin İzotopları ve Kullanım  
 Alanları
1.4. 4 İkincil Enerji Kaynağı Hidrojen
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1. Laboratuvarda H2 elde etme yöntemlerinden biri, standart 
indirgenme potansiyeli hidrojenden küçük olan metallerden birinin (Mg, 
Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Ca, Ni, Sn ve Pb) seyreltik bir asit çözeltisiyle 
tepkimesidir.

 Mg(k) + 2HCI(suda)    MgCl2(suda)  + H2(g)

 2Al(k) + 3H2SO4(suda)    Al2(SO4)3(k)  + 3H2(g)

Hidrojenin yakıt olarak taşıdığı potansiyel yaklaşık 200 yıldan beri 
bilinmektedir. 1 kg sıvı uçak yakıtının ısıl değeri 44 milyon J, 1 kg sıvı 
hâle getirilmiş hidrojenin ısıl değeri ise 120 milyon J’dür. Bu kadar 
yüksek ısıl kapasiteye sahip hidrojen nasıl elde edilir?

Hidrojeni bileşiklerinden elde etmenin çeşitli yolları vardır. 
Laboratuvarda ve endüstride kullanılan yöntemlerden bazılarını 
inceleyelim.

Laboratuvarda Hidrojen Elde Etme Yöntemleri

1.4.1 Hidrojen Elde Etme Yöntemleri

Hidrojen Eldesi

I. deney tüpü

I2 çözeltisi + Zn

II. deney tüpü

HCl + Zn

Seyreltik asitlerin metallere etkisi ile elde edilen H2 gazının radikal 
hidrojen oluşumu ile gerçekleştiğini anlamak amacıyla aşağıda verilen 
deneyi yapabilirsiniz.

•	 I. deney tüpünde iyot çözeltisi ve çinko granülü karıştırarak bir 
süre gözlemleyiniz.

•	 II. deney tüpüne ise granül çinko üzerine seyreltik HCl çözeltisi 
ilave ederek tüpteki gaz çıkışını gözlemleyiniz. 

• Gaz çıkışı devam ederken karışıma iyot çözeltisi damlatınız ve 
gözlemleyiniz.

•	 III. deney tüpüne, seyreltik HCl çözeltisi ve çinko granülleri ilave 
ederek çıkan gazı, 37. sayfada gösterildiği gibi uç kısmına mantar 
geçirilmiş U borusu yardımı ile içinde iyot çözeltisi bulunan IV. 
deney tüpüne gönderiniz ve gözlemleyiniz.
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2. Aktif metallerin (1A grubu metalleri ve 2A grubu metallerinden Ca, 
Sr, Ba) oda sıcaklığında suyla tepkimesinden H2 gazı elde edilir.

 Na(k) + H2O(s)    NaOH(suda)  + 1/2 H2(g)

Ayrıca NaH gibi .hidrürlerin su ile tepkimesinden de H2 gazı açığa 
çıkar.

 NaH(k) + H2O(s)    NaOH(suda)  + H2(g)

3. Sodyum borohidrürün (NaBH4) su ile tepkimesinden H2 gazı elde 
edilir.

 NaBH4 + 2H2O(s)    NaBO2  + 4H2(g) 

    sodyum metaborat

Kararsız yapıda olan radikal hidrojen kuvvetli indirgendir. II. deney 
tüpündeki iyot çözeltisinin renginin kaybolması, I2’un indirgendiğini 
gösterir. Bu indirgenmeye neden olan hidrojen radikalidir. 

IV numaralı tüpte iyot çözeltisinin renginin değişmemesi iyotun 
yeterince hızlı indirgenmediğini gösterir. Çünkü radikal hidrojenler boru 
üzerinden çözeltiye ulaşamadan moleküler hidrojene dönüşür.

  H  +  H  H2

H2 gazının iyotu indirgeme hızı, IV basamakta net bir sonuç 
vermeyecek kadar yavaştır. 

II numaralı tüplere I2 eklendiğinde I2  ile hidrojen radikallerinin bir 
kısmı tepkimeye girer. 

  2 H + I I               2I- + 2H+

          Zn(k) + 2HCI(suda)    ZnCl2(suda)  + H2(g)

Yukarıda verilen Zn metali ile HCl çözeltisinin tepkimesi iki 
basamakta gerçekleşmektedir. Bu basamakların ilkinde Zn2+ ve Cl- 
iyonu ile hidrojen radikali (atomal hidrojen, doğum hâlinde hidrojen) 
oluşmaktadır. İkincisinde ise Zn2+ ve Cl- iyonları ZnCl2 oluştururken 
hidrojen radikalleri de tek elektronlu olduğu ve kararsız bir yapıya sahip 
olduğu için hemen hidrojen molekülünü (H2) oluştururlar. Bu basamaklar 
şu şekilde gösterilir:

I. basamak: Zn(k) + 2H CI(suda)    Zn2+
(suda)  + 2 H + 2 Cl-

II. basamak: Zn2+ + 2 H + 2  Cl-    ZnCl2  + H2

HCl + Zn

III. deney tüpü IV. deney tüpü

I2 çözeltisi
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4. Laboratuvarda Hoffman voltametresi ile suyun elektrolizi sonucunda 
da H2 gazı elde edilir (Resim 1.4.1). Hoffman voltametresinde yapılan 
elektroliz işlemi sonucunda anot ve katotta gerçekleşen tepkimeler ve 
toplam tepkime aşağıda verilmiştir.

Resim 1.4.1 Suyun 
elektrolizi için kullanılan 
Hoffman voltametresi

Toplam tepkimeden de anlaşılacağı gibi su elektroliz edildiğinde 
anotta oluşan O2 gazının hacmi, katotta oluşan H2 gazının yarısı 
kadardır. H2 gazı yanıcı, O2 gazı ise yakıcıdır (Resim 1.4.2). Elektroliz 
yöntemi hem laboratuvarda hem de endüstride kullanılır. 

Anot:  H2O(s)       O2(g)+ 2H+
(suda)+ 2e-

     

Katot:  2H+
(suda)

 + 2e-    H2(g) 

Toplam: H2O(s)
    H2(g)   +    O2(g) 

1
2

1
2

Resim 1.4.2 Anottaki O2 gazı 
yakıcı bir gaz olduğundan anoda 
kibrit yaklaştırılırsa kibritin daha 
parlak bir alevle yandığı gözlenir.

1. Kızıl dereceye kadar ısıtılan metallerin (Fe, Mg) üzerlerinden su 
buharı geçirilerek hidrojen elde edilebilir. Bu yöntemde genellikle hurda 
demir kullanılır.

  3Fe(k) + 4H2O(g)    Fe3O4(k)  + 4H2(g)

Oluşan Fe3O4 kızgın hâldeyken üstünden CO gazı geçirilerek bileşik, 
tekrar demire dönüştürülür. Böylece aynı demir hidrojen eldesinde 
defalarca kullanılabilir.

  Fe3O4(k) + 4CO(g)    3Fe(k)  + 4CO2(g) 

2. Kızgın kok kömürü üzerinden 1000 oC’ta su buharı geçirilirse su 
gazı olarak bilinen ve yakıt olarak kullanılan CO ve H2 karışımı elde 
edilir. 

  C(k) + H2O(g)    CO(g)  + H2(g)

  kok

CO’in 500 oC’ta Fe/Cu katalizörlüğünde suyla reaksiyonundan CO2 
ve H2 elde edilir.

  CO(g) + H2O(g)    CO2(aq)  + H2(g) 

Bu tepkimeler, linyit kömürü kullanılarak Ni katalizörlüğünde tek 
basamakta da gerçekleştirilebilir.

Endüstride Hidrojen Elde Etme Yöntemleri

  C(k) + 2H2O(g)    CO2(aq)  + 2H2(g)

  linyit

3. Hidrokarbonların yüksek sıcaklıkta Ni katalizörlüğünde su buharı 
ile tepkimesinden de H2 elde edilebilir.

  C2H6(g) + 2H2O(g)   2CO(g) + 5H2(g)

4. Endüstride de suyun elektroliziyle H2 elde edilebilir.

Ni

Yapısında sadece karbon 
ve hidrojen içeren organik 
bileşiklere hidrokarbon denir.

Endüstride hidrojen elde etme yöntemleri laboratuvarda kullanılan 
yöntemlerden farklıdır. Çünkü laboratuvarda kullanılan yöntemler 
genellikle daha düşük sıcaklık, basınç şartlarında gerçekleşir ve daha
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1. Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri iyi bir indirgen olmasıdır.  
Bu özelliği sayesinde hidrojen, metalürjide indirgen olarak kullanılır. 
Metal oksitlerini metale indirger. Bu tepkimelerde hidrojen, oksijenli 
bileşiklerle etkileşerek su oluşturur. Çevreye zarar vermeyen ürün 
oluşturması hidrojenin olumlu özelliklerinden biridir.

  CuO(k) + H2(g)    Cu(k)  + H2O(g)

  WO3(k) + 3H2(g)    W(k)  + 3H2O(g)

  FeO(k) + H2(g)    Fe(k)  + H2O(g)

2. Hidrojenin, endüstride oldukça çok kullanım alanı bulur.Özellikle 
anorganik kimya endüstrisinde amonyak sentezinde kullanılır. Amonyak 
sentezi, N2 ile H2’nin yüksek sıcaklık ve basınç altındaki katalizörlü 
tepkimesiyle oluşur.

1.4.2 Hidrojenin Kullanım Alanları

Elde edilen NH3 gübre ham maddesi olarak kullanılır. 

3. Besin endüstrisinde sıvı yağlardan margarin elde edilmesinde 
hidrojen kullanılır. Sıvı yağ moleküllerinde karbon atomları arasında 
çift bağlar vardır. Hidrojen, karbon-karbon çift bağlarına katılır. Böylece 
karbon-karbon çift bağları tekli bağa dönüşür ve bir katı oluşur. Bu 
tepkime kısaca şöyle gösterilebilir:

az miktarda hidrojen elde etmeye yöneliktir. Oysa endüstride ticari 
amaçla hidrojen elde edildiği için çok miktarda hidrojen elde edilmek 
istenmektedir. Bu nedenle daha yüksek sıcaklık ve basınç şartlarına 
çıkmak ekonomik açıdan sorun yaratmaz.

200 oC, 30 atm

Ni veya Pt
... C  C... + H2(g)    ... C  C...

H H

H

H H

H

4. Hidrojen gazı çelik tanklarda depolanır. Depolandığı tanktan 
sızabilir ve bir çatlak olması durumunda çok hızlı boşalır. Hidrojen 
ortamdaki hava ile karışınca patlayıcı ve yanıcı bir hâle gelir. Hidrojen 
gazı çabuk yanmasına rağmen bulunduğu ortamdan hızla yukarı çıktığı 
için diğer yakıtlar gibi çevrelerinde çok fazla tahribata yol açmaz.
Hidrojenin oda sıcaklığındaki kimyasal aktivitesi çok yüksek değildir. 
Havada tutuşturulduğu zaman soluk mavi bir alevle yanarak su verir. 

2H2(g) + O2(g)   2H2O(g)                     ΔHo = -242,8 kJ mol-1

  N2(g) + 3H2(g)    2NH3(g) 

Fe, 380 oC ve 200 atm

Hidrojen ile oksijen gazlarından yararlanarak yüksek sıcaklık elde 
etmeye yarayan alete hidrojen hamlacı adı verilir. H2 ve O2 gazları, 
ayrı ayrı hamlacın ağzına gönderilir ve burada karışım yakılır. Hidrojen 
ve oksijenin yanmasıyla oluşan alevin sıcaklığı 2700 oC’a kadar çıkabilir. 
Bu hamlaç, metalleri eriterek kaynak yapmakta kullanılır (Resim 1.4.3). 
Buna otojen kaynak da denir. Bu yöntem ayrıca Pt, Al2O3 ve SiO2’i 
eritmekte de kullanılabilir. 

Resim 1.4.3 Hidrojen hamlacı 
metalleri eriterek kaynak yapmakta 
kullanılır.
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Çizelgeyi incelediğimizde hidrojenin ve döteryumun doğada 
bulunma yüzdelerinin daha yüksek olduğunu görürüz. Tirityum kararsız 
bir çekirdeğe sahip olduğu için doğada bulunma yüzdesi diğer hidrojen 
izotoplarına göre en azdır. 

Bir döteryum atomunun çekirdeğinde bir proton bir nötron bulunur. 
Bu nedenle hidrojen (1H) atomundan yaklaşık iki kat daha ağırdır.
Döteryum radyoaktif değildir ve kirliliğe yol açmaz. Döteryum oksit ağır 
su olarak bilinir. Trityum radyoaktiftir ve 12,46 yıl yarı ömre sahiptir. β 
bozunmasıyla helyum-3’e dönüşür. Az miktarda trityum, kozmik ışınların 
atmosferik gazlarla etkileşmesi sonucu ortaya çıkar. Ayrıca nükleer silah 
testlerinde havaya salınır.

Döteryum ve bileşikleri; döteryum lambalarında, nükleer reaktörlerde 
soğutma/nötron yavaşlatma sistemlerinde ve bilimsel araştırmalarda 
(kimyasal tepkimelerde radyoaktif olmayan etiketlemelerde), çözücü 
olarak kullanılır.

Trityum kendi kendine ışık veren nesnelerin yapımında da kullanılır. 
İç yüzeyi fosforla kaplanmış borosilikat camlarının içine yüksek basınçta 
trityum gazı konulur. Trityum, düşük seviyeli β ışıması yapar. Fosfor bu 
ışıma sayesinde ışığa ihtiyaç duymaksızın 12,46 yıl ışık verebilir. Bu 
yöntemle kendinden ışıldayan yazı ve işaretler (saat, trafik işaretleri 
gibi) yapılabilir. Ayrıca trityum nükleer füzyon sistemlerinde de kullanılır.  

Hidrojenin doğada bulunan üç izotopu vardır. Bunlar hidrojen 
(1H), döteryum (2H), ve trityum (3H)dur. Aynı elementin izotoplarının 
proton sayıları ve elektron sayıları aynı olduğu için genellikle kimyasal 
özellikleri de aynıdır. Ancak izotop atomları arasındaki kütle farkı 
büyükse izotopların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinde farklılık olur. 
Çizelge 1.4.1’de hidrojen izotoplarının bazı özellikleri verilmiştir. 

Çizelge 1.4.1 Hidrojen izotoplarının bazı özellikleri ve
doğadaki bolluk oranları

İzotop Hidrojen-1 Hidrojen-2 Hidrojen-3

İzotop adı Hidrojen Döteryum Trityum

Sembol 1H 2H veya D 3H veya T

Atom numarası 1 1 1

Nötron sayısı 0 1 2

Kütle numarası 1 2 3

Doğada 
bulunma 
yüzdesi

99,984 0,015 çok çok az

Suyun buharlaşmasından 
yağmur olup yeryüzüne 
dönmesine kadar geçen 
zamanı tespit etmek için  
trityumdan oluşan su mole-
külleri kullanılır.

Resim 1.4.4 Trityumlu 
saatler kendiliğinden ışık 
saçtıkları için karanlıkta da 
rahatlıkla görülebilirler. 

Bir elementin atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan 
atomlarına izotop atomlar denir.

1.4.3 Hidrojenin İzotopları ve Kullanım 
Alanları
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Hidrojen, diğer enerji kaynakları kullanılarak elde edildiği için ikincil 
enerji kaynağı sayılmaktadır. Hidrojen yandığında açığa çıkan tek 
yan ürün sudur. Ne var ki bu, hidrojenin kirliliğe yol açmadan üretildiği 
anlamına gelmemektedir. 

İdeal bir enerji kaynağının çevreye olumsuz bir etkisi olmamalı, karbon 
içermemeli, kolayca ve güvenli bir biçimde taşınabilmeli, hafif olmalı, 
taşınırken enerji kaybı çok az olmalı veya hiç olmamalı, yenilenebilir ve 
temiz olmalı, depolanabilmeli, birim kütle başına yüksek enerji değerine 
sahip olmalı, güvenli olmalı, ısı enerjisine, elektrik enerjisine ve mekanik 
enerjiye kolaylıkla dönüşebilmelidir. Ayrıca çok yüksek verimle enerji 
üretebilmeli, ekonomik olmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda hidrojenin 
geleceğin ideal yakıtı olup olamayacağını tartışınız.

Doğadaki bileşiklerinden hidrojen elde etmek için kullanılan yöntemler 
dikkate alınırsa bu yöntemlerden hangisinde hidrojenle birlikte zararsız 
bir yan ürün oluşur? Ayrıca bu yöntemlerden hangisi daha ekonomiktir? 
Bu yöntemlerin dışında daha farklı yöntemler geliştirilebilir mi? Hidrojen 
gazı doğal bir zenginlik sayılabilir mi?

Hidrojen 0,089 g L-1 yoğunluğa ve düşük mol kütlesine sahiptir. 
Yanma tepkimesinden mol başına 242,8 kJ mol-1 enerji elde edilir. 
Hidrojen diğer yakıtlarla karşılaştırıldığında daha tehlikesizdir. Bu 
nedenle hidrojen gazının yakıt olarak kullanılması çevre açısından 
yararlı olabilir. 

Hidrojen eldesinde kullanılan kaynaklardan birisi sudur ve suda 
hidrojenden başka oksijen de bulunmaktadır. Sudan hidrojen elde 
edildiğinde çevresel problemler ortaya çıkmamaktadır. Fakat bu 
işlem için oldukça yüksek enerji (elektrik) harcamak gerekmektedir. 
Su dışındaki hidrojen kaynakları ise çevresel problemlere neden 
olmaktadır. Hidrojen kaynağı olan hidrokarbonlar ve fosil yakıtlar ise 
hidrojen dışında çok sayıda element içermektedir. Bu kaynaklardan 
hidrojen elde edilirken ortaya çıkan yan ürünlerin başında da karbon 
dioksit gelmektedir. 

Hidrojen eldesindeki sıkıntılar nedeniyle alternatif bir hidrojen 
üretim yöntemine ihtiyaç duyulmaktadır. Dünya çapında ilgi uyandıran 
yöntemlerden birisi, nükleer enerji kullanarak ucuz elektrik üretmek, 
bu elektrikle de hidrojen elde etmektir. Fakat nükleer enerji kullanarak 
elektrik elde etmenin de birçok sakıncaları vardır (Resim 1.4.5).

Günümüzde hidrojenin, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji 
kaynaklarından elde edilmesi üzerinde durulmaktadır. Fakat bu yolla 
hidrojen üretimi de henüz ekonomik değildir. Şu anda bu yöntemlerle 
elde edilen hidrojen, aynı enerji içeriğine sahip benzinden bile daha 
pahalıya mal olmaktadır. Hidrojenle ilgili problemlerden birisi de 
hidrojenin depolanmasıdır. Sıvılaştırmak hacim sorununu çözse de 
diğer teknolojik sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Ancak malzeme 
bilimindeki gelişmelerin bu sorunu çözeceğine inanılmaktadır.

Japonya, enerji sistemi-
ni hidrojene çevirebilmek için 
2020 yılına kadar 4 milyar dolar 
harcamayı planlamıştır.

Resim 1.4.5 Japonya’da 7 
Mart 2011 tarihinde yaşanan 
8,9 büyüklüğündeki depremin 
ardından Japonya’daki nükle-
er santral tüm dünyaya tehlike 
saçmaya başlamıştır.

Hidrojen birincil enerji kaynağı değildir. Daha öncede bahsettiğimiz 
gibi hidrojen yerkürede saf hâlde bulunmamaktadır. Suda, fosil 
yakıtlarda ve birçok hidrokarbon bileşiğinde bulunmaktadır. Kısacası 
karbon ve diğer elementlerle bileşik hâlinde bulunur. 

1.4.4 İkincil Enerji Kaynağı Hidrojen
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HİDROJENİN KULLANIM ALANLARI

Günümüzde, hidrojenin ekonomik olarak elde edilmesi konusunda 
sıkıntılar devam etmektedir. Ancak birçok ülke bu sorunu çözmek için 
ülke ekonomilerinin bir kısmını araştırma ve geliştirme projelerine 
ayırmaktadır. Bu sorunların kısa sürede giderileceğine olan güven 
hidrojen yakıtına dayalı sistemlerin geliştirilmesini sağlamıştır.

Hidrojenin alevsiz yanması için katalitik yakma düzenleri 
geliştirilmiştir. Hidrojenin katalitik yanması mutfak ocaklarına, fırınlara, 
su ısıtıcılarına ve özel sobalara uygulanmıştır. Bazı beyaz eşya firmaları 
da bu şekilde çalışan cihazlar geliştirmişlerdir. Hidrojenin konutlarda 
yakıt olarak kullanımı mümkündür. Hidrojenin boru hatları ile evlere 
kadar ulaştırılması planlanmaktadır. Bunun için doğal gaz hatlarından 
yararlanılması düşünülmektedir. 

Hidrojenin araçlarda kullanımı için dağıtımının sağlanması 
gerekmektedir. Bununla ilgili denemeler İzlanda, Almanya, Japonya ve 
Kanada’da yapılmaktadır. Bazı petrol dağıtım şirketleri de bu konuyu 
desteklemektedir.   

   Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.

Almanya’da hidrojenle 
çalışan bir otomobil yakıt 
ihtiyacını karşılamak için 
hidrojen dolum istasyonunu 
kullanabilmektedir.

Okuma Metni

Çevre dostu bir yakıt olması nedeni ile, hidrojenin, petrol, kömür ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına bir alternatif olabileceği düşünülse de 
doğada hazır hidrojen bulmanın çok zor olduğu, H2 yakıtını elde etmek 
için önce nükleer enerji gibi ucuz bir enerji kaynağından elde edilmiş 
elektrik enerjisi harcamak veya bir fosil yakıt feda etmek gerektiği 
unutulmamalıdır.



Toprak alkali metallerin ilk üyesi olan berilyumun 
erime noktası oldukça yüksektir. Çelikten çok 
daha esnek bir metaldir ve ayrıca yüksek oranda 
ısı absorblama özelliğine sahiptir. Bu özellikleri 
nedeniyle hava ve uzay taşıtlarında, iletişim 
uydularında, nükleer santrallerde ve füze yapımında 
kullanılır. Bilgisayar parçaları yapımında ve inşaat 
sektöründe de tercih edilen bir metaldir. Berilyumun 
değerli kristal formları da mevcuttur.

Alkali ve Toprak Alkali Metaller 5

İçerik

1.5.1 Alkali ve Toprak Alkali Metal- 
 lerin Doğal Kaynakları
1.5.2 Alkali ve Toprak Alkali Metal- 
 lerin Kimyasal Özellikleri
1.5.3 Alkali ve Toprak Alkali Metal- 
 lerin Elde Ediliş Yöntemleri
1.5.4 Alkali ve Toprak Alkali Metal- 
 lerin Kullanım Alanları
1.5.5 Alkali ve Toprak Alkali Metal- 
 lerin Önemli Bileşikleri
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Periyodik tabloda 1A grubunda alkali metaller bulunur (Şekil 1.5.1). 
Değerlik elektronlarının dizilişi ns1 şeklindedir ve en aktif metallerdir. 
Aktif metal oldukları için, doğada saf hâlde bulunmazlar. Periyodik 
tabloda yukarıdan aşağıya doğru inildikçe iyonlaşma enerjileri azalır. 

Periyodik tabloda 2A grubunda toprak alkali metaller bulunur (Şekil 
1.5.1). Değerlik elektronlarının dizilişi ns2 şeklindedir ve alkali metallere 
göre aktiflikleri biraz daha azdır. İyonlaşma enerjileri periyodik tabloda 
yukarıdan aşağıya doğru azalır.

1A grubu elementlerinin alkali metaller, 2A grubu elementlerinin ise 
toprak alkali metaller olarak adlandırılmasının nedeni ne olabilir?

1A ve 2A grubu elementlerinin oksit veya hidroksit örneklerinin 
sudaki çözeltilerinin / süspansiyonlarının pH’lerini, pH kâğıdı veya pH 
metre ile ölçerek bu adlandırmanın nedenini bulabiliriz.

1A ve 2A grubu elementlerinin oksit ve hidroksitlerinin sulu 
çözeltilerinin pH’leri ölçüldüğünde bazik karakter gösterdikleri 
anlaşılır (Resim 1.5.2). 1A ve 2A grubu elementleri, oksitlerinin 
ve hidroksitlerinin bazik karakter taşımasından dolayı alkali (baz) 
adını alırlar. Ayrıca 2A grubu elementleri toprakta en bol bulunan 
elementlerdir. Toprak alkali olarak adlandırılmalarının nedeni de 
budur. Toprakta bol miktarda bulundukları için bitkilerin yapısına 
da girerler (Resim 1.5.3). Topraktaki ve alkali topraklardaki 
başlıca mineraller: feldspat, kil, kireç taşı, dolamit ve oksitlerdir. 
Dolayısıyla bu mineraller 1A ve 2A grubu elementlerinin kaynağıdır. 

1.5.1 Alkali ve Toprak Alkali Metallerin 
Özellikleri ve Doğal Kaynakları

Resim 1.5.1 1A grubu elementlerinden sırasıyla lityum, sodyum, potasyum 
ve rubidyum

Resim 1.5.3 Yapraklardaki 
yeşil renk klorofil pigmentindeki 
magnezyumdan kaynaklanır.

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

Be

Mg

Ca

Sr

Ba

Ra

Alkali Metaller
Toprak Alkali Metaller
Şekil 1.5.1 Periyodik tabloda 

1A grubunda alkali metaller 
2A grubunda ise toprak alkali 
metaller bulunur.

Resim 1.5.2 Eşit miktarlardaki 
K2O ve CaO çözeltilerine pH 
kâğıdı daldırılarak çözeltilerin 
bazik olduğu belirlenebilir.

1A ve 2A grubu elementlerinin veya bileşiklerinin elde edilmesinde 
kullanılan başlıca doğal kaynaklar aşağıda verilmiştir.

Li: Magmatik kayalar (pegmatit)

Na: NaCl ( kaya tuzu ve deniz suyu), feldspat (Na2O. Al2O3. 6SiO2)

K: Feldspat (K2O. Al2O3. 6SiO2), göl /deniz suyu, güherçile (KNO3)

Rb ve Cs: Diğer alkali metal bileşiklerinde safsızlık olarak bulunur.

Be: Zümrüt (Be3Al2Si6O18) ve kedi gözü 

Mg: Manyezit (MgCO3)

Ca: Kireç taşı / kalsit (CaCO3)

Sr: Stronsiyonit (SrCO3)

Ba: Barit (BaSO4), viterit (BaCO3)

Toprakta ve alkali topraklarda 1A ve 2A grubu elementlerinin oksitleri 
de bulunur. Bunlara Li2O, Na2O, K2O, BeO, CaO örnek verilebilir.

En çok kullanılan iki tip feldspat 
vardır: Bunlardan biri potas feldspat 
(K2O.Al2O3.6SiO2), diğeri soda 
feldspat (Na2O.Al2O3.6SiO2)tır.
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Alkali ve toprak alkali gruplarındaki metallerin aktiflikleri yüksek 
olduğu için doğada bileşikleri hâlinde bulunurlar. Örneğin Li2O, NaCl, 
MgCO3, CaCl2, BaSO4 gibi.

1A grubu elementlerinin değerlik elektronlarının dizilişleri ns1 şeklinde 
olduğu için bu elementler yaptıkları bileşiklerin büyük çoğunluğunda 1+ 
yükseltgenme basamağında bulunurlar. Çözeltilerinde 1+ yüklü iyon 
oluştururlar. Çok güçlü indirgendirler. Aşağıdaki tepkimede görüldüğü 
gibi suyu bile kolaylıkla indirgerler. 

2A grubu elementlerinin değerlik elektronlarının dizilişleri ns2 şeklinde 
olduğu için bu elementler bileşiklerinde 2+ yükseltgenme basamağında 
bulunur. Bu bileşiklere örnek olarak BeO, MgCl2, CaCO3 verilebilir.

1A grubu elementleri suyla tepkimeye girerek metal hidroksitleri ve 
hidrojen gazı oluştururlar.

  2Li(k) + 2H2O(s)    2LiOH(aq) + H2(g)

  2K(k) + 2H2O(s)    2KOH(aq) + H2(g)

Alkali metaller havayla temas ettiklerinde havadaki oksijenle 
birleşerek oksitlerini oluştururlar. Örneğin lityum, oksijenle lityum oksidi 
oluşturur. 

  4Li(k) + O2(g)    2Li2O(k)

1.5.2 Alkali ve Toprak Alkali Metallerin   
    Kimyasal Özellikleri 

2Na(k)+ 2H2O(s) 2NaOH(aq) + H2(g)
Resim 1.5.4 Toprak alkali 

metalleri alev aldıklarında par-
lak renkler verdiklerinden bu 
metallerin bileşikleri havai fişek-
lerde barutla birlikte kullanılır. 

Potasyum, rubidyum ve sezyum elementleri oksijenle yukarıdaki 
tepkimelerde olduğu gibi oksit ve peroksit dışında süperoksit de 
oluştururlar. Aşağıdaki tepkimede gördüğünüz gibi süperoksitlerde 
oksijen, O-

2 şeklindedir.

  K(k) + O2(g)   KO2(g)

 Berilyum su buharı ile tepkimeye girmez. Magnezyum ise su buharı 
ile tepkimeye girer. Kalsiyum, stronsiyum ve baryum soğuk suyla bile 
tepkimeye girer. 

  Ca(k) + 2H2O(s)    Ca(OH)2(suda) + H2(g)

  Sr(k) + 2H2O(s)   Sr(OH)2(suda) + H2(g)

  Ba(k) + 2H2O(s)    Ba(OH)2(suda) + H2(g)

Kalsiyum, stronsiyum ve baryum oda sıcaklığında oksijenle 
tepkimeye girerek oksitlerini oluştururlar.

  2Ca(k) + O2(g)    2CaO(k)

Li dışındaki diğer alkali metaller oksit veya peroksit oluştururlar. 
Aşağıdaki tepkimede Na’un oksijenle sırasıyla oksit ve peroksit 
oluşumunu görmektesiniz.

  4Na(k) + O2(g)    2Na2O(k)
Sodyum oksit

2Na(k) + O2(g)    Na2O2(k)
Sodyum peroksit
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Berilyum ise ancak yüksek sıcaklıkta oksijenle tepkimeye girerek 
berilyum oksidi oluşturur.

  2Be(k) + O2(g)       2BeO(k)

Magnezyum, havada magnezyum oksit ve magnezyum nitrit vermek 
üzere parıltılı bir şekilde yanar (Resim 1.5.5).

  2Mg(k) + O2(g)    2MgO(k)

  3Mg(k) + N2(g)    Mg3N2(k)

1A ve 2A grubu elementleri halojenlerle tuz oluştururlar.

  2Li(k) + Cl2(g)    2LiCl(k)

  2K(k) + Cl2(g)    2KCl(k)

  Ca(k) + Cl2(g)    CaCl2(k)

Aynı halojenürle oluşan tuzları birbirinden ayırt etmek için alevde 
verdikleri renklerden yararlanabiliriz (Resim 1.5.6). Alev renginin 
farklı olması 1A ve 2A grubu elementlerinin kendine özgü alev rengi 
vermesinden kaynaklanır. Her elementin elektron dizilimi farklıdır ve 
elementler ısıtıldığında değişik frekanslarda ışın yayarlar.

Bildiğiniz gibi standart indirgenme potansiyeli yüksek olan tür önce 
indirgenir. Bu durumda lityum ve magnezyum elementini bileşiğinden 
hidrojen ile indirgeyerek elde etmek mümkün değildir. Diğer alkali ve 
toprak alkali metallerin de standart indirgenme potansiyelleri, hidrojen 
ve karbonun standart indirgenme potansiyellerinden daha düşüktür 
(Çizelge 1.2.2). Dolayısıyla karbon ve hidrojen, alkali ve toprak alkali 
metalleri indirgeyemez.

Alkali ve toprak alkali elementlerin bileşiklerinden elde edilmeleri 
oldukça zordur. Ancak bileşiklerinden indirgenme ve elektroliz gibi 
yöntemlerle elde edilebilir.

Çizelge 1.5.1’i inceleyerek alkali ve toprak alkali metallerden Li ve 
Mg’un kömür (karbon) ve hidrojen gibi yaygın indirgenlerle indirgenip 
elde edilmesinin mümkün olup olamayacağını tartışınız. 

1.5.3 Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Elde 
Ediliş Yöntemleri

Resim 1.5.6 Sırasıyla LiCl 
ve KCl’ün alev renkleri (Siz de 
1A ve 2A grubu elementlerinin 
tuzlarının alev renklerini 
gözlemleyebilirsiniz).

Yarı Reaksiyon 
İndirgenme Potansiyeli 

(E0,V)

Li++e-  Li(k)
-3,05

Mg2++2e-  Mg(k)
-2,37

2H++2e-  H2(g)
0,00

CO2(g) +2H+ + 2e-  CO(g)+ H2O -0,11

Çizelge 1.5.1 Lityum, magnezyum, hidrojen ve karbonun 
standart indirgenme potansiyelleri

yüksek sıcaklık

elektroliz 

Alkali metallerden lityum ve sodyum, erimiş klorürlerinin elektrolizi ile 
elde edilir. NaCl’ün erime noktası oldukça yüksek olduğu için (801 oC) 
karışıma CaCl2 katılarak erime noktası yaklaşık 600 oC’a düşürülür. Bu 
erimiş karışım elektroliz edilir. Elektrolizde kalsiyum metali de oluşur. Bu 
sıvı karışım soğutulduğunda sodyumdan çökerek ayrılır.

  2NaCl(s)    2Na(s)+ Cl2(g) 

Resim 1.5.5 Mg havada 
yakıldığında parıltılı bir şekilde 
oksit ve nitritini verir. Bu özellik 
nedeniyle Mg, fotoğraf flaşında 
ve işaret fenerlerinde kullanılır.
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Alkali ve toprak alkali elementlerin bileşiklerinin elektrolizi için sulu 
çözeltileri yerine erimiş hâlleri kullanılır. Bunun nedeni sulu ortamda 
sudan gelen iyonların indirgenebilen ve yükseltgenebilen türlerin 
sayısını arttırmasıdır. NaCl’den Na elde etmek için sulu NaCl çözeltisi 
kullanıldığında katotta gerçekleşebilecek indirgenme yarı tepkimeleri 
ve standart indirgenme potansiyelleri Çizelge 1.5.2’de örnek olarak 
verilmiştir.

I. yarı tepkimenin standart indirgenme potansiyeli II. yarı tepkimenin 
standart indirgenme potansiyelinden daha büyük olduğu için bu yarı 
tepkime daha kolay gerçekleşebilir. Ancak nötr ortamda (pH=7) H+ 
iyonları derişimi çok küçük (1x10-7M) olduğundan katotta I. yarı tepkime 
değil II. yarı tepkime  gerçekleşir.

  Katot: 2H2O(s) + 2e-   H2(g) + 2OH-
(suda) 

Sulu çözeltide Na+ iyonu yerine indirgenme potansiyeli daha yüksek 
olan H2O indirgenir. Na+ iyonu indirgenerek Na metaline dönüşemez, 
çözeltide kalır. Sonuç olarak NaCl’ün elektrolizi ile Na elde edilmek 
istenirse sulu çözelti yerine erimiş hâlinin kullanılması tercih edilir.

Yarı Tepkime 
İndirgenme Potansiyeli 

(E0,V)

I. 2H+
(suda) + 2e-   H2(g)

0,000 V

II. 2H2O(s) + 2e-   H2(g) + 2OH-
(suda)

-0,83 V

III. Na+
(suda) + e-   Na(k)

-2,71 V

Çizelge 1.5.2 H+, H2O ve Na+’nun standart indirgenme potansiyelleri

Metalik lityum da sodyum gibi elektroliz ile elde edilir. Bu işlem için 
erimiş lityum klorür kullanılır.

2LiCl(s)    2Li(s)+ Cl2(g) 

elektroliz 

Yarı Tepkime 
İndirgenme Potansiyeli 

(E0,V)

K++e-  K(k)   
-2,93 V

Na++e-  Na(k) 
-2,71 V

Çizelge 1.5.3 K+ ve Na+’nun standart indirgenme potansiyelleri

Potasyum metalinin bileşiklerinden elde edilebilmesi için sodyumla 
indirgenmesi gerekir.

Aşağıda erimiş KCl’ün sıvı sodyum ile indirgenerek potasyum elde 
edilmesine ait tersinir tepkime görülmektedir.

Bu tepkime ileri yönde endotermik olduğu için Le Châtelier ilkesine 
göre düşük sıcaklıkta KCl’den K gazı elde etmek mümkün değildir. K 
gazı elde edebilmek için tepkimenin 850 oC’ta gerçekleştirilmesi ve 
karışımdan K gazının uzaklaştırılması gerekir.

Sodyum metali titan, zirkonyum ve hafniyum gibi metallerin eldesinde 
de indirgen olarak kullanılır.

KCl(s)
NaCl(s)+  Na(s) +  K(g)
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2A grubu metallerinden Mg, Mg bileşiklerinin elektrolizi veya bir 
indirgen ile indirgenmesi sonucunda elde edilir. Elektroliz yönteminde 
ham madde olarak deniz suyu veya Mg tuzları içeren sular kullanılır. Bu 
yöntemin aşamaları şu şekildedir:

Mg2+ iyonu Ca(OH)2 ile çöktürülür.

Sulu ortamda elde edilen MgCl2’den su, buharlaştırılarak uzaklaştırılır 
ve MgCl2 kurutulur. MgCl2 eritilip elektroliz edilerek katotta magnezyum, 
anotta klor elde edilir. 

Çöken Mg(OH)2 yıkanır, süzülür ve HCl çözeltisi ile reaksiyona 
sokulur.

Mg2+
(suda) +  Ca(OH)2(suda) +  Ca2+

(suda)Mg(OH)2(k)

Mg(OH)2(k) +  2HCl(suda) +  2H2O(s)MgCl2(suda)

Alkali ve toprak alkali metallerinin laboratuvarda ve endüstride 
birçok kullanım alanı vardır. Lityum havada çok kolay yükseltgendiği için 
havasız ortamda saklanır. Metalik lityum çok az oranda bazı alaşımların 
yapısına girer. Lityum erimiş metaller içinde bulunan gazları gidermekte 
kullanılır. Bu amaçla erimiş bakır içine % 0,005 oranında lityum 
katılabilir. Lityum metali, berilyum ve magnezyum ile alaşımlar oluşturur. 
Bu alaşımlar çok sert olup düşük yoğunluğa sahiptir. Bu özelliklerinden 
dolayı uzay araçları ve uçak endüstrisinde kullanılır. Lityum bileşikleri; 
pillerde, seramiklerde ve yağlayıcı maddelerde kullanılmaktadır. Lityum 
karbonat, manik depresif hastaların tedavisinde kullanılır.

Potasyum ultraviyole ışığın etkisinde elektron verir.

  K + uv   K+ + e-

Potasyumun bu özelliğinden yararlanılarak, alkali foto hücreleri yapılır. 
Bu hücreler sesli filmlerde ve televizyonlarda kullanılır.

Sodyum, iyi iletken olduğu için çekirdek reaktörlerinde soğutma 
sıvısı olarak görev yapar. Bazı sokak lambalarının deşarj tüpleri 
sodyum buharıyla doldurulur. Sodyum, ayrıca organik maddelerin 
elde edilmesinde, yüksek ısı geçirgenliği nedeniyle uçak motorlarının 
soğutma sisteminde kullanılır.

Aktif bir metal olan sezyum, elektron verme yeteneği diğer metallere 
göre yüksek olduğu için fotosellerin ve elektron borularının yapımında 
kullanılır.

Rubidyum vakum tüplerinde toplayıcı olarak, fotosel ve özel cam 
yapımında kullanılır. Rubidyum yüksek sıcaklıkta iyonlaşır. Bu iyonlar 
magnetik alandan geçerken jeneratör armatürü gibi görev yapar 
ve bu şekilde elektrik üretir. Rubidyum bu özelliği nedeniyle buhar 
türbinlerinde kullanılır.

Oda sıcaklığında kırılgan olan berilyum, bazı alaşımların yapısına 
girer. Bakır içine karıştırılan %3 oranında berilyum, bakırın elektiriksel 
özelliklerine herhangi bir etki etmezken kopma direncini altı katına 
kadar arttırır. Berilyumun atom numarası küçük olduğundan elektronları 
ve röntgen ışınlarını kolayca geçirir. Çekirdek reaktörlerinde moderatör 
maddesi ve nötron yansıtıcı olarak da kullanılır. İnce berilyum plakaları 
röntgen borularında ve siklotronlarda pencere olarak kullanılır.

1.5.4 Alkali ve Toprak Alkali Metallerin 
Kullanım Alanları



49

ALKALİ  VE TOPRAK ALKALİ METALLER

ELEMENTLER KİMYASI

Magnezyumun en önemli kullanım alanlarından birisi organik kimyada 
Grignard çözeltilerinin hazırlanmasıdır. Birçok hafif alaşımın bileşimine 
de giren magnezyumun en çok kullanılan alaşımı ise duralümindir. 
Mekanik özellikleri çok uygun olan bu alaşım aynı zamanda çok hafif 
olduğu için uçakların yapımında kullanılmaktadır. 

Alkali ve toprak alkali metallerin başlıca bileşiklerini, piyasada 
kullanılan yaygın adlarını, sistematik adlarını ve kullanım alanlarını 
özetleyen Çizelge 1.5.4 ve 1.5.5’i ayrı ayrı inceleyeniz. 

Çizelge 1.5.4 Alkali metallerin önemli bileşikleri

1.5.5 Alkali ve Toprak Alkali Metallerin Önemli 
Bileşikleri

Alkali 
Metal Bileşikleri Yaygın Adları Sistematik 

Adları Kullanım Alanları

Li Li2CO3 - Lityum karbonat Tıpta antidepresan 
ilaçlarda kullanılır.

Na

Na2CO3 Soda külü Sodyum karbonat

Sabun, deterjan, 
ilaç ve yiyecek katkı 
maddelerinin elde 
edilmesinde, suyun 
arıtılmasında, cam 
endüstrisinde kullanılır.

NaHCO3 Soda 
(kabartma tozu) Sodyum bikarbonat Gıda endüstrisinde 

kullanılır.

NaOH Sud kostik Sodyum hidroksit

Birçok anorganik 
ve organik bileşik 
sentezinde, sabun 
üretiminde kullanılır.

NaCl Sofra tuzu Sodyum klorür Sofra tuzu olarak 
kullanılır.

Na2SO4.10H2O Glauber tuzu Sodyum sülfat 
dekahidrat

Tekstil endüstrisinde 
kullanılır.

Na2CO3.10H2O Çamaşır sodası Sodyum karbonat 
dekahidrat

Deterjan endüstrisinde 
kullanılır.

K

KNO3 Güherçile Potasyum nitrat
Gübre endüstrisinde, 
kibritlerde, barut 
yapımında kullanılır.

KCl - Potasyum klorür İlaç endüstrisinde, 
fotoğrafçılıkta kullanılır.

KCN - Potasyum siyanür Kompleks oluşturmada 
kullanılır.

KOH Potas kostik Potasyum hidroksit
Bazı akümülatörlerde 
elektrolit olarak, sabun 
üretiminde kullanılır.

Rb RbAg4I5 - Rubidyum 
pentaiyodoargentat

İnce film şeklindeki 
pillerin yapımında 
kullanılır.
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Çizelge 1.5.5 Toprak alkali metallerin önemli bileşikleri

Toprak 
Alkali 
Metal 

Bileşikleri Yaygın 
Adları Sistematik Adları Kullanım Alanları

Be BeO - Berilyum oksit

Seramik eşya ve özel 
tip camlar yapmada, 
floresan tüplerinde, nükleer 
reaktörlerde kullanılır 
(zehirlidir).

Mg

MgO Sinter 
(magnezya) Magnezyum oksit

Ateşe dayanıklı tuğla 
yapımında, ilaç endüstrisinde 
kullanılır

MgCO3 Manyezit Magnezyum karbonat

MgO eldesinde, izolasyon, 
lastik, mürekkep, cam, 
seramik, boya, ilaç ve 
kozmetik endüstrisinde 
kullanılır

MgSO4
•7H2O Epsom tuzu Magnezyum sülfat 

heptahidrat
Eczacılıkta, yapay gübre 
endüstrisinde kullanılır

Ca

CaCO3 Kireç taşı Kalsiyum karbonat
Sönmemiş ve sönmüş kireç 
yapımında ve inşaatlarda 
kullanılır

CaO Sönmemiş 
kireç Kalsiyum oksit

Çimento yapımında, 
metalürjide, suların 
yumuşatılmasında kullanılır

Ca(OH)2
Sönmüş 

kireç Kalsiyum hidroksit İnşaatlarda harç yapımında 
kullanılır

CaSO4
• 2H2O Alçı taşı Kalsiyum sülfat 

dihidrat

Alçı şeklinde dekoratif 
işlerde, dişçilikte kalıp 
alınmasında, hazır duvar 
üretiminde kullanılır

Sr

Sr(NO3)2 -
Stronsiyum nitrat

Havai fişek ve meşalelerde 
canlı bir kırmızı alev 
oluşturmak için kullanılır.

SrCl2 - Stronsiyum klorür Şeker üretiminde kullanılır

Ba
BaS - Baryum sülfür Fosforesans özellik gösterir.

BaSO4 - Baryum sülfat Bazı röntgen çekimlerinde 
kullanılır

Ra Ra(OH)2 - Radyum hidroksit Kuvvetli baz olarak kullanılır

Çizelge 1.5.4 ve 1.5.5’te verilen bileşiklerden laboratuvarınızda 
bulunanları inceleyerek kullanımlarına esas olan özellikleri 
gözlemleyebilirsiniz. Örneğin, Na2CO3 çözeltisinin bazik oluşunu, 
NaHCO3’ın ısıtılınca veya çözeltisi asitlerle etkileşince gaz 
oluşturmasını, KNO3’ın yükseltgen olmasını, KCN’ün kompleks 
oluşturma yetisini, susuz CaSO4’ın su ile hamur yapılınca zamanla 
sertleşmesini laboratuvar ortamında deneyebilirsiniz.



Ülkemiz, dünyadaki bor bileşikleri üretiminin yakla-
şık 3/4’ünü karşılamaktadır. 

Toprak grubu elementlerinin ilk üyesi olan bor, en-
düstride geniş bir kullanım alanına sahiptir.    Bor, bor 
bileşikleri ve alaşımları; cam, sabun, deterjan endüst-
risi, seramik, emaye, metalurji, tarım sektörü ve füze 
yakıtı olarak da kullanılmaktadır. 

Kullanım alanları her geçen gün biraz daha artan 
borun başlıca mineralleri nelerdir?

Toprak Grubu Elementleri6

İçerik

1.6.1 Toprak Grubu Elementleri ( 3A   
 Grubu)
1.6.2 Bor Elementinin Doğal    
 Mineralleri
1.6.3 Bor ve Bor Alaşımlarının   
 Eldesi, Özellikleri, Kullanım   
 Alanları
1.6.4 Bor Bileşiklerinin Özellikleri ve   
 Kullanım Alanları
1.6.5 Alüminyum
1.6.6 Alüminyumun Özellikleri
1.6.7 Yaygın Alüminyum Bileşikleri

1.6.8 Galyum, İndiyum ve Talyum
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3A grubu elementlerinin son enerji düzeyindeki elektron dizilişi ns2 
np1 şeklindedir (Çizelge 1.6.1). 3A grubu elementleri, bileşiklerinde en 
fazla +3 yükseltgenme basamağına sahip olabilirler. p orbitalindeki 
bir elektronu kaybederek +1, hem p hem de s orbitalindeki toplam 3 
elektronu kaybederek +3 yükseltgenme basamağında bulunabilirler. 
Dolayısıyla 3A grubu elementleri hem +1 hem de +3 yükseltgenme 
basamağında bulunabilirler. Periyodik tabloda +1 yükseltgenme 
basamağına sahip bileşikleri yukarıdan aşağıya doğru inildikçe daha 
kararlı olur. Bu nedenle alüminyum, bileşiklerinde genelde +3, talyum 
ise +1 yükseltgenme basamağında bulunur. Çizelge 1.6.1’de toprak 
grubu elementlerinin bazı özellikleri verilmiştir.

Çizelge 1.6.1 Toprak Grubu Elementlerinin Bazı Özellikleri

B

Al

Ga

In

TI

Şekil 1.6.1 Periyodik tabloda 
3A grubunda toprak grubu 
elementleri bulunur.

Element Atom No Elektron Dizilimi Elektronegatifliği Yoğunluğu
(g cm-3)

1. İyonlaşma
Enerjisi

(kJ mol-1)

Bor 5 [He] 2s2 2p1 2,04 2,47 800,6

Alüminyum 13 [Ne] 3s2 3p1 1,61 2,70 577,6

Galyum 31 [Ar] 4s2 3d10 4p1 1,81 5,91 578,8

İndiyum 49 [Kr] 5s2 4d105p1 1,78 7,29 558,3

Talyum 81 [Xe] 6s2 4f145d10 6p1 1,80 11,87 589,3

3A grubunun ilk üyesi olan bor, yarımetaldir. Alüminyum, galyum, 
indiyum ve talyum; görünüşleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri 
bakımından metaldir. 

Doğada serbest hâlde bulunmayan bor, oksijenli bileşikleri 
hâlinde bulunur. Resim 1.6.1’de ülkemizde de bol bulunan başlıca 
bor minerallerinden kolemanit (Ca2B6O11•5H2O), pandermit 
(Ca4B10O19•7H2O) ve boraks (Na2B4O7•10H2O) görülmektedir. Bu 
minerallerin bazı özellikleri Çizelge 1.6.2’de verilmiştir. 

Kolemanit

Resim 1.6.1

Pandermit Boraks

Minerallerin çizilmeye karşı 
gösterdikleri direnç sertlik ola-
rak bilinmektedir. Sertlik, Mohs 
sertlik dizisi adı verilen bir öl-
çek yardımıyla ölçülür. 

1.6.1 Toprak Grubu Elementleri (3A Grubu)

1.6.2 Bor Elementinin Doğal Mineralleri
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Mineralin Adı Kimyasal Formülü Kristal Biçimi Sertlik Renk ve 
Şeffaflık

Ayırt Edici 
Özellikler

Kolemanit Ca2B6O11•5H2O
Çoğunlukla eş boyutlu 
ve kısa prizmatik 
kristalli, tanesel.

 4,5 Mohs

Renksiz, 
beyaz, 
şeffaf-yarı 
şeffaf

HCl’de çözünür. 
Çözelti soğuyunca 
borik asit ayrılır.

Pandermit Ca4B10O19•7H2O
Yumru biçiminde ya 
da düzensiz kütleler 
hâlinde, tebeşirimsi 
ve kompakt

3-3,5 Mohs Beyaz
Şekli, akkor ateşte 
erimesi, suda 
çözünmemesidir.

Boraks Na2B4O7•10H2O Kısa prizmatik kristalli, 
bazen levhamsı 2-2,5 Mohs

Renksiz, 
beyaz, grimsi, 
yeşilimsi, 
mavimsi, 
şeffaf-yarı 
şeffaf

Kristal şekli, düşük 
yoğunluğu, suda 
çözünebilirliğidir.

Çizelge 1.6.2  Önemli Bor Mineralleri ve Özellikleri

1.6.3 Bor ve Bor Alaşımlarının Eldesi, 
Özellikleri ile Kullanım Alanları Arasındaki İlişki

Bor atomu tamamlanma-
mış oktete sahip olduğundan 
bor Lewis asidi gibi davranır.

Borik asit H3BO3 ya da 
B(OH)3 formülüyle gösterilebilir.

Bor cevherleri İtalya, Rusya, Tibet, Kalifornia ve Türkiye gibi birkaç 
bölgede yoğunlaşmıştır. Bor, ilk kez 1808 yılında Gay Lussac (Gay 
Lussak) ve Thenard (Tinırt) tarafından bor trioksidin potasyum ile 
reaksiyonundan elementel hâlde elde edilmiştir. Daha sonraki yıllarda 
Davy (Devi), elektrolizle bor elementini elde etmeyi başarmıştır. 

Bor elde edebilmek için öncelikle bor minerallerinden borik asit, 
elde edilmesi gerekir. Ülkemizde bor elde edebilmek için kolemanit 
mineralinden borik asit üretimi şu şekilde yapılmaktadır. 

Kolemanit, kırma-öğütme işlemleriyle 1 mm’lik tane boyutuna getirilir.
Bu taneler, zenginleştirilmek amacıyla 95 °C’ta % 92,5’lik H2SO4’le 
reaksiyona sokulur. Reaksiyon sonucunda oluşan karışım süzülerek 
yabancı maddeler  süzüntüden ayrılır. Derişik süzüntü, 30 °C’a kadar 
soğutulup kristallendirilir. Kristaller çözeltiden ayrılarak kurutulur.

Ca2B6O11
•5H2O + 2H2SO4 + 6H2O   2CaSO4

•2H2O + 6H3BO3 

Bu şekilde üretilen borik asitten bor nasıl elde edilir?
Kolemanit Borik asit

Borik asitten bor elde edebilmek için borik asit, bor triokside 
dönüştürülür. Bu tepkime iki yönlü olduğu için oluşan su, ortamdan 
çekilerek tepkimenin ileri yönde gerçekleşmesi sağlanır. 

2H3BO3  B2O3 + 3H2O
Borik asit Bor trioksit

ısı

B2O3, magnezyum ile indirgendiğinde borun bir allotropu olan amorf 
bor elde edilir. 

Bor trioksit
3Mg + B2O3  2B + 3MgO

Amorf bor

ısı

2BCl3 + 3H2 + 6HCl2B

KBF4  + 3Na    KF  +  3NaF  + B

Potasyum floroborat (KBF4)ın elektrolizi ile yüksek saflıkta bor elde 
edilir.

Bor triklorürün hidrojen ile indirgenmesiyle borun diğer bir allotropu 
olan kristal bor oluşur.

Kristal bor
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Resim 1.6.2’de gördüğünüz gibi bor elementi, donuk metalik 
parlaklığa sahiptir. Bu görünüşü nedeniyle metallere benzetilebilir. 
Fakat elektriği iyi iletmez. Katı hâlde çok sert olduğundan kırılgandır. 
Bor yarı iletken olup sıcaklık arttıkça iletkenliği artar. Kimyasal özellikleri 
alüminyum, galyum, indiyum ve talyumdan daha çok, silisyum ve 
karbona benzer.

Amorf bor

Kristal bor

Elementel bor
Resim 1.6.2 Borun çeşitli 

allotropları vardır. Amorf bor 
kahverengi bir tozdur; kristal bor 
ise siyah olup son derece serttir. 

Borun kimyasal aktifliği; saflığına, kristal yapısına ve sıcaklığa 
bağlıdır. Bor oda sıcaklığında sadece flor gazıyla reaksiyon verir. Ayrıca 
yüzeyi oksijen tarafından etkilenir, diğer durumlarda inert bir maddedir. 
Yüksek sıcaklıklarda asal gazlar ve H, Ge, Te elementi hariç bütün 
ametallerle doğrudan reaksiyon verir. Bor, yüksek sıcaklıklarda hemen 
hemen bütün metallerle kolaylıkla reaksiyon verir.

Borun iyon çapının küçük olması ve iyonlaşma enerjisinin yüksek 
olması kimyasal davranışını belirler. B, C ve H’nin elektronegatiflik 
değerlerindeki benzerlik sayesinde bor, çok sayıda ve alışılmışın 
dışında kovalent bileşikler oluşturur. Borun kovalent bileşiğe 3 elektronla 
katkıda bulunabilmesi, elektron çifti alıcısı olmasını (Lewis asidi) ve çok 
merkezli bağlanmasını sağlar.

Amorf bor, bakırın oksitlerinin giderilmesinde, alüminyumun 
iletkenliğinin arttırılmasında ve çeliğin sertleştirilmesinde kullanılır. 
Erime noktası 2300 oC, kaynama noktası 2550 oC olan borun elektrik 
iletkenliği çok azdır. Kristal bor, elmastan sonra elementlerin en sertidir.

Bor, deterjan endüstrisinden uzay endüstrisine kadar birçok alanda 
kullanılmaktadır. Borun kararlı iki izotopu (10B ve 11B) yüksek derecede 
nötron soğurma kapasitesine sahiptir. Bu özellikleri nedeniyle nükleer 
reaktörlerde nötron soğurucu olarak kullanılır. 

10
  5 B    +  

1
0n     

11
  5 B  

Bor, elektron absorblama özelliğinden dolayı nükleer reaktörlerde 
kontrol çubuğu olarak kullanılır. Radyoaktif bor, α ışıması yaptığı için 
kanser tedavisinde kullanılır. α ışınları kanserli hücreyi yok eder. 

    11
     5 B    

   7
   3 Li + 

     4
     2 He2+  

Borun elektrik iletkenliği çok azdır. Fakat yüksek sıcaklıkta serbest 
hâle geçen elekron sayısı artar ve elektrik akımını daha fazla iletir. Bu 
özelliği sayesinde magnezyumla yaptığı alaşımlar bilgisayarların 4 kat 
daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Bor telleri, plastik ve metallerle 
kullanılırsa, bu malzemelerin dayanıklılığını arttırır.  Borun, küçük 
boyutlu olması geçiş elementlerinden demir, nikel ve kobalt ile çok 
çeşitli alaşım oluşturmasını sağlar. 

Ferrobor, nikel bor ve kobalt bor alaşımları ülkemizde Yüksek 
Teknoloji Seramik ve Kompozitleri Araştırma Merkezi (YTSKAM) 
laboratuvarlarında, borik asidin yüksek sıcaklıkta karbonla indirgenmesi 
ile üretilmektedir. % 0,04-4,2 B içeren demir bor (ferrobor) alaşımları 
ve yüzeyinde ince FeB tabakası olan borlanmış çelikler, 800-1000 
°C’a kadar oksidasyona dayanıklıdır. Bu nedenle yüksek sıcaklıkta 
korozyona uğrayabilecek alanlarda kullanılır. Ferroborun kullanıldığı 
önemli alanlardan biri de Nd-Fe-B (neodyum ferrobor) mıknatıslarıdır. 
Nd-Fe-B mıknatısları ticari olarak en yüksek mukavemete ve yüksek 
yoğunluğuna sahiptirler.
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Ferrobor, paslanmaz çeliklerde kaynak kabiliyetini yükseltmede, 
nükleer reaktörlerde regülatör çubuğu yapımında, hadde merdaneleri 
üretiminde, çeliklerde yüzey sertleştirmede, nötron absorbsiyonunu 
arttırmada, yassı ve derin çekme işlemine tabi tutulacak çeliklerde, 
otomobillerin sileceklerinde ve marş motorlarında, manyetik ayırımda, 
cep telefonlarında, sensörlerde, metalik cam üretiminde, yüksek 
frekanslı trafo çekirdeklerinde, EKG vb, cihazların sensörlerinde 
kullanılmaktadır.

İçinde yemeklerin, böreklerin, keklerin piştiği yüksek sıcaklığa 
dayanıklı cam kapları bilmeyen yoktur. Bu camların bu kadar yüksek 
sıcaklığa dayanmasını sağlayan nedir?

Dünyada ticari olarak üretilen ve çok değişik kullanım alanları olan 
175 civarında bor bileşiği bulunmaktadır. Bu bileşikler yüksek teknoloji 
gerektiren metotlar ile üretilmektedir. Bu bileşiklerden en yaygın olanları 
borik asit, boraks, sodyum perborat, boranlar, sodyum borohidrür ve 
sodyum metaborattır.

Borik asit (H3BO3), kaplıca sularında bulunur. Borik asit, beyaz 
yapraklar şeklinde kristallenen bir maddedir. Susuz boraksın asitle 
tepkimesinden elde edilir.

1.6.4 Bor Bileşiklerinin Özellikleri ve
Kullanım Alanları

Na2B4O7 +  2H+ +  5H2O 4H3BO3

Borik asitBoraks

+  2Na+

Borik asit ısıtıldığında önce metaborik asit sonra bor trioksit oluşur. 

-2H2OBorik asit

ısı ısı

Metaborik asit Bor trioksit

2H3BO3 2HBO2 B2O3-H2O

Borik asit, tıpta antiseptik madde olarak en çok göz damlalarında, göz 
pomatlarında ve talk pudralarında kullanılır. Bu ilaçların içine genellikle 
% 5-10 konsantrasyonunda katılmaktadır. Borik asit, kağıt gibi selülozik 
malzemelerin alev almasını önlediği için, evlerde kullanılan duvar 
kağıtlarına yangın riskini azaltmak için %5 oranında eklenir.

Boraks ve borik asit, bakterileri öldürücü niteliği, su içinde kolay 
çözünürlüğü ve mükemmel su yumuşatıcı özellikleriyle sabunlarda, 
temizleyicilerde, deterjanlarda, çok çeşitli ilaçların yapımında, tekstil 
boyamalarında, çeşitli malzemelerin uzun süre korunmasında, hafif 
dayanımlı alaşımların yapılmasında ve tarım endüstrisinde çok yaygın 
kullanım alanlarına sahiptir. 

Boraks incisi

Na2B4O7
+  CoO 2NaBO2 +  Co(BO2)2

Boraks (Na2B4O7•10H2O), tetraborik asidin (H2B4O7) bir Na tuzu 
olup sulu çözeltisi bazik özellik gösterir. Boraksın 320-400 oC’a kadar 
ısıtılmasıyla susuz boraks kristalleri elde edilir. Boraks; porselen eşya, 
glazür ve ısı değişikliğine dayanıklı cam (pyrex) yapımında kullanılır.

Toz hâlindeki boraks, renkli cam imalinde camı renklendirmek için 
katkı maddesi olarak kullanılır. Örneğin boraks, kobalt oksitle ısıtılırsa 
mavi renkli bir pigment oluşturur. Bu pigment cama katıldığında mavi 
renkli emaye imalinde de kullanılan cam elde edilir.
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Sodyum perborat (NaBO3.4H2O), eşit mol oranında borik asit ve 
sodyum hidroksit karışımının hidrojen peroksitle tepkimesinden elde 
edilir. Bor atomuna köprü şeklinde bağlanmış olan peroksi grupları (  O 

 O ) sayesinde sodyum perborat, renkleri soldurmayan ağartıcıların 
yapılmasında kullanılır.

Boranlar, hidrojence zengin oldukları için enerji ham maddesi olarak 
kullanılırlar. Metalik magnezyumun bor trioksit ile ısıtılması sonucunda 
oluşan bor, asitlerle etkileştirildiğinde gaz karışımı oluşur. Bu karışım 
uçucu olan bor hidrür bileşiklerini içerir. Bor hidrürler, bor atomunun 
sayısına göre diboran (B2H6), tetraboran (B4H10), pentaboran (B5H11) 
gibi isimler alır. 

Diboran (B2H6), renksiz bir gazdır ve yüksek sıcaklığa kadar ısıtıldığı 
zaman hidrojen ve saf bora ayrışır.

  B2H6(g)    2B(k) + 3H2(g)

Boranlardan tetraboran (B4H10), katı yakıt olarak füzelerde kullanılır. 
Bu nedenle uzay araştırmalarında stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle 
ülkemizdeki bor rezervi düşünüldüğünde ülkemiz ekonomisi açısından 
bor bileşiklerinin ne kadar önemli bir yere sahip olduğu gözden 
kaçırılmamalıdır. 

Sodyum borohidrür (NaBH4), oto endüstrisi bakımından önemli bir 
bileşiktir. Susuz bir çözücüde çözünmüş bor triklorürün sodyum hidrür 
ile tepkimesinden elde edilir. 

  4NaH + BCl3  NaBH4 + 3NaCl

Sodyum borohidrürün iyi bir hidrojen kaynağı olması nedeniyle füze 
katı yakıtlarında, yüksek enerjili jet motorlarda ve roketlerde saf hidrojen 
kaynağı olarak kullanımı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Sodyum 
borohidrür özellikle organik kimyada çok kullanılan bir indirgendir. Ayrıca 
herhangi bir yüzeyin nikel ile kaplanmasında da kullanılır. Bor bileşikleri 
birçok endüstri alanında kullanılmaktadır. Bu alanlar ve kullanılan bor 
bileşiklerinin özellikleri aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

Bor Bileşiği  Kullanıma Esas Özellikleri Kullanıldığı Alan

Borik asit
Boraks

Isıya karşı dayanıklılık ve yüzey sertliği 
kazandırırlar. Cam endüstrisi

Borik asit
Boraks

Seramiklerin akışkanlıklarını arttırıp 
yoğunluklarını ve doygunlaşma ısılarını 
düşürürler.

Seramik endüstrisi

Boraks
Sodyum perborat

Mikrop öldürücü ve su yumuşatıcı etkileri 
vardır. Temizlik endüstrisi

Borik asit
Boratlar

Selülozik maddelerin ateşe karşı 
dayanıklılığını sağlarlar. Yanmayı Önleyici Maddeler

Susuz boraks
Boraks pentahidrat Bitki örtüsünün gelişmesini sağlarlar. Tarım

Borik asit
Floroboratlar 
Floroborik asitler

Elektrolittirler.
Metalurji endüstrisi

 Ferrobor Çeliğin sertliğini arttırır.

Sodyum oktaborat Ahşap malzemelerin çürümesine engel olur. Ahşap endüstrisi

Çizelge 1.6.3 Bazı bor bileşiklerinin özelliklerine göre kullanıldığı alanlar 
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Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Ku-
rumu (TÜBİTAK) ve Ulusal 
Bor Araştırma Enstütüsü-
nün gerçekleştirdiği ortak 
projeyle bor ile çalışan oto-
mobil üretidi. Bu otomobile 
bor mobil adı verilmiştir.

Bor, temizlik maddelerinden uzay teknolojisine kadar çok geniş bir 
alanda kullanılmaktadır. Bor ve bileşiklerinin ileri teknoloji gerektiren 
endüstriyel alanlarda kullanılmasının gittikçe artması, boru daha da 
değerli hâle getirmektedir.

Dünya’nın en büyük bor rezervleri Türkiye’de bulunmaktadır.
Türkiye’nin bilinen bor yataklarını Bigadiç - Balıkesir (kolemanit,üleksit), 
Kırka - Eskişehir (tinkal), Emet - Kütahya (kolemanit), Kestelek - Bursa 
(kolemanit, üleksit, probertit) oluşturmaktadır. Türkiye’nin 800 milyon 
ton dolayında olan rezervinin, % 64,4’ünü kolemanit, % 31,8’ini tinkal, 
% 3,7’sini üleksit mineralleri oluşturmaktadır. Türkiye, bor rezervlerinin 
bolluğunun yanı sıra, cevherlerimizin nispeten dar bir sahada büyük 
yataklar hâlinde konuşlanması ve açık ocak yöntemiyle üretim 
imkanlarının olması da avantajlıdır.

Türkiye toplam bor rezervi sıralamasında % 72’lik pay ile Dünyada 
ilk sıradadır. Türkiye’nin bor rezervi dünya bor talebini 700 yıl 
karşılayabilecek düzeyde, ABD ve Rusya’daki rezervler ise ancak 70 
yıllık ihtiyacı karşılayabilecek düzeydedir.

ÜLKEMİZDE BOR MADENCİLİĞİ VE BOR BİLEŞİKLERİ 
ENDÜSTRİSİ

Bor, bor bileşikleri ve bor alaşımları; cam, seramik ve polimerik 
malzemeler, deterjan, tarım, metalürji,  uzay ve hava araçları, nükleer 
uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar, elektronik ve iletişim sektörü, 
nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü gibi birçok alanda 
kullanılmakta ve her geçen gün yeni kullanım alanları bulunmaktadır.

Bor, en fazla ham ve rafine bor ürünleri, olarak kullanılmaktadır. 
Türkiye bor madeni varlığı bakımından Dünya’nın en önemli ülkesidir. 
Çünkü Dünya bor rezervlerinin % 67’si ülkemizde bulunmaktadır. Bor 
madenleri, 2172 Sayılı Kanun’la devlet eliyle işletilecek madenler 
kapsamına alındığı için ülkemizde bor madenleri Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte, üretilmekte ve 
pazarlanmaktadır. Eti Maden Dünya’daki en büyük bor üreticisi olup 
Dünya bor üretiminin % 39’unu üretmektedir.

Eti Maden İşletmeleri’nin bor mineralleri ve rafine bor ürünleri üretimi 
konusunda sürdürdüğü çalışmalar sonucunda; konsantre ve rafine bor 
ürünleri üretimi her geçen yıl artmaktadır. Ülkemizdeki konsantre ve 
rafine bor üretimi, Eti Maden’e ait Kırka, Emet, Bandırma, Bigadiç ve 
Kestelek işletmelerinde yapılmaktadır. Bu işletmelerde üretilen ürünler 
şunlardır:

• Konsantre kolemanit
• Konsantre tinkal
• Konsantre üleksit
• Boraks pentahidrat
• Boraks dekahidrat
• Borik asit
• Sodyum perborat monohidrat
• Sodyum perborat tetrahidrat

Okuma Metni

Eti Maden İşletmeleri’nin 
Eskişehir-Kırka Bor Maden 
İşletmesi’nden bir görüntü.
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Kil mineralleri, tabakaları arasına giren birtakım anorganik ya da 
organik anyon ve katyonları adsorblama ve değişebilir konumda tutma 
özeliğine sahiptir. Bu iyonlar sulu çözeltideki iyonlarla muamale edilerek 
değiştirilebilir. Kil minerallerinin tabakaları arasında bulunan Na+, K+, 
Ca2+ ve Mg2+ gibi katyonlar, inorganik ve organik tüm katyonlarla yer 
değiştirebildiklerinden değişebilen katyonlar olarak adlandırılırlar. 
Değişebilen katyon olarak Na+ içeren bir kil CaCl2 çözeltisi ile 
karıştırıldığında çözeltideki her bir Ca2+ iyonu, iki Na+ iyonunun yerini 
alır. Bu işleme katyon değiştirme denir. Kil minerallerinin kullanıldığı 
ve çalışıldığı her alanda katyon değişimi ve katyon değişimi reaksiyonu 
önemlidir. 

• Susuz boraks
• Kalsine tinkal
• Boroksit (Susuz borik asit)
• Zirai bor

Ayrıca İ.T.Ü. Yüksek Teknoloji Seramik ve Kompozitleri Araştırma 
Merkezi (YTSKAM)’nde üretim teknolojileri geliştirilen başlıca bor, bor 
bileşikleri ve alaşımları şunlardır:

• Amorf bor

• Kristalin bor

• Bor karbür

• Hekzagonal ve kübik bor nitrür

• Bor alaşımları (ferrobor, nikel bor, kobalt bor)

Türkiye; rezerv, üretim ve cevher kalitesi açısından önemli 
avantajlara sahiptir. 

    Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.

Yer kabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra en çok rastlanan  
element alüminyumdur. Alüminyum doğada oksit, hidratlanmış oksit ve 
silikat hâlinde bulunur. Alüminyum oksit doğada bulunan hemen hemen 
her mineralde mevcuttur. Fakat alüminyum eldesinde bu minerallerin 
hepsi kullanılamaz. Çünkü bu minerallardeki alüminyum miktarı azdır. 
Alüminyumun en önemli mineralleri boksit, feldspat ve killerdir.

Boksit, hidratlanmış alüminyum oksit mineralidir, alüminyum oksidin 
monohidrat (Al2O3.H2O) ve trihidratlarının (Al2O3.3H2O) karışımıdır. 

Türkiye’de Konya (Seydişehir), Antalya, Adana, Gaziantep ve 
Muğla’da geniş boksit yatakları bulunmaktadır.

Feldspat (K2O.Al2O3.6SiO2), silikat yapısındadır ve bol bulunan 
alüminyum minerallerinden biridir. 

Kil adı ile bilinen çok çeşitli mineral vardır. Feldspat minerallerinin su 
ve karbon dioksit etkisi ile ayrışması sonucu kaolin (Al2O3.2SiO2.2H2O) 
oluşur. Kaolin, killerden en saf olanıdır. Alüminyum içermeyen lületaşı 
da kildir ve kimyasal formülü Mg4Si6O15(OH)2.6H2O’dur.

1.6.5 Alüminyum

Bitkilerin büyümesi için bitki 
besinlerinin topraktaki varlığı ve 
bu varlığın devamlılığı önemlidir. 
Bitki besinleri, toprakta genellikle 
değişebilen iyonlar olarak tutu-
nurlar. Örneğin, gübrelere ekle-
nen potasyumun bulunması ve 
alıkonması topraktaki kil mine-
ralleri ile potasyum tuzu arasın-
daki katyon değişimine bağlıdır. 
Toprağın işlenmesi değişebilen 
iyonların karakteri tarafından 
belirlenir ve değişim reaksiyonu 
tarafından kontrol edilebilir. Top-
rakta Na+ iyonun bulunması tarım 
için uygun değildir. Diğer iyonlar-
la (genellikle Ca2+) Na+’un yer de-
ğiştirmesi toprağı tarıma uygun 
hâle getirir. 

Kil minerallerinin fiziksel öze-
likleri de sıklıkla büyük bir oranda 
kil tarafından taşınan değişebilen 
iyonlara bağlıdır. Genelde bir kilin 
ya da katının oldukça farklı olan 
plastik özellikleri değişebilen kat-
yonun türüne bağlıdır. Bu yüzden 
seramik endüstrisinde birçok kilin 
plastik özellikleri başarılı bir kat-
yon değişim reaksiyonu ile değiş-
tirilebilir. Yine aynı nedenle tuğla 
endüstrisinde özelliklerini değiş-
tirmek için plastik kile soda külü 
eklenir. İnşaat sektöründe ihtiyaç 
duyulan katı metaryallerin özel-
likleri de bu şekilde değiştirilebilir.
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Alüminyumun Üretim Yöntemleri

Doğada bulunan alümino silikat bileşikleri oldukça kararlı hâlde 
ve diğer mineraller ile karışık durumda olduğu için bu minerallerden 
alüminyum eldesi oldukça zordur ve bu üretim ekonomik değildir. 
Endüstride alüminyum üretimi için yalnızca boksit minerali 
kullanılmaktadır. 

Boksit cevherinden alüminyum kazanılması iki basamakta 
gerçekleştirilir:

1. Boksitten saf alümin (Al2O3) üretimi

2. Alüminin elektrolizi ile metalik alüminyum üretimi

1. Boksitten saf alümin (Al2O3) üretimi

Alümin üretiminde cevherin bileşimine bağlı olarak iki yöntemden 
biri seçilir.  Yüksek tenörlü boksit cevherlerine Bayer yöntemi (yaş 
yöntem), fazla miktarda silisyum içeren boksit cevherlerine kuru 
yöntem uygulanır.

Boksit cevheri NaOH ile alüminyum hidroksite döndürülür. Alüminyum 
hidroksitin kalsinasyonu ile alümina (alüminyum oksit) elde edilir.

Cevherde bulunan veya 
cevherin zenginleştirilmesi 
veya işlenmesi sonucunda elde 
edilen ürün içerisindeki kıymetli 
elementin yüzdesel oranına 
tenör denir.

Metalik alüminyum, saf alüminin kriyolitli (Na3AlF6) ortamda 
elektrolizinden elde edilir. Kriyolit alüminin erime noktasını düşürmek 
için kullanılır. Çelik bir sandıktan oluşan fırının alt ve yan yüzeyleri 
karbonla kaplıdır ve bu karbon kısımlar katot görevi görür. Fırının 
üst tarafında anot görevi gören, hareket edebilen seri hâlinde karbon 
levhalar bulunur. Elektroliz  işleminde anot ve katotta meydana gelen 
tepkimeler aşağıda verilmiştir.

  Katot  4Al3+ + 12e-  4Al

  Anot 6O2-  3O2 + 12e-

  Toplam 4Al3+ + 6O2-    4Al + 3O2
Elektroliz işleminde oluşan sıvı hâldeki metalik alüminyum, hücrenin 

dibine çöker ve belirli sürelerle buradan alınır. Hücreden alınan 
alüminyum, genellikle % 99,5-99,9 arasında bir saflıktadır ve içerdiği 
ana safsızlıklar demir ve silisyumdur. 

2. Alüminin elektrolizi ile metalik alüminyum üretimi

Şekil 1.6.2 Alümin elektroliz hücresi

Erimiş kriyolit ve 
alümin tabakası

Erimiş alüminyum

Madde girişi

Erimiş alüminyum

Karbon anot

Karbon katot

(Karbon levhalar)
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Alüminyuma bakır, magnezyum, silisyum, krom, çinko ve mangan 
metalleri katılarak çeşitli alaşımlar yapılmaktadır. Bunlardan önemli 
olanları Çizelge 1.6.4’te verilmiştir. 

1.6.6 Alüminyumun Özellikleri

Alüminyum 
ve 

Alaşımları
Bileşimleri Özellikleri Kullanım alanları

Al %100 Al

Kolay şekillenebilir. İyi bir indirgendir. 
Asitlerle ve bazlarla tepkimeye girer. 
Toz alüminyum hava ile veya diğer 
yükseltgenlerle kolayca yükseltgenir.

Folyo yapımında, meşrubat kutularında, 
roket yakıtlarında ve patlayıcılarda 
kullanılır.

Duralumin

% 94 Al
% 4 Cu
% 1 Mg 
% 1 Mn 

Sert, hafif, fiziksel ve kimyasal 
aşındırıcılara dayanıklıdır.

Havacılık endüstrisinde, otomobil 
endüstrisinde, gemi endüstrisinde, 
fotoğrafçılık malzemeleri, spor 
malzemeleri, ev eşyaları, kimya 
endüstrisinde, hassas ölçü aletlerinde 
kullanılır.

Silumin
% 84 Al
% 16 Si

Kimyasal etkilere dayanıklıdır.
Kimya endüstrisinde kullanılan metal 
kapların yapımında kullanılır.

Magnoks
Mg
Al

Korozyona karşı dayanıklıdır. Nükleer reaktörlerde kullanılır.

Titanal

% 85,5 Al
% 2,5 Mg
% 7 Zn

% 1,7 Cu
% 0,1 Zr

Yüksek mekanik özellikler (darbe 
direnci, çekme dayanımı, esneklik 
gibi)e sahiptir.

Yüksek performans sağlaması istenen 
spor malzemelerinin üretiminde (kayak, 
snowboard)

Çizelge 1.6.4 Alüminyum metalinin ve alaşımlarının özellikleri

% 99,9 saflaştırılmış alüminyum ısı ve elektiriği daha iyi iletir, daha 
kolay işlenebilir ve daha dayanıklıdır. Yapı malzemesi, refraktör ve 
iletken yapımında, gıda ve kimya endüstrisinde kullanılır. Elektroliz 
işleminden elde edilen alüminyum; blok, levha, kütük, çubuk ve külçe 
halinde piyasaya sürülür ve büyük ölçüde alaşım yapımında kullanılır. 

Alüminyum Oksidin Doğal Formları

Resim 1.6.3
Yakut Safir Topaz

Alümina olarak bilinen alüminyum oksidin (Al2O3) çeşitli yapıları 
mevcuttur. Kristal yapıdaki alüminyum okside korundum denir. Beyaz 
safir olarak da bilinen saf korundum, değerli bir taştır. Yukarıdaki 
resimlerde de gördüğünüz bazı değerli taşlar korundumun yanı sıra Fe, 
Cr ve Ti gibi az miktarda geçiş metali içerir.  Yakut ve safir minerallerinin 
iyi kristallileri, mücevhercilikte; diğerleri de metal kesme, parlatma ve 
aşındırma işlerinde kullanılır.
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1.6.7 Yaygın Alüminyum Bileşikleri 
Endüstri açısından önemli alüminyum bileşikleri alümin, alüminyum 

klorür, alüminyum sülfat, şap, alüminyum hidroksit, alüminyum hidrür ve 
lityum alüminyum hidrürdür.

Alümin; alüminyum üretimi dışında yalıtkanların, bujilerin ve daha 
pek çok ürünün yapımında da kullanıllır.

Alüminyum sülfat, sülfürik asidin hidratlı alüminyum okside etki 
ettirilmesiyle elde edilen renksiz bir tuzdur. Kâğıt yapımında, boya 
tutkalı ve yüzey astarı olarak yaygın biçimde kullanılır. Tek değerlikli 
metallerin sülfatlarıyla birleşir ve şap olarak bilinen hidratlı çift tuzları 
meydana getirir. Alüminyum sülfat bileşiklerinin en önemlisi, potasyum 
şapı veya kısaca potas şapı olarak bilinen potasyum alüminyum sülfat 
[KAl(SO4)2•12H2O]tır. Bu çift tuzlar, başta ilaç, tekstil ve boya üretimi 
olmak üzere geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Alüminyum klorür (AlCl3), eritilmiş alüminyumun gaz hâlindeki klorla 
tepkimesi sonucunda meydana gelir. Birçok organik bileşiğin sentezinde 
katalizör olarak kullanılır.  

Alüminyum hidroksit [Al(OH)3], alüminatlarla birlikte çeşitli alüminyum 
bileşiklerinin elde edilmesinde  ve su geçirmez kumaş yapımında 
kullanılır. 

Alüminyum hidrür (AlH3), önemli bir indirgendir ve polimerize bir 
katıdır. Tetrahidro alüminatların eldesinde kullanılır.

Lityum alüminyum hidrür (LiAlH4) bileşiği ve alüminyum hidrür  
organik kimyada oldukça önemli bir kullanım alanına sahiptirler. Örneğin 
aldehit ve ketonların alkollere indirgenmesini sağlarlar.

Al2(SO4)3•18H2O, suyun saflaştırılmasında kullanılır. Suyun pH’ı 
alüminyum sülfat ilavesi ile Al(OH)3’in çökebileceği şekilde ayarlanır.

Çizelge 1.6.5’te kil ve bazı alüminyum bileşiklerinin özellikleri ve 
kullanım alanları özetlenmiştir. 

Alüminyum 
bileşikleri Özellikleri Kullanım alanları

Kil

Isıtıldıklarında plastik özellik gösterirler. 
Bazı kil türleri yüksek sıcaklığa da 
dayanıklıdır. 

Seramik endüstrisinde ve ateş tuğlası 
yapımında (ısıya dayanıklı olanlar) kullanılır. 

Alüminyum 
klorür

Güçlü bir Lewis asididir. Katılma 
bileşikleri oluşturarak tepkimeleri 
katalizler. Ayrıca ter bezi kanallarının 
deri yüzeyine açıldığı yerlerde mekanik 
engel oluşturup salgı hücrelerinde 
küçülme yapar.

Susuz alüminyum klorür, petrol 
endüstrisinde, kauçuk elde edilmesinde, 
organik kimyada katalizör olarak; kristal 
alüminyum klorür ise tekstil endüstrisinde, 
bazı özel sabunların yapılmasında ve suyun 
temizlenmesinde, antipersperantlarda 
kullanılır. 

Alüminyum 
sülfat

Beyaz kristal hâlindedir. Çözeltisi 
aşındırıcıdır. Hidroskopiktir. %1’lik 
çözeltisinin pH’ı 3,5’tir.

Boyacılıkta, kâğıt fabrikalarında kâğıdı 
tutkallamak için, tekstil endüstrisinde 
mordan olarak, içme suyu ve atık su 
arıtımında sudaki kirlilikleri dibe çöktürmek 
için kullanılır. 

Şap Suda çözünür, ışığı geçirir. Tekstil, gübre, kağıt, deri ve boya 
endüstrisinde kullanılır.

Çizelge 1.6.5  Kil ve bazı alüminyum bileşiklerinin özellikleri, kullanım alanları



62

ELEMENTLER KİMYASI

TOPRAK GRUBU ELEMENTLERİTOPRAK GRUBU ELEMENTLERİ

Bileşikler Özellikler Kullanım Alanları

GaAs

GaN

Işığı doğrudan elektiriğe 
dönüştürebilir. (foto 
iletkenlik)

Işık yayan diyotlarda 

(Led ve transistör)

kullanılır.

InAs

In2S3

InP

Matlaşmayı önler, dış 
etkilere karşı dayanıklılık 
kazanır.

Yarı iletkenlerin 
üretiminde kullanılır. 

Tl2(SO4)3

Tl(CO3)2

TlBr3

Suda çözünürler ve çok 
zehirlidir.

Fare öldürücü olarak

kullanılır.

Tl2S3

IR ışınlarına maruz 
kaldığında elektrik 
iletkenliği değişir.

Fotosellerde kullanılır.

1.6.8 Galyum, İndiyum ve Talyum

3A grubu elementlerinin diğer üyeleri galyum, indiyum ve talyumdur. 
Galyum ve indiyum doğada çok az miktarlarda bulunur ve belli bir 
minerali yoktur. Genellikle çinko mineralleri yanında bulunurlar. Galyum 
boksit mineralinin yanında da bulunur. Talyum ise doğada az ve dağınık 
olarak diğer minerallerin yanında ya da bazı potasyum minerallerinde 
bulunur. 

Galyum, mavi-beyaz renkli bir metaldir ve tuzlarından elektroliz 
yolu ile elde edilir. Eridiği zaman hacmi küçülür. Alüminyum ile oda 
sıcaklığında sıvı olan alaşım oluşturur. Galyumun erime noktası (29,78 
oC) ve kaynama noktası (2403 oC) arasındaki farktan yararlanılarak 
yüksek sıcaklık termometreleri yapılmaktadır. Galyum dişçilikte de 
dolgu alaşımı yapımında çok az da olsa kullanılmaktadır.

İndiyum da galyum gibi tuzlarından elektroliz yolu ile elde edilir. Çok 
sert bir metaldir. İndiyum, kuyumculukta ve dişçilikte kullanılan alaşımlara 
az oranlarda katıldığında matlaşmayı önler. İndiyum ile kaplanan metal 
yüzeyler, aşınmaya ve atmosfer etkilerine karşı dayanıklılık kazanır. Bu 
nedenle formula1 araçalarında ve uçaklarda kullanılır. Ayrıca indiyum 
kullanılarak yapılan aynalar optik aygıtlarda kullanılır.

Talyum, kurşuna benzeyen mavimsi beyaz renkli parlak bir metaldir. 
Yüksek sıcaklıkta yeşil bir alevle yanarak oksit oluşturan talyumun en 
önemli bileşikleri arasında TlCl, TlCl3, TlAl(SO4)2•12H2O (talyum şapı)  
bulunur.

Çizelge 1.6.6’da bazı galyum, indiyum ve talyum  bileşiklerinin 
özellikleri ve kullanım alanları özetlenmiştir.

Çizelge 1.6.6 Bazı galyum, indiyum ve talyum bileşiklerinin 
özellikleri ve kullanım alanları



Yer kabuğunun kütlece % 27’sini oluşturan 
silisyum, oksijenden sonra doğada en bol bulunan 
elementtir. Silisyum, kayaların yapısında silikatlar 
hâlinde ve kumun yapısında silisyum dioksit olarak 
bulunur. Özellikle deniz kumunda çok bulunan 
silisyum, camın ham maddesidir.

Silisyum yarı metal özelliği sayesinde yarı iletken 
teknolojisinde önemli bir yere sahiptir.

4A grubu elementi olan silisyumu ve diğer grup 
üyelerini ne kadar tanıyoruz? Ayağımızın altındaki 
kum, hangi işlemlerden geçerek kullandığımız 
bilgisayara giriyor?

4A Grubu Elementleri7

İçerik

1.7.1 Karbonun Allotropları
1.7.2 Karbon ve Nanoteknoloji
1.7.3 Karbon Bileşikleri
1.7.4 Silisyumun Doğal Bileşikleri

1.7.5 Germanyum, Kalay ve Kurşun
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Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz grafit ve elmas, karbondan 
oluşmuştur. Ancak ikisinin de özellikleri birbirinden farklıdır. Bu farklılığın 
nedeni ne olabilir?

Aynı elementin atomlarının uzayda farklı şekilde dizilmesi sonucunda 
oluşan geometrik şekillerdeki yapılarına allotrop denir. Allotropların 
fiziksel özelliklerinin tümü ve kimyasal özelliklerinin büyük bir kısmı 
birbirinden farklıdır. Bu farklılıklar allotropların bağ yapıları ile ilişkilidir. 
Grafitte tabakalar arasındaki karbon bağları zayıf, elmastaki karbon 
bağları ise çok güçlüdür. Elmas düzgün bir kristal yapıya sahiptir ve 
elmastaki her karbon atomu, çevresindeki diğer dört karbon atomuyla 
bağlanmıştır (Şekil 1.7.3). Elmasta karbon atomları düzgün dörtyüzlü bir 
geometri oluşturur ve her atom dört bağ yapar. Grafitte karbon atomları 
altıgen halkalar şeklinde dizilmiştir. Bu altıgen halkalar, tabakalar 
hâlindedir (Şekil 1.7.2). Tabakalar arasında zayıf etkileşimler vardır.

Elmas, çok sağlam bir yapıya sahiptir ve doğal maddelerin içinde 
en sertidir. Bu özellikleri sayesinde diğer bütün maddeleri çizebilir, ideal 
bir aşındırıcıdır. Şeffaf olan ve elektrik iletkenliği olmayan elmas, iyi bir 
ısı iletkenidir. Grafit siyah, parlak ve iletken bir katıdır. Elektrik iletkeni 
olarak endüstride kullanılır. Grafitte tabakalar birbiri üzerinde kolayca 
kayabildiği için yağlayıcı olarak, elektrik-elektronik, boya, çelik, motor, 
döküm endüstrisinde, kurşun kalem yapımında ve daha birçok alanda 
kullanılır.

Karbonun yapay allotropları da vardır. Bu allotroplara genel olarak 
fulleren denir. Fullerenlerin yapısı grafite benzer. Fakat grafit gibi 
tabakalar hâlinde değildir. Fullerenler bir tabakadan oluşur ve bu 
tabakada karbon atomları sadece altıgen değil, beşgen hatta yedigen 
halkalar olarak da dizilebilir (Şekil 1.7.4). Fullerenler nanometre 
boyutunda ve sağlam yapıda olduğu için endüstride oldukça önemlidir. 
Karbonun bu tür nano yapıları top, tüp, çubuk ve halka şeklinde 
sınıflandırılabilir. 

Grafit ve elmas, ağ yapısında moleküller olduğu için sıvı çözücülerde 
çözünmezler, fakat moleküler fullerenler, uygun çözücülerde 
çözünebilirler. Fullerenlerin birçok kullanım alanı vardır: Bazıları 
süper iletken olduğu için elektronikte, bazıları HIV virüsüne etki ettiği 
için tıpta, bazıları soğurma özelliğinden dolayı optikte sınırlayıcı aygıt 
olarak fotoyansıtıcı, fotoiletken, fotodiyot ve transistör, bazıları güneş 
pillerinde, bazıları hidrojen depolama ve pil yapımında kullanılmaktadır. 
Son zamanlarda gerçekleştirilen çeşitli sentezler ile fulleren bileşiklerinin 
sayısı artmaktadır. 

1.7.1 Karbonun Allotropları

Resim 1.7.1 Grafit Resim 1.7.2 Elmas 

Şekil 1.7.2 Grafitin 
molekül modeli

Şekil 1.7.3 Elmasın 
molekül modeli

C

Si

Ge

Sn

Pb

Şekil 1.7.1. Periyodik tabloda 
4A grubunda C, Si, Ge, Sn, Pb 
elementleri bulunur.

Şekil 1.7.4 Fulleren C60’ın top-
çubuk ve çubuk modelleri. Bu 
moleküller buckminsterfulleren 
olarak da adlandırılır.
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Fullerenlerin keşfi yeni bir kimya alanının ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. 1991 yılında, Lijima tarafından, karbonun tüp şeklinde yapı 
oluşturabileceği, deneysel olarak fark edildi. Grafitten özel yöntemlerle 
elde edilen tüpler, nanometre boyutunda oldukları için nanotüp olarak 
adlandırılır.

1.7.2 Karbon ve Nanoteknoloji

1 nanometre= 10-9 metre 
(metrenin milyarda biridir). 
Atomların büyüklüğü yaklaşık 
0,1 nanometre, insan saçının 
kalınlığı ise yaklaşık 100000 
nanometredir.

Şekil 1.7.5 Karbon nanotüp

Nanometre boyutundaki yapıların teknolojide kullanılmasıyla 
nanoteknoloji ortaya çıkmıştır. Nanoteknoloji sayesinde cep telefonları, 
televizyonlar ve bilgisayarlar gibi birçok elektronik aletin işlevleri artarken 
boyutları küçülmektedir. 

Molekül geometrilerine ve ortam koşullarına bağlı olarak karbon 
nanotüpler; iletken, yarı iletken ve süper iletken özellik gösterirler. Çok 
esnek ve sağlamdırlar. Nanotüpün geometrik yapısının değiştirilmesiyle 
elektronik özellikleri de değiştirilebilir. Nanotüplerin elektronik 
uygulamalarda önemli bir yeri vardır.

Nanotüplerin ve nanotüp esaslı malzemelerin üstün özelliklerinden 
bazıları ve kullanıldığı alanlar şunlardır:

Taramalı mikroskobun uç kısmına bağlanan nanotüpler, çözünürlüğü 
10 kat arttırdığı için protein ve diğer büyük moleküllerin daha açık bir 
şekilde görünmelerini sağlar. Bu aletle daha önceleri görüntülenemeyen 
nano yapıların görüntülenmesi mümkün olmuştur. Nano uçlar, 
günümüzde talep üzerine tek tek üretilerek piyasaya sürülmektedir.

Yarı iletken nanotüpler, oda sıcaklığında alkalilere, halojen ve diğer 
gazlara maruz kaldıklarında elektriksel dirençleri belirgin şekilde değişir. 
Dolayısıyla üstün duyarlılıkta algılayıcıların yapımında kullanılabilirler.

Nanotüp uçlu atomik kuvvet mikroskobu, DNA iplikçiğini izleyerek 
bir genin birkaç olası değişkeninden hangisinin iplikçikte bulunduğunu 
belirleyen kimyasal formüllerini ortaya çıkarır. Bu özellik nedeniyle 
kimyasal ve genetik sonda yapımında kullanılır. Bir yüzeyin kimyasını 
görüntülemek için bulunmuş tek yöntemdir. Ancak şimdiye kadar sadece 
DNA’nın kısa parçalarında uygulanmıştır.

Nanotüpleri hidrojen ve iyon depolamada kullanabilmek için 
çalışmalar devam etmektedir. Böylece verimli ve ekonomik yakıt 
hücreleri geliştirilebilecektir. Bu çalışmalar nanoteknolojideki nano 
yapıların geleceğin teknolojisi olacağını göstermektedir. 
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1990’lı yıllarda gelişmeye başlayan nanoteknoloji alanında çok yoğun bilimsel araştırmalar 
yapılmaktadır. Nanoteknolojinin insanoğlunun hayatında büyük değişiklikler sağlayacağı daha şimdiden 
yapılan uygulamalardan anlaşılmaktadır.

Kendi kendini temizleyen nano boyalar sayesinde, boya yüzeyde olduğu sürece yüzey temiz 
kalacaktır.   Ayrıca antimikrobiyal özelliği sayesinde uygulanan zeminlerde bakteri, küf ve mikrop oluşumu 
engellenecek, sigara ve yemek gibi organik kokulu gazların ortamdan uzaklaşması sağlanacaktır. 

Hidrojenin yakıt olarak kullanılmasının önündeki engellerden birisi de depolanmasıdır. Ancak 
işlevleştirilen nanotüpler sayesinde bu moleküllere çok yüksek kapasitede hidrojen depolanabileceği 
ortaya çıkmıştır. Bu buluş, geleceğin otomobillerinde kullanılacak verimli yakıt hücreleri ve katalizörlerin 
tasarımında kullanılabilecektir.

Nanoteknoloji ile üretilen üniformalar, asker yaralandığında yaralanan askere ait bütün bilgileri 
ve sağlık durumunu kablosuz hatla merkeze bildirebilecek, gerekli bazı ilk yardımı sağlayacaktır. 
Gerektiğinde çok sert bir zırha dönüşebilen üniforma, askerin gereksinim duyacağı enerjiyi de 
Güneş’ten sağlayabilecektir.

Nanoteknoloji ile üretilen kumaşlar; su geçirmezlik, leke tutmazlık, buruşmazlık, antimikrobiyallik, 
değişebilirlik, UV-ışınlarından koruyuculuk, yanmazlık veya güç tutuşurluk ve daha iyi boyanabilirlik 
gibi özellikler kazanmaktadır. Bunların dışında geliştirilen ısı, ışık, basınç ve kimyasal etkilerle renk 
değiştiren ürünler, dekoratif amaçlı kullanılabilmektedir. Yakın bir gelecekte, giydiğimiz tişört, üzerindeki 
nanosensörler sayesinde nabız, sıcaklık, tansiyon ve kan şekeri gibi vücut fonksiyonlarımızdaki 
değişimleri belirleyip bizi veya kablosuz bir hatla doktorumuzu uyarabilecektir.

Nanoteknoloji; ulaşım, bilgisayar, yarı iletken, iletişim, malzeme, kimya, çevre, enerji ve savunma 
gibi birçok endüstri alanında uygulama alanı bulmaktadır. Bunların dışında tıpta birçok alanda özellikle 
kanser tedavisinde kullanılabilecektir. 

      Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.
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4A grubu elementlerinden karbon ve silisyum, yaptıkları bağ sayıları 
bakımından diğer grup üyelerinden farklıdır. Karbon atomları, diğer 
karbon atomları ile farklı şekillerde kuvvetli kovalent bağlarla birleşebilir. 
Bu nedenle karbon, diğer elementlerden daha fazla bileşik oluşturma 
kapasitesine sahiptir. Karbon yer kabuğunda karbonatlar olarak; 
mermer, kireç taşı ve tebeşir gibi kayaçların yapısında bulunur. 

Karbon bileşikleri organik kimya alanının temelini oluşturur. Karbonun 
hidrojen, oksijen ve azotla oluşturduğu bileşikler, bitkisel ve hayvansal 
organizmaların yapısında önemli bir yer tutar. Organik bileşiklerin 
tamamı yapısında karbon içerir, ancak yapısında karbon içeren bazı 
bileşikler organik kimya sınıfına girmez. Bu bileşiklerden başlıcaları CO, 
CO2 ve H2CO3‘tir. Bu bileşikleri ve özelliklerini inceleyelim.

Karbon monoksit, organik moleküllerin az miktarda oksijen bulunan 
ortamda yanması ile oluşur. Endüstride ise re-forming (yeniden oluşum) 
reaksiyonu ile üretilir. Bu reaksiyonda, hidrokarbon ve su buharı, nikel 
katalizörlüğünde karbon monoksit ve hidrojene çevrilir.

Karbon monoksit laboratuvarda formik asidin derişik sülfürik asitle 
dehidrasyonu ile elde edilir.

İnsan vücudunda O2, hemoglobindeki Fe2+na bağlanarak taşınır. 
Fakat ortamda karbon monoksidin olması durumunda oksijenin yerine 
karbon monoksit geçer ve hemoglobinin oksijen taşımasına engel olur. 
Bu da insanın zehirlenmesine yol açar. Karbon monoksit, renksiz ve 
kokusuz olduğu için ortamdaki varlığını anlamak zordur. Bu nedenle 
sinsi bir gazdır ve oldukça tehlikelidir.

Karbon monoksit; jeneratör gazı, su gazı, kuvvet gazı ve hava gazı 
içinde kullanılır. 

Karbon dioksit, organik bileşiklerin çok miktarda oksijen içeren 
ortamda yanması sonucunda oluşur. 

  CH4(g)+ 2O2(g)  CO2(g)+ 2H2O(g)

Atmosferin bir bileşeni ve bir solunum ürünü olan karbon dioksit, 
küresel ısınma ve diğer iklim olaylarından sorumludur. Magnezyum 
dışında, pek çok maddenin yanmasını engelleyen karbon dioksit, 
yangın söndürücülerde kullanılır. Karbon dioksit, soğutucularda, can 
yeleklerinin şişirilmesinde, kömürün parçalanmasında, kauçuk ve 
plastiklerin köpüklendirilmesinde ve karbonatlı içeceklerde kullanılır. 
Ayrıca bitkilerin büyümelerini hızlandırdıkları için seralarda da kullanılır. 

Bitkiler, karbon dioksit ve suyu, karbonhidratlara ve oksijene 
dönüştürürler. Karbon dioksit tüm doğal sularda çözünmüş hâlde 
bulunur.

Karbonik asit (H2CO3), karbon dioksidin suda çözünmesiyle oluşan 
zayıf bir asittir. Kabon dioksidin sudaki çözünürlüğü çok az olduğu için 
karbon dioksit çözeltisi bir denge karışımıdır. Ortamda H2CO3’in yanı 
sıra CO2, HCO3

- ve az miktarda da CO3
2- bulunur. 

CH4(g)+ H2O(g)  CO(g)+ 3H2(g)

800oC, Ni

HCOOH(s)  CO(g)+ H2O(s)

150oC, H2SO4

Gündelik hayatta oldukça 
sık karşımıza çıkan karbon 
monoksit evimizde, okulumuzda, 
kısacası her kapalı mekanda 
bulunabilecek bir gazdır. Kış 
aylarında soba zehirlenmesi 
nedeniyle meydana gelen üzücü 
ölüm haberlerini duymayanınız 
yoktur. Karbon monoksit 
zehirlenmelerine karşı alınması 
gereken önlemleri ve zehirlenen 
kişiye uygulanması gereken 
ilk yardım bilgilerini araştırarak 
poster hâline getiriniz. Ailenize 
ve arkadaşlarınıza karbon 
monoksit gazının tehlikelerini 
anlatarak hayat kurtarabilirsiniz.

1.7.3 Karbon Bileşikleri

Kimyasal tepkimeye giren 
maddelerden su ayrılmasına 
dehidrasyon denir.
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Silisyum, oksijenden sonra yer kabuğunda en bol bulunan (%25,7) 
elementtir. Doğada serbest hâlde bulunmaz, bileşikleri hâlinde bulunur.
Cam yapımında kullanılan kumun ana bileşeni olan kuvars, silisyum 
dioksitten (SiO2) oluşur. Kayaların yapısında silikat iyonu (SiO3

2-) 
içeren silikatlar (feldspat, kaolen, mika gibi) hâlinde bulunur. Kuvars ve 
silikatlar doğada bol miktarda ve yaygındır.

Teknik saflıkta silisyum elementi, kuvars kumundan elde edilir. 
Silisyum dioksit ile karbonun elektrik ark ocağında indirgenmesi ile 
aşağıdaki tepkime gerçekleşir.

  SiO2(s)+ 2C(k)   Si(s)+ 2CO(g)

Yüksek saflıkta silisyum, uçucu bileşiklerinden ve süblimleştirme 
ile elde edilir. Bu amaçla yukarıdaki tepkime ile elde edilen silisyum 
üzerinden, klor gazı geçirilerek silisyum tetraklorür oluşturulur.

  Si(k)+ 2Cl2(g)   SiCl4(s)

Bu bileşik damıtılır ve hidrojenle indirgenir.

  SiCl4(s)+ 2H2(g)   Si(k)+ 4HCl(g)

Böylece yüksek saflıkta silisyum elde edilir.

Silisyumun en önemli özelliği yarı iletken olmasıdır. Yarı iletken ne 
demektir? Yarı iletkenlik ile metalik iletkenlik arasında ne gibi farklılıklar 
vardır?

Yağmur suyu zayıf karbonik asit çözeltisidir (Yağmur suyu 
atmosferdeki karbon dioksitle dengedeyken pH=5,6’dır.). Atmosferdeki 
karbon dioksit miktarı arttığında yağmur suyunda ve denizlerde çözünen 
karbon dioksit, karbonik asidin artmasına, bu da denizlerde yaşayan 
canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Örneğin denizlerdeki 
bazı mercan kayalıkları, buna bağlı olarak da birçok tür yok olmaya 
başlamıştır.

Resim 1.7.3 Kuvars kumu

Resim 1.7.4 Kuvars kristali

Resim 1.7.5 Camın ana bileşe-
ni kuvars kumudur. Cama çe-
şitli renkler vermek için baryum 
karbonat, demir(III) oksit gibi 
kimyasal maddeler eklenir.

Metaller yüksek elektrik iletkenliğine sahiptir. Çünkü metallerde 
değerlik elektronları, elektronca boş olan değerlik orbitallerinde 
serbestçe hareket edebilir. Bu nedenle metaller iyi birer iletkendir.

Yalıtkanlar elektriği iletmeyen maddelerdir. Elektrik iletkenliği 
bakımından iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer alan elementlere yarı 
iletken denir. Isı, ışık, manyetik etki veya elektrik gerilimi gibi dış etkiler 
uygulandığında yarı iletkenlerin elektrik iletkenliği artar. Yarı iletkenlere 
uygulanan dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında eski durumlarına 
geri dönerler. 

Metallerin elektrik iletkenliği sıcaklıkla azalırken yarı iletkenlerin 
iletkenlik özellikleri sıcaklıkla artar.

Yarı iletken elemente, küçük miktarda katkı maddesi ilave edilerek 
elementin elektrik iletkenliği arttırılabilir. Bu işleme doplama (doping) 
denir. Örneğin önemli bir yarı iletken olan silisyuma çok az miktarda bor 
ya da fosfor ilave edildiğinde silisyumun elektrik iletkenliği artar. Bir yarı 
iletkenin iletkenliği doplama ile 100000 kat veya daha fazla arttırılabilir. 
Doplamada Al, In ve Ga gibi metaller de kullanılır.

1.7.4 Silisyumun Doğal Bileşikleri
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Yarı iletkenlerde doplama diyot, transistör gibi temel elektronik 
bileşenlerin kullanım alanlarını arttırmıştır. Bu sayede son 60 yılda 
yarı iletken endüstrisi oldukça gelişmiştir. Yarı iletkenlerin en önemli 
uygulama alanı elektronik endüstrisidir. Ayrıca yarı iletkenlerin 
nanometre boyutunda işlenmesiyle elektronik aletlerin boyutları gittikçe 
küçülmüştür. Bu sayede elektronik aletler uzay seyahatlerinde de 
rahatlıkla kullanılabilir hâle gelmiştir. Günümüzde yarı iletkenler, radyo 
ve televizyonlardan hesap makineleri ve bilgisayarlara kadar hemen 
hemen bütün elektronik cihazlarda kullanılmaktadır.

p- VE n- TİPİ YARI İLETKENLER

Silisyum [Ne] 3s2 3p2 elektron dizilimine sahiptir. Katı hâldeki 
silisyumda her bir silisyum atomu diğer dört silisyum atomuna kovalent 
olarak bağlıdır. Silisyuma çok az miktarda bor ya da fosfor ilave 
edildiğinde  bazı silisyum atomları bor veya fosfor ile yer değiştirir. 
Elektron dizilimi [Ne] 3s2 3p3 olan fosfor, silisyumdan 1 fazla değerlik 
elektronuna sahiptir. Fosfor, 4 değerlik elektronunu silisyumla kovalent 
bağ yapmak için kullandıktan sonra 1 elektronu serbest kalır. Katı hâldeki 
sisteme voltaj uygulandığında bu serbest elektron, fosfor atomundan 
uzaklaşır. Yapı boyunca hareket edebilen serbest elektron, iletken 
elektron olarak iş görür. Bu tip safsızlıklar elektron verici safsızlıklardır 
ve elektron verici safsızlıklar içeren katılara n-tipi yarı iletkenler denir. 
Buradaki n, fazla elektron yükünden kaynaklanan negatifliği ifade eder. 
Silisyuma fosfor dışında arsenik, bizmut veya antimon katılarak da n-tipi 
yarı iletkenler elde edilebilir.

Bor atomu 1s2 2s2 2p1 elektron dizilimine sahip olduğu için 3 değerlik 
elektronu vardır. Katı silisyuma bor ilave edildiğinde her bir bor atomu 3 
kovalent bağ yapacağından bora komşu silisyumun bağ orbitallerinden 
birinde tek bir boşluk oluşur. Bu durumda 1 elektron noksanlığı meydana 
gelir. Buna boşluk veya delik=hole denir. Yakın bir silisyum atomundaki 
değerlik elektronunu bu boş orbitale uyarmak mümkündür. Bu silisyum 
atomundaki boşluk tekrar komşu silisyum atomundaki bir elektronla 
doldurulur. Bu şekilde, elektronlar katı içinde bir yönde serbestçe 
hareket ederken pozitif boşluklar zıt yönde hareket eder. Böylece katı, 
iletken hâle gelir. Elektron eksikliği olan bu tip yarı iletkenlere p-tipi yarı 
iletken denir. p pozitifliği ifade eder. Silisyuma bor dışında 3 değerlik 
elektronuna sahip olan alüminyum ve galyum katılarak da p-tipi yarı 
iletkenler elde edilebilir.

Yarı iletkenlerde akım taşıyıcı elektron veya boşluk sayısının 
arttırılması malzemenin iletkenliğini, azaltılması ise malzemenin 
direncini arttırır.

   Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.

Okuma Metni
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Yarı iletken bir element olan germanyum, oldukça geniş kullanım 
alanına sahiptir. Elektronik endüstrisinde transistörlerin yapımında 
kullanılır. Ayrıca platin-germanyum, metal çifti olarak 100 oC ile 600 oC 
arasındaki sıcaklıkların ölçülmesinde kullanılır.

Germanyum ve germanyum oksit, kızıl ötesi ışığı geçirir. Bu nedenle, 
kızıl ötesi spektroskoplar gibi muhtelif optik aletlerde ve hassas kızıl 
ötesi dedektörlerinde kullanılırlar. Optik özellikleri nedeniyle, geniş açılı 
kamera merceklerinde, projektörlerde ve mikroskop merceklerinde de 
tercih edilen bir bileşendir. Bazı germanyum bileşikleri, belirli bakteri 
türlerine karşı etkileri nedeniyle, kimyasal tedavi yöntemlerinde 
kullanılmaktadır. 

Kalay, süper iletken mıknatısların yapımında, korozyon direnci 
yüksek bir madde olduğundan konserve kutularının, yemek pişirilen veya 
saklanan kapların kaplanmasında (bakır kapların kalaylanmasında); 
kalay(IV) oksit, cam ve seramik endüstrisinde kullanılır. Bazı diş 
macunlarının içeriğinde kalay ve flor bileşiği olan SnF5 bulunur.

Kurşun ve kurşun bileşikleri genel olarak son derece zehirlidir. 
Kurşunun en önemli bileşikleri kurşun oksitler ve kurşun sülfattır. 
Oksitleri yağlı boyalarda, camlarda ve seramiklerde; sülfatları akülerde, 
camda, seramikte ve yağlı boyalarda kullanılır.

Kalay ve kurşunun oluşturduğu en önemli alaşım lehimdir. Lehim, 
erime noktası 200-300 oC olan yumuşak bir alaşımdır. Elektrik 
devrelerindeki tellerin ve parçaların birleştirilmesinde kullanılır.

4A grubunun ağır elementleri germanyum, kalay ve kurşundur. 
Germanyum yarı metal; kalay ve kurşun metaldir. Bu elementlerin temel 
özellikleri Çizelge 1.7.1’de verilmiştir.

1.7.5 Germanyum, Kalay ve Kurşun

Çizelge 1.7.1 Germanyum, kalay ve kurşunun bazı özellikleri

Element Erime Noktası 
(oC)

Kaynama 
Noktası (oC)

Yoğunluğu
(g cm-3)

Görünüşü
(25 oC’ta ve 1 atm’de)

Germanyum 937 2830 5,32 gri-beyaz

Kalay 232 2602 7,29 beyaz, parlak

Kurşun 328 1760 11,34 mavi-beyaz, parlak

Resim 1.7.6 Kalay(IV) oksit 
birçok seramik boyasının teme-
lini oluşturur. Diğer renk verici 
oksitlerle kullanıldığında sırrın 
rengini opaklaştırır, yüzeyinin 
düzgün parlak olmasını sağlar. 

Kurşun kirliliğine neden olan 
faktörler ve kurşun kirliliğinin 
çevre ve insan sağlığı üzerindeki 
etkilerini araştırınız..



5A grubu elementlerinin ilk üyesi olan azot, 
bitkiler için oldukça önemli bir elementtir. Resimdeki 
filizin, dal ve yaprak gelişimini sağlayabilmesi için 
azota ihtiyacı vardır. Toprakta nitrat tuzları şeklinde 
bulunan azot, bitkinin bünyesindeki karbonlu 
bileşiklerle birleşerek çeşitli organik moleküllerin 
oluşumunu sağlar. Bazı vitaminlerin ayrıca 
nükleik asitlerin bileşimine girer. En önemlisi de 
azot, proteinlerin yapısında yer alır. Hayvanların 
bünyesinde bulunan azotun kaynağı da bitkilerdir. 
İnsanlar proteini bitkilerden ve ot yiyen hayvanlardan 
alır.

5A Grubu Elementleri8

İçerik
1.8.1 Azot Elde Etme Yolları

1.8.2 Azot Molekülünün Yapısı ve   
 Azotun Kullanım Alanları
1.8.3 Azotun Yükseltgenme    
 Basamakları
1.8.4 Azot Bileşikleri
1.8.5 Fosfor
1.8.6 Fosforik Asitleri ve Tuzları
1.8.7 Gübreler, Deterjanlar ve Çevre   
 Sorunları
1.8.8 Arsenik, Antimon ve Bizmut 
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Laboratuvarda azot eldesi amonyum nitritin ısıtılmasıyla gerçekleşir.

  NH4NO2 N2+  2H2O

Amonyum nitrit, kararsız bir maddedir. Bu nedenle sodyum nitrit 
çözeltisi içine amonyum sülfat çözeltisi damlatılarak azot eldesi 
sırasında oluşturulur. Tepkime denklemleri aşağıdaki şekildedir.

(NH4)2SO4 + 2NaNO2   2NH4NO2+ Na2SO4

2NH4NO2  2N2+ 4H2O           

Toplam: (NH4)2SO4 + 2NaNO2  2N2+ 4H2O + Na2SO4

Azot renksiz, kokusuz, tatsız bir gazdır ve elektronegatifliği oldukça 
yüksektir (3,0). Bu nedenle diatomik veya bileşikleri hâlinde bulunur. 
N2 molekülü,  NN   Levis yapısına sahip olduğundan tepkime 
vermeye yatkın değildir. Azot molekülündeki üçlü bağın kırılması için 
gerekli enerji (944 kJ mol-1) oldukça yüksektir. Bu nedenle N2 gazı inert  
(kararlı) bir gazdır. 

Azotun oksitleyici olmaması nedeniyle havadaki oksijenden 
olumsuz etkilenen gıda ve ilaç gibi ürünler azot atmosferinde saklanır. 
Sıvı patlayıcıların üzerini örtmek için, otomobil ve uçak tekerleklerinin 
dolumunda kullanılır.

Sıvı azot düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen tepkimeler için 
uygun bir soğutucu (dondurucu)dur (Resim 1.8.1). Sıvı azot, gıda 
ürünlerinin dondurulması ve taşınmasında, canlı dokuların (üreme 
hücreleri, biyolojik malzemeler) dondurularak korunmasında, yüksek 
hassasiyetteki elektronik cihazların (yüksek performanslı bilgisayarlar, 
amplifikatörler) donanımlarının soğutma sistemlerinde, dermatolojide 
cilt yaralarının dondurularak alınmasında kullanılır. 

N

P

As

Sb

Bi

Şekil 1.8.1 Periyodik tabloda 
5A grubunda N, P, As, Sb, Bi 
bulunur.

1.8.1 Azot Elde Etme Yolları

Oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunan azot, atmosferde hacimce     
% 78 oranında bulunur. Bu nedenle en önemli azot kaynağı havadır.  
Azot, endüstride sıvı havanın fraksiyonlu damıtılmasından elde edilir. 
Bu işlem için öncelikle havada azotla birlikte bulunan CO2’in kalsiyum 
hidroksit çözeltisinden geçirilerek çözeltide kalması sağlanır. Daha sonra 
CO2’ten ayrılan hava, soğutucularda art arda genleştirme ve sıkıştırma 
ile -196 oC’un altına kadar soğutulur. Böylece hava sıvılaştırılmış 
olur. Sıvı hava damıtıldığında önce kaynama noktası düşük olan azot 
(kaynama noktası -195,8 oC) buharlaşır. Oksijen ise (kaynama noktası 
-183,0 oC) sıvı hâlde ortamda kalır. Damıtma işlemi sırasında azotun 
içine karışmış olarak bulunabilecek oksijen, elde edilen sıcak gazın 
bakır üzerinden geçirilmesi ile uzaklaştırılır.

  2Cu(k) + O2(g)    2CuO(k)

Resim 1.8.1 Sıvı azot

1.8.2 Azot Molekülünün Yapısı ve Azotun 
Kullanım Alanları
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Azotun fiziksel ve kimyasal özellikleri 5A grubundaki diğer üyelerin 
özelliklerine benzemez. Diğer 5A grup üyelerine göre azot oldukça 
elektronegatiftir. Periyodik tablodaki diğer elementlerle kıyaslandığında 
da oksijen, flor ve klor dışında elektronegatifliği en yüksek olandır.

Azot: 1s2 2s2 2p3 elektron dizilişine sahiptir. Azot atomlarının yarıçapı 
küçüktür ve p orbitalleri yarı doludur. Azot yarı dolu p orbitallerini 
kullanarak çoklu bağlar oluşturabilir. Bu nedenlerle azot -3’ten +5’e 
kadar tüm yükseltgenme basamaklarına sahiptir. Ayrıca azotür 
iyonundaki (N3

-) gibi kesirli yükseltgenme basamağına (-1/3) da sahip 
olabilir. Azotun hidrojenli bileşikleri, hidrojen bağı oluşturabilirken diğer 
5A grubu elementleri bu bağı oluşturamaz.

Çizelge 1.8.1 Bazı azot bileşiklerinde azotun yükseltgenme basamağı

Bileşiğin 
Formülü Bileşiğin Adı Bileşikteki Azotun 

Yükseltgenme Basamağı

NH3
Amonyak -3

H2NNH2
Hidrazin -2

NH2OH Hidroksilamin -1

HN3
Hidrazoik asit -1/3

N2
Azot 0

N2O Diazot monoksit +1

NO Azot monoksit +2

N2O3
Diazot trioksit +3

NO2
Azot dioksit +4

N2O5
Diazot pentaoksit +5

Çizelge 1.8.1’i inceleyerek NH3, H2NNH2, NH2OH, HN3, N2, N2O, 
NO, N2O3, NO2 ve N2O5 bileşiklerinde azotun çok değişik yükseltgenme 
basamaklarında bulunabilmesinin nedenini azotun elektron dizilişi ve 
özellikleri ile ilişkilendirerek tartışınız.

1.8.3 Azotun Yükseltgenme Basamakları

1.8.4 Azot Bileşikleri 
N2 molekülünün reaksiyona girme yatkınlığı düşük olduğu için 

doğada azot bileşikleri çok azdır. Azotlu bileşiklerin başlıca kaynağı 
NH3’tır.

Doğada bitki köklerinde azot bağlayıcı bakteriler bulunmaktadır. Bu 
bakterilerde bulunan nitrojenaz enzimi sayesinde atmosferik N2’tan 
NH3 oluşur. Endüstride ise amonyak üretimi Haber-Bosch yöntemi 
ile gerçekleştirilir. Bu yöntemde H2 ve N2, ince öğütülmüş demir 
katalizörlüğünde, aşağıdaki tepkimede gösterildiği gibi, yüksek sıcaklık 
ve basınç altında tepkimeye girer.

  3H2(g) + N2(g)   2NH3(s)

Fe, 380oC ve 200 atm

Resim 1.8.2 Bitki köklerinde 
bulunan bakteriler, havadaki azotu 
bağlayarak bitki için kullanılır hâle 
getirirler.

Endüstriyel olarak bol miktarda üretilen amonyak; gübrelerde, 
patlayıcı maddelerin sentezinde, sentetik elyaf üretiminde, çok çeşitli 
organik ve inorganik bileşiklerin sentezinde kullanılır.
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NO (azot monoksit), amonyağın katalitik yükseltgenmesiyle elde 
edilir. 

1000oC,Pt
4NH3(g) + 5O2(g)   4NO(g) + 6H2O(g)

Resim 1.8.3 Şimşek, havada 
bulunan azotun bir kısmını ok-
sitlerine dönüştürür. Bu oksitler 
yağmurla birlikte toprağa geçer. 

Resim 1.8.4 Uçak motorlarında 
oluşan yüksek ısı havadaki azotu, 
azot oksitlere dönüştürür. 

Azot bileşiklerinden azot oksitler, doğal olarak şimşeğin çıkardığı 
ısı ve ışık etkisiyle oluşur. Oluşan azot oksitler yağmurda çözünerek 
yeryüzüne düşer. Ayrıca atmosferin oluşumu ve kirlenmesinde de 
önemli rol oynarlar. Azot oksitlerinin sayısı oldukça fazladır. Bunlara 
N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4 ve N2O5 örnek verilebilir.

N2O (diazot monoksit), renksiz, tatsız bir gazdır ve uzun yıllar 
anestezide kullanılmıştır. Çok az miktarda solunduğu zaman yarattığı 
etkiden dolayı güldürücü gaz olarak da adlandırılır. Günümüzde 
aerosollerde kullanılır. Diazot monoksit, amonyum nitratın yüksek 
olmayan sıcaklıklarda ısıtılmasıyla elde edilir. Isıtılırken çok dikkatli 
olmak gerekir. Çünkü amonyum nitrat patlayıcı bir maddedir. Amonyum 
nitratın patlayıcı olmasının nedeni, aynı bileşikte azotun iki farklı 
değerlikte (-3 ve +5) bulunmasıdır. Bu reaksiyon kendi içinde ısı veren 
bir redoks tepkimesidir.

NH4NO3(k)  N2O(g)+ 2H2O(g)

≈250oC

Havadaki N2, uçak ve otomobillerin motorlarında, NO’e dönüşür.

NO2 (azot dioksit), kahve renkli, boğucu, zehirli, kokulu bir gazdır. 
NO2 eşleşmemiş elektron taşıdığından radikal özelliği gösterdiği için 
gaz fazında renksiz dimeriyle (N2O4) dengede bulunur.

  2NO2   N2O4

NO2 katı hâlde sadece dimeri şeklinde bulunur. Suda çözündüğünde 
disproporsiyona uğrar. Bu tepkimede tepkimeye giren azot dioksit 
moleküllerinin bazılarında azotun yükseltgenme sayısı artarken 
bazılarında azalmıştır. Nitrik asitte azotun yükseltgenme sayısı +5, azot 
monoksitte ise +2’dir.

  3NO2(g) + H2O(s)  2HNO3(suda) + NO(g)

N2O3 (diazot trioksit); NO ve NO2 karışımının -20 oC’a kadar 
soğutulması ile elde edilir. Sıcaklık yükselirse aşağıdaki tepkimede 
olduğu gibi N2O3, NO ve NO2’e dönüşür.

  N2O3(g)  NO(g) + NO2(g)

N2O3’in suda çözünmesi ile nitrit asit oluşur (HNO2).

  N2O3(g) + H2O(s)  2HNO2(suda)

HNO2, nitröz asit olarak da bilinir. HNO2, zayıf bir asittir. Suyla 
etkileştiği zaman asit veren maddelere asit anhidriti denir. NO2, asit 
anhidritidir. Çünkü su ile tepkimesinden nitrik asit oluşur.

HNO3, nitrat asit veya nitrik asit olarak bilinir. Nitrik asitin, sulu 
çözeltisi kuvvetli asit; sulu derişik çözeltisi ise güçlü yükseltgen 
özelliğine sahiptir.

NH3’ın katalitik oksitlenmesi sonucu NO oluşur. 

  4NH3(g)+ 5O2(g)  4NO(g)+ 6H2O(g)

O  N
O

H

O  N
O

OH
Şekil 1.8.2 Nitröz asit

Şekil 1.8.3 Nitrik asit
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Resim 1.8.5 Asit yağmurlarının oluşumu

Atmosferin kirlenmesine neden olan azot oksitler 
genel olarak NOx şeklinde gösterilir. Atmosferde bulunan 
azot ve oksijen, çeşitli etkilerle NO oluşturur. NO suda 
çözünmez.

 N2(g) + O2(g)   2NO(g)

Oluşan NO havadaki oksijenle bir basamak daha 
yükseltgenerek azot dioksit oluşturur.

 2NO(g) + O2(g)   2NO2(g)

NO2’in yağmur suyu ile reaksiyonundan nitrik asit ve 
azot monoksit oluşur.

 3NO2(g)+ H2O(s)  2HNO3(aq)+ NO(g)

Nitrik asidin tahriş edici etkisi vardır.

Uçak ve otomobillerin motorlarında oluşan yüksek 
sıcaklık, NOx oluşumuna neden olur. NOx oluşumunu 
önlemek için otomobil motorlarının egzoz sistemlerine 
katalitik konvertörler (dönüştürücüler) takılır. Bazı fabrika 
bacalarından çıkan zehirli gazların içinde de NOx bulunur. 

Nitrik asit; gübre, ilaç, boya ve patlayıcıların üretiminde kullanılır. 

Azot oksitler dışında kü-
kürt oksitler de asit yağmurla-
rına neden olur. 

NOx

Nitratlar önemli azot bileşikleri arasındadır. Nitratlar; metaller, metal 
oksitler, metal hidroksitler ve metal karbonatlar üzerine nitrik asit etki 
ettirilerek elde edilir.

 3Cu + 8HNO3    3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

 KOH + HNO3   KNO3 + H2O

 CaO + 2HNO3    Ca(NO3)2 + H2O

 Na2CO3 + 2HNO3    2NaNO3  + H2O + CO2 

En önemli nitratlar, NaNO3 ve KNO3’tır. NaNO3 nitrik asit eldesinde, 
patlayıcı madde yapımında ve gübre olarak kullanılır. KNO3 ise barut 
yapımında kullanılır. 

Azotlu gübre olarak kullanılan amonyum sülfat, amonyum nitrat ve 
üre bileşiklerinin elde ediliş yöntemlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

(NH4)2SO4 (Amonyum sülfat), amonyak ile sülfirik asidin 
tepkimesinden elde edilir.

  2NH3 + H2SO4  (NH4)2SO4

NH4NO3 (Amonyum nitrat), nitrik asidin amonyakla tepkimesinden 
elde edilir.

  NH3 + HNO3    NH4NO3

Amonyum nitrat % 32-33,5 azot ihtiva eder. Çok geniş bir kullanım 
alanı vardır. Pek çok ürün için faydalıdır.

Oluşan NO, O2 ile öncelikle NO2’i sonra da H2O ile etkileşerek HNO3’i 
oluşturur.

  2NO(g)+ O2(g)   2NO2(g)

  3NO2(g) + H2O(s)  2HNO3(aq)+ NO(g)
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Azotlu organik bileşiklerden 
nitrogliserin ve trinitrotoluen 
patlayıcı maddelerdir. Nitrik asit, 
sıvı yakıtlı füzelerde oksitleyici 
olarak kullanılır. 

Üre, amonyak ve karbon dioksidin oluşturduğu amonyum karbamatın 
dehidratize edilmesiyle elde edilir.

  2NH3  + CO2    H2N-COONH4

  H2N-COONH4   (NH2)2CO + H2O

Tepkimelerden de anlaşılacağı gibi ürenin elde edilmesi iki basamakta 
gerçekleşir. Üre en çok gübre ve hayvan yemi olarak kullanılır. İlaç, 
plastik ve boya üretiminde de üreden faydalanılır. Üre, nitrik asitle üre 
nitrat adı verilen bir tuz oluşturur. Üre nitrat, gübre ve patlayıcı madde 
olarak kullanılır.

H2N-NH2 (hidrazin); renksiz bir sıvıdır. Su ile her oranda karışır.
Saf hâlde kararlı değildir. Hidrazin, amonyak ile hidrojen peroksidin 
tepkimesinden elde edilir.

  2NH3 + H2O2    H2N-NH2 + 2H2O 

Hidrazin, roket yakıtı olarak kullanılmaktadır.

Amonyum karbamat

Üre
Resim 1.8.6 Azot bileşiklerinden 

amonyum nitrat, amonyum sülfat 
ve üre tarımda gübre olarak 
kullanılır.

Fosfor, hava ile temas ettiğinde ışıma yapar. Yunanca Phos (ışık) 
ve phoras (getiren) sözcüklerinden türemiştir. Azotun aksine fosforun 
birçok allotrobu bulunur. En önemli allotropları beyaz fosfor (Resim 
1.8.7), kırmızı fosfor (Resim1.8.8) ve siyah fosfor (Resim1.8.9)dur. 
Aşağıda bu allotropların molekül yapıları verilmiştir.

1.8.5 Fosfor 

Şekil 1.8.4 a) Beyaz fosfor b) Siyah fosfor c) Kırmızı fosfor

b)a)

c) 

Resim 1.8.7 Beyaz fosfor

Resim 1.8.8 Kırmızı fosfor

Resim 1.8.9 Siyah fosfor

Beyaz fosfor, diğer allotroplara göre daha reaktiftir. Bunun nedeni 
P4 molekülünde P-P bağlarının gergin olmasıdır. Beyaz fosforun erime 
noktası diğer allotroplara göre daha düşüktür (44.2 oC).

Beyaz fosforun en önemli özelliği, karanlıkta ışık yayması ve çok 
zehirli olmasıdır. Beyaz fosfor, havayla temas ettiğinde beyaz dumanlar 
çıkararak yanar. Bu nedenle su dolu şişe içinde saklanır. Böcek ve fare 
zehiri, sis ve yangın bombaları yapımında kullanılır.
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Resim 1.8.10 Kırmızı fosfor ki-
brit yapımında kullanılır.

Kibrit yapımında kullanılan kırmızı fosfor, güneş ışığı ve ısı etkisiyle 
beyaz fosfordan oluşur. Beyaz fosforun aksine kolayca tutuşmaz, 
ışıldamaz ve zehirli değildir. Erime sıcaklığı ise çok daha yüksektir.

Siyah fosfor, beyaz fosforun havasız ortamda ve basınç altında 
ısıtılmasıyla elde edilir. Siyah fosfor yarı iletkenlerin yapımında kullanılır.

Fosfor, doğada genellikle kalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2) gibi fosfat 
kayaları şeklinde bulunur. Elementel fosfor da kalsiyum fosfattan 
aşağıdaki yöntemle elde edilir.

 2Ca3(PO4)2 + 6SiO2   6CaSiO3+ 2P2O5

    2P2O5 + 10C  P4 + 10CO

 2Ca3 (PO4)2+ 10C + 6SiO2   6CaSiO3+ P4 + 10CO

Bu denklemde yer alan SiO2, Ca3(PO4)2’taki kalsiyumu, silikat 
olarak çöktürmek için, C ise P2O5’in elementel fosfora indirgenmesi için 
kullanılır.

Bol hava içinde yanan fosfor, tetrafosfor dekaoksit (P4O10) oluşturur. 
Tetrafosfor dekaoksidin su ile reaksiyonundan fosforik asit (H3PO4) 
oluşur. 

  P4 + 5O2 P4O10

  P4O10+ 6H2O  4H3PO4

Fosforik asit eldesinde kullanılan diğer bir yöntem, fosfat kayası 
(Ca3(PO4)2) ve derişik sülfürik asit arasındaki asit-baz tepkimesidir.

 Ca3(PO4)2(k) + 3H2SO4(s)  2H3PO4(s)+ 3CaSO4(k)

Oluşan H3PO4 (ortofosforik asit, ortofosfat asidi, fosforik asit, fosfat 
asidi), kondenzasyon yoluyla zincir yapılı di-, tri-, ...poli- fosforik asit 
oluşturma özelliğine sahiptir. İki ortofosforik asit molekülünden bir su 
molekülü çıkarıldığında difosforik asit oluşur. Oluşan difosforik aside 
üçüncü bir ortofosforik asit eklenirse bir su molekülü daha çıkarak 
trifosforik asit oluşur ve bu böyle sürer gider. Zincir şeklinde yapıları 
olan fosforik asitlere polifosforik asitler denir. 

1.8.6 Fosforik Asitleri ve Tuzları 
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Fosforik asidin yapısında bulunan 3 proton sayesinde kondenzasyon 
yoluyla zincir yapılı di-, tri-, ... poli- fosforik asitler oluşabildiği gibi 
halkalı trimetafosforik-, tetrametafosforik-,..., polimetafosforik asitler de 
oluşabilir.

Bunların dışında yapıları zincir şeklinde olan fosforik asit tuzlarıda 
vardır. Bu tuzlara polifosfatlar denir. Fosforik asit ve fosfatlar; 
deterjanlarda, gübrelerde, diş macunlarında ve karbonatlı içeceklerde 
kullanılırlar. 

O

O OH

OHOH
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O O
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OH OH
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P
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O
P

O

P

O

Trimetafosforik asit Tetrametafosforik asit Polimetafosforik asit
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Fosfatlı gübrelerin temel ham maddesi fosfat kayası [Ca3(PO4)2]
dır. Bitki kökleri ancak suda çözünebilen fosfor bileşiklerini emebilirler. 
Fosfat kayasında bulunan Ca3(PO4)2, suda ve zayıf organik asitlerde 
çözünmediği için öğütüldükten sonra yüksek asitli toprakla karıştırılıp 
gübre olarak kullanılabilir. 

Çözünmeyen Ca3(PO4)2, sülfürik asit ile tepkimeye girer ve sentetik 
bir gübre olan süper fosfat [Ca(H2 PO4)2.2 CaSO4] elde edilir. Süper 
fosfat içinde bulunan alçı taşı (CaSO4), bitkiler için besin oluşturmaz. 
Süper fosfat gübresi en çok kullanılan fosfatlı gübre olmakla beraber, 
son zamanlarda zenginleştirilmiş süper fosfat adı altında üç-kat süper 
fosfat [Ca(H2PO4)2] gübresi kullanımı da gittikçe artmaktadır. 

Kireçli topraklar için zararlı olan kalsiyumu içermeyen, azot ve fosfor 
gibi faydalı iki elementi bünyesinde bulunduran diamonyum fosfat 
[(NH4)2HPO4], tercih edilen zenginleştirilmiş bir gübredir. Diamonyum 
fosfat DAP adıyla da bilinir. 

Fosforik asit türevi olan polifosfat tuzları deterjan katkı maddesi 
olarak kullanılır. Sodyum tripolifosfat gibi kompleks fosfatlar, deterjanın 
etkisini arttıran maddelerdir. Bu maddeler suda bulunan ve sertlik veren 
Ca2+ve Mg2+ gibi katyonlarla kompleks oluşturur.

Ca2+
  + P3O

5-
 

Polifosfat tuzları, katyonları yapılarına bağladıklarından katyonların 
çökmeleri önlenmiş olur. Ayrıca suya geçmiş olan kirlerin tekrar çamaşır 
üzerine çökmesine engel olurlar.  

Üç-kat süper fosfat 
(Ca(H2PO4)2); fosfat kayasının 
fosforik asit ile reaksiyonundan 
elde edilir. 

3-

10(aq)
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Gübrelerdeki ortofosfatların ve deterjanlardaki polifosfatların, bitki 
tarafından kullanılmayan kısmının doğadaki döngüsü nasıldır?

Toprağın yapısı bilinmeden yapılan gübreleme ve ilaçlamanın su ve 
toprak kirlenmesinde önemli bir payı vardır. Tarım ilaçları ve gübrelerin 
bitkiler tarafından kullanılmayan kısmı, bitki ve canlılara zarar verir.  
Toprak kirliliği en zor temizlenen, bazen temizlenmesi mümkün olmayan  
bir kirliliktir. Topraktaki kirlilik, yağmur suları ile içme ve yer altı sularına 
karışabilir, hatta denizlere kadar giderek su kirliliğine neden olabilir.

Deterjanlardaki polifosfatlar lağım suları ile göl ve deniz sularına 
karışabilir. Resim 1.8.12’te gördüğünüz gibi göl ve akarsularda 
fosfatların birikimi, özellikle yosunların aşırı büyümesine neden olabilir. 
Deniz yosunları suda çözünmüş O2 derişimini düşürür ve O2 eksikliği de 
balıkların ölümüne neden olur. 

Yer altı ve yer üstü sularının fosfatlar ve nitratlar bakımından uzun 
vadede aşırı zenginleşmemesi için alınabilecek önlemlerden biri, 
kolayca parçalanabilen deterjan üretimi, diğeri  lağım sularının arıtma 
tesislerinde işlenmesi sırasında fosfatın ve nitratın uzaklaştırılmasıdır. 

Lağım suları arıtılırken polifosfatlar, bakteri etkisiyle ortofosfatlara 
parçalanırlar. Sonra ortofosfatlar ya demir(III) fosfatlar, alüminyum 
fosfatlar olarak ya da kalsiyum fosfat veya hidroksi apatit                             
[Ca5(OH)(PO4)3] olarak çöktürülebilirler. Çöktürücü maddeler genellikle 
alümünyum sülfat, demir(III) klorür ya da kalsiyum hidroksittir (sönmüş 
kireç). İyi bir arıtma tesisinde lağım suyundaki fosfatların % 98’den 
fazlası uzaklaştırılabilir.

Toprak kirliliğini önlemenin yollarından biri,  yapay gübrelerin 
besleyici element içeriğine göre ve toprak cinsine uygun olarak 
verilmesidir. Ayrıca toprak kirliliğinin önlenmesi için alınacak en önemli 
tedbir organik tarımın desteklenmesi ile mümkün olur. Organik tarım 
ilaçlarının geliştirilmesi de toprak kirliliğini önleyecektir.

1.8.7 Gübreler, Deterjanlar ve Çevre 
Sorunları

Resim 1.8.12 Göl ve 
akarsularda fosfatların birikimi, 
yosunların aşırı büyümesine 
neden olur.

Resim 1.8.11 Deterjanlardaki 
polifosfatlar göl ve deniz sularına 
karışabilir.

Okuma Metni

YAPAY GÜBRELER 

Karbonu, havadaki karbon dioksitten; hidrojen ve oksijeni, topraktaki sudan kökleri yardımıyla 
alan bitkiler, gelişimleri için ihtiyaç duydukları diğer elementleri topraktan çözünmüş tuzlar hâlinde 
bünyelerine alırlar. Bunun sonucunda toprak; azot, potasyum ve fosforun suda çözünen  tuzları 
bakımından fakirleşir. Ayrıca bitkiler tarafından daha az kullanılan mangan, çinko, bakır gibi elementlerin 
topraktaki yetersizliği de bitkilerin gelişimi açısından sorun yaratabilir. Bu sorunu gidermek ve tarımsal 
ürünlerin verimini arttırmak için çeşitli gübreler kullanılır.

Toprakta, bitkinin gelişimi için olması gereken besin maddelerinin, potasyum, fosfor ve kireç 
miktarlarının belirlenmesine toprak analizi denir. Bu analiz sonucunda toprağın ihtiyacı olan 
gübreler belirlenerek çiftçiye rapor hâlinde bildirilir. Bu sayede bitkide toksik etki yapacak kadar aşırı 
gübrelemenin önüne geçilmiş olur.

Yapay gübreler katı ve sıvı hâlde bulunur. Yapay gübreler; azotlu gübreler, fosfatlı gübreler ve 
potasyumlu gübreler olarak sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma sayfa 80’de verilmiştir.
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Yapay Gübrelerin Tipi Besleyici Element 
İçeriği

Toprak Cinsine Bağlı Kullanım 
Alanı

Azotlu 
Gübreler

Amonyum sülfat % 20 azot içerir. Asitli topraklarda uzun süre 
kullanılmamalıdır.

Amonyum nitrat
% 32-34 azot içerir. Her cins toprakta birçok ürünün 

yetiştirilmesinde (pirinç dışında) 
kullanılabilir.

Üre % 45-46 azot içerir. Her cins toprakta, her türlü bitkinin 
yetiştirilmesinde kullanılabilir.

Fosforlu 
Gübreler

Süper fosfat % 18-20 P2O5 içerir.
Asidik topraklarda tek başlarına 
veya diğer gübrelerle karıştırılarak 
kullanılabilir.

Üç-kat süper fosfat % 45-50 P2O5  içerir.

Amonyum fosfat
% 11-14 azot,
% 48 P2O5  içerir.

Potasyumlu  
Gübreler

Potasyum nitrat % 46 potasyum içerir.
Yurdumuzdaki topraklar potasyum 
açısından zengin olduğundan 
toprak analizi yapıldıktan sonra 
ihtiyacı olan yerlerde uygun 
miktarda kullanılmalıdır.Potasyum sülfat % 48-52 potasyum içerir.

1.8.8 Arsenik, Antimon ve Bizmut
5A grubu elementlerinin diğer üyeleri olan arsenik ve antimon yarı 

metal; bizmut ise metaldir.

Arsenik, doğada çok az miktarda serbest hâlde bulunur. Fakat daha 
çok bileşikleri hâlinde bulunur. Başlıca bileşikleri, demirli arsenik sülfür, 
arsenikli nikel sülfür ve demirli arseniktir. Arsenik sülfürler içinde doğada 
en çok, realgar (As4S4) ve orpigment (As2S3); karışım sülfürler içinde 
ise 4CuS.As2S3 bulunur.

Arseniğin en önemli bileşiklerinden As2O3 zehir olarak kullanılır. 
Ahşap deniz araçlarının daha çok suyla temas eden kısımlarının 
boyanmasında da krom sülfat katılmış Cu3(AsO4)2’li deniz boyaları 
(zehirli) kullanılır.

Antimon, doğada metal antimonat, antimon sülfür ve oksitler hâlinde 
bulunur. Antimon donarken genleşen alaşımların ve kurşunsuz lehim 
alaşımların yapımında kullanılır. Antimon bileşiklerinden antimon sülfür 
(Sb2S3) ise kibrit yapımında kullanılır.

Bizmut doğada az bulunan elementlerdendir. Çok az miktarda 
serbest hâlde bulunur. Bizmut bileşiklerinden Bi2(CO3)O2 radyoopak 
madde olarak, BiF5 ile NaBiO3 çok kuvvetli yükseltgen olarak kullanılır.

Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.



6A grubunun ilk üyesi olan oksijen, Dünya’daki 
bolluk yüzdesi en yüksek olan elementlerden biridir. 
Oksijenin allotroplarından biri olan ozon, atmosferin 
yüksek katmanlarında (yer yüzeyinden (10-15 km 
yüksekte) bulunur. Ozonun atmosferdeki toplam 
bolluğu, normal basınç ve sıcaklıkta yeryüzünü 3 
mm kalınlıkta kaplayacak tabakaya eş değerdir.

Ozon tabakası, Güneşten gelen UV ışınlarını 
soğurarak insan ve diğer canlıları bu ışınların zararlı 
etkisinden korur.

Kalkojenler9

İçerik

1.9.1 Oksijen Eldesi ve Oksijenin  
 Kullanım Alanları
1.9.2 Oksit Tipleri
1.9.3 Ozon
1.9.4 Kükürt
1.9.5 Kükürt Bileşikleri
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Kalkojenlerin ilk üyesi atmosferin yaklaşık hacimce %21’ini oluşturan 
oksijendir. Renksiz ve kokusuz bir gaz olan O2 normal sıcaklıklarda 
pasiftir. Ancak sıcaklık yükseldikçe yanabilen maddelerin oksitlenmesine 
(yanmasına) neden olur. 

Laboratuvarda oksijen elde etmek için kullanılan yöntemlerden 
biri suyun elektrolizidir. Az miktarda baz veya asit ilave edilmiş saf su 
elektroliz edilirse anotta, çok saf oksijen elde edilir. Diğer bir yöntemde 
ise oksijen, potasyum kloratın MnO2 katalizörlüğünde ısıtılması ile elde 
edilir. Bu olayın tepkime denklemi aşağıdaki gibidir.

  2KClO3(k)    2KCl(k) + 3O2(g)

Elde edilen oksijene yanan bir madde yaklaştırırsanız alevdeki 
parlamanın daha da arttığını gözlemlersiniz (Resim 1.9.1).

Endüstride oksijen, azotun eldesinde olduğu gibi havanın 
sıvılaştırılıp sonra damıtılması ile elde edilir. Sıvı havanın fraksiyonlu 
destilasyonunda önce azot buharlaşır, geriye % 99,5 saflıkta oksijen 
kalır. 

Oksijen, yaşamın sürmesi için gerekli bir elementtir. Organik 
maddeler vücutta havadan alınan oksijen ile yanar. Oluşan enerjiyle de 
yaşam devam eder.

En çok üretilen kimyasal olan oksijen başlıca solunum rahatsızlıkları 
gösteren hastaların tedavisinde, çelik üretiminde, özellikle asetilenle 
birlikte yapılan kaynaklarda yüksek sıcaklık elde etmek için, suyun 
saflaştırılmasında, beton eldesinde ve füze yakıtlarında kullanılır. 

Metallerin açık havada O2 ile yanması sonucunda oksit, peroksit 
ve süper oksitler oluşur. Lityum, Li2O (lityum oksit)i; sodyum, Na2O2 
(sodyum peroksit)i; potasyum ise KO2 (potasyum süperoksit)i ve daha 
ağır alkali metaller ise başlıca süper oksitleri oluştururlar. 

Oksijen; oksit, peroksit ve süper oksit olmak üzere üç tip oksit 
oluşturur. Oksitler, O2- iyonu; peroksitler, O2

2- iyonu ve süper oksitler, 
O2

- iyonu içerir.

O

S

Se

Te

 

Şekil 1.9.1 Periyodik tabloda 
6A grubunda O, S, Se, Te 
elementleri bulunur.

6A grubu elementleri doğal 
bakır filizlerinde bulunurlar. Bakır 
ise pirincin ana bileşenidir. Bu 
nedenle 6A grubu elementlerine 
Yunanca “pirinç veren” anlamına 
gelen kalkojenler de denir.

1.9.1 Oksijen Eldesi ve Oksijenin Kullanım 
Alanları

ısı

MnO2

Şekil 1.9.2 Laboratu-
varda oksijen, KClO3’ın MnO2 
katalizörlüğünde ısıtılması ile elde 
edilir. Deney tüpünde KCl kalır. 
Oksijen ise su yüzeyinde toplanır. 
Bu deneyi laboratuvarda siz de 
yapabilirsiniz.

Resim 1.9.1 Laboratuvarda 
elde ettiğiniz oksijene yanan bir 
maddeyi daldırdığınızda daha 
parlak bir alevle yanmaya devam 
ettiğini gözlemlersiniz.

1.9.2 Oksit Tipleri

Oksit Peroksit Süperoksit

O
2-

O
-

OO
2-

O

Aşağıda bazı elementlerin oksitleri; asidik, bazik, nötral ve amfoter 
oksit olarak sınıflandırılmıştır. 

Oksit Tipi Oksit
Asidik oksit SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7, SO3, CO2, Mn2O7

Bazik oksit Na2O, Li2O, MgO, CaO, BaO

Amfoter oksit Al2O3, BeO, ZnO

Çizelge 1.9.1: Bazı oksitlerin sınıflandırılması

KClO3+ MnO2

ısı

Oksijen
su

Oksit, peroksit ve süperoksit iyonları kuvvetli Brɸnsted bazıdır.
      O2-

(suda) + H2O(s)  2OH-
(suda)
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Periyodik cetvelde oksitlerin asitliği bir periyotta soldan sağa doğru 
gidildikçe artar. 3. periyot elementlerinden Na2O ve MgO bazik, Al2O3 
amfoterik, SiO2, P4O10, SO3 ve Cl2O7 asidik karakter gösterir. Alkali 
ve toprak alkali metallerin oksitleri iyonik katılardır ve erime noktaları 
yüksektir. Periyodik cetvelin orta kısmında yer alan yarı metal ve 
metallerin oksitleri de katıdır fakat iyonik karakterleri daha zayıftır. 
Periyodik cetvelin sağında yer alan ametallerin oksitleri ise kovalent 
bileşiklerdir ve oda sıcaklığnda sıvı veya gaz hâlinde bulunurlar.

Periyodik cetvelde bir grupta oksitlerin bazlığı yukarıdan aşağı 
inildikçe artar. Örneğin 2A grubunda bulunan Mg’un oksidi olan MgO 
suyla reaksiyon vermez, asitlerle reaksiyon verir. Aynı gruptaki BaO ise 
daha baziktir ve suyla hidroliz olarak baryum hidroksidi oluşturur.

Hidrojen peroksit (H2O2) en çok bilinen peroksittir ve suda hidrojen 
bağı yaptığı için su ile her oranda karışır. Seyreltik H2O2 çözeltileri 
antiseptik olarak, derişik H2O2 çözeltileri ise ağartıcı olarak tekstil, kürk 
ve saçlarda kullanılır. Ayrıca bozunma ısısı yüksek olduğu için roket 
yakıtı olarak da uygun bir maddedir. 

Oksijenin bir alottropu olan ozon, keskin bir kokuya sahiptir ve 
solunum yoluyla alındığında öldürücü etki yapabilir. Ozonun özellikleri 
oksijenden çok farklıdır. Yanda gördüğünüz Lewis yapısından da 
anlaşılacağı gibi ozonun molekül yapısı açısaldır (bağ açısı 116,5odir). 
Bu açı nedeniyle ozon UV ışınları soğurabilir.

Ozon, mavi renkli bir gaz olup atmosferin yüksek katmanlarında 
(stratosfer) bulunur. Güneş ışınlarının, şimşeğin veya yüksek gerilim 
kaynaklarının elektriksel enerji sağlaması sonucunda O2 moleküllerinden 
oluşur.

  O2  2O  

  O  +O2  O3

Ozonun tepkimeye girme eğilimi yüksektir. Bu nedenle patlayıcı 
bir gazdır. Yükseltgeme gücü yalnızca flordan düşük olan ozon, çok 
kuvvetli bir yükseltgendir. Altın ve platin dışındaki diğer metaller ozonla 
yükseltgenir.  Ozon, metal sülfürleri sülfatlarına yükseltger.

O O
O OO O

Grekçede ozon, kokan anlamı-
na gelir.  

1.9.3 Ozon 

Ozon, Şekil 1.9.3’teki ozonizatör denilen 
aletten faydalanılarak elde edilir. Şekilde 
görülen cam borunun kısımları metal folyo 
ile kaplanmış olup kutuplar arasına alternatif 
yüksek gerilim uygulanır. Elektrik boşaltımı 
sırasında, O2 gazı tüp boyunca ilerler ve bir 
miktar O2 gazı yüksek gerilim altında oksijen 
radikaline (O ) ayrılır. Bu radikallerin O2 ile 
tepkimesinden O3 oluşur. İşlem sonunda 
ortamda O3 gazı ile tepkimeye girmemiş bir 
miktar O2 gazı da bulunur.

4O3(g) + PbS(k)  PbSO4(k) + 4O2(g)

Yüksek voltaj kaynağı

O2

O3 ve az miktarda  
O2 molekülleri

Cam boru

Dış tüpe sarılmış 
alüminyum folyo

İç tüp

Şekil 1.9.3 Elektrik boşaltımı ile O2 den O3 eldesi 
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Ozon; tiyatro ve sinemaların havasını temizlemede, atık gazların 
kokusunun giderilmesinde, tekstilde ve yağların ağartılmasında, ayrıca 
içme sularının arıtılmasında kullanılır. Su arıtımında ozon kullanmanın 
birtakım olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Ozon gazı yüksek oksidasyon 
gücü nedeniyle diğer dezenfektanlardan (hipoklorik asitten 25 kat, 
hipokloritten 2500 kat) daha etkilidir. Ayrıca yeterli dozaj sağlandığında 
sudaki virüsleri öldürebilir.

Ozonla su arıtımında dezenfeksiyon için gerekli temas süresi 
kısadır. Ozon tat ve koku gideriminde etkilidir. Klorlamayla oluşan 
klorlu hidrokarbonlar, kloraminler, klorofenoller gibi zararlı yan ürünler 
ozonlamada oluşmaz.

Ozon her türlü mikroorganizmaya karşı hızlı ve yüksek dereceli bir 
etkiye sahiptir. Suyun pH’ını etkilemez. İhtiyaç kadar üretilip kullanıldığı 
için depolama problemi yoktur. Su arıtımında kullanılan ve suda kalan 
ozon, kısa sürede oksijene dönüştüğü için suda artık madde bırakmaz. 
Sudaki oksijen konsantrasyonunu arttırır. Fakat ozon, arıtılmış su 
sisteme verildikten sonra sistemden gelebilecek mikroorganizmaların 
üremesini engelleyemez. Bu nedenle arıtılacak suyun son klorlamaya 
ihtiyacı vardır. Ozonlama sonucu bazı yan ürünler (aldehitler, ketonlar, 
peroksitler, karboksilik asitler) meydana gelir. Ozonun sulu çözeltilerdeki 
kimyası ve oluşan yan ürünlerin sağlığa etkileri karmaşıktır. 
Ozonlamayla meydana gelen birçok reaksiyon dozlamaya ve pH’a 
bağlıdır. Bu nedenle farklı şartlarda farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 
Su kaynağındaki bromitten meydana gelen bromat kanserojen bir 
bileşiktir. Dezenfeksiyon yan ürünlerinin giderilmesi için ilave süzmeler 
yapmaya ihtiyaç vardır. Ozon yüksek pH ve ısıda hızla bozunur.

Ozonlama yapılacak tesisin kurulum maliyeti ve yöntemin işletme 
maliyeti diğer yöntemlere göre daha pahalı olduğundan ozonlama 
küçük işletmeler için uygun değildir.

Stratosfer tabakasındaki ozon gazı, yaşamsal öneme sahiptir. 
Ozon, güneşten gelen ultraviyole ışınlarının büyük kısmını soğurarak 
bu ışınların yer yüzeyine kadar ulaşmasını ve canlıların bu ışınlardan 
zarar görmesini engeller. Ozon yoğunluğunun ultraviyole ışınlarını 
soğuramayacak kadar azalması, ozon tabakasının delinmesi olarak 
adlandırılır.

Ozon azalımına yol açan başlıca kirleticiler, uçak motorlarının 
yüksek ısısı nedeniyle oluşan azot oksitleri ve kloroflorokarbonların 
fotolitik bozulmasından (aerosoller, soğutucular ve diğer kaynaklardan) 
oluşan klor atomlarıdır. Ozon tabakasının delinmesi sonucunda 
Güneş’ten gelen zararlı mor ötesi ışınlar yeryüzüne kadar ulaşabilir. 
Bazı uzmanlara göre bu ışınlara maruz kalan insanların cilt kanserine 
yakalanma vakalarında 20-30 yıl içinde, büyük bir artış olacaktır.

Ozon tabakasını korumak için uluslararası bir dayanışmaya ihtiyaç 
olduğunu kabul eden ülkeler Montreal Protokolü olarak bilinen bir anlaşma 
altında toplanmıştır. Bu anlaşmaya göre kloroflorokarbonların (CFC) ve 
diğer ozon tüketen kimyasal maddelerin üretimlerine ve kullanımlarına 
son vermek için kesin kararlar alınmıştır. Ozon tabakasının korunması 
için bizler de bilinçli tüketici olmalı, çevre dostu ürünler satın almalıyız. 
Ozon tabakası ve ozon azalımına yol açan kirleticiler hakkında daha 
fazla bilgi edinerek çevremizdeki insanları da bilinçlendirmeliyiz.
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Resim 1.9.2’de kükürt minerallerini görmektesiniz. Kükürt, tabiatta 
elementel kükürt, sülfür ve sülfat mineralleri, doğal gazda H2S, petrol 
ve kömürde ise organo kükürt bileşikleri olarak bulunur. 

Petrol rafinasyonunda yan ürün olarak H2S gazı elde edilir. Petrolde 
H2S gazının bulunuş nedeni, petrolün oluşması sırasında bazı 
canlılardaki proteinin bakteriler tarafından bozunmasıdır. H2S, renksiz 
bir gaz olup çürük yumurta gibi kokar (Çürük yumurtanın kokusu 
yapısında bulunan kükürt içeren proteinlerin bakteriler tarafından 
bozunması ile oluşan H2S’den kaynaklanır.).

Kükürt elde etmek için, petrol ve doğal gaz kuyularında oluşan 
H2S’ün bir kısmı önce SO2’e yükseltgenir.

  2H2S(g) + 3O2(g)  2SO2(g) + 2H2O(s)

Ortamda kalan H2S ile oluşan SO2’in tepkimesinden de elementel 
kükürt elde edilir.

1.9.4 Kükürt

Üretilen kükürdün çoğu, sülfürik asit ve vulkanize kauçuk üretiminde 
kullanılır. 

2H2S(g) + SO2(g)   3S(k) + 2H2O(s)

300oC , Al2O3

Pirit ( FeS2)

Zinober ( HgS)

Çinko blend ( ZnS)

Galen (PbS)

Resim 1.9.2

Kükürt bileşiklerinin en önemlilerinden biri hidrojen sülfür (H2S)
dür. H2S, suda çözünür ve sudaki çözeltisi zayıf asittir. H2S zehirli bir 
maddedir. H2S’ün kaynama noktası suyun kaynama noktasından çok 
düşüktür. Sıvı hâle getirilen H2S, elektrik akımını iletmez.

H2S ve H2O moleküllerinin yapısı birbirine benzer. Ancak H2O’da 
moleküller arası hidrojen bağları oluşur; H2S molekülleri arasında ise 
hidrojen bağları oluşmaz.

1.9.5 Kükürt Bileşikleri

H2S gazı çok zehirli bir gazdır. H2S gazının laboratuvarda üretimine 
ve metallerin tanınması açısından öneminine ilişkin sayfa 86’daki deneyi 
çeker ocakta yapabilirsiniz.

Şekil 1.9.4 H2S’ün molekül geometrisi ve molekül modeli

Şekil 1.9.5 H2O’un molekül geometrisi ve molekül modeli 

H

S

H

133,6 pm
92,1 o

H

O

H

95,84 pm
104,45 o
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Deney tüplerini 1’den 5’e kadar numaralandırınız. Tüplerin her birine 0,5 mL (yaklaşık 10 damla) 
Na2S çözeltisi koyunuz. Sonra tüplere aşağıdaki çizelgede belirtiilen çözeltileri ilave ederek karıştırınız 
(I. basamak).

SÜLFÜR TUZLARI VE METAL KATYONLARI

                  
                     Tüp Nu. 
Eklenecek 
Çözelti

1 2 3 4 5

%5’lik HCl 5 mL

0,1 M Cu(NO3)2
5 mL

0,1 M Cd(NO3)2
5 mL

0,1 M FeSO4
5 mL

0,1 M SnCl2 5 mL

Tüplerdeki karışımları koklayıp karışımların renklerini gözlemleyiniz. Oluşan sülfür tuzlarının 
renklerini karşılaştırınız. Renkli çökeltilerin oluştuğu 2,3,4 ve 5 numaralı tüplere 5’er mL, %5’lik HCl 
ekleyerek karıştırınız (II. basamak). Çözünen ve çözünmeyen sülfür tuzlarını not ediniz. Her tüpte 
meydana gelen reaksiyonların denklemlerini aşağıdaki çizelgeye yazınız. Sülfür tuzlarının metal 
katyonlarını tanımada yararlı olup olamayacağını tartışınız.

Tüp No Basamak I’de meydana gelen tepkime Basamak II’de meydana gelen tepkime
1
2
3
4
5

Na2S tuzu suda çok çözünür karakterdedir ve kolayca iyonlarına 
ayrışır.

Na2S(k)    2Na+
(aq) + S2-

(aq)

Sülfür iyonları, kuvvetli asitlerle kolayca protonlanır; çünkü sülfür, 
çok zayıf bir asit olan HS- türünden oluşmuş bir BrФnsted bazıdır.

S2-
(aq) + 2H+

(aq)   H2S(aq)*  

Basamak I’de 1. tüpte meydana gelen reaksiyonun denklemi 
yukarıdaki gibi yazılabilir. Aynı basamakta 2-5 tüplerinde, katyonların 
sülfür tuzları oluşmuştur.

M2+
(aq) + S2-

(aq)   MS(k)  Oluşan metal sülfürlerin renklerinin 
farklı olması (CuS: siyah; CdS: kanarya sarısı; FeS: kahverengi-siyah; 
SnS:Turuncu-sarı), o metalin katyonunu tanımada yardımcı olabilir.

Basamak II’de, önceden çöktürülmüş metal sülfürleri üzerine asit 
ilave edilmektedir. Çözünürlük çarpımları çok küçük (çözünürlükleri çok 
az) olduğu için bakır(II), kadmiyum ve kalay(II) sülfürler çözünmeden 
kalırken demir(II) sülfür, aşağıdaki denkleme uygun şekilde tepkimeye 
girer.

FeS(k) + 2H+
(aq)   Fe2+

(aq) + H2S(aq)*

* H2S gazı suda yaklaşık 0,1 M kadar çözünür. Dolayısıyla oluşan H2S gazının fiziksel hâlini sulu 
çözelti (aq) olarak göstermek uygundur. Ancak çözünmüş H2S’ün az da olsa bir kesrinin gaz fazına 
geçmesi ve gazın karakteristik kokusunu vermesi doğaldır. Basamak I’de 1 nolu tüpte oluşan H2S 
bileşiğinin gaz fazında gösterilmiş olması, önemli bir kısmının gaz fazına geçtiğine işaret etmekte olup 
bu gazın suda çözünmediği anlamı çıkarılmamalıdır.
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SO2; H2SO4 üretiminde, kayısı, üzüm, incir vb. kuru meyvelerde 
ağartıcı ve koruyucu olarak, kâğıt endüstrisinde renk ağartıcı olarak 
kullanılır.

SO3 ve H2SO4 kontakt yöntemi ile elde edilir. Bu yöntemde SO2 
vanadyum oksit (V2O5) katalizörlüğünde SO3’e yükseltgenir. 

  2SO2(g) + O2(g)      2SO3(g)

H2SO4, elde edebilmek için SO3 % 98’lik H2SO4 içine gönderilir. 
Böylece yoğun bir sıvı elde edilir.

  SO3(g) + H2SO4(s)  H2S2O7(s)

Oluşan bu sıvı, su ile seyreltilerek sülfürik aside dönüştürülür.

  H2S2O7(s) + H2O(s)  2H2SO4(s)

H2SO4 renksiz, yağımsı bir sıvıdır. Kuvvetli bir asit, su çekici ve 
yükseltgen olduğu için kimya endüstrisinde çok amaçlı kullanılır. 
Örneğin, seyreltik H2SO4, bazların nötrleştirilmesinde, metallerin ve 
karbonatların çözünmesinde kullanılır. 

Sülfat tuzları; soy olmayan metallerin, sülfürik asidin hidrojeni ile yer 
değiştirmesi veya metal oksit ve hidroksitlerinin H2SO4 ile tepkimesiyle 
elde edilir.

Diğer bir yöntem de, sülfürik asitten daha uçucu olan asitlerin 
tuzlarının sülfürik asit ile ısıtılmasıdır.

Sülfat tuzlarının en önemlileri bakır sülfat pentahidrat (CuSO4•5H2O), 
kalsiyum sülfat dihidrat (CaSO4•2H2O)tır. CuSO4•5H2O’a halk arasında 
göz taşı denir. Gübre ve böcek öldürücü olarak kullanılır. CaSO4•2H2O’a 
alçı taşı da denir. Suda hamur hâline gelip havayla teması sonucunda 
taş gibi sert bir kütleye dönüşebildiğinden heykel ve kalıp yapımında 
kullanılır.

H2S (Hidrojen sülfür), metal sülfürlerin seyreltik asitler ile 
tepkimesinden elde edilir. En bol ve ucuz sülfür, FeS olduğu için 
aşağıdaki tepkimede de gördüğünüz gibi çoğunlukla H2S, FeS’den elde 
edilir.

H2S, bütün metaller ile renkli sülfürler meydana getirdiğinden nitel 
ve nicel analizde katyonların tanınması ve diğerlerinden ayrılmasında 
kullanılan çok önemli bir ayraçtır.

Na2S (Sodyum sülfür), endüstride Na2SO4’ın karbon ile 
indirgenmesinden  elde edilir.

  Na2SO4 + 4 C  Na2S + 4CO

 FeS(k) + H2SO4(suda)  FeSO4(suda)+ H2S(g)

2NaCl + H2SO4    Na2SO4  + 2HCl

Ca(OH)2 + H2SO4    CaSO4  + 2H2O

Kükürdün diğer önemli bileşikleri de oksitleridir. Bu oksitlerden en 
çok kullanılanlar SO2 (kükürt dioksit) ve SO3 (kükürt trioksit)tir.

SO2 (Kükürt dioksit) elementel kükürdün veya metal sülfürlerin 
havada yakılması ile elde edilir.

S(k) + O2(g)  SO2(g)

2ZnS(k) + 3O2(g)  2ZnO(k) + 2SO2(g)

ısı

ısı
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Na2S, laboratuvarda kükürt ve sodyumun tepkimesinden elde edilir. 
Deri endüstrisinde kıl dökücü olarak ve kağıt endüstrisinde kullanılır.

  2Na + S  Na2S

FeS (Demir(II) sülfür), demir ile kükürdün ısıtılmasından elde edilir.
H2S üretiminde kullanılır.

  Fe(k) + S(k)  FeS(k)

Kükürt bileşiklerden SO2, SO3, H2S, H2SO4 ve Na2SO3 ciddi ölçekte 
çevre kirliliğine yol açar. Bileşiminde kükürt bulunduran yakıtların 
yanmasıyla önemli miktarda SO2 oluşur. Atmosfere salınan SO2, NO2 
ile tepkimeye girerek SO3’e dönüşür.

  SO2(g) + NO2(g)  SO3(g)+ NO(g)

SO3 atmosferdeki su buharı ile etkileşerek asit yağmurlarına; asit 
yağmurları da ciddi solunum rahatsızlıklarına, göllerin kirlenmesine, 
mermer ve kireç taşlarının erozyonuna neden olur.

Sülfürik asit, topraktaki kalsiyum iyonları ile reaksiyona girerek 
kalsiyum sülfat oluşturur. Kalsiyum sülfat suda çözünmediğinden toprak 
içinde sabitleşir ve bitkiler tarafından alınamaz. 



Resimde Tuz Gölü’nün uydudan çekilmiş bir gö-
rüntüsü yer almaktadır. Ülkemizdeki tuz ihtiyacının 
% 60′ından fazlasının sağlandığı bu göl, İç Anadolu 
Bölgesi’nde yer alır. Ankara, Konya ve Aksaray il-
lerine sınırı olan Tuz Gölü % 32,9′luk tuz oranıyla 
Dünya’nın en tuzlu ikinci gölü olup yüz ölçümü bakı-
mından da Türkiye’nin ikinci büyük gölüdür. 

Tuz Gölü’nde üç adet tuzla bulunmaktadır. Bu 
tuzlalarda gölden alınan tuzlu su, buharlaştırma ha-
vuzlarında buharlaştırılır, kalan kısım kristalizatör-
lerde kristalleştirilir.

Doğal göllerin bazıları yüksek yoğunluklu su bu-
lundurduğu için bu sulardan tuz üretimi daha kolay 
olur. Ayrıca Tuz Göl’ünde olduğu gibi bazı göllerde 
tuz, yaz mevsiminde kendiliğinden oluşmaktadır. 
Yaz aylarında Tuz Gölü’nün hemen hemen tamamı-
na yakını kurumakta ve gölün büyük bir kısmı tuzla 
kaplanmaktadır.

Halojenler10

İçerik

1.10.1 Halojenler ve Bileşikleri 
1.10.2 Halojenlerin Eldesi
1.10.3 Halojen Bileşiklerinin Özellikleri
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Halojenler çok reaktif olduklarından doğada bileşikleri hâlinde 
bulunurlar. Çizelge 1.10.1’de holojenlerin başlıca doğal kaynakları 
verilmiştir. 

Laboratuvarda klor elde etmek için mangan(IV) oksit ve HCl’in 
tepkimesinden yararlanılır. Siz de bu tepkimeden yararlanarak klor gazı 
elde edebilirsiniz. 

  MnO2(k) + 4HCl(aq)  MnCl4(aq) + 2H2O(s)

  MnCl4(aq)   MnCl2(aq) + Cl2(g)

Endüstiride klor, kloralkali yöntemi olarak bilinen sulu sodyum klorür 
çözeltisinin elektrolizi yoluyla üretilir.

2NaCl(aq) + 2H2O(s)  2NaOH(aq)+ H2(g)+ Cl2(g)

Bu yöntemde NaOH ve H2 olmak üzere iki faydalı yan ürün oluşur.

Laboratuvar koşullarında klor, brom ve iyot; mangan(IV) oksit 
varlığında alkali halojenürlerin (NaCl, KBr, KI) derişik sülfürik asitle 
ısıtılmasıyla da elde edilebilir. 

2NaCl(k) + MnO2(k)+2H2SO4(aq) MnSO4(aq)+Na2SO4(aq)+2H2O(s)+Cl2(g)

2KBr(k)+ MnO2 (k)+ 3H2SO4(aq)  Br2 (s)+2KHSO4 (aq)+MnSO4(aq)+2H2O(s)

2KI(k)+ MnO2(k)+3H2SO4(aq)  I2(g) + 2KHSO4(aq)+MnSO4(aq) +2H2O(s) 

Anot (Yükseltgenme) 2F-   F2(g)+ 2e-

Katot (İndirgenme) 2H++2e-
  H2(g)

Toplam:   2HF(s)  H2(g) + F2(g)

F

Cl

Br

I

 

Şekil 1.10.1 Periyodik tabloda 
7A grubunda halojenler bulunur.

1.10.1 Halojenler ve Bileşikleri

Florun başlıca doğal kaynağı florit mineralindeki CaF2 ve kriyolit 
mineralindeki Na3AlF6’dür. Klorun en yaygın bileşiği NaCl’dür ve deniz 
suyunda, kaya tuzu yataklarında; brom, deniz suyunda (yaklaşık 
10-3 M) ve yer altı tuz yataklarında; iyot ise deniz suyunda (<10-6 M), 
yosunlarda ve Şili güherçilesinde bulunur. 

Halojenlerin üretimine ilişkin temel yöntem yükseltgenmedir. 
Endüstriyel olarak elektrolitik yükseltgenme uygundur. Flor üretimi 
için sulu elektrolit kullanılamaz. Çünkü su daha düşük potansiyelde 
yükseltgenir ve üretilen flor su ile hızla tepkimeye girer. Bu nedenle flor, 
iletkenliği arttırmak için, potasyum florür eklenmiş sıvı hidrojen florürün 
yaklaşık 70 oC’ta elektrolizinden elde edilir. 

Halojen Başlıca Doğal Kaynakları
Flor CaF2, Na3AlF6

Klor NaCl (deniz suyunda ve kaya tuzu yataklarında)

Brom Deniz suyunda (yaklaşık 10-3 M) ve yer altı tuz yataklarında

İyot Deniz suyunda (<10-6 M), yosunlarda ve Şili güherçilesinde

Çizelge 1.10.1 Yaygın, doğal halojen bileşikleri

Şekil 1.10.2 Laboratuvarda 
klor, HCl’in Mangan(IV) oksit ile 
ısıtılmasından elde edilir.

HCl

Cl2
MnO2

1.10.2 Halojenlerin Eldesi ve Kullanım 
Alanları
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Çizelge 1.10.2’de halojenlerin kullanım alanları verilmiştir. 

Halojen Kullanım Alanları

Flor 
Politetrafloroetilen(teflon) üretiminde,
Kloroflorokarbon(CFC) (soğutucu akışkan) ve
Hidrokloroflorokarbonların (HCFC) (ozonla dost soğutucu akışkan) eldesinde kullanılır.

Klor

Etilen diklorür (CH2ClCH2Cl) 
Vinil klorür (CH2  CHCl), polivinil klorür (PVC) monomeri,
Kağıt ve tekstil endüstrisinde ağartıcı olarak,
Yüzme havuzlarının, şehir sularının ve atık suların dezenfekte edilmesinde,
Klor içeren anorganik bileşiklerin üretiminde kullanılır.

Brom

Yangın söndürücülerde,
Böcek ilacı üretiminde,
Boya ve ilaç sanayiinde,
Fotoğrafçılıkta kullanılır.

İyot
Tıpta ve fotoğrafçılıkta,
Katalizör olarak tepkimelerde kullanılır.

Çizelge 1.10.2 Halojenlerin kullanım alanları

1.10.3   Halojen Bileşiklerinin Özellikleri
Çizelge 1.10.3’te halojen bileşiklerinin özellikleri ve kullanım alanları verilmiştir.

HF, birçok kimyasal tepkimede katalizör olarak kullanılır. Aşındırma 
özelliğine sahip olduğu için cam endüstrisinde de kullanılır. Bunun için, 
cam üzerine yapılan şekil açıkta bırakılır. Diğer tarafları ince bir parafin 
katmanı ile kaplanır. Cam, HF gazının etkisine bırakılır. HF cama etki 
ederek camı aşındırır. Daha sonra parafin katman kaldırılır. Aşınan cam 
saydam olmayacağından istenen şekil verilmiş olur.

PVC’ün kullanım alanları arasında, kapı ve pencere profilleri, vinil 
cephe kaplaması, boru ve tesisat malzemeleri, elektrik kabloları, 
döşeme malzemeleri sayılabilir. HCl, hayvanların kemiklerinden jelatin

Halojen 
Bileşiği Özelliği Kullanım Alanları

HF Cam dahil pek çok malzemeyi aşındırır. Cam endüstrisinde kullanılır.
NaF Diş çürümelerini önler. Diş macunlarında kullanılır.

Teflon Yanmaz, yüksek sıcaklığa dayanır. Mutfak kaplarında kullanılır.

Freon Oda şartlarında sıkıştırılarak kolayca sıvılaştırılabilir. Soğutucularda kullanılır.

NaCl Buzun erime noktasını düşürürler. Buzlanmayı önleyici olarak 
kullanılır.

HCl Kuvvetli bir asittir. Kimya endüstrisinde kullanılır.

HClO,NaClO Renk ağartıcı ve mikrop öldürücüdür. Tekstil, detarjan endüstrisinde 
kullanılır.

PVC Berklik özelliği olan ve kolay yanmayan bir plastiktir. Plastik endüstrisinde kullanılır.

KBr Sinir sistemini sakinleştirici etkisi vardır. Tıpta kullanılır.

KI, NaI Guatr hastalığı açısından önemlidir. Tıpta kullanılır.

Çizelge 1.10.3 Halojen bileşiklerinin özellikleri ve kullanım alanları
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ve fosfor elde etmede, önemli klorürlerin elde edilmesinde, demir ve 
çeliklerin pasını almada, kısacası kimya endüstrisinde kullanılan önemli 
bir bileşiktir.

KBr sinirlere hafif uyuşturucu etki yaptığından ağrı dindirir ve uyku 
ilaçlarında kullanılır. 

Halojenlerden klor ile ilgili öğrendiklerimizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Endüstride 
nasıl elde 
edilir?

Laboratuvarda 
nasıl elde 
edilir?

Başlıca doğal bileşikleri 
nelerdir?

Klor

Kullanım 
Alanları nelerdir?

Önemli bileşikleri ve bileşiklerinin 
kullanım alanları nelerdir?



Geçiş elementlerinin sayısı diğer elementlerin 
sayısından fazladır ve tamamı metaldir. Geçiş 
elementleri içinde en çok kullanılan element demirdir. 
Ag, Cu gibi elektrik iletkenliği çok iyi olan metaller, 
geçiş elementidir. Koordinasyon kimyasının önemli 
elementlerinden Ti, Fe ve Cr çeşitli renklerde 
kompleksler oluşturur ve boyaların ana bileşenleri 
olarak kullanılırlar. Geçiş metali olan V, Cr, Mn, Co, 
Ni, Mo ve W da çeliğe değişik özellikler kazandırır.

Geçiş Elementleri11

İçerik

1.11.1 Demir Mineralleri ve Demir  
 Üretimi
1.11.2 Çelik Üretimi
1.11.3 Demir Bileşikleri
1.11.4 Önemli Geçiş Elementleri
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Resim 1.11.1’de demir minerallerini görmektesiniz. Bu minerallerin 
kendine has renkleri ve özellikleri vardır. Manyetit, magnetik özelliğe 
sahip siyah veya koyu renklerde bir mineraldir. Hematite renginden 
dolayı kırmızı demir taşı da denir. Limonit oksitlenmiş demir rengindedir. 
Limonit cevherinin içinde fazla miktarda kireç bulunduğundan demir 
üretimi sırasında katkı maddesi olarak kireç gerekmez. Çizelge 1.11.1’de 
bu minerallerdeki teorik demir oranları görülmektedir.

Mineralin kimyasal formülüne göre teorik demir oranını hesaplamak 
her zaman doğru sonuç vermez. Çünkü mineralde kil ve kum gibi 
safsızlıklar bulunacağı için teorik demir oranı değişiklik gösterebilir. 
Ayrıca mineraller bulundurdukları demir yüzdesi ile değerlendirilmez. 
Maden ocağının durumu, yeri ve mineralin taşıdığı yabancı maddenin 
cinsi de önemlidir.

Demir mineralleri esas olarak çelik üretiminde kullanılır. Çelik üretimi, 
ham demirden yapıldığı için öncelikle demir cevherlerinden ham 
demir elde etmek gerekir. Ham demir üretimi için yüksek fırın kullanılır 
(Şekil 1.11.1). Yüksek fırın yaklaşık 40 metre yükseliğinde 8-10 metre 
genişliğindedir. Maden ocağından çıkarılan demir cevherlerinin büyük 
bir kısmı kırma işleminden sonra doğrudan yüksek fırında kullanılabilir. 
Cevher, yüksek fırında demir metaline indirgenir.

Yüksek fırına verilen cevherdeki demiri oksijenden ayırabilmek için 
karbona ve ısıya ihtiyaç vardır. Kok kömürünü yakmak için yüksek fırına 
hava girişinden sıcak hava gönderilir. Böylece koktan CO oluşur. Asıl 
indirgen madde bu gazdır. Bu süreçte daha sonra oluşan CO2 gazı 
kızgın kokla karşılaşarak yeniden CO’e dönüşür. Bu döngü fırının içinde 
art arda çok kez tekrarlanabilir.

Yüksek fırına demir cevheri, kok kömürü ve curuf oluşturucu 
maddeler (kireç taşı) üst kısımdan özel düzenekler ile sürekli olarak 
yüklenir. Bu maddelerin oranı, demir cevherinin bileşimine ve içinde 
bulundurduğu safsızlıklara bağlıdır. Bu malzemeler aşağıya doğru 
ilerlerken fırının değişik sıcaklık bölgelerinde oldukça karmaşık bir dizi 
reaksiyon meydana gelir.

1.11.1 Demir Mineralleri ve Demir Üretimi

Resim 1.11.1 Demir mineralleri

Hematit minerali (Fe2O3)Manyetit minerali (Fe3O4) Limonit minerali [FeO(OH)]

Mineralin Adı Mineralin Formülü Teorik Demir Oranı

Manyetit minerali Fe3O4
% 60-70

Hematit minerali Fe2O3
% 40-60

Limonit minerali FeO(OH) % 30-50

Çizelge 1.11.1 Bazı demir minerallerindeki teorik demir oranları

Demir en çok kullanı-
lan metallerden biridir. Demi-
rin başlıca alaşımı olan çelik, 
ilk kez 3000 yıl önce elde edil-
miş ve kılıç yapımında kulla-
nılmıştır. Demir-çelik üretimin-
de 1300’lü yıllarda yüksek fı-
rın, 1856’da Bessemer konver-
törü, 1860’larda açık fırın ve 
1950’lerde temel oksijen fırın-
ları kullanılmaya başlanmıştır.
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Yüksek fırındaki tepkimeler sonrasında demir cevheri pik demir 
(ham demir) hâline dönüşür. Fırın tabanındaki bölmede erimiş hâldeki 
ham demir toplanır. Ham demirin üzerinde daha az yoğunluğa sahip 
olan erimiş hâlde curuf bulunur. Ham demir ve curuf periyodik olarak 
erimiş hâlde dışarı aktarılır. Yüksek fırında meydana gelen olayları ve 
kimyasal tepkimeleri daha iyi anlayabilmek için yüksek fırının şemasını 
ve yanda verilen bilgileri inceleyelim. 

Oluşan FeO, fırının daha alt 
kısımlarında demire indirgenir. 

Curuf oluşturucu olarak kul-
lanılan kireç taşı, kalsiyum 
oksit ve karbon dioksit oluştu-
rur. Aşağıdaki tepkimelerde de 
görüldüğü gibi kalsiyum oksit, 
cevherdeki safsızlıkların uzak-
laşmasına yardımcı olur.

Curuf, sıvı demirin üstünde 
yüzer.

Bu tepkimelerin yanı sıra 
fırının daha üst bölgelerindeki 
demir cevheri CO ile kısmen 
indirgenir.

Fe2O3(k) + 3CO(g)  2Fe(k)+ 3CO2(g)

Fe2O3(k) + CO(g)  2FeO(k)+ CO2(g)

FeO(k) + CO(g)  Fe(k)+ CO2(g)

CaO(k) + SiO2(k)  CaSiO3(s)

CaO(k) + Al2O3(k)  Ca(AlO2)2(s)

6CaO(k) + P4O10(k)  2Ca3(PO4)2(s)

Şekil 1.11.1 Yüksek fırın

Atık gaz
çıkışı

Demir cevheri, kireç taşı ve kok kömürü girişi 

Sıcak hava
girişi

Curuf
çıkışı

   1900oC
C(k)+ O2(g)  CO2(g)

       1300oC
CO2(g)+ C(k)  CO(g)

1000oC
Fe2O3(k)+3CO(g)  2Fe(k)+ 3CO2(g)

500oC

200oC

Curuf 

Erimiş demir

Erimiş demir
çıkışı

1900 oC’ta kok, oksijen 
ile tepkimeye girerek CO2 
oluşturur. 

Oluşan CO gazı yüksek 
fırındaki asıl indirgen maddedir. 

CO yüksek fırında biraz 
daha yükselir ve 1000 oC’ta 
demir cevherini indirger.

C(k)+ O2(g)  CO2(g)

Oluşan CO2 gazı fırında 
yükselerek 1300 oC’ta kok 
kömürünün karbonu ile CO 
gazı oluşturur.

CO2(g)+ C(k)  2CO(g)
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Günümüzde çelik üretimi için çeşitli yöntemler kullanılır. Bu 
yöntemlerden en önemlisi Bessemer (Besemer) yöntemidir. Bessemer 
yöntemi asidik ve bazik olarak ikiye ayrılır. Asidik Bessemer yöntemi 
kolaylığı ve büyük miktarlardaki dönüşümler için daha kısa zaman 
gerektirmesi nedeniyle çelik üretiminde en çok tercih edilen yöntemdir.

Bessemer Yöntemi (Asidik Yöntem)

Asidik Bessemer yönteminde ham demirdeki karbon oranı 
düşürülerek silisyum gibi safsızlıklar uzaklaştırılır. Ham demirin içinde 
bulunan fosfor ve kükürt, asidik Bessemer yöntemi ile giderilemediği 
için bu yöntem sadece fosfor ve kükürt miktarı düşük olan ham 
demire uygulanabilir. Silindir veya armut şeklindeki konverterler, 3-4 
m genişliğinde, 6-7 m yüksekliğindedir. Konverterler kendi eksenleri 
etrafında dönebilirler. 

Yüksek fırından elde edilen ham demirin içinde bir miktar karbon 
bulunduğu için çelik üretiminde ham demirde bulunan karbonun bir 
kısmının uzaklaştırılması gerekir. Çelik de temelde bir demir-karbon 
alaşımıdır. Ham demir ve çelik, karbon yüzdelerine bakılarak birbirinden 
ayrılabilir. 

Ham demirler: % 2,0<C<% 6,7

Çelikler          : % 0,15<C<% 1,5

1.11.2 Çelik Üretimi

Şekil 1.11.2 Konverterlerde çelik üretimi

Ham demir % 95 Fe, % 2-6,7 C ve çeşitli oranlarda başka 
safsızlıklardan oluşur. Ham demirdeki karbon oranı yüksek olduğu 
için kullanım alanı sınırlıdır. Karbon atomları ham demirin çok sert ve 
kırılgan olmasına neden olur.

Demir ve çelik üretiminin 
neredeyse yarısı hurda demir ve 
çelikten yapılır. 

I. durumda eğik hâle getirilen Bessemer konverterine yüksek fırından 
gelen ham demir yüklenir. II. durumda konverter düşey hâle getirilerek 
içindeki demire alttan 30-35 dakika basınçlı hava veya basınçlı oksijen 
gönderilir. Bu sırada konverterin ağzından SiO2 ve curuf kıvılcımları 
çıkar. 

Baca

Ham 
demir

Bessemer 
konverteri

I

Karıştırıcı

Hareketli 
pota

Çelik

Curuf

II III IV

SiO2 ve curuf 
kıvılcımları
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Çelikler içerdikleri karbon yüzdelerine göre çeşitlilik gösterirler. 
Çizelge 1.11.2’de karbon yüzdelerine göre çelik tiplerini, bu çeliklerin 
özellik ve kullanım alanlarını görmektesiniz.

Endüstride %1,5’ten fazla karbon içeren çelikler üretilmez. Çünkü 
çelikteki karbon yüzdesi arttıkça esnekliği azalır kırılganlığı artar. Ayrıca 
çeliğe karbon dışında çeşitli metaller katılarak çeliğe özel nitelikler 
(Çizelge 1.11.3) de kazandırılır. 

Çelik Tipi Karbon Oranı 
(%) Özellikleri Kullanım 

Alanları

Düşük-karbonlu çelik < 0,15 Çekilebilir ve yumuşaktır.
Demir tel 
yapımında 
kullanılır.

Az-karbonlu çelik 0,15-0,25
Yumuşak, çekme mukavemetleri düşük, 
sertleştirilebilme yetenekleri çok az, 
kaynak olma özellikleri ise çok iyidir.

Çivi, zincir, 
nal yapımında 
kullanılır.

Orta-karbonlu çelik 0,20-0,60

Çekme mukavemetleri düşük (yumuşak 
çeliklere göre yüksek), sertleştirilebilme 
yetenekleri karbon miktarına göre 
yüksek, kaynak olma özelliği de orta 
derecededir.

Çivi, ray, kiriş, 
direk, yapı 
malzemeleri 
yapımında 
kullanılır.

Yüksek-karbonlu çelik 0,61-1,5

İçerdikleri karbon miktarına bağlı olarak 
sertten çok serte doğru bir özellik 
gösterirler. Çekme mukavemetleri diğer 
çeliklere göre yüksek, sertleştirilebilme 
yetenekleri çok iyidir. Ancak kaynak 
olma özellikleri çok zayıftır.

Bıçak, 
ustura, jilet, 
kesici aletler, 
matkap uçları 
yapımında 
kullanılır.

Çizelge 1.11.2 Karbon yüzdelerine göre çelik tipleri, özellikleri ve kullanım alanları

FeO, SiO2 ve MnO curuf hâlinde ayrılır. Silisyum ve manganın büyük 
kısmının oksitlenmesi bitip curufa karıştıktan sonra demirdeki karbon 
oksitlenir. 

Oluşan CO, konverterin ağız kısmında hava ile yanarak CO2’e dönüşür. 
Bu dönüşüm esnasında mavi renkli bir alev oluşur. İşlemin tamamlandığı 
bu alevin yok oluşundan anlaşılabilir. Üretim sırasında hava yerine 
oksijen kullanılırsa işlem daha kısa sürede gerçekleşir.

III. durumda  curuf IV. durumda çelik konverterden alınır.

2Fe + O2  2FeO

2FeO + Si  2Fe + SiO2

FeO + Mn  Fe + MnO

2C + O2  2CO

II. durumda dikey pozisyona getirilen konvertere hava verilir. 
Üflenen hava, demiri FeO hâline getirir. Oluşan FeO, erimiş kütle içinde 
dağılarak içinde safsızlığa neden olan silisyum ve manganın da oksit 
hâline gelmesini sağlar. 
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1.11.3 Demir Bileşikleri
Saf demir, sert ve kırılgan bir yapıya sahip olduğu için kullanım 

alanı oldukça sınırlıdır. Demirin asetik asitle tepkimesinden elde 
edilen demir(II) asetat [Fe(CH3COO)2] basma boyamasında mordan 
olarak kullanılır. Demir(III) asetat ise [Fe(CH3COO)3] mordan, katalitik 
karışımlarda, farmosotik olarak kullanılır. Demir(II) sülfat (FeSO4), 
yeşilimtrak renktedir. Mohr tuzu, (NH4)2SO4FeSO4 çift tuzdur.  Fe2(SO4)3, 
KFe(SO4)2.12H2O, NH4Fe(SO4)2.12H2O çift tuzları, şaplar mordan 
olarak kullanılır. K3Fe(CN)6, K4Fe(CN)6 komplekslerinden oluşturulan 
Fe3(Fe(CN)6)2, Fe4(Fe(CN)6)3 kompleksleri, Berlin ve Prusya mavisi 
olarak bilinir. Mürekkep yapımında, boyalarda, çamaşır ağartmada, 
kozmetikte ve matbaacılıkta kullanılır. Demir penta karbonil (Fe(CO)5), 
katalizör, demir oksitler boya yapılmasında kullanılır. 

Şekil 1.11.3’te geçiş metallerini görmektesiniz. Periyodik tabloda d 
bloğunda bulunan elementlere geçiş elementleri veya geçiş metalleri 
de denir. Çünkü bu elementler s bloğunun aktif metalleri ile p bloğunun 
aktifliği çok düşük metalleri arasında bir geçişi temsil eder. Çizelge 
1.11.4’te bazı geçiş metallerinin başlıca doğal mineralleri, elde ediliş 
yöntemleri ve önemli kullanım alanları verilmiştir.

1.11.4 Önemli Geçiş Elementleri
Sc

Y

La

Ac

Ti

Zr

Hf

V

Nb

Ta

Cr

Mo

W

Mn

Te

Re

Fe

Ru

Os

Co

Rh

Ir

Ni

Pd

Pt

Cu

Ag

Au

Zn

Cd

Hg

Şekil 1.11.3 Periyodik tablodaki 
d bloğu elementlerine geçiş 
metalleri de denir.

Çizelge 1.11.3’ten de anlaşıldığı gibi çeliğe katılan alaşım maddeleri 
çeliğe bazı özel nitelikler kazandırır. Çeliğe alaşım maddesi tek başına 
katılabileceği gibi birden fazla alaşım maddesi de katılabilir. Örneğin 
mangan, çeliğin sertliğini, dayanıklılığını ve aşınmaya karşı direncini 
arttırır. Çelik üretiminde kükürdü uzaklaştırmak için çeliğe katılan 
mangan, korozyon direnci çok az olduğundan nadiren tek başına 
kullanılır. Manganla birlikte krom gibi korozyon direnci yüksek olan 
maddeler alaşıma ilave edilir.

Alaşıma katılan katkı maddesinin oranı da önemlidir. Farklı 
oranlardaki katkı maddesinin çeliğe kazandırdığı özellikler de değişiklik 
gösterir. 

Çeliğe Katılan Alaşım 
Maddesi Alaşıma Kazandırdığı Özel Nitelikler 

Krom Korozyon direncini arttırır. Sağlamlık kazandırır.

Mangan Darbe direncini arttırır.

Bor Kopma direncini arttırır.

Kobalt Sertlik kazandırır.

Nikel Esnekliğini, sertliğini ve şok direncini arttırır.

Niyobyum Yüksek sıcaklıklara karşı dayanıklılık sağlar.

Zirkonyum Korozyon direncini arttırır, süper iletkenlik 
sağlar.

Titan Çatlamayı en aza indirerek alaşımın ömrünü 
uzatır.

Çizelge 1.11.3 Çeliğe katılan alaşım maddeleri ve çeliğe kazandırdığı özel nitelikler
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Geçiş 
Metali

Bağıl 
Bolluğu

Başlıca Doğal 
Minerali

Elde Ediliş Yöntemleri Önemli Kullanım Alanları

Ti %0,56
İlmenit(FeTiO3) 

Rutil (TiO2)

TiO2’nin veya TiCl4’ün

indirgenmesi ile

Yüksek performanslı

askeri uçaklarda

Cr %0,012
Kromit (FeO.Cr2O3)

Krokoid(PrCrO4)

Kromit mineralinin elektrik 
ark fırınında karbonla 
indirgenmesi

Çelik üretiminde ve koruyucu

kaplamada kullanılır.

Mn %0,1
Piroluzit (MnO2)

Manganit (Mn2O3.H2O)

Piroluzitten elektrik akımı 
geçirilerek

Çoğunlukla alaşımlarda kullanılır.

Ni %0,008

Nikelin(NiAs)

Nikel blendi(NiS)

Nikel Galeni(NiAsS)

Kavurma, indirgeme ile elde 
edilir.

Hidrojenasyonda katalizör 
olarak, akümülatör yapımında, 
alaşımlarda.

Cu %0,006

Kuprit (Cu2O)

Azurit (2CuCO3.
Cu(OH)2)

Kalkopirit (CuFeS2)

Kalkopiritin flotasyonundan 
sonra kavrulması ile 
CuS’deki Cu’ın indirgenmesi 
ile

Elektrik endüstrisinde

Alaşım yapımında

Zn %0,007 Çinko blend (ZnS)

ZnS flotasyondan sonra 
kavrulur. Elde edilen 
ZnO’teki Zn indirgenerek 
elde edilir.

Kaplamacılıkta, elektrot ve 
alaşım yapımında

Pd %0,015
Platin grubu 
metalleriyle birlikte ve 
metalik durumda

Fiziksel ayırma yöntemleri Hidrojenasyonda katalizör olarak

Ag %0,075
Arjantit (Ag2S)

Kerargrit (AgCl)

Bakır ve kurşun arıtımında 
yan ürün olarak, siyanürleme

Süs eşyası, çatal kaşık ve ayna 
yapımında, kaplamacılıkta, gıda  
ve ilaç endüstrisinde kullanılır.

Sn %0,0002

Kasiterit (SnO2)

Stanit (Cu2S.FeS.
SnS2)

Cevher zenginleştirme,

indirgeme, saflaştırma

Teneke yapımında, alaşımlarda, 

tel yapımında kullanılır

Pt %0,0005

Genellikle metalik 
hâlde, Çok az Sperrilit 
(PtAs2) minerali 
hâlinde

Cevher zenginleştirme, 
elektroliz

Laboratuvar araçları ve elektrot 
yapımında, alaşımlarda, 
dişçilikte, kuyumculukta kullanılır.

Au %0,0004

Kalaverit (Au2Te4), 
silvanit (Au2Ag2Te6), 
krennerit (Au8Te6), 
büyük bir kısmı 
metalik olarak bulunur.

Fiziksel ayırma yöntemleri 
veya siyanürlendirme 
yöntemi

Süs eşyası yapımında ve 
kaplamacılıkta kullanılır.

Hg %0,0085
Zinober (Zencefre) 
HgS

Cevher hava akımı eşliğinde 
ısıtılır. Hava oksijeni kükürt 
ile birleşerek SO2 ve Hg 
oluşturur.

İlaç, kimyasal ve patlayıcı 
maddelerde kullanılır.

Pb %0,0014

Galen (PbS) 

Serüzit (PbCO3)

Anglesit (PbSO4)

Cevher zenginleştirme, 
kavurma, indirgeme, 
saflaştırma

Boru ve elektrik kablolarının  
kaplanmasında, boya, 
lehim ve alaşım yapımında, 
akümülatörlerde

Çizelge 1.11.4 Bazı geçiş metallerinin doğal mineralleri, elde ediliş yöntemeri ve önemli kullanım alanları
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Çinko eldesinde çinko cevheri, flotasyonla zenginleştirilir ve 
zenginleştirilmiş cevher kavrularak ZnO elde edilir.

2ZnS(k) + 3O2(g)    2ZnO(k) + 2SO2(g)

ZnO bileşiğindeki Zn kokla indirgenerek Zn elde edilir.

ZnO(k) + C(k)    Zn(s) + CO(g)

Pd metalik hâlde yüksek oranda hidrojen absorblayabilir. Oda 
sıcaklığındaki Pd metali, hacminin 600 katı; ince toz hâlindeki Pd 850 
katı; suda çok ince dağılmış hâldeyken 1200 katı ve kolloidal hâlde 3000 
katı kadar hidrojen absorblayabildiği için hidrojenasyonda katalizör 
olarak kullanılır.

Au soy bir metal olup nehir yataklarında ve püskürük kayalarda 
bulunur. Bunun dışında silvanit (Au2Ag2Te6) mineralinde de Au bulunur. 
Ancak bu mineral Au eldesinde pek kullanılmaz.

Okuma Metni

SİYANÜRLE ALTIN ELDESİ VE ÇEVREYE ETKİSİ

Altın, yüzyıllardır dünya çapında yoğun ilgi görmüştür. Altın, kalaverit, 
silvanit ve krennerit minerallerinde bulunabildiği gibi bakır ve kurşun 
minerallerinde de az miktarda bulunabilir. Altın cevherleri çok düşük 
konsantrasyonlarda altın içerir. Bu nedenle altın üretimi sırasında açığa 
çıkan atık miktarı, diğer tüm metallerin üretimi sırasında açığa çıkan atık 
miktarından daha fazladır.

Cevheri içerisinde dağılmış olarak bulunan altın taneciklerini elde 
etmek amacıyla günümüzde siyanürle altının çözümlenmesi (siyanür 
liçi) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde cevher, kırma işleminden 
sonra geçirgen olmayan bir zemin üzerine yığılır. Seyreltik siyanür 
çözeltisi (genellikle NaCN) kullanılarak cevherdeki altın, oksijen 
varlığında aşağıdaki tepkimede görüldüğü gibi çözünür.

4Au(k) + 8NaCN(aq) + O2(g) + 2H2O(s)   4NaAu(CN)2 (aq) + 4NaOH(aq)

Bu işlem 40-60 gün sürer ve ilk 19 gün sonunda altının %50’si 
çözeltiye alınır. Yukarıdaki tepkimeden de anlaşılacağı gibi cevherde 
katı hâlde bulunan altın, sıvı faza geçerek cevherden ayrılır. Böylece 
altın +1 değerliğine yükseltgenmiş olur. Daha sonra +1 değerliğindeki 
altın, elektroliz yöntemiyle indirgenir ve saf hâlde altın elde edilmiş olur.

Siyanürün güçlü bir zehir olması, siyanürleme yönteminin tepki 
çekmesine neden olmaktadır. Siyanür özellikle asitli ortamlarda öldürücü 
hidrojen siyanür (HCN) gazını oluşturmaktadır.

Gümüşte altın gibi siyanür liçi 
yöntemiyle elde edilmektedir. 
Kütahya’da 7 Mayıs 2011’de gü-
müş işletmesinde meydana gelen 
kazada, siyanürlü çamuru tutan 3 
sedden 2’si yıkılarak insan sağlı-
ğını ve çevreyi tehdit etmiştir.

Çizelge 1.11.4’te verilen geçiş metallerinden Cu’ın başlıca minerali 
kalkopirittir. Kalkopirit cevheri flotasyonla zenginleştirildikten sonra 
kavrularak CuS elde edilir.

 2CuFeS2(k) + 3O2(g)    2CuS(k) + 2FeO(k) + 2SO2(g)

CuS bileşiğindeki Cu ingirgenme ile elde edilir. 

 CuS(k) + O2(g)    Cu(s) + SO2(g)
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Siyanürleme yöntemi sonucunda geriye bir yığın siyanürlü toprak 
kalır. Topraktaki siyanür SO2 ya da hava ile bozunup ayrıştırılana 
kadar depolarda saklanır ve ayrıştırma işleminden sonra tekrar doğaya 
geri verilir. Bazı çevrelere göre siyanürün tamamen bozunması ve 
topraktan ayrılması mümkün değildir. Ayrıca bu süre içersinde meydana 
gelebilecek aksaklık, kaza veya sızma, çevreyi uzun süre olumsuz 
yönde etkileyebilir. Bu tip kazalar geçmişte yaşandığı gibi günümüzde 
de hâlen yaşanmaktadır.

Düşük tenörlü cevherlerden altın eldesinde siyanürle yıkama yöntemi 
kullanılır. Bu yöntem dışında bilinen daha uygun, ucuz ve tehlikesiz bir 
yöntem mevcut değildir. 

Yüksek konsantrasyonlardaki siyanür, çevre ve insan sağlığı için 
zararlı bir maddedir. Hava, su ve yiyeceklerle vücuda alındığında ağır 
hastalıklara hatta ölüme bile neden olabilir. Siyanürün çevre ve insan 
sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. 

Altın üretim işletmelerinde risk yaratan tek kimyasal madde siyanür 
değildir. Siyanürlü çözeltiyle temas nedeniyle cevherden arsenik, 
antimon, civa, kurşun, kadmiyum, krom gibi birçok ağır metal çözünür. 
Siyanür, ağır metallerin doğada bulundukları durumlarının bozulup 
kolayca tepkimeye girebilecek hâlde atık çamurunda depolanmasına 
neden olur. Arıtma işleminde ağır metaller, kararlı duruma getirilmeye 
çalışılır. Ancak, metal hidroksitlerin, özellikle de arsenik bileşiklerinin 
kararlı olarak katı hâlde kalabileceği tek ve ortak bir pH değeri yoktur. 
Ağır metaller çamurun sulu fazından katı fazına geçirilebilir, ancak 
çamurun katı kısmı içinde sonsuza kadar çözünmez kılınması mümkün 
değildir. Çünkü bir ağır metalin kararlı olduğu pH aralığında bir başka 
metal çözünmüş duruma geçer. Toprağa karışan bu ağır metaller, 
insan  sağlığı ve çevre açısından daha da zararlıdır. Bunun yanı sıra 
atık havuzlarının tesis kapandıktan sonra da  kalacak olması, yöre için 
büyük bir tehlikedir (kaza, deprem, hatalı inşaat vb. olasılıklar).

Günümüzde çok büyük bir kısmı aksesuar amaçlı kullanılan altın, 
tıp ve endüstride de kullanılmaktadır. Altına olan büyük talep nedeniyle 
altın madenleri çalışmaya devam etmektedir. Siyanürleme yöntemi, 
risklerine rağmen, Türkiye’de ve dünya genelinde hâlâ kullanılmaktadır. 
Ülkemizde ve yurt dışında altın eldesi konusunda araştırma ve 
geliştirme çalışmalarına destek verilmeli ve daha güvenli altın elde 
etme yöntemlerinin geliştirilmesi sağlanmalıdır.

Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.
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ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

Gökadaların birbirinden 
uzaklaşma hızının zamanla 
artması, birden çok büyük 
patlama olduğunu gösterir.

A

Çünkü kütle çekimi 
sebebiyle, her gökada, 
evrenin merkezine doğru 
sürekli çekilmektedir.

B
Çünkü birden çok patlama,  

genişleme sonrasında durma, 
geri dönüş ve tekrar patlama 
demektir.

C

Bil inmeyen 
bir kuvvet gök 
adaları sürekli 
dışa doğru ite-
bilir; örneğin 
karanlık madde 
bunun sebebi 
olabilir.

E

Büyük 
patlama 
öncesi madde 
ve enerjinin 
bulunuş şekli 
hakkında 
bilgimiz yoktur.

G

Patlama 
anında gök 
adanın kazandığı 
uzaklaşma hızı 
ne olursa olsun, 
bu hızı arttıracak 
bir sebep yoktur.  
Aksine yavaşlama 
vardır.

D

D

D

D

1 3 5 72 4 6 8

D D D

D

Y

Y

Y Y Y Y

Y

Büyük 
patlamanın 
yalnız bir defa 
olduğu bilinince, 
evrenin çapından 
ve gökadaların 
hızından evrenin 
yaşı bulunabilir.

F

A. Aşağıda birbiri ile bağlantılı Doğru/Yanlış tipinde ifadeler içeren tanılayıcı dallanmış ağaç 
tekniğinde bir soru verilmiştir. A’daki ifadeden başlayarak her “Doğru” ya da “Yanlış” cevabınıza göre 
çıkışlardan sadece birisini işaretleyiniz.
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1. Yer kabuğundaki elementlerin bolluk oranları ile Dünya’nın kozmik geçmişi arasında nasıl bir  
ilişki vardır?

2. Elementlerin, minerallerinden elde edilme yöntemlerinden biri de hidrojenle indirgeme 
yöntemidir. Bu yöntemin tercih edildiği durumlara örnek veriniz.

3. Alaşımları sınıflandırarak her bir sınıfa bir örnek veriniz.

4. İkincil enerji kaynağı olarak hidrojenin önemini, maliyet ve sağlıklı çevre bakımından irdeleyiniz.

5. Alkali ve toprak alkali metallerin kömür ve hidrojen gibi yaygın indirgenlerle elde edilmesinin 
neden mümkün olmadığını açıklayınız.

6. Alüminyumun ve alaşımlarının özelliklerini ve kullanım alanlarını belirtiniz.

7. Yarı iletkenliği metalik iletkenlik ile karşılaştırarak yarı iletkenlerin teknoloji açısından önemini 
irdeleyiniz.

8. Azotun farklı yükseltgenme basamaklarında bulunduğu bileşiklere örnekler veriniz.

9. Laboratuvarda oksijen elde etmek için kullanılan iki yöntem yazınız.

10. Atmosferdeki ozonun oluşumunu açıklayınız.

11. Kükürt üretimini tepkimeleriyle açıklayınız.

12. Önemli flor bileşiklerinin kullanım alanlarını belirtiniz.

13. Önemli demir minerallerini belirterek ham demir üretiminde CO’in rolünü açıklayınız.

14. Çelik üretiminde kullanılan katkı metallerinden bor, nikel ve titanın rollerini açıklayınız.

15. Doplama nedir? Doplama işleminde hangi elementler kullanılır? 

B. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
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1. Büyük Patlama Teorisi’ne göre büyük patlamayı izleyen çok kısa süre içinde hidrojen, helyum 
ve lityum çekirdekleri meydana gelmiştir. Büyük patlama sonrasında daha ağır çekirdeklerin 
oluşamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrenin hızla genişlemesi sonucunda aşırı ısınarak füzyon tepkimelerine olanak vermemesi
B) Evrendeki basıncın çok yüksek olması
C) Evrenin hızla genişlemesi sonucunda soğuması ve füzyon tepkimelerine olanak vermemesi
D) Ağır çekirdeklerin izotoplarının kararlı olması
E) Hafif çekirdeklerin izotoplarının kararsız olması

2. I. Kızgın kok kömürü üzerinden 1000 oC’ta su buharı geçirilmesi
II. Hidrokarbonların yüksek sıcaklıkta Ni katalizörlüğünde su buharı ile tepkimesi
III. Aktif metallerin iyot ile tepkimesi 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri endüstride kullanılan hidrojen elde etme    
 yöntemlerindendir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II       E) I, II ve III

3. Aşağıda bazı elementler ve kullanım alanları verilmiştir.

 Element  Kullanım Alanı 

 I. Lityum   Pillerde
 II. Sodyum  Cam endüstrisinde
 III. Potasyum   Gübre endüstrisinde
 Bu bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II       E) I, II ve III

4.  Aşağıda bazı elementler ve mineralleri verilmiştir.

 Element  Mineralleri

 I. Bor   Pandermit
 II. Demir   Manyezit
 III. Magnezyum  Manyetit
 Bu bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II       E) I, II ve III

5. I. Antiseptik olarak
 II. Renkli cam imalinde 
 III. Dayanıklı cam yapımında
 IV. Renkleri soldurmayan ağartıcı yapımında
 V. Gübrelerde
 Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bor bileşiklerinin kullanım alanlarındandır?

 A) I ve II B) I, II ve III     C) II, III ve IV       D) III ve V      E) I, II, III, IV ve V

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
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6. Aşağıdakilerden hangisi alüminyum içeren bir mineraldir?

 A) Feldspat B) Dolamit C) Hematit D) Kolemanit E) Kalsit

7. Aşağıda karbonun allotropları ve kullanım alanları verilmiştir.

 Allotropun adı  Kullanım Alanları
 
 I. Grafit   Elektrik iletkeni olarak
 II. Elmas   Aşındırıcı olarak
 III. Fulleren  Süper iletken

 Bu bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II       E) I, II ve III

8. Aşağıdakilerden hangisi azot elde etme yöntemlerinden biridir?

 A) Amonyağın elektrolizi 
 B) Sıvı havanın damıtılması  
 C) Nitratların elektrolizi
 D) Amonyağın katalitik yükseltgenmesi 
 E) Azot dioksidin suda çözünmesi

9. Aşağıdakilerden hangisi azot gazının inert olmasının nedenlerinden biridir?

 A) Periyodik tabloda 5A grubunda yer alması
 B) Atom numarasının küçük olması
 C) Elektronegatifliğinin oldukça yüksek olması
 D) Atom çapının küçük olması
 E) Azotun birden çok yükseltgenme basamağına sahip olması

10. Aşağıda bazı geçiş metallerinin elde edilme yöntemleri ve kullanım alanları verilmiştir.

 Geçiş metalinin adı  Elde edilme yöntemleri   Kullanım Alanları

 I. Titan   TiO2 veya TiCl4’ün indirgenmesi ile Askeri uçaklarda
 II. Nikel   Kavurma, indirgeme ile elde edilir.  Hidrojenasyonda
 III. Gümüş   Siyanürleme ile       Süs eşyası, ilaç yapımı

 Bu bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II     C) Yalnız III       D) I ve II       E) I, II ve III





Organik Bileşikler1

Günlük yaşantımızda kullandığımız eşyalar, 
ilaçlar, ulaşım araçları vb.nin yapısında mutlaka 
organik maddeler vardır. İnsan, hayvan ve 
bitkilerin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için 
kullandıkları maddelerin birçoğu da organik 
bileşiklerden oluşur. Bilim insanları laboratuvarda 
yaptıkları çalışmalarla bunlara her gün yenilerini 
eklemektedirler.  

İçerik
 

2.1.1 Organik ve Anorganik   
 Maddeler
2.1.2 Organik Bileşiklerin Basit,  
 Molekül ve Yapı Formülleri
2.1.3 Doymuş Hidrokarbonların  
 Adları
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Friedrich Wöhler                 
(1800 -1882) Alman kimyager. 

Vitalizm:

Hem ruhtan hem de or-
ganizmadan ayrı olan ve tüm 
organik etkinliklerin temelinde 
bulunan bir yaşam ilkesinin ol-
duğunu öne süren öğretidir.

Bilim insanları organik ve  
anorganik maddelerin birbi-
rinden farklı olduğunu 1780’li 
yıllarda görmeye başladılar. 
Genellikle yanıcı, kendisine 
has kokusu, erime-kaynama 
noktası düşük ve kovalent bağlı 
olan, suda çözünmeyen, tepki-
meleri için daha fazla zaman ve 
ısı gereken maddelere organik 
madde denildi. Bu özellikleri ta-
şımayanlar da anorganik sınıfı-
na dahil edildi.

2.1.1 Organik ve Anorganik Maddeler

potasyum siyanat ile amonyum sülfatın tepkimesinden amonyum 
siyanatı;

Potasyum 
siyanat

Potasyum 
sülfat

Amonyum  
sülfat

Amonyum  
siyanat

2KOCN K2SO4+  (NH4)2SO4 +  2NH4OCN

Potasyum 
siyanür

Potasyum 
siyanat

Kurşun(IV) 
oksit

Kurşun(II) 
oksit

KCN KOCN+  PbO2 +  PbO

amonyum siyanatı ısıtarak da bir organik madde olan üreyi elde etti. 

(üre)

NH4OCN
Amonyum siyanat

ısı

O

CNH2 NH2

Wöhler, bu buluşu ile anorganik maddelerden, organik maddelerin 
sentezlenebileceğini ispatlamış oldu. Wöhler sentezi organik kimya için 
bir dönüm noktası kabul edildi. Organik maddelerin laboratuvarlarda 
sentezlenme çalışmaları da hız kazandı.

Eskiden, bitki ve hayvanlardan elde edilen, yalnızca canlı organizmalar 
tarafından oluşturulacağına inanılan bileşikler için organik bu grubun 
dışındakiler için anorganik madde nitelemesi kullanılırdı. Günümüzde 
ise organik madde denildiğinde yapısında C atomu  bulunan madde 
anlaşılır. Ancak karbon atomu içeren her bileşik organik olmak zorunda 
değildir. Örneğin yapısında karbon atomu bulunan karbon monoksit 
(CO), karbon dioksit (CO2), sodyum karbonat (Na2CO3) ve potasyum 
siyanür (KCN) organik bileşik sayılmaz. Bu bileşikler anorganiktir.

Kullandığımız maddelerin birçoğu organik veya anorganik 
bileşiklerdir. Bir bileşiğin organik veya anorganik olduğunu nasıl anlarız? 
Etil alkol (C2H5OH), asetik asit (CH3COOH), kalsiyum oksit (CaO) ve 
sodyum klorür (NaCl) formüllerinden hangilerinin organik olduğunu 
söyleyebilir misiniz? Formülleri incelersek C2H5OH ve CH3COOH 
bileşiklerinin C atomu içerdiğini CaO ve NaCl bileşiklerinin C atomu 
içermediğini görürüz. C atomunun yer aldığı C2H5OH ve CH3COOH 
bileşikleri organik; CaO ve NaCl bileşikleri ise anorganiktir. Formülünde 
C içeren bileşiklere genel olarak organik bileşik dendiğini 9.sınıf kimya 
dersi 2. ünite 4. bölümde öğrenmiştiniz.

Organik kelimesi ilk olarak 1807 yılında İsveçli kimyacı Berzelius 
(Berzelyus) tarafından kullanılmıştır.  Berzelius’a göre organik maddeler, 
yaşam gücü (vitalizm) ile ancak canlı organizmalarda meydana 
gelebilirdi.  19. yüzyıl başlarında kimyacılar, organizmalarda üretilen 
bileşiklerin yapay olarak sentezlenemeyecek kadar karmaşık yapılarda 
olduklarını ve bu bileşikleri meydana getirmek için yaşam gücüne 
gereksinim duyulduğunu düşünüyorlardı. Bu görüş 1828’de Alman 
kimyacı Friedrich Wöhler (Frederik Völer)’in anorganik maddelerden 
üreyi elde etmesiyle değişmeye başladı.

F. Wöhler sırasıyla potasyum siyanürle kurşun (IV) oksitin 
tepkimesinden potasyum siyanatı;
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Yapısında karbon (C) atomu 
bulunan fakat organik olmayan 
bileşikleri (verilen örneklerin 
dışında) araştırınız.

Wöhler sentezinin organik 
kimya için başlangıç kabul 
edilmesinin nedenini araştırınız.

Organik kimyada bileşik formülleri farklı şekillerde ifade edilebilir. 
Formüller; basit formül, molekül formülü ve yapı formülü olarak üç 
farklı şekilde yazılabilir. Örneğin etilenin formüllerini aşağıdaki gibi  
gösterebiliriz.

Çizelge 2.1.1’de verilen bilgilerden yararlanarak bazı organik 
bileşiklerin basit formülü, molekül formülü ve yapı formülünü inceleyelim. 

Adı Molekül 
Formülü

Basit 
Formül

Bileşikteki 
atom türü 
ve sayısı

C/H 
oranı

C H

Metan  CH4  CH4
1 4 1/4

Etan C2H6  CH3
2 6 1/3

Etilen C2H4 CH2 2 4  1/2

Asetilen C2H2 CH 2 2 1

Benzen C6H6 CH 6 6     1

Çizelge 2.1.1 Karbon ve hidrojenden oluşan bazı organik 
bileşiklerin molekül formülü, basit formülü, atom türleri, sayıları 
ve atom sayılarının birbirine oranı

Etilen (C2H4) bileşiği, Çizelge 2.1.1’de görüldüğü gibi C ve H 
atomlarından oluşmuştur. C ve H’in atom sayıları arasındaki oran 1/2’dir.
Asetilen (C2H2)de bu oran 1’dir. Etilen ve asetilen bileşiklerini oluşturan 
atom türlerini ve atom sayıları arasındaki oranı gösteren en basit formül 
etilende CH2 iken asetilende CH olur. Bir bileşikteki elementlerin türünü 
ve atom sayılarının birbirine oranını gösteren formüle basit (kaba) 
formül denir.

Asetilen bileşiğini oluşturan atomlar ve atom sayıları arasındaki oran 
benzen (C6H6) formülü için de yazılabilir. C2H2 ve C6H6 bileşiklerinin 
basit formüllerinin CH olması karışıklığa yol açabilir. Karışıklığı önlemek 
için bileşiğin atom sayılarını belirten formül yazılır. Bileşiği oluşturan 
atomların sayılarını veren formüle molekül formülü denir. Örneğin 
Çizelge 2.1.1’de basit formülü CH3 olan bileşiğin molekül formülü C2H6 
dır. Bileşiklerin basit formülü ve molekül kütlesi bilinirse molekül formülü 
bulunabilir.

Basit formülde sadece atom türleri ve atom sayıları arasındaki oran 
bilinirken molekül formülünde atom türleri, atom sayıları arasındaki oran 
ve atom sayıları da bilinir. Moleküldeki atomların uzaydaki dizilişi ve 
bağlanış biçimini gösteren formüle yapı formülü denir. 

C2H4
CH2 C C

H

H

H

H
Molekül formülü Basit formül Yapı formülü

2.1.2 Organik Bileşiklerin Basit, Molekül  
    ve Yapı Formülleri
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Organik moleküller, zincirli ve dallanmış yapıda  olduklarından 
bunların yapı formüllerinin yazılması oldukça zordur. Bu nedenle 
kimyacılar yazımı daha kolay olan çizgi-bağ formüllerini (iskelet 
formüllerini) kullanmışlardır. Çizgi-bağ formülü yazılırken önce 
molekülün yapı formülünden (Şekil 2.1.1.a) H atomları  (Şekil 2.1.1.b), 
sonra  C atomları çıkarılarak  iskelet (çizgi-bağ) formülü  elde edilir 
(Şekil 2.1.1.c).

Çizgi - bağ formülleri yazılırken her köşede karbon atomu olduğu 
varsayılır. Karbon atomu dört bağ yapabildiği için kalan bağlara da 
yeterince H atomu bağlandığı varsayılır. Örneğin 2-kloro-4-metilheptanın 
iskelet (çizgi-bağ) formülünü yazalım.

Yukarıdaki formülde C ve ona bağlı H’leri çıkarırsak iskelet formülünü 
elde ederiz. Formülde C’a bağlı CH3’ler çıkarılır, diğerleri yazılır.

Şekil 2.1.1 a)Yapı formülü   b) H’lerin çıkarılması   c)Çizgi-bağ formülü

 CH3  CH  CH2  CH  CH2  CH2  CH3

CH3
Cl

2-Kloro-4-metilheptan

CH3

CH

Cl

CH2

CH

CH3

CH2

CH2 CH3

Cl

2-Kloro-4-metilheptan

a.

CH3

CH2

CH2

CH3

C

C

C

C

c.b.

Çizelge 2.1.1’de molekül formülü C2H6 olan bileşiğin yapı formülüne 
baktığımızda C ve H atomlarının uzaydaki dizilişi ve bağlanış biçimini 
görebiliriz.

CC

H
H

H

H

H H

Etan 

Molekül formülü C7H16 olan bileşiğin çizgi bağ formülünü yazınız.

heptan
Yapı formülü

heptan
Çizgi-bağ formülü

Çözüm:

C7H16 molekülünün yapı formülünü yazalım. Sonra Yapı formülündeki 
C ve H’leri çıkaralım.

CH3

CH2

CH2

CH2

CH3CH2

CH2
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Organik bileşiklerin formülleri yazılırken  bazı kısaltmalar kullanılabilir: 
Me (metil), Et (etil), n-Pr (propil), izo-Pr (izopropil), s-Bu (sekonder butil), 
t-Bu (tersiyer butil), Ph (fenil) gibi. Bu kısaltmalar, özellikle uzun adı olan 
bileşiklerin yazılmasında kolaylık sağlar.

Bazı organik bileşiklerin iskelet formülleri Çizelge 2.1.2’de verilmiştir. 
Görüldüğü gibi iskelet formüllerinin yazımı daha kolay ve kapladıkları 
yer daha azdır. Bu nedenle kimyacılar yapı formülleri yerine iskelet 
formüllerini kullanırlar.

Aşağıda çizgi-bağ formülleri verilen organik bileşiklerin yapı 
formüllerini yazıp adlandırmalarını yapınız.

OH

Bileşiğin adı
Molekül 
formülü

Yapı formülü
Çizgi - bağ 

formülü

İzohekzan C6H14

CH3

CH

CH2

CH2

CH3

CH3

Etil asetat
(Etil etanoat) CH3CO2C2H5 CH2C

CH3
CH3O

O

O

O

Asetofenon C6H6COCH3

O

CH3

C

O

Neopentan C5H12

CH3 CH3

CH3CH3

C

Çizelge 2.1.2  Bazı organik bileşiklerin iskelet (çizgi-bağ) formülleri

Organik bileşiklerin yapılarında temel olarak C ve H elementleri 
bulunur. Bazı organik bileşiklerin yapısında C ve H’le birlikte O, N, S vb. 
elementler de yer alabilir. Bileşiklerin organik olduğunu anlayabilmek 
için hangi yöntemleri kullanırız? Verilen bileşikte C ve H’nin varlığı o 
bileşiğin organik olduğunu kanıtlar. Bileşikte C, H ve N’un varlığını 
belirlemek için nitel analiz yöntemi kullanılır. O’in varlığı ise nicel analiz 
yöntemi ile bulunur.

Organik bileşiklerdeki karbon (C) ve hidrojen (H)  elementlerinin 
varlığını anlamak için organik madde, bakır(II) oksit (CuO) ile deney 
tüpünde karıştırılarak yakılır (Resim 2.1.2 a).

Organik Bileşiklerin Analizi
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(a) (b)
Resim 2.1.3 Azot analizi

Organik bileşiklerde azot (N) elementinin varlığını araştırmak için bir 
deney tüpünde N içeren organik madde üre (NH2CONH2) ile sodyum 
hidroksit (NaOH) ve kalsiyum oksit (CaO) karıştırılıp ısıtılır. Isıtılan tüpün 
ağız kısmına kırmızı turnusol kâğıdı yaklaştırılır (Resim 2.1.3 a). Kırmızı 
turnusol kâğıdının rengi maviye dönüşüyorsa ve keskin bir koku varsa 
bu amonyağın (NH3), dolayısıyla azotun varlığını nitel olarak ispatlar      
(Resim 2.1.3 b).

C, H, N ve O’den oluşan bir bileşikte C, H ve N’un varlığını nitel 
olarak bulabilirken oksijenin varlığını bulamayız. Oksijenin varlığını 
ve miktarını bulabilmek için C, H ve N’un nicel analizleri sonucunda 
bulunan % oranlarından yararlanırız. Örneğin 100 g bileşiğin analizi 
sonucunda C, H ve N elementlerinin % kütleleri bulunur. C, H ve N’un 
kütleleri toplanarak 100 g’dan çıkarılırsa kalan miktar oksijenin kütlesini 
verir. Element yüzdelerinden giderek mol sayılarını hesaplar ve basit 
formülü bulabiliriz. 

 Organik bileşiğin yanması sonucunda yapısında bulunan H 
atomundan H2O, C atomundan da CO2 oluşur. H2O damlacıklar hâlinde 
tüpün üst kısımlarında ve cam boru içinde gözlemlenir. Diğer tüpteki 
kireç suyu CO2 ile CaCO3 oluşturduğundan bulanır (Resim 2.1.2 b). 
Böylece C ve H’in varlığı anlaşılır.

1. C, H, N ve O’den oluşan organik bileşiğin analizi 
sonucunda % 49,48 C, %5,19 H, %28,85 N bulunmuştur. 
Bileşikteki oksijen miktarını ve bileşiğin basit formülünü bulunuz.                                                                                                          
(C:12 g mol-1, H:1 g mol-1, N:14 g mol-1,O: 16 g mol-1) 

Resim 2.1.2 Karbon analizi
(a) (b)

Organik madde 
ve CuO

Kireç suyu
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2. Yapısında C, H ve O olan organik bir bileşiğin 6,2 g’ı analiz için 
yakıldığında 8,8 g CO2 ile 5,4 g H2O oluşuyor. Bileşiğin basit formülü 
nedir? (C:12 g mol-1, H:1 g mol-1, O:16 g mol-1) 

Çözüm:

0,2 mol CO2 te  0,2 mol C’un kütlesi mC = 0,2 . 12 = 2,4 g 

0,3 mol H2O’da 0,6 mol H’in kütlesi mH = 0,6 . 1 = 0,6 g 

2,4 + 0,6 = 3,0 g  C ve H’in toplamı bulunur.

Başlangıçtaki C, H ve O miktarı 6,2 g olduğuna göre, bileşikte 

6,2 - 3 = 3,2 g oksijen olduğu anlaşılır. Oksijenin mol sayısı da

moldür.   3,2
  16

 0,2= =nO

Mol sayıları CHO formülünde ilgili atomun sağ alt köşesine yazılırsa 
C0,2H0,6O0,2 formülü bulunur. Kesirli sayılar 10 ile genişletilerek tam 
sayı hâline getirilir, C2H6O2 kapalı formülü bulunur. Formüldeki atom 
sayılarının sadeleştirilmesi sonucu da basit formül CH3O olur. 

3. C, H ve O’den oluşan organik bileşiğin 9 g’ı analiz için yakıldığında 
0,3 mol H2O ve 13,2 g CO2 oluşuyor. Bu bileşiğin 0,1 molü 18 g olduğuna 
göre bileşiğin formülü nedir? (C:12 g mol-1, H:1 g mol-1, O:16 g mol-1)

Çözüm:
 13,2
  44

= =n
CO2

0,3 mol

  8,8
  44

= = 0,2 mol n
H2O

0,3 mol  5,4
  18

==n
CO2

C4,12/1,03H5,19/1,03N2,06/1,03O1,03/1,03   ise bileşiğin basit formülü    
C4H5N2O   olur.

C4,12H5,19N2,06O1,03 atom sayılarının tam sayı olması için en küçük sayı 

olan 1,03’e bölünür.

C, H, N ve O’in mol sayıları hesaplanır.

49,48 + 5,19 + 28,85 = 83,52 g 

100 - 83,52 = 16,48 g O miktarı olur.

nC
nH= 4,12 mol = 5,19 mol  49,48

    12
5,19
  1= =

nO 1,03 mol=~
16,48
  16

=nN = 2,06 mol28,85
  14

=

100 g bileşikte,  49,48 g C, 5,19 g H, 28,85 N  vardır. Oksijen miktarını 
bulmak için verilen kütleler toplanıp 100 g’dan çıkarılır.

Çözüm:

0,3 mol CO2’ te  0,3 mol C’un kütlesi 0,3.12=3,6 g 

0,3 mol H2O’da 0,6 mol H’in kütlesi =0,6.1=0,6 g 

3,6 +0,6 = 4,2 g C ve H’in kütleleri toplamıdır.

Başlangıçtaki C, H ve O miktarı 9 g olduğuna göre,
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Günlük hayatımızda kullandığımız maddelerin hangi elementlerden 
oluştuğunu merak ediyor musunuz? Günümüzde çevre sorunları, 
kanserojen maddelerin varlığı vb. nedenlerden dolayı yediğimiz, içtiğimiz 
ve kullandığımız ürünlerin hangi maddelerden yapıldığı bizi yakından 
ilgilendiriyor. Ambalajın üstünde yazan üretim tarihine ve içindekiler 
bölümüne bakmadan bir ürünü satın almıyoruz. Birçoğu organik olan 
bu bileşiklerin içinde hangi elementlerden, ne miktarda bulunduğunu 
nasıl belirliyorlar?

Organik bileşikte yer alan hangi elementlerin, hangi bağlarla 
birbirlerine bağlandıklarını, geometrik şekillerinin nasıl olduğunu 
analizler sonucunda bulabiliriz. Organik bir bileşiği analiz ederken, 
sırasıyla kalitatif (nitel) ve kantitatif (nicel) analiz yöntemleri uygularız. 
Bir maddenin hangi elementlerden meydana geldiğini bulmaya 
yarayan analiz türüne kalitatif; bu elementlerden her birinin ne oranda 
olduğunu bulmaya yarayan analiz türüne de kantitatif analiz denir. 
Kalitatif analiz yöntemlerine örnek olarak katyon ve anyon analizleri, 
kütle spektroskopisi gösterilebilir. Kantitatif yöntemlere örnek olarak 
da gravimetri, volumetri, spektroskopik yöntemler (atomik soğurma, 
florometri), kromatografik yöntemler, refraktometri vb. söylenebilir.

Resim 2.1.4 Kütle spektrometresi

1. C, H ve O’den oluşan organik bileşiğin analizi için 11,6 g’ı 
yakıldığında 0,6 mol CO2 ile 10,8 g su oluşuyor. Bileşikteki oksijen 
miktarı ne kadardır? (C:12 g mol-1, H:1 g mol-1,  O:16 g mol-1) 

2. C, H ve O’den oluşan organik maddenin 62 g’ı yandığında             
88 g CO2 ve 3 mol H2O oluşuyor. Bu bileşiğin basit formülü nedir?                      
(C:12 g mol-1, H:1 g mol-1, 0:16 g mol-1) 

C0,3H0,6O0,3   ise  C3H6O3 olur.  Sadeleştirildiğinde basit formül

CH2O  olur.

                  0,1 mol CH2O                         18  g ise
                  1 mol                                        x  g olur. 

 1.18
  0,1

= =x 180 g

 3,6
 12

= =n
C 0,3 mol  0,6

  1
= =n H 0,6 mol  4,8

 16
= =n O 0,3 mol

9 - 4,2 = 4,8 g oksijen olduğu anlaşılır. 

C, H ve O’in mol sayılarını hesaplayalım.

Okuma Metni

(CH2O).n = 180    ise  (12 + 2.1 + 16).n = 180  30.n = 180 
 180
  30

= =n 6 

(CH2O).n  de n yerine 6 yazarsak molekül formülü C6H12O6 olur.
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Kantitatif analiz, uygulanan yöntemlere göre klasik ve modern olmak 
üzere ikiye ayrılır. Maddenin kütle ve hacim özelliklerine dayanan 
yöntemler klasik yöntemlerdir. Maddenin kütlesi göz önüne alınarak 
yapılan analize gravimetrik, hacim göz önüne alınarak yapılana da 
volumetrik analiz denir. Gravimetrik ve volumetrik analizlerin her ikisi 
de  kullanılmaktadır. 

Gravimetrik yöntem, numunede analitik yönden incelenen maddenin 
konsantrasyonunun tayini için kimyasal işlemlerden sonra oluşturulan 
ürünün kütle ölçümüne dayanan bir yöntemdir. Kütle ölçümü uçucu hâle 
getirme veya çöktürme yöntemiyle yapılır. En çok kullanılan yöntem, 
çöktürme yöntemi ile kütle ölçümüdür. Çöktürme yönteminde; çöktürme, 
olgunlaştırma, süzme, yıkama, kurutma ya da kül etme ve tartma 
işlemleri sırasıyla uygulanır. Tartma sonucunda elde edilen çökeleğin 
kütle değerinden hesaplamalar yapılır, aranan maddenin kütlesi bulunur.

Modern analiz yöntemleri, maddenin ışık absorbsiyonu, ışık  
emisyonu, magnetik, elektrik, radyoaktiflik gibi özelliklerinden 
yararlanılarak uygulanır. Modern yöntemlere enstrümental analiz 
de denilir. Enstrümental analiz, klasik analizden daha hassas, 
daha az zaman alıcı ve daha kolay olmakla beraber, sonuçlarının 
değerlendirilmesi bakımından uzmanlara ihtiyaç duyar.

Kalitatif ve kantitatif analizlerin birlikte kullanıldığı yöntemler de 
vardır. Buna gaz kromatografisini ve kütle spektroskopisinin birlikte 
kullanılmasını örnek verebiliriz. Uygulama yapılırken önce maddede 
hangi elementten ne miktarda olduğu bulunur. Sonra da bu elementlerin 
ne olduğunu anlamak için kütle spektroskopisi kullanılır. 

Kütle spektroskopisi, analiz yöntemleri içinde en geniş uygulama 
alanı olandır. Maddelerin bileşiminde bulunan elementlerin neler 
olduğunun belirlenmesinde, inorganik, organik ve biyolojik moleküllerin 
yapılarının aydınlatılmasında kullanılır. Ayrıca çok bileşenli karışımların 
kalitatif, kantitatif analizlerinde, katı yüzeylerinin yapı ve bileşimlerinin 
aydınlatılmasında, bir numunedeki atomların oranlarının bulunmasında 
da kütle spektroskopisi yönteminden faydalanılır.

Bir çözeltinin buhar basıncı, kaynama noktası, erime noktası, 
o çözeltinin koligatif özellikleri olarak bilinir. Bu özellikler, çözünen 
maddenin cinsinden çok, çözeltideki çözünmüş taneciklerin toplam 
sayısına bağlıdır. Çözünmüş tanecikler ister iyon, isterse molekül olsun 
koligatif özellikler üzerine aynı etkiyi yaparlar. Burada taneciğin yapısı 
ve cinsi değil, sayısı önemlidir. Çözünenin oldukça az olduğu seyreltik 
çözeltiler ve uçucu olmayan katıların çözünmesiyle elde edilen seyreltik 
çözeltiler de mol kütlesi Raoult yasası ile hesaplanabilir. Buna Raoult 
yasası ile mol kütlesi belirlenmesi yöntemi denir. Herhangi bir çözeltinin 
buhar basıncı bileşenlerin buhar basınçları toplamına eşittir. Gerek 
buhar fazında ve gerekse sıvı fazda ideal bir karışım özelliği gösteren 
sistemlerde kısmi buhar basınçları, Dalton’un kısmi basınçlar yasası ve 
Raoult yasası ile hesaplanabilir.

Gelişen teknolojiyle birlikte yeni analiz yöntemleri bulunmaktadır. 
Bu analiz yöntemleri maddeyi daha iyi tanımamızı, maddenin nerede, 
hangi amaçla kullanılacağını belirlememizi sağlamaktadır.

    Yazarlar tarafından düzenlenmiştir.
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Organik bileşiklerin adlandırılması International Union of Pure and 
Applied Chemistry (Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği) 
kurallarına göre yapılır. Kısaltması IUPAC şeklinde yazılır.

Düz zincirli doymuş hidrokarbonlara alkanlar veya parafinler de 
denir. Alkanların ilk dört üyesinin adı IUPAC’ın kabul ettiği özel adlardır.  
Bunlar metan, etan, propan ve bütandır (Çizelge 2.1.3). 

Dört karbonlu alkanlardan sonra gelen düz zincirli alkanlar 
adlandırılırken karbon atomu sayısını belirtmek için IUPAC‘ın kabul 
ettiği ön ekler kullanılır. Çizelge 2.1.4’te 1 den 20 ye kadar olan ön ekler 
verilmiştir. Adlandırmada ön ekin sonuna alkan sözcüğündeki –an eki 
getirilir. Bu durumda Çizelge 2.1.3’teki C5H12 bileşiğinin adı  pentandır. 

Çizelgede propan (C3H8)ın yapı formülünde 3 karbon, 8 hidrojen 
atomu olduğunu görüyoruz. Pentan (C5H12)ın yapı formülünde ise 
5 karbon,12 hidrojen atomu vardır. Bu formüllerde hidrojen sayısı  
karbonun iki katından iki fazladır. Yani karbon sayısı n ise hidrojen sayısı 
2n+2’dir. Buradan yola çıkarak düz zincirli doymuş hidrokarbonların 
genel formülünü CnH2n+2 şeklinde yazabiliriz.

a) Düz Zincirli Hidrokarbonlar ve Adlandırılması

C 
Sayısı 

(n) 

H 
Sayısı Adı Molekül 

Formülü Yapı Formülü

1 4 Metan CH4 H _C_ H
      H

H

2 6 Etan C2H6 H_C_C_H
H

H H

H

3 8 Propan C3H8 H_C_ _C C_H
H

H H H

H H

4 10 Bütan C4H10 H_C_ _ _C C C_H
H

H H H H

H H H

5 12 Pentan C5H12 H_C_C_C_C_C_H
     H

H H

H

H

H

H

H

H

H

Çizelge 2.1.3 Düz zincirli hidrokarbonların ilk beş üyesinin adları, molekül 
formülü ve yapı formülleri

Sayı Ön ekler
1 Mono

2 Di
3 Tri

4 Tetra
5 Penta
6 Heksa
7 Hepta
8 Okta
9 Nona

10 Deka
11 Undeka

12 Dodeka
13 Trideka
14 Tetradeka

15 Pentadeka
16 Heksadeka
17 Heptadeka
18 Oktadeka
19 Nonadeka
20 Eikosa

Çizelge 2.1.4 IUPAC’ın 
kabul ettiği ön ekler

Karbon ve hidrojenden olu-
şan bileşiklere hidrokarbon 
denir. Hidrokarbonu oluşturan 
C_C tekli bağları düz zincir 
şeklinde ise ve karbonların 
kalan bağlayıcı elektronlarının 
tamamı hidrojenlerin bağlayıcı 
elektronları ile kovalent bağ 
yapmışsa bu bileşiğe düz 
zincirli doymuş hidrokarbon 
denir. 

2.1.3 Doymuş Hidrokarbonların Adları
Hidrokarbonlar sadece C ve H atomlarının yer aldığı organik 

bileşiklerdir. Hidrokarbon bileşikleri, tek C’dan oluşabildiği gibi zincir ya 
da halka şeklinde birbirine tek bağla bağlanabilir. C atomlarının kalan 
bağlayıcı elektronları da H atomlarının bağlayıcı elektronları ile tek bağ 
yapar. Bu şekilde oluşan hidrokarbonlara doymuş hidrokarbon denir. 
Bazı doymuş hidrokarbonların adları, molekül ve yapı formülleri Çizelge 
2.1.3’te verilmiştir. Çizelgeden yararlanarak doymuş hidrokarbonlardaki 
karbon ve hidrojen atomları arasındaki sayısal ilişkiyi inceleyelim.
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Bir karbonlu metandan, yirmi karbonlu eikosana kadar düz zincirli 
alkanların adları Çizelge 2.1.5’te verilmiştir. Çizelgeden yararlanarak 
alkanların CnH2n+2 genel formülüne uyup uymadığını inceleyiniz.

C 
sayısı 

(n)

 
Formül Adlandırma

C 
sayısı 

(n)
Formül Adlandırma

C 
sayısı 

(n)
Formül Adlandırma

1 CH4
Metan 8 C8H18

Oktan 15 C15H32
Pentadekan

2 C2H6
Etan 9 C9H20

Nonan 16 C16H34
Heksadekan

3 C3H8
Propan 10 C10H22

Dekan 17 C17H36
Heptadekan

4 C4H10
Bütan 11 C11H24

Undekan 18 C18H38
Oktadekan 

5 C5H12
Pentan 12 C12H26

Dodekan 19 C19H40
Nonadekan

6 C6H14
Hekzan 13 C13H28

Tridekan 20 C20H42
Eikosan

7 C7H16
Heptan 14 C14H30

Tetradekan

Çizelge 2.1.5 Düz zincirli doymuş hidrokarbonların (alkanların) adları

Bazı halkalı doymuş hidrokarbonların adları, molekül ve yapı 
formülleri ile çizgi gösterimi Çizelge 2.1.6’da verilmiştir. Çizelgeyi 
inceleyerek halkalı doymuş hidrokarbonların nasıl adlandırıldığını 
açıklayınız.

b) Halkalı Hidrokarbonlar ve Adlandırılmaları

C 
Sayısı 

(n) 

H 
Sayısı 

Adı Molekül 
Formülü Yapı Formülü Çizgi Gösterimi

3 6 Siklopropan C3H6

H

HH
H H

H
C

C C

4 8 Siklobütan C4H8

H

H

H

H

HH

HH

C

C C

C

5 10 Siklopentan C5H10

H

HH

HH

H

HH

H HC C

C

C

C

6 12 Siklohekzan C6H12

H

HH

HH

H H

HH

HH

H

C

C C

C

CC

Çizelge 2.1.6 Bazı halkalı hidrokarbonların adları, molekül ve yapı formülleri ile çizgi 
gösterimi

Alkanlar düz zincirli, dallanmış ve halkalı yapıda olabilirler. Düz 
zincir şeklinde olmayıp halkalı yapıda olan doymuş hidrokarbonlara 
halkalı anlamına gelen sikloalkan adı verilir. Adlandırılırken alkan 
adının önüne Çizelge 2.1.6’da görüldüğü gibi siklo- ön eki getirilir. 
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Bütün alkanların genel formülü CnH2n+2 midir? Bu soruya cevap 
bulmak için Çizelge 2.1.7‘de verilen düz zincirli, halkalı ve çok halkalı 
doymuş hidrokarbonları inceleyelim.

Çizelgede verilen doymuş hidrokarbonların C ve H sayıları 
karşılaştırıldığında bütün alkanların CnH2n+2 genel formülüne uymadığı 
görülür. Örneğin halkalı doymuş hidrokarbonlarda, tek halkalı 
olanların C sayısı 6 iken H, 12’dir. Aynı sayıda C içeren düz zincirli 
alkanların H sayısı 14’tür. Halkalı yapıda düz zincirli yapıya göre 
H’ler 2 eksiktir. Bu durumda halkalı yapının CnH2n+2 genel formülüne 
uymadığı anlaşılır. Tek halkalı doymuş hidrokarbonlar için genel 
formül CnH2n olur. Çok halkalı doymuş hidrokarbonlarda ise halka 
sayısının 2 katı kadar H sayısı eksilir. Çizelgedeki 2 halkalı C10H18 
bileşiğinde, CnH2n+2 genel formülüne göre H sayısının 22 olması 
gerekir. Oysa H sayısı, halka sayısının 2 katı eksildiği için 18’dir.

Çizelge 2.1.7 Düz zincirli, halkalı ve çok halkalı doymuş hidrokarbonların adları, 
molekül ve yapı formülleri 

Örneğin altı karbonlu halkalı doymuş hidrokarbonu adlandırırken halkalı 
olduğu için siklo- ön eki, sonra altı karbonun alkan adı olan hekzan 
yazılır. Böylece C6H12 bileşiğinin adı siklohekzan olur.

Siklohekzan

H

HH

HH

H H

HH

HH

H

C

C C

C

CC

C 
Sayısı 

(n) 

H 
Sayısı 

Adı Molekül 
Formülü Açık Yapı Formülü

4 10 Bütan C4H10 H_C_ _ _C C C_H
H

H H H H

H H H

6 12 Siklohekzan C6H12

H

HH

HH

H H

HH

HH

H

C

C C

C

CC

10 18 Bisiklodekan C10H18

C

C
C

C

C
C

C
C

C
C

H H
H

H
HH

H H

HH

H

H
H

H

H

H
H

H



Organik Bileşiklerin Formülleri

Karbon atomu organik kimyanın omurgası-
dır. Karbon atomunu önemli kılan nedenler neler 
olabilir? Karbon atomunun son enerji düzeyinde 
bulunan orbitallerin organik bileşiklerin oluşması 
sırasında oynadığı rolün anlaşılması, sorunun ce-
vaplanmasında bize kolaylık sağlayabilir. 

2

İçerik
 

2.2.1 Karbon Elementi ve Özellikleri
2.2.2 Bazı Organik Bileşiklerin  
 Lewis Formülleri
2.2.3 Organik Moleküllerde   
 Rezonans ve Tautomeri
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Organik kimyanın karbon kimyası olduğunu, organik bileşiklerde 
de temel elementin karbon olduğunu 9.sınıf 1. ünite 4. bölümde 
öğrenmiştiniz. Organik bileşiklerin çok sayıda olması karbon elementinin 
hangi özelliklerinden kaynaklanır? 

Karbon elementi periyodik cetvelde II. Periyot, 4A grubunda     
(Çizelge 2.2.1) yer alır. Karbon atomunun dört tane değerlik elektronu 
vardır. Karbon atomu değerlik elektronlarını ortak kullanarak aynı veya 
farklı atom ya da atom gruplarıyla dört tane kovalent bağ yapar. 

Karbon, başka karbon atomları ile tekli bağ (C C), ikili bağ                       
(C C)  ve üçlü bağ (C C) yapabildiği gibi başka atomlar ile de tekli,      
ikili ve üçlü bağlar yapabilir. 

Çizelge 2.2.2 Ortalama bağ 
enerjileri

Bağ Yapan 
Atomlar

Bağ Enerjisi 
( kJ mol-1 )

BB 293

CC 343

NN 163

OO 157
SiSi 222

PP 201
SS 266

Periyodik sistemde karbona en yakın olan bor, azot, oksijen, 
silisyum, fosfor ve kükürt atomlarının kendi aralarında bağlanıp zincir 
oluşturma özellikleri daha azdır. Örneğin silisyum en çok 11’li zincir 
oluşturabilirken azot en çok 3’lü zincir oluşturabilir.  Fosfor ya da 
kükürdün kendi atomlarıyla çok sayıda bağ yapması, silisyum ve azot 
atomlarına göre daha fazla olsa da karbonla karşılaştırılamayacak kadar 
azdır. Bunun nedenlerinden biri bu atomların, kendi atomları arasındaki 
bağ enerjilerinin C C atomlarının bağ enerjilerinden düşük olmasıdır 
(Çizelge 2.2.2). Diğer bir neden de elektronegatiflik ve değerlik elektron 
sayısıdır. Bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri Çizelge 2.2.3’te 
verilmiştir.

2.2.1 Karbon Elementi ve Özellikleri

Çizelge 2.2.1 Kısmi periyodik 
cetvel

CC CC CC C O C N

CH2

CH2

H3C

CH3 CH3

CH2

CH3

CH3

CH
CH

CH

Dallanmış zincir yapı

Düz zincir yapı

H_C_C_C_C_C_H
     H

H H

H

H

H

H

H

H

H

C
C

H

H

H H
H H

H
HHH

H
C C

C C

Halkalı yapı

H

Elektronegatiflik (EN) bir 
atomun bağlı olduğu diğer 
atomlardan elektron çekme 
yeteneğidir. 

3A 8A7A6A5A4A

Bağ enerjisinin büyüklüğü oluşan kimyasal bağın kuvveti hakkında 
bilgi verir. Bu enerji ne kadar fazla ise oluşan bağ da o kadar kararlıdır. 
Çizelge 2.2.2’de bazı atomların kendi aralarında yaptıkları bağ enerjileri 
verilmiştir. Burada C C atomları arasındaki bağ enerjisinin, diğer 
atomların bağ enerjilerinden büyük olduğu görülmektedir. Bu da C C 
bağının daha kararlı olduğunu gösterir.

C C bağının kuvvetli olması nedeniyle karbon atomları sonsuz 
sayıda birbirine bağlanır. Böylece düz zincir, dallanmış zincir ve halkalı 
yapıya sahip kararlı bileşikler oluşur.
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2.2.2 Bazı Organik Bileşiklerin Lewis Formülleri
Bazı atomların elektron 

dağılımları 

5B: 1s22s22p1

6C: 1s22s22p2

7N: 1s22s22p3

8O: 1s22s22p4

14Si: 1s22s22p63s23p2

15P: 1s22s22p63s23p3

16S: 1s22s22p63s23p4 

Bu bilgilerden yararlanarak metan molekülünün Lewis formülünü 
yazalım. Karbon atomunun sembolünün çevresine atomun değerlik 
elektron sayısı kadar nokta koyulur. Nokta tek ise  ortaklanmamış  
elektron, iki tane ise  ortaklanmamış  elektron çiftini gösterir. Kovalent 
bağda ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine, ortaklanmış elektron 
çifti veya bağlayıcı elektron çifti denir. 

Lewis formülünün anlaşılır 
olması için karbonun ortaklan-
mamış değerlik elektronunu 
siyah nokta ile hidrojenin or-
taklanmamış değerlik elektro-
nunu kırmızı nokta ile göste-
relim. Kırmızı siyah yan yana 
nokta ise ortaklanmış elektron 
çiftini belirtmek için kullanıl-
mıştır. Ortaklanmış elektron 
çifti  kovalent bağı oluşturur ve 
çizgi ile ( ) gösterilir. Bundan 
sonraki organik moleküllerin 
Lewis formüllerinde noktaların 
tamamı siyah olarak gösterile-
cektir.

Bazı organik moleküllerin Lewis formülleri ve moleküldeki atomların 
katıldıkları bağ sayısı ile grup numarası arasındaki ilişki Çizelge 2.2.4’te 
verilmiştir. Çizelgedeki değerleri inceleyerek her bileşikteki karbon, 
hidrojen ve oksijen atomlarının katıldıkları bağları sayınız. Bağ sayıları 
ile periyodik sistemdeki grup numaraları arasında bir ilişki var mıdır?

Lİ Be B C N O F

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Na Mg Al Si P S Cl

0,9 1,3 1,6 1,9 2,2 2,5 3,2

Çizelge 2.2.3 Pauling (Paulink)’e göre bazı elementlerin elektronegatiflik değeri

Çizelgede görüldüğü gibi karbona en yakın olan B, Si ve P’un 
elektronegatiflik değeri, karbon atomunun elektronegatiflik değerinden 
küçüktür. Bu durumda B, Si ve P atomlarının kendi atomlarını ve diğer 
atomları çekme kuvveti, C atomlarının birbirini ve diğer atomları çekme 
kuvvetinden azdır.

Ortaklanmış 
elektron çifti

Ortaklanmamış 
elektron

Ortaklanmamış 
elektron çifti

C
H

H
HH C

H

H

HHHC + N

Azot ve oksijen atomlarının elektronegatiflik değeri C’dan büyüktür, 
fakat bağ yapabilecekleri elektron sayısının karbona göre daha az olması 
ve ortaklanmamış elektron çiftlerinin varlığı, az sayıda bileşik yapmalarına 
neden olur.

Lewis formüllerini 9. sınıf 2. ünite 3. bölüm ve 10. sınıf 3. ünite 
1. bölümde görmüştünüz. Bu bölümde organik bileşiklerin Lewis 
formüllerinin nasıl yazıldığını göreceğiz. Organik bileşiklerin Lewis 
formülleri yazılırken aşağıdaki işlem basamakları dikkate alınır:
• Moleküldeki toplam değerlik elektron sayısı bulunur.
• Molekülde en çok bağ yapan atom merkez atomu olarak kabul edilir 

ve bağlı atomlar tekli bağlarla merkez atomuna bağlanır.
• Bağlı atomların oktetleri tamamlanır. Artan elektron çiftleri varsa 

merkez atomun sembolünde iki nokta olarak gösterilir.
• Merkez atomun okteti tamamlanmamışsa, bağlı atomlarla çoklu bağ 

olanağı aranır.

Periyodik cetvelde C atomuna yakın olan B, Si, P, N ve O’in karbon 
atomu gibi çok sayıda bağ yapması, düz zincir, dallanmış zincir ve 
halkalı yapıda kararlı bileşikler oluşturması beklenemez. Çünkü C 
atomunun bağ enerjisi ve elektronegatiflik değeri B, Si ve P’dan büyüktür. 
Elektronegatiflik değeri C’dan büyük olan N ve O’de C’dan farklı olarak 
ortaklanmamış elektron çiftleri vardır. Bu nedenlerle C’un oluşturduğu 
bileşikler Si, P, O, S, B’un oluşturduğu bileşiklerden daha kararlıdır.
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Çizelge 2.2.4 Bazı organik bileşiklerin Lewis formülü, yapı formülü, moleküldeki atomların katıldıkları bağ sayıları, 
ortaklanmamış elektron sayıları ve grup numaraları.

Adı Lewis Formülü Yapı Formülü
Katıldığı Bağ 

Sayısı
Oksijenin 
Ortaklan-

mamış  
e- sayısı

Grup Numarası

C H O C H O

Metan C
H

H
HH C

H

H

HH

  

4 1 4A 1A

Eten CC
HH

HH
C C

H

H

H

H
4 1 4A 1A

Etin CC HH C CH H 4 1 4A 1A

Propen C CCH H
H H H

H C C C

H H H

H

H H 4 1 4A 1A

Propin C CCH H
H

H
H

C C C

H

H H 4 1 4A 1A

Formaldehit OCH
H

OC

H

H
4 1 2 4 4A 1A 6A

Asetaldehit CC
H

H

H
OH OC C

H

H

H

H 4 1 2 4 4A 1A 6A

Formik asit
C

H
O

O
H

O

OCH

H
4 1 2 4 4A 1A 6A

Asetik asit
CC

H

H
O

OH
H O

O

C C

H

H H

H 4 1 2 4 4A 1A 6A

Çizelge 2.2.4’teki formaldehit molekülünde karbon atomu ile hidrojen 
atomları arasında 2, karbon atomu ile oksijen atomu arasında da 2 tane 
bağlayıcı elektron çifti var. Oksijenin bağ yapımına katılmayan 2 tane de 
ortaklanmamış elektron çifti olduğu görülüyor. Formaldehit bileşiğinde 
yer alan atomların katıldığı bağları sayarsak karbonun 4, hidrojenlerin 1 
ve oksijenin 2 bağ yaptığını söyleyebiliriz. 

Atomların bağ sayıları ile periyodik sistemdeki grup numaraları 
arasında ilişki vardır. Karbon 4A, hidrojen 1A grubundadır. Oksijende 
durum biraz farklıdır. Oksijen yapabileceği bağ sayısı 2 olmasına 
rağmen 6A grubundadır. Oksijenin ortaklaşmamış elektron sayısı ile 
bağ sayısı toplandığında grup numarası bulunur. Kuaterner amonyum 
bileşiklerinde (örneğin NH4Cl) farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. 
Bileşikteki amonyum katyonunda azotun bağ sayısı 4’tür. Ancak bilindiği 
gibi azotun grup numarası 5A’dır. Bağ sayısı ile grup numarası birbirini 
tutmamaktadır. Amonyum katyonunun Lewis formülünü incelediğimizde 
NH3’a bağlanan H+ nun azot atomunun ortaklanmamış elektron çiftini

+

Amonyum katyonunun        
Lewis yapısı

N
H

H
H

H

Azotun yaptığı bağ sayısı 
dört iken grup numarası 5A’dır. 
Amonyak molekülüne H+ bağlan-
dığında 1+ yüklü amonyum kat-
yonu (NH4

+) oluşur.  
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Her iki formülde de atomlar oktet ve dubletlerini tamamlamıştır. İkili 
bağların konumu 1 ve 2’de farklıdır. Bu formüllerde atomların yerleri 
aynı kalırken elektron çiftleri yer değiştirmektedir. 

Moleküldeki atomların yeri değişmezken elektron çiftlerinin yer 
değiştirmesine rezonans denir. Rezonansı belirtmek için eşdeğer Lewis 
formülleri arasına çift yönlü ok ( ) çizilir. Molekül tek bir formülle 
ifade edilemez, bu iki yapının katkılarıyla oluşan rezonans melezi ile 
gösterilir. 

Çizelge 2.2.5’te bazı iyon ve bileşiklerin rezonans durumları verilmiştir. 

Organik bileşiklerin birçoğu tek bir Lewis formülü ile gösterilir. Ancak 
yapılan deneylerde bazı organik bileşiklerin birden fazla eşdeğer Lewis 
formülü olduğu görülmüştür. Örneğin X-ışınıyla yapılan deneylerde 
format iyonundaki karbon-oksijen tekli bağlarının ikili bağlardan uzun 
olması gerekirken eşit uzunlukta oldukları görülmüştür. Bu durumu 
açıklayabilmek için format iyonunun Lewis formüllerini yazalım. Format 
iyonu için iki farklı Lewis formülü yazabiliriz.

2.2.3 Organik Moleküllerde Rezonans ve 
Tautomeri 

kullandığını ve ortaklaşılan elektron çiftinin her ikisinin de azot 
atomundan geldiğini görüyoruz. Ortaklaşılan elektron çiftinin sadece bir 
atomdan geldiği kovalent bağa koordinasyon bağı (koordine kovalent 
bağ) denir. Koordine kovalent bağ oluştuktan sonra ortaya çıkan dört 
N H bağından hangisinin koordine kovalent bağ olduğu söylenemez. 

Rezonans Melezi

C CH H

O

O
O

O

Format iyonu (HCO2
-) rezonans melezi

CH

H

O

O

CH

H
O

O

Formik asit (HCOOH) rezonans melezi  

CH
O

O

C

H

H

C CH

H

H

O

O

Asetat iyonu (CH3CO2
-) rezonans melezi

CC C

H H

H H

H H

H

O

O

C

H
O

O

Asetik asit (CH3COOH) rezonans melezi

Çizelge 2.2.5 Bazı iyon ve bileşiklerin rezonans melezleri

Format iyonu (1) Format iyonu (2)

C CH H

O

O
O

O

C CH H

O

O
O

O

Format iyonu (HCO2
-) rezonans melezi
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Birbirine dönüşebilen enol ve keto bileşiklerinin dengede bulunmasına 
tautomeri, bileşiklerin her birine tautomer denir. Tautomerler keto ve 
enol bileşikleri olduğu için buna keto-enol tautomerisi adı verilir. 
Denge durumunu belirtmek için formüller arasına  işareti koyulur
Asetik asit ve asetat iyonunun tautomerleşmesi Çizelge 2.2.6’da 
verilmiştir.
Çizelge 2.2.6 Bazı iyon ve bileşiklerin tautomerisi

Tautomerleşme

O
CC

H H

H

H

O

Keto 

(kararsız)
Enol 

Asetik asitin tautomerleşmesi

O

H

C

H H

H C

O

(kararlı)

-

CC

H

H

H

O

O

Keto 
(kararlı)

-

O

(kararsız)

C

H H

H C

O

Enol 

Asetat iyonunun tautomerleşmesi

2-Aşağıda enol tautomerleri verilen organik bileşiklerin keto 
tautomerlerini yazınız.

a. CH2

OH

CH b. CH2 CH2 CH3

OH

C

Çizelge 2.2.5’teki iyon ve moleküllerin rezonans melezleri  
incelendiğinde atomların konumları aynı kalırken elektron çiftlerinin yer 
değiştirdiği görülür. 

Organik bileşiklerde elektron çiftlerinin yer değiştirdiği, atomların 
farklı konumlarda bulunduğu durumlar da vardır. Örneğin kararsız bir 
bileşik olan olan vinil alkolün enol yapısı, daha kararlı bir yapı olan keto 
yapısına dönüşür ve asetaldehit adını verdiğimiz bileşik oluşur.

CC

H

H

H

H

O

Keto (kararlı) 
Asetaldehit 

HC

H H

H C

O

Enol (kararsız)
Vinil alkol 

1-Aşağıdaki organik bileşiklerin rezonans melezlerini yazınız.

a. CH2 C

CH3

CH2
b. CH2 CH CH CH3

Örnekteki keto-enol dönüşümünde vinil alkoldeki hidroksil ( OH)den 
bir proton (H+) ayrılarak iki hidrojenin bağlı olduğu C atomuna göç eder. 
Karbon atomları arasındaki ikili bağ, tek bağ hâline gelirken C atomu ile 
oksijen arasındaki tek bağ, ikili bağ hâline gelir. İkili bağ bulunan karbon 
atomuna OH grubu bağlıysa bu bileşiklere enol adı verilir. Kararsız 
olan enol bileşiği  OH’deki hidrojenin yer değiştirmesiyle keto yapısına 
dönüşür. 



Hibritleşme ve Molekül Geometrisi

Bileşiklerin kimyasal ve fiziksel özelliklerine 
molekül yapısının etkisi vardır. Molekül yapıları-
nın nasıl oluştuğunu açıklayan kuramlardan biri 
Lewis yapısıdır. Lewis yapısı bir moleküldeki bağ 
yapan elektronların ve ortaklanmamış elektron-
ların yaklaşık yerlerini gösterir. Fakat, atomlar 
arasındaki bağlantıların iki boyutlu gösterimi ol-
duğundan atomların uzaydaki konumlarını tam 
olarak açıklayamaz. Moleküllerin geometrik şe-
killerini açıklamak için başka kuramlara da ihtiyaç 
vardır.

3
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Metanın Lewis ve yapı formülü

C

H

H

HHC
H

H
HH

Bu kısımda Lewis formülleri ve merkez atomun değerlik orbitallerinden 
yararlanarak molekül yapılarının nasıl oluştuğunu inceleyelim. Bu 
amaçla basit bir organik molekül olan metanın Lewis formülünü yazalım.

2.3.1 Merkez Atomun Hibritleşmesi

Metanın Lewis formülüne ve yanda verilen C atomunun elektron 
dağılımına bakarsak karbonun 4, hidrojenin 1 değerlik elektronu 
olduğunu görürüz. Metan molekülünü 1 karbon atomu ile 4 hidrojen 
atomu oluşturduğuna göre toplam değerlik elektron sayısı 4 + 4 ( 1 )=8 
olur. Bu, 4 elektron çifti demektir ve bunlar karbonun etrafında gösterilir. 
Merkez atom belirlenirken molekülde çok bağ yapan, en düşük iyonlaşma 
enerjili ve en kolay elektron veren atom seçilmelidir. Örneğimizde C 
atomu merkez atomdur. H, sadece bir bağ oluşturabileceği için merkez 
atom olamaz. Bağlı atomlardan karbon oktedini, hidrojen de dubletini 
tamamlamıştır. 

Metanın Lewis formülünde merkez atom çevresindeki bağlayıcı 
elektron çifti sayısı ve bunların oluşturduğu doğrultu sayısı dörttür. 
Bu doğrultuların her biri moleküldeki merkez atomun en dış elektron 
katmanında bir orbitale karşılık gelir. Bu orbitaller değerlik katmanındaki 
atom orbitallerinden, yani karbon  atomunun 2s ve 2p  orbitallerinden 
türemiş olmalıdır. s ve p orbitalleri farklı olduğundan bağların da farklı 
olması beklenir. Ancak yapılan ölçümler metandaki bağların tümünün 
özdeş olduğunu göstermektedir. Öyleyse metan molekülündeki karbonun 
2s ve 2p orbitalleri karışarak 4 tane yeni özdeş orbitaller oluşturmuş 
olmalıdır. Bu orbitaller 1 tane s, 3 tane p orbitalinin karışmasıyla 
oluştuğundan sp3 (se pe üç) hibrit orbitalleri olarak adlandırılır. 

Değerlik (valens) elektronları 
ve orbitalleri kırmızı renkle 
gösterilmiştir.

2px
1

6C: 2py
1 2pz

02s21s2

1H: 1s1

2px
2

8O: 2py
1 2pz

12s21s2

2px
1

7N: 2py
1 2pz

12s21s2

6C:1s2  2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp3)1

sp3 hibrit orbitalleri

Farklı enerji düzeylerinde bulunan atom orbitallerinin etkileşerek 
aynı enerji düzeyine sahip özdeş orbitallere dönüşmesine hibritleşme, 
bu yeni orbitallere de hibrit orbitaller denir.

Yanda verilen eten (etilen)in Lewis formülünde merkez atom C’un 
çevresinde 3 doğrultu vardır. Bunlar 1 tane yarı dolu s orbitali ile 2 
tane yarı dolu p orbitalinin karışmasıyla türediği için merkez atomun 
hibritleşme türü sp2 (se pe iki) olur. 

Hibritleşmeye katılmayan her iki karbondaki p orbitalleri karbon atomları 
arasındaki ikili bağdan birisini oluşturur. 

Lewis formülü yanda verilen etin (asetilen) molekülünde merkez atom 
C’un çevresinde iki doğrultu vardır. Doğrultu sayısı kadar orbital olup bu 
orbitaller bir tane s ve bir tane p orbitalinin karışmasıyla oluşmuştur. 

Etenin Lewis ve yapı formülü

C C
H

H

H

H
CC

HH

HH

6C:1s2  2(sp2)1 2(sp2)1 2(sp2)1 2p1

sp2 hibrit orbitalleri

Etinin Lewis ve yapı formülü

H  C  C  HCC HH

Karbon atomu temel hâlde 
iken 4 bağ yapamaz. Uyarıldığı 
zaman 2s’deki bir elektron 2p or-
bitallerinden boş olana geçer. Bu 
durumda karbon atomunun or-
taklanmamış elektron sayısı dört 
olur. Karbonun ve bazı atom-
ların uyarılmış hâldeki elektron 
dağılımı aşağıdaki şekildedir.

2px
1

6C
*: 2py

1 2pz
12s11s2

Karbonun temel hâli

Karbonun uyarılmış hâli
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Hibritleşmeye katılmayan her iki karbondaki p orbitalleri karbon 
atomları arasındaki üçlü bağdan ikisini oluşturur. Bazı moleküllerin 
Lewis formülleri ve merkez atomun hibritleşme tipleri Çizelge 2.3.1’de 
verilmiştir. 

Bu nedenle merkez atomun hibritleşme türü sp olur.

6C:1s2  2(sp)1 2(sp)1 2p1    2p1

sp hibrit orbitalleri

Lewis 
formülü

Merkez atomdaki

Merkez atomun 
hibritleşme tipiDoğrultu 

sayısı

Bağlayıcı 
elektron 
çiftleri

Bağlayıcı 
olmayan 
elektron 
çiftleri

Elektron 
çiftlerinin 
toplamı

H  C  C  H 2 2 0 2 sp

H  C  O

H
3 3 0 3 sp2

C C
H

H

H

H
3 3 0 3 sp2

H  C  H
H

H

4 4 0 4 sp3

H  N  H 

H
3 3 1 4 sp3

H  O  H 2 2 2 4 sp3

Çizelge 2.3.1 Bazı moleküllerin Lewis formülleri ve merkez atomun hibritleşme tipleri

2.3.2 Molekül Geometrisi
Suyun Lewis formülünü (H  O  H    ) incelediğimizde molekülün 

geometrisinin doğrusal olduğunu düşünebiliriz. Fakat, su molekülünün 
deneysel olarak bulunan şekli açısaldır (Şekil 2.3.1). Lewis formülü bu 
durumu açıklamak için yeterli değildir. Molekülün üç boyutlu geometrik 
şeklini açıklayabilmek için başka bir kurama ihtiyaç vardır. Bir molekülün 
geometrisini tahmin edebilmemiz için atomlar arası bağ uzunluklarını, 
bağ açılarını ve değerlik elektronlarının birbirini ittiğini dikkate almalıyız.

2 atomlu bir molekülün geometrisi daima doğrusaldır ve bağ 
açısından söz edilemez. Bağ açısı, 3 veya daha fazla atomlu moleküller 
için geçerlidir. 3 veya daha fazla atomdan oluşan moleküller; doğrusal, 
düzlemsel ve açısal geometrik şekil oluşturabilir.

Bağ uzunlukları, bağlanmış 
atomların çekirdekleri arasındaki 
uzaklıktır.

Bağ açısı, bağları gösteren 
komşu doğrular arasındaki açıdır.

Şekil 2.3.1 Su molekülünün  üç boyutlu formülü ve top-çubuk modeli

H

HO

104,5o
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Moleküllerin geometrilerini tahmin etmede Değerlik Kabuğu Elektron 
Çiftleri İtme Kuramın (VSEPR)’dan yararlanılır.

Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtme Kuramı (VSEPR) 
Lewis formülleri, bir molekülde bağ yapan elektronlar ile 

ortaklanmamış elektronları gösterir. Molekülü oluşturan atomlar 
arasındaki bağların gösterimi iki boyutlu olduğundan uzaydaki 
konumları, yani molekülün geometrisi tam olarak belirlenemez. Molekül 
geometrilerinin belirlenmesinde Değerlik Kabuğu Elektron Çifti İtme 
Kuramı (VSEPR)’ndan yararlanabiliriz. 

VSEPR, İngilizce “Valence Shell Electron Pair Repulsion” 
cümlesindeki kelimelerin baş harflerinin büyük harf olarak yazılmasıyla 
elde edilen kısaltmadır. İlk defa İngiliz kimyacılar Nevil Sidgwick (Nevil 
Sidvik) ve Herbert Powell (Herbıt Povıl) tarafından öne sürülmüş 
ve Kanadalı kimyacı Ronald Gillespie (Ronılt Gilespi) tarafından 
geliştirilmiştir. Bu kurama göre molekül geometrisinin belirlenmesinde 
ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çiftleri dikkate alınır. Çünkü 
yüksek elektron yoğunluğuna sahip bölgelerdeki elektronlar birbirini iter. 
Bu nedenle molekülde bağ yapan elektronlar ile eşleşmemiş elektron 
çiftleri birbirinden olabildiğince uzakta yer alır. Böylece elektronların 
birbirini itmesi en az düzeye iner ve bu durumdaki atomların konumu 
molekülün geometrisini belirler. 

VSEPR kuramı değerlik kabuğu elektron çiftleri ile ilgilidir. Kuramda, 
değerlik kabuğu elektron çiftleri yanında elektron grupları da dikkate 
alınır. Elektron grupları; ortaklanmamış bir elektron, ortaklanmış 
veya ortaklanmamış elektron çifti ya da ikili ve üçlü bağ olabilir. 
Elektron çiftleri veya elektron grupları birbirini iter ve itmeyi en aza 
indirgeyecek şekilde atom etrafında yerleşirlerler. Örneğin CH4‘da 
karbonun sp3 hibrit orbitalleri ile hidrojenin 1s orbitalleri örtüşerek 
dört kovalent bağ yapar. VSEPR kuramına göre, bağları yapan 
elektron çiftleri birbirini iter ve hidrojen atomları birbirine en uzak 
konumda olacak şekilde düzgün dörtyüzlünün köşelerine yerleşir. 
CH4‘ın geometrisi düzgün dörtyüzlüdür ve bağ açısı 109,5°dir.

Üç boyutlu formül Top çubuk modeliCH4 Lewis formülü

NH3 molekülünde sp3 hibritleşmesi yapmış azotun  çevresinde bağ 
yapan üç tane ortaklanmış elektron çifti ve bir tane ortaklanmamış 
elektron çifti vardır. Ortaklanmamış elektron çifti bağ yapan elektron 
çiftlerini iterek sp3 hibritleşmesinde 109,5° olan açının küçülmesine 
neden olur. Bu durumda molekülün geometrik yapısı düzgün dörtyüzlü 
değil, üçgen piramit  olur. Üçgen piramitin üst kısmında ortaklanmamış 
elektron çifti yer alır. Elektron çiftleri arasındaki açı 107,3° olur.

Moleküllerin uzaydaki 
yerleşim şeklini üç boyutlu 
formüller ile gösterebiliriz. 
Kağıt düzleminden bize 
doğru olan bağlar kama     
( ), düzlemin arkasında 
olanlar çizgili kama ( ), 
düzlem üzerinde olanlar 
da düz çizgi ( ) şeklinde 
gösterilir.

H C H
H

H
CH

H

H

H
109,5o

NH3 Lewis formülü

H N H
H 107,3o

Üç boyutlu formül Top çubuk modeli

N
H

H

H
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H2O molekülünde de merkez atom olan oksijen çevresinde dört 
elektron çifti vardır. Bu elektron çiftlerinden ikisi ortaklanmamış elektron 
çifti, diğer ikisi de bağları yapan ortaklanmış elektron çiftleridir. 

Oksijenin iki adet sp3 hibrit orbitali ile hidrojen atomlarının s 
orbitallerinin örtüşmesiyle bağlar oluşmuştur. Moleküldeki 2 adet 
ortaklanmamış elektron çifti, bağ yapan elektron çiftlerini iterek sp3 
hibritleşmesinde 109,5° olan açının küçülmesine neden olur. Bu 
durumda molekülün geometrik yapısı düzgün dörtyüzlü değil, açısaldır.   
Bağ yapan ortaklanmış elektron çiftleri arasındaki açı 104,5° dir. 

Bazı organik moleküllerin VSEPR gösterimleri ve geometrileri 
Çizelge 2.3.2’de verilmiştir. VSEPR gösteriminde A, merkez atom; X, 
merkez atoma bağlı atom ya da atom grupları, E de ortaklanmamış 
elektron çiftleri olarak kabul edilirse AX4 gösterimi CH4, CCl4 ve SiF4; 
AX3E,  NH3; AX2E2 de H2O vb. molekülleri ifade eder. 
Çizelge 2.3.2 Bazı moleküllerin VSEPR gösterimi ve geometrileri

H

HO

O H
H

  Üç boyutlu formül Top çubuk modeliH2O Lewis formülü

104,5o

Merkez 
Atomun 

Hibritleşme 
Tipi

Molekül 
Geometrisi

VSEPR 
Gösterimi Örnekler Üç boyutlu 

Formülü
Top-çubuk

Modeli

sp Doğrusal AX
C2H2

Etin

sp2
Üçgen 

Düzlemsel
AX3

CH2O

Formaldehit

sp2
Üçgen 

Düzlemsel
AX3

C2H4

Eten

sp3
Düzgün

Dörtyüzlü
AX4

CH4

Metan

sp3
Üçgen 

Piramit
AX3E

NH3

Amonyak 107,3o

sp3 Açısal AX2E2

H2O

Su

120o

120o

109,5o

104,5o

180o
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Çizelge 2.3.2’de verilen bilgilerden yararlanarak berilyum hidrür 
(BeH2) molekülünün geometrik şeklini tahmin edelim. 

BeH2 molekülünde Be atomu merkez atomdur. Merkez atomun 
hibritleşme türü sp’dir. Merkez atomda iki tane sp orbitali vardır. İki sp 
orbitalinden biri, bir hidrojenin s orbitali ile diğeri de ikinci hidrojenin s 
orbitali ile örtüşerek H Be bağlarını oluşturur. VSEPR kuramına göre, 
bağları yapan ortaklanmış elektron çiftleri, birbirini iter ve aynı doğrultuda 
birbirinden en uzak konuma yerleşir. Buna göre BeH2 molekülünün 
geometrisi doğrusal ve hidrojenler arasındaki bağ açısı 1800 olur. 
Berilyuma iki hidrojen atomu birbirine en uzak konumda olacak şekilde 
bağlandığı için VSEPR gösterimi AX2 dir.

Moleküldeki merkez atom orbitallerinin birbirlerine karışmasıyla  
hibrit orbitallerin oluştuğu varsayılır. sp3 hibrit orbitallerinin oluşumunu 
CH4, NH3 ve H2O molekülleri üzerinde inceleyelim.

Karbonun temel ve uyarılmış hâl elektron dizilişi aşağıdaki gibidir.

Deneysel ölçümlerde CH4 molekülünde merkez atomun yaptığı 
bağların bağ uzunluklarının aynı olduğu belirlenmiştir. Bağ uzunluklarının 
aynı olması, bağları oluşturan değerlik orbitallerinin özdeş olduğunu 
gösterir. Karbonun 2s ve 2p değerlik orbitalleri özdeş olmadığına 
göre bağı yapan özdeş orbitaller nasıl oluşmuştur? Karbonun değerlik 
orbitallerinden 2s ile 2p hibritleşerek 4 adet (sp3) hibrit orbitallerini 
oluşturur (Şekil 2.3.2). 

2.3.3  Hibrit Orbitallerin Oluşması

6C:1s2  2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp3)1

sp3 hibrit orbitalleri

BeH2 Lewis formülü     Üç boyutlu formülü           Top-çubuk modeli

H  Be  H H – Be – H
180o

Şekil 2.3.3 CH4’da sp3 hibrit 
orbitalleri

C* sembolü karbon atomu-
nun uyarılmış. halini gösterir.

2s ile 2p orbitallerinden sp3 hibrit orbitallerinin oluşması

Şekil 2.3.2 sp3 hibrit orbitallerinin oluşması

z
y

x

z
y

x

z

y

x

z

y

x

z

s

y

x

z
y

x

z
y

x

z
y

x

px py pz

6C:1s2    2s2  2px
1  2py

1    2pz
0

6C
*:1s2    2s1  2px

1  2py
1    2pz

1

Uyarılmış hâlTemel hâl

sp3
 hibrit orbitalleri

Karbon atomunun 2s ve 2p değerlik orbitalleri

109,5o
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Yukarıdaki elektron dizilişi incelenirse hibrit orbitallerin birinde 
ortaklanmamış elektron çifti, diğerlerinde de ortaklanmamış elektronların 
olduğu görülür. Ortaklanmamış sp3 hibrit orbitalleri hidrojen atomlarının 
s orbitalleri ile örtüşerek NH3 molekülünü oluşturur. Hidrojenin s 
orbitalleri ile azotun sp3 hibrit orbitallerinin bağ ekseni boyunca s-sp3 
şeklinde uç uca örtüşmesiyle tekli bağlar oluşur. sp3 hibrit orbitalindeki 
ortaklanmamış elektron çifti, s-sp3 ortaklanmış elektron çiftlerini iter. 
Düzgün dörtyüzlüde 109,5° olan bağlar arasındaki açı 107,3° olur. 
Molekülün şekli üçgen piramittir.

7N: 1s2    2s2  2px
1  2py

1    2pz
1

sp3 hibrit orbitalleri

7N: 1s2  2(sp3)2 2(sp3)1 2(sp3)1 2(sp3)1

NH3 molekülünde merkez atom azottur. Azotun dört tane değerlik 
orbitali vardır. Azotun temel hâl elektron dizilişi aşağıdaki gibidir.

NH3 oluşurken azotun 2s ve 2p orbitalleri hibritleşerek sp3 hibrit 
orbitallerini oluşturur. Hibritleşme bir tane s orbitali ile 3 tane p orbitalinin 
örtüşmesiyle oluştuğu için sp3 hibrit orbitali adını alır.

Oksijenin 2s ve 2p orbitalleri hibritleşerek sp3 hibrit orbitallerini 
oluşturur. Elektron dizilişi aşağıdaki gibi olur.

Elektron dizilişinde hibrit orbitallerin ikisinde 2 tane ortaklanmamış 
elektron çifti, diğer ikisinde de iki tane ortaklanmamış elektron vardır.  
H2O molekülü oluşurken hidrojenin s orbitalleri ile oksijenin iki sp3 hibrit 
orbitallerinin bağ ekseni boyunca s-sp3 şeklinde uç uca örtüşmesiyle 
hidrojen-oksijen arasındaki tekli bağlar oluşur. Ortaklanmamış 
elektronların itme etkisiyle bağlar arasındaki açı düzgün dörtyüzlüdeki 
109,5o yerine 104,5o olur. Molekülün şekli açısaldır.

8O: 1s2    2s2  2px
2  2py

1    2pz
1

Temel hâl

8O: 1s2  2(sp3)2 2(sp3)2 2(sp3)1 2(sp3)1

sp3 hibrit orbitalleri

Çoklu bağların yer aldığı organik bileşiklerde merkez atomun 
orbitallerinden hibrit orbitallerin nasıl oluştuğunu CH2O, C2H4 ve C2H2 
gibi molekülleri inceleyerek açıklayalım. Bu moleküllerdeki çoklu 
bağların tipleri ve özellikleri nasıldır? 

Formaldehit (CH2O) molekülünün merkez atomu karbondur. Merkez 
atomun hibritleşme tipinin sp2 olduğunu görmüştük. Üç tane sp2 hibrit 
orbitali, merkez atomun s orbitali ile iki tane p orbitalinin örtüşmesi ile 
oluşur. Merkez atomun orbitallerinden sp2 hibrit orbitallerinin oluşması 
Şekil 2.3.4’te verilmiştir.

H2O molekülünde merkez atom oksijendir. Oksijenin dört değerlik 
orbitali vardır. Oksijenin temel hâl elektron dizilişi aşağıdaki gibidir.

Temel hâl
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C H bağları tekli , C=O bağı ikili bağdır. İkili bağın biri σ (sigma), 
diğeri π (pi) bağıdır. İki atom orbitalinin ya da hibrit orbitalinin bağ ekseni 
doğrultusunda uç uca örtüşmesiyle oluşan bağ tipine sigma bağı denir.  

Bağ eksenine dik atomik p – p orbitallerinin yan yana örtüşmesiyle 
oluşan bağa pi bağı denir. İki atom arasında tekli bağ varsa o bağ σ 
bağıdır. σ bağı, π bağından daha kuvvetlidir. σ bağı oluşmadan π bağı 
oluşmaz. İki atom arasında sadece bir tane σ bağı oluşabilir. σ bağı, 
ortaklanmamış elektron çiftleriyle molekülün geometrisini belirlerken π 
bağları sadece bağ uzunluğunu kısaltır.

CH2O’teki C’un sp2 hibrit orbitallerinden ikisi H atomlarının 1s 
orbitalleri ile uç uca örtüşerek σ bağlarını, geriye kalan sp2 hibrit orbitali 
oksijenin 2p orbitali ile uç uca örtüşerek σ bağını oluşturur. C atomunun 
hibritleşmemiş 2p orbitali O’in 2p orbitali ile eksen-parelel şeklinde 
örtüşerek π bağını yapar (Şekil 2.3.5). 

Şekil 2.3.4  s ve p orbitallerinin örtüşerek sp2 hibrit orbitallerini oluşturması

Şekil 2.3.5 CH2O’te pi bağları
Eten (C2H4) molekülündeki karbon atomlarının merkez atom ve 

hibritleşme türünün sp2 olduğunu biliyoruz. Merkez atomun s orbitali 
ile iki tane p orbitalinin örtüşmesi sonucu sp2 hibrit orbitalleri oluşur. 
Karbon atomlarında kalan diğer 2p orbitalleri, hibritleşmeye katılmaz.

s ve iki tane p orbitali

s ve iki tane p orbitali karışarak üç tane sp2
 hibrit orbitalinin oluşumu.

sp2
 hibrit orbitalleri 
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Eten molekülü oluşurken karbon atomlarının sp2 hibrit orbitalleri ile 
hidrojenlerin s orbitalleri uç uca örtüşerek σ bağlarını oluşturur. Karbon 
ve hidrojen atomlarının oluşturduğu düzlemin altında ve üstünde 
yüksek elektron yoğunluğuna sahip bir bölge vardır. Bu bölge iki paralel 
orbitalin eksen-paralel şeklinde örtüşmesiyle oluşan π bağlarını gösterir 
(Şekil 2.3.6).

Şekil 2.3.6’da σ bağlarının bir tanesinin karbon atomları arasında, 
dört tanesinin karbon-hidrojen atomları arasında olduğu görülüyor. σ 
bağlarının oluşturduğu düzlemin altında ve üstünde yüksek elektron 
yoğunluğuna sahip π bağları yer alıyor. 

C2H2 molekülünde merkez atomun karbon atomu ve hibritleşme 
türünün sp olduğunu öğrenmiştik. sp hibrit orbitalleri merkez atomun 
s orbitali ile bir tane p orbitalinin örtüşmesi sonucu oluşur. Karbon 
atomlarında ikişer tane 2p orbitali kalır ve bunlar hibritleşmeye katılmaz. 
Merkez atomun orbitallerinden sp’nin hibritleşme süreci Şekil 2.3.7’de 
verilmiştir.

Şekil 2.3.6 Eten molekülünde sigma ve pi bağlarının oluşması

Bağımsız s ve p orbitalleri

s ve p orbitallerinin örtüşmesi

sp hibrit orbitali

Şekil 2.3.7  s ve p orbitallerinin örtüşerek sp hibrit orbitallerini oluşturması

z
y

x

180oC

z z
y y

x x

s px

zz
yy

xx

C2H2 molekülünde karbon-hidrojen bağları ve karbon-karbon 
bağlarından biri σ bağı, karbonlar arasındaki diğer iki bağ, π bağıdır 
(Şekil 2.3.8). 
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Şekilde görüldüğü gibi sp hibrit orbitalleri hidrojenin 1s orbitali ile 
örtüşerek iki tane (C H) σ bağı yapar. Hibritleşmeyen 2p orbitallerinin 
eksen-parelel çakışması sonucu da birbirine dik iki π bağı oluşur.

Merkez atomun hibritleşme tipi geometrik yapıyı belirleyici bir unsur 
gibi görünebilir. Fakat aynı hibritleşme tipine sahip CH4, H2O, NH3 gibi 
bazı moleküllerin geometrik şekilleri farklı olurken CH2O, C2H4 gibi bazı 
moleküllerin geometrik şekilleri aynı olabilir. Hatta farklı hibritleşme 
tipine sahip H2O ve SO2 in geometrik şekilleri aynıdır.

CH4, NH3 ve H2O moleküllerindeki merkez atomların sp3 hibritleşmesi 
yaptığını öğrenmiştiniz. Bu moleküllerin düzgün dörtyüzlü yapıda olması 
beklenir. Fakat bu moleküllerden sadece CH4 düzgün dörtyüzlü geometri 
ve 109,50lik açıya sahiptir. NH3 ve H2O’yun  farklı molekül geometrileri 
ve bağ açıları vardır. Bunun nedeni ortaklanmamış elektron çiftleridir. 
NH3 ta bir tane ortaklanmamış elektron çifti, bağ yapan elektron çiftlerini 
iterek düzgün dörtyüzlü yapıyı bozar ve geometrik şeklin üçgen piramit, 
bağ açısının 107,30 olmasını sağlar. 

H2O molekülünde iki tane ortaklanmamış elektron çifti, bağ yapan 
elektron çiftlerini daha kuvvetli iteceğinden molekülün geometrisi 
kırık doğru, bağ açısı da 104,50 olur. CH3, NH4 ve H2O moleküllerinin 
hibritleşme tipi aynı olduğu hâlde geometrilerinin farklı olduğunu 
görüyoruz. 

Formaldehit ve eten moleküllerinin merkez atom hibritleşme tipleri 
aynıdır. Formaldehidin ve etenin merkez atomunun hibritleşme tipi sp2,  
molekül geometrileri de düzlem üçgendir. 

Şekil 2.3.8 Asetilende sigma ve pi bağlarının oluşumu 

2.3.4 Hibritleşme Tipi ve Molekül 
Geometrisi

π
π

π
π

C C Hσ σ σH

109,5o 104,5o107,3o

H2O ile SO2 in molekülleri farklı hibritleşme tipine ( H2O sp3 ; SO2 in 
sp2) sahip olduğu hâlde molekül geometrileri kırık doğrudur. 

104,5o

O
HH 119o

S
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C
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Wöhler’in üreyi sentezlemesinden sonra 
organik bileşiklerin sayısı hızla arttı. Günümüz-
de milyonlarca organik bileşik sentezlenmekte 
ve sayıları artmaya devam etmektedir. Organik 
maddelerin yapısında atom ve atom gruplarının 
yer aldığını öğrenmiştik. Bu bileşiklerin yapısında 
bulunan atom gruplarının adları nelerdir? Bileşik-
leri adlandırmada bu grupların bir rolü var mıdır? 

Organik Bileşiklerde Fonksiyonel     
Gruplar ve Adlandırma4

İçerik
 

2.4.1 Fonksiyonel Gruplar ve    
 Adlandırma
2.4.2 Birden Çok Fonksiyonel Grup   
 İçeren Bileşiklerin Adlandırılması
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2.4.1 Fonksiyonel  Gruplar ve 
Adlandırma

Organik kimyanın en geniş ailesi hidrokarbonlardır. Hidrokarbonlarda 
karbon atomlarına bağlı hidrojenlerden biri ayrılırsa kalan kısma 
radikal denir. Doymuş hidrokarbonlarda, karbon atomlarına bağlı 
hidrojenlerden bir tanesinin ayrılmasıyla oluşan radikallere alkil denir. 
Alkil R ile gösterilir. Adlandırma yapılırken alkan adında yer alan -an 
eki kaldırılarak yerine –il eki getirilir. Örneğin en basit alkan olan 
metan (CH4) bileşiğinde, karbon atomuna bağlı hidrojenlerden biri 
ayrılacak olursa geriye metil (−CH3) kalır. Alkiller bir bağ yapabilirler. Bir 
karbonludan on iki karbonluya kadar alkillerin adları Çizelge 2.4.1’de 
verilmiştir.

Çizelge 2.4.1 12 karbonluya kadar alkan ve alkillerin adları 

Alkil, Alkenil, Alkinil ve Aril Grupları

Alkenlerden bir H ayrılırsa alkenil , alkinlerden bir H ayrılırsa alkinil, 
aromatik hidrokarbonlardan (arenler) bir H ayrılırsa aril grupları 
oluşur. Hidrokarbonların grup adı, formülü, adı ve bir H ayrılmasıyla 
oluşan radikallerin grup adı, formülü, adı Çizelge 2.4.2’de verilmiştir. 
Çizelgeyi inceleyerek bu radikallerin nasıl oluştuğunu ve adlandırıldığını 
öğrenelim. Örneğin doymamış bir alkin olan propinin olduğu satıra 
bakalım. Propinden bir hidrojen ayrılırsa oluşan alkinilin adı propinildir. 
Adlandırılma yapılırken alkin adının sonuna -il eki getirilir.

Alkan
Molekül 
Formülü Yapı Formülü Alkil Formülü

Metan CH4 CH4
Metil CH3

Etan C2H6 CH3CH3
Etil C2H5

Propan C3H8 CH3CH2CH3
Propil C3H7

Bütan C4H10 CH3(CH2)2CH3
Bütil C4H9

Pentan C5H12 CH3(CH2)3CH3
Pentil C5H11

Hekzan C6H14 CH3(CH2)4CH3
Hekzil C6H13

Heptan C7H16 CH3(CH2)5CH3
Heptil C7H15

Oktan C8H18 CH3(CH2)6CH3
Oktil C8H17

Nonan C9H20 CH3(CH2)7CH3
Nonil C9H19

Dekan C10H22 CH3(CH2)8CH3
Desil C10H21

Undekan C11H24 CH3(CH2)9CH3
Undesil C11H23

Dodekan C12H26 CH3(CH2)10CH3
Dodesil C12H25

Organik kimyada çok sayıda bileşiğin olması ve bunlara her 
geçen gün yenilerinin eklenmesi bilim insanlarının organik bileşikleri 
sınıflandırmasına neden olmuştur. Bu sınıflandırmayı yaparken 
organik bileşiklerin oluşmasında rol alan grupları ve bunların kimyasal 
tepkimelerdeki davranışlarını göz önüne almışlardır. Bu grupların 
neler olduğunu, organik bileşiklerin adlandırılmasında grupların rolünü 
merak ediyor musunuz? Merakımızı gidermek için grupları ve onların 
oluşturdukları organik bileşiklerin nasıl adlandırıldığını inceleyelim.
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Alkil, aril, alkenil ve alkinil grupları, serbest olarak yani tek başına 
bulunmaz. Mutlaka diğer bir gruba bağlanmak ister. Bu bağ yapma 
istekleri organik bileşiklerin temelini oluşturur. Alkil gruplarının kendi 
aralarında bağ yapmasıyla alkanlar oluşur. 

Alkil ve alkinil grubu birbirine bağlanırsa alkinler oluşur. Örneğin etil 
(C2H5 -) ile propinil (– CH2– C  CH) bağlanınca bileşiğin adı pentin 
olur.

Alkil grubu ile alkenil gurubu birbirine bağlanırsa  alkenler 
oluşur. 2-propenil (CH2 = CH  CH2 ) ve metil (  CH3) birbirine 
bağlandığında, CH2 = CH – CH2 – CH3 formülü oluşur. Adlandırılırken; 
C sayısına karşılık gelen alkan adındaki -an eki yerine -en eki getirilir. 

Çizelge 2.4.2 Hidrokarbonlardan bir hidrojen ayrıldığında oluşan gruplar ve adları 

Aril grubuna başka aril gruplarının bağlanmasıyla çok halkalı bileşik 
formülleri elde edilir. Bunlar yaygın adları ile adlandırılır. 

CH3

Metilbenzen (Toluen)

C2H5

Etilbenzen

Hidrokarbonların Hidrokarbonlardan bir H ayrılınca

Grup adı Formülü Adı Grup adı Formülü Adı

Alkan

CH4 Metan

Alkil

CH3 Metil
C2H6 Etan C2H5 Etil

Siklohekzan Siklohekzil

Alken
CH2 CH2 Eten

Alkenil
CH2 CH Etenil (Vinil)

CH2 CH CH3 Propen
CH CH CH3 1-Propenil

CH2 CH CH2 2-Propenil (Allil)

Alkin
CH CH Etin

Alkinil
CH C Etinil

CH C CH3 Propin CH C CH2 Propinil

Aren

Benzen

Aril

Fenil

CH3 Toluen
CH2 Benzil

Naftalin Naftil

Naftalin Antrasen

CH2 = CH – CH2 – CH3
1-Büten

CH3– CH2– CH2–C  CH.

1-Pentin

C2H5  C2H5

Bütan

C2H5  CH3  C2H5

Pentan

CH3  CH3

Etan
Alkil grubu ile aril grubunun birbirine bağlanmasıyla arenler oluşur. 

Arenlerin adlandırılmasında önce alkil adı, sonra benzen adı okunur.

CH2 = CH – CH2 – CH2– CH2 – CH3
1-Hekzen
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Alkil grupları; alkil, alkenil, alkinil, aril gruplarıyla bağ yaparak organik 
bileşikleri oluşturabildiği gibi halojen veya başka atom ya da atom 
gruplarıyla bağlanarak da organik bileşikleri oluşturabilir. Alkil grubuna 
bağlı olan ve kimyasal tepkimelere yatkın olan bu gruplara fonksiyonel 
grup denir. Çizelge 2.4.3’te organik kimyada çok kullanılan fonksiyonel 
gruplar, bileşik sınıflarının genel adları, formülleri ve bileşiklerin adları 
verilmiştir. Bu çizelgede koyu renkle yazılmış R, Rı, R1, R2, R3 ve R4 
farklı alkil gruplarını gösterir. Açık renkli R ile gösterilen grup  ise çoğu 
zaman alkil grubu olup bazı özel hâllerde hidrojen de olabilir. 

Çizelge 2.4.3 Yaygın fonksiyonel grupların adları, formülleri ve bunlardan türeyen organik bileşikler

Bileşikteki 
Fonksiyonel 

Grup

Bileşik 
Sınıfının 

Genel Adı

Bileşiğin Genel 
Formülü

Örnek Bileşiğin 
Formülü

Bileşiğin 
Adı

R
Alkan R veyaH R R CH3  CH3

Etan

 C C Alken CH R3 R4R1  HCR2
CH3CH2CH  CHCH2CH3

3-hekzen

C C Alkin
R1 C C R2 C2H5  C  C  CH3

2-pentin

Arenler

R CH3 Metil benzen
(Toluen)

X
(-F, -Cl, Br, -I) Alkil halojenür

XR C2H5  Br
Etil bromür

OH
Alkol R OH C3H7  OH

Propil alkol
(propanol)

O Eter R O R CH3  O  CH3
Dimetil eter

 C  H

O
Aldehit

R  C  H

O

CH3  C  H

O
Asetaldehit

 C 

O
Keton

R  C  R

O

CH3  C  CH3

O Propanon
(dimetil keton)

 C  OH

O
Karboksilik asit

R  C  OH

O

C2H5  C  OH

O
Propanoik asit

 N  H

H
Amin

R  N  H

H

C3H7  N  H

H
Propilamin

 N  O

O
Nitro alkan

R  N  O

O

CH3  N  O

O
Nitrometan

C N Nitril CR N CH3  C  N Etannitril

O

C  O  Ester
R  C  O  R

O

C2H5  C  OCH3

O
Metil propanoat

  C  N  H

O H
Amid

R  C  N  H

O H

CH3  C  N  H

O H Asetamid
(Etanamid)

 C  X

O
Açil halojenür

R  C  X

O

CH3  C  Cl

O
Asetil klorür

Fonksiyonel Gruplar
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IUPAC kurallarına göre adlandırma yapılırken ;
1. Düz zincirli alkillerde karbon atomları numaralanır. 

2. Önce fonksiyonel grubun bağlı olduğu C’un numarası yazılır, çizgi 
(  ) çekilerek düz zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen alkilin adı 
yazılır. Formülde düz zincirli alkil grubu dört karbonlu olduğu için türediği 
hidrokarbon, bütandır. Bir hidrojen eksik olduğundan -an eki yerine -il 
eki getirilir, bütil adını alır. Yaygın adlandırmada uç karbon atomu (H 
atomunun ayrıldığı karbon), iki H atomu taşıyorsa n-bütil (n: normal) 
olarak adlandırılır.

Kapalı formülü C4H9  olan alkilin yapı formülleri aşağıda görüldüğü 
gibi 4 farklı şekilde yazılır.

CH3  CH2  CH2  CH2  
1234

Dallanmış alkil formüllerinde uç karbon atomunda bir hidrojen atomu 
varsa alkil grubu, yaygın adlandırmada sekonder alkil adını alır. 

Bir organik bileşiği oluşturan 
atom ya da atom gruplarının, 
bileşiğin özellikleri ve kimya-
sal tepkimeleri üzerinde etkisi 
vardır. Aynı fonksiyonel gruba 
sahip organik bileşikler benzer 
kimyasal tepkimeler verir.

CH3  CH2  CH2  CH2  
1234

 Bütil (n-bütil)

2-Metilpropil 
CH3  CH  CH2  

CH3
123

(izobütil) 2-Metilbütil 

CH3  CH  CH2  CH2 
CH3

1 2 3 4

(izopentil)

3. Alkil grubunda dallanma varsa bağlı atom ve atom grupları en küçük 
sayıları alacak şekilde numaralandırılır. Dallanmanın olduğu karbon 
atomu belirlenir. Örneklerimizde 2 numaralı karbonlarda dallanma olduğu 
görülüyor. Bu durumda alkil gruplarının sistematik adları 2-metilpropil ve 
2-metilbütil; yaygın adlandırma kuralına göre de izobütil ve izopentil 
olur.

Düz zincirli alkil

CH3  CH2  CH2  CH2 CH3  CH  CH2 

CH3

Dallanmış alkiller

CH3  CH2  CH 

CH3

C  

CH3

CH3

CH3

Alkil grubuna fonksiyonel bir grup olan halojenür bağlanmasıyla 
oluşan organik bileşiklere alkil halojenürler denir. Örneğin etil ile 
bromun bağ yaparak oluşturduğu bileşiğin adı etil bromür (Çizelge 
2.2.3)dür. Hidroksil ile alkil grubunun yaptığı bileşikler de benzer şekilde 
adlandırılır. Çizelgede, alkil olarak propil (C3H7− ), fonksiyonel grup 
olarak hidroksil (−OH) alınmıştır. Alkil ve fonksiyonel gruplar birbirine 
bağlanırsa adlandırmada önce alkilin (propil) adı, sonra fonksiyonel 
grubu −OH olan bileşik sınıfının genel adı (alkol) yazılır. Bu durumda 
bileşiğin adı propil alkol olur.

Fonksiyonel gruplar aksi belirtilmedikçe birer radikal gibi düşünülür. 
Örneğin metil grubu çoğu zaman metil radikalidir ve formülünü .CH3 
şeklinde yazmak gerekir. Fakat gösterimdeki nokta, çoğu zaman ihmal 
edildiği için −CH3 şeklinde gösterilir.

Sekonder alkiller adlandırılırken sec- ön eki ve alkilin adı yazılır. 
Bu durumda sistematik adı 1-metilpropilin yaygın adı sec-bütil; 
1-metilbütilinki  sec-pentil  olur.

Birinci formül düz zincir hâlinde, diğerleri dallanmış hâldedir. Bu 
durumda alkil gruplarını nasıl adlandırmalıyız?

1-Metilpropil (sec-bütil)
CH3  CH2  CH  

CH3
123

CH3  CH2  CH2  CH 

CH3
134

1-Metilbütil (sec-pentil)

2
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Dallanmış alkillerde uç karbon atomunda hidrojen atomu yoksa 
yaygın adlandırmada tersiyer alkil olarak adlandırılır. Tersiyer alkiller 
adlandırılırken ter- ön eki ve alkilin adı yazılır. Bu durumda yanda 
görüldüğü gibi sistematik adı 1,1-dimetiletil olan alkilin yaygın adı ter-
bütil olur. 

Yanda 2,2-dimetilpropilde alkillerin bağlı olduğu 2 numaralı karbon 
atomunda hidrojen bağlı değildir. Bu durumda 2,2-dimetilpropil yaygın 
adlandırmada neopentil olarak adlandırılır. 

2

(ter-bütil)

CH3  C 

CH3

CH3

1

1,1-Dimetiletil 

Yaygın isim olarak kullanılan izopentil, sec-pentil, ter-bütil ve 
neopentil, IUPAC tarafından da kabul edilmiş adlardır. Kısaltmalar  
s-(sec) ve t-(ter-) sembolleriyle de gösterilebilir.

2,2-Dimetilpropil

CH3  C  CH2

CH3

CH3

123

 (neopentil)

Aynı sayıda karbon içeren hidrokarbonlar, hidrofob ve apolar 
moleküller olduklarından suda çözünmezler. Örneğin C3H8 ve C4H8 
suda çözünmez.

Alkillere heteroatomlar bağlandığında elde edilen bileşiklerin kimyasal 
tepkimeye ilgileri, aynı sayıda karbon içeren hidrokarbonlardan daha 
fazladır. Doymuş hidrokarbonlar kimyasal tepkimelere karşı isteksizdirler, 
yanma ve yer değiştirme tepkimeleri verebilirler. Alken ve alkinler ikili 
ve üçlü bağlardaki π bağları nedeniyle biraz daha aktiftirler.  Organik 
bileşiklerde fonksiyonel gruplar bazı reaksiyonlarda anyon, bazılarında 
katyon gibi davranır. Bu durum heteroatom içeren alkillerin aynı sayıda 
karbon içeren hidrokarbonlara göre kimyasal tepkimelere daha yatkın 
olmasını sağlar.

Heteroatom İçeren Organik Bileşiklerin Fiziksel 
ve Kimyasal Özellikleri

Çizelge 2.4.4 Bütan ve bazı 
heteroatom içeren organik 
bileşiklerin erime ve kaynama 
noktaları

İsim (e.n.oC) k.n.oC)

Bütan -138 -0,5

Bütanol -88,6 117,7

Etoksietan -116 34,6

Bütilamin -51 78

CH3  CH2  CH2  OH

HidrofilHidrofob

Propil alkol
CH3  CH2  CH2  COOH

HidrofilHidrofob

Bütanoik asit

Alkil gruplarına hidroksil (−OH) ve karboksil (−COOH) grubu gibi 
heteroatomlar bağlı ise molekülün hidrofil (suyu seven) kısmı polar 
olduğundan suda çözünmeleri kolaylaşır.

Alkil gruplarına halojen( X), hidroksil( OH), formil ( CHO), karboksil    
( COOH) gibi heteroatom içeren gruplar bağlanabilir. Alkillere 
heteroatomlar bağlandığında elde edilen organik bileşiklerin fiziksel ve 
kimyasal özellikleri, aynı sayıda karbon içeren hidrokarbonlarla aynı 
mıdır? 

Halojen atomlarının elektronegatiflik değeri karbon atomunun 
elektronegatiflik değerinden büyüktür. Karbon-halojen (C X) bağları, 
polar bağlardır ve alkil halojenür molekülleri arasında dipol dipol 
etkileşimleri söz konusudur. Heteroatom içeren organik bileşiklerde 
alkile bağlı halojenür sayısı arttıkça fiziksel özellikler değişir (Erime 
ve kaynama noktası vb. artar.). Alkile farklı halojenür bağlanması 
hâlinde (grupta  F’dan I’a doğru inildikçe) de aynı durum olur. Alkillere 
heteroatomlar bağlandığında oluşan bileşiğin kütlesinde ve hacminde, 
aynı sayıda karbon içeren hidrokarbonlara göre bir artış olur. Sonuç 
olarak heteroatom içeren bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin 
aynı sayıda karbon taşıyan hidrokarbonlardan farklı olduğu söylenebilir. 

Alkoller ve karboksilli asitler, kendileri gibi polar olan alkil halojenürlü 
bileşiklerden farklı olarak aralarında hidrojen bağı da yaparlar. Hidrojen 
bağı, dipol-dipol etkileşimlerinden daha kuvvetlidir. Bu yüzden alkoller, 
karboksilli asitler, aynı sayıda C atomu içeren hidrokarbonlardan daha 
yüksek erime ve kaynama noktasına sahiptir. Bütan ve bazı heteroatom 
içeren organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları Çizelge 2.4.4’te 
verilmiştir.
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2.4.2. Birden Çok Fonksiyonel Grup İçeren 
Bileşiklerin Adlandırılması 

Birden çok fonksiyonel grup içeren bileşiklerin fiziksel ve kimyasal 
özellikleri, kendilerini oluşturan fonksiyonel grupların özelliklerinden 
farklıdır. Bu nedenle birden çok fonksiyonel grup içeren bileşikler basit 
bileşik sınıflarına dahil edilmez. 

Yapısında tek fonksiyonel grup olan organik bileşiklerin 
adlandırılmasında fonksiyonel grubun genel adını kullandık. Organik 
bileşiklerin birden çok fonksiyonel grup içermesi hâlinde adlandırmayı 
nasıl yapacağız? Bu sorunun cevabını dioller, hidroksialdehitler, 
hidroksiketonlar, dikarbonil bileşikleri, hidroksi asitler, keto asitler ve 
dikarboksilik asitlerin adlandırılmalarını yaparak öğrenelim. 

Yapısında iki −OH grubu olan bileşiklere dioller, üç −OH grubu 
olanlara trioller denir. Adlandırılırken −OH grubuna sahip en uzun 
zincir, ana zincir olarak seçilir ve numaralamaya −OH grubunun yakın 
olduğu uçtan başlanır. −OH  grubunu bulunduran karbonların numaraları 
aralarına virgül konularak yazıldıktan sonra çizgi çekilir, ana zincirdeki 
karbon  sayısına  karşılık  gelen  hidrokarbonun adı ve iki −OH varsa         
–diol, üç tane −OH varsa –triol eki getirilir. 

Fonksiyonel gruplar tepkimede üstlendikleri role göre katyon veya 
anyon olabilirler. H3C CO Cl bileşiğindeki asetil grubuna katyon 
gözüyle bakmak daha uygundur. Asetilklorür molekülü polardır. 
Asetilklorürde Cl atomu kısmen negatif, C atomu ise kısmen pozitif yük 
yoğunluğuna sahiptir.

Li-CH3 bileşiğinde metil grubunu anyon gibi düşünmek en iyisidir. 
Çünkü metil lityum molekülü polardır. Metil lityumda Li atomu kısmen 
pozitif yüklü iken CH3 molekülü kısmen negatif yüklüdür. 

O

CH3  C++Cl-
O

CH3  C  Cl
Asetil 

katyonu
AsetilklorürKlor

anyonu

CH3-F bileşiğinde metil grubunu katyon veya radikal gibi düşünmek 
mümkündür, hatta katyon saymak daha uygundur. Çünkü metil florür 
(florometan) molekülü polardır. Metil florürde CH3 molekülü kısmen 
pozitif yüklü iken F atomu kısmen negatif yüklüdür. 

Li+  +  CH3
- LiCH3

Lityum
katyonu

Metil lityumMetil 
anyonu

CH3
+ +  F-

Metil 
katyonu

CH3F
Metil florürFlor 

anyonu

CH2OH

CH2OH

CH2OH

CHOH

CH2OH
1,2,3-Propantriol 

(Gliserin)
1,2-Etandiol 

(Glikol)

1 1

2 2

3

Hidroksi aldehit ve hidroksi ketonlar, hem hidroksil (−OH) hem de 
karbonil (

O

C ) grubu bulunduran bileşiklerdir. Adlandırılırken ikili
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bağın bulunduğu karbon atomu en küçük sayıyı alacak şekilde numara 
verilir.

Dikarbonil bileşikleri; dialdehitler, aldehit-ketonlar ve diketonlardır. 
Adlandırılırken karbonil grupları en küçük sayıyı alacak şekilde ana 
zincir numaralandırılır. Oksijenin bağlı olduğu karbon numaraları yazılır, 
çizgi çekildikten sonra da ana zincirdeki karbon sayısına karşılık gelen 
hidrokarbonun adına, fonksiyonel gruplar keton ise karbonil grubu 
sayısına göre –dion ve –trion, aldehit ise –dial ve –trial ekleri getirilir .

Keto asitler, molekülünde C  O grubu bulunan karboksilik 
asitlerdir. Adlandırılırken karboksilik asit en küçük   sayıyı alacak şekilde 
ana zincir numaralandırılır. Karbonil grubu okso- ön eki ile tanımlanır. 
Ana zincirdeki karbona karşılık gelen hidrokarbonun adı yazılır, sonra 
karboksilik asidin –oik asit eki getirilir. 

3-Hidroksibütanal

CH3  CH  CH2  C  H

OH O
1234

4-Hidroksi-4-metilpentan-2-on 
(Diaseton alkol)

CH3  C  CH2  C  OH

CH3

CH3
O

1 2 3 4

5

CH3  C  COOH

O

2-Oksopropanoik asit 
(Pirüvik asit)

CH3  C  CH2  COOH

O

3-Oksobütanoik asit 
(Asetoasetik asit)

234 1

H  C  CH2  CH2  C  H

OO

1,4-Bütandial 
(Süksindialdehit)

1 2 3 4
CH3  C  CH2  C  CH3

OO

2,4-Pentandion 
(Asetilaseton)

1 3 4 52

Hidroksi asitler, yapısında hidroksil (−OH)) ve karboksil (−COOH) 
grubu bulunduran bileşiklerdir.  Adlandırılırken karboksil grubu en küçük 
sayıyı alacak şekilde ana zincir numaralandırılır. Hidroksil grubunun 
bağlandığı karbonların numaraları yazılır, kısa çizgi çekildikten sonra 
ana zincirin karbon sayısına karşılık gelen hidrokarbon adının önüne 
hidroksi sonuna da –oik asit eki getirilir.

Dikarboksilik asitler, molekülünde iki karboksil asit grubu bulunan 
organik asitlerdir. Adlandırılırken ana zincirdeki karbon sayısına 
karşılık gelen hidrokarbonun adı yazıldıktan sonra –dioik asit eki 
getirilir.

OH  C  C  OH

O O

Etandioik asit 
(Okzalik asit)

OH  C  CH2  CH2  C  OH

OO

Bütandioik asit 
(Süksinik asit)

COOH

H  C  OH

2-Hidroksipropanoik asit
(Laktik asit)

H  C  H

CH3

2-Hidroksietanoik asit
(Glikolik asit)

COOH

H  C  OH

H



CH3

CH3

HH

HH CH3

CH3

H

H

H

H

Antibiyotik üretiminde daha ucuz yöntemler 
bulmak için çalışmalar yürüten Alman ilaç firması 
Chemie Grünenthal (Şemi Gürünental), kimyasal 
bir kaza eseri bulduğu ilaca Thalidomide 
(Talidomid) adını verdi. Üretici firma, ilacın zararsız 
olduğunu ve önemli bir yan etkisinin olmadığını 
duyurdu. Thalidomide, hamileliğe bağlı bulantı ve 
kusmaları önlemek amacıyla piyasaya sürüldü. 
İlacı kullanan hastaların bebekleri, kolsuz veya 
bacaksız doğdu. Bu hataya aynı molekülün bir 
izomerinin neden olduğu anlaşıldı.

Organik Bileşiklerde İzomerlik5

İçerik
 

2.5.1 Organik Bileşiklerde İzomerlik

(R)-thalidomide

(S)-thalidomide
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2.5.1 Organik Bileşiklerde İzomerlik 

C3H8O kapalı formülüyle gösterilen iki yapı formülü vardır. Bunlar 
Propil alkol (propanol) ve etilmetil eter (metoksietan) molekülüdür. Bu 
molekülleri oluşturan atomların bağ sayıları aynı olmasına rağmen 
atomların düzlemde veya uzaydaki düzenleri farklıdır. Oksijen atomu 
alkol bileşiğinde hidroksil grubunu oluştururken eterde karbon atomları 
arasında köprü görevi görmektedir. Molekül formülleri aynı, yapı 
formülleri farklı olan bileşiklere izomer denir. Çizege 2.5.1’de verilen, 
propil alkolün izomeri, etilmetil eterdir. 

Birbirinin izomeri olan bileşiklerin erime ve kaynama noktaları 
oldukça farklıdır. Çizelge 2.5.1 incelendiğinde propil alkolün erime ve 
kaynama noktasının izomeri olan etilmetil eterden farklı olduğu görülür. 
Bu durum, izomerlerin fiziksel özelliklerinin aynı olmadığını gösteriyor. 
Bu bileşiklerin değişik fonksiyonel gruplar içermesi nedeniyle kimyasal 
özellikleri de birbirinden farklıdır. Propil alkol kimyasal tepkimelere 
yatkınken izomeri olan etilmetil eter daha az yatkındır.

Aşağıda verilen molekül çiftlerinin her bakımdan özdeş moleküller 
olup olmadığını inceleyelim. 

Kapalı 
Formülü Yapı Formülü Adı e.n. (oC) k.n. (oC)

Kimyasal 
Tepkimeye 
Yatkınlık

C4H10

CH3  CH2  CH2  CH3
   n-bütan -138 -0,5 Az

CHCH3 CH3

CH3

 

2-metilpropan

 (İzobütan)
-159 -12 Çok

C3H8O

C2H5  CH2  OH Propil Alkol -126,2  97,2 Çok

CH3  O  C2H5 
Etilmetil eter -113  7,4 Az

Çizelge 2.5.1 C4H10 ve C3H8O bileşiklerinin izomerleri ve bazı özellikleri

Cl

Cl

H H

H
H

C  C

Cl

Cl

H
H

H
H

C  C

(I) 1,1-Dikloroetan (II) 1,1-Dikloroetan

1 12 2

Cl Cl

H
H

H

HC  C
Cl

Cl

H H

H
H

C  C

(III) 1,2-Dikloroetan (IV) 1,1-Dikloroetan

1 1 22

Organik kimyada aynı molekül formülüne sahip birden fazla bileşik 
olabilir. Bu bileşiklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı mıdır? Bunlar 
birbiriyle özdeş midir? Bu soruların cevaplarını bulmak için molekül 
formülü aynı, yapı formülleri farklı olan bileşikleri inceleyelim.

Çizelge 2.5.1’de, kapalı formülleri C4H10 ve C3H8O olan organik 
bileşiklerin farklı yapı formülleri, adları, erime-kaynama noktaları 
verilmiştir. Ayrıca aynı kapalı formüle sahip yapı formüllerinin kendi 
aralarındaki  kimyasal tepkimeye yatkınlıkları da gösterilmiştir. Çizelgede 
C3H8O formülüne sahip kaç tane yapı formülü vardır, aralarındaki farklar 
nelerdir?



145

ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

ORGANİK BİLEŞİKLERDE İZOMERLİK
2

Yapısında C C, C N ve C O gibi tek bağ bulunduran organik 
moleküllerde tek bağ etrafında serbestçe dönme olabilir. İkili ve üçlü 
bağ etrafında dönme olmaz. 

I. formülde iki numaralı karbon sabit olmak koşulu ile bir numaralı 
C’a bağlı atomlar tek bağ etrafında kırmızı ok yönünde döndürülürse II. 
formülün aynısı elde edilir. Her iki formülde 1,1-dikloroetanın formülüdür 
ve özdeştir. III. formülde iki numaralı C sabit olmak koşulu ile bir numaralı 
C tek bağ etrafında kırmızı ok yönünde döndürülürse IV. formülün aynısı 
elde edilemez. III ve IV. formüller birbirinden tamamen farklı maddelerin 
formülleridir ve özdeş değildirler.

Aynı molekül formülüne sahip organik bileşikleri oluşturan atomların 
düzlemde ya da uzaydaki konumları farklı ise izomerlik söz konusudur. 
Organik bileşiklerde değişik izomerler vardır. İzomerler, yapı izomerliği 
ve stereoizomer olmak üzere ikiye ayrılır.

Doymuş hidrokarbon olan alkanlarda zincir ve dallanma izomerliği 
görülür. Metan, etan ve propanın izomerleri yoktur. Bunu farklı yapı 
formülleri yazılamadığından anlayabiliriz. Aşağıdaki yapı formüllerini 
inceleyerek de bu bileşiklerin izomeri olmadığını görebilirsiniz.

Bütanın iki tane izomeri olduğunu Çizelge 2.5.1’de görmüştük. 
Karbon sayısı arttıkça izomer sayısı da artar mı? Beş karbonlu pentan 
molekülünü inceleyerek bu sorunun cevabını bulmaya çalışalım.

Pentan için aşağıdaki gibi bir yapı formülü de yazılabilir. Fakat bu 
formül yukarıdaki 2-metilbütan (izopentan)ın özdeşi olduğu için pentanın 
izomeri değildir.

Molekül formülleri aynı, yapı formülleri farklı olan bileşiklere yapı 
izomerleri denir. Yapı izomerleri de atomların bağlanma durumlarına 
göre üç grupta incelenir.

CH3 CH2 CH3  (propan)  aşağıdaki gibi iki farklı şekilde yazılıyor 
gibi görünse de formüllerdeki zincirin uçlardan kıvrılması farklı bir  yapı 
oluşturmaz.

1) Yapı İzomerliği

a) Zincir ve Dallanma İzomerliği

İzopentan

CHCH3 CH2 CH3

CH3

Propan Propan

CH2 CH3

CH3

CH2CH3

CH3

Metan

CH

H

H

H

Etan

CH

H

H

C

H

H

H

CH3  CH2  CH2  CH2  CH3
n-pentan

(k.n. 36 oC, e.n. -130 oC)

(izopentan)
2-Metilbütan 

(k.n. 28 oC, e.n. -160 oC)

CHCH3 CH2 CH3

CH3

(neopentan)
2,2-Dimetilpropan 

(k.n. 9,5 oC, e.n. -20 oC)

CCH3 CH3

CH3

CH3
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Pentanın izomer sayısı görüldüğü gibi 3’tür. Alkanlardaki C atomu 
sayısının artmasıyla izomer sayısı da artar. Çizelge 2.5.2’de doymuş 
hidrokarbonlardaki karbon sayısının artmasıyla izomer sayısının da 
arttığını görebiliriz. 

Zincir yapısına sahip moleküllerin, aynı molekül formülüne sahip 
halkalı yapıdaki bazı moleküllerle izomer olduğu görülür. Örneğin 
2-büten ve siklobütanın molekül formülü C4H8’dir. Düz zincirli 2-bütenle 
halkalı yapıya sahip siklobütanın birbirinin halka-zincir izomeri olduğunu 
görüyoruz.

Halka-zincir izomerine bir başka örnek de C5H10 molekül formülüne 
sahip olan 2-penten ve siklopentandır.

Fonksiyonel grubun farklı karbon atomlarına bağlanmasıyla oluşan 
izomerlere konum izomerisi denir. Aşağıdaki örnekte 1-bütanolde            
–OH grubu 1 numaralı C’a bağlıyken 2-bütanolde 2 numaralı C atomuna 
bağlıdır. Aşağıda fonksiyonel grup olan –OH’in farklı C atomlarına 
bağlandığını ve bundan dolayı konum izomerliği olduğunu görüyoruz. 

Aromatik hidrokarbonlarda da konum izomerliği vardır. Benzen 
halkasına iki atom veya atom grubu üç farklı konumda bağlanabilir. 

Üç çeşit konum izomeri olur. Adlandırma yapılırken de atom veya 
atom grupları 1 ve 2 numaralı karbon atomuna bağlanıyorsa  o- orto,

Karbon
sayısı

Alkanın 
adı

İzomer 
sayısı

1 Metan 
2 Etan 

3 Propan 
4 Bütan 2
5 Pentan 3
6 Hekzan 5
7 Heptan 9
8 Oktan 18
9 Nonan 35

10 Dekan 75

Çizelge 2.5.2 Doymuş 
hidrokarbonlarda izomer sayısı

2-Büten

CH3  CH  CH  CH3

Molekül formülü C6H12 olan bileşiğin halka-zincir izomerlerini yazınız.

3-Hekzen

Siklohekzan

CH3  CH2  CH   CH  CH2  CH3

C6H12 molekül formülüne sahip siklohekzanın 3-hekzen dışında 
izomeri var mıdır? 

Çözüm:

b) Konum İzomerliği 

Siklobütan

4

2-Bütanol

CH3 CH3CH CH2

OH
2 3 41

1-Bütanol

CH3  CH2  CH2  CH2  OH
23 1

orta meta para

2
2

2

3 3 3
4 4 4

5 5 5

6 6 6

1 1 1

2-Penten

CH3  CH  CH  CH2  CH3
Siklopentan
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Aldehit ve ketonlarda molekül formülü, CnH2nO şeklindedir. Bu yüzden 
aynı C sayısına sahip olan aldehit ve ketonlar birbirinin fonksiyonel grup 
izomeridir.

CH3  CH2  OH CH3  O  CH3
Etil alkol Dimetil eter

(k.n. 34,6 oC, e.n. -116 oC) (k.n. -25 oC, e.n. -140 oC)

Kapalı formülleri aynı olan alkol ve eterler birbirinin fonksiyonel 
izomeridir. Bu izomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri birbirinden 
farklıdır.

Diklorobenzenin orto, meta ve para konumlarını gösteren izomerlerini 
yazınız.

c) Fonksiyonel Grup İzomerliği

Birbirinin izomeri olan moleküllerde atomların birbirine bağlanma  
düzenleri aynı, uzaydaki yönelişleri farklı olabilir. Bu tür izomerlere 
stereoizomer denir. Stereoizomerler geometrik izomer ve optik izomer 
olmak üzere iki türlüdür:

2) Üç Boyut İzomerliği (Stereoizomerlik)

CH3

CH3

CH3

CH3

o-Dimetilbenzen m-Dimetilbenzen p-Dimetilbenzen
(1,2-Dimetilbenzen) (1,3-Dimetilbenzen) (1,4-Dimetilbenzen)

CH3

CH3

1 1

22
33 55

44

66

1
2

35

4

6

Aynı sayıda C atomu taşıyan karboksilik asitler ile esterler birbirlerinin 
fonksiyonel grup izomeridir. Çünkü her ikisinin de kapalı formülü 
CnH2nO2’dir.

1-Bütanal

CH3 C

O

HCH2 CH2
2-Bütanon

(Metiletil keton)

C

O

CH2CH3 CH3

1 ve 3  numaralı karbon atomuna bağlanıyorsa m- (meta), 1 ve 4  
numaralı karbon atomuna bağlanıyorsa p- (para) ön ekleri kullanılır. 
Aşağıda, 2 metil grubunun benzen halkasına bağlandığı bir örnek 
verilmiş olup konum izomerliği de görülmektedir.

A. Geometrik İzomerler
Geometrik izomerleri cis-trans ve konformasyon izomerliği olmak 

üzere iki alt grup altında inceleyebiliriz:

Bütanoik asit

CH3
C

O

OHCH2 CH2
Etil etanoat

C

O

OC2H5CH3

(Etil asetat)
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Yukarıda görüldüğü gibi cis-1,2-dikloroetende Cl atomları düzlemin 
aynı tarafında yer alırken trans-1,2-dikloroetende zıt yönlerde yer 
almıştır.

İkili bağın ucundaki karbonlardan birine aynı atom veya atom grubu 
bağlıysa veya ikili bağın ucundaki karbonlara bağlı bütün gruplar farklı ise 
cis-trans (geometrik) izomerliği görülmez. Örneğin 1,1-dikloropentende 
ikili bağın ucundaki karbonlardan birine aynı atom veya atom grubu 
bağlıysa ya da 1-kloro-1-bromopentende olduğu gibi ikili bağın ucundaki 
karbonlara bağlı bütün gruplar farklı ise geometrik izomeri yoktur. 

Sikloalkan molekülleri düzlemseldir. Karbon atomlarına bağlı atom 
veya atom grupları bu düzlemin dışında olduklarından cis-trans izomerlik 
oluşabilir. Bu durumu siklohekzan türevleri üzerinde inceleyelim.

Cl Cl

H H
C C

Cl

Cl H

H
C C

cis-1,2-Dikloroeten
(e.n. 60 oC e.n. -80 oC)

trans-1,2-Dikloroeten
(e.n. 47 oC e.n. -50 oC)

a) Cis-trans İzomerliği
Cis-trans izomerisi daha çok alken ve sikloalkanlarda görülür. 

Alkenlerdeki ikili bağ, bağ eksenleri etrafındaki dönmeleri engeller. Bu 
durum cis-trans izomerliğine yol açar. Aynı düzlem üzerindeki atom ya 
da atom grupları iki farklı konumda ise bunlara cis-trans izomerisi 
denir. Alkenlerden 1,2-dikloroetenin cis-trans izomerliğini inceleyelim.

Pentenin bazı izomer çeşitleri ikili gruplar hâlinde aşağıda verilmiştir. 
Bu grupların izomer çeşitlerini ve formüllerinin adlarını yazınız.

cis-1,2-diklorosiklohekzanda klor atomları aynı tarafta yer alırken 
trans-1,2-diklorohekzanda farklı taraflarda yer alır.

cis-1,2-Diklorosiklohekzan trans-1,2-Diklorosiklohekzan

Cl

Cl

Cl

Cl

CH2 CH CH2 CH2 CH3

CH3

C2H5

Cl

Cl
C C

CH3

C2H5

Cl

Br
C C

1,1-Dikloropenten 1-Kloro-1-bromopenten

H3C

H H
C C

C2H5
a.

b.

H3C

C2H5H

H
C C

CH2

CH2H2C

H2C CH2
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Molekülde sigma bağı etrafında grupların serbestçe dönmesi, çok 
sayıda molekül şekilleri elde edilmesini sağlar. Bu şekillere molekülün 
konformasyonları ve bu izomeriye konformasyon izomeri denir. 
Bağ çevresindeki dönmeler nedeniyle oluşan bu yapılara konformer 
(rotamer) denir. Tek bağ etrafında dönme olduğu için konformerler 
birbirine dönüşebilirler. Konformasyonlar üç boyutlu formüller, top-çubuk 
formülü gibi farklı şekillerde gösterilebilir. Konformerler farklı bileşikler 
değildir, tek bir molekülün uzaydaki farklı şekilleridir.

B. Optik İzomeri (Optikçe Aktiflik): Kurşun kalem, kaşık, tabak, 
su bardağı gibi cisimlerin aynadaki görüntüleri kendileriyle özdeştir. 
Bu cisimler aynadaki görüntüleriyle üst üste getirildiklerinde bire bir 
örtüşürler (Şekil 2.5.1).

b) Konformasyon İzomerliği

Birçok cismin ayna görüntüsü yukarıda verdiğimiz örneklerden farklı 
olarak kendileri ile çakışmaz. Bir çift eldiven düşününüz. Sol tekinin ayna 
görüntüsü kendisi ile çakışmaz. Aynadaki görüntüsü sağ tekine benzer. 
Bildiğiniz gibi sol elinize giydiğiniz eldiveni sağ elinize giyemezsiniz. 
Aynı şekilde sol elinizin ayna görüntüsü sağ elinize benzer ve sol eliniz, 
ayna görüntüsü ile üst üste çakıştırılamaz (Şekil 2.5.2). 

Şekil 2.5.1 Bardak, tabak, kalem ve çay kaşığının aynadaki görüntüleri

Şekil 2.5.2 Sağ ve sol elin ayna görüntüsü çakışmaz

Bazı moleküllerin formülleri de aynı sağ ve sol elde olduğu gibi 
ayna görüntüsü ile çakıştırılamaz. Örnek olarak D-gliseraldehitle 
L-gliseraldehidi verebiliriz.

Ayna

AynaAynaAyna Ayna

Ayna L-GliseraldehitD-Gliseraldehit

C

CH2OH CH2OH

HOH * CHO H*
CHO CHO

H

Top çubuk modeliÜç boyutlu formül

H

H
H

HC  C
H

Üç boyutlu formül

H

H H
H H

H

C  C
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Asimetrik C atomu taşıyan, ayna görüntüsüyle üst üste çakışmayan 
moleküllerin her birine enantiyomer adı verilir. Asimetrik molekül ve 
onun ayna görüntüsü bir çift enantiyomer oluşturur. Örneğin amino asit 
olan alaninin ayna görüntüsü birbiriyle çakışmaz. Birbirinin enantiyomeri 
olan alanin moleküllerinin bir tane asimetrik C atomu vardır.

CH Cl Cl

Br

I

C H

I

Br

Şekil 2.5.3 Asimetrik bir molekül olan bromokloroiyodometan’ın ayna görüntüleri

AynaAyna

C

I

Br

H Cl* C

Br

HCl *

Bu formüllerden görüldüğü gibi iki farklı gliseraldehit vardır. 
D-gliseraldehitte −OH sağda, L-gliseraldehitte soldadır. Böyle 
moleküllere asimetrik (kiral) moleküller denir. Bu durum onların 
kimyasal özelliklerini de etkiler. Bir molekülün asimetrik olması için 
genellikle sp3 hibritleşmesi yapmış C atomuna, dört farklı atom ya da 
atom grubu bağlanmış olmalıdır. Moleküldeki dört değişik atomun ya da 
grubun bağlı olduğu karbon atomuna asimetrik karbon atomu denir ve 
üzerine yıldız  işareti koyulur (Şekil 2.5.3). 

I

Bir molekülde birden fazla asimetrik C atomu  bulunabilir. Bu bölümde 
birden çok asimetrik karbon atomu içeren bileşiklere girmeyeceğiz. 

Enantiyomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri büyük ölçüde 
birbirinin aynıdır. Fakat enantiyomerler diğer asimetrik moleküllerle 
tepkimelerinde ve polarize ışık ile etkileşimlerinde farklılıklar gösterir. 
Biri polarize ışık düzlemini sağa çevirirken diğeri sola çevirir. Polarize 
ışığın titreşim düzlemini değiştiren maddeler optikçe aktif olduğundan 
enantiyomerler de optikçe aktiftir ve biri diğerinin optik izomeridir.

Enantiyomerlerin yalnız kiral özellikleri farklıdır. Bu nedenle damıtma 
ve kristallendirme gibi bildiğimiz yöntemlerle ayrılamazlar. Ancak kiral

Asimetrik C atomu taşımayan dolayısıyla ayna görüntüleri kendileri 
ile çakışan moleküllere ise simetrik moleküller denir. Örneğin                
cis-1,2-dimetil siklobütan molekülü ayna görüntüsü ile üst üste çakışır.

H3N+– C – H
COO-

CH3

H– C –+NH3

COO-

CH3

AYNA

Ayna
D-Alanin

C

COO

CH3

H3N * H

L-Alanin

C NH3
*

COO

CH3

H

CH3CH3

H H
Asıl molekül Molekülün ayna görüntüsüAyna

CH3CH3

H H
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Hermann Emil Fischer:
( 9.10.1852, - 15.07.1919) 
Alman kimyager.
Kimya ile biyoloji arasında bir 
ilişki kurdu ve bu incelemeleri 
stereokimya araştırmalarına 
bağladı. 1902 yılında Nobel 
Kimya Ödülü’nü kazandı.

Emil Fischer (Emil Fişer), optikçe aktif olan bileşiklerin yapılarının 
belirlenmesinde (+) -gliseraldehidin temel bileşik olarak alınmasını 
ve (+) -gliseraldehidin D- (dekstrorotatori, Lat. dexter, sağ) bunun 
enantiyomeri olan (-)-gliseraldehidin L- (levorotatori, Lat. laevus, sol)  
sembolüyle gösterilmesini önerdi ve bu öneri bilim insanları tarafından 
benimsendi. Buna göre gliseraldehid enantiyomerleri D-gliseraldehit ve 
L-gliseraldehit olarak yazıldı. 

L-Gliseraldehit

C

CHO

CH2OH

HO H*

D-Gliseraldehit

C OHH *
CHO

CH2OH

D-L gösteriminin (+) ve (-) ile ifade edilen çevirme açısıyla ilgisi 
yoktur. D-L gösterimi bileşiğin yapıları ile ilgilidir. D- yapısına sahip olup 
da polarize ışığı sağa  (+)- çeviren bileşikler olduğu gibi sola (-)- çeviren 
bileşikler de vardır. Örneğin D-(+)- gliseraldehit polarize ışığı sağa 
çevirirken, D-(-)-laktik asit sola çevirir.

Optikçe aktif bileşiklerin D- ve L- simgeleriyle gösterilişi karbonhidrat 
ve amino asit kimyasında kullanılmaktadır. Fakat günümüzde 
kullanılmamaktadır. Optikçe aktif maddelerin, polarize ışığı sağa mı 
yoksa sola mı çevireceği molekül yapısına bakılarak belirlenemez, 
deneysel olarak bulunur. Biyolojik moleküllerin birçoğu enantiyomerik 
yapıya sahiptir. Örneğin glukoz ve galaktoz enantiyomerik yapıya 
sahiptir.

maddelerle tepkimeye sokularak veya polarize ışık ile etkileşimlerinde 
gösterdikleri farklılıktan ayrılabilirler. Konformerler ise tek bağ etrafında 
dönerek birbirlerine kolayca dönüşebildiklerinden ayrılamazlar.  

Her yöne 
yayılan ışık

Işık kaynağı Polarlayıcı  Organik çözelti kabı Analizör Gözlemci

Polarize ışık 
(tek yön)

Yönü değişen 
polarize ışık

Şekil 2.5.4 Polarimetrenin polarize ışığı çevirmesi

Polarize Işık

Doğal ışık, her doğrultuda yani her düzlemde titreşerek yayılır. Doğal 
ışık, kalsit (CaCO3) kristalinden geçirildiğinde tek bir düzlem boyunca 
titreşen ışık elde edilir. Bir düzlem boyunca yayılan ışığa polarize ışık 
denir. Bu ışık enantiyomerlerden birini içeren bir çözeltiden geçirilirse 
ışığın yayılma düzlemi sağa ya da  sola çevrilir. Polarize ışığın yayılma 
düzlemini sağa çeviren enantiyomer, adlandırmada (+) işareti ile, sola 
çeviren (-) işareti ile ifade edilir (Şekil 2.5.4).
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Burada bir belirsizlik vardır. Bu belirsizliği gidermek için Chan (çen), 
Ingold (İngolt) ve Prelog (Pirelok) yeni bir sistem önermişlerdir. Bu 
sisteme R-S sistemi denir. Bu sisteme göre en küçük grup, asimetrik 
karbon atomunun arkasına getirilir. Kalan grupların büyükten küçüğe 
doğru sıralanışı saat yönünde ise R-, saat yönünün tersi yönde ise 
S- ön eki getirilir (ek: en küçük, eb: en büyük, b: büyük, o: orta).

C

COOH

OH H

C

COOH

OHH

Üst kısımdaki gruba göre L-

Alt kısımdaki gruba göre D-

Saat yönünün tersi
S

C*
ek

ebb

o
C*

eb

b o

Saat yönünde
R

C
ek

ebb

o* C*

ebb

o

D-Glukoz

C

C

C C

CH2OH

OH

OH

OH

H

H

H

CHO H

C

C

CH2OH

OH

OH

H

H

C

C

H

H

C

C

CH2OH

OH

OH

H

H

C

C

OH

OH

H

H

L-Glukoz

C

O
C

CH2OH

OHH

H

C

C

HO

HO

HO

H

H

H

O
C

H

D-Galaktoz L-Galaktoz

** * *

O
C

H O
C

H

HO

HO

Bağlı atom ve atom gruplarını büyükten küçüğe doğru sıralamak için;

1- Atom numarası büyük olan elementler en büyük kabul edilir. 
Örneğin organik bir bileşikte Br, Cl, O, C ve H elementleri asimetrik 
karbona bağlı ise büyükten küçüğe doğru 35Br > 17Cl > 8O > 6C > 1H 
şeklinde sıralanır.

2- Asimetrik karbon atomuna bağlı atom gruplarının ilk atomu  aynı ise 
bağlı gruplardaki ikinci veya üçüncü atomların atom numaraları dikkate 
alınır. Hangisinin atom numarası büyükse ilk sıraya yazılır. Örneğin 
bağlı grupların COOH, COH, CH3 olduğunu varsayalım. Gruplarda 
ilk atomlar (C) aynı olduğundan ikinci atomlara bakılır. COOH’ta iki   

R-S Adlandırma Sistemi

Optikçe aktif bileşiklerin D-, L- simgeleriyle gösterilişi karbonhidrat 
ve amino asit kimyasında rahatlıkla kullanılırken bazı bileşikler için 
yetersiz kalabiliyor. Örneğin optikçe aktif tartarik asidin formülü  
yazıldığında, kesikli çizginin alt kısımdaki gruba göre D-, kesikli 
çizginin üst kısmındaki gruba göre L- ön eki alması gerekiyor. 
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Kalan grupları büyükten küçüğe doğru sıralarsak sıralama 
OH>CH3CH2>CH3 şeklinde olur. Bu sıralama (Şekil 1) saat yönünün 
tersi olduğundan bileşik S ön eki getirilerek adlandırma yapılır. Sıralama 
saat yönünde olduğunda (Şekil 2) bileşik R ön eki getirilerek adlandırılır. 
Bu durumda 2-bütanolün R-S sistemine göre adlandırılması aşağıdaki 
gibi olur.

Aşağıdaki bileşikleri R-S adlandırma sistemine göre adlandırınız.

R-2-Bütanol S-2-Bütanol

C

CH2CH3

CH3

OH H C

CH2CH3

CH3

OHH

C

CH2CH3

CH3

ClH C

Br

ClF

H

C

CH3

ClF

H

Çözüm:

Kurallara göre öncelik sırasını OH>CH3CH2>CH3>H olarak 
yazabiliriz. H atomunu asimetrik merkez karbonun arkasına gelecek 
şekilde molekülü düzenleyelim.

Şekil-1 Şekil-2

Aşağıda formülleri verilen 2-bütanolün enantiyomerlerini R-S 
sistemine göre adlandırın.

C

CH2CH3

CH3

OH H C

CH2CH3

CH3

OHH

oksijenin atom numaraları toplanarak tek bir atom gibi değerlendirilir. 
Bu durumda atom numarası 8+8 = 16 olur. COH’taki oksijenin atom 
numarası 8 olduğundan COOH en büyük olarak alınır. Aynı şekilde 
diğerlerinin sıralaması yapılır. Böylece sıralama COOH>COH>CH3 
şeklinde olur.

 3- Yapısında ikili ya da üçlü bağ bulunan moleküllerde atom 
numarası toplamı bulunurken ikili bağda atomun iki, üçlü bağda üç defa 
bağlanmış olduğu varsayılır. Örneğin C = C ikili bağında C atomunun 
atom numarası hesaplanırken C2 – C2 şeklinde düşünülür ve toplam 
atom numarası 2(6)+2(6) = 24 olarak bulunur.

C eb
b

o

CH2CH3

CH3

OH
eb

OH
C b

o

CH2CH3

CH3

CH3

C2H5OH

H C

Şekil-1

CH3

C2H5

OH

H C

Şekil-2
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A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Aşağıda verilen maddeleri organik ve anorganik maddeler olarak sınıflandırınız. Bu sınıflandırmayı 
hangi bilgiye dayanarak yaptığınızı açıklayınız?

CH4 (Metan)   C3H7OH (Propil alkol) 

NaCl (Sodyum klorür) CH3COOH (Asetik asit)

H2SO4 (Sülfirik asit) CaO (Kalsiyum oksit)

2. CO, CO2, CaCO3, Na2CO3 bileşiklerinin yapılarında C atomu bulunmasına rağmen organik 
bileşikler sınıfına neden dahil edilmediklerini açıklayınız.

3. Alman kimyacı F. Wöhler’in anorganik maddelerden üreyi sentezlemesinin organik kimyada 
dönüm noktası olmasının nedenlerini açıklayınız.

4. Kütlece % 86 karbon ve % 14 hidrojen içeren bir hidrokarbonun mol kütlesi 42 g mol-1 dir. Buna 
göre

a) Bu hidrokarbonun basit formülünü bulunuz.

b) Molekül formülünü bulunuz.

c) İzomeri olup olmadığını araştırınız.

(C: 12 g mol-1; H: 1 g mol-1)

5. 24 g karbon, 4 g hidrojen ve 32 g oksijenden ibaret bir organik bileşiğin molekül kütlesi 
60 g mol-1 olduğuna göre bu bileşiğin basit formülünü ve molekül formülünü bulunuz.                                                                                
(O: 16 g mol-1; C: 12 g mol-1; H: 1 g mol-1)

6. Formik asit (CH2O2)in Lewis formülünü yazarak rezonansı gösteriniz. ( 6C, 1H, 8O)

7. Karbon atomunun çok bileşik yapmasının nedenlerini anlatınız.

8. Rezonans ve tautomeri arasındaki en belirgin farkı söyleyiniz.

9. Aşağıdaki tabloda verilen bileşikler için;

a) Hibritleşme türünü yazınız.

b) Bağların türünü (σ veya π ) yazınız.

c) Molekülün geometrisini tahmin ediniz.

d) Tahminlerinizi nedenleri ile açıklayınız.

Bileşiğin Adı Bileşiğin Yapı Formülü

Etan

H
H

H H
H

H

CC

Eten

H

H H

H

CC

Etin H  C  C  H

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI
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10. Aşağıda yapı formülleri verilen bileşiklerin IUPAC adını, IUPAC adı verilen bileşiklerin yapı 
formüllerini, bileşiklerin çizgi - bağ gösterilişini, çizgi - bağla gösterilen bileşiklerin IUPAC adını, 
yapı formülünü ve bileşiklerin içerdiği fonksiyonel grup / grupları belirleyerek tabloda ayrılan 
bölümlere kaydediniz.

Bileşiğin Yapı 
Formülü IUPAC Adı Bileşiğin Çizgi-Bağ 

Gösterimi
Bileşikte Bulunan 
Fonksiyonel Grup

C  C  C  H

H H H

H H H

H

O

CH3H3C
C

2-Bütenal

Metil etanoat

OH

HO O

O

O

2-Klorobütan

11. Farklı organik moleküllerde merkez atom olan karbon; tekli, ikili, üçlü bağ yapmışsa hibritleşme 
tipi hakkında ne söyleyebiliriz?

12.   Aşağıda verilen kutucukların içine belirtilen bileşiklerin Lewis sembollerini çiziniz. ( 6C, 1H )

        C2H6 (Etan)                    C2H4 (Eten)                      C2H2 (Etin)
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15.  CH3-CH2-CH = CH-CH3 bileşiğini IUPAC sistemi ile adlandırınız.

B.  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.     I.  Karbon atomunun dört değerlik orbitalinin olması

      II.  Karbonun ametal olması

     III.  Karbonun sp, sp2 ve sp3 hibritleşmesi yapması

 Karbon atomunun çok sayıda bileşik yapmasının nedenleri yukardakilerden hangisi veya   
 hangileridir?

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

13. C2H4 molekülü oluşurken merkez atomun bağımsız orbitallerinden hibrit orbitallere geçiş sürecini                                                               
ve π bağının nasıl oluştuğunu açıklayınız?  ( 6C, 1H )

14. Etil alkol (CH3CH2OH), pentan (CH3CH2CH2CH2CH3), etil klorür (CH3CH2-Cl) organik bileşiklerinden 
hangisinin suda çözünmesini beklersiniz? Açıklayınız.

2.  Aşağıda Lewis yapısı gösterilen çiftlerden hangileri birbirinin rezonans yapılarıdır?

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

I

CH

O  

O  
CH

O  

O  

III

CH H

H

H

C

O  

CH H

HH

C

O  

II

CH

H

H

C

O  

O  
H

H

H

C C

O  

O  

4.  Hibritleşme türü sp2 olan AX3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)  X elementi merkez atomdur. 

B)  Bağ açıları 109,5O dir. 

C)  Düzgün dörtyüzlüdür.

D)  Molekül geometrisi düzlem üçgendir.

E)  Merkez atomun iki tane hibrit orbitali vardır.

5.  Aşağıda sistematik adlandırmaya göre adları verilen bileşiklerden hangisi veya hangileri alkil  
grubuna −OH bağlanmasıyla oluşur?

I. Propanol        II.   Propanon     III. Propanal          IV. Propanoik asit

A)  Yalnız I     B)  Yalnız II      C)  Yalnız III         D)  II ve III         E)  III ve IV

3.  C ve H’den oluşan bir bileşiğin analizinde 17,6 gram CO2 ve 7,2 gram H2O oluşuyor. Bileşiğin mol 
kütlesi 56 g mol-1 olduğuna göre molekülün formülü nedir? (C: 12 g mol-1, H: 1 g mol-1, O: 16 g mol-1)

A)  CH4   B)  C2H6        C)  C3H6      D)  C3H8       E)  C4H8 
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  Yukarıda C7H10 bileşiğinin yapı formülü verilmiştir. Bu molekül için aşağıdaki ifadelerden hangisi  
      doğrudur?

A)  1, 6 ve 7 numaralı karbonların hibrit türü sp2 dir.     

B)  2 ve 3 numaralı karbonun hibrit türü sp3 tür.         

C)  4 ve 5 numaralı karbonun hibrit türü sp2 dir.

D) 10 tane σ bağı vardır.

E)  2 tane π bağı vardır.

     Yukarıda verilen alkenlerin hangileri birbirinin cis-trans izomeridir?

  A) I ve II        B)  II ve III        C) I ve III       D) II ve IV        E) I ve IV

CH3  CH2  C  C  C  C  CH3

H H

H

H

CH3

CH3

CC
H

H

CH3

CH3

CC

H H

CH3CH3

CC

H

HCH3

CH3

CC

       I                              II                             III                             IV

10.

      Yukarıda  çizgi - bağ (zikzak) formülleri verilen moleküllerin adları aşağıdakilerden hangisinde 

doğru verilmiştir?

A)  Pentan ve propil alkol 

B)  2-Penten ve propanol 

C)  2-Penten ve bütanol 

D)  2-Büten ve 4-Propanol 

E)  1-Propen ve 2-Propanol

9.  Yanda laktik asidin yapı formülleri verilmiştir. Bu moleküllerle ilgili,

I. * işaretli karbonlar asimetriktir.

II. D-(+)-Laktik asit polarize ışığı sola çevirir.

III. Bu iki molekül birbirinin enantiyomeridir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

D-(+)-Laktik asit    L-(-)-Laktik asit

COOH

H  C*  OH

CH3

COOH

OH  C*  H
CH3

6.

7.

OH
II.      I. 

8.  Aşağıdakilerin hangileri n-bütil alkol (CH3  CH2 CH2  CH2  OH ) ile izomerdir?

          I. 2-Bütanol                   II. ter-Bütanol               III. Dietil eter

  A) Yalnız III      B) I ve II      C) II ve III      D)  I ve III      E) I, II ve III

CH3  CH2  CH  CH3

OH

CH3  CH2  O CH2  CH3CH3  C  OH

CH3 

CH3





Organik Redoks Tepkimeleri1

Keratin, saç kökünde bulunan ipliksi yapıda 
bir proteindir. Saçın yapı taşını oluşturur. Keratin, 
yapısında kükürtlü bir aminoasit olan sistini bol 
miktarda bulundurur. Sistinde bulunan disülfür 
bağları keratini oluşturan aminoasit zincirlerinin 
çapraz bağlanmasını sağlar. Saçın dalgalı ya da 
düz olması disülfür bağlarının yükseltgenmiş ya 
da indirgenmiş olmasıyla ilgilidir. Perma ile dalgalı 
saç yapımı işleminin temelinde de disülfür bağları 
rol oynar. Bu işlemde uygun indirgen ve yükseltgen 
maddeler kullanılırak saç istenilen şekle sokulabilir.

İçerik 

3.1.1 Organik Redoks Tepkimeleri
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Bilim insanları dünyada yaşamın başlamasıyla birlikte organik 
bileşiklerin ve tepkimelerinin kullanıldığını söylemektedirler. Bu süreç, 
kumaşın boyanması ve üzümün mayalandırılmasıyla başlamıştır. Bilim 
ve teknolojideki gelişmelerle birlikte hâla sürmektedir. Bugün evimizdeki 
PVC'ler, boyalar, giydiğimiz elbiseler, otomobillerimizdeki yakıt, 
hastaların tedavisinde kullandığımız ilaçlar gibi bir çok madde organik 
bileşiklerden ya da bu bileşiklerin verdiği tepkimelerden oluşmaktadır. 
Organik kimyanın, bilimin bir dalı olarak kabul edilmesiyle de organik 
bileşikler ve bu bileşiklerin verdiği tepkimeler daha da önem kazanmıştır.

Yeni organik maddelerin ortaya çıkmasında, organik maddelerin 
yapısı ve vermiş oldukları tepkimeler önemlidir. Bu tepkimelerde 
organik maddelerin yapısında çokça bulunan karbon elementi önemli 
rol oynar. Karbon diğer karbon atomları ile birlikte kuvvetli bir kovalent 
bağ oluştururken hidrojen, oksijen, kükürt ve azot atomları ile de bağ 
oluşturarak çok sayıda organik bileşiğin meydana gelmesini sağlar. 

Organik bileşiklerin vermiş olduğu tepkimelerde kovalent bağdaki 
değişimler  esas alınarak  organik tepkimeler; redoks tepkimeleri,  yer 
değiştirme (sübstitüsyon) tepkimeleri, katılma tepkimeleri ve ayrılma 
(eliminasyon) tepkimeleri şeklinde sınıflandırılır.

3.1.1 Organik Redoks Tepkimeleri
Dünyadaki en önemli kimyasal tepkimelerden biri karbon dioksidin 

karbonhidrata dönüştüğü fotosentez tepkimesidir.

6CO2(g)  + 6H2O(s)
    C6H12O6(aq)  + 6O2(g)

Diğer önemli bir tepkime  ise doğal gazın ana bileşeni olan metanın 
oksijenle olan tepkimesidir. 

CH4(g)  +  2O2(g) 
   CO2(g)  + 2H2O(s)

Bu iki tepkimeyi karşılaştırdığınızda benzerlikler görebiliyor 
musunuz? 

İlk bakışta bu tepkimeler arasında fazla bir benzerliğin olmadığı 
görülmektedir. Fakat bu tepkimeler sınıflandırmada aynı sınıfa ait 
tepkime örnekleridir. Bu tepkimeler arasındaki ortak yönü bulmak 
için tepkimeye katılan ve oluşan ürünlerin yapısında bulunan karbon 
atomlarının yükseltgenme sayılarını bulmaya çalışınız.

Fotosentez tepkimesinde karbon dioksitte bulunan karbonun 
yükseltgenme sayısı 4+ iken, ürün olarak oluşan glikozda 0'dır. Metanın 
oksijenle olan tepkimesinde ise karbonun yükseltgenme sayısı 4- 
iken karbon dioksitte 4+ olarak değiştiği görülmektedir. İndirgenme 
ve yükseltgenmenin bir arada olduğu bu tür tepkimeler redoks 
(yükseltgenme-indirgenme) tepkimeleri şeklinde adlandırılır. Bu 
tepkimelerde yükseltgenme ve indirgenme mutlaka birlikte gerçekleşir. 
Yukarıdaki tepkimelerde karbon dışında indirgenen ya da yükseltgenen 
türler hangileridir?

İndirgenme ve yükseltgenme kavramları ilk bakışta, elektron 
transferlerinin gerçekleştiği anorganik tepkimelere ait kavramlar gibi 
düşünülmektedir. Fakat çoğu organik bileşiğin anorganik indirgenlere ve

Laboratuvar koşullarında ya-
pılan organik bileşik  tepkime-
lerinin çoğu canlı sistemlerde 
de gerçekleşir. Örneğin vücuda 
besinlerle birlikte alınan meta-
nol, alkoldehidrojenaz enzimi 
tarafından formaldehite dönüş-
türülür.  Bu dönüşümü vücutta 
gerçekleşen yükseltgenme tep-
kimelerine örnek verebiliriz. Siz 
de vücutta gerçekleşen başka 
tepkimeleri araştırarak bulduk-
larınızı poster hâlinde arkadaş-
larınızla paylaşınız. Metanol 
kendi başına oldukça toksik 
bir maddedir. İçildiğinde veya 
buharı uzun süre solunduğun-
da körlüğe veya ölüme sebep 
olabilir. 
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yükseltgenlere de duyarlı olmaları nedeni ile bu kavramlar organik 
tepkimelerde de kullanılmaktadır. Ancak organik tepkimelerde bir  
atomun elektron kaybettiğini ya da elektron kazandığını saptamak her 
zaman kolay değildir.

Organik bileşiklerin vermiş olduğu yükseltgenme ve indirgenme 
tepkimelerine geçmeden önce heteroatom içeren bazı organik 
bileşiklerdeki karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını bulalım. 

Organik Bileşiklerde Karbon Atomunun 
Yükseltgenme Sayısı

C  

H

H

H H

Metan

1- 1- yükseltgenme 
sayısı= 4-1-1-

C  O O
1+

1+ 1+

1+ yükseltgenme 
sayısı= 4+

Karbon dioksit

Bir atomun veya iyonun 
elektron kaybetme süreci      
yükseltgenme;

Mn2+    Mn7+  +  5e-

elektron kazanma süreci ise 
indirgenme

2e-  +  Zn2+    Zn0

olarak tanımlanır.

Karbon (C) ve hidrojen (H) dışındaki elementleri de (O, N, Cl, F, Br, 
I) içeren  organik bileşiklere heteroatom bileşikler denir. Heteroatom 
içeren bileşiklere örnek olarak CH3OH, CH3COOH, CCl4, CHCl3  gibi 
maddeleri verebiliriz. Bu organik bileşiklerdeki karbon atomlarının 
yükseltgenme sayıları birbirinden farklıdır. Heteroatom içeren organik 
bileşiklerdeki karbon atomunun yükseltgenme sayısı karbon atomuna 
bağlı atomların elektronegatiflikleri dikkate alınarak bulunur. Bileşiklerde 
elektronegatifliği fazla olan atomun, bağ elektronlarının tamamına sahip 
olduğu kabul edilir. Bu şekilde karbon atomunun yükseltgenme sayısı, 
elektronegatifliği karbondan küçük atomlar için 1-, elektronegatifliği 
karbondan büyük olanlar için 1+ etkilenir. Örneğin karbonun hidrojenle 
yapmış olduğu bir bağda hidrojenin elektronegatifliği (2,1) karbon 
atomununkinden (2,5) daha düşük olduğu için bağ elektronlarının 
tamamının karbon atomuna ait olduğu düşünülür. Bu durumda hidrojenle 
olan tek bir bağ için karbonun yükseltgenme sayısı 1- etkilenir. Fakat 
karbon, elektronegatifliği kendisininkinden daha yüksek olan azot 
(3,0), oksijen (3,5) veya flor (4,0) gibi halojenlerle bağ yaptığında ise 
yükseltgenme sayısı her bir bağ için 1+ etkilenir. Karbonun başka bir 
karbonla bağ yaptığı durumda ise karbonun yükseltgenme sayısında 
bir değişiklik olmaz. 

 Yukarıda verilen bilgileri kullanarak metan, karbon dioksit ve  etan 
gibi moleküllerdeki karbon atomunun yükseltgenme sayısını bulmaya 
çalışalım. Öncelikle, moleküldeki karbon atomları dışında kalan 
atomların elektronegatiflikleri dikkate alınarak (Çizelge 3.1.1) karbonla 
olan her bir bağın karbon atomunun yükseltgenme sayısına olan etkisi 
tek tek bulunur. Bulunan + ve - değerler matematiksel olarak toplanır ve 
karbon atomunun yükseltgenme sayısı bulunmuş olur.

H N Al K
2,1 3,0 1,5 0,8
Li O Si Br
1,0 3,5 1,8 2,8
Be F P
1,5 4,0 2,1
B Na S
2,0 0,9 2,5
C Mg Cl
2,5 1,2 3,0

Çizelge 3.1.1 Pauling'e göre 
periyodik sistemdeki bazı 
elementlerin elektronegatiflikleri

1. Aşağıdaki heteroatom içeren bileşiklerdeki karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını, 
Çizelge 3.1.1'de verilen elektronegatiflikleri dikkate alarak bulunuz.

a) CH3OH   b) C2H5OH   c) CH2O   d) CH3CHO   e) CH3COOH f) CO   g) CCl4   h) CHCl3

C  

H

H

H

Etan

1-
0 yükseltgenme 

sayısı= 3-yükseltgenme 
sayısı= 3-

1-

1- 1-C  

H

H

HC  
1-

1-



ORGANİK REAKSİYONLAR

ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ

162

Çözüm:

a)                                b)                                    c) C  

H

H

H OH
2-

C  

H

H

H
3-

C  

H

H

1-
OH C  

O

H
0

H

2. Yukarıdaki bileşiklerden metanol (CH3OH), formaldehit (CH2O), 
karbon monoksit (CO) ve karbon tetraklorür (CCl4)ü karbonun artan 
yükseltgenme sayısına göre sıralayınız.

Çözüm:

Bileşikler karbon atomunun artan yükseltgenme sayısına göre 
aşağıdaki gibi sıralanır.

CH3OH  <  CH2O  <  CO  <  CCl4

C  

Cl

Cl

Cl
4+

Cl C  

Cl

Cl

H
2+

Cl g)                                   h) 

d)                               e)                                     f)  C  

H

H

H
3-

C  

O
1+

H C  

H

H

H
3-

C  

O
3+

OH

Yukarıdaki tepkimeler bir redoks tepkimesi olabilir mi? Neden? 

Tepkimelerdeki her bir karbon atomunun yükseltgenme sayısını, 
bağ yaptığı atomların elektronegatifliklerini (Çizelge 3.1.1) dikkate 
alarak bulmaya çalışınız. Yükseltgenme sayısı değişen karbon 
atomlarını belirleyiniz. Bu tepkimelerde alkil halojenürler sodyum 
veya potasyum metali ile tepkimeye girerek büyük moleküllü bir alkan 
meydana getirmiştir. Metil bromürdeki karbon atomunun yükseltgenme 
sayısı 2- iken tepkime sonrası etanda 3- olmuştur; yani karbon atomu 
indirgenmiştir. Etil klorürde ise halojenin bağlı olduğu karbon atomunun 
yükseltgenme sayısı 1- iken tepkime sonrası bütanda 2- olmuş, karbon

Yukarıdaki örneklerde herhangi bir organik bileşikte bulunan karbon 
atomlarının yükseltgenme sayılarının birbirinden farklı olabileceğini 
gördük. Bu tür bileşikler redoks tepkimelerine girdiklerinde yükseltgenme 
sayısı değişen karbon, çoğu zaman bir tanedir. Bu durumda sadece 
yükseltgenme sayısı değişen karbon atomu dikkate alınarak tepkimeler 
üzerinde gerekli işlemleri yapmak daha uygun olacaktır.

2CH3CH2Cl + 2Na    CH3CH2 CH2 CH3  +  2NaCl

ısı

ısı

2CH3Br  + 2Na    CH3CH3  +  2NaBr
Alkil halojenür
(Metil bromür)

Etan

Alkil halojenür
(Etil klorür)

Bütan

C  O
3+
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atomu indirgenmiştir. Ancak sodyum (Na) atomunun her iki tepkimede 
de yükseltgendiği (0 dan 1+ ya) görülmüştür. Tepkimelerde organik 
bileşikler indirgendiği için tepkimeler indirgenme tepkimesi şeklinde 
yorumlanabilir. İndirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri sınıflandırılırken 
organik bileşiğin uğradığı değişim esas alınır. Yukarıda incelediğimiz 
tepkimeler alkil halojenürlerin sodyum metaliyle vermiş olduğu Wurtz 
tepkimeleridir. Bu tepkimeler aynı zamanda bir indirgenme tepkimesidir. 

Organik bileşiklerin vermiş olduğu başka yükseltgenme-indirgenme 
tepkimeleri de var mıdır? Bu sorunun cevabı için alkollerin asitli ortamda 
KMnO4 ve K2Cr2O7 gibi yükseltgenlerle  vermiş olduğu tepkimeleri 
inceleyelim.

Tepkime sonucunda etanale dönüşen etanoldeki karbon atomlarının 
yükseltgenme sayılarında bir değişiklik meydana gelmiş midir?

Tepkime irdelendiğinde etanoldeki hidroksil grubunun bağlı olduğu 
karbon atomunun yükseltgenme sayısının 1- den 1+ ya yükseltgendiği 
görülür. Potasyum permanganattaki mangan atomunun yükseltgenme 
sayısının ise 7+ dan 2+ ya indirgendiği görülmektedir. Bu durumda 
organik bileşiğin uğradığı değişimin bir yükseltgenme tepkimesi olduğu 
söylenebilir. 

Genel anlamda organik bir bileşiğin yükseltgenmesi bileşikte 
elektronegatifliği yüksek atomların (O, Cl, F, vb.) sayılarındaki artıştan 
kaynaklanır. Örneğin aşağıdaki tepkimelerde karbon atomlarına bağlı 
hidrojen atomlarının yerine elektronegatifliği yüksek klor ve oksijen 
atomlarının geçmesi bir yükseltgenmedir.

5CH3CH2OH  +  2KMnO4 + 4H2SO4     5CH3 
 C  H  +  2KHSO4  + 2MnSO4  + 8H2O ısı
O

Alkol
(Etanol)

Aldehit
(Etanal)

Bir organik bileşiğin yük-
seltgendiğini göstermek için 
tepkime işaretinin üstüne [O], 
indirgendiğini göstermek için 
de [H] simgesi yazılabilir. 

Yukarıdaki tepkimelerden alkolün karboksilik aside dönüştüğü tepkime 
incelendiğinde bu tepkimenin de bir yükseltgenme tepkimesi olduğu 
görülmektedir. Bu tepkimelerin gerçekleşmesi genellikle uygun yükseltgen 
maddelerle (KMnO4, K2Cr2O7) birlikte olur. Buna örnek olarak etanolün bir 
karboksilik asit olan asetik aside dönüştüğü tepkime verilebilir.

CH3 
 CH3    CH3 

 CH2Cl     CH3 
 CHCl2

[O]

[H] [H]

[O]

Alkan Alkil halojenür Alkil halojenür

CH3 
 CH2  

 OH   CH3 
 C  H     CH3 

 C  OH

O
[O]

[H] [H]

[O]
O

Alkol Aldehit Karboksilik asit

H

H

O

CH3 
 C  OH

O
CH3 

 C  OH    CH3 
 C  H     

Karboksilik Asit 

(Asetik Asit)

Primer alkol

(Etanol)

1- 3+KMnO4 / H+ / ısı 1+ KMnO4 / H+ / ısı

Aldehit

(Etanal)
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Tepkimede karbon atomlarının yükseltgenme basamakları 
incelendiğinde daha yüksek bir yükseltgenme basamağına doğru 
değişimin olduğu (1- den 3+ ya doğru) görülmektedir. 

Bu bölümde bazı organik bileşiklerin yükseltgenme-indirgenme 
tepkimelerini nasıl gerçekleştirdiklerini öğrendik. Şimdi de bu 
tepkimelerinin nasıl denkleştirildiğini aşağıdaki birkaç örnek üzerinde 
görelim. 

CH3 
  C   H  +  H2O    CH3 

  C   OH  + 2e-  +  2H+

O

/ 31+

Cr2O7
2-  +  6e-  + 14H+      2Cr 3+  +  7H2O / 1

6+

O
3+

Cr2O7
2-  + 3CH3C   H + 8H+       2Cr 3+  +  3CH3COOH + 4H2O

O

Cr2O7
2-  + CH3 

  CH2 
  OH        Cr 3+  +  CH3CHO (Asidik)

Cr2O7
2-  + 3 CH3 

  CH2 
  OH + 8H+       2Cr 3+  +  3CH3CHO  +  7H2O

3CH3 
  CH2 

  OH     3CH3 
  C   H  + 6e-  + 6H+ 

O
1- 1+

Cr2O7
2-  +  6e-  +  14H+       2Cr 3+  +  7H2O

6+

1. Aşağıdaki tepkimeleri yarı tepkime yöntemini kullanarak denkleştiriniz.

a)

Çözüm :

Tepkime yükseltgenme ve indirgenme olmak üzere iki yarı tepkimeye 
ayrılır. Yarı tepkimelerdeki hidrojen ve oksijen dışındaki diğer atomların 
sayıları denkleştirilerek alınan ve verilen elektron sayıları yazılır. 
Elektron sayıları eşit olacak şekilde yarı tepkimeler uygun katsayılarla 
çarpılır.

Yarı tepkimelerdeki oksijen atomunun eksik olduğu tarafa eksik 
oksijen atom sayısı kadar H2O, eksik hidrojen atom sayısı kadar H+ 
yazılır. Yarı tepkimelerdeki atom sayıları ve yükleri kontrol edilerek 
tepkimeler denkleştirilir ve toplanır.

CH3 
  CH2 

  OH     CH3 
  C   H  + 2e- 

1- 1+

Cr2O7
2-  +  6e-        2Cr 3+  

/ 3

/ 1
6+

O

Çözüm:

Cr2O7
2-  + CH3 

 C  H        Cr 3+  +  CH3COOH (Asidik)

O

b) 

a)

b) 
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1. Aşağıda formülleri verilen bileşiklerdeki karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını belirleyiniz.

a) CH3CH2CCH3    b) CH3CH2COH    c) CH2Cl2    d) CH3CH2CH2OH

2.                         

   Yukarıdaki Wurtz tepkimesinde yükseltgen ve indirgen maddeleri belirleyerek tepkimeyi 
denkleştiriniz.

3. Aşağıdaki tepkimelerde karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını belirleyerek tepkimeleri 
denkleştiriniz.

   a) CH3 
 CH  CH2 

 OH + KMnO4+ H2SO4  CH3 
 CH  C  H + KHSO4 + MnSO4 

   b)  CH3CH2CH2Cl  +  Na     CH3CH2CH2CH2CH2CH3  + NaCl

O

CH2 
 Br

+  Na                                          + NaBr
ısı

O

CH2
 CH2

ısı

- H2O
CH3 CH3

O

ısı

Aşağıda organik bileşiklerden etanın ve oksijen içeren etanolün 
yanma tepkimeleri verilmiştir.

Bu tepkimeler üzerinde karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını 
incelediğinizde etanın yanma tepkimesinde karbon atomunun 
yükseltgenme sayısının 3- den 4+ ya değiştiğini; etil alkolün yanma 
tepkimesinde ise karbon atomlarının yükseltgenme sayılarının 3- ve 1- 
den 4+ ya değiştiğini görebilirsiniz.

Etan

Etanol

C2H6(g) +  7/2O2(g)    2CO2(g)  +  3H2O(s)

C2H5OH (s) +  3O2(g)    2CO2(g)  +  3H2O(s)

2. Aşağıdaki Wurtz tepkimesinde yükseltgen ve indirgen maddeleri belirleyerek 
tepkimeyi denkleştiriniz.

  CH3CH2Cl  +  Na     CH3CH2CH2CH3  + NaCl

  CH3CH2Cl  +  Na     CH3CH2CH2CH3  + NaCl

  2CH3CH2Cl  +  2Na     CH3CH2CH2CH3  + 2NaCl

Na     Na+ + e-  /2

ısı

Çözüm:
1-

1-

0 2-

2-

2- 1+

2C + 2e-    C  C       /1
2-

0



ORGANİK REAKSİYONLAR

ORGANİK REDOKS TEPKİMELERİ

166

Yükseltgenme tepkimeleri, içinde karbon atomu bulunan her 
bileşik için geçerli değildir. Örneğin CCl4 (karbon tetraklorür) ve CF4 
(karbon tetraflorür) gibi bileşikler yükseltgenme tepkimesi veremez. 
Bu bileşiklerde karbon atomunun yükseltgenme sayısı  4+ dır. Karbon 
atomunun yükseltgenme sayısı en fazla 4+ olduğu için bu bileşikler 
yanma özelliği de gösteremez. Çünkü bileşikteki karbon atomu yeterince 
yükseltgenmiş durumdadır.

Laboratuvar koşullarında yapılan yükseltgenme tepkimelerinde ürünler 
değişik olabilir. Çünkü ürünler, tepkimeye giren maddelere ve kullanılan 
katalizöre göre değişiklik gösterebilir. Örneğin propanol, permanganat 
(KMnO4) veya dikromat tuzları (K2Cr2O7) ile yükseltgendiğinde karboksilik 
asit oluşturur.

Aldehitler de alkollerde olduğu gibi permanganant ve dikromat 
tuzları ile yükseltgenebilir. Fakat aldehitler alkollerden farklı olarak Ag+ 
veya Cu2+ (bazik) içeren çözeltilerle de yükseltgenebilir.

C3H7OH       C2H5COOH
KMnO4 / H+ / ısı

Propanol Propanoik asit

Birden çok karbon ato-
mu içeren bileşiklerin yanma 
tepkimelerinin denkleştirilme-
sinde redoks düşünmek çoğu 
zaman gereksizdir. Çünkü, 
yanma tepkimelerinde ürün-
ler sadece karbon dioksit ve 
sudur. Böyle tepkimelerde 
redoks kuralları uygulanır-
ken tepkimedeki her karbon 
atomu ayrı ayrı yükseltgene-
ceği için karbon atomlarının 
ortalama yükseltgenme sa-
yısı dikkate alınır. Bu şekilde 
tepkimede verilen elektron 
sayısını hesaplamak ve tep-
kimeyi denkleştirmek daha 
kolay olur.

C3H7OH (s) + 9/2 O2 (g)          3CO2(g) + 4 H2O (s)

CH3CH2C  H 
(s) + 4O2 (g)     3CO2(g) + 3H2O (s)

O
Propanol

Propanal

! Alkoller, 4. ünite, s.252

CH3CH2C  H + 2Ag++ 3OH-      CH3CH2C  O-  + 2Ag0    + 2H2O

O

Propanal Propanoat

O
NH3

Bu durumda her iki tepkimede de karbon atomlarının yükseltgendiği 
söylenebilir. O hâlde hidrokarbonların ve organik bileşiklerin yanma 
tepkimelerine de birer redoks tepkimesi denilebilir. Bu şekilde 
gerçekleşen yükseltgenme tepkimeleri genellikle hızlı, laboratuvarda 
yapılan yükseltgenme tepkimeleri ise yavaştır. Organik bileşiklerin 
yanma tepkimelerinde çoğunlukla ürünler karbon dioksit ve sudur. 

C2H6 (g) +  7/2O2(g)    2CO2(g)  +  3H2O(s)

CH3 
 CH2 

 OH (s) +  3O2(g)    2CO2(g)  +  3H2O(s)

3-

3- 1-

4+

4+

C3H7OH +  C5H5NHCrO3Cl
-
      CH3CH2C  H

Propanol Propanal

CH2Cl2

25oC

O

Piridinyum 
klorokromat

+

Propanol, piridinyum klorokromat (C5H5NHCrO3Cl
-
) gibi 

yükseltgenlerle tepkimeye girdiğinde ürün sadece aldehittir. Aynı 
zamanda bu tepkime ile primer alkollerin karboksilik asitlere kadar 
yükseltgenmesi de engellenmiş olur. 

+



Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) 
Tepkimeleri2

İçerik 
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	 Grubun	Bağlanması

Ateş	 böcekleri	 etrafına	 ışık	 saçan	 böcekler	
olarak	 bilinir.	 Genelde	 sarı	 ya	 da	 yeşil	 olarak	
parlayan	 bu	 ışıklar	 kimyasal	 tepkimeler	 sonucu	
oluşur.	 Bu	 tepkimeler	 için	 önemli	 miktarda	 enerji	
gerekir.	Gerekli	olan	bu	enerji	ATP'den	sağlanır.	Ateş	
böceklerinin	 bünyesinde	 bir	 karboksilik	 asit	 olan	
lüsiferin	 molekülü	 bulunur.	 Tepkime	 başlamadan	
önce	 lüsiferin	 molekülünün	 aktifleşmesi	 gerekir.	
Aktifleşme	 de	 ATP'de	 bulunan	 fosfat	 gruplarının	
rol	 aldığı	 bir	 tepkime	 sonucu	 gerçekleşir.	ATP'nin	
vermiş	 olduğu	 bu	 aktifleşme	 tepkimesi	 bir	 yer	
değiştirme	 tepkimesidir.	 Aktifleşmede	 molekül,	
ATP'den	 ayrılan	 pirofosfat	 grubuyla	 başka	 bir	
moleküle	 dönüşür.	Dönüşen	 bu	molekül	 oksijenle	
lüsiferaz	 enziminin	 katalizörlüğünde	 kademeli	
olarak	 yakılır.	 Tepkime	 sırasında	 bir	 ışık	 yayılımı	
gerçekleşir.	 Işığın	 rengi	 ateş	 böceğinin	 türüne	 ve	
enzimin	yapısına	bağlı	olarak	değişiklik	gösterir.	
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Halojen molekülleri (X2) de nispeten zayıf bağlara sahiptir. 
Isıtıldıklarında veya soğurabilecekleri dalga boyundaki bir ışığa maruz 
kaldıklarında radikaller oluştururlar (X=Cl, Br, I).

Oluşan bu radikaller herhangi bir tepkimede başka moleküllerle 
çarpışarak onlardan bir elektron alır ve böylece tek elektronunu da 
eşleştirerek tepkimeye girerler. Örneğin yüksek sıcaklıklarda (400 oC) 
veya ultraviyole ışınları etkisi altında halojenlerin alkanlarla vermiş 
olduğu tepkimelerde radikaller oluşur.

Organik kimyada çok sayıda organik bileşik ve bunların yer aldığı pek 
çok tepkime vardır. Organik bileşiklerin tepkimeleri, kovalent bağların 
oluşumu ve kırılması üzerinden gerçekleşir. Bir organik molekülde 
kovalent bağ temel olarak iki farklı şekilde kırılır: Birinci kırılmada, 
atomlardan birinin ya da bir grubun bağ elektronlarını karbon üzerinde 
bırakması ile negatif yüklü karbanyon oluşur. 

Karbanyon oktet boşluğuna sahip, yani yapısında elektron eksikliği 
olan bir atom veya grupla (elektrofil) tepkimeye girerse bu tür tepkimeler 
elektrofilik mekanizmalar üzerinden gerçekleşir. Fakat  kırılma, 
atomlardan birinin ya da bir grubun, bağ elektronlarını üzerine alarak 
karbon atomunu bağ elektronlarından yoksun bırakması şeklinde 
gerçekleşirse pozitif yüklü karbokatyon oluşur.

Karbokatyon yapısında elektron çifti içeren atom veya grup (nükleofil) 
ile tepkimeye girerse bu tepkimeler nükleofilik mekanizmalar 
üzerinden gerçekleşir. Aynı zamanda karbokatyon ve karbanyonun 
oluştuğu bu bağ kırılmalarında biri anyon, diğeri katyon olmak üzere  
iki tane yüksek enerjili ve kararsız iyon oluşmuştur. İkinci kırılmada ise 
atomlar bağ elektronlarından birer elektron alarak en az biri karbon 
olmak üzere iki tane yüksek enerjili, kararsız radikal oluşturur. 

Yukarıda da görüldüğü gibi üzerlerinde eşleşmemiş elektron bulunan 
atom ya da atom grupları radikalleri veya serbest radikalleri oluşturur. 
Radikaller, yine radikal türünden bir atom ya da grupla etkileşirse bu 
tepkimeler radikalik mekanizmalar üzerinden gerçekleşir.  Radikallerin 
oluşması için ışığa (uv, x-ışınları gibi) veya yüksek sıcaklıklara ihtiyaç 
vardır. Radikaller, pozitif ya da negatif yük taşımamalarına karşın, 
ortaklanmamış elektron ve tamamlanmayan oktetten dolayı çok etkin 
taneciklerdir. Radikallerin bir çoğu kısa ömürlü, yüksek enerjili ara 
ürünlerdir. Örneğin oksijen-oksijen tekli bağının bulunduğu peroksitler 
ısıtıldıklarında kolayca parçalanarak radikalleri oluştururlar.

Karbokatyon Anyon

C ACA +
+

Karbanyon Katyon

C ACA +
+

C ACA +

Karbon radikali

Nükleofil,	 yapısında	 elek-
tron	 çifti	 bulunan	 atom	 veya	
atom	gruplarıdır	(X	-,	OH-,	...).

Elektrofil,	 yapısında	 elek-
tron	 eksikliği	 olan	 atom	 veya	
atom	 gruplarıdır	 (NO2

+,	
SO3H

+  ve CH3CO
+...	).

X X  + X  X
ısı / uv

+OR O RR RO O  

Dialkil peroksit Alkoksi radikalleri

Tepkimelerde	çift	çengelli	ok	
	bir	elektron	çiftinin	hareket	

yönünü,	tek	çengelli	ok	ise	  
ortaklanmamış	 bir	 elektronun	
hareket	yönünü	gösterir.

ısı / uv
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3.2.1 Radikaller Üzerinden Yürüyen Yer 
Değiştirme (Sübstitüsyon) Tepkimeleri

Tepkimede bir halojen atomu, alkandan bir hidrojen atomu koparır. 
Bu durum halojen atomunun eşleşmemiş elektronuyla eşleşecek bir 
elektron sağlar. Bu tür tepkimelerde oluşan diğer ürünün de radikal 
(alkil radikali) olması önemlidir.

Organik bileşiklerin vermiş olduğu tepkimelerin çoğu; yukarıdaki 
örneklerde olduğu gibi elektrofilik, nükleofilik ve radikaller üzerinden 
yürüyen tepkime mekanizmaları ile gerçekleşir.

Halojen Alkan Alkil radikali 

X+ +X H R RH

ısı
CH4  +  Cl2        CH3Cl   + HCl

veya uv

ısı
CH3 CH2 CH3  +  Br2        CH3 CH2 CH2 Br  + HBr

veya uv

Yukarıda alkanların halojenlerle olan tepkimelerine örnekler 
verilmiştir. Tepkimelerin nasıl meydana geldiğini, tepkimelerde niçin ışık 
veya ısıya ihtiyaç duyulduğunu irdeleyelim. 

Oda sıcaklığında karanlık bir ortama metan ile klor karışımı hazırlanıp 
bırakıldığında karışımda herhangi bir tepkimenin gerçekleşmediği 
görülmüştür. Ancak karışımın yüksek sıcaklıkta ısıtılması ya da ultraviole 
ışınlara maruz bırakılması durumunda ise şiddetli bir tepkimenin 
başladığı görülmüştür.

Alkanların halojenlerle vermiş olduğu bu tepkimeler (halojelenme) 
radikaller üzerinden yürüyen bir yer değiştirme (sübstitüsyon) 
tepkimesidir. Bu tepkimelerde halojen atomları, alkanın hidrojen 
atomlarıyla yer değiştirir. Bu yer değiştirme tepkimeleri radikal oluşumu 
ile başlayıp bir dizi zincirleme tepkimeler aracılığıyla sonlanır. Radikaller 
üzerinden gerçekleşen bu tepkimeleri daha iyi anlamak için metanın 
klorla olan tepkimesinin basamaklarını ve mekanizmasını inceleyelim.

Klor molekülü ayrışırken klor atomlarının her biri bağ elektronlarından 
birini alır ve klor radikalleri oluşur.

Klor radikali metan molekülünden bir hidrojen atomunu koparır, 
hidrojen klorür ve metil radikali oluşur.

ısı
CH4  +  Cl2        CH3Cl   + HCl

veya uv

veya uv

II. Basamak

I. Basamak

+
ısı

Cl Cl Cl Cl

Cl CH3  +  HCl+  C
H

H
H

H

Kimyasal	bir	tepkimede	tep-
kimeye	 katılanların	 ürünlere	
dönüşmesi	 sırasında	 meyda-
na	gelen	bağ	oluşumlarını	ve	
kırılmalarını	basit	basamaklar	
şeklinde	gösterilmesine	tepki-
me mekanizması denir.

Tepkime

Mekanizma
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Metil radikali klor molekülünden bir klor atomunu kopararak metil 
klorür ve klor radikali oluşur.

III. Basamak

Cl+CH3Cl+C
H

H
H Cl Cl

Alkanların halojenlerle olan tepkimelerinin yüksek sıcaklıklarda veya 
ultraviyole ışınları etkisi altında, yer değiştirme tepkimelerinin ise radikal 
oluşumu üzerinden gerçekleştiğini öğrendik. 

Acaba aromatik hidrokarbonlar yer değiştirme tepkimelerini nasıl 
gerçekleştirir? Bu tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini öğrenmeden önce 
benzenin özelliklerini bilmemiz daha faydalı olacaktır.

3.2.2 Elektrofilik Yer Değiştirme 
(Sübstitüsyon) Tepkimeleri 

Benzen ve benzenin kimyasal özelliklerine sahip bileşiklere aromatik 
hidrokarbon bileşikleri veya benzenin türevleri denir.

Benzen yapısının nasıl olduğu uzun süre anlaşılamamıştır. İlk kez 
1865 yılında Kekule (Resim 3.2.1) benzenin yapısı ile ilgili bir görüş 
ortaya attı. Bu görüşte altı karbon atomunun bir halka oluşturduğu ve 
her karbona  bağlı bir hidrojen atomunun bulunduğu, halka içinde tek 
ve çift bağların birbirini izleyecek şekilde dizildiği ifade ediliyordu. Ancak 
zamanla Kekule'nin önerdiği bu yapıyla ilgili problemler ortaya çıktı. 
Kekule bu durumu ortadan kaldırmak için 1872 yılında yeni bir benzen 
yapısı tasarladı. Hazırladığı bu yapı birbirlerine hızla dönüşebilen ve 
aralarında bir denge olduğu düşünülen iki farklı yapıydı.

Kekule'nin benzen için yaptığı tasarımlar ve yorumlar günümüze 
kadar yapılan çalışmalara büyük bir ışık tutmuştur. Bu çalışmalar 
kuantum mekaniğindeki gelişmeler, X-ışınları analizleri ve 1931 yılında 
Eric Hückel (Erik Hükkel)'in ortaya koyduğu Hückel kuralı (aromatik 
kararlılık için belli sayıda pi elektronunun olması) şeklinde gösterilebilir. 

Resim 3.2.1	Friedrich	August	
Kekule	(Kekule)

(1829-1896)

Alman	kimyacı,	modern	organik	
kimyanın	kurucularından	biridir.	İlk	
kez	1865	yılında	benzenin	yapısı	
için	görüş	ortaya	koymuştur.

Günümüze kadar yapılan bu bilimsel çalışmalar benzenin gerçek 
yapısının Kekule'nin ortaya koyduğu iki yapının bileşkesi olduğunu 
göstermiştir. Kısaca benzen için bu iki yapının rezonans melezidir 
denilebilir. Bu iki yapı için, aralarında bir dengeden söz edilmediği ancak 
birbirinin rezonansı ( ) olduğu ve gerçek yapıya en yakın 
moleküller olduğu ifade edilir. Benzenin bir rezonans melezi olduğunu 
göstermek için de altıgen içine bir dairenin çizilmesi yeterli olmuştur.

H

H
H

HH

H

H

H
H

HH

H
Kekule Formülleri
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Gerçek yapının enerjisi, rezonans yapıların her birinin enerjisinden 
daha düşüktür. Gerçek yapı rezonansla kararlı duruma gelmiştir. 
Gerçek yapı ile rezonans yapıları arasındaki bu enerji farkına, benzenin 
rezonans enerjisi denir. Rezonans enerjisi pi sistemindeki elektronların 
sürekli değişen konumu nedeniyle yitirilen enerji (kazanılan kararlılık)
dir. Bu yüzden benzen gibi aromatik sistemler rezonans kararlılığını 
kaybetmemek için genelde yer değiştirme tepkimesi verirler.

H

H
H

HH

H

H

H
H

HH

H

Elektrofilik yer değiştirme tepkimeleri aromatik halkaya değişik 
grupların doğrudan bağlanmasında da önemli rol oynar. Birçok önemli 
bileşiğin sentetik açıdan elde edilmesi bu tepkimeler sayesinde 
gerçekleşir. Örneğin naylon üretiminde kullanılan adipik asit ve ambalaj 
malzemesi yapımında kullanılan polistiren her yıl bu yöntemle büyük 
miktarlarda üretilir. 

Aromatik hidrokarbonların vermiş olduğu elektrofilik yer değiştirme 
tepkimelerini öncelikle benzenin elektrofilik gruplarla vermiş olduğu 
tepkimelerin genel mekanizmaları üzerinden inceleyelim. Elektrofil 
(E+), benzenle tepkimeye girdiğinde halkadaki bir hidrojen atomuyla yer 
değiştirir. Tepkime iki basamakta gerçekleşir.

Benzen alkanlardaki gibi ultraviyole ışık altında klorlandığında 
aşağıdaki tepkimeyi vermektedir.

Bu tepkime incelendiğinde tepkimenin alkanlarda olduğu gibi yer 
değiştirme değil de bir katılma tepkimesi olduğu görülmektedir. Fakat 
benzene bir molekülün katılması benzenin yapı kararlılığını bozar. 
Bunun için benzen ve diğer aromatik yapıdaki bileşikler tepkimelerinde  
kararlılıklarını ve aromatik yapılarını korumak zorundadırlar. Ancak bu 
durum benzen ve aromatik bileşiklerin halojenlerle uygun koşullarda 
verdiği yer değiştirme tepkimesi ile gerçekleşir. Bu tepkime aromatik 
halkadaki bir hidrojenin yerine bir halojenin geçtiği elektrofilik yer 
değiştirme tepkimesidir. 

Benzenin klorla vereceği bu elektrofilik yer değiştirme tepkimesinde 
uygun koşul, FeCl3 veya FeBr3  gibi Lewis asitlerinin bulunmasıdır. Bu 
tepkime aşağıda gösterilmiştir.

Benzen

uv

1,2,3,4,5,6- Hekzakloro 
siklohekzan

+  3Cl2

Cl

Cl
ClCl

ClCl

25 oC
Cl2

Cl
FeCl3 +  HCl+
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Tepkimede katalizör olarak kullanılan sülfirik asit, nitrik asiti 
protonlayarak nitronyum iyonu (NO2

+) oluşmasını ve su çıkmasını 
sağlar. Bir elektrofil olan nitronyum iyonu tepkime sırasında benzendeki 
hidrojenlerden biriyle yer değiştirir. Bu yer değiştirme tepkimesi aynı 
zamanda nitrolama yöntemi olarak da bilinir.

Nitrolama yöntemi endüstride nitrogliserinin eldesinde kullanılır. 
Nitrogliserin, oldukça kararsız ve patlayıcı bir sıvıdır. Gliserinin nitrik asit 
ile tepkimesinden elde edilir.  

Aromatik bileşiklere alkil gruplarının bağlanması da bir elektrofilik 
yer değiştirmedir. Bu tepkimelerde elektrofil Lewis asitlerinin (AlCl3 
gibi) katalizörlüğü eşliğinde alkil halojenürlerden (R-X) halojenürün 
ayrılmasıyla meydana gelen karbokatyondur. Bu yer değiştirme 
tepkimesi aşağıda metilbenzenin (toluen) sentezinde gösterilmiştir. 

OH

HOCH2CHCH2OH  +  3HNO3    O2NOCH2CHCH2ONO2  +  3H2O

ONO2
NitrogliserinGliserin

+  E+ +
H
E

Benzen Elektrofil Arenyum iyonu

(Bileşke formül)

I. Basamak

İkinci basamakta ise birinci basamakta oluşan arenyum iyonundan 
bir proton çıkışı söz konusudur.

E

+  H+

Ürün Proton

+
H

Arenyum iyonu

E
II. Basamak

Birinci basamakta arenyum iyonu oluşur. 

Mekanizma

H2SO4

50-55 oC +  H2O

NO2

+  HNO3

CH3  Cl
AlCl3 +  HCl+

CH3

Benzen
Metil klorür

Metilbenzen

Açil grubunun (R C ) benzenle olan tepkimesi de bir elektrofilik 
yer değiştirme tepkimesidir. Tepkimedeki elektrofil, açilyum (RCO+) 
iyonudur. Bu tepkime açilleme tepkimesi olarak da tanımlanır. 
Tepkimede benzen, açil halojenürlerle alüminyum klorürlü ortamda 
aromatik ketonları oluşturur. 

O

Başlıca elektrofiller; NO2
+, RCH2, RCO+ ve SO3H

+ gibi gruplardır. 
Aşağıda bu elektrofillerden NO2

+ nun benzenle olan tepkime örneği 
verilmiştir.

+

1877'de	 Fransız	 kimyacı	
Charles	Friedel	(Çarls	Fıridıl)	
ve	Amerikalı	arkadaşı	James	
Crafts	 (Ceyms	 Kırafts)	 	 alkil	
benzenlerin	 ve	 açil	 benzen-
lerin	 elde	 edilmesi	 için	 yeni	
tepkimeler	 gerçekleştirdiler.	
Bu	 tepkimeler	 Friedel-Crafts	
alkilleme	 ve	 açilleme	 tepki-
meleri	olarak	da	bilinir.

Charles	Friedel James	Crafts

Derişik	 sülfrük	 asit	 içinde	
nitrik	 asit	 aşağıda	 verilen	
denge	 tepkimesi	 ile	 NO2

+ 
iyonu	verir.	

HNO3+H2SO4  

NO2
++H2O

 +	HSO4
-

Elektrofil,	 benzen	 halkasın-
daki	 pi-bağlarında	 bulunan	 iki	
elektronu	 kullanarak	 halkada-
ki	 karbon	 atomlarının	 biriyle	
sp3	 hibritleşmesi	 yapar	 ve	 bir	
sigma	 bağı	 ile	 karbokatyon	
(arenyum)	 iyonunu	 meydana	
getirir.	Meydana	gelen	bu	kar-
bokatyondaki	pozitif	yük		bütün	
karbon	 atomlarına	 delokalize	
olduğu	için	yapı	bileşke	formü-
lü	ile	gösterilir.

H
E

Arenyum iyonu
(Bileşke formül)

+
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O

CO2H

OH
+

CO2H
+ CH3CO2H

OCCH3

CH3COCCH3

O O

Salisilik asit Asetik anhidrit Asetilsalisilik asit (aspirin) Asetik asit

Benzenin sıcak derişik sülfürik asitle tepkimesi de elektrofilik yer 
değiştirme tepkimesi olup tepkime sonucunda benzen sülfonik asit 
meydana gelir. Derişik sülfirik asit içinde bulunan SO3 ve SO3H

+ gibi  
elektrofiller benzendeki hidrojenlerden biriyle yer değiştirir.

Asit anhidridin bir açil birimi, benzen halkasına katılırken diğer kısmı 
bir karboksilik asit meydana getirir. 

Sülfolama tepkimeleri olarak da bilinen bu tepkimeler deterjan 
üretiminde de önemlidir. Günümüzde en çok kullanılan deterjanlar düz 
zincirli alkil benzen sülfonatlardır. 10-14 karbonlu düz zincirli bir alken ve 
benzen, AlCl3 ya da HF gibi katalizörlerle etkileştirilerek bir alkil benzen 
elde edilir. Tepkime sülfolama ve süllfonik asidin bazla nötürleşmesi ile 
tamamlanır. 

3.2.3 Nükleofilik Yer Değiştirme (Sübstitüsyon) 
Tepkimeleri 

Buraya kadar radikalik ve elektrofilik yer değiştirme tepkimelerini 
inceledik. Organik bileşiklerin yer değiştirme tepkimeleri yalnızca bu 
tepkimelerle mi sınırlıdır? 

R ClC

O
AlCl3 +  HCl+

R

O

C

Benzen Açil klorür Aromatik keton

Açilleme tepkimesi karboksilik asit anhidritleri kullanılarak da yapılabilir. 
Örneğin aspirinin eldesinde bu açilleme tepkimesi kullanılır. Aspirin, 
salisilik asit ile asetik anhidritten elde edilir. Karboksilik asit anhidritleri 
açil katyonu kaynağı olarak kullanılırlar ve benzeni açilleyebilirler. 

30-40 oC

SO3H

+  H2SO4 +  H2O

Benzen Benzen sülfonik asit

NaOH

SO3H

RCHCH2R RCHCH2R

H2SO4

RCH   CHR

RCHCH2R

(R ve R  toplam 10-14 
karbonlu düz zincirli 
alkil gruplarıdır.) 

+
AlCl3
veya HF

SO3Na
+

RCHCH2R

Alkil benzen sülfonik asitAlkil benzen Alkil benzen sülfonat

+

H

Derişik	 sülfirik	 asit	 içinde	
bulunan	 SO3H+	 ve	 SO3 
gibi	 elektrofillerin	 oluşması	
aşağıdaki	 mekanizma	 ile	
açıklanabilir.

2H2SO4 

H 	O	 	S	 	OH
O

O
+ O	 	S	 	OH

O

O

-

H 	O	 	S	 	OH
O

O

+

H

H2O	+	SO3H+

H3O
+	+	SO3
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Bu irdelemeyi yukarıdaki tepkime örneklerinden metil klorürün 
(CH3Cl) sodyum hidroksitle yaptığı tepkime üzerinde yapalım.

CH3
Cl + NaOH OH + NaClCH3

Tepkimede alkil halojenür olan metil klorürün C Cl bağı polar 
yapıdadır. Oldukça elektronegatif olan klor atomu, karbon-klor (C Cl) 
bağı elektronlarını kendi yönüne doğru çektiğinden karbon atomu kısmi 
artı yük taşır. 

Aşağıda yer değiştirme tepkimelerine ait verilen  örnekleri inceleyerek 
tepkimelerde yer değiştiren grubun yapısını irdeleyelim.

Klor atomu elektron çiftiyle birlikte bağı terk ederken kısmi pozitif 
yüke sahip olan karbon atomuna negatif yüklü hidroksit iyonu bağlanır. 
Ortaklaşılmamış elektron çiftine sahip olan hidroksit iyonu bir nükleofildir.

Nükleofil, çekirdek seven anlamına gelir. Hidroksit iyonu (OH-) ve 
halojen iyonları (Cl-,Br-,F-) birer nükleofildir. Bu tepkimede hidroksit 
iyonu bir nükleofil olarak davranmış, metil klorür ile alkol oluşturmuştur. 
Bu yer değiştirme tepkimesi, bir nükleofil tarafından başlatıldığı için 
nükleofilik yer değiştirme tepkimesi olarak adlandırılır. Nükleofilik 
yer değiştirme tepkimelerini aşağıdaki gibi genelleyebiliriz. 

Bu tepkimelerde ayrılan gruba ( L ) sahip bir substratla bir nükleofilin 
(Nu) etkileşimi söz konusudur. Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde 
kullanılan alkil halojenürler bu tepkimeler için uygun birer substrattır. 
Aşağıdaki nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde nükleofil, substrat 
ve ayrılan gruplara örnekler gösterilmiştir.

C Cl
δ δ+

CH OH  +  NaCl

H

H

H
H

H

C Cl  Na  O  H  +

+  R RL +Nu  L  Nu  

Nükleofil Ayrılan grupSubstrat Ürün

CH3 CH3H H+ +O  O  Cl  Cl  

I IC2H5
+ +Br  Br  

Nükleofil Ayrılan grupSubstrat Ürün

C2H5

Aşağıdaki tepkimelerde yer değiştiren grupları dikkate alarak 
nükleofilleri, substratları ve ayrılan grupları belirleyiniz. 

a)  CH3CH2Cl + CH3OH    CH3CH2OCH3 + HCl

b)  CH3CH2CH2Br  +  OH-    CH3CH2CH2OH  +  Br-

Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde substrat olarak alkil 
halojenürler dışında bu tepkimeleri veren aromatik halojen bileşikleri de 
var mıdır? 

CH3CH2CH2Cl  +  CH3CH2OH    CH3CH2CH2OCH2CH3  +  HCl

CH3I  +  CH3CH2ONa    CH3CH2OCH3  +  NaI

CH3OH  + NaClCH3Cl  +  NaOH

 Substrat:	 Tepkimeye	 giren	
molekül	ya	da	iyon.
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Aromatik halojen bileşikleri alkil halojenürlerin verdiği yer değiştirme 
tepkimelerini kolayca vermez. Fakat benzen halkasına önceden 
brom gibi bir halojen grubu bağlanmışsa (bromobenzen) bu grubun 
yerine OH- ve Cl- gibi nükleofiller daha kolay bağlanır. Örneğin fenol 
üretimi için bromobenzen ara ürün olarak düşünülebilir. Bu şekilde 
bromobenzenden elde edilen klorobenzen yüksek sıcaklık ve basınçta 
fenol eldesi için kullanılmıştır. Bu tepkime ve basamakları aşağıda 
gösterilmiştir.

Aromatik halojen bileşiklerinin nükleofilik yer değiştirme tepkimelerini 
kolay bir şekilde vermesi için aromatik halkanın etkinleştirilmesi gerekir. 
Bunun için halkadaki halojen atomunun bulunduğu konuma göre 
kuvvetli elektron çekici gruplar da (nitro,siyano, vb.) halkada olmalıdır. 
Ancak bu koşullarda aromatik halojen bileşikleri kolaylıkla nükleofilik 
yer değiştirme tepkimeleri verirler. Aşağıda bu tepkimelere örnekler 
verilmiştir. 

3.2.4 Benzen Halkasına İkinci Bir Grubun 
Bağlanması

Bileşiğin yapısında bulunan atom veya grubun yerini alan başka atom 
veya atom gruplarına sübstitüent denildiğini öğrenmiştiniz. Benzen ve 
hidrokarbonlarda hidrojen atomu yerine geçen başka atom veya atom 
grupları birer sübstitüenttir.

Halkaya daha önce bağlanmış bir gruba sahip olan benzen yer 
değiştirme tepkimesi verebilir. Bu gibi tepkimelerde ikinci bir grup 
benzen halkasına hangi konumda bağlanabilir? Bunun için önce benzen 
türevlerinin adlandırılmasını bilmemiz gerekir.

Klorobenzen Sodyumfenoksit

Sodyumfenoksit

350 oC, 200 atm

Cl ONa

+ NaCl + H2O+  2NaOH

Fenol

ONa

+  HCl

OH

+ NaCl

160 oC

p-Nitroklorobenzen p-Nitrofenol

%15 lik NaOH 

Cl

NO2 NO2

OH

150 oC

OH

o-Nitroklorobenzen o-Nitrofenol

%5 NaOH 

Cl
NO2 NO2
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Benzen ve benzen gibi aromatik sistemlerin vermiş oldukları 
tepkimeler sonucunda elde edilen benzen türevlerinin sistematik olarak 
isimlendirilmeleri IUPAC kurallarına göre yapılır. Bu kurallara göre 
benzen halkasında aynı veya farklı türden iki grup bulunuyorsa bunların 
yerleri orto, meta ve para (o-, m-, ve p-) ön ekleri yazılarak veya rakamlar 
kullanılarak adlandırma yapılır. Aşağıda bu durumu açıklayan örnekler 
verilmiştir. Bu örneklerde bazı benzen türevlerinin özel isimleri de yay 
ayraç içinde yazılmıştır.

Cl
Cl1

2

3
4

5

6

Cl

Cl

1

2

3
4

5

6

Cl

Cl

1

2

3
4

5

6

1,2-Diklorobenzen

o-Diklorobenzen

1,3-Diklorobenzen

m-Diklorobenzen

1,4-Diklorobenzen

p-Diklorobenzen

Br
Br

Cl

CH3CH3 OH

Metilbenzen

(Toluen)

1,2- Dibromobenzen

o-Dibromobenzen

3-Klorotoluen Hidroksibenzen

(Fenol)

NH2

NO2

OH

Cl

NH2

4-Klorohidroksibenzen

p-Klorofenol

Aminobenzen

(Anilin)

2-Nitroaminobenzen

o-Nitroanilin

Benzende üç veya daha fazla grubun bağlı olması durumunda ise 
grupların konumları sadece rakamlar kullanılarak belirtilir. Numaralama 
işlemi  aşağıda görüldüğü gibi ana bileşiğe adını veren sübstitüentin 
bulunduğu karbondan başlanarak yapılır. 

1

2

3
4

5

6
NO2

NO2

O2N

CH3 1

2

3

4
5

6
CH3

CH2CH3

NH2

2,4,6 -Trinitrometilbenzen

(TNT)

3 -Etil-2-metilaminobenzen

Bileşiğin	yapısında	bulunan	
atom	 veya	 grubun	 yerini	
alan	 başka	 atom	 veya	 atom	
gruplarına	sübstitüent denir.
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Aynı koşullarda nitrobenzenin nitrolanmasında ise ürün olarak sadece  
1,3-dinitrobenzen elde edilmiştir.

İkinci bir grubun benzen halkasının bütün konumlarına ve eşit şekilde 
bağlanacağı düşünülebilir. Fakat deney sonuçları bu durumun böyle 
olmadığını göstermiştir. Örneğin toluenin nitrolanmasında elde edilen 
ürünler 1-Metil-2-nitrobenzen ve 1-Metil-4-nitrobenzen (2-nitrotoluen ve 
4-nitrotoluen) şeklinde olmuştur.

Bu sonuçlara göre tepkimelerde benzen halkasına ikinci bir grubun 
farklı konumlarda bağlanmasının sebebi ne olabilir? Bu durum sadece 
nitrolanma tepkimelerinde mi görülür? 

Araştırmalar, benzen halkasına ikinci  bir grubun hangi konumda  
bağlanacağını, birinci grubun belirlediğini göstermiştir. Halkaya daha 
önce bağlanmış bir gruba sahip olan benzenler tepkimeye girdiklerinde 
halkada bulunan grup, tepkimenin hızını ve halkaya bağlanacak 
grubun bağlanma konumunu etkiler. Bu durumu rezonans etki ile 
açıklayabiliriz. Rezonans etki halkaya önceden bağlanmış grupların 
elektron çekiciliği ve sunuculuğuyla ilgilidir. Elektron çekici ve sunucu 
gruplar tepkimelerde, yeni gelecek elektrofilik veya nükleofilik grupların 
benzen halkasında hangi konumlara bağlanacağını belirler.

Tepkimenin hızını daha etkin kılan gruplara elektron sunucu 
(etkinleştirici) grup; tepkimenin hızını azaltan gruplara ise elektron 
çekici (etkinlik azaltıcı) gruplar denir. Bu gruplar yer değiştirme 
tepkimelerinde yeni gelen grupların konumunu da belirleyeceği için 
bunları orto-para ve meta yönlendiricisi olarak da sınıflandırabiliriz. 
Elektron sunucu gruplar birer orto-para yönlendiricisi iken elektron 
çekici gruplar meta yönlendiricisidir.

Benzen bileşiklerindeki halkaya bağlı elektron sunucu gruplardaki 
atomlarda ortaklanmamış bir elektron çifti vardır. Bu grupların 
yönlendirme etkileri elektron verici rezonanstan ileri gelir. Örneğin 
fenol, elektrofilik yer değiştirme tepkimelerinde benzenden daha hızlı 
tepkimeye girerek bağlanacak olan elektrofili o-, p- konumlarında bağlar 
(Şekil 3.2.1). Bu bağlanmada halkada oluşan OH iyonu, molekülü 
kararlı kılar. Bu yüzden benzen halkasında bulunan OH ve NH2 gibi 
gruplar rezonansla halkaya elektron sağlayarak etkinliği artırır ve gelen 
grubu o- ve p- konumlarına yönlendirirler.

+

Elektron Sunucu (Orto-Para Yönlendirici) Gruplar

kararlı

OH

H

Br2

H2O

H

Br

Br

orto

kararlı

para

OH  

OH  +

+

fenol

Şekil 3.2.1 Fenolde	 bulunan	
-OH	elektron	sunucu	gruptur.

H2SO4
+  HNO3

CH3CH3 CH3

+

Metilbenzen

(Toluen)

1-Metil-2-nitrobenzen

1-Metil-4-nitrobenzen

NO2

NO2

Nitrobenzen 1,3-Dinitrobenzen
NO2

NO2NO2

H2SO4+  HNO3 
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Elektron çekici grupların etkisini benzenden daha az reaktif olan 
nitrobenzenin nitrik asitle yaptığı tepkimeyi ele alarak açıklayalım. 

Tepkimede halkaya bağlanacak olan grup (NO2
+) pozitiftir. Pozitif 

yük taşıyan gruplar benzen halkasında yan yana gelmeyecek şekilde 
hareket ederler. Çünkü aynı yükler birbirini iteceği için molekül 
kararsız olur. Ancak pozitif grup meta konumuna bağlanırsa yapı daha 
kararlı olur. Nitrobenzende olduğu gibi aromatik bir halka elektron 
yoğunluğunu ve reaktivitesini azaltan gruba sahipse ikinci gruplar meta 
konumuna yönlendirilir. Örneğin nitro ve karboksil grupları birer meta 
yönlendiricisidir. Meta yönlendirici gruplarda aromatik halkaya bağlı 
olan atom, pozitif ya da kısmi pozitif yük taşıdığından halkadan elektron 
çeker. Böylece bütün meta yönlendirici gruplar halkanın etkinliğini 
azaltmış olur. Çizelge 3.2.1'de bazı grupların yönlendirme etkileri 
verilmiştir.

Elektron Çekici (Meta Yönlendirici) Gruplar

Elektron Sunucu

(orto - para Yönlendiriciler)

Elektron Çekici

(meta Yönlendiriciler)

 NH2, NHR, NR2 R

O

C

OH  
 SO3H

OR  
 

CHO

O

NHCR

 
 CO2H

C6H5
 

CN

R  NR3

+

X   
NO2

Çizelge 3.2.1 Bazı	grupların	yönlendirme	üzerine	olan	etkileri

H

NO2

O
N
+ O

+
+++  HNO3

H2SO4
H

NO2

O
N
+ O

H

NO2

O
N

OO
N
+ O +
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Br

a)

Cl  +  CH3CHCH3 ........................  +  .......................
FeBr3

b)

Çözüm:

CO2H  +  HNO3

H2SO4

ısı

2. Aşağıdaki yer değiştirme tepkimelerinde oluşacak ürünleri benzen 
halkasındaki grubun türlerini dikkate alarak yazınız.

d)

NO2

F

a)

COOH

NO2

c)

NO2

NO2

b)
I

CH3

Çözüm:

1. Aşağıda yapı formülleri verilen bileşiklerin adlarını o-, p- ve m- ön 
eklerini kullanarak yazınız.

a) m-Nitrobenzoik asit  b) o-İyodotoluen  

c) m-Dinitrobenzen  d) p-Floronitrobenzen

........................  +  .......................

Br

a)

Cl  +  CH3CHCH3

FeBr3

b)

CO2H  +  HNO3

H2SO4

ısı

CH(CH3)2

Cl  + Cl(CH3)2CH

CO2H

NO2

Benzen halkasında bulunan klor  o-, p- yönlendiricisi (elektron 
sunucu)dir. 

Benzen halkasında bulunan karboksil grubu m- yönlendiricisi 
(elektron çekici)dir.
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Aşağıdaki yer değiştirme tepkimelerini sınıflandırarak elektron çekici 
ve sunucu grupları belirleyiniz.

b)

a)

Cl

SO3H SO3H

Cl2+  H2SO4 +  HCl

c) C2H5 C2H5

FeCl3+  Cl2
+  HCl

Cl

d) NO2 NO2

FeCl3
+  Cl2 +  HCl

Cl

C2H5OH  +  CH3I      C2H5OCH3  + HIe)

-HCl

CH3
H2SO4  

+  HNO3
- H2O

CH3

NO2

AlCl3+  CH3Cl



Katılma Tepkimeleri3

İçerik 

3.3.1	 Katılma	Tepkimeleri
3.3.2	 Elektrofilik	Katılma	Tepkimeleri
3.3.3	 Benzen	Halkasına	Katılma		
	 Tepkimesi

3.3.4	 Nükleofilik	Katılma	Tepkimeleri

Okyanuslar,	çözünmüş	halojen	iyonları	bulunduran	
bir	depodur.	Bundan	dolayı	denizde	yaşayan	pek	çok	
canlının	 yapısında	 halojen	 atomu	 içeren	 bileşikler	
bulunur.	 Polihalojenlenmiş	 bu	 bileşikler	 halomon,	
daktilin	 ve	 tetrakloromertensendir.	 Bu	 bileşiklerin	
bazıları,	yapılarında	bulundukları	canlıları	tehlikelerden	
koruduğu	 gibi,	 rakip	 organizmaların	 gelişmesini	 de	
engeller.	 Kısaca,	 canlı	 türünün	 devamını	 sağlamak	
için	 bir	 savunma	 mekanizması	 oluştururlar.	 Deniz	
canlılarının	çoğunda	bulunan	bu	moleküller,	 insanlık	
için	 de	 tedavi	 edici	 bir	 özelliğe	 sahiptir.	 Örneğin	
halomon	bazı	tümörlü	hücrelere	karşı,	klinik	öncesinde	
sitotoksik	 (hücreyi	 öldüren	 ya	 da	 fonksiyonunu	
durduran)	 madde	 olarak	 kullanılabiliyor.	 Okyanus	
suyunda	 çözünmüş	 bir	 şekilde	 bulunan	 halojen	
iyonları	bu	bileşiklerin	yapısına	nasıl	katılmışlardır?
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3.3.1 Katılma Tepkimeleri

CH3C  CH  +  HCl    CH3C  CH    CH3

Propin
HCl

Cl

Cl H

H
+  HCl

2,2-Dikloropropan2-Kloropropen

C CH

Hidrojen 
klorür

CH2    CH2 +  Br2      CH2BrCH2Br

Eten 1,2-Dibromoetan

CCl4

Yukarıdaki tepkime örnekleri için ikili ve üçlü bağa sahip doymamış 
hidrokarbon bileşiklerinin özel tepkimesidir denilebilir. Bu tepkimelerde 
öncelikle doymamışlığın (ikili ve üçlü bağ) ortadan kalktığı ve 
yeni bağların oluştuğu görülmektedir. Tepkimeye katılan grupların 
doymamış hidrokarbon moleküllerindeki hidrojenlerle yer değiştirmediği 
aksine moleküle katıldığı gözlenmektedir. Bu şekilde gerçekleşen 
tepkimeler katılma tepkimeleri olarak adlandırılırlar. Alken ve 
alkinlerin bu tepkimeleri vermeleri sahip oldukları ikili ve üçlü bağlardan 
kaynaklanmaktadır. Alkenlerde bulunan karbon-karbon ikili bağı kuvvetli 
bir sigma bağı ve oldukça zayıf bir pi bağından oluşurken alkinlerde bir 
sigma, iki pi bağı bulunmaktadır. 

Aşağıda verilen tepkime örneklerinde tepkimeye giren maddeleri ve 
oluşan ürünleri inceleyiniz. Tepkimeye giren maddelerde hangi bağların 
kırıldığını tahmin etmeye çalışınız. Tepkimeleri katılan grupların yapılarına 
göre sınıflandırmak isteseydiniz nasıl sınıflandırırdınız?

CH2    CH2 +  HI      CH2  CH2I
Eten Hidrojen 

iyodür
Etil iyodürH

CH2    CHCH2 CH3 +  HCl      CH2  CHClCH2CH3

1-Büten Hidrojen 
klorür

2-KlorobütanH

CH3 CH    CH2 +  H2           CH3CHCH2

Propen Propan

Pt veya Pd

25 oC, 1 atm
H H

CH3C    CHCH3  + H2O      CH3   C  CHCH3

2-Metil-2-büten

H2SO4

CH3
CH3

OH

2-Metil-2-bütanol

H

CH3C    CH  +  H2O      CH3  C  CH

Propin Dimetil keton

O
H2SO4

HgSO4
H

H
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3.3.2 Elektrofilik Katılma Tepkimeleri

Pi bağları alken ve alkinlere elektron kaynağı oluştururken onlara 
nükleofilik bir özellik de kazandırır. Bu yüzden alkenler ve alkinler 
elektrofilik gruplarla veya radikallerle daha kolay tepkimeye girerler. 

Alkinlerdeki üçlü bağ alkenlerdeki ikili bağdan daha kararlıdır. 
Alkinlerin, elektrofillere karşı alkenlerden daha az duyarlı olmaları 
karbon-karbon üçlü bağlarının nükleofilik karakterinin az olmasındandır. 
Bu durum aynı zamanda alkinlerin katılma tepkimelerinin alkenlere göre 
daha yavaş gerçekleşeceğini de gösterir.

Pi bağları sigma bağlarından zayıf oldukları için tepkimeye katılan 
gruplar pi bağı elektronlarını etkiler. Katılma tepkimelerinde moleküle 
katılan grupların yapıları da (elektrofil, nükleofil, radikal) önemlidir. 
Çünkü, katılma tepkimeleri katılan grubun yapısına göre sınıflandırılır. 
Alkil halojenürlerin doymamış hidrokarbonlardan elde edildiği tepkimeler 
nasıl gerçekleşir? 

Organik kimyanın uygulama ve çalışma alanında önemli bir yere 
sahip olan alkil halojenürler çok sayıda bileşiğin elde edilmesinde 
başlangıç maddesi olarak kullanılmaktadır. Alkanların halojenlerle 
(uv ışınları altında veya yüksek sıcaklıkta) verdiği yer değiştirme 
tepkimeleri sonucunda alkil halojenürler elde edildiğini öğrenmiştiniz. 
Alkil halojenürlerin doymamış hidrokarbonlardan da elde edilmesini 
ilişkin tepkimenin mekanizmasını inceleyelim.

Hidrojen halojenürler (HX) oldukça polar olan H-X bağını içerdiğinden 
alkenin pi elektronları H-X'in protonu ile bağ yapar. Bunun sonucunda 
karbokatyon ara ürünü ve halojen iyonu oluşur. 

Halojen iyonu karbokatyona bir elektron çiftini vererek alkil halojenür 
oluşur. 

Alkenlere hidrojen halojenür katılması şekil 3.3.1'de de gösterilmiştir. 
Alkinlere hidrojen halojenür katılması da alkenlerdeki katılma 
mekanizmasına benzer özellik gösterir. Ancak tepkimede hidrojen 
halojenürün mol sayısına bağlı olarak haloalkenler veya dihaloalkanlar 
oluşur (Şekil 3.3.2). 

II. Basamak

I. Basamak

1-Büten Hidrojen klorür Karbokatyon 

(ara ürün)

Klorür iyonu

H Cl  + H  C C CH2CH3

H

HH

+
+

CH2  CHCH2CH3 Cl  

H  C  C  CH2CH3

Cl 

H

2-Klorobütan

H  C C CH2CH3

H

HH

+
+

Cl  

H

H

Alkenlere elektrofilik katılma 
tepkimesinin mekanizması :

+
+

1. Basamak

Alken Katılan 
molekül

CC E

Karbokatyon

C C

E
+

Nu

2. Basamak

+

Katılma Ürünü

Karbokatyon

NuC C

E
+

CC

E Nu

Şekil 3.3.1 Alkenlere	hidrojen	
halojenür	katılmasının	model	gös-
terimi

Alken

+

Alkil halojenür

Hidrojen 
halojenür

Mekanizma
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II. Basamak

III. Basamak

IV. Basamak

I. Basamak

2-Bromopropen

(Haloalken)

2-Bromopropen

(Haloalken)

Propin Hidrojen bromür

Hidrojen bromür

Vinilik karbonyum

(ara ürün)

Vinilik karbonyum

(ara ürün)

Bromür iyonu

H Br  + H  C C CH3

H

+
+

CH  CCH3 Br

Karbokatyon 

(ara ürün)

Bromür iyonu

Bromür iyonu

H  C C CH3

H

+
+

Br H  C

H  C

C

C

CH3

CH3

H

H

Br

Br
H Br  + H  C C CH3

H

H Br

+
+ Br

Karbokatyon 

(ara ürün)

2,2-Dibromopropan

(Dihaloalkan)
Bromür iyonu

H  C C CH3

H

H Br

+
+ Br H  C C CH3

H

H Br

Br

Yukarıda görüldüğü gibi bu tür katılma tepkimelerinde birinci basamakta 
oluşan karbokatyon veya vinilik karbonyum, diğer basamakta, ortamdaki 
nükleofil ile birleşiyor. Bu tür katılmalarda tepkimeye katılan grup elektrofil 
olduğu için tepkime, elektrofilik katılma tepkimesi adını alır.

Doymamış hidrokarbonlara hidrojen halojenür katılması bazı 
durumlarda iki olasılık üzerinden yürür. Fakat uygulamada genellikle 
bir ürünün daha fazla oluştuğu görülmüştür. Örneğin propilene HBr 
katılmasında ürün olarak 1-bromopropan ve 2-bromopropan oluşur.

Uygulama sonuçları ana ürünün 2-bromopropan olduğunu diğer 
ürünün ise çok az oluştuğunu göstermektedir. Bu sonucun böyle 
olmasını  tepkimede ara ürün olarak meydana  gelen  karbokatyonlar  
belirlemektedir. 

2-Bromopropan
(kararlı)

1-Bromopropan 
(daha az kararlı)

Br

CH2  CHCH3  +  HBr    CH3CHCH3    +   CH3CH2CH2Br

Propilen Hidrojen bromür

 C  C   + E+   Nu-  

   C  C+ 

E

Alkin Katılan molekül

Vinilik karbonyum

1. Basamak

Katılma ürünü

CC
+

E

E

Nu

Nu

+

CC

2. Basamak

Alkinlere elektrofilik katılma 
tepkimesinin mekanizması :

Şekil 3.3.2 Alkinlere	hidrojen	
halojenür	 katılmasının	 model	
gösterimi

Alkin Hidrojen 
halojenür

Dihaloalkan

+

Mekanizma
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Karbokatyonların kararlılık sırasına aşağıdaki örneği verebiliriz.

Karbokatyonlar tepkimede hidrojen atomunun bağlanacağı ikili bağa 
sahip karbon atomlarına göre meydana gelirler. Aşağıda bu tepkimede 
oluşabilecek karbokatyonlar gösterilmiştir.

Tepkimede hangi ürünün daha fazla oluşacağı tepkimenin bu 
basamağında belli olur. Tepkime sonunda 2-brompropan daha çok 
oluştuğuna göre tepkimede izopropil katyonu (CH3CHCH3) meydana 
gelmiştir. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Bu durum Rus kimyacı Vladimir 
Markovnikov (Vilademir Markovnikof) tarafından 1871 yılında açıklığa 
kavuşturulmuştur. 

+

Markovnikov, alkenlere veya alkinlere katılmaların elektrofilik bir 
mekanizmayla ve karbokatyon kararlılıklarına göre olacağını ifade 
eder. Karbokatyonlar, pozitif karbon atomuna bağlı grupların elektron 
vermesi ve elektron yoğunluklarının artmasıyla kararlı hâle gelir. Alkil 
grupları hidrojene göre elektron yoğunluğunu daha fazla arttırır. Bu 
yüzden katılma tepkimeleri, tepkimede oluşacak en kararlı karbokatyon 
üzerinden gerçekleşir. 

Karbokatyonlar pozitif karbon atomuna bağlı alkil gruplarının sayısına 
göre üçüncül, ikincil ve birincil olmak üzere sınıflandırılır. Kararlılık sırası 
aşağıdaki gibidir. 

Tüm bilgiler doğrultusunda simetrik olmayan alkenlere hidrojen 
halojenür gibi asimetrik grupların (HBr, HCl, H2O gibi) katılması 
Markovnikov'un açıklamasına göre gerçekleşir. Bu açıklama aynı 
zamanda Markovnikov Kuralı olarak da bilinir. Bu kurala göre ikili 
bağa, simetrik olmayan bir reaktif katılırken katılan reaktifin pozitif 
kısmı, ikili bağda en çok hidrojeni bulunan karbona; negatif kısmı ise 
diğer karbona bağlanır.

C

R

>+R

R

C

H

>+R

R

C

H

>+H

R

C

H
+H

H

Üçüncül 

(en kararlı)

İkincil Birincil Metil

(en az kararlı)

C

CH3

>+ C

H

>+ C

H

>+H C

H
+H

H

Ter-bütil 
katyonu 

(en kararlı)

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

İzopropil 
katyonu

Etil 
katyonu

Metil katyonu 
(en az kararlı)

CH2  CHCH3 + HBr

CH3CHCH3

Br

+

CH2CH2CH3

+

İzopropil katyonu

Propil katyonu

Propilen

Br
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Alkenlere su katılması elektrofilik bir katılmadır. Fakat su molekülü 
nükleofilik özellikte olduğu için katılma ancak asit katalizörlüğünde 
gerçekleşir. Kullanılan asitler genellikle sülfirik asit (H2SO4) ve fosforik 
asit (H3PO4) çözeltileridir. Bu tepkimelerde ikili bağa suyun katılması  
Markovnikov Kuralı'na göre gerçekleşir. Aşağıda 2-metil-2-bütene 
suyun katılma tepkimesi mekanizması ile verilmiştir.

Karbokatyon (ara ürün)

Karbokatyon (ara ürün) Protonlanmış alkol

Protonlanmış alkol 2-Metil-2-bütanol

2-Metil-2-büten

İlk basamakta alken protonlanarak karbokatyon oluşur. 

I. Basamak

II. Basamak

CH3  C  CH  CH3  +  H  O  H    CH3  C  C  CH3  +  O  H

CH3

H

+

CH3

H
+

CH3  C  C  CH3  +  O  H    CH3  C  C  CH3

CH3

+

+

CH3

H

O  H

H

H

HH

H

H

H

Protonlanmış alkolden bir protonun ayrılması ile alkol oluşur.

Oluşan karbokatyon su ile tepkimeye girerek protonlanmış alkol oluşturur.

III. Basamak

 H  O  +  CH3  C  CH2  CH3    H  O  H  +  CH3  C  CH2  CH3

+

CH3

H

O  HH

+

CH3

O  HH

Mekanizma

Alkinlere su katılırken kuvvetli bir asidin etkisi yanında üçlü bağı 
gevşetecek Hg(II) veya Cu(I) iyonlarını içeren katalizörler kullanılır. 
Bu katalizörler üçlü bağla bir kompleks oluşturarak bağı etkinleştirir. 
Katılmada önce kararsız bir yapı olan enol meydana gelir. Sonra bu 
enol  hızlı bir şekilde kararlı bir yapı olan tautomerisine yani, keto 
şekline dönüşür. Bu katılmalarda da Markovnikov Kuralı geçerlidir ve 
hidrojen atomu en fazla sayıda hidrojeni olan karbon atomuna bağlanır. 
Alkinlere su katılma tepkimesine ait örnek mekanizma, propine su 
katılma tepkimesinde verilmiştir.

! Tautomeri,	2.	ünite,	s.	124

H2SO4 (s) + H2O (s)    HSO4
- (aq)  + H3O

+ 
(aq)

CH3  C  CH  CH3  + H2O    CH3  C  CH2  CH3 

CH3 CH3

OH
H2SO4

Tepkime
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Tepkime

Mekanizma

H2SO4

HgSO4

CH3

Propin İzopropenil alkol

OH

CHH

H

+  H  OHC C CCH3

Alkenlere ve alkinlere klor, brom, iyot (X2) gibi halojenlerin katılmaları 
radikaller üzerinden yürüyen elektrofilik katılmalardır. Burada önemli 
olan X2 gibi simetrik bir molekülden elektrofilin nasıl oluştuğudur. 
Bu durumu aşağıda verilen bir alkene halojen katılma tepkimesinin 
mekanizması üzerinde inceleyelim. 

Alkenin pi bağı elektronları brom molekülüne yaklaştığında brom 
molekülü polarlanır. Polarlanma arttıkça Br-Br bağı zayıflar ve kırılır. 
Sonuçta bir bromür ve bromonyum iyonları oluşur. Oluşan pozitif yüklü 
bromonyum iyonu alkene bağlanarak üç üyeli bir halka meydana getirir.

I. Basamak

+

CC C

Br

Br

Br

Br

C
H

H

H
H

H H

H
H

+

Etilen bromonyum 
iyonu

Bromür iyonu

δ-

δ+

CH2  CH2  +  Br2          CH2  CH2

Br

CCl4
Oda sıcaklığı

Etilen

1,2-Dibromoetan
BrBrom

Tepkime

+

C C

Br

Br

Br

Br

CH C+

Etilen bromonyum iyonu Bromür iyonu 1,2- Dibromoetan 
(dihaloalkan)

H H

H H H

H

H

II. Basamak
Birinci basamakta oluşan bromür iyonu bromonyum iyonunda 

bulunan karbon atomlarından birine bağlanarak halkanın açılmasına 
neden olur. Bu halkanın açılmasıyla da dihaloalkanlar oluşur.

2-Propanon

H  O

H  O  H CH

H

C+ CH3

H

H  O

CH

H

H

CCH3

+
O

CH  +  H3O
+

H

H

CCH3H2O

İzopropenil alkol

+

Mekanizma

Alkenlere halojen katıl-
maları oda sıcaklığında ve 
daha düşük sıcaklıklarda 
hızlı bir şekilde gerçekleşir. 
Klor ve brom, gaz hâlinde 
veya nükleofilik özellik gös-
termeyen çözücüler içerisin-
de alkenlere kolayca katılır. 
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Halojenlerin alkinlere katılmasında, katılan halojenin mol sayısına 
bağlı olarak dihalojen alkenler veya tetrahaloalkanlar meydana gelir. 
Kullanılan halojenler (X=Cl, Br), alkenlerde olduğu gibi uygun çözücüler 
içerisinde tepkimeye girerler.

Alken ve alkinlere halojen katılmasına benzer katılma tepkime 
örneğini hidrojenin katılmasında da görebiliriz. Tepkimelerde nikel 
(Ni), paladyum (Pd) ve platin (Pt) gibi metal katalizörler kullanılır. Bu 
katalizörler eşliğinde hidrojen moleküllerinin atomları ikili veya üçlü 
bağın karbon atomlarına katılarak alkeni veya alkini, alkana dönüştürür 
(Şekil 3.3.3).

Hidrojen katılma tepkimelerinde genellikle yüksek aktifleşme 
enerjisine ihtiyaç vardır. Tepkimeler oda sıcaklığında, katalizörsüz bir 
ortamda gerçekleşmez. Bir alken hidrojenle oda sıcaklığında ancak 
metal katalizör eşliğinde tepkimeye girebilir. Çünkü katalizör, daha 
düşük aktifleşme için yeni bir yol sağlar.

CH CCHC CCCl2 Cl2

Cl

Cl

Cl

+ +

1,2-Dikloroeten

(Dihaloalken)

CCl4 CCl4

1,1,2,2-Tetrakloroetan

(Tetrahaloalkan)

H

H

H

H

Cl

ClClEtin

+ 

+ 

Metal katalizörün yüzeyi

(Örn, Pt)

PtPt

Şekil 3.3.3 Bir	 alkene	 metal	
katalizörlüğü	 eşliğinde	 hidrojen	 ka-
tılması	 sonucu	 alkan	 oluşmasının	
model	gösterimi

Yiyeceklerin hazırlanmasında az da olsa margarin türü katı yağlar 
kullanılır. Kullanılan bu yağların etiketleri incelendiğinde  ürünün kısmen 
hidrojenlenmiş bitkisel yağ içerdiği görülür. Bu durum sıvı bitkisel 
yağlardan margarin türü katı yağlar yapmanın mümkün olduğunu 
gösterir mi? 

Sıvı yağlar katı yağlara oranla daha fazla ikili bağ içerirler. Karbon-
karbon ikili bağlarının hidrojenlenmesi bitkisel yağların margarine 
dönüştürülmesinde önemli endüstriyel uygulamalardır. 

Alkinlere hidrojen katılma tepkimelerinde karbon-karbon üçlü bağına, 
uygun şartlarda ve kullanılan katalizöre bağlı olarak bir veya iki mol 
hidrojen katılabilir. Platin ve nikel katalizörlüğü eşliğinde bir alkinin üçlü 
bağına iki mol hidrojen katılması ile alkan oluşur. 

Katalizörler çok ince toz 
hâline getirilmiş platin, nikel 
veya  paladyumdur. Bu kata-
lizörler hidrojen moleküllerini 
yüzeylerinde tutarlar (adsorb-
lama). Metal yüzeyindeki or-
taklaşılmamış elektronlar hid-
rojenin elektronları ile eşlenir 
ve hidrojeni yüzeyine bağlar. 
Bir alkenin böyle bir yüzeyle 
çarpışması, alken molekülünün 
yüzeye tutunmasını sağlar. Bu 
şekilde hidrojen aktarılması ba-
samaklar üzerinden gerçekleşir 
(Şekil 3.3.3)ve organik molekül 
katalizör yüzeyini terketmeden 
öncede alkan oluşur.

H2

Alken

+
Pt veya Pd

25 oC, 1 atm
C H H

H H

C CC

HH

H H

HH

H H

Eten Etan
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Hidrojenin alken veya alkinlere katılma tepkimeleri aynı zamanda 
indirgenme tepkimeleridir. 

2-Bütin

Pt Pt
CH3 CH3 +  H2 +  H2C C CH CHCH3

CH3 CH3 CH3CH2CH2

2-Büten Bütan

Aşağıdaki maddelerin 1-pentenle vereceği elektrofilik katılma 
tepkimelerini mekanizmaları ile yazınız.

a) Hidrojen klorür  b) Brom  c) Su

3.3.4 Nükleofilik Katılma Tepkimeleri

Aromatik bileşiklerin en önemli tepkimelerinin yer değiştirme 
tepkimeleri olduğunu daha önceki bölümde belirtmiştik. Çünkü benzen 
ve diğer aromatik bileşikler aromatik yapıları ve rezonans enerjilerinden 
dolayı katılma değil yer değiştirme tepkimeleri verirler.Benzen ve 
aromatik bileşikler, alkenler ve alkinler kadar kolay olmasa da zorlayıcı 
koşullarda katılma tepkimesi verebilirler. Örneğin klor veya başka 
halojenler, benzene ultraviyole ışınları altında radikalik bir mekanizmayla 
katılır. Burada ultraviyole ışınlarının görevi halojen moleküllerinden 
radikaller oluşturmaktır. Oluşan bu radikaller sırasıyla benzene katılarak  
1,2,3,4,5,6- Hekzakloro siklohekzan bileşiğini meydana getirir.

3.3.3 Benzen Halkasına Katılma Tepkimesi

Benzen

uv

1,2,3,4,5,6- Hekzakloro 
siklohekzan

+  3Cl2

Cl

Cl
ClCl

ClCl

Doğada bulunan pek çok aldehit (vanilya, tarçın, vb.) ve ketonun 
(karanfil yağı, kâfur, vb.) kendine özgü kokuları vardır. Bu özelliklerinden 
dolayı parfüm, sabun ve hava temizleyicilerinin üretiminde kullanılırlar. 
Bunların doğadan elde edilmesi oldukça pahalı bir yöntem olduğundan 
çoğu, yapay yöntemlerle elde edilmektedir. Bu kadar önemli olan bu 
karbonil bileşikleri nasıl tepkime verir? Bu bileşiklerin tepkimelerini 
anlamak için yapılarını bilmek gerekir.

Karbonil bileşiklerinde bulunan karbon-oksijen ikili bağı bir sigma 
ve bir pi bağı içerir. Katılma tepkimeleri alkenlerde olduğu gibi pi bağı 
üzerinden gerçekleşir. Karbonil grubundaki C O bağı oldukça polardır. 
Çünkü oksijen, karbon atomundan daha elektronegatif olduğu için 
elektronlar oksijene doğru çekilir ve polar bir bağ oluşumu gerçekleşir.
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Yukarıda değişik karbonil bileşiklerinin hidrürlerle ve Grignard bileşikleri 
ile olan tepkime örnekleri verilmiştir. Bu örnek tepkimeler incelendiğinde 
tepkimeye katılan grupların yapılarının daha çok nükleofilik karakterde 
olması bu bileşiklere katılmaların nükleofilik bir katılma olduğunu gösterir.

Metilmagnezyum bromür Etanal
İzopropil alkol

HBr

-H2O

- MgBr2

Eter
CH3

H

CH3

CH3MgBr  +  CH3 
 C  O    CH3  C  OMgBr    CH3  COH

H

H

-H2O

- MgBr2
Metilmagnezyum bromür Proponon

Tersiyerbütil alkol

HBrEter
CH3

CH3

OMgBr

CH3

CH3MgBr  +  CH3 
 C  CH3    CH3  C  CH3    CH3  C  OH

O

Bu bileşiklerden aldehit ve ketonların alkol içerisinde LiAlH4 (Lityum 
alüminyum hidrür) ve NaBH4 (Sodyum borohidrür) ile indirgenmeleri bir 
nükleofilik katılma tepkimesidir. Bu tepkimenin en önemli basamağı, 
metalden karbonil karbonuna bir hidrür iyonunun (H:-) aktarılmasıdır. Bu 
aktarılmada hidrür iyonu nükleofil olarak davranır. Çünkü metal hidrür 
bağları, metal pozitif hidrojen negatif olacak şekilde polarlanmıştır. 
Karbonil bileşiklerinin metal hidrürlerle olan tepkime mekanizması 
etanalden etanolün oluştuğu tepkimede gösterilmiştir.

Propanal Propanol

CH3CH2CH  +  NaBH4 + H2O    CH3CH2CH2OH

O

2-Bütanol2-Bütanon

CH3CH2CCH3 +  NaBH4 + H2O    CH3CH2CHCH3

O OH

Tepkimelerde katılan grubun nükleofili karbonil grubunun elektron 
eksikliği gösteren karbon atomuna, elektrofili ise negatif polarize olan 
karbonilin oksijenine bağlanır. Karbonil bileşikleri oksijen atomu üzerinde 
bulunan ortaklanmamış elektron çiftinden dolayı zayıf birer Lewis 
bazıdır ve proton bağlayabilirler. Karbonil gruplarına zayıf nükleofillerin 
katılmasında asitler katalizör görevini üstlenirler.

C  O      C  O
+ -
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Yukarıdaki tepkimenin son basamağına doğru ara ürün, (alkoksit 
iyonu) su ve asitle alkolü verecek şekilde hidroliz olur. Aldehitlerin 
NaBH4 ve LiAlH4 ile tepkimeleri sonucunda primer alkoller, ketonların 
tepkimeleri ile de sekonder alkoller elde edilir. Aşağıda ketonların 
nükleofilik katılma tepkimelerine örnek verilmiştir.

Mekanizma

CCH3
B CH CH3

H H

H

H HH

Na++
δ+ δ-

H  OH 

Etanal Etanol

O  O  CCH3

H

H

H

O  -

Sodyum borohidrür Alkoksit iyonu

Mekanizma

Karbonil bileşiklerinin verdiği nükleofilik katılma tepkimelerinde metal 
hidrür bileşiklerinin yanında Grignard bileşikleri de önemli rol oynar. 

CCH3

CH3
CH3 CH3

B CH CH3

H H

H

H

Na++
δ+ δ-

Propanon İzopropil alkol

O  O  CCH3

H

HO  -

Sodyum borohidrür Alkoksit iyonu

H  OH 

Grignard bileşikleri genellikle eter çözeltisinin içinde organik 
halojenürün ve metalik magnezyumun tepkimeye girmesiyle elde edilir. 
Grignard bileşiklerinin elde edilişi aşağıdaki tepkimede gösterilmiştir.

Grignard bileşiklerinin en önemli özelliği karbon-metal bağlarının  
polar yapıda olmasıdır. Bu özellikten dolayı karbon-metal bağları 
kuvvetli baz özelliği gösterir.

Metilmagnezyum iyodür

kuru eterCH3  I  +  Mg    CH3  MgI

Karbonil grubunun karbon-oksijen bağındaki (C  O) elektronlar, 
elektronegatif olan oksijene doğru çekilirken artı yükle yüklenmiş karbon 
atomuna Grignard bileşiği, nükleofilik olarak katılır. Tepkimede eter-su 
karışımı ve seyreltik asit (H3O

+X-) çözeltisi kullanılır. Bu tepkimeye ait 
örneği etanalin metilmagnezyum bromür ile verdiği nükleofilik katılma 
tepkimesinin mekanizması üzerinde inceleyelim.

Tepkime

CH3MgBr  +  CH3  C  H      CH3  C  OH  +  MgBr2  +  H2O

O

CH3

Eter
H3O+Br-

Metilmagnezyum bromür İzopropil alkolEtanal

H
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Birinci basamakta oluşan alkoksi magnezyum halojenüre asit ilave 
edildiğinde alkoksi magnezyum halojenür, alkole dönüşür (hidroliz). 
Oluşan alkolün türü tepkimelerde kullanılan karbonil bileşiğinin (aldehit, 
keton) yapısına bağlı olarak değişir. 

Tepkimede nükleofil olan Grignard bileşiği karbon atomuna 
bağlanırken karbonil grubundaki elektron çifti oksijene kayar. 

II. Basamak

I. Basamak

(Grignard bileşiği) (Karbonil bileşiği) (Alkoksi magnezyum halojenür)

Eter
O  O    +     CMgBrCH3

H3C CH3

H H

C Mg
2+

Br
δ+δ-

CH3

Metilmagnezyum bromür Etanal Alkoksi magnezyum bromür

O  O  O  CH3

CH3 CH3

CH3

H

C CMg2+Br MgBr2OH

H

H H H

HH

+
+ + +Br+

(Alkol)(Alkoksi magnezyum halojenür)
Alkoksi magnezyum bromür İzopropil alkol

Diğer bir nükleofilik katılma örneği de  ketonların Grignard bileşikleri 
ile olan tepkimelerinde görülür.

Alkol üretimindeki tepkimelerde Grignard bileşikleri kullanılır. Önemli 
olan, bu sentezlerde elde edilecek alkole uygun Grignard bileşiğini ve 
karbonil gruplarını doğru  seçmektir. 

CH3MgI  +  CH3  C  C2H5      CH3  C  OH  +  MgI2

O

C2H5

Eter
H3O+I-

Metilmagnezyum iyodür 2-Metil-2-bütanol2-Bütanon

CH3

II. Basamak

CH3 Eter
O  O    +     CMgICH3

H5C2 C2H5

C Mg
2+I

δ+δ-

CH3

I. Basamak
CH3

(Grignard bileşiği) (Karbonil bileşiği) (Alkoksi magnezyum halojenür)

Metilmagnezyum iyodür 2-Bütanon Alkoksi magnezyum iyodür

Tepkime

Mekanizma

Mekanizma

O  O  O  CH3

C2H5 C2H5

CH3

H

C CMg2+I MgI2OH

H

H H H

HH

+
+ + +Br+

(Alkol)(Alkoksi magnezyum halojenür)
Alkoksi magnezyum iyodür 2-Metil-2-bütanolHidronyum 

 iyonu



193

ORGANİK REAKSİYONLAR

KATILMA TEPKİMELERİ

Aşağıda verilen tepkimelerin mekanizmalarını yazarak nükleofilik 
katılma mı yoksa elektrofilik katılma mı olduğunu belirtiniz.

İzopropil katyonu 
(ara ürün)

I. Basamak

CH2  CH  CH3  +  H  O  H    CH2  C  CH3  +  O  H

H

+

H
+

H

H

a)

Propen Hidronyum iyonu

a) CH2  CHCH3  +  H2O      CH3  CHCH3

OH

H+

Propen

2-Propanol

b)

Çözüm

Eter

CH3MgBr  +  C2H5  C  C2H5    CH3  C  OH

O C2H5

C2H5

H3O+Br-

Metilmagnezyum 
bromür

3-Pentanon

3-Metil-3-pentanol

Aşağıda verilen tepkimelerin mekanizmalarını yazarak nükleofilik Aşağıda verilen tepkimelerin mekanizmalarını yazarak nükleofilik 

II. Basamak

İzopropil katyonu 
(ara ürün)

Protonlanmış alkol

CH2  C  CH3  +  O  H    CH2  C  CH3 
+

+

H

O  HHH

H

H

H

Protonlanmış alkol

III. Basamak

 H  O   +  CH2  C  CH3    H  O  H  +  CH3  CH  CH3
+

O  HH

H
2-Propanol

+

H

O  HH H

Elektrofilik katılma tepkimesidir.

Metilmagnezyum 
bromür

3-Pentanon Alkoksi magnezyum 
bromür

Eter
O  O           CMgBrCH3

H5C2

H5C2

C2H5

C2H5

C Mg
2+

Br
δ+δ-

CH3

I. Basamak

  +     

b)

Hidronyum iyonu
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b)

Aşağıdaki katılma tepkimelerinin mekanizmasını yazarak tepkimeleri 
elektrofilik veya nükleofilik katılma tepkimeleri şeklinde sınıflandırınız.

Eter
H3O+I-

C2H5MgI  +  C2H5  C  H    C2H5  C  C2H5 + MgI2

O OH

H

ClCl

a) CH2  C  CH3  +  Cl2     CH2  C   CH3

CH3Oda sıcaklığı
CCl4

CH3

O  O  O  CH3

C2H5

C2H5

C2H5

C2H5

CH3C CMg2+Br MgBr2OH H H H

HH

+
+ + +Br+

Alkoksi magnezyum 
bromür

3-Metil-3-pentanol

II. Basamak

Nükleofilik katılma tepkimesidir.

Hidronyum 
iyonu



Tarım için önemli bir biyokimyasal olan etilen, bit-
ki hormonu olarak biyolojik işlemlerde düzenleyici rol 
oynar. Tohumların filizlenmesinde, çiçeklerin açma-
sında etkilidir. Bitkiler bu hormonu doğal olarak ken-
dileri üretir. Fakat etilen yapay olarak da üretilmekte-
dir. Yapay olarak elde edilen etilen, tropik bölgelerde 
yeşil olarak toplanan ve depolarda saklanan meyve-
lerin pazara çıkmadan önce olgunlaştırılmasında kul-
lanılır. Ayrıca birçok organik kimyasalın üretiminde 
ana bileşik olarak da kullanılır. 

Endüstriyel alanda yapay olarak elde edilen eti-
len için kullanılan yöntemler diğer alkenlerin eldesi 
için de geçerli olabilir mi? Etilen gibi doymamış diğer 
hidrokarbon bileşiklerini laboratuvarlarda  elde etmek 
isteseydik hangi yöntemleri kullanırdık?

4 Ayrılma (Eliminasyon) Tepkimeleri

İçerik 

3.4.1 Ayrılma (Eliminasyon)   
 Tepkimeleri
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3.4.1 Ayrılma (Eliminasyon)Tepkimeleri

Alkan türevlerinden olan alkil halojenürler ve alkoller, ayrılma 
tepkimeleriyle doymamış hidrokarbonlara dönüştürülebilir. Aşağıdaki 
örneği inceleyerek bu tepkimelerin mekanizmalarının nasıl gerçekleştiğini 
görelim. 

Alkil halojenürlerden hidrojen halojenür ayrılması (dehidrohalojenleme)  
ile alkinler de sentezlenebilir. Alkinlerin sentezinde önce bir alken herhangi  
bir halojenle (Br, Cl, I ...) tepkimeye girerek alkil dihalojenürü oluşturur.

Tepkime yüksek sıcaklıklarda ve kuvvetli bir bazın katalizörlüğü 
eşliğinde tek basamakta gerçekleşir. Kullanılan bazın (Lewis bazı) 
sudan daha az polar bir çözücü içinde hazırlanması gerekir. Örneğin 
etanol içinde çözünmüş derişik KOH  çözeltisi gibi. 

Tepkimede kullanılan baz, halojen atomuna komşu olan karbon 
atomundaki hidrojeni koparır. Açıkta kalan elektron çifti halojenin bağlı 
olduğu karbon atomuna baskı yaparak halojenin ayrılmasını ve karbon-
lar arasında bir pi bağının oluşmasını sağlar. 

ısı
KOH/AlkolCH3 

 CH2 
 Br     CH2  CH2  +  HBr

Etil bromür Eten

ısı
H2SO4CH3 

 CH2 
 CH2 

 OH     CH3 
 CH   CH2   +  H2O

Propanol Propen

2NaNH2
CH3 

 CH 
 CH2     CH3 

 C  CH +  2NH3 + 2NaBr

Br Br
1,2-Dibromopropan Propin

Geçiş hâli

-

OH- +  OH  H +  Br-+ H H

H

Br

H

H

 CH2   CH2
 C  C  H H

H

Br

H

H

 C  C  OHKOH/Alkol
ısı

Etil bromür

Eten

Mekanizma

Aşağıda bazı organik bileşiklerin ayrılma (eliminasyon) tepkimelerine 
ait örnekler verilmiştir. Bu tepkimeler incelendiğinde, tepkime sonucunda 
oluşan ürünlerin ve kullanılan katalizörlerin görevleri hakkında neler 
söylenebilir?
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Kuvvetli bir baz olan sodyum amid (NaNH2) ile tepkimeden her iki 
hidrojen halojenüründe çıkarılması  etkili bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

1,2-Dibromoetan

(Alkil dihalojenür)

Eten

(Alken)

CCl4CH2  CH2 + Br2  CH2  CH2 

Br Br

CH2  CH2   + 2NH2
-     CH  CH  +  2NH3  + 2Br-

Br Br

Oluşan alkil dihalojenür kuvvetli bir baz  (Lewis bazı)  olan sodyum amidle 
(NaNH2) tepkimeye girerek önce alkenil halojenürü sonra da alkini verir. 
Tepkime ve mekanizması aşağıdaki örnek üzerinde gösterilmiştir.

I. Basamak

Etenilbromür

(Alkenil halojenür)

Etin

(Alkin)

H  C  C  H  +  N
-
  H      C  CH  + N  H  + Br-

H H

Br Br

II. Basamak

H  N
-
  +  C  C  H    H  C  C  H  + H  N  H + Br-

H H

H

H

H Br

H

H

H

H Br

1,2-Dibromoetan

(Alkildihalojenür)

Alkollerin kuvvetli asit (H2SO4, H3PO4, vb.) katalizörlüğünde 
ısıtılması sonucu su kaybederek (dehidrasyon) alkene dönüşmesi de 
bir ayrılma tepkimesidir. Alkollerdeki hidroksil grubu (-OH) kolay ayrılan 
bir grup değildir. Tepkimede kullanılan asidin görevi hidroksil grubunu 
protonlayarak alkolleri kolay ayrılan bir gruba sahip uygun  giriş maddesi 
hâline getirmektir. Alkollerin protonlanması çok hızlı gerçekleşen bir 
asit-baz tepkimesidir. Çünkü alkoller, oksijen atomunun ortaklanmamış 
iki çift elektron içermesi nedeniyle bir Lewis bazı gibi davranırlar. 

Tepkime

Mekanizma
1,2-Dibromoetan

Amid iyonu

Amid iyonu

Amid iyonu Etenil bromür

Etin

Amonyak

Alkollerden suyun ayrılma tepkimesini ve mekanizmasını aşağıdaki 
örnek üzerinde görelim.

CH3CH2OH     CH2  CH2  +  H2O

Tepkime
H2SO4

Etanol Eten
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+

Alkiloksonyum iyonu Karbokatyon

CH3 CH2 CH3 CH2 + H2O
+

OH2  

Karbokatyon

 C  C   

H

H H

H

H

+
CH2  CH2 + H+

Eten

Alkiloksonyum iyonu 

CH3 CH2 CH3 CH2+  H
+ +

OH  OH2  

Birinci basamakta Lewis bazı gibi davranan alkol molekülü, proton-
lanarak alkiloksonyum iyonunu oluşturur.

İkinci basamakta protonlanmış alkolden (alkiloksonyum) su ayrılarak 
karbon-oksijen bağı kırılır ve karbokatyon ara ürünü oluşur.

Alkil halojenür ve alkol gibi organik bileşiklerin vermiş olduğu ayrılma 
tepkimeleri incelendiğinde tepkime sonucunda genellikle bir ürün 
oluştuğu görülmektedir. Fakat bazı tepkimelerde birden fazla ürünün de 
oluştuğu gözlenmiştir. Örneğin 2-bromobütanın KOH ile vermiş olduğu 
ayrılma tepkimesinde meydana gelen alken karışımında %80 2-büten, 
% 20 1-büten bulunmaktadır.

2-bütanolden suyun ayrılma tepkimesinde ise ürün olarak % 70 
2-büten, % 30 1-büten elde edilmiştir.

Ayrılma tepkimeleri sonuçları bakımından değerlendirildiğinde 
katılma tepkimelerinin tersi olarak yorumlanabilir. Ayrılma tepkimeleri 
sonucunda elde edilen ürünler (ikili veya üçlü bağa sahip bileşikler) 
katılma tepkimelerinde giriş maddesi olarak kullanılabilirler. Katılma 
tepkimelerinde iki molekül birleşerek bir tek molekül oluşurken ayrılma 
tepkimelerinde bir molekülden iki atom veya grubun ayrılmasıyla birden 
fazla molekül oluşabilir.

2-Bromobütan 2-Büten (%80) 1-Büten (%20)

OH-  +  CH3CH2CHCH3  CH3CH  CHCH3  +  CH3CH2CH  CH2 +  H2O + Br-

Br
KOH/Alkol

ısı

C

CH3H3C

C

ısı
H2SO4

2-Bütanol 2-Büten (% 70) 1-Büten (% 30)

CH3CH2CHCH3  

OH H H
+  C

HH3CH2C

C

H H

+ H2O

I. Basamak
Mekanizma

II. Basamak

III. Basamak

Son basamakta karbokatyondaki C ya komşu olan  karbona bağlı 
hidrojenlerden biri, bağ elektronlarını bu karbon üzerinde bırakarak 
ayrılır, bunun sonucunda alken oluşur.

+
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1. Etanol içinde çözünmüş potasyum hidroksit çözeltisi kullanılarak 
propil klorürden propenin elde ediliş tepkimesi aşağıda gösterilmiştir. Bu 
tepkimenin mekanizmasını yazınız.

2. Aşağıdaki ayrılma tepkimesinin mekanizmasını yazınız.

Çözüm:

Çözüm:

CH3CH2CH2Cl + KOH      CH2   CHCH3  +  H2O + KCl  
ısı / alkol

ısı / alkol

Geçiş hâli

-

OH- CH3 + OH  H + Cl-+ H   CH3

H

H

H

Cl

 CH2   CH C  C H   CH3

H

H

H

Cl

 C  C

OH

CH3CH2CHCH2   CH3CH2C  CH  + 2NH3  +2NaBr
2NaNH2

Br Br

I. Basamak

II. Basamak

H  N
-
 + CH3CH2C  CH    CH3CH2  C  C  H  + H  N  H + Br-

H H

H

Br

Her iki ayrılma tepkimesinde de ürünler karşılaştırıldığında 2-bütenin 
daha çok oluştuğu görülmektedir. Bu ürün diğer ürüne göre daha kararlı 
ve düşük enerjilidir. Alkenlerin kararlılıkları, ikili bağa bağlı karbonlar 
üzerinde bulunan  alkil gruplarının sayısına bağlı olarak artar. Alkil 
gruplarının elektron itici olmaları bu kararlılığın temel nedenidir. Bu 
yüzden ayrılma tepkimeleri en kararlı alkeni verecek şekilde gerçekleşir. 
Bu tepkimelerin gerçekleşmesinde Zaitsev Kuralı (Saytsef Kuralı) 
geçerlidir. Zaitsev Kuralı'na göre bileşikten hidroksil veya halojen atomu 
ayrılırken bu atomların bağlı  olduğu karbona komşu olan karbonlardan 
hidrojeni az olandan da bir hidrojen ayrılır.

19.yüzyıl Rus kimyacısı Alek-
sander Zaitsev (Aleksandır 
Saytsef) (1841-1910)'e göre 
ikili bağın bulunduğu kar-
bonlardan en fazla grup (alkil 
gibi) bulunduran alkenler en 
kararlı alkenlerdir. Ayrılma 
tepkimeleri en kararlı alkeni 
vermek üzere meydana ge-
lirler.

Propil klorür Propen

1,2-Dibromobütan

1-Bütin

1-Bütin

CH3CH2C  C  H  +  N
-
  H    CH3CH2C  CH +   N  H  + Br-

H H

Br Br H

H

Br

H

H
Amid iyonu 1-Bütenil bromür
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CH3  CH  CH 
CH3

+  H
+ +

OH  OH2  

CH3

CH3  CH  CH 
CH3 CH3

+
+ H2O+

OH2  CH3  CH  CH 
CH3 CH3

CH3  CH  CH

CH3 CH3

CH3  C  CH + H+

+
CH3  C  C  H

CH3

H

CH3 CH3 CH3

I. Basamak

II. Basamak

III. Basamak

Çözüm:

1. 2-kloropentanın dehidrohalojenasyonu sonucunda oluşan ürünü 
Zaitsev Kuralı'na göre açıklayarak tepkimenin mekanizmasını yazınız.

CH3CH2CH2CHCH3      CH3CH2CH  CHCH3  +  HCl

Cl

ısı
KOH/Alkol

2. Aşağıdaki ayrılma tepkimesinin mekanizmasını yazınız.

3. Aşağıdaki ayrılma tepkimesinde oluşan ürünleri inceleyiniz.  
Tepkimede hangi ürünün daha çok oluştuğunu Zaitsev Kuralı'na göre 
açıklayarak tepkimenin mekanizmasını yazınız.

CH3CH2  C  CH3      CH3  C  C  CH3  + 2NH3  + 2NaBr
2NaNH2

Br

Br

3. Aşağıda 3-metil 2-bütanolden asit katalizörlüğü eşliğinde suyun 
ayrılması ile oluşabilecek ürünler verilmiştir. Bu ürünlerden hangisinin 
daha çok oluşacağını tepkimenin mekanizmasını yazarak gösteriniz.

CH3 
 CH 

 CH 
 OH      CH3 

 C  CH  + CH3 
 CH 

 CH  CH2  + H2O
CH3

ısıCH3 H2SO4

CH3 CH3 CH3

3-Metil-2-bütanol 2-Metil-2-büten 3-Metil-1-büten

Alkiloksonyum iyonu

Karbokatyon

2-Metil-2-büten

CH3CH2CHCHCH3      CH3CH  CHCHCH3 +CH3CH2CH  CCH3 + H2O

ısı

H2SO4

OH

C2H5 C2H5 C2H5



Kondenzasyon Tepkimeleri5

İpeğin veya örümcek ağının yapısında 
bulunan lifler, ipek proteini olan fibroinden 
oluşmaktadır. İpek proteinleri, binlerce amino 
asitten meydana gelen kompleks moleküllerdir. 
İpek proteini olan fibroin, alenin ve glisin amino 
asitleri bakımından zengin bir yapıya sahiptir. 
İpek proteinleri, bulunduğu yapıya güç ve esneklik 
verir. Bu nedenle ipek, çelikten daha sağlam ve 
daha hafiftir. Bu yapı, her bir  tabakayı oluşturan 
polipeptit zincirlerindeki peptit bağları ile tabakalar 
arasındaki Van Der Walls etkileşimleri sayesinde 
kararlı hâle gelmiştir.

İçerik
 

3.5.1 Kondenzasyon Tepkimeleri
3.5.2 Kondenzasyon Polimerleşmesi
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Acaba alkollerden eter oluşumu nasıl bir mekanizma ile gerçekleşir? 
Bu sorunun cevabını etil alkolün H2SO4(su çekici) ile ısıtılması sonucu 
elde edilen eterin oluşum mekanizmasını inceleyerek bulmaya çalışalım. 

Aşağıdaki tepkimelerde alkollerin kuvvetli asitlerle ısıtılmaları 
sonucunda su kaybederek (dehidrasyon) alkenleri ve eterleri oluşturduğu 
görülmektedir. Alkollerden alken oluşumunun nasıl gerçekleştiğini daha 
önce ayrılma tepkimelerinde mekanizması ile birlikte öğrenmiştiniz. 

Alkoller, kuvvetli asitlerle tepkimeye girdiğinde baz (Lewis bazı) gibi 
davranırlar. Tepkimede asitlerden bir proton alarak protonlanmış alkole 
dönüşürler (I. basamak). Tepkime mekanizmasının ikinci basamağında 
alkolün bir molekülü nükleofilik olarak protonlanmış alkol molekülü ise 
giriş maddesi olarak alınmıştır. Alkoller hidroksil gruplarındaki oksijen 
atomu üzerinde  bulunan elektron çiftlerinden dolayı nükleofilik özellik 
taşır. Alkollerin protonlanmasının sebebi, hidroksil grubunun suya 

3.5.1 Kondenzasyon Tepkimeleri

Etanol Dietil eter
(Etoksietan)

2CH3CH2OH  CH3CH2  O  CH2CH3 + H2O
H2SO4
140oC

Etanol Eten

CH3CH2OH  CH2    CH2  +  H2O
H2SO4
170oC

Etanol    Dietil eter
(Etoksietan)

2CH3CH2OH  CH3CH2  O  CH2CH3 + H2O
H2SO4
140oC

III. Basamak

I. Basamak

CH3CH2  O  H  +  H  OSO3H    CH3CH2  O+  H  + -OSO3H

H

Alkol, sülfirik asitten bir proton alarak protonlanmış alkole dönüşür.

Protonlanmış eterdeki protonun, su molekülüne veya başka bir 
alkol molkülüne aktarılmasıyla eter oluşur.

II. Basamak

I. basamakta elde edilen protonlanmış alkole diğer alkol molekülü 
nükleofilik etki yaparak protonlanmış eter ve suyu oluşturur.

CH3CH2  O  H + CH3CH2  O+  H    CH3CH2  O+  CH2CH3  +  O  H

HH H

CH3CH2  O+  CH2CH3 +  O  H     CH3CH2  O  CH2CH3 + H  O+  H 

H H H

Tepkime

Mekanizma
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Eterlerin elde edildiği tepkime moleküller arası kondenzasyon 
tepkimesidir. Kondenzasyon, iki ya da daha fazla maddenin tepkimeye 
girmesi, tepkimeden su (H2O), amonyak (NH3), metanol (CH3OH) gibi 
molküllerin ayrılmasıdır. Alkollerin sülfirik asit (H2SO4) ile tepkimesinden 
elde edilen eterlerin sentezinde sadece primer alkoller kullanılır.   Çünkü 
alkollerin sülfirik asit ile olan bu tepkimelerinde kullanılan alkollerin 
yapısına, derişimine ve tepkimenin sıcaklığına bağlı olarak elde edilen 
ürünler değişir. Örneğin etanolün sülfirik asitle 170 oC'a kadar ısıtılması 
sonucunda molekül içi ayrılma gerçekleşir ve eten elde edilir. Daha 
düşük sıcaklıklarda ise moleküller arası kondenzasyon tepkimesiyle 
dietil eter elde edilir. 

dönüştürülerek tepkimeden daha kolay ayrılmasını sağlamaktır. Bu 
şekilde protonlanmış alkol, nükleofilik özelliği olan alkolle daha kolay 
yer değiştirme tepkimesi verir (II. basamak). 

Alkollerin asit katalizli dehidrasyonunda birden fazla tepkime 
meydana gelebilir.  Bu tür tepkimelerde eter oluşumu ile alken oluşumu 
yarışma hâlinde olan iki reaksiyondur. Tepkimede oluşan ürünler 
karışım hâlindedir. Fakat hangi tepkimenin daha çok oluşacağı tepkime 
şartlarına (sıcaklık , katalizör, derişim, alkolün yapısı)  bağlıdır.

1-proponolün sülfürik asit ile verdiği moleküller arası kondenzasyon 
tepkimesi sonucu oluşan dipropil eterin tepkime mekanizmasını yazarak 
açıklayınız. 

CH3CH2CH2  O  CH2CH2 CH3 + H2O2CH3CH2CH2OH  
H2SO4
140 oC

 
    Çözüm:

% 30 Dietil eter % 70 Eten

2CH3CH2OH

CH3CH2  O  CH2CH3  +  CH2    CH2  +  H2O
H2SO4
140oC

H2SO4

170oC

% 80 Dietil eter % 20 Eten

CH3CH2  O  CH2CH3  +  CH2    CH2  +  H2O

CH3CH2CH2  O  H  +  H+   CH3CH2CH2  O+  H
140 oC 

HI. Basamak

Daha önce belirtildiği gibi alkoller, düşük sıcaklıklarda kuvvetli asitlerle kondenzasyon tepkimeleri 
verir ve eterleri oluştururlar. 

CH3CH2CH2  O+  CH2CH2CH3  +  O  H     CH3CH2CH2  O  CH2CH2CH3  +  H  O+  H

H H H

CH3CH2CH2  O  H  +  CH3CH2CH2  O+  H     CH3CH2CH2  O+  CH2CH2CH3  +  O  H

H H H
II. Basamak

III. Basamak

1-Propanol

1-Propanol Dipropil eter

Dipropil eter
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Karboksilik asitlerin kuvvetli asitler (H2SO4,HCl...) eşliğinde alkollerle 
verdiği esterleşme tepkimeleri de bir kondenzasyon tepkimesidir. 
Çünkü tepkimelerde iki molekül, daha büyük molekül oluşturmak 
üzere tepkimeye girerken tepkimeden polar bir molekül (su vb.) ayrılır. 
Bu tepkimelerde karboksilik asit ve alkol, asit katalizörlüğü eşliğinde 
ısıtılırsa büyük bir molekül olan ester oluşurken su molekülü ayrılır. 
Ester oluşumunu asetik asidin, H2SO4 katalizörlüğünde, metanolle olan 
tepkimesi üzerinde açıklayalım. 

Önce karboksilik asit katalizör olarak kullanılan asitten bir proton alır. 

I. Basamak

II. Basamak

III. Basamak

CH3  C  OH  +  CH3  OH   CH3  C  OH  

OH

O+

H

CH3

+OH

Alkol bu basamakta nükleofil olarak protonlanmış aside katılır ve 
yeni bir C-O bağı oluşur. Oksijen atomu üzerindeki proton da başka bir 
oksijen atomu tarafından alınır.

Bu basamakta ise II. basamakta meydana gelen molekül, proton 
alışverişi gerçekleştirir.

CH3  C  OH     CH3  C  +OH2  

OH

O+

H

CH3

 H+

OH

O

CH3

O

CH3  C  OH  +  H+     CH3  C  OH  

+OH

CH3COOH + CH3OH    CH3  C  O  CH3 + H2O
H+/ısı

Asetik asit Metanol Metil asetat

O

+ H+

 H+ H2O
 CH3  C  +O  H     CH3  C    CH3  C  O  CH3

O+O  H

O

CH3

HO

CH3

OH

IV. Basamak

Tepkime sonunda molekülden su ayrılırken protonlanmış ester 
oluşur ve tepkime protonun ayrılmasıyla tamamlanır. Bu tepkimeye 
aynı zamanda asit katalizli nükleofilik katılma-ayrılma tepkimesi de 
denilebilir. Tepkimeden ayrılan su molekülüne ait parçalar asidin OH 
grubu ile alkolün H atomundan oluşmaktadır.

Tepkime

Mekanizma
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H

I. Basamak
O

CH3  C  OH  +  H+     CH3  C  OH  

+OH

C2H5OH ve CH3COOH'in sülfürik asit ile ısıtıldığında vereceği 
kondenzasyon tepkimesinin mekanizmasını yazınız.

Çözüm:

CH3COOH + C2H5OH    CH3  C  O  C2H5 + H2O
H+/ısı

Asetik asit Etanol Etil asetat

O

 H+ H2O
 CH3  C  +O  H     CH3  C    CH3  C  O  C2H5

O+O  H

H

OH

IV. Basamak

2 mL izoamil alkol
2 mL asetik asit

0,5 mL sülfirik asit

0,5 g sodyum bikarbonat

Kaynama 
taşı

1

2 3

4

Şekil 3.5.1 Ester elde edilen bir 
deneyin aşamaları

III. Basamak

CH3  C  OH     CH3  C  +OH2  

OH

 H+

OH

O

C2H5

+ H+

Karboksilik asitlerin alkollerle verdiği kondenzasyon tepkimesi için 
laboratuvar koşullarında bir deney yapılabilir (Şekil 3.5.1). Bu deneyin 
4. basamağında deney tüpündeki karışımı, daha önce saat camına 
koyduğumuz sodyum bikarbonat (NaHCO3)'ın üzerine ilave ettiğinizde 
kısa bir süre sonra esterin kokusunu hissedeceksiniz. 

İki veya daha fazla amino asitten meydana gelen peptitler de 
eterlerin ve esterlerin oluşum mekanizmalarına benzer kondenzasyon 
tepkimeleriyle oluşur. Peptitlerin kondenzasyon tepkimelerinde bir 
amino asidin karboksil grubu ile diğer amino asidin amino grubu 
arasındaki su ayrılır ve peptit bağları oluşur. Peptit bağının oluşumunu 
daha önce (9. sınıf kimya dersi 3. ünite) öğrenmiştiniz.

O+

H

C2H5

O

C2H5

O

C2H5

II. Basamak

CH3  C  OH  +  C2H5  OH   CH3  C  OH  

OH

O+ C2H5

+OH



ORGANİK REAKSİYONLAR

KONDENZASYON TEPKİMELERİ

206

Peptitler moleküldeki amino asit biriminin sayısına göre dipeptit, 
tripeptit vb. olarak adlandırılır. 

Amino asitler, proteinlerin temel yapı taşlarıdır ve yapılarında bir bazik 
amino grubu (-NH2) ile bir asidik karboksil grubu (-COOH) bulundurur. 
Amino asitlerin sayısı ve türü arttıkça oluşacak peptit bağının sayısı 
artar. Proteinler doğada bulunan yaklaşık 20 amino asidin farklı sayıda 
karakteristik diziler hâlindeki peptit bağlarıyla bağlanmış polipeptit 
zincirleridir. Bu nedenle proteinler çok çeşitlidir. Örneğin bir bağışıklık 
proteini olan gama globulinin 4 polipeptit zincirinde 1320 amino asit 
bulunur. Büyükbaş hayvan tripsinojeni ise tek bir polipeptit zincirinde 
229 amino asit içerir. Proteinlerin işlevlerindeki farklılıklar amino asitlerin 
içeriği ve dizilimlerindeki değişiklikten ileri gelir.

Aşağıda glisin ve alanin amino asitleri arasında peptit bağının 
oluşumu gösterilmiştir. 

Proteinler önemli doğal polimerlerdir. Polietilen glikol (polieter), 
polietilen tereftalat (poliester) ve naylon 6,6 (poliamid) gibi endüstri 
ürünleri ise yapay polimerlerdir. Yapay polimerler yaşamımızın her 
alanında karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda bu ürünlerin elde ediliş 
tepkimeleri verilmiştir. Tepkimeleri inceleyerek tepkimelerin bir 
kondenzasyon tepkimesi olup olamayacağını tartışınız.

H3NCH2C  O-  +   H3NCHC  O-     H3NCH2C  NHCHC  O-
O O

CH3

O O

CH3
Glisin Alanin

-H2O

Glisilalanin

(Dipeptit)

+ + +

3.5.2 Kondenzasyon Polimerleşmesi

Glisin bir amino asit olup, 
formülü H2NCH2COOH'tur. 
Kuru katı hâldeki amino asit-
ler dipolar iyon şeklindedirler. 
Karboksil grubu bir karbok-
silat iyonu (-COO-) olarak ve 
amino grubu da aminyum iyo-
nu (-NH3

+) olarak bulunur. Bu 
yüzden glisinin gösterimi,

şeklinde yazılır.H3NCH2C  O-  

O
+

 Kondenzasyon tepkimelerini, iki molekülün uygun şartlarda 
tepkimeye girmesi ve tepkimeden küçük moleküllerin (H2O vb.) 
ayrılması ile büyük moleküllerin oluşması olarak tanımlamıştık. Yukarıda 
verilen tepkimede etilen glikol molekülü monomer çıkış maddesi olarak 
kullanılmış ve bu monomerlerin bir araya gelmesiyle de polietilen glikol 
oluşmuştur. Oluşan bu ürün bir kondenzasyon polimeridir. Bir polieter 
olan polietilen glikolün (karbovaks), gaz kromatografisi kolonlarından 
kozmetikteki uygulamalarına kadar değişik kullanım alanları vardır. 
Bu polimer ürünü, endüstride etilen glikolün fosforik asit ile ısıtılması 
sonucu suyun bileşikten ayrılmasıyla oluşur.

HO  CH2CH2  OH   +   HO  C            C  OH   
n

O

n

HA
Etilen glikol

Polietilen tereftalat (Poliester)

ısı

  C           C  O  CH2  CH2  O      +n H2O

Tereftalik asit

O

O O

n

nHOCH2CH2OH      CH2 CH2O  
H3PO4

ısı

-(n-1)H2OEtilen glikol
n

Polietilen glikol (Polieter)
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ısı -H2O

   HOC  (CH2)4  COH 

O O

Hekzandioikasit

(Adipik asit)

   H2N  (CH2)6  NH2 

1,6-Diaminohekzan

(Hekzametilendiamin)

1,6-Diaminohekzan
Adipik asit

Naylon 6,6 endüstride üretilen yapay poliamidlere örnektir. Bu ürün 
farklı işlevsel grup olan adipik asit ile 1,6-diamino hekzanın su çekici 
katalizörler eşliğinde ısıtılmasıyla elde edilir. Bu tür kondenzasyon 
polimerleşmelerinde monomer birimleri birleşirken su ve alkol gibi 
moleküller de tepkimeden ayrılır.

Endüstride kullanılan polieter, poliester ve poliamid şeklindeki 
ürünlerin oluşum tepkimeleri incelendiğinde tepkimelerin birer 
kondenzasyon tepkimesi aynı zamanda polimerleşme tepkimelerine de 
örnek oluşturduğu görülmektedir. Bir kondenzasyonun polimerleşmeye 
yol açması için iki işlevsel grubun olması yeterlidir. Aynı zamanda 
tepkimelerden su çekici (H2SO4) katalizörlerle su, alkol gibi polar 
moleküllerin ayrılması gerekir. Yukarıda bahsedilen endüstriyel ürünlerin 
kondenzasyon tepkimelerinde kullanılan monomerleri incelendiğinde 
hepsinin kondenzasyon polimerleşmesi için uygun birer çıkış maddesi 
olduğuda görülmektedir.

Günümüzde üretimi hızla 
artan aramidlerin (aromatik 
poliamidler) özelliklerini ve 
kullanım alanlarını araştırı-
nız. 

+

 H2N  (CH2)6  NH  C  (CH2)4  COH

O O

 H2N  (CH2)6  NH  C  (CH2)4  COHn

O O

  NH  (CH2)6  NH  C  (CH2)4  C  

Naylon 6,6 (poliamid)

Naylon 6,6 (poliamid)

O O

-nH2O

n

n

nn

ısı

Yukarıda oluşan molekül iki farklı işlevsel grup olan diasit ve 
diaminden meydana gelen bir dimerdir. Bu dimer molekülleri bir araya 
gelerek (polimerleşme) polimer olan poliamidleri oluşturur.

Isı

PET (polietilen tereftalat) en önemli poliesterlerden biridir. Bu 
üründe bir kondenzasyon polimeridir. Tekstilde,  kağıt endüstrisinde ve 
manyetik bant üretiminde kullanılmaktadır. PET, etilen glikol ve tereftalik 
asidin doğrudan kuvvetli asit katalizörlüğü eşliğinde ısıtılması ve suyun 
bileşikten ayrılmasıyla elde edilir. 

N N
H

H

HH H H H H H

H H H H H H H

C C C C C C

N N
O

O

O

H
H H

H H H

H H H H

C
H

H

C C C C
C C C C C C

C C C C
O

OO

O HHHH

HH

C C
HH

HH

H H H H

H H H H

HH

+

H

H

C
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1. Dimetil eter (CH3  O  CH3) elde etmek için moleküller arası 
kondenzasyon tepkimesi verecek uygun bir giriş maddesi ve tepkimenin 
mekanizmasını yazınız.

2. C2H5COOH ve CH3OH sülfürik asit (H2SO4) ile ısıtıldığında 
kondenzasyon tepkimesi verir. Tepkime sonucu oluşan ürünü ve 
tepkimenin mekanizmasını yazınız.

3. 

Yukarıda dipeptit olan glisilvalin bileşiğinin formülü verilmiştir. 
Bu bileşiği veren kondenzasyon tepkimesinde kullanılan amino asit 
monomerlerini tahmin ederek tepkimedeki peptit bağının oluşumunu 
gösteriniz.

H2NCH2C  NHCHCOH

CH

CH3H3C

O O
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2.   Metil bütanoat (C3H7COOCH3) ananasta bulunan esterlerden bir tanesidir. Aşağıda metil bütanoatın 
elde edildiği kondenzasyon tepkimesi verilmiştir. Bu tepkimenin mekanizmasını yazınız.

4. 

Yukarıdaki dibütil eterin oluşumunu gösteren kondenzasyon tepkimesinin mekanizmasını yazınız. 

Yanda formülleri verilen amino asitleri kullanarak 
dipeptitteki peptit bağının oluşumunu gösteriniz.

3. 

1. Aşağıda verilen tepkimelerdeki karbon atomlarının yükseltgenme sayılarını bularak tepkime 
türlerini yazınız.

a) CH3  C  H   CH3  C  OH

b) CH2  CH2 + H2    CH3  CH3

c) CH3CH2CH2  OH    CH3CH2C  H

O O

Ni

O

 C3H7COOH + CH3OH   C3H7  C  O  CH3 
 + H2O

O
H+, ısı

 2CH3CH2CH2CH2OH     CH3CH2CH2CH2  O  CH2CH2CH2CH3  
H+, ısı

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

H2NCH2COH 

O H2NCHCOH

CH2

O

Glisin Fenilalanin

5.  Kurşun geçirmez yelek yapımında kullanılan kevlar, kondenzasyon polimerleşmesi sırasında  
tepkimeden suyun (H2O) ayrılmasıyla oluşan bir poliamiddir. Aşağıda formülü verilen bu poliamidin 
monomerlerini tahmin ederek tepkimeyi yazınız.

6.  Aşağıda verilen yer değiştirme tepkimelerini giriş maddelerinin elektron sunucu ve çekici gruplar 
olduğunu dikkate alarak tamamlayınız.

+  Br2    ............... + ...............

  C            C  NH            NH  

O O

n
Kevlar

OH
a) FeBr3

+  I2      ............... + ...............
NO2b) FeI3

+  Cl2    ............... + ...............
CH3c) FeCl3

A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

KMnO4 / H+ / ısı

KMnO4 / H+ / ısı
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7. Aşağıdaki katılma tepkimelerinin türlerini belirterek  tepkimeleri mekanizmalarıyla birlikte 
tamamlayınız. 

8.  Aşağıdaki ayrılma tepkimelerinin mekanizmalarını yazınız.

a) CH3  CH  CH  CH2  +  HBr    ..................

b) CH3CH  CHCH3 + Br2     ..................

c)              O  +  NaBH4   ..................

CCl4

H+, H2O

CH3

a) CH3 CH2 CH CH3    CH3CH  CHCH3  +  H2O

OH

Br

H+, ısı

b) CH3 CH2 CH2 Cl    CH3CH  CH2  +  KCl + H2O

ısı
KOH/Alkol

9. 1-pentenin 2-pentanole dönüştüğü elektrofilik katılma tepkimesini mekanizmasıyla birlikte yazınız.

10. 

Yukarıdaki ayrılma tepkimesinde alkil dihalojenürden (2,3-dibromopentan) alkin oluşumunun 
(2-pentin) mekanizmasını yazınız. 

Br

11.  

CH3CH3

CH3COOH, H+

K
M

nO
4, H

+ , ı
sı

CH3CH2OH, H+, 140oC 

Cl2, ışık

K
M

nO
4, H

+ , ı
sı

CH3CH2OH

H2, Ni, ısı

H2O, H+

KOH, alkol

Li
A

lH
4

Li
A

lH
4

H2SO4, H2O

CH3CHCHCH2CH3  + 2NH2    CH3C  CCH2CH3  +  2NH3  + 2Br--

Aşağıdaki şemayı inceleyerek soruları cevaplayınız. 

a) Şemada kırmızı okla gösterilen tepkimelerde etan (CH3CH3) ve etil alkol (CH3CH2OH) giriş 
maddeleri olarak kullanılmıştır. Bu tepkimeler sonucunda oluşacak ürünlerin formüllerini boş 
bırakılan kutulara yazınız.
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b) Şemadan, aşağıdaki tabloda verilen tepkime türlerine örnek oluşturabilecek tepkimeleri boşluklara  
yazınız.

Tepkimenin Türü Tepkime
Organik redoks

Radikalik yer değiştirme
Elektrofilik katılma

Kondenzasyon

1.  CH3  CH  CH2  +  H2     CH3  CH2  CH3

  
Yukarıda verilen tepkimenin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Yer değiştirme     B) Ayrılma      C) Kondenzasyon      D) Yükseltgenme        E) İndirgenme
2.  I. 

  
 
II. CH3C  CH

 III. CH3CH2COCH3

 Yukarıdaki bileşiklerden hangisi ya da hangileri katılma tepkimesi verir?

 A) Yalnız I     B) Yalnız III        C) I ve II        D) I ve III       E) I, II ve III

3.  Aşağıdaki maddelerden hangisi nükleofil reaktif olarak sınıflandırılır?

 A) NO2             B) H2SO4            C) CH3COCl            D) NaOH            E) Cl2
4. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi gerçekleşir?

Pt / Pd 

25oC, 1 atm

NO2
SO3HA)                HNO3 / H2SO4

SO3

C)                   H2SO4 / ısı D)                     Cl2 / uv

5. 
C3H7OH  +  C2H5COOH    X  + H2O

H+ / ısı

Yukarıdaki kondenzasyon tepkimesinde oluşan "X"  aşağıdaki hangi bileşik türüne aittir?

 A) Eter             B) Hidrokarbon              C) Ester        D) Karboksilik asit       E) Aldehit

CH3ClB)                 CH3Cl / AlCl3

E)                      CH3COCl / AlCl3
C  Cl

O

B. Aşağıdaki  çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

Cl

Cl
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7. C6H6  +  HOSO3H     C6H6  SO3H  + H2O

 Yukarıdaki tepkime türü aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru verilmiştir?

 A) Radikalik yer değiştirme

 B) Nükleofilik katılma

 C) Nükleofilik yer değiştirme

 D) Elektrofilik katılma

 E) Elektrofilik yer değiştirme

    Yukarıdaki tepkimelerden hangileri yer değiştirme tepkimesine örnektir?

A) I ve IV        B) III ve IV        C) I, III ve IV        D)  II, III ve IV       E) I, II ve IV

6.   I. CH3CH2CHBrCH3  +  NaOH  CH3CH2CHOHCH3 + NaBr

     II. CH2  CHCH3 + H2  CH3CH2CH3

    III. CH3OH + C3H7COOH  C3H7COOCH3 + H2O

   IV.  C2H5OH + CH3I  C2H5OCH3 + HI

8. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinin tepkime türü yanlış verilmiştir?

A)  OH OH

CH3CHBrCH3            CH2  CH  CH3  +  HBr

 Nükleofilik yer değiştirme tepkimesi

 Nükleofilik katılma tepkimesi

 Sübstitüsyon tepkimesi

NO2

HNO3 / H2SO4

NaBH4/H2O/H+

ısı / H+

KMnO4/ H+/ ısı

KOH / Alkol / ısı
B)  

CH3CH2CH2OH            CH3 CH2 CHO  +  H2OC)  

CH3OH  +  C2H5COOH      C2H5COOCH3  +  H2OD)  

CH3CH2CH2CHO            CH3CH2CH2CH2OHE)  

 Yükseltgenme tepkimesi

 Kondenzasyon tepkimesi

9. Aşağıdaki yer değiştirme tepkimelerinin hangisinde substratla tepkimeye giren grup diğerlerinden 
farklıdır?

 A) (CH3)3C  Br  +  H2O    (CH3)3C  OH  +  HBr

 B) (CH3)3C  Cl  + CH3OH    (CH3)3C  OCH3  +  HCl

 C) (CH3)3C  Cl  + HCOOH    (CH3)3C  OCOH  +  HCl

 D) (CH3)3C  I  + HCN    (CH3)3C  CN  +  HI 

 E) (CH3)3C  Cl  + HNO2    (CH3)3C  NO2  +  HCl

10.  I. C2H5  OH  + CH3   COOH    

 Yukarıdaki tepkimelerden hangisi ya da hangileri gerçekleşir?

  A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) I ve II         D) II ve III         E) I, II ve III

H+

ısı, H+

KMnO4

II. C2H5  OH  +   C2H5   OH   

III. C2H5  OH  

30-40 oC
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11. 
I.

Yukarıdaki bileşikler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 A) I. bileşik yükseltgenme tepkimesi vermez.

 B) II. bileşik nükleofilik katılma tepkimesi verir.

 C) III. bileşikte peptit bağı vardır.

 D) III. bileşiğin asidi etanoik asittir.

 E) II. bileşik Grignard bileşiği ile tepkime vermez.

CH2OH C3H7C  H

O
II. III.

C  O  C2H5

O

Bu bileşiklerden hangisi ya da hangileri peptit bağı oluşumunda görev alır?

 A) Yalnız I         B) Yalnız II         C) Yalnız III          D) I ve II         E) I, II ve III 

13. 
I. NH2

COOH
CH3  CH  COOH

NH2II. III.
CH3  C  NH2

CH3

H

tepkimeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 A) I. tepkime yer değiştirme tepkimesidir.

 B) II. tepkime sonucunda oluşan ürün doymuştur.

 C) I. tepkimede oluşan ürün katılma tepkimesi vermez.

 D) II. tepkimede oluşan ürün su ile tepkimeye girmez

 E) I. tepkime Zaitsev Kuralına uyar.

14. 
I.  CH3CH2CHCH3     CH3CH 

 CHCH3 +H2O

 CH3CHCHCH3  + 2NH2
-    CH3C  CCH3  + 2NH3 + 2Br-

ısı / H+

II.

OH

Br Br

12. 

tepkimesi için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 A) Nükleofilik yer değiştirme tepkimesidir.

 B) Tepkimede Lewis bazı kullanılmıştır.

 C) Elektrofilik yer değiştirme tepkimesidir.

 D) Nükleofilik katılma tepkimesidir.

 E) Tepkime sadece bromla gerçekleşir.

+  Br2  +  HBr
BrFeBr3

25 oC





Alkanlar ve Alkil Halojenürler1

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu’nda 
çok sayıda uçak ve geminin esrarengiz şekilde 
kaybolduğu bölgenin adıdır. Son teorilere göre 
bu gizemli olaylara okyanus dibinden çıkan doğal 
gaz sebep olmaktadır. Okyanus derinliklerindeki 
doğal gaz dipteki düşük sıcaklık sebebiyle katı hâle 
dönüşür. Buza benzeyen bu madde metan hidrattır. 
Metan hidrat buz kristalleri içine hapsolmuş metan 
gazıdır. Bu bölgeden geçen sıcak su akıntısı 
bazen okyanus tabanının fazla ısınmasına, buz 
kristallerinin erimesine ve metan gazının serbest 
kalmasına sebep olur. Metan gazı sudan hafif olduğu 
için okyanus tabanından yüzeye doğru yükselir. 
Böylece tabandan yüzeye kadar suyun hatta su 
yüzeyine yakın bölgedeki havanın yoğunluğu azalır. 
Yoğunluk azaldığı için gemileri, uçakları taşıyacak 
kaldırma kuvveti oluşmaz. Bu sırada oradan geçen 
ne varsa okyanusun dibine gider. Bir süre sonra 
yoğunluk tekrar eski hâline döner. Uçak ve gemiler 
hiçbir iz kalmadan kilometrelerce derine gömülür. 

İçerik

4.1.1 Alkanların Doğada Bulunuşu ve   
 Wurtz Sentezi ile Eldesi
4.1.2  Alkanların Fiziksel Özellikleri

4.1.3  Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

4.1 4 Alkil Halojenürler ve Önemi
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Yapısında sadece C ve H içeren organik bileşiklere hidrokarbonlar 
denir. Diğer organik bileşikler, hidrokarbonların türevi olarak  
düşünülebilir. 

Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik olarak sınıflandırılır. Alifatik 
hidrokarbonlar; doymuş, doymamış olabilirler. Doymuş, doymamış 
hidrokarbonlar da değişik yapılarda bulunabilir: düz, dallanmış, halkalı 
gibi. 9. sınıfın 2. ünitesi olan Bileşikler’den hatırlayacağınız gibi doymuş 
hidrokarbonlarda karbon atomları arasında tek bağ bulunur. Doymuş 
hidrokarbonlar alkanlar ve sikloalkanlar olarak adlandırılır.

Doymamış hidrokarbonlarda C atomları arasında ikili veya üçlü 
bağlar bulunur. İkili bağ bulunduranlar alken veya sikloalken olabilir.
Üçlü bağ bulunduranlar ise alkin’dir. Yapılarında bir veya birden fazla 
benzen halkası içeren hidrokarbonlara aromatik hidrokarbonlar denir. 
Şema 4.1.1’de hidrokarbonların sınıflandırılması kısaca verilmiştir.

H
C C C C

H H H

H
H

H H H
H

Doymuş hidrokarbon 

Doymuş, doymamış, halkalı ve 
aromatik hidrokarbonlar

Resim 4.1.1 Metan hidrat

Aromatik hidrokarbon

Şema 4.1.1 Hidrokarbonların sınıflandırılması 

4.1.1 Alkanların Doğada Bulunuşu ve Wurtz                                                                    
    Sentezi ile Eldesi

Doymamış hidrokarbon

H HC C

C

C

C

C

C

C

H

H

HH

HH

C C
C C

H H

H H

H
HH

H

Halkalı hidrokarbon

Yandaki resmin fotoğraf hilesi olduğunu düşünebilir, buz yanar mı, 
diyebilirsiniz. Bir buz parçası gibi görünen bu madde metan hidrattır 
(Resim 4.1.1). Bilim insanları gelecekte bu madde ile evlerimizi, iş 
yerlerimizi ısıtabileceğimizi, otomobillerimizi çalıştırabileceğimizi, 
fabrikaları işletebileceğimizi söylemektedirler. Okyanus tabanındaki 
tortularda yaşayan bakteriler, organik maddeleri tüketerek metan gazı 
açığa çıkarır. Açığa çıkan metan gazı yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta 
donmuş su moleküllerinin oluşturduğu kafes içinde hapsedilerek metan 
hidratı oluşturur. Metan hidrat, görünüşü buza benzeyen kristal katıdır.

Metan, alkanların ilk üyesidir. Alkanların en önemli kaynağı, petrol 
ve doğal gazdır. Petrolün altında tuzlu su katmanı, üstünde ise doğal 
gaz dediğimiz gaz fazı bulunur. Doğal gaz; % 95 metan, az miktarda 
da etan, propan, bütan ve karbon dioksitten oluşan renksiz, kokusuz, 
havadan hafif bir gazdır. 

Alkanlar ham petrolden elde edilebildiği gibi laboratuvarda da elde 
edilebilir. 

2CH3 
_ Cl + 2Na       CH3 

_ CH3 + 2NaCl
ısı

Metil klorür Etan

Hidrokarbonlar

Alifatik

Alkanlar Alkenler Alkinler

Aromatik

Beyaz karıncalar ve otla 
beslenen hayvanların sindirim 
sistemlerinde yaşayan meto-
nojenler (metan yapıcılar) yıl-
da yaklaşık 2 milyar ton metan 
oluşturur.
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Tepkimede halojenürün bağlı olduğu karbon atomu yükseltgenme 
sayısı 2- iken tepkime sonrasında 3- ye indirgenmiş, sodyum ise 0’dan 
1+ ya yükseltgenmiştir. Bu tepkime bir indirgenme tepkimesidir (Wurtz 
sentezi). 

Wurtz sentezinde 2 mol alkil halojenür 2 mol sodyum ile indirgenerek 
bir mol alkan molekülü oluşur. Tepkimeye giren alkil halojenür ile elde 
edilen alkan molekülünün karbon sayıları arasında nasıl bir ilişki vardır? 

Wurtz sentezinde elde edilen alkanın karbon sayısı, alkil halojenürlerin 
karbon sayılarının toplamına eşittir. Uygun alkil halojenürleri seçerek 
belirli karbon sayısına sahip alkanı elde edebiliriz. Örneğin hekzan 
(C6H14) elde etmek istiyorsak toplamları altı sayısını veren alkil 
halojenürleri kullanabiliriz. 

Yukarıdaki tepkimede aynı alkil halojenürden çift sayıda karbon 
içeren alkan elde edilmiştir. Wurtz sentezinde sadece çift sayıda karbon 
içeren ürün mü elde edilir?

Aşağıdaki tepkimede olduğu gibi farklı alkil halojenürler 
kullanıldığında birden fazla alkan elde edildiği için, yani yan ürün çeşidi 
arttığı için alkanların eldesinde farklı alkil halojenürler tercih edilmez. 
Çift sayıda karbon içeren daha saf alkan elde edebilmek için genellikle 
aynı alkil halojenürler kullanılır.

Wurtz sentezi ile tek sayılı karbon içeren alkan elde edilecekse elde 
edilecek ürünün verim yüzdesinin yüksek olması için karbon sayıları 
ardışık olan alkil halojenürler kullanılır. 

C2H5
_ Cl + C3H7

_ Cl + 2Na    C2H5
_ C3H7 + 2NaCl

Etil klorür Propil klorür n-Pentan

C3H7
_ Cl + C3H7

_ Cl + 2Na    C3H7
_ C3H7 + 2NaCl

Propil klorür Propil klorür n-Hekzan

CH3
_ Cl + C2H5

_ Cl + 2Na    C3H8+ C2H6 + C4H10 + 2NaCl

Metil klorür Etil klorür Ana ürün Yan ürün 

Aşağıdaki tabloda verilen alkanı Wurtz sentezi ile elde etmek için Na 
metali ile hangi alkil halojenürlerin kullanılacağını karşılarına yazınız.

Alkanın adı Alkil halojenürler

Bütan
Oktan
Dekan

Pentan
Hekzadekan

Alıştırma

Uranüs atmosferinin % 2,3’ü    
metandır.

Ana ürün, tepkime sonra-
sında elde etmek istediğimiz 
üründür. Yan ürün, kimyasal 
tepkimede elde edilmek is-
tenen ürün dışında oluşan 
ürünlerdir.

Organik tepkimeler ol-
dukça karmaşıktır. Bazı du-
rumlarda  iki ya da daha çok 
tepkime mekanizması sonu-
cunda farklı ürünler meyda-
na gelir ve elde edilmek is-
tenilen ürünün verimi düşer. 

İstenen ürünün miktarı; 
sıcaklık, derişim gibi ortam 
koşulları ayarlanarak arttırı-
labilir. 

! Redoks tepkimeleri, 3. ünite 
1. bölüm s. 160
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Okuma Metni

Ham Petrol ve Benzin

Günümüzün en önemli fosil yakıtlarından biri petroldür. Petrol, Latince petra (kaya) ve oleum (yağ) 
sözcüklerinin birleşiminden oluşmuş kaya yağı anlamına gelen bir sözcüktür. Toprak altında kalmış 
bitkisel ve hayvansal atıkların üzerine küllü ve kumlu katmanlar basınç yapar. Isı ve basınç altında kalan 
organik atıkların uzun süre ayrışmasıyla da ham petrol meydana gelir. Petrol birçok yakıtın kaynağıdır. 

Petrol belli hidrokarbonları (metan, etan, propan, bütan vb.) farklı oranlarda içeren bir karışımdır. 
Ancak belli bir bileşeni yoktur. Petrol genellikle çıkarıldığı yere ve yerin derinliğine göre kahve, koyu yeşil 
veya siyah renkli bir sıvıdır. 

Ham petrolün içindeki hidrokarbonlar uçuculuğuna göre  ayrımsal damıtma ile ayrılarak çeşitli 
alanlarda kullanıma hazır duruma getirilir (Çizelge 4.1.1). 

Fraksiyonun        
adı Kaynama      Aralığı (oC) Karbon Sayısı Yaklaşık Yüzde Kullanım Alanı 

Gaz ürün 20 oC 1-4 10 Gaz Yakıt
Petrol eteri 20 oC-60 oC 5-6 2 Çözücü
Ligroin 60 oC-100 oC 6-7 2 Çözücü
Benzin 70 oC-200 oC 7-12 30 Motor Yakıtı
Gazyağı 200 oC-275 oC 12-15 20 Yakıt
Mazot >275 oC 15-17 20 Dizel Yakıtı
Parafin       275-350 oC 18-40 11 Mumlu Kağıt
Asfalt >350 oC 40’ın üstü 5 Zift

Çizelge 4.1.1 Petrolün ayrımsal damıtılmasıyla elde edilen ürünlerin kaynama aralığı, karbon sayısı, yaklaşık 
yüzdeleri ve kullanım alanları

Şekil 4.1.1 Petrolün  ayrımsal damıtılması 

B u h a r l a ş a n 
ürünler ok yö-
nünde hare-
ket eder.

: Ham petrol
F: Vakum

G: Damıtmadan kalan artıklar >350 oC

: Parafin (C18-C40) 275-350 oC

: Gaz yağı (C12-C15) 200-275 oC

: Benzin (C7-C12) 70-200 oC

: Gaz (Metan, etan, propan) 20 oC  A

B

C

D

E

F

Resim 4.1.2 Petrol rafinerisi
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Şekil 4.1.2 

a. Benzinin motorda normal 
alevlenmesi

b. Düşük oktanlı benzinlerde 
piston üst noktaya çıkmadan 
alevlenme olur. Üst noktaya 
gelmemiş pistonu tekrar aşağı 
itmek için ters güç oluşur. Bu da 
motora zarar verir. 

(b)

(a)

Ayrımsal damıtma ile birçok petrol ürünü kullanıma hazır hâle 
gelirken bazı ürünlerin tekrar işlenmesi gerekmektedir. Bunlardan biri 
de benzindir. Benzinin araç yakıtı olarak kullanılabilmesi için kalitesinin 
arttırılması gerekmektedir. 

Benzinin kalitesini belirten en önemli faktör oktan sayısıdır. Oktan 
sayısı benzinin alevlenme zamanıdır. Petrolün damıtılmasıyla elde edilen 
benzinin oktan numarası 50-55 olduğu için ham benzini otomobillerde 
kullanmak uygun değildir. Benzini kullanıma uygun duruma getirmek 
için büyük moleküllü hidrokarbonlar çeşitli katalizörlerle ısısal 
parçalanmaya uğratılarak daha az karbonlu ve daha fazla dallanmış 
alkanlara (dallanmış hidrokarbonlar motorda daha düzgün yanar) kırılır 
veya çevrilir. Bu sürece katalitik kraking denir.  

Dallanmamış hidrokarbonlar motorda düzgün yanmadığı için silindiri 
sert bir şekilde ileri iter. Bu olay motorun verimini düşürerek ömrünü 
kısaltır. n-heptan kötü yanan benzin bileşeni olup oktan numarası 0 
kabul edilir. İzooktan (2,2,4-trimetilpentan) motorda en düzgün yanan 
benzin bileşenidir. Yanma düzgünlüğünün bir ölçütü olarak oktan 
numarası 100 kabul edilir. 

C CCH3

CH3 CH3

CH3 H

CH2 CH3

2,2,4-Trimetilpentan
(izooktan)

oktan numarası :100

n-Heptan
oktan numarası:0

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3

n-heptan ve izooktanın değişik oranlarda karıştırılmasıyla oktan 
sayısı 0 dan 100’e kadar değişen karışımlar elde edilir. Örneğin % 85 
2,2,4-trimetilpentan ve % 15 n-heptan içeren benzinin oktan sayısı 85 
olarak verilir. Benzin bileşenlerini denemek için özel deneme motorları 
kullanılır. Benzine küçük miktarda tetraetil kurşunun katılması oktan 
değerini iyileştirir. Ancak tetraetil kurşun zehirli bir maddedir, havayı 
kirletir ve çevreye olan olumsuz etkileri nedeniyle istenmez. Otomobil 
(egzoz) dumanlarının yoğun olduğu yerlerde küçük çocukların 
kanlarındaki kurşun seviyesinde belirgin artışlar olduğu kanıtlanmıştır. 

Petrolün çevreye olan zararı sadece benzine katılan tetraetil kurşunla 
sınırlı değildir. Çıkarılmasından kullanılmasına kadar geçen her süreçte 
petrolün ve safsızlıklarının çevreye büyük zararları vardır. Petrol 
taşıyan tanker kazaları, petrol boru hatlarından sızan petrol, gemilerin 
ve teknelerin denize bıraktıkları petrol atıkları denizlerde kirliliğe 
neden olmaktadır. Petrol ve safsızlıkları suda çözünmediklerinden su 
yüzeyine yayılır ve suyun biyolojik özelliğini değiştirir. Yaşam alanları 
bozulan deniz canlılarının üreme ve gelişmeleri bu durumdan etkilenir. 
Günümüzde sıkça konuşulan iklim koşullarının değişmesinin (sera 
etkisi) temel nedeni de petrol ürünlerinin kullanılmasıdır.

Petrolün çevreye zararları fiziksel ve kimyasal yöntemlerle 
önlenebilmektedir. Fakat bu işlemler oldukça zahmetli ve pahalıdır. 
Bu nedenle bilim insanları çevreye zarar vermeyecek ve daha ucuza 
mal olacak yöntemler  aramaktadırlar. Bu yöntemlerden biri de bakteri 
kullanarak petrol kirliliğini önleme çalışmalarıdır.  

Yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

Ateşleme

Ateşleme

Piston
Yanma odası

Yanma odası

Kendiliğinden   
alevlenme

Piston
Düzenli yanma

Düzensiz yanma

Piston

Piston

Piston

Piston
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Çizelge 4.1.2 Düz zincirli hidrokarbonların karbon sayısına göre fiziksel 
özelliklerinin karşılaştırılması 

4.1.2 Alkanların Fiziksel Özellikleri

Alkanlar oda sıcaklığında farklı fiziksel hâllerde olabilirler:                        
C1-C4 karbon sayılı alkanlar gaz; C5-C17 sıvı; daha çok karbon 
sayısına sahip olan alkanlar katıdır. Alkanların apolar moleküller arası 
çekim kuvvetlerinin London Kuvvetleri olduğunu 10. sınıf 3. üniteden 
hatırlayınız. London kuvvetleri moleküller arası kuvvetlerin en zayıfıdır. 
Alkanlarda yönü sürekli değişen anlık dipoller oluştuğundan kalıcı 
dipol karakteri genelde bulunmaz. Ancak moleküldeki C sayısı arttıkça 
molekülün polarlanabilirliği artar. Örneğin n-pentandaki karbon sayısı 
metandan fazla olduğu için n-pentan daha kolay polarlanabilir. C sayısı 
arttıkça zincir uzunluğu ve London kuvvetleri artar (Çizelge 4.1.2). Alkanlar çoğu zaman 

meyve ve yapraklar üzerindeki 
koruyucu tabaka kısmını 
oluşturur. Bitki ve meyvelerde 
bulunan bu tabakanın görevi 
meyve ve yapraklardaki su 
kaybını önlemektir. 

Elmanın kabuğunu veya 
bir bitkinin yapraklarını 
ovaladığımızda oluşan parlaklık 
alkanlardan meydana gelir. 
Elmanın kabuğuna bu parlaklığı 
veren alkan, düz zincirli 
C27H56ve C29H60 dır. Çizelge 4.1.2 ve 4.1.3’te verilen alkanların kaynama noktalarının 

karbon sayısına ve zincir uzunluğuna göre değiştiğini söyleyebilir 
misiniz? 

Karbon sayısı arttıkça kaynama noktasının artması, London 
Kuvvetlerinin bu tipteki moleküller arasında daha etkin olmasından ve 
molekülün daha kolay polarlanmasından kaynaklanır. 

Çizelge 4.1.3 incelendiğinde izopentan ve neopentanın karbon 
sayıları aynı olmasına karşın kaynama noktaları arasında fark olduğu 
görülür. Neopentanda molekül küreseldir. Küresel moleküllerde London 
kuvvetlerinin etkisi daha azdır. Bu nedenle neopentanın izopentana 
oranla kaynama noktası daha küçüktür. Kaynama noktası zincir 
uzunluğu ile doğru ve küreselleşme ile ters orantılı şekilde yükselir.

Kapalı Formülü Adı k.n. (oC) e.n. (oC)
Yoğunluk

(g cm-3)

H _C_ H
      H

H
Metan -162 -182 0,416

H_C_C_H
H

H H

H
Etan -89 -183 0,546

H_C_ _C C_H
H

H H H

H H
Propan -42 -188 0,581

H_C_ _ _C C C_H
H

H H H H

H H H
Bütan -0,5 -138 0,579

H_C_C_C_C_C_H
     H

H H

H

H

H

H

H

H

H
Pentan 36 -130 0,626
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Çizelge 4.1.3 Kaynama noktalarının izomere göre karşılaştırılması 

Dallanmamış alkanların molekül kütleleri arttıkça kaynama noktaları 
da düzenli olarak artar. Ancak erime noktaları için düzenli artış 
gözlenmez (Çizelge 4.1.2). Erime noktasındaki bu düzensizlik X- ışını 
kırınım çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Çift sayıda karbon içeren 
zincirler, kristal hâlde birbirine yakın olduğu için zincirler arasındaki 
çekim daha güçlüdür. Bu nedenle erime noktası da kendinden önce 
gelen tek sayıda karbon içeren zincirlere göre daha yüksektir. 

Alkanların yoğunlukları 1g cm-3’ten daha azdır. Gaz olan alkanlar 
sıvılaşınca yoğunlukları 0,4- 0,5 g cm-3 ; sıvı olanlarınki 0,6-0,7 g 
cm-3 ; katı olanların ise ~ 0,8 g cm-3  dolayındadır. Molekül büyüdükçe 
moleküllerin yoğunlukları artar. Alkanlar apolar moleküller olduklarından 
polar molekül olan suda çözünmezler. Alkanların suda çözünmemesinin 
bir diğer nedeni de alkanların hidrojen bağı yapma yeteneklerinin 
olmamasıdır. 

Alkanların suyun içinde çözünmemesi çoğu bitki için yararlıdır. 
Alkanlar suda çözünmedikleri için bitkinin yüzeyinde koruyucu tabaka 
görevini üstlenir. Suda çözünmemelerine rağmen benzen ve karbon 
tetraklorür gibi çözücülerde çözünür.

H H_ C _ C _ C C_ _

H

H H H H

H HH
H H_ C _ C _ C C C C_ _ _ _

H

H H H H H H

H H H HH

Aşağıda açık formülleri verilen bileşiklerin hangisinin kaynama  nok-verilen bileşiklerin hangisinin kaynama  nok-
tası daha büyüktür? Nedenini açıklayınız.

Adı Molekülün
Formülü Açık Formülü k.n. (oC)

n-pentan C5H12 H_C_C_C_C_C_H
     H

H H

H

H

H

H

H

H

H
36

izopentan C5H12
H _ C _ C _ C _ C _ H

H

H H H

H

H

HC

H

HH __ 28

neopentan C5H12 H _ C _ C _ C

C

C

_

H

H H

H
H

H

H

H

H
H

H

9,5

Alıştırma

Çizelge 4.1.1’de petrolün ayrımsal damıtılması ile elde edilen ürünlerin 
kaynama aralıklarını incelediğimizde de ürünlerin karbon sayıları 
arttıkça kaynama aralıklarının da arttığını söyleyebiliriz.

Bütan Hekzan
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Alkanların doymuş hidrokarbon olmaları ve apolar karekterleri 
nedeniyle normal koşullarda tepkime verme yatkınlıkları azdır. Bu 
nedenle alkanlara az etkin anlamına gelen parafinler de denir. 
Cam şişelerde saklanamayan bazı maddeler bile parafin şişelerde 
saklanabilir. 

Alkanlar asit ve bazlarla tepkime vermezler. İyonik bileşiklere de 
duyarlılıkları azdır. Halojenlerle sübstitüsyon (radikalik), oksijenle 
yükseltgenme (yanma) tepkimesi verirler. 

4.1.3 Alkanların Kimyasal Tepkimeleri

Yukarıda verilen metan ile klorün tepkimesi karanlık ortamda ve 
oda sıcaklığında gerçekleşmez. Tepkimenin gerçekleşmesi için yüksek 
sıcaklık veya ultraviyole ışınlar gereklidir. Çünkü C - C ve C - H bağları 
oldukça kuvvetlidir. Yüksek sıcaklık veya ışık olmadığı sürece bu bağlar 
kırılmazlar. Bu tepkimede hidrojen ile bir klor atomu yer değiştirir. 
Tepkimenin genel denklemi;

olarak gösterilir. Burada hidrojen ile bir klor atomu yer değiştirdiği 
için tepkime yer değiştirme tepkimesi adını alır. Tepkime klor ile 
gerçekleşirse klorlama, brom ile gerçekleşirse bromlama denir. 
Ortamda bulunan halojen aşırı miktarda ise alkanın birden fazla 
hidrojeni, halojenle yer değiştirir.

Yukarıda verilen tepkime genel bir ifadedir. Çünkü halojenlendirme 
tepkimeleri tek basamaklı basit tepkimeler olmayıp bir dizi tepkime ve 
zincirleme mekanizma ile olur. 

R _ H + Cl _ Cl          R_ Cl + HCl
ya da ısı

ışık

Alkanların Halojenlerle Sübstitüsyon Tepkimeleri

ışık
CH4 + Cl2         CH3Cl + HCl

ya da ısı
Metan Metil klorür

ışık
CH4 + Cl2         CH3Cl + HCl

ya da ısı
Metan Monoklorometan

(Metil klorür)

Monoklorometan

ışık
CH3Cl + Cl2      CH2Cl2 + HCl

ya da ısı
Diklorometan

Triklorometan

ışık
CH2Cl2  + Cl2      CHCl3 + HCl

ya da ısı
Diklorometan

(Kloroform)

Tetraklorometan
Triklorometan

ışık
CHCl3  + Cl2      CCl4 + HCl

ya da ısı

(Karbon tetraklorür)

Tepkime üç basamakta gerçekleşir: 1. başlama, 2. zincir tepkimesi,

3. durdurma tepkimesi. 

Uzun zincirli alkanların 
halojenlerle tepkimesinde 
alkandaki zincir uzunluğu 
arttıkça elde edilen ürünün 
izomer sayısı da artar. 
Bu nedenle halojenlenme 
tepkimesinde tek bir izomeri 
ayırarak elde etmek oldukça 
zordur. 
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1. Başlama: Tepkimenin başlaması için alkan moleküllerinden 
veya halojen moleküllerinden birinin ısı veya ışığın etkisiyle radikallere 
ayrılması gerekir. Cl2 ün ayrışma enerjisi 243 kJ mol-1, metanın ayrışma 
enerjisi 435 kJ mol-1dir. Bu durumda Cl2ün ayrışma enerjisi daha küçük 
olduğu için öncelikle klor molekülleri radikallere ayrışır (Şekil 4.1.3,a). 
Bu tepkime, başlama tepkimesidir.

(a) Işık etkisiyle klor molekülleri 
klor radikallerine dönüşür.

ışık
Cl   Cl      2Cl

ya da ısı
_ ∆H= 243 kJ mol-1

Bu basamaktaki tepkime ısısı, klor molekülünün ayrışma enerjisidir.
Tepkime oldukça endotermiktir.

2. Zincir Tepkimesi: Klor radikali, enerjisi yüksek olduğu için klor 
molekülünden çok daha etkindir ve metan molekülü ile etkileşerek  
hidrojen alır. Metil radikali ve HCl oluşur (Şekil 4.1.3,b-c). Oluşan metil 
radikali de etkin olduğundan yeniden metil klorür ve klor radikali meydana 
gelir. Radikal türleri içeren ve birbirine bağlı olan bu etkileşmeye zincir 
tepkimesi denir. 

CH3 + Cl2     Cl + CH3   Cl_

∆H=243 ∆H=349

∆H= 4 kJ mol-1CH4 + Cl      CH3 + H    Cl_

∆H=435 ∆H=431

∆H=-106 kJ mol-1

(b) Klor radikali ile metan metil 
radikali ve HCl’ü oluşturur.

(c) Metil radikali Cl2 molekülüyle 
etkileşir. Metil klorür ve klor 
radikali oluşur.

Cl2

Cl2

CH3Cl

CH4
CH3

CH3

Cl

Cl

Cl

Cl

HCl

3. Durdurma Tepkimesi: Radikaller çok etkin türler olduğundan 
birbirleriyle birleşerek radikal olmayan moleküller verirler (Şekil 4.1.3,d). 
Radikal olmayan moleküller oluşunca da tepkime durur. Bu tepkimeye 
durdurma tepkimesi denir. Durdurma basamağında yeni bağlar oluşur, 
fakat hiç bağ kırılmaz. Tüm basamaklar ekzotermiktir.

CH3  + CH3  CH3    CH3 _
∆H=-377 kJ mol-1

∆H=-349 kJ mol-1CH3  + Cl    CH3 
_ Cl  

∆H=-243 kJ mol-1Cl      + Cl    Cl2  

Bu basamakların her birinde bir bağ kırılırken başka bir bağ oluşmaktadır. 
∆H değeri bu basamakların her biri için oluşan ve kırılan bağların bağ 
ayrışma enerjileri arasındaki farktır. Bu basamakların ilki endotermik, 
ikincisi ekzotermiktir.  

(d) Radikaller çok etkin oldukla-
rından tepkimelerde birbirleriyle 
birleşerek molekülleri oluşturur.

Şekil 4.1.3 Metanın klorla 
tepkimesinin sembolik gösterimi

CH3

CH3 CH3 C2H6

CH3Cl
Cl

ClCl Cl2

Çok karbonlu alkanların basınç altında yüksek sıcaklıkta katalizörle 
(Genellikle, ince toz hâline gelmiş ve asitle yıkanmış silikat kili kulanılır.) 
ısıtılma işlemine katalitik kraking işlemi denir. Kısaca kraking, alkanların 
yüksek sıcaklıkta parçalanma ve çevrilme tepkimesidir. Alkanlarda          
C _ C bağları 600 oC’ta, C _ H bağları ise 800 oC’ta bozunmağa başlar.

Petrol rafinelerinde daha az enerji gerektirdiği ve daha kolay kontrol 
edildiği için katalitik kraking yapılmaktadır. Bu aynı zamanda benzin 
eldesinin verimini arttırır. Aşağıdaki tepkimeler kraking tepkimesine 
örnek verilebiir. 

Alkanların halojenlerle sübstitüsyon tepkimelerinde her aşamada 
radikal oluşur. Oluşan radikaller kararsız olduğundan diğer basamaklarda 
harcanır. Bu nedenle tepkimeyi ara basamaklarda durdurmak zordur.

Kraking

n-C30H62    CH3 (CH2)10 CH3 + CH3 (CH2)5 CH    CH2
600 oC

SiO2-Al2O3

n-Dodekan 1-Okten
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Doğal gaz, tüp gaz, çakmak gazı ve benzinin ortak özellikleri 
nelerdir? Doğal gazın büyük bir yüzdesi metan, tüp gaz propan, çakmak 
gazı bütan, benzin ise hidrokarbon karışımıdır.

Alkanlar, Çizelge 4.1.4’te görüldüğü gibi birim kütle başına yanma 
enerjilerinin çok olması ve doğal bollukları nedeni ile yakıt olarak 
kullanılırlar. Alkanlar oksijenle yükseltgenme (yanma) tepkimesi verirler. 

Yanma tepkimelerini başlatmak için genellikle kıvılcım veya 
ateş gerekmektedir. Tepkimenin başlamasıyla alkanlardaki C - H 
ve oksijendeki O  O bağları kırılarak karbon dioksitteki C  O ve 
sudaki O - H bağları oluşur. Alkanların yanması C - H bağlarının 
kırılarak C  O bağlarının oluştuğu bir yükseltgenme tepkimesidir. 

Bir hidrokarbonun tam yanması için gerekli oksijen sağlanmazsa 
aşağıdaki tepkimelerde olduğu gibi kısmen yükseltgenmeler 
meydana gelir. Kısmen yükseltgenmelerde karbondioksitin yanında 
karbonmonoksit ve karbon oluşur.

Kraking işlemleri özellikle yakıt oluşturmaya yönelik olduğundan  
petrolün işlenmesinde önemli bir yer tutar. 

CH4 + 2O2    CO2 + 2H2O + 890 kJ mol-1

C4H10 +13/2O2    4CO2 + 5H2O + 2875 kJ mol-1

Alkanların Yanma Tepkimeleri

Çizelge 4.1.4 Bazı hidrokarbonların yanma ısıları 

Odundaki büyük moleküller 
ısısal bozunma ile daha 
küçük gaz moleküllerini 
verir. Bunlar odun yüzeyinin 
biraz yukarısında oksijen ile 
tepkimeye girer. Alevi veren bu 
tepkimedir. Odun yüzeyinde ise 
karbonlu atıkların yavaş fakat 
çok ısı veren yükseltgenmesi 
meydana gelir. Odun ve 
kömürden elde edilen ısının 
büyük bir kısmı alevden çok, 
yavaş yükseltgenmeden elde 
edilir.

2CH3 CH2 CH3 + 7O2  6CO + 8H2O

CH3 CH2 CH3 + 5O2  3CO2 + 4H2O

Alkanların genel yanma denklemi

CnH2n+2 +             O2
 3n+1
   2

 nCO2 + (n+1) H2O 

C8H18

C8H16 + H2

C4H10 + C4H8

C4H8 + C3H6 + CH4

Kraking

Adı ∆H kJ mol-1 Adı ∆H kJ mol-1

Metan -890 Siklopropan -2090

Etan -1559 Siklobütan -2742

Propan -2219 Siklopentan -3318

Bütan -2875 Silohekzan -3945
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Oluşan karbon monoksit ve karbon; mürekkep, araba lastiği ve karbon 
siyahlarının üretiminde kullanılır. Ancak karbon monoksidin çevreye 
olan olumsuz etkileri unutulmamalıdır.

Yukarıda resimlerini gördüğünüz deniz canlılarının ve böcek 
öldürücünün ortak özellikleri ne olabilir?

Alkil halojenürler, alkandaki bir veya daha fazla hidrojenin yerine 
halojenlerin geçmesiyle oluşan organik bileşiklerdir. Başlıca alkil 
halojenürler; karbon tetraklorür, kloroform, diklorometan ve iyodoformdur. 

Alkil halojenürler, birçok organik bileşikten elde edilebilir. Bunlardan 
biri alkil halojenürün, metanın klorla ısı veya ışık altında gerçekleşen 
sübstitüsyon  tepkimesidir. Metanın ışık altında klorlanmasıyla klor 
atomları hidrojenle yer değiştirir ve sırasıyla metil klorür, diklorometan, 
kloroform ve karbon tetraklorür karışımı oluşur. Bu bileşikler, kaynama 
noktaları farklı olduğundan, fraksiyonlu damıtma ile kolayca birbirinden 
ayrılır ve farklı alanlarda kullanılır.

4.1.4 Alkil Halojenürler ve Önemi

Metan Metil klorür

Metil klorür Diklorometan

Diklorometan Kloroform

+ Cl  Cl  + HClH H _ _C C_ _ H
 H  H

H H
Cl

+ Cl  Cl  + HClH H _ _C C_ _ 

 H

H H
Cl Cl

Cl

+ Cl  Cl  + HClH __ CC _ _ 
HH

ClClCl

ClCl

ışık

ya da ısı

ışık

ya da ısı

ışık

ya da ısı
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Diklorometan (CH2Cl2): Doğada bulunmayan, sentetik kimyasal 
maddedir. Renksizdir. Tatlımsı bir kokuya sahiptir. Oda sıcaklığında sıvı 
hâldedir. Teknikte metanın klorlanması ile elde edilir.

Diklorometan endüstride boya çözücü, aerosollerde itici gaz ve 
ilaç üretiminde çözücü olarak kullanılır. Çok iyi bir çözücü olduğundan 
baharatların ekstraksiyonunda ve kahveden kafeini uzaklaştırmada 
kullanılmıştır. Ancak sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle artık 
kullanılmamaktadır.

Kloroform (CHCl3): Kaynama noktası 61 oC’tur. Renksiz ve tatlı 
bir sıvı olan kloroform tıpta anestezik olarak, sanayide çözücü olarak 
kullanılır. Sıvı hâldeyken yanmaz, buhar hâldeyken yanar. Kloroform 
aşağıdaki tepkimede görüldüğü gibi de elde edilebilir.

Aseton Triklor asetonSodyum hipoklorit

CH3    CO     CH3 + 3NaOCl    CH3    CO     CCl3 + 3NaOH   

Triklor aseton Kloroform Sodyum asetat

CH3   CO    CCl3 + NaOH    CHCl3+ CH3     COO     Na

Klor ve brom içeren alkil 
halojenürler; denizde yaşayan 
sünger, yumuşakça gibi çeşitli 
canlılardan ve ortamda bulunan 
anorganik klorür ve bromür 
ile beslenen diğer okyanus 
bitki ve hayvanlarından elde 
edilmektedir. İskerlet adı 
verilen deniz canlısından 
elde edilen trion  moru da bir 
halojen bileşiğidir. İnsanda troit 
hormonunda bulunan tiroksin 
de halojen bileşiğine örnek 
verilebilir.

CCl4, sudan yoğundur. Sıvı ve gaz hâldeyken yanıcı değildir. Bu 
nedenle yangın söndürücü ve kuru temizlemede yağ çözücü olarak 
kullanılır. 

İyodoform (CHI3): Sarı kristal renklidir. Kaynama noktası 119 oC’tur. 
İyodoform etil alkol veya asetaldehidin iyot ve sodyum hidroksit ile 
tepkimesinden elde edilir. Yaralar için antiseptik olarak kullanılır. 

Etil alkol İyodoform

CH3CH2OH + 4I2 + 6NaOH  CHI3 + HCOONa + 5NaI + 5H2O

Karbon tetraklorür (CCl4): Kaynama noktası 77 oC olup oda 
koşullarında sıvı hâlde bulunur. Metanın klorla tepkimesi sonucunda 
oluşur. Teknikte karbon disülfürün katalitik olarak klorlanması ile elde 
edilir. 

CS2 + 3Cl2   CCl4 + S2Cl2 
AlC3   

Karbon Karbon
disülfür tetraklorür

Metil klorür (Monoklorometan, CH3Cl): Gaz olarak bulunur.
Kaynama noktası -24 oC’tur. Metan veya metanol üzerinden elde edillir. 
Lokal anestezik ve buzdolaplarında soğutucu olarak kullanılır. Basınç 
uygulanarak kolayca sıvı hâle geçer. Cam kaplarda saklanan metil 
klorür, cilde püskürtüldüğünde cildi soğutarak anestezik etki gösterir.

Kloroform Karbon tetraklorür

+ Cl  Cl  + HCl__ CC _ _ 
H

ClCl ClCl

Cl

Cl

Cl

ışık

ya da ısı
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Wurtz senteziyle alkanların elde edilişinde de yine alkil halojenürler 
kullanılır.

CH3  Cl  +  NaOH    CH3OH  + NaCl

2CH3CH2Cl  +  2Na    CH3CH2CH2CH3 + 2NaCl

CH2  CH  CH3    CH2  CH  CH3 + KBr + H2O

BrH

Alkil halojenürlerin indirgenmesiyle de alkanlar elde edilebilir. 

Alkil halojenürler yer değiştirme tepkimeleriyle birçok bileşik eldesinde 
de çıkış maddesi olarak kullanılır.

C3H7  Cl  + Zn  +  HCl    C3H8  +  ZnCl2

Metil klorür

Etil klorür

Propil klorür

2-Bromopropan

Metil alkol

Propen

Bütan

Propan

CCl4 ün yüksek dozuna maruz kalındığında karaciğerde, böbreklerde 
ve merkezi sinir sisteminde ciddi rahatsızlıklar olur. 

Alkil halojenürler, alkanların, alkenlerin ve alkollerin elde edilme 
tepkimelerinde kullanıldıklarından oldukça önemlidir. Alkil halojenürlerin 
başlıca tepkimeleri kuvvetli bazlarla verdikleri yer değiştirme ve ayrılma 
tepkimeleridir. Bu tepkimelerde sırasıyla alkoller ve alkenler oluşur.

1- Aşağıda verilen alkil halojenürlerin tepkimelerinden oluşacak 
organik bileşikleri karşılarındaki boşluklara yazınız. 

C2H5Cl + NaOH .....................

C5H11Cl + Zn + HCl .....................

2C4H9Cl + 2Na .....................

CH3CH CH2 CH3 .....................

Cl
-HCl

KOH/ Alkol



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

ALKANLAR

228

2- Aşağıda verilenleri uygun kutulara yazınız. 

Alkinler, alkenler, doğal gaz, alkil halojenürler, CH2Cl2,                  
alkanlar, CCl4

Alkanlardan çıkan bir H 
yerine halojen geçmesiyle 
oluşur.

Doymuş 
hidrokarbonlardır.

% 95 
kadar 
bulunur

Örnektir

İlk üyesidir
CH4

CHCl3



Bazı halı ve pencerelerin atılan plastik 
şişelerden geri dönüşüm yoluyla üretildiğini biliyor 
muydunuz? 

Etrafımızdaki araç gereçleri incelersek 
birçok maddenin plastikten oluştuğunu görürüz. 
Hayatımızın ayrılmaz parçalarından olan plastik; 
oyuncak, mutfak gereçleri, otomobil parçaları, 
ayakkabı tabanı vb. malzemelerin yapımında 
kullanılabilmektedir. Kolay işlenmesi, ucuzluğu, 
hafifliği, su geçirmezliği ve daha birçok özelliği 
ile endüstrinin vazgeçilmez ham maddesi olan 
bu ürün, doğal yollardan üretilerek endüstrinin 
ihtiyacını karşılayamaz. Bu güçlüğü ortadan 
kaldırmak isteyen kimyacılar yapay lastik üretme 
yoluna gitmişler ve  alkenleri kullanarak yapay 
lastik üretmeyi başarmışlardır.

İçerik

4.2.1 Alkenlerin Adlandırılması
4.2.2 Alkenlerin Genel Elde Edilme   
 Yolları

4.2.3 Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri

4.2.4 Alkenlerin Polimerleşmesiyle Elde  
 Edilen Ürünlerin Özellikleri ve   
 Kullanım Alanları

Alkenler2
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Karbon-karbon atomları arasında bir tane ikili bağ içeren 
hidrokarbonlara alken denir. Alkenler, doymamış hidrokarbonlar olarak 
bilinirler. Aynı zamanda alkenlere olefinler (yağ oluşturucu) de denir. 
Bunun nedeni alkenlerin halojenlerle verdikleri katılma reaksiyonunda 
oluşan ürünlerin yağlı bir görünüşe sahip olmalarıdır. 

Alkenlerdeki ikili bağlar, onların fonksiyonel grubunu oluştururlar. 
İkili bağlar, bitkisel kaynaklı bileşiklerde ve petroldeki bileşiklerde çok 
miktarda bulunurlar. Alkenlerin en basit üyesi C2H4 kapalı formülüne 
sahip olan eten (etilen)dir.

Alkenlerin IUPAC adlandırma kuralları, alkanlara benzer. Alkenler, 
alkan adının sonundaki -an eki yerine -en eki getirilerek adlandırılır. 
Örneğin C2H6 molekülünün etan; C2H4 molekülünün eten olduğunu 
9. sınıfın 2. ünitesi olan organik bileşiklerden hatırlayınız. Alkenlerin 
IUPAC adları dışında yaygın kullanılan adları da vardır (Çizelge 4.2.1). 

Çizelge 4.2.1’deki alkenler IUPAC sistematiğine göre adlandırılmıştır. 
Aşağıda verilen bileşiği IUPAC’a göre adlandıralım.

1. İkili bağı içeren en uzun karbon zinciri belirlenir. En uzun zincir 
kırmızı ok ile gösterilen zincirdir. 

2. İkili bağın yakın olduğu uçtan başlanarak karbon atomlarına 
numara verilir. 

Bileşik yedi karbon içerdiğinden temel ad heptendir. 

3. İkili bağın konumu belirlenir. Bunun için ikili bağın bulunduğu 
en küçük numaralı karbon atomu kullanılır. İkili bağ 2 ve 3 numaralı 
karbonlar arasındadır. Küçük numaralı karbon 2 olduğundan 2 sayısı 
temel adın önüne yazılır (2-hepten). 

4.2.1 Alkenlerin Adlandırılması

Alkenin  Formülü IUPAC Adı Yaygın Kullanılan Adı

CH2       CH2 eten etilen
CH3  CH  CH2 propen propilen

CH3  CH2  CH  CH2
1-büten 1-bütilen

Çizelge 4.2.1 Bazı alkenlerin formülleri, IUPAC ve yaygın kullanılan adları

CH3  CH  CH  CH2  CH  CH3

CH2

CH3

CH3  CH  CH  CH2  CH  CH3

CH2

CH3

CH3  CH  CH  CH2  CH  CH3

CH2

CH3

1 2 3 4 5
6

7
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Karbon atomları arasında iki ya da daha fazla ikili bağ içeren 
alkenlere polialkenler denir. İki tane ikili  bağ içeren hidrokarbon dien; 
üç tane ikili bağ içeren trien olarak adlandırılır. Örnek olarak aşağıdaki 
bileşiği isimlendirelim.

1. İkili bağın yakın olduğu uçtan başlanarak numaralandırma yapılır. 

2. İkili bağın bulunduğu karbon atomları ve temel ad belirlenir. 

1. ve 3. karbonlarda 2 tane ikili bağ bulunduğundan bileşik 5 karbonlu 
dien olup adı 1,3- pentadiendir. 

Halkalı alkenlere sikloalken denir. Halkanın numaralanmasına ikili 
bağ karbonlarından başlanır. 

Aşağıdaki bileşikleri IUPAC’a göre adlandırınız.

a) CH2    C(Cl)CH3                      c)

b) (CH3)2C     C(CH3)2                  d) CH2      CH    CH    C    CH2

Çözüm: Öncelikle verilenlerin açık formüllerini yazmalıyız.

CH3

CH3  CH  CH  CH2  CH  CH3

CH2

CH3
5-Metil-2-hepten

1 2 3 4 5
6

7

CH2  CH  CH  CH  CH3

CH2  CH  CH  CH  CH31 2 3 4 5

CH2 CH

CHCH2

(Siklobüten)

4

23

1

(Siklopenten)

4

5

2

3
CH2

CH2

CH2

1
CHCH

34

5 2

6
CH2

CH2

H2C

1
C

CH

CH2

Br

(1-Bromosiklohekzen)

Cl

Allil klorür

2-Propenil (allil)

CHCH2

CHCH2

CH2

CH2 Cl

Etenil (vinil) Vinil klorür

CHCH2 CHCH2

Alkenlerden bir hidrojenin 
çıkarılması ile elde edilen 
gruba alkenil denir. Alkenil, 
alken adının sonuna -il eki 
getirilerek adlandırılır. 

H H

BrBr

CC

cis-1,2-Dibromoeten

H Br

HBr

CC

trans -1,2-Dibromoeten

Aynı türden iki farklı 
grup ikili bağın bulunduğu 
düzlemin aynı tarafında ise 
bileşik cis; zıt tarafında ise 
trans olarak adlandırılır. 

3
4

5

6 2
1 CH3

1,2,4-Pentatrien2-Metilsiklohekzen

12345
CH2   CH     CH     C      CH2c) d)

CH2      C    CH3

2-Kloro-1-propen

Cl
b)a)

CH3

CH3 CH3

CH3

CC

2,3-Dimetil-2-büten

4. Karbona bağlı farklı atomların veya grupların yerleri ve adları 
bulunduğu karbon atomunun numarası ile birlikte yazılır. Daha sonra 
temel ad yazılarak bileşiğin adı belirlenir.

2 31

2 3

41
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Alkanların kraking uygulaması ile alkenlere dönüştüğünü 1. bölümde 
görmüştünüz. Alkenlerin laboratuvar koşullarında elde edilmeleri 
alkollerin ve alkil halojenürlerin ayrılma tepkimesi ya da alkinlere 
hidrojen katılmasıyla gerçekleşir.

Alkoller H2SO4 ve H3PO4 gibi asitlerle ısıtıldıklarında bir mol alkol 
molekülünden bir mol su ayrılarak alkeni oluşturur. Bu tepkime bir 
ayrılma (eliminasyon) tepkimesidir.

H2SO4 ve H3PO4 alkollerin dehidratasyonunda en sık kullanılan 
asitlerdir. Burada kullanılan asit, katalizör görevi görür. Asit katalizör 
kullanılmazsa alkollerin dehidratasyonu çok yavaştır.

Alkoldeki -OH uç karbonda değilse aynı anda birden fazla alken 
oluşabilir. 

H H

HH

CC + H2OH C

H H

H OH

C H
H2SO4,ısı

Etanol Eten

2. Aşağıda adları verilen bileşiklerin formüllerini yazınız.

a) 2,3-Dimetil-1-penten        b) 3,4-Dibromosiklobüten

c) 3-Kloro-1,4-pentadien       d) Bromoeten       e) 3-Bromo-1-propen

4.2.2 Alkenlerin Genel Elde Edilme Yolları

Alkollerden Asit Katalizörlüğünde Su Ayrılması 
(Dehidratasyon)

1. Aşağıda verilen bileşik adlarını, karşısında verilen bileşik formülleri 
ile eşleştiriniz. 

Bileşik Adları  Bileşik Formülleri 

Eten

1-Büten CH2       CH2

Siklopropen

1,3,5-hekzatrien

Siklohekzen

1-Okten

CH2        CHCH2CH2CH2CH2CH2CH3

CH3      CH2CH         CH2

CH2       CHCH         CH        CH     CH2

Eten birçok meyvenin ol-
gunlaştırılması için kullanılır. 
Etenin çok az miktarı bile ol-
gunlaşmayı başlatabilir. Tro-
pik bölgelerde muzlar yeşil 
olarak toplanır. Satışa çıkma-
dan önce üzerlerinden etilen 
geçirilerek olgunlaştırılır.

(Vinil bromür) (Allil bromür)

+H HHC

H H H HH

H H H HOH

C C CC CC CC CC CC C C
H2SO4

2-Pentanol 2-Penten

 + H2O

1-Penten

H

H

H H H

H

H

H

H H H H

HH

H

H

HH H
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Bu yöntemle alken elde etmek için NaOH veya KOH gibi bazlar 
uygundur. NaOH’in veya KOH‘in sulu çözeltileri ile gerçekleşen bu 
tepkime, alkil halojenürler suda çözünmedikleri için, oldukça yavaş olur. 
Genellikle KOH'in alkoldeki çözeltisi kullanılır.

Tepkime 2-klorobütan ile gerçekleşmiş olsaydı tek bir ürün mü elde 
ederdiniz? Birden fazla ürün elde edilirse ana ve yan ürünlerimiz neler 
olurdu? Tepkime 2-klorobütan ile gerçekleşirse 2-büten ve 1-büten 
karışımı elde edilirdi. 2-büten yüzdesi fazla olacağından ana ürün 
2-büten; yan ürün 1-büten olurdu.

+ KOH + KBr +H2OH C

H

H H

H

H

H

H

Br

C H
Alkol

EtenEtilbromür

CC

Alkil Halojenürlerden Hidrojen Halojenür 
Ayrılması (Dehidrohalojenasyon)

Alkinlere hidrojen katılması Pt veya Pd katalizörlüğünde yapılabilir. 
Ancak burada alkenden sonra alkan da oluşabilir. Alkinlerden sadece 
alken elde etmek için aktifliği azaltılmış katalizör kullanmak gerekir. 
Bunun için Lindlar katalizörü olarak bilinen kinolinle aktifliği azaltılmış 
Pd/CaCO3 kullanılır. 

+ H  HC CCH3
CH3

Lindlar katalizörü

2-Bütin

H H

CH3 CH3

CC

Cis 2-Büten

Alkinlere Hidrojen Katılması

2-pentanolün 1. ve 3. karbonunda farklı sayıda hidrojen bulunur. 
3. karbondaki H sayısı az olduğundan Zaitsev Kuralı’na göre 3. 
karbondaki hidrojen ayrılır. Ancak 1. karbondaki H de kopabilir. Bu 
nedenle 1-penten, 2-penten karışımı elde edilir. Elde edilen 2-penten 
yüzdesi fazla olduğundan ana ürün; 1-penten yan üründür. 

! Ayrılma Tepkimeleri, 3.  
          ünite, s.196

Alkenlerin başlıca tepkimeleri katılma, yanma, yükseltgenme ve 
polimerleşme tepkimeleridir. Bu tepkimeleri mekanizmaları ile öğrenelim.

4.2.3 Alkenlerin Kimyasal Tepkimeleri

+++H H HHC C

H HH HH H

H HH HCl

C C CC CC CCC C

2-Klorobütan
2-Büten 1-Büten

(ana ürün) (yan ürün)

H H

H

H H

H

H H

H

KCl + H2OHKOH
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Alkenlerin en belirgin tepkimeleri katılma tepkimesidir. Tepkime 
elektrofilin katılması ile başladığından elektrofilik katılma tepkimesi 
olarak bilinir.

Tepkimede A-B katılan bileşiği gösterir. A elektrofil, B nükleofil olarak 
davranır. 

Mekanizma

Alkenlere Hidrojen Halojenür Katılması: Hidrojen halojenürler 
(HCl, HBr) alkenlerle tepkimeye girdiklerinde ikili bağdaki pi bağı açılır. 
Karbonların birine H, diğerine halojen atomu bağlanır.

Alkenlerin Katılma Tepkimeleri

+ HClCH2 CH3 CH2 ClCH2
Eten Etilklorür

C CA

A

H H

H

H

H

H

H

H

B

B

+

Alken Alkan

CC

Hidrojen halojenürEten Karbokatyon (ara ürün)

H Cl  + H  C C

H

H

H

+
+

H

H

H

H

CC Cl  

H

EtilklorürKarbokatyon (ara ürün)

H  C C

H

H

H

+
+

Cl  

H

H  C C

H

H

H

H

Cl

Etene HCl katılırken H veya Cl’un hangi karbona bağlandığı önemli 
değildir. Hangi karbona katılırsa katılsın sonuçta aynı ürün elde edilir. 
Ancak aynı tepkime propen ile olursa 2-kloropropan veya 1-kloropropan 
oluşabilir.

CH3 CH

Cl

CH3

2-Kloropropan
(verim yüzdesi çok)

veya

Verim yüzdesi fazla olan ürün 2-kloropropandır. Hidrojen halojenür 
Markovnikov Kuralı’na göre katılır. Katılma elektrofilik katılma 
tepkimesidir. 

HClCH2

CH2

CH3

CH2

Cl

CH3

CH

1-Kloropropan
(verim yüzdesi çok az)

! Elektrofilik Katılma 
Tepkimesi, 3. ünite, s.183

! Markovnikov Kuralı 3. 
ünite, s.185
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Alkenlere Su Katılması: Alkenler suda çözünmediği  için doğrudan 
su katılması gerçekleşmez. Su katılması ancak asit katalizörlüğünde 
gerçekleşir. Tepkime sonunda alkoller oluşur. Asimetrik alkenlere su, 
yine Markovnikov Kuralı’na göre katılır. 

+ H2OCH2 CH3 CH2OHCH2

H2SO4,ısı

EtanolEten

Mekanizma

Eten

yavaş

Karbokatyon (ara ürün)

H  O  H + H  C C

H

H

H

+
+

+

H

H

H

H

CC O

H

Mekanizma

H

H

H

Karbokatyon (ara ürün)

H  C C

H

H

H

+
+

H hızlı

Etil alkol

H  C C

H

H

H

H

OH
O H

H

H++

Alkenlere Halojen Katılması: Alkenlere halojen katılmasında en 
uygun halojenler, klor ve bromdur. Klor ve brom hem gaz hâlinde hem 
de uygun çözücüler içinde alkenlere kolayca katılarak dihaloalkanları 
oluştururlar.  

Alkenlere Br2 katılması alkenlerin tanınma tepkimesinden biridir. 
Bromun CCl4 ile çözeltisi sarı renkli olmasına rağmen alkene katılmada 
renk kaybolur.

+ Br2CH3
CH CH3CH2 CH2CH

Propen

1,2-Dibromopropen

CCl4

BrBr

C C

C

H

C C

C

1,2-Dibromopropan

(Dihaloalkan)

C

+

+

Br

Br

C

C

H

H

H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Br

Brδ-

δ+

Br

Br

+

+ C

H

C C

H

H

H

H

H

Br

Br
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Alkenlere Hidrojen Katılması: Alkenlerin hidrojenle tepkime 
vermeleri için çok ince toz hâline getirilmiş metal katalizörler kullanılır.
İkili bağın her iki karbon atomuna birer hidrojen katılarak pi bağı kırılır. 
Mekanizma s. 234’teki tepkimelere benzer şekilde gerçekleşir.

Yukarıda eten ve propenin oksijenle tepkimeleri verilmiştir. Alkenler 
oksijenle yanarak karbon dioksit ve su oluşturur. 

Alkenler yükseltgenlere karşı duyarlı bileşiklerdir. Örneğin bir iki 
damla seyreltik potasyum permanganat çözeltisine bazik ortamda 
eten ilave edildiğinde potasyum permanganatın mor rengi kaybolur. 
Kahverengi MnO2 oluşur. Bunun nedeni potasyum permanganattaki 
manganın, Mn7+dan Mn4+ ya indirgenmesidir. 

CC

H H

H H

H+ H
Ni,Pd veya Pt

25 oC
C

H

C

H

H

H

H

H

Alkenlerin Yükseltgenme Tepkimeleri

Alkenlerin Potasyum Permanganat ile Yükseltgenmesi

Eten

C2H4 + 3O2    2CO2 + 2H2O  

Propen

C3H6 + 9/2O2    3CO2 + 3H2O  
Alkenlerin genel yanma

 denklemi

CnH2n +          O2 nCO2 + nH2O  + ısı  3n
   2

Eten

CC

H

H

H

H
+ 2KMnO4+ 4H2O3

1,2-Etandiol

H

H H

H + 2MnO2 + 2KOH3 C

OHOH

C
Sey. NaOH

Alkenlerin Yanması

Yukarıdaki bileşiğe hidrojen bromür, klor ve su katılmasıyla oluşan 
ürünleri adlandırınız. Tepkime mekanizmalarını yazınız.

1- Büten

CH2  CH  CH2  CH3
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Alkanlar yükseltgenmelere duyarsız olduğundan bu tepkimeyi 
vermezler. Bu tepkime bir bileşiğin alkan veya alken olduğunu anlamaya 
yarar. Baeyer Testi olarak da bilinir. 

CC + 2KMnO4 + 4H2O3 3
0-5 oC H2O

Mn
OO

O O-K+

CC

H

H

H

H

H

H

H

H

H
HH

HC

OHOH

C + 2MnO2 + 2KOH

Mekanizma

Günlük hayatta kullandığımız naylon poşetler, pet şişeler, kışlık 
ayakkabıların altı, araba lastikleri, oyuncaklar kısaca pek çok madde 
polimerlerden oluşmuştur. 

Polimerler doğal ve sentetik olarak sınıflandırılabilir. Doğal 
polimerlere; nişasta, selüloz, proteinler, doğal kauçuk, pamuk, ipek, yün 
örnek verilebilir. 

Laboratuvarlarda çeşitli yöntemlerle sentezlenebilen polimerlere 
sentetik polimerler denir. Sentetik polimerlerden bazıları polieten 
(polietilen), polivinilklorür, polistiren, politetrafloroeten, politetrakloreten 
ve izoprendir.

Yüksek sıcaklık ve basınçta elde edilen polieten şeffaftır. Kimyasal 
malzemelere ve suya karşı dayanıklıdır.

Politetrafloroeten polimerinin ticari adı PTFE’dir. Teflon olarak da 
bilinir. Teflon florlanmış eten polimeridir. Teflonun molekül yapısını 
flor atomlarıyla doymuş uzun ve düz bir karbon zinciri oluşturur. 
Tetrafloroetenin uygun katalizör ya da basınçla polimerizasyonundan 
oluşur. 

Polimerleşme Tepkimeleri

Alken veya alkin molekül-
lerinde bulunan ikili veya üçlü 
bağdan zayıf olanının uygun 
koşullarda ve katalizörler eş-
liğinde açılarak alken mole-
küllerinin birbirine bağlanma-
sı ile polimer oluşur. Polimeri 
oluşturan en küçük birim mo-
nomerdir. 

Polieten yüksek sıcaklıkta ve basınçta katalizörlerle elde edilir. Pi 
bağları açılarak etenin kendi kendine katılmasıyla oluşur.

CC

H H

HH
n

Eten

yüksek 
sıcaklık
basınç C

H H

HH

n

C

Polieten

Sey. NaOH

Etenin potasyum permanganat ile tepkimesinde etendeki karbonlara 
birer -OH grubu bağlanarak 1,2-etandiol oluşur. Bu tepkimenin 
mekanizması oldukça karmaşık olup mekanizma halkalı bir ara ürünle 
yürür. Ara ürün hidrolizle diole dönüşür.
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Polietilen kısaca PE 
diye gösterilir. Hazır su 
şişelerinde kullanılan PET 
ise polietilen tereftalatın 
kısaltmasıdır.

Politetrakloroeten, tetrakloroetenin uygun katalizörle polimerizasyo-
nundan oluşur. Yüksek temizleme özelliğine sahiptir.

CC

Cl Cl

ClCl
n

Tetrakloroeten

katalizör
C

Cl Cl

ClCl

n

C

Politetrakloroeten

Polibütadien, bütadienin çözelti polimerizasyonu ile elde edilmektedir. 
Aşınma ve çatlamaya karşı dirençlidir.

Poliizopren, 2-metil-1,3-bütadien (izopren)in polimerizasyonu ile 
elde edilir.

Poliizopren kopmaya karşı dayanıklı ve elastikidir, kolay işlenir.

CCn

2-Metil-1,3-bütadien
n

Poliizopren

CC

H CH3 H

H H H

CC CC

H CH3 H

H H H

Polimerlerin fiziksel özellikleri, onların ortalama zincir uzunluklarına, 
zincirler arasındaki moleküller arası kuvvetlere ve polimer zincirlerinin 
kristal oluşturup oluşturmamasına bağlıdır. Kristal yapılı polimerler daha 
dayanıklıdır. Polimerlerin özellikleri birbirinden farklıdır. Farklı özellikteki 
polimerler farklı alanlarda kullanılır. Çizelge 4.2.2’de bazı polimerler ve 
kullanım alanları verilmiştir.

4.2.4 Alkenlerin Polimerleşmesiyle Elde 
Edilen Ürünlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

İki farklı monomerin bir-
birine katılmasıyla da poli-
merleşme gerçekleşir. Buna 
kondenzasyon polimerleş-
mesi denir. Naylon 6,6 kon-
denzasyon polimeri ile olu-
şur. 

Teflon; ısıya, kimyasal maddelere, neme, sürtünmeye dayanıklıdır. 
Teflon birçok maddeye yapışmaz. 260 oC üzerindeki sıcaklıklarda 
bozulmaya başlar 350 oC’ta tamamen yapısı bozulur.

CC

F F

FF
n

Tetrafloroeten

katalizör
C

F F

FF

n

C

Politetrafloroeten
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Monomer Polimer Özelliği Kullanım Alanı

CC

H H

HH
n

Eten

C

H H

HH

n

C

Polieten

Dış ortama, 
neme, kimyasal 
maddelere 
dirençlidir. 

Kap, kutu, 
oyuncak, 
mutfak eşyası 
yapımında, 
kaplamalarda, 
boru ve tüplerin 
paketlenmesinde 
kullanılır.

CC

Cl

Cl Cl

Cl
n

Tetrakloroeten

CC

Cl

Cl Cl

Cl

n
Politetrakloroeten

Yüksek 
temizleme 
gücüne sahiptir.

Kuru temizleme 
de, çözücü ve 
metal temizleyici 
olarak kullanılır.

CC

F

F F

F
n

Tetrafloroeten

CC

F

F F

F

n
Politetrafloroeten

Teflon

Isı ve kimyasal 
etkilere 
dayanıklıdır. 

Tava, tencere 
kaplamaları ve 
ısı rezistansı 
olarak kullanılır.

Cl

Vinil klorür 

CC

H

HH
n

PVC
Polivinil klorür

Cl

C

H

HH

n

C
Fiziksel ve 
kimyasal 
özelliğinden 
dolayı işlenmesi 
kolaydır.

Döşemelerde, 
bazı levhaların 
kaplanmasında 
kullanılır.

n

n

CC

CH3
H

H CH3

İzobütilen

C

H

H

n

C

Poliizobütilen

CH3

CH3
Koruyucu 
ve yapışkan 
özelliğine 
sahiptir.

Motor yağlarında 
katkı maddesi, 
selobantlarda 
kağıt etiketlerde 
yapıştırıcı olarak 
kullanılır.

CH2 CH2

CH3

CHC

2-Metil-1,3-bütadien

İzopren

n CH2 CH2

CH3

CHC

Poliizopren

(sentetik kauçuk)

n

Yüksek esneklik 
özelliğine 
sahiptir. 
Aşınmaya 
dayanıklıdır.

Otomobil, bisiklet 
lastiği, binaların 
ses yalıtımı, 
yer kaplamaları 
yapımında 
kullanılır.

Çizelge 4.2.2 Bazı polimerler, özellikleri ve kullanım alanları
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Çizelge 4.2.2’de gördüğünüz 2-metil-1,3-bütadien 2 tane ikili bağ 
içerir. Birden fazla ikili bağ içeren alkenler de izomerleşebilir. Kauçuk 
ağacı sütünden elde edilen doğal kauçuk, genel formülü (C5H8)n olan 
doymamış hidrokarbon polimeridir.

 Doğal kauçuk ısıtıldığında 2-metil-1,3-bütadien (izopren)i verir. 
‘n’ molekül izoprenin özel şartlar altında (izoprene Ziegler-Natta) 
polimerleşme tepkimesi vermesi ile sentetik kauçuk elde edilebilir.  

Resim 4.2.1 Kauçuk ağacı 
Brezilya,Meksika,Cava Adası 
ve Doğu Afrika’da yetişir.
Kauçuk ağacına çizikler 
atılarak süt hâlinde akan 
öz su toplanır. Kurumaya 
bırakıldıktan sonra çeşitli 
işlemlerde kullanılmak için 
hazır hâle gelir.

Ziegler-Natta katalizörü       
trietil alüminyum [Al(CH2CH3 )3 ] 
ile titanyum(IV) klorür (TiCl4 ) içe-
rir. Bu katalizör polimerizasyo-
nun düşük sıcaklıkta ve basınç-
ta yürümesini sağlar.

İzopren sentezi pahalı ve polimerizasyonu güç olduğundan izoprenle 
kauçuk sentezlenmesi yerine bütadienden kauçuk yapımı tercih edilir. 
Bütadien molekülünde izoprendeki metil yerine hidrojen bulunur. 
Bütadien, polimerizasyona uğratılarak da sentetik kauçuk (Buna 
kauçuğu) yapılabilir.

Sentetik kauçuk, kimyasal özellikleri açısından doğal kauçuktan 
daha iyi özelliklere sahiptir. Yüksek esneklik, yırtılma ve aşınmaya 
karşı dayanıklılık, düşük deformasyon, kolay işlenme, polar sıvılara 
dayanıklılık gibi özelliklere sahip olması nedeniyle endüstride kullanım 
alanı oldukça fazladır. Otomobil ve bisiklet lastiği, su ve yağ hortumu, 
balon, ses yalıtım malzemesi, yer kaplama malzemesi, tenis ve golf 
topu, araç tamponu, ameliyat ve temizlik eldiveni bunlardan bazılarıdır.

(C5H8)n

Doğal kauçuk

ısı CH2 CH2

CH3

CHC

İzopren

+n CH2 CH2CH2 CH2

H HH H

C CC C
1,3-Bütadien

n

CH2 CH2 CH2

H HH H

C CC C

Buna kauçuğu

CH2



Aşağıdaki resimde asetilen kaynağını 
görüyorsunuz. Asetilen, alkinlerin en basit 
üyesidir. Çeşitli özelliklerinden dolayı endüstride 
oldukça sık kullanılır. Asetilenin yanma enerjisi 
çok yüksek olduğundan asetilenden 3000 oC’u 
geçen alevler elde edilir. Bu alevler metallerin 
kesilmesinde ve birleştirilmesinde kullanılır. 
Asetilenin polimerleşmesi, iletken polimer olan 
poliasetileni oluşturur. 

İçerik

4.3.1 Alkinler
4.3.2 Alkinlerin Genel Elde Edilme  
 Yolları
4.3.3 Endüstride Karpit ve Asetilen  
 Üretimi
4.3.4 Asetilenin Özellikleri ve   
 Kullanım Alanları
4.3.5 Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkinler3
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Alkinlerin adlandırılmaları da alkan ve alkenlere benzer. IUPAC 
sistemine göre alkanlarda -an, alkenlerde -en olan son ek, alkinlerde 
“-in”dir. Örneğin üç karbonlu alkan, propan; alken, propen; alkin, 
propindir. Çizelge 4.3.1’de bazı alkinlerin formülleri, IUPAC ve yaygın 
kullanılan adları verilmiştir. 

Alkinler, karbon atomları arasında bir tane üçlü bağ bulunduran 
doymamış hidrokarbonlardır. Alkinlerin ilk üyesi, iki karbonlu ve formülü 
HC  CH olan asetilendir. Alkinler genellikle, asetilen sınıfı olarak  
adlandırılırlar. Üçlü bağ bulunduran karbon atomları sp hibritleşmesi 
yapar. Alkinlerin molekül geometrileri doğrusaldır (Şekil 4.3.1) ve 
alkenlerden farklı olarak cis ve trans izomerleri yoktur.

Molekülde birden fazla üçlü bağ bulunduran alkinlere poli alkin denir. 
Adlandırma yapılırken -in ekinin önüne üçlü bağın sayısını gösteren di-, 
tri- gibi ekler getirilir.

1,4-Pentadiin 1,3,5-Hekzatriin

3 42 51
HC C CCH2 CH

63 42 51
HC C C CC CH

4.3.1  Alkinler

Yanda verilen IUPAC kuralları uygulanarak adlandırılmış aşağıdaki 
bileşik örneklerini inceleyelim. 

Alkinlerin Adlandırılması

C C HH

Şekil 4.3.1 Asetilenin top 
çubuk modeli

Alkinin  Formülü IUPAC Adı Yaygın Kullanılan 
Adı

H  C  C  H etin asetilen
CH3   C  C  H propin metil asetilen
CH3  CH2  C  C  H 1-Bütin etil asetilen
CH3  C  C  CH3 2-Bütin dimetil asetilen
CH3  CH2   CH2  C  CH 1-pentin n-propil asetilen
CH3  CH2   C  C  CH3 2-pentin metil etil asetilen

Çizelge 4.3.1 Bazı alkinlerin formülleri, IUPAC ve yaygın kullanılan adları

IUPAC Kuralları

1. Üçlü bağı bulunduran 
en uzun karbon zinciri seçilir.

2. Üçlü bağın olduğu 
karbon atomuna en küçük 
sayı gelecek şekilde 
karbonlar  numaralandırılır. 

3. Üçlü bağ hangi iki 
karbon arasında ise üçlü 
bağın konumu belirlenirken 
küçük olanın numarası zincir 
adının önüne yazılır. 

4. İki veya üç karbonlu 
alkinlerde üçlü bağın yeri 
belirtilmez. 

5. Zincirdeki farklı 
atom veya grupların 
adı, bulundukları karbon 
atomunun numarası ile 
temel zincir adının önüne 
yazılır.

6. Molekülde zincire eşit 
uzaklıkta bir çift, bir de üçlü 
bağ varsa çift bağa en küçük 
sayı gelecek şekilde numara 
verilir. 

3-Kloro-1-bütin

3 421
HC C CH

Cl

CH3

6
7

3 42 51

2,5-Dimetil-3-heptin

CH3  CH  C  C  CH  CH3

C2H5CH3

CH3     C        CH
Propin

3 2 1

4-Metil-2-heptin 

3 4

7

2

5

1

6

H3C C C CH2

CH2 CH2

CH3

CH3
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Alkinler, eliminasyon (ayrılma) ve sübstitüsyon (yer değiştirme) 
reaksiyonları ile elde edilir.

Dehidrohalojenasyon yöntemi ile alkin eldesi iki basamakta 
gerçekleşir. Birinci basamakta 1,2-dihalojenürler (visinal alkil 
dihalojenür), kuvvetli bazik ortamda dehidrohalojenasyon ile alken 
oluşturur. 

Yukarıdaki basamakta Zaitsev Kuralı’na uygun olarak alkenil 
halojenür elde edilir. Elde edilen alkenil halojenüre 1 mol daha KOH 
ilave edildiğinde alkin oluşur. 

1,2-dihalojenürlerden alkin eldesinde kuvvetli bir baz olan NaNH2 de 
kullanılabilir. Tepkime aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

NaNH2 / NH3

2-Bütin
C CCH3 CH3+ 2HCl

+ KCl

4.3.2  Alkinlerin Genel Elde Edilme Yolları

Alkil Halojenürlerin Dehidrohalojenasyonu ile Alkin Eldesi

İsim Formül 

3-Bromo-1-pentin Cl C C CC CH3

CH3 CH3

1-Kloro-3,4-dimetilpentin
H3C CH CCH2 CH2

CH3

CH

5-Metil-1-hekzin
HC C CH CH2

Br

CH3

Aşağıda isimleri verilen alkinleri formülleri ile eşleştiriniz.

C

Cl ClCl

H

CH3 CH3

H

C

H3C H

CH3

CC

2,3-Diklorobütan
(visinal alkil dihalojenür)

trans-2-Kloro-2-büten

+ KOH + H2O + KCl

Zaitsev Kuralı

Hidrojen bileşikten ayrılırken 
hidrojeni az olan karbondan 
ayrılır.

H3C

Cl

H

CH3

CC

trans-2- kloro-2-büten

Alkol

Alkol

 + KOH

2-Bütin

C CCH3 CH3+ H2O

C

Cl

H

CH3 CH3
C

2,3-Diklorobütan
(visinal alkil dihalojenür)

Cl

H
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Asetilen, petrolün yüksek sıcaklık ve basınç altında parçalanmasıyla 
(kraking yöntemi) da elde edilmektedir. Aşağıda, endüstride bolca 
üretilen asetilenin özellikleri ve kullanım alanları verilmiştir.

Vinil klorür polimerleşerek polivinil klorür (PVC) oluşturur. 

Maden kuyularının aydınlatılmasında, turunçgillerin ve muzun 
sarartılmasında kullanılan asetilen, birçok sentezin de çıkış maddesi 
olduğu için endüstriyel açıdan önemli bir bileşiktir. Endüstride asetilen 
eldesinde kullanılan yöntemlerden biri,  kok kömürü ve kireçten kalsiyum 
karbür elde etmek, elde edilen kalsiyum karbürü de suyla tepkimeye 
sokmaktır. 

Kok kömürü ile kireç elektrik fırınında yaklaşık 3000 oC’a kadar 
ısıtıldığında karpit adıyla bilinen kalsiyum karbür (CaC2) ve karbon 
monoksit (CO) elde edilir. Elde edilen kalsiyum karbürün  su ile 
tepkimesinden de asetilen elde edilir. 

Asetilen, alkinlerin ilk üyesidir. Asetilen kolayca alev alan, kaynama 
noktası -83,3 oC olan renksiz bir gazdır. Havada oldukça isli ve sarı 
bir alevle yanarken saf oksijenle göz kamaştırıcı parlak, akkor hâlinde 
bir alev verir. Ticari asetilende kullanılan katkı maddeleri asetileni, hafif 
sarımsak kokusunda yapar. 

Asetilen kararsız bir gazdır. Asetilen gazı diğer gazlar gibi basınçla 
sıkıştırılarak çelik silindirlerde saklanamaz, çünkü 15 atm'de patlar. 
Asetilenin çelik silindirlerde saklanabilmesi için önce asetonda 
çözünmesi gerekir. Aseton, hacminin  400 katı kadar asetileni çözebilir. 
Asetonda çözülen asetilen kiselgura emdirilerek çelik silindire koyulur. 
Bu durumda da basıncın 10 atmosferi geçmemesi gerekir. Asetilen 
gazının sevk ve depolanmasında bakır borular da kullanılamaz, çünkü 
asetilen metalik bakıra etkiyip patlayıcı ürün oluşturur.

Asetilen doymamış hidrokarbon olduğundan katılma tepkimesi verir. 
Asetilene elektrofilik katılma tepkimesi ile HCl katıldığında vinil klorür 
oluşur. 

4.3.3 Endüstride Karpit ve Asetilen Üretimi

4.3.4 Asetilenin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Resim 4.3.1 Asetilen kaynağı

3C + CaO CaC2 + CO3000 oC

HC CH + Ca(OH)2CaC2 + 2H2O

H  C  C  H + HCl  H  C  C  H

H Cl

Asetilen Vinil klorür

Polivinil klorür (PVC)

polimerleşme

Vinil klorür

ClCl

CC

HH

HH HH

n

n CC
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Asetilen, polimerleşerek iletken bir polimer olan poliasetileni                     
( CH CH )n oluşturur. Asetilen, kızdırılmış bakır tüpten geçirildiğinde 
asetilenin üç molekülü birbirine eklenerek benzeni oluşturur.

Asetilen molekülü, başka bir asetilen molekülüne katılırsa 
(dimerleşirse) vinil asetilen elde edilir. Oluşan vinil asetilen, plastik 
endüstrisinde kullanılır.

CH

CH

CH

CH

HC

HC

CH

CH

CH

HC

CH

CH

Alkinler, yükseltgenme (yanma), katılma; metallerle yer değiştirme 
ve polimerleşme tepkimesi verirler. 

Asetilen, yanma enerjisi çok yüksek olduğu için sıcaklığı 3000 oC’u aşan 
alevler elde etmekte kullanılır (asetilenli hamlaç). Asetilen yandığında 
çeliği bile kolayca kesebildiği için demir-çelik endüstrisinde, kaynak 
yapımında ve metallerin kesilmesinde kullanılır.

Asetilen, birçok metal katyonu ile asetilür tuzları oluşturur. 

Gümüş ve bakır asetilür tuzları, kararsız tuzlar olduğu için primer 
patlayıcıdırlar. Ayrıca asetilen farklı maddelerle etkileşerek çeşitli  ürünler 
verir. Örneğin H2O katılınca asetaldehidi; CO ve H2O ile akrilik asidi; CO 
ve ROH ile alkil akrilatı; aldehitler ile de  alkinil diolleri oluşturur.

Asetilenin H2, HX ve H2O ile verdiği katılma ve oksijenle verdiği 
yükseltgenme (yanma) tepkimesi, alkinlerin verdiği kimyasal 
tepkimelerde açıklanacaktır.

4.3.5 Alkinlerin Kimyasal Tepkimeleri

Alkin doymamış hidrokarbon olduğundan karbon oranı yüksektir. Bu 
nedenle oksijenin yetersiz olduğu durumlarda, alkanlara göre daha isli 
bir alevle yanar. Alkinler, oksijenle yandıklarında karbon dioksit, su ve 
ısı verirler.  

Alkinlerin kimyasal özellikleri, karbon-karbon atomları arasında 
bulunan üçlü bağdan kaynaklanmaktadır. Alkinlerde bulunan doğrusal 
sigma iskeletine dik yönlenmiş iki adet pi bağı olması, alkinlere nükleofilik 
bir karakter sağlar. Bu nedenle alkinler, elektrofilik ve radikalik katılma 
tepkimeleri verirler.

Yükseltgenme (Yanma) Tepkimeleri

Katılma Tepkimeleri

Cu2Cl2

600 oC

H  C  C  H + H  C  C  CH  CH2
H  C  C  H

Asetilen Asetilen Vinil asetilen
NH4Cl

+ Na
+
NH

-
2

sıvı NH3

Asidik karakter taşıyan H Sodyum asetilür

C C CH HC
-
Na

+
+ NH3H

Alkinlerin genel yanma denklemi

nCO2 + (n-1)H2O

CnH2n-2 +           O2    
  3n-1

   2

C3H4 + 4O2    3CO2 + 2H2O + ısı
Propin
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Hidrojen klorür yerine hidrojen bromür de katılabilir. 

b. Hidrojen  Halojenür Katılması: Alkinlere hidrojen halojenür 
katılırken Markovnikov Kuralı’na göre katılma gerçekleşir. Alkinlere        
1 mol veya 2 mol hidrojen halojenür katılabilir.

H HC C

C

ClH

HH

ClH

C

Cl H

HH

CCHCl

2HCl

Alkin, alkene dönüştürülmek istenirse özel paladyum katalizör 
(Lindlar katalizörü) kullanılarak alkine 1 mol hidrojen katılır. Katılan 
hidrojenler üçlü bağın aynı tarafına katıldığından elde edilen ürün cis-
alkendir. 

! Markovnikov Kuralı, 3. üni-
te, 3. bölüm, s. 185

Alkinlerdeki üçlü bağ, alkenlerdeki ikili bağdan daha kararlı olduğu 
için alkinlerin katılma tepkimeleri alkenlerden daha yavaş gerçekleşir. 

Alkinlere H2, HX ve H2O katılmasını aşağıda görelim. 

CH2 CH3 CH3CH2
Pt+ H2

CH3 CH3C C
H2

Lindlar 
katalizörü

cis-2-büten
HH

CH3CH3

CC
2-Büten

a. Hidrojen Katılması: Alkinlere hidrojen katılması, nikel ya da platin 
katalizörlüğünde gerçekleşir. Alkine hidrojen katılarak alkana dönüşür. 
Bu aşamada 1 mol alkine 2 mol hidrojen katılır.

CH2 CH2
Pt

Etin Eten

Eten Etan

H HC C + H2

Alkinin pi elektronları HBr'ün protonu ile bağ yaparak + yüklü 
karbon ve halojenür iyonu oluşturur. Halojenür iyonu + yüklü karbona 
bir elektron çifti verir.

2-bromopropen

BrCH3 CH3CHC C
+

H H

+ H CH +  Br
-

Br

CH3 CHC

CH CH CH+     
-

C
+

CH3 CHC

2,2-dibromopropan

+ H CH3 C

Mekanizma

Br

Br

Br

BrH H H H

H H H

Br Br
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Aşağıdaki tepkime incelendiğinde  karbon-karbon üçlü bağındaki 
hidrojenin sodyum iyonuyla (metal katyonu) yerdeğiştirdiğini görürsünüz. 

Alkinlerin karbon-karbon üçlü bağına bağlı hidrojeni metal katyonları 
ile yer değiştirebilir. Çünkü karbon-karbon üçlü bağındaki hidrojenler 
asidik veya oynak hidrojenlerdir. Asitlik büyük ölçüde protonun ayrılması 
ile oluşan konjuge bazın kararlılığına bağlıdır. Uç alkindeki hidrojen 
atomu oynak hidrojen olduğundan NaNH2 (sodyum amit) gibi kuvvetli 

Metallerle Yer Değiştirme Tepkimeleri

+ Na
+
NH

-
2

sıvı NH3

Asidik karakter taşıyan H Sodyum asetilür

C C CHC
-
Na

+
+ NH3CH3 CH3

İkinci basamakta denge işareti bulunması enollerin kararsız 
olmasından kaynaklanır. Hızlı kurulan denge ile enoller ketonlara 
ve aldehitlere dönüşürler. Enollerin hidroksi grupları oldukça oynak 
hidrojene sahiptir. Bu nedenle enoller zayıf organik asit gibi davranırlar. 

c. Su Katılması: Alkinlere su katılırken asit katalizörlüğünde cıva(II) 
iyonları da gereklidir. Cıva(II) iyonları, üçlü bağ ile kompleks oluşturur 
ve katılma tepkimesi için alkinleri etkinleştirir. Alkinlere su katılması yine 
Markovnikov Kuralı’na göre, iki basamakta gerçekleşir. İlk basamakta 
enol adı verilen doymamış alkoller elde edilir. İkinci basamakta enol, 
karbonil bileşiğine çevrilir. Eğer alkin, asetilen ise asetaldehit; farklı bir 
alkin ise keton oluşur.

Metal asetilenür tuzları kuru 
oldukları zaman vurmaya, 
çarpmaya karşı oldukça 
kararsızdır. Şiddetle patlar.

Üçlü bağ, bir ve ikinci 
karbon arasında ise alkine 
uç alkin denir. 

Üçlü bağ, farklı karbon 
atomları arasında olursa 
alkine iç alkin denir. 

H  C  C  H
uç alkin

iç alkin
CH3  C  C  CH3

Mekanizma

H2SO4 / HgSO4H

Asetilen Enol (kararsız) 

OH

CHH

H

+  H  OHC C CH

I. Basamak

II. Basamak

asetaldehit

H  O

H  O  H CH

H

C +   H
 +

H

H  O

CH

H

H

CH
+

O

CH  +  H3O
+

H

H

CH
H2O

Enol

Aşağıdaki tepkimede propine elektrofilik katılma tepkimesi ile su 
katıldığında oluşacak X bileşiğini adlandırınız.

H CH3 + H2O    XC C
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Fiziksel dayanıklılığı oldukça fazla olan neopren; yağlardan, kimyasal 
sıvılardan etkilenmez, yanmaya karşı dirençlidir ve su geçirmez. Dalış 
kıyafetlerinin ana maddesi neoprendir.

NEOPREN

Asetilen, asit katalizörlüğünde bakır(I) klorür ile dimerleşirse 

Bu ürüne aynı katalizör eşliğinde hidrojen klorür katılırsa                         
2-kloro-1,3-bütadien oluşur.  

2-Kloro-1,3-bütadien polimerleşirse neopren elde edilir.

1-bütinin amonyaklı ortamda AgNO3 ile verdiği yer değiştirme 
tepkimesini yazınız.

Dalış kıyafeti

Beyaz çökelek
Gümüş asetilür

H HH AgC CC C+ Ag(NH3)2 + NH3+ NH4
+ +

Kırmızı çökelek
Bakır-I-asetilür

H HH CuC CC C+ Cu(NH3)2 + NH3+ NH4
+ +

Tepkime aynı zamanda alkinlerin tanınma tepkimesidir. Alkenler 
bu tepkimeyi vermez. Üçlü bağı bulunduran karbonda hidrojen atomu 
yoksa tepkime gerçekleşmez.

NH3 Tepkime olmaz.
2-Bütin

CH3 CH3C C + AgNO3

2-Kloro-1,3-bütadien

+HCl
CH CHCH2C CH2 CH CH2

Cl

C

Cu2Cl2/Asit
oluşur.2H CH CHHC CC H2C

Polimerleşme
nCH2 CH CH2

Cl

C

Neopren
HCl

CH2CH2

CC

n

2-kloro-1,3-bütadien oluşur.  

NH3’lı AgNO3’ta Ag(NH3)2
+, 

NH3’lı CuNO3’ta Cu(NH3)2
+ 

kompleksini oluşturur.

Tepkimede kullanılan   işareti 
ürünün çöktüğünü gösterir.

bazlar, alkinlerin C(R H)C  uç protonunu alarak kararlı sodyum 
asetilenür tuzlarını oluştururlar. Bu bir asit-baz tepkimesidir. Bundan 
başka uç alkinlerin amonyaklı gümüş nitrat ve amonyaklı bakır(I) nitrat 
ile etkileşmesi sonunda suda çözünmeyen gümüş ve  bakır(I) tuzları 
çöker.



Arpa, tahıl, üzüm, elma gibi meyvelerin doğal 
yapısında bulunan şekerlerin fermantasyonundan 
elde edilen etil alkol, bitkisel alkol olarak da bilinir.

Etil alkol; kimya laboratuvarında çözücü, 
sağlık sektöründe antiseptik, etil ester ve eter 
üretiminde çıkış maddesi, kozmetikte de parfüm 
ve kolonya yapımında kullanılır. 

İçerik

4.4.1 Alkoller ve Alkollerin   
 Sınıflandırılması
4.4.2 Alkollerin Adlandırılması
4.4.3 Alkollerin Genel Elde Edilme  
 Yolları
4.4.4 Alkollerin Fiziksel Özellikleri
4.4.5 Alkollerin Kimyasal Özellikleri
4.4.6 Polialkollerin Özellikleri ve  
 Kullanım Alanları

Alkoller4
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Aşağıda verilen alkollerde bir tane -OH bulunduğundan alkolllerin 
her üçü de monoalkoldür. 

Monoalkoller de kendi aralarında sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma 
-OH grubunun bağlı olduğu karbondaki hidrojen sayısına  göre yapılır. 
-OH’in bağlı olduğu karbonda iki tane H varsa primer, tek H varsa 
sekonder, H atomu bulunmuyorsa tersiyer alkol olarak sınıflandırılır. 
Bu durumda etil alkol primer, izopropil alkol sekonder, 2-metil-2-propanol 
ise tersiyer alkoldür.

Alkoller, günlük yaşantımızda pek çok yerde karşımıza çıkar:  
Sanayide ve laboratuvarda çıkış maddesi, arabalarımızda antifiriz 
(glikol) ve antibakteriyel (izopropil alkol) olarak kullanılır. 

Alkoller için farklı tanımlamalar yapılmıştır. Alkoller sp3 hibritleşmesi 
yapmış karbon atomuna bir hidroksil (OH) grubu bağlı olan bileşikler 
olarak tanımlanabileceği gibi sudaki bir H atomunun yerine bir R (alkil) 
grubunun bağlanmasıyla oluşan bileşik sınıfı olarak da tanımlanabilir. 

Alkoller R  OH genel formülüyle gösterilirler, yapısal olarak da suya 
benzerler. Alkollerin fonksiyonel grubu hidroksil (OH) grubudur. Alkoller 
fonksiyonel grup sayısına, konumuna ve bağlı olduğu iskelete göre 
değişik şekillerde sınıflandırılır. 

Metil alkol, glikol ve gliserin gibi alkollerin bulundurdukları -OH sayıları 
farklıdır. Metil alkolde 1, glikolde 2, gliserinde ise 3 tane -OH bulunur. 
Alkoller, molekülde bulunan -OH sayısına göre sınıflandırılabilirler. 
Alkollere yapılarında bir tane -OH varsa monoalkol, birden fazla -OH 
varsa polialkol denir. Polialkoller, aşağıda görüldüğü gibi, iki tane -OH 
varsa di-alkol, üç tane -OH varsa tri-alkol olarak sınıflandırılır.

di-alkol

polialkoller

tri-alkol

Metil alkol monoalkolCH3 OH

Etandiol
(Glikol)

(Gliserin)
Propantriol

CH2 OH

OHCH2

CH2 OH

OH

OH

CH

CH2

H

H

Etil alkol

OHCH3
C

H

İzopropil alkol

OHCH3

CH3

C

2-Metil-2-propanol

OHCH3

CH3

CH3

C

4.4.1 Alkoller ve  Alkollerin Sınıflandırılması
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Alkollerin IUPAC sistemine göre adlandırılmalarında uygulanan 
kuralları aşağıdaki bileşik üzerinde öğrenelim. 

1. Hidroksil grubunun bağlı olduğu en uzun karbon zinciri seçilir. Bu 
zincire karşılık gelen alkan ismine -ol eki getirilir.

En uzun karbon zinciri kırmızı ok ile gösterilen zincirdir. Bu zincir 6 
karbon içerir. Altı karbonlu alkanın adı olan hekzan adının sonuna alkol 
olduğu için -ol eki getirilir. Temel zincir hegzanoldür.

2. Seçilen en uzun karbon zincirinde numaralandırma yapılır. 
Numaralandırmaya hidroksil grubunu taşıyan karbona en küçük sayı 
gelecek şekilde başlanır. 

3. Hidroksil grubunun bağlı olduğu karbonun numarası alkolün 
adının önüne yazılır.

-OH ikinci karbonda bulunduğundan bileşiğin adı 2-hegzanoldür.

4. Zincire bağlı farklı grup veya atomlar varsa bu atom ve grupların 
bağlı olduğu karbonun numarası ve bu karbona bağlı olan atom ya da 
grubun adı birlikte yazılır. Bileşikte 3. karbonda metil bağlı olduğundan 
bileşiğin adı, 3-metil-2-hegzanoldür.

4.4.2 Alkollerin Adlandırılması

Sekonder alkol

C OHR

R

R

Tersiyer alkol
H

H

C OHR

H

C

OH

R R

Primer alkol

b. c.

H

CCH3

CH2 CH3

OH CCH3

CH3

CH2   CH2     CH3

OH

a.  CH3CH2CH2OH

Aşağıda verilen alkolleri primer, sekonder ve tersiyer olarak 
sınıflandırınız.

CH3  CH2  CH2  CH  CH  CH3

CH3

OH

CH3  CH2  CH2  CH  CH  CH3

CH3

OH

CH3  CH2  CH2  CH  CH  CH3

CH3

OH
123456

CH3  CH2  CH2  CH  CH  CH3

CH3

OH
123456

CH3 CH2 OH
Etanol

CH3 OH
Metanol

CH2 CH2 CH2

OH

123

1-Propanol

4
CH3 CH3CH2 CH

OH

123

2-Bütanol

CH2 CH2CH2

ClOH

1 2 3

3-Kloro-1-propanol

CH3

CH3

CH CH2 CH2 OH
4 123

3-Metil-1-bütanol

Alkollerin adlandırmaları ile il-
gili örnekler
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Birden fazla hidroksil grubu varsa alkan adının sonuna hidroksil 
sayısını gösteren -di, -tri vb. eklerden sonra -ol getirilerek adlandırılır.

Alkoller, yaygın adlandırmada alkil alkol olarak (metil alkol, propil 
alkol, bütil alkol gibi) adlandırılır.

Alkollerin yapısında ikili bağ, üçlü bağ veya amino gruplarından 
biri de bulunabilir. Bu tür alkollerde ikili ve üçlü bağın yeri ve hidroksil 
grubunun yeri belirtilir.

Bir bileşiğin adı verilirse formülü yazılabilir. Örneğin 2-metil-1-bütanol 
bileşiğinin formülünü yazalım.

CH3 CH2 CH2 OH

Propil alkol 

CH3 OH

Metil alkol 

CH3

CH3

CH CH2 OH

İzobütil alkol 

CH3 CH2 CH CH3

OH

Sec -Bütil alkol Ter -Bütil alkol 

C OHCH3

CH3

CH3

2-Propen-1-ol
(Allil alkol)

123
CH2 CH CH2 OH

1 432
CH3 CH CH CH3

OHOH
2,3 -Bütandiol 1,2,3 -Propantriol 

CH2 CH CH2

OHOHOH

321

3-Amino-1,2-bütandiol

CH CH

OH NH2OH

CH2 CH3

1 432

2-Metil -4-pentin-2-ol

C

OH

CH3 CH2 CHC

CH3

1 4 532

1. Aşağıda formülleri verilen alkolleri IUPAC sistemine göre 
adlandırınız.

a)    b) 

     

2. Aşağıda isimleri verilen alkollerin formüllerini yazınız.

a) 2-Metil-1-propanol                             b) 3-Metil-3-pentanol                                          
     c) 2-Bromo-1,3,4-pentantriol                 d) Siklopentanol

CH2 OH

Br

CH2 CH2 CH2 CH2CH OH

CH3 CH3

OH

CH HC C CH2CH

Cl

OH

Temel zincir bütanol olduğundan 4 karbon içermelidir. 1 bütanol 
olduğu için 1. karbona OH bağlanır. 2-metil olduğundan 2.karbona CH3 
bağlanır. Daha sonra yeterli sayıda hidrojen yazılarak bileşik formülü 
tamamlanır.

4
CH3 CH2

CH3

CH2 CH

OH

123

2-Metil-1-bütanol

c) d)
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Alkoller genel olarak alkil halojenürlerin bazlarla tepkimesi, aldehit ve 
ketonların indirgenmesi, alkenlere su katılması ve karbonil bileşiklerinin  
Grignard reaktiflerine etkisi ile elde edilir. Alkollerin elde edilme yollarını 
sırasıyla görelim.

! Nükleofilik Yer Değiştirme 
Tepkimeleri, 3.ünite, s. 175

Alkoller, aldehit ve ketonların LiAlH4 ve NaBH4 ile indirgenmeleri 
sonucu elde edilir. Aldehit ve ketonlar, nükleofillerle nükleofilik katılma 
tepkimesi verir. 

Aldehitlerin NaBH4 ile indirgenmeleri sonucu primer alkol; ketonların 
LiAlH4 ve NaBH4 ile indirgenmeleri sonucu sekonder alkol elde edilir. 
Tersiyer alkoller indirgenme ile elde edilmezler. 

OHCH3 CH3CH2 CH2
ısı

1-Bromoetan   Etanol 
(Etil alkol) 

+ NaBr+  Na OHBr

4.4.3 Alkollerin Genel Elde Edilme Yolları

NaBH4

2-Propanol 

veya H2/Pt

O

CH3 CH3 CH3CH3C

H

OH

C
Aseton

Etil alkol

NaBH4H

O

CH3 CH3C H

H

OH

C

Asetaldehit

Alkil halojenürler, sulu sodyum hidroksitle ısıtıldıklarında nükleofilik 
yer değiştirme tepkimesi verir.

Alkil Halojenürlerin Bazlarla Tepkimesi

Aldehit ve Ketonların İndirgenmesi

Aldehit ve ketonlar için en 
yaygın kullanılan indirgen 
NaBH4 tür.

Alkoller aldehitlerin katalitik 
olarak hidrojenlenmesiyle 
de elde edilir.

NaBH4ile indirgenme tepkimesi sonucunda oluşan alkolleri 
adlandırarak tepkimenin mekanizmasını yazınız.

H   ve

O

CH3 CH2 C

O

CH3 CH2 CH3 'ünC

CH2 OHCH3 CH2CH2
H+

+ H2O
Eten Etil alkol

Alkenlere kuvvetli asit katalizörlüğünde su katılması elektrofilik 
katılma tepkimesi olup tepkime sonunda alkol oluşur. Etene elektrofilik 
katılma tepkimesi ile asit katalizörlüğünde su katılırsa etil alkol oluşur.

Alkenlere Su Katılması

! Elektrofilik Katılma Tepkimesi, 
3.ünite, s.184
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Eten

yavaş

Karbokatyon (ara ürün)

H  O  H + H  C C

H

H

H

+
+

+

H

H

H

H

CC O

H

Mekanizma

H

H

H

Karbokatyon (ara ürün)

H  C C

H

H

H

+
+

+

H hızlı

Protonlanmış alkol

H  C C

H

H

H

H

H

H

O
O H

H

H  O  H 
+

H

+ +
+

hızlı

Etil alkolBir proton bir su molekülüne 
aktarılarak ürün oluşur

H  C H  CC C

H H

H H

H

H H

H H

H H

O O

O H

H

Laboratuvarlarda sık kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemle primer, 
sekonder ve tersiyer alkoller elde edilebilir. Tepkime nükleofilik katılma 
tepkimesidir. Tepkimede Grignard bileşiği nükleofil olarak davranır.
Tepkimede önce alkil halojenür, magnezyumla etkileşerek Grignard 
reaktifi oluşturur.  

Aldehit ve Ketonlara Grignard Reaktiflerinin Etkisi İle

BrCH3 CH3+ Mg MgBr
Metilbromür

(Grignard reaktifi)
Metil magnezyum bromür

Endüstride etil alkol gibi pek çok alkol, alkenlere su katılması ile elde 
edilir.

Grignard reaktifinin aldehit veya ketonla etkileşmesiyle de katılma 
kompleksi oluşur.

Oluşan katılma kompleksi seyreltik asitle tepkimeye girdiğinde alkol 
elde edilir.

CC

OHOMgBr
HBr

Tersiyer bütil alkol

CH3

CH3

CH3CH3CH3

CH3

MgBr2

C C

O OMgBr

+ CH3CH3 CH3 CH3CH3

CH3

MgBr

(Grignard reaktifi)
AsetonMetil magnezyum bromür
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Organik maddelerin birçoğunun su ile karışmadıklarını biliyoruz. 
Alkoller organik bileşik olduğuna göre küçük moleküllü alkollerin su ile 
her oranda karışmasının, karbon sayısı arttıkça da bu özelliğin yavaş 
yavaş azalmasının nedeni ne olabilir? 

Alkollerin fiziksel özellikleri, yapılarındaki -OH sayısı ve alkil 
gruplarının zincir uzunluğu ile ilişkilidir. Karbon sayısı az olan alkollerde 
-OH (hidrofil) grubu; karbon sayısı çok olan alkollerde alkil (hidrofob) 
grubu baskındır. 

Az karbonlu alkollerin su ile karışmaları, alkoller arasındaki 
etkileşim kuvvetinin su molekülleri arasındaki etkileşim kuvvetine yakın 
olmasından kaynaklanır. 

Alkollerdeki hidrojen bağları ile sudaki hidrojen bağları etkileşerek 
suyla alkol arasında hidrojen bağı oluşturur. Bu nedenle az karbonlu 
alkoller su ile her oranda karışır.

Grignard reaktifinin (CH3CH2CH2MgCl) aset aldehitle (

O

CH3  C  H) 
nükleofilik katılma tepkimesi sonucunda sekonder propil alkol elde ediniz.

4.4.4 Alkollerin Fiziksel Özellikleri

Tepkimede formaldehit kullanılırsa primer alkol; diğer aldehitlerle 
sekonder alkol; ketonlarla tersiyer alkol oluşur. Aşağıda Grignard 
reaktifinin formaldehitle tepkimesinden primer alkol elde edilişi 
gösterilmiştir.

Çok karbonlu alkollerde zincir uzunluğu arttıkça alkil kısmının 
özellikleri daha baskın olacağından su ile karışma yavaş yavaş azalır. 
Örneğin 4 karbonlu alkol olan

OMgCl

CH3

CH2 CH2

CH2

CH3 CH3

MgCl +    HCl
OH

C

O

H HC H H HHC

Grignard reaktifi Formaldehit

Propanol

OHCH3CH2CH2CH2

1-Bütanol: Sudaki çözünürlüğü 8 g/100 mL

Şekil 4.4.2 Su ile alkol arasındaki hidrojen bağı

su ve alkol 
arasında 
oluşan 
hidrojen
bağı 

H

H HH

H

H

O

O
O

O
R

R
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Alkollerde dallanma arttıkça moleküllerin temas yüzeyi ve Van der 
Walls etkileşimleri azaldığından kaynama noktası küçülür. Bu nedenle 
aynı karbon sayısına sahip primer alkolün kaynama noktası sekonder 
alkolden; sekonder alkolün kaynama noktası tersiyer alkolden yüksektir.

Aynı karbon sayısına sahip mono alkollerin ve polialkollerin kaynama 
noktaları da birbirinden farklıdır.

Etanol ve etandiolün kaynama noktaları arasındaki fark hidroksi 
sayısının fazla olmasından kaynaklanır. Etandiol, hidroksi sayısı fazla 
olduğu için daha fazla hidrojen bağı yapar. Bu da kaynama noktasında 
artışa neden olur.

CH3CH2 CH2CH2CH2OH
1-Pentanol
k.n: 138 oC

3-Metil-1-bütanol 
k.n: 132 oC

CH3CH

CH3

CH2CH2OH

2,2-Dimetil-1-propanol
k.n: 113 oC

CH3C

CH3

CH3

CH2
OH

CH3CH2 OH
Etanol 
k.n: 78,3 oC Etandiol 

k.n: 197 oC

CH2 CH2

OH OH

Alkoller; sübstitüsyon, kondenzasyon, yüksetgenme ve eliminasyon 
tepkimesi verirler. Alkollerin verdiği bu tepkimeler örneklerle 
anlatılacaktır. 

4.4.5 Alkollerin Kimyasal Özellikleri

Alkoller, yapılarındaki hidrofob kısımları ile birçok organik bileşiği, 
hidroksi (hidrofil) grubu bulunması nedeniyle de bazı iyonik bileşikleri 
çözebilen çözücülerdir.

Alkollerin kaynama noktaları da alkil gruplarının zincir uzunluğuna, 
-OH sayısına göre değişir. 1-bütanolün kaynama noktası 118 oC,             
1-oktanolün kaynama noktası 195 oC’tur. İki alkolün kaynama noktaları 
arasında bu kadar fark olması alkil kısmının zincir uzunluğundan 
kaynaklanır. Zincir uzunluğu arttıkça van der Walls etkileşimleri artar.

Yukarıda -OH’in hidrofil grup olduğundan söz ettik. -OH gruplarının 
sayısı arttıkça alkollerin sudaki çözünürlükleri artar. Bu nedenle 
polialkollerin sudaki çözünürlüğü, aynı karbon sayısına sahip mono 
alkollerden daha yüksektir.

8 karbonlu alkol olan 

OHCH3CH2 CH2CH2 CH2 CH2CH2 CH2

1-Oktanol: Sudaki çözünürlüğü 0,05 g/100 mL’dir.



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

ALKOLLER

257

Alkoller derişik H2SO4 katalizörlüğünde hidrojen halojenürlerle 
sübstitüsyon tepkimesi verir. Alkoldeki -OH ile alkil halojenürdeki 
halojen yer değiştirir.

OHCH3 CH3+ HBr + H2OBr
Metil alkol Metil bromür

H2SO4

CH2OHCH3 CH3 CH2+ HCl + H2OCl
Etil alkol Etil klorür

Lucas reaktifi

ZnCl2

Hidrojen Halojenürlerle Tepkimeleri

Oksonyum iyonu kar-
bokatyon oluşturmak 
üzere ayrışır.

II. Basamak

H  CH  C ++
++

HH

H HH

H

H

HO OBr

Metil alkol oksonyum 
iyonu oluşturmak üzere 
protonlanır.

I. Basamak

H  C H  C+ H  Br +

+

+
H H

H H H H

HO O Br

Br

Karbokatyon bromür iyonu 
tarafından yakalanır.

III. Basamak

H  C H  C  Br+
+

H H

H H

Br

Mekanizma

Alkoller, H2SO4 katalizörlüğünde karboksilik asitlerle tepkimeye gi-
rerek kondenzasyon tepkimesi üzerinden esterleri verir. 

H2SO4OH OH OCH3CH3 + CH3 CH3 + H2O

O O

C C
Metanol Asetik asit Metil asetat

Alkollerin Karboksilik Asitlerle Tepkimeleri

Metil alkol eskiden odunun 
havasız ortamda damıtılmasıyla 
elde edilirdi. Bu nedenle metil 
alkole odun ruhu da denir. Metil 
alkol çok zehirli bir maddedir. 
Çok az miktarda içilmesi bile 
körlüğe ve ölüme neden olur.

 Çinko klorürün derişik HCl 
asitte % 10’luk çözeltisine 
Lucas reaktifi denir.

Mekanizma

+OH+ CH3

O

C

H

HH O OHCH3

O

C

H

OHCH3

OHCH3

OCH3 CH3

O

O

C

H

H

H
+

+

Karboksilik asit kata-
lizörden proton alır.

Alkol protonlanmış kar-
bonil grubuna atak yapar.

Oksijen atomu üzerin-
deki proton kaybedilir.
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Alkollerden molekül içi su ayrılması yine asit katalizörlüğünde 
gerçekleşir. Bu tepkimede kullanılan asidin konjuge bazı, nükleofilik 
özellikler göstermemelidir. Bu nedenle dehidratasyonda H2SO4 
kullanılır. HX kullanılmaz. Çünkü HX kullanılırsa alken yerine alkil 
halojenür oluşur. 

Bu yöntem simetrik eterlerin eldesinde kullanılır.

H2SO4CH3 CH2 CH2 CH2 + H2OOH
ısı

Alkollerden 1 Mol Su Ayrılması ile Alken Eldesi

Asit katalizörlüğünde alkollerin moleküller arası dehidratasyonuyla 
140 oC'ta 2 mol alkolden 1 mol su çıkarılırsa eterler oluşur. 

Bu tepkime üçüncü üniteden de hatırladığınız gibi bir nükleofilik 
sübstitüsyon tepkimesidir. Tepkime protonlanmış alkol ile nükleofil  du-
rumdaki alkol arasında gerçekleşir.

H2SO4

OHCH3 CH3 CH3 + H2OOOH+ CH3
140 oC

Metanol EterMetanol

Alkollerden Su Çıkmasıyla Eter Oluşması

Alkol sülfürik asitten bir proton alır.

İkinci alkol molekülü, nükleofil olarak protonlanmış alkole atak yapar. 

Bir protonun su molekülüne aktarılmasıyla protonlanmış eter, etere dönüşür.

CH3  OH + H  OSO3H  CH3  O+  H + -OSO3H

H

CH3  OH + CH3  O+  H  CH3  O+  CH3 + 

H H H

HO

 CH3  O+  CH3 +  CH3  O  CH3 + H  O  H

HH H

HO +

Mekanizma

O OCH3 CH3 CH3CH3 + H  O

O O

C C

H

H

+

OCH3 CH3

O

O

C

H

H

H
+

Bir su molekülünün kay-
bedilmesi protonlanmış es-
teri verir.

Ester

-H3O+

+H3O+
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Alkollerin yükseltgenme tepkimeleri, hidroksil grubunun bulunduğu 
karbondaki hidrojenlerin sayısına bağlıdır. Çünkü tepkimeler bu 
hidrojenlerin yitirilmesiyle gerçekleşir. Primer alkoller, bir hidrojen yitirerek 
aldehitlere, iki hidrojen yitirerek karboksilik asitlere yükseltgenirler. 

Sekonder alkoller, tek hidrojene sahip olduğundan standart yükselt-
genlerle (KMnO4, K2Cr2O7) ortam asidik yapılarak yüksek verimle, ke-
tonlara yükseltgenebilirler.

Alkollerin yükseltgenmesi, -OH’in bağlı olduğu karbondaki hidrojen 
sayısına bağlı olduğuna göre tersiyer alkoller de aynı koşullarda 
yükseltgenebilirler mi?

Primer alkollerden oluşan aldehidin kaynama noktası düşük 
olursa aldehit, karboksilik aside yükseltgenmeden damıtma yapılarak 
ortamdan uzaklaştırılabilir. Bu durumda verim düşük olur. Primer 
alkolleri aldehide yükseltgemek için kromtrioksit piridin kompleksi veya 
piridinyum klorokromat kullanılır. 

Sekonder alkoller standart yükseltgenlerle iyi bir verimle ketonlara 
yükseltgenebilir. Tersiyer alkoller aynı koşullarda yükseltgenmezler. 
Ancak asidik ortamda (sulu sülfürik asit ve aseton içinde çözülmüş CrO3) 
dehidratasyon sonucu yükseltgenebilir. Yanma özelliği, tüm organik 
bileşikler için genel bir davranış olduğundan alkoller de oksijenle yanma 
(yükseltgenme) tepkimesi verir. Alkoller de  yandıklarında CO2 ve H2O 
verir.

Keton Sekonder alkol

CCH3 CH3 CH3

CH3

H

OHC

O
O

Primer alkol Aldehit Karboksilik asit  

CH3-H2O

-H2O

CH3 OHHC CCH3

H

H

OHC

O O
O O

Yükseltgenme Tepkimeleri

C2H5OH 2CO2 + 3H2O3O2+

C3H7OH 3CO2 + 4H2O9/2 O2+

C C
+

C AC

Asidin konjuge bazı Alken

hızlı
+ HA +

H

Mekanizma

Protonlanmış alkol Alkol

H

H H

H H

OH + H AC C H

H H

H

H H

HH H

C C

Su ayrılmasıyla karbokatyon oluşur. 

+ H2O
yavaş

C C
+

H

H + A+O
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Dioller ve polioller ayrıca kondenzasyon, halkalaşma ve 
polimerleşme tepkimesi verirler. 

Polialkoller, açık formüllerinde de gördüğünüz gibi -OH sayılarının 
çok olmasından dolayı daha fazla hidrojen bağı yapar. Bu nedenle 
polialkollerin kaynama noktaları yüksektir. -OH grubu en güçlü 
hidrofil grubu olduğundan -OH sayısı arttıkça polialkollerin sudaki 
çözünürlükleri de artar. Polialkoller su çekicilik özelliğine sahip 
olduklarından kozmetikte, tütün endüstrisinde nem koruyucu olarak 
kullanılır. Polioller karbonhidrat kimyasında da önemli yer tutar.

4.4.6 Polialkollerin Özellikleri ve Kullanım  
   Alanları

Resim 4.4.1 Böğürtlende 
D-sorbitol, zeytinde D-mannitol 
bulunur.

Çizelge 4.4.1 Bazı polialkollerin IUPAC adı, yaygın adı ve kullanıldığı yerler

    Böğürtlen

  Zeytin

Formülü IUPAC Adı Yaygın 
Adı Kullanıldığı Yerler

CH2 CH2

OHOH
Etan-1,2-diol Etilen glikol

Antifriz olarak kullanılan karışımın 
en önemli bileşenidir, sentetik lif ve 
polyester yapımında kullanılır.

CH2 CH CH2

OH OHOH
Propan-1,2,3-triol Gliserol

Nemlendirici özelliğinden dolayı 
kozmetik ve gıda endüstrisinde 
kullanılır.

CH2 CH CH CH2

OH OH OHOH
Bütan-1,2,3,4-tetraol Eritritol

Tatlandırıcılarda ve gıda endüstrisinde 
kullanılır.

Çizelgede gördüğünüz alkollere polialkoller denir. Altı karbonlu 
ve altı tane -OH bulunduran hegzaollerin iki yaygın izomeri sorbitol ve 
mannitoldür. Mannitol ve sorbitolün sistematik adlandırmaları, çok uzun 
ve aynı olduğundan tercih edilmez. Mannitol ve sorbitol enantiyomer 
örnekleridir. D-glukozun katalitik hidrojenlenmesi veya sodyum boro 
hidrür ile indirgenmesi sonucu sorbitol, fruktozun indirgenmesi ile de 
sorbitol ve mannitol oluşur. 

HO

H

H

H

H

H

H

H

OH

OH

OH

OH

O

C

C

C

C

C

C

H

HO

H

H

H

H

H

H

H

OH

OH

OH

OH

OH

C

C

C

C

C

C

H

HO

HO

H

H

H

H

H

H

H

OH

OH

OH

OH

C

C

C

C

C

C

2H

D-glukoz Sorbitol Mannitol

D-sorbitol diyabetli 
hastalara şeker yerine verilir. 
Karbonhidrat alkolü olan 
mannitol eczacılıkta, besin 
tabletlerinde, düşük kalorili 
tatlandırıcı olarak kullanılır. 

Alkol Metal alkoksit

Alkoller, aktif  metallerle tepkimeye girerek metal alkoksit ve hidrojen 
gazı verirler. 

CH3 CH3CH2 CH2
ONa H2

+ NaOH    1
   2

+

Alkollerin Metallerle Tepkimesi



1800’lü yıllarda ameliyat sırasında hissedilen 
acının duyulmaması için çeşitli yöntemler 
kullanılmıştır: sinirlere baskı yapma ve hastanın 
uyuşturulması vb. Kullanılan bu yöntemler, 
hastanın ameliyat sırasında acı duymasını 
tamamen engellememiştir. 19. yüzyılın 
ortalarında anestezinin gelişmesiyle bu sorun 
çözülmüştür. Anestezi ile ilgili ilk deneyler azot 
dioksit, kloroform ve eterle yapılmıştır. Anestezi 
sözcüğünü duyduğumuzda aklımıza eter gelir. 
Eter, aynı zamanda organik bir bileşik sınıfının 
genel adıdır.

İçerik

4.5.1 Eterlerin Adlandırılmaları
4.5.2 Eterlerin Genel Elde Edilişi
4.5.3 Eterlerin Fiziksel Özellikleri

Eterler5
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Eter sözcüğünü duyunca çoğumuzun aklına bayıltıcı (anestezik) bir 
madde gelir. Eter, organik bileşiklerden bir bileşik sınıfının genel adıdır. 
Nasıl ki alkol, sudaki bir hidrojen atomunun R grubuyla yer değiştirmesi 
olarak tanımlanıyorsa, eter de sudaki (H-OH) iki hidrojen atomun alkil 
veya aril gruplarıyla yer değiştirdiği yapılar (R-O-R) olarak tanımlanabilir. 
R grupları aynı alkil grupları olabildiği gibi birbirinden farklı alkil grupları 
da olabilir. Eterler açık zincirli ve halkalı yapıda olabilir. Üç üyeli halkalı 
eterlere epoksitler de denir. Etilen oksit bir epoksittir.

Yukarıdaki çizelgede bazı eterlerin IUPAC ve yaygın adlarını 
görüyorsunuz. Eterler IUPAC sistemine göre adlandırılırken oksijene 
bağlı alkil gruplarından en uzun alkil grubu ana zincir kabul edilir. 
Diğer grupta alkoksi alkanlar olarak adlandırılır. Yaygın adlandırmada 
ise genellikle oksijene bağlı alkil veya aril gruplarının alfabetik sıraya 
göre adları yazıldıktan sonra eter kelimesi getirilir. Eterlerin sistematik 
adlandırılmalarından çok, yaygın adları kullanılır.

Çizelgedeki eterlerin formüllerini incelediğimizde metoksimetan 
ve etoksietanda oksijenin her iki yanında da aynı grupların olduğunu 
görürüz. Metoksietan ve etoksipropanda ise oksijenin her iki yanında 
farklı gruplar bulunur. Oksijenin her iki tarafındaki gruplar aynı olursa 
simetrik, farklı olursa asimetrik (karışık) eter şeklinde gruplandırılır. 

4.5.1 Eterlerin Adlandırılmaları

H2C CH2

O

Etilen oksit (epoksit)

2-Etoksi-2-metil propan 

CH3

CH3

CH3CH2  O  C  CH3

1

2-Etoksi-3-metilbütan

CH3

OCH2CH2

42 3
CH3CH  CH  CH3

Simetrik olmayan eterlerin laboratuvar sentezinde kullanılan yöntem 
alkolatlardan eter elde edilmesidir. 

Bu yöntem iki basamakta gerçekleşir. 1. basamakta alkol; sodyum, 
potasyum gibi aktif bir metalle tepkimeye girer, alkoksit oluşur. İkinci 
basamakta alkoksit ve alkil halojenür arasında yer değiştirme tepkimesi 
gerçekleşir. 

Alkolatlardan Eter Elde Edilmesi (Williamson 
Eter Sentezi)

Eterin Formülü IUPAC Adı Yaygın Adı

CH3  O  CH3
Metoksimetan Dimetil eter

CH3  O  CH3CH2
Metoksietan Etil metil eter

CH3CH2  O  CH2CH3
Etoksietan Dietil eter

CH3CH2CH2  O  CH2CH3 Etoksipropan Etil propil eter

4.5.2 Eterlerin Genel Elde Edilişi

Eterlerin IUPAC 
adlandırılmasına 
ait örnekler.

Çizelge 5.1.1 Bazı eterlerin formülü, IUPAC ve yaygın adları
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   1
   2

CH3  O  H  +  Na    CH3  O Na  +          H2

CH3  O  Na+  +  CH3  CH2  I    CH3  O  CH2CH3  +  NaI

Etil metil eter

Sodyum metoksit

Sodyum metoksit

Sodyum metoksit Etil iyodür

Metil alkol

I. Basamak

II. Basamak

Mekanizma:

Aşağıda verilen tepkimede olduğu gibi alkil halojenür dallanmış 
olursa eterle birlikte alken de oluşur. Oluşan alkenin yüzdesi eterden 
daha fazla olduğu için böyle bir tepkime eter elde etmede tercih edilmez. 

Aşağıdaki tepkimede olduğu gibi eter yüzdesinin fazla olması için 
alkil halojenür dallanmamış olmalıdır. 

CH3  ONa+  +           CH  Br             CH  O  CH3  +  CH2  CH  CH3  +  NaBr
CH3

CH3

CH3

CH3

Metoksi izopropan Propilenİzopropil bromür

CH  ONa +  CH3  Br CH  O  CH3 + NaBr
CH3 CH3

CH3 CH3
EterAlkolat Alkil halojenür

Dimetil eter
% 80 % 20

Etilen
2CH3CH2  OH  CH3  CH2  O  CH2  CH3 + CH2  CH2+ H2O

H2SO4

140oC

Bu yöntemle simetrik eter elde edilebildiği gibi, uygun çıkış maddeleri 
ile karışık eter de elde edilir. Simetrik ve karışık eter elde etmek için çıkış 
maddelerinin neler olacağını aşağıdaki örnek üzerinde görelim. 

a) Yukarıda verilen ürünleri elde etmek için X ve Y çıkış maddeleri 
neler olmalıdır? 

Alkollerin Dehidratasyonu

Alkollerin moleküller arası dehidratasyonu sonucu asit katalizörlüğünde 
140 oC’ta alkolden 1 mol su ayrılırsa eter elde edilir.

Dimetil eter 

H2SO4

140oC
CH3  OH  +  X    CH3  O  CH3  +  H2O

Etil metil eter 

H2SO4

140oC
CH3  OH  +  Y    CH3  O  C2H5  +  H2O
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4.5.3 Eterlerin Fiziksel Özellikleri

Alkol

108o

R H

O
δ-

δ+ δ+

Su

109,5o

H H

O
δ-

δ+ δ+

Eter

110o

R R
O
δ-

δ+ δ+

Eterler yapı olarak alkol ve suya benzer. Eter molekülleri de alkol ve 
su gibi açılıdır. R – O – R arasındaki bağ açısı yaklaşık 110 odir. C-O 
bağlarına ilişkin dipol momentler birbirini götürmediğinden eterler polar 
bileşiklerdir. Su polar bir bileşik olduğundan az sayıda karbon içeren 
eterler suda çözünürler. 

Eterlerdeki karbon sayısı arttıkça sudaki çözünürlükleri azalır. 
Örneğin en az karbon içeren eter (dimetil eter), suda, daha çok sayıda 
karbon içeren (dietileter) eterden çok çözünür (Çizelge 5.1.2).

Eter molekülünde oksijene bağlı hidrojen olmadığından moleküller 
arasında zayıf dipol-dipol etkileşimi bulunur. Fonksiyonel grup izomeri 
olan etil alkolde ise moleküller arasında hidrojen bağı bulunur. Bu 
nedenle etil alkolün kaynama  noktası dimetil eterden oldukça yüksektir. 

Eterlerin polaritesi alkollerin polaritesinden çok çok az olduğundan 
eterler tüm organik bileşikler için iyi bir çözücüdür. Özellikle vernik, 
reçine, katı ve sıvı yağlar eterde iyi çözünür. Ayrıca eter molekülünde 
merkezdeki oksijen atomu üzerinde bulunan ortaklanmamış elektronlar 
katyonlarla iyon-dipol etkileşimi gerçekleştirir. Bu nedenle eterler, polar 
bazı bileşikleri de çözebilirler. Eterler birçok organik bileşiği iyi çözdükleri 
ve uçucu oldukları için laboratuvarda özütleme (ekstraksiyon) işlemlerinde 
sık kullanılırlar. Kaynama noktaları küçük olduğundan oda sıcaklığında 
bile buhar basınçları yüksektir. En çok dikkat edilmesi gereken nokta 
kolay tutuşmalarıdır. Laboratuvarlarda eterle çalışılırken yakınında bek 
alevi olmamalıdır. 

H H
OO

RR RR

O

Şekil 5.1.3 Su ile eter arasında-
ki hidrojen bağı

Alkol, su ve eter, açılı molekül-
lerdir. Çizelge 5.1.2 Bazı eterlerin adı, formülü ve fiziksel özellikleri

Tetrahidrofuran (THF); ke-
pek, küspe, koçan gibi birçok 
bitkisel artıklarda bulunan 
eterdir. Tetrahidrafuran, orga-
nik bileşikleri çözebilmesinin 
yanında su ile karışabilme 
özelliği gösteren bir çözücü-
dür. Çözme gücü dietil eter-
den daha çoktur. 

O (THF)
k.n 67 oC

 Dietil eter ve N2O (nitroz 
oksit) anestezik olarak hâlâ 
kullanılmaktadır. Anestezik 
eter saf eter olmayıp %10 
etanol içerir. Böylece havada 
kalınca çok zehirli olan 
eter peroksitlerin oluşması 
önlenir. Peroksitlerin en 
önemli sakıncaları patlayıcı 
olmalarıdır.

Adı Formülü k.n (oC) Sudaki Çözünürlük

Etil alkol CH2CH3 OH 78,3 100g/100 mL

Dimetil eter CH3 CH3O -25 71g/100mL

Dietil eter CH2 CH2CH3 CH3O 34,6 8g/100mL

b) Her iki tepkimenin de çıkış maddelerinden biri metil alkol 
olmasına rağmen, elde edilen ürünler neden birbirinden farklıdır? 

Çözüm:

a) Dimetil eter simetrik eterdir. Simetrik eter elde etmek için 2 mol 
aynı tür alkolden moleküller arası dehidratasyonla 1 mol su ayrılması 
gerekir. O halde X bileşiği metil alkol (CH3  OH) olmalıdır. 

b) Etil metil eter asimetrik eterdir. Asimetrik eter elde etmek için farklı 
tür alkollerin moleküller arası dehidratasyonuyla 1 mol su ayrılması 
gerekir. Bu durumda Y ile gösterilen bileşik etil alkol (C2H5  OH) 
olmalıdır.

Örnekte de gördüğünüz gibi 2 mol aynı tür alkolden moleküller arası 
dehidratasyon sonucu 1 mol su ayrılırsa simetrik, iki farklı tür alkolden 
moleküller arası dehidratasyon sonucu 1 mol su ayrılırsa asimetrik eter 
elde edilir. Alkollerin H2SO4 ile tepkimesinden koşullara bağlı olarak farklı 
ürünler oluşur. Örneğin primer alkoller düşük sıcaklıkta sülfat esterlerini, 
140 oC’ta daha çok eterleri, yüksek sıcaklıkta (180 oC) alkenleri verirler. 
Ürünün ne olacağı alkolün türüne, sıcaklık gibi etkenlere bağlıdır. Bu 
yöntem farklı ürünler oluşacağından laboratuvarda çok sık kullanılmaz.



Resimde vanilya bitkisini ve bu bitkinin mey-
vesinin kurutulmuş hâlini görüyorsunuz. Yeşilken 
toplanan vanilya meyvesi suda haşlanır. Haşla-
nan vanilya fermantatif olarak kurutur. Kurutulan 
vanilya değişik işlemlerden sonra gıda sektörün-
de kullanıma hazır hâle gelir. 

Vanilya genellikle kek, pasta, dondurma gibi 
gıdalara tat ve koku verir. Bu yiyeceklere tat ve 
kokusunu veren vanilyadaki vanilin bileşiğidir. Va-
nilin bir aldehittir. 

İçerik

4.6.1 Aldehit ve Ketonlar
4.6.2 Karbonil Bileşiklerinin    
 Adlandırılması
4.6.3 Karbonil Bileşiklerinin Genel Elde  
 Edilme Yolları
4.6.4 Aldehit ve Ketonların Kimyasal   
 Özellikleri

Karbonil Bileşikleri6



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

KARBONİL BİLEŞİKLERİ

266

Organik kimyada önemli gruplardan biri de karbonil grubudur. 
(C O) Bu grup; aldehitlerde, ketonlarda, karboksilik asitlerde, 
ester, açil klorürü gibi karboksilik asit türevlerinde bulunur.

4.6.1 Aldehit ve Ketonlar
Aldehit ve ketonlar canlı sistemlerde bulunurlar. Şeker olan riboz 

ve hormonlardan progesteron, biyolojik açıdan önemli olan aldehit ve 
ketonlara örnek olarak verilebilir. Aldehit ve ketonların kendilerine özgü 
kokuları vardır. Tarçında sinnamaldehit, bademde benzaldehit bulunur.

H  C  OH

H  C  OH

H  C  OH

H  C  OH

H

C  H

O

Riboz molekülü

İlk gruptaki bileşiklerde karbonil grubuna hidrojen bağlı olduğu için 
bu bileşikler aldehit, ikinci gruptaki bileşiklerde ise karbonil grubuna iki 
alkil bağlı olduğu için bu bileşikler ketondur. Bir başka deyişle 1. gruptaki 
bileşiklerde karbonil grubunun bir tarafında R grubu, diğer tarafında H 
olduğu için aldehittir. 2. gruptaki bileşikler ise karbonil grubunun her iki 
tarafında R grubu bağlı olduğu için ketondur.

Siklobütanon Siklopentanon

Halkada sadece karbonil grubu içeren halkalı bileşiklerin neden 
aldehit olamayacaklarını yukarıda verilen tanımları da düşünerek 
tartışınız. 

Halkada sadece karbonil grubu bulunan bileşikler aldehit değil 
ketondur. Çünkü karbonil grubuna bağlı hidrojen atomu bulunmaz. 

Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin karşılarına aldehit mi keton mu 
olduklarını nedenini açıklayarak işaretleyiniz.

ketondur. Çünkü karbonil grubuna bağlı hidrojen atomu bulunmaz. ketondur. Çünkü karbonil grubuna bağlı hidrojen atomu bulunmaz. 

Vanilin

CH3CH2  C  H 
O

H  C  H 

O

CH3CH2  C  CH3

O

CH3  C  CH3

O

1.grup 2. grup

OCH3

CHO

OH

Benzaldehit (badem)

Formülü Aldehit Keton

H  C  H 
O

Formülü Aldehit Keton

O

CH3CH2CH2  C  H

O
CH3CH2  C  CH2CH3 

O

Aldehit ve ketonların genel 
formüllerinin gösterilişi

Sinnamaldehit (tarçın)

H

H

C

H

O

C

C

R  C  H , RCHO

         Aldehit

R  C  R , RCOR

          Keton

O

O

OO

Aşağıda ikili gruplar hâlinde verilen bileşiklerin benzerlik ve 
farklılıkları nelerdir? 

H

O

C
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Yukarıdaki çizelgede bazı aldehit ve ketonların IUPAC ve 
yaygın kullanılan adları verilmiştir. IUPAC sistemine göre aldehitler 
adlandırılırken alkan adının sonuna aldehitin ilk hecesi olan -al eki 
getirilir.

Aldehitlerde karbonil grubu zincirin ucunda olduğundan bu karbona 
numara vermeye gerek yoktur. Eğer zincirde farklı atom veya gruplar 
varsa bu durumda karbonil grubunun karbonuna 1 rakamı gelecek 
şekilde numaralandırılır. Aşağıdaki adlandırma ile ilgili örnekleri 
inceleyiniz.

4.6.2 Karbonil Bileşiklerinin Adlandırılması

3-Büten-2-on

O
4 3 2 1
CH2 

 CH  C  CH3

CH3

O

2-Metilsiklopentanon
4

5

3

2

1

Karbonil Bileşiklerinin  
Formülü IUPAC Adı Yaygın Kullanılan 

Adı
O

H  C  H 
Metanal Formaldehit

O

CH3  C  H 
Etanal Asetaldehit

O

CH3CH2  C  H 
Propanal Propiyon aldehit

O

CH3CH2CH2  C  H 
Bütanal n-bütil aldehit

O

CH3 
 C  CH3

Propanon Aseton

3-Klorobütanal

Cl

O
4 3 2
CH3 

 CH  CH2  C  H 

2-Propenal

3 2
O

CH2 
 CH  C  H 

4 3 2
O

OHOH

3,4-Dihidroksibütanal  

CH2 
 CH  CH2  C  H 

CH3

O
4 3 2

3-Metilbütanal  

CH3 
 CH  CH2  C  H 

Adlandırma yapılırken 
aldehit grubunun ikili bağa 
ve hidroksil grubuna karşı 
önceliği vardır. Bu nedenle 
ikili bağ ve hidroksil grubu 
içeren bir karbonil bileşiğinde 
ilk numara karbonil 
karbonuna verilir.

IUPAC sistemine göre ketonların adlandırılması ana zincirin ait 
olduğu alkan + karbonil grubunun numarası + on şeklinde yapılır. 

Çizelge 4.6.1 Bazı karbonil bileşiklerinin IUPAC ve yaygın kullanılan adları.

3 2 1

Propan-2-on

O

CH3 
 C  CH3

45 3 2 1

Pentan-2-on

O

CH3CH2CH2  C  CH3
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OH

Aşağıda formülleri verilen bileşikleri IUPAC’a göre adlandırınız.

a) CH3 CH2 
 C  

 CH2 CH3                      b) CH3 
 CH 

 CH  C  H

c) CH3 
 C 

 CH  CH3                             d) CH2 
 CH 

 CH2 
 C  H

O O

Cl OH

O O

4.6.3 Karbonil Bileşiklerinin Genel Elde Edilme 
Yolları

! Redoks Tepkimeleri, 
3.ünite, s. 160

IUPAC adlandırmasından farklı olarak ketonlar alkil gruplarının ayrı ayrı 
adları yazıldıktan sonra keton kelimesi getirilerek de adlandırılabilir.

Dietil keton 

O

CH3 CH2 
 C  CH2 CH3

Etil propil keton 

O

CH3 CH2 
 C  CH2 CH2 CH3

Dimetil keton

O

CH3 
 C  CH3

Metil propil keton

O

CH3CH2CH2  C  CH3

 Aldehit ve ketonların elde edilmelerine ait farklı yöntemler olmasına 
rağmen en çok kullanılan yöntem alkollerin yükseltgenmesidir.

Primer alkoller bir basamak yükseltgenirse aldehitleri verir. 
Yükseltgen olarak asitli ortamda KMnO4  veya piridinyum klorokromat  
kullanılır.

CH3 
 C 

 OH    CH3 
 C  H  +  H2O

H
[O]

H

O

EtanalEtil alkol 

İzopropil alkol

Etil alkol Etanal Etanoik asit

Aseton

Sekonder alkoller yükseltgenirse ketonları verir. 

CH3 
 CH 

 OH    CH3 
 C  CH3  +  H2O

CH3
[O]

O

Primer alkolleri karboksilik asit basamağına kadar yükseltgemek 
için sulu bazik çözeltilerde KMnO4 veya K2Cr2O7 kullanılır.

H

OH O O

CH3 
 C 

 H    CH3 
 C  H    CH3 

 C  OH[O] [O]
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Aşağıda verilen alkolleri yükseltgeyerek oluşan aldehit ve ketonla-
rı adlandırınız.

a) CH3 
 CH 

 CH2 
 OH  

b) CH3 
 CH2 

 CH2 
 CH  CH3  

CH3
[O]

[O]

OH

4.6.4 Aldehit ve Ketonların Kimyasal Özellikleri
Aldehit ve ketonlar yapı olarak birbirlerine benzerler. Aldehit ve 

ketonlardaki fark karbonil grubunun zincirdeki konumundan kaynaklanır. 
Aldehitlerde karbonil grubuna bağlı H, ketonlarda ise R grubu vardır. Bu 
fark onların kimyasal özelliklerini nasıl etkiler? 

Aldehitlerde karbonil grubuna bağlı hidrojen kolaylıkla verilebileceği için 
aldehitlerin en önemli özelliği yükseltgenmeleridir. Aşağıdaki tepkimede 
gördüğünüz gibi asetaldehitteki karbonil karbonunun yükseltgenme 
basamağı 1+dan asetik asitteki karbonil karbonunun yükseltgenme 
basamağı 3+ya yükseltgenmiştir.

Aldehitlerin Yükseltgenmesi

Aldehitler ılımlı şartlarda yükseltgen maddelerle karboksilik 
asitlere yükseltgenme tepkimesi verir. Laboratuvarlarda K2Cr2O7 ve  
KMnO4 gibi maddeler yükseltgen olarak kullanılır. Aldehitler dikromat 
ve permanganat dışında Cu2+ ve Ag+ gibi zayıf yükseltgenlerle de 
yükseltgenirler.

Resim 4.6.1’de benzaldehit bulunan tüpte rengin turuncudan yeşile 
dönmesi, Cr2O7

2- iyonundaki Cr6+ iyonunun Cr3+ hâline indirgenmesinden, 
başka bir ifadeyle aldehitlerin yükseltgenmelerinden kaynaklanır. 

Resim 4.6.2’de aseton bulunan tüpte değişiklik olmaması ketonların 
ılımlı yükseltgenlere karşı dirençli olmalarından kaynaklanır. Ketonlar 
bazı istisnalar dışında yükseltgenmezler. Ketonlarda bulunan karbonil 
grubunun karbonu ile alkil grubunun karbonu arasındaki bağ, 
aldehitlerdeki karbonil grubunun karbonu ile H arasındaki bağdan 
daha sağlamdır. O hâlde laboratuvarda bir karbonil bileşiğinin aldehit 
mi yoksa keton mu olduğunu anlamak için yükseltgenme tepkimelerine 
bakabiliriz. Bunun için Tollens ve Fehling ayıracını kullanabiliriz. Ketonlar 
Fehling ve Tollens ayıraçlarına etki etmezler.

Resim 4.6.1  0,1 M K2Cr2O7  
çözeltisine 2-3 damla benzal-
dehit damlatılırsa renk turun-
cudan yeşile döner. 

Resim 4.6.2 0,1 M K2Cr2O7  çö-
zeltisine 2-3 damla aseton dam-
latılırsa renkte değişiklik olmaz.

1+ 3+CH3 
 C 

 H

O
KMnO4/OH–

Etanal Asetik asit
CH3 

 C 
 H    CH3 

 C  OH

O O
K2Cr2O7

 CH3 
 C  OH

O
I. tüp 

0,1 M K2Cr2O7  
çözeltisi

II. tüp 
0,1 M K2Cr2O7  

çözeltisi + benzaldehit

I. tüp 
0,1 M K2Cr2O7  

çözeltisi

II. tüp 
0,1 M K2Cr2O7  

çözeltisi + aseton
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Tollens Ayıracı: Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisidir. Bu ayıraçla 
aldehitler karboksilat anyonuna yükseltgenirken, Ag+ iyonu Ag'e 
indirgenir. Deney tüpünün iç yüzeyinde gümüş aynası oluşur (Resim 
4.6.3). Tepkime aşağıdaki şekilde gerçekleşir. 

NH3

Etanal Etanoat Gümüş aynası

O O

CH3 
 C 

 H  +  2Ag+  +  3OH
-
    CH3 

 C  O-  + 2Ag   + 2H2O

Resim 4.6.3 Gümüş aynası

Resim 4.6.4 Benedict testi

Bu tepkime ayna üretiminde kullanılırsa ucuz aldehitler tercih edilir.

Fehling Ayıracı: Bazik ortamda Cu2+ iyonları içeren çözeltidir. 
Tepkimede aldehit, karboksilat anyonuna yükseltgenirken Cu2+ iyonları 
Cu+ iyonlarına indirgenir. Kiremit kırmızısı, Cu2O çöker.

Fehling ayıracı yerine Benedict ayıracı (Bakır(II) sitratın bazik 
çözeltisi) da kullanılabilir. Benedict ayıracı kullanılarak oluşan tepkimede 
de Cu2+ iyonları Cu+'ya indirgenirken kiremit kırmızısı Cu2O çökeleği 
oluşur (Resim 4.6.4). Aldehit de karboksilat anyonuna yükseltgenir.

Aldehit ve ketonların karbonil grubu  (    C=O) farklı indirgenlerle 
alkole, hidrokarbona veya amine indirgenebilir. Hangi ürünün oluşacağı 
indirgene ve karbonil bileşiğinin yapısına göre değişir. Aldehitler uygun 
katalizörlerle birlikte H2 ile primer alkollere; ketonlar, sekonder alkollere 
indirgenir. Aşağıda etanalın ve 2-propanonun indirgenme tepkimeleri 
verilmiştir.

Aldehit ve Ketonların İndirgenme Tepkimeleri

Etanal 

Etil alkol

Pd,ısı 

OH

H

CH3 
 C 

 H  +  H2    CH3 
 C  H

O

2-Propanon 
2-Propanol 

Ni 
OH

H

CH3 
 C 

 CH3  +  H2    CH3 
 C  CH3

O

Hidrojenlemeye alternatif olan bir indirgeme yöntemi de metal 
hidrürler kullanılarak yapılır. Bu metal hidrürler genellikle LiAlH4 ve 
NaBH4 dür. Her ikisi de aldehit ve ketonları alkollere indirger. Aşağıdaki 
tepkimede propanal, NaBH4 ile propil alkole indirgenmiştir.

Etanal 

O

Etanoat 
Kırmızı çökelek
(kiremit kırmızısı)

Bakır(I) oksit

O

CH3 
 C 

 H  +  2Cu2+  +  5OH-    CH3 
 C  O-  + Cu2O   + 3H2O

Fehlling ayıracı: Bakır(II) 
sülfat, sodyum tartarat ve 
sodyum hidroksit ile hazırlanır.

Propanal Propil alkol

OH

CH3 CH2 
 C 

 H    CH3 CH2
 CH2

O
NaBH4

Kadavradan alınan beyin, 
çürümeyi ve bozunmayı 
önlemek için formaldehitte 
saklanır.



Canlılarda bulunan çoğu bileşik, karboksilik 
asit ve türevlerinden oluşmuştur. Vücudumuzda 
karboksilik asitlerden bolca bulunur ve bunlar 
yaşamsal öneme sahiptir. Örneğin bir karboksilik 
asit olan prostaglinlerin birçok görevi vardır. 
Bunlardan biri de kan basıncını düşürmek ve kanın 
pıhtılaşmasını sağlamaktır. 

Limona ekşiliğini veren sitrik asit, sirkenin 
yapısındaki asetik asit,  üzümde bulunan tartarik 
asit vb. hepsi birer karboksilik asittir. Ağrı kesici 
olarak kullanılan aspirin de karboksilik asit türevidir.

İçerik 

4.7.1 Karboksilik Asitler ve Karboksil  
 Grubunun Asitliği
4.7.2 Karboksilik Asitlerin   
 Sınıflandırılması
4.7.3 Karboksilik Asitlerin   
 Adlandırılması
4.7.4 Karboksilik Asitlerin Genel Elde  
 Edilme Yolları
4.7.5 Karboksilik Asitlerin Fiziksel  
 Özellikleri
4.7.6 Karboksilik Asitlerin Asitlik  
 Güçleri
4.7.7 Karboksilik Asitlerin Kimyasal  
 Tepkimeleri

Karboksilik Asitler7
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Karboksilik asitler R-COOH formülüne sahip organik bileşiklerdir.
Yapılarında hem karbonil grubu hem de hidroksil grubu bulundururlar. 
Karboksilik asitlerin özelliklerini belirleyen, karbonil grubu ile hidroksil 
grubunun ilişkisidir. Karboksilik asitlerin en önemli kimyasal özelliği 
asitlikleridir. Karboksilik asitler zayıf asitlerdir. Kısmen H+ ve RCOO- 
iyonuna ayrışırlar.

RCO2H

R COOHOH

O

R C

4.7.1 Karboksilik Asitler ve Karboksil   
    Grubunun Asitliği

Karboksilik asitlerin asitliğini, karboksil grubundaki CO grubunun 
elektron çekici özelliği ile açıklayabiliriz. Karboksildeki CO grubunun 
elektron çekme özelliğinden dolayı negatif yük tek bir atom üzerinde 
değil iki oksijen atomu üzerinde eşit olarak dağılır. Karboksilat iyonları 
rezonansla kararlı duruma gelir. 

Adı Formülü pKa

Formik 
asit 

HCOOH 3,68

Asetik  
asit

CH3COOH 4,74

Propanoik 
asit

CH3CH2COOH 4,85

Klorasetik 
asit

ClCH2COOH 2,82

Çizelge 4.7.1 Bazı bileşikler ve 
pKa değerleri

Karboksilik asitler 3 değişik 
şekilde gösterilebilir.

Rezonans O-H bağını çevreleyen elektron bulutunu bozarak O-H 
bağını zayıflatır. Zayıf O-H bağı asit molekülünün daha az kararlı 
olmasına neden olur, hidrojen atomunun daha kolay ayrışıp H+ vermesine 
neden olur, yani denge sağa kayar. Karboksilik asitlerin asitliği bağlanan 
grupların elektronegatifliği ile artar ya da azalır (Çizelge 4.7.1).

4.7.2 Karboksilik Asitlerin Sınıflandırılması
CH3

(I)

(II)

(III)
(IV)

COOH COOH COOH COOH

COOH

COOH

CH2

CH2

CH3

Yukarıda verilen karboksilik asitleri karbonil grubu sayısına göre 
sınıflandırmak isteseydiniz hangileri aynı sınıfta yer alırdı? 

Alkolleri yapılarında bulunan hidroksil grubu sayısına göre 
sınıflandırmıştık. Yukarıda verilen asitleri de yapılarında bulunan 
karboksil sayısına göre sınıflandırabiliriz. Buna göre birinci ve üçüncü 
karboksilik asit ile ikinci ve dördüncü aynı sınıfta yer alır. Yapılarında bir 
tane karboksil grubu bulunan karboksilik asitlere monokarboksilik asit 
yapılarında birden fazla karboksil grubu bulunduran karboksilik asitlere 
ise polikarboksilik asit denir. Polikarboksilik asitler de karboksil 
grubunun sayısına göre -dikarboksilik asit, trikarboksilik asit olarak 
sınıflandırılabilir. 

R  COOH  RCOO- + H+

 Bir asidin pKa değeri 
düştükçe asitlik kuvveti 
artar.

! Alkoller, 4.ünite, s. 250

Karboksilat anyonunun rezonansıKarboksilik asit

veya

O O O

O O O
C C C

OH

O
-H+

H+
CR R R R

Aşağıda mono-, di-, tri- karboksilik asitlere örnekler verilmiştir.

COOH

COOH

Okzalik asitFormik asit
(monokarboksilik asit) (dikarboksilik asit)

(trikarboksilik asit)

CHO COOH

COOH

COOH

CH2

CH2

Sitrik asit

COOHH
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4.7.3 Karboksilik Asitlerin Adlandırılması

CHO COOH

COOH

COOH

CH2

CH2

Çizelge 4.7.2 Bazı karboksilik asitlerin IUPAC ve yaygın adları

Glisin bir amino asittir.

Çizelge 4.7.2’de karboksilik asitlerin IUPAC ve yaygın adları 
verilmiştir. Karboksilik asitler IUPAC sistemine göre adlandırılırken 
karboksil grubunu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir. Ardından 
aşağıdaki basamaklarda verilen sıra izlenerek adlandırma yapılır. 

1. Numaralandırma yapılırken karboksil grubunun karbonu 1 numara 
olacak şeklinde zincir numaralanır.

2. Zincire bağlı atom veya gruplar varsa bağlı oldukları karbonun 
numarası ve bu atomun veya grubun adı belirtilir.

3. Zincirdeki karbon sayısına eşit karbonu bulunan alkan adının 
sonuna -oik asit eki getirilir. Basamalardaki sıra izlendiğinde yukarıdaki 
bileşik 2-Kloropropanoik asit olarak adlandırılır.

Molekülde birden fazla karboksil grubu varsa asidin alkan adının 
sonuna karboksil sayısına göre (-di, -tri vb) ek getirilir.

Doğada çok sayıda karboksilik asit bulunur. Bu karboksilik asitlerin 
çoğu yaygın adları ile bilinir. Bu adlar asidin doğal kaynağını belirtir. 
Örneğin karıncada bulunan metanoik asit, karıncanın Latince adı 
formica olduğu için ilk olarak formik asit olarak adlandırılmıştır. Bu 
adlandırma hâlâ kullanılmaktadır. 

Sitrik asit gibi bazı yapıların da IUPAC sistematiğine göre adlarının 
uzun olması nedeniyle yaygın olarak bilinen adları kullanılır. Çizelge 
4.7.3’te bazı karboksilik asitlerin formülleri, IUPAC ve yaygın kullanılan 
adları, doğal kaynakları ve de kullanıldığı yerler; Çizelge 4.7.4’te de 
polikarboksilik asitlerin bazıları, yaygın adları, doğal kaynakları ve 
kullanıldığı yerler verilmiştir.

NH2CH2  C  OH

O

 Yapılarında -OH grubu 
bulunduran karboksilik 
asitlere hidroksi asitler de 
denir. Bunlar genellikle bitki 
ve meyvelerde bulunur. 
Örneğin elmada bulunan 
malik asit, hidroksi asittir. 
Karboksilik asit yapısında 
-NH2 grubu bulunduruyorsa 
amino karboksilik asit veya 
amino asit denir.

Karboksilik Asit Formülü IUPAC Adı Yaygın Adı

COOHH Metanoik asit Formik asit

CH3  COOH Etanoik asit Asetik asit

COOH

COOH
Etandioik asit Okzalik asit

COOH

COOH

1,3- benzen 
dikarboksilik 
asit

İsoftalik asit

12
COOHCH3 CH

Cl

3

COOH

Benzoik asit

2-Hidroksi-1,2,3-propantrikarboksilik asit (Sitrik asit)

COOH

COOH

Etandioik asit (Okzalik asit)
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Asidin Formülü IUPAC Adı Yaygın Adı Doğal Kaynağı Kullanıldığı Yerler

HCOOH Metanoik asit Formik asit Karınca Polimerlerin sentezinde 

CH3COOH Etanoik asit Asetik asit Sirke
Boya ve tekstil 

endüstrisinde, apolar 
madde çözmekte 

CH3CH2COOH Propanoik asit Propiyonik asit Süt Polimer üretimi

CH3(CH2)2COOH Bütanoik asit Bütirik asit Tereyağı Gıda ve parfüm katkısı 

CH3(CH2)3COOH Pentanoik asit Valerik asit Kediotu kökü Gıda katkı maddesi 

CH3(CH2)14COOH Hegzadekanoik 
asit Palmitik asit Palmiye 

çekirdeği
Yağların bozulmasını 

önlemek için

CH3(CH2)10COOH Dodekanoik asit Laurik asit Hindistan 
cevizi yağı Laboratuvar tetkikleri 

CH3(CH2)12COOH Tetradekanoik asit Miristik asit Hindistan 
cevizi yağı Kozmetik tıbbi krem

CH3(CH2)16COOH Oktadekanoik asit Stearik asit Hayvanlar ve 
Bitkiler Yüzey aktif madde üretimi 

COOH(CH2)7

(CH2)7CH CHCH3 Oktadesenoik 
asit Oleik asit

Hayvansal ve 
bitkisel yağdan 

elde edilir.

Yağların hidrolizinde, sabun  
ve cila yapımında, tekstil ve 
deri endüstrisinde kullanılır.

Asidin Formülü Yaygın Adı Doğal 
Kaynağı Kullanıldığı Yerler

COOH

COOH
Okzalik asit Kuzukulağı, 

kuşkonmaz
Tekstil boyamada 

kullanılır.

COOH

CHOH

CH2

COOH

Malik asit Elma Gıda endüstrisinde 
kullanılır.

COOH

CHOH

CHOH

COOH

Tartarik asit Bitkilerde
Gazoz ve tatlılarda, 

yün boyama işlerinde 
kullanılır.

CHO COOH

COOH

COOH

H2C

H2C
Sitrik asit Limon

Metal temizleme 
işlerinde, gıdaların 

dayanıklılığını 
arttırmada koruyucu 
katkı maddesi olarak 

kullanılır. 

(CH2)4

COOH

COOH

Adipik asit
Şeker 

pancarı öz 
suyunda 

Yapay reçine ve 
strafor yapımı, naylon 
üretiminde kullanılır.

Çizelge 4.7.3  Bazı karboksilik asitlerin formülleri, IUPAC ve yaygın adları, doğal kaynakları ve kullanıldığı yerler

Resim 4.7.2 Kuşkon-
mazda okzalik asit bu-
lunur.

Resim 4.7.3 Şeker pan-
carında adipik asit bulu-
nur.

Çizelge 4.7.4 Polikarboksilik asitlerden bazıları, doğal kaynakları ve kullanıldığı yerler

Resim 4.7.1 Elmada 
malik asit bulunur.
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Aşağıda yaygın isimleri verilen karboksilik asitleri formülleri ile 
eşleştiriniz.

Asidin formülü Yaygın ismi 

CH3CH2COOH
CH3(CH2)3COOH
CH3(CH2)14COOH

COOH

COOH

CH3COOH

Asetik asit
Okzalik asit 

Valerik asit

Propiyonik asit
Bütanoik asit 
Pentanoik asit
Palmitik asit

4.7.4 Karboksilik Asitlerin Genel Elde 
Edilme Yolları

Karboksilik asitler doğal maddelerden elde edilebildiği gibi aşağıdaki 
yöntemlerle de elde edilebilir. Bu yöntemlerden en çok kullanılanlar 
alkol aldehit ve alkenlerin yükseltgenmesi , Grignard bileşiğinin karbon  
dioksit ile tepkimesidir.

Primer alkollerin iki basamak yükseltgenmesiyle karboksilik asitlerin 
elde edildiğini biliyoruz. Primer alkoller de hidroksilin bağlı olduğu 
karbondaki hidrojenlerin yitirilmesiyle alkol, aside yükseltgenir. 

Aldehitler ise bir basamak yükselgendiğinde karboksilik asitleri 
verirler. 

Etanol

H

H

CH3 
 C 

 OH  
[O]

Propanal Propanoik asit

O O

CH3 
 CH2 

 C 
 H    CH3 

 CH2
 
 

 C  OH     
[O]

Etanal Etanoik asit

O O

CH3 
 C 

 H    CH3 
 C  OH     

[O]

Alkol ve Aldehitlerin Yükseltgenmesi

Tepkimelerde alkolden karboksilik aside veya aldehitten karboksilik 
aside geçerken C-H bağı kırılarak C  O  bağı oluşur. Tepkimelerde 
yükseltgen olarak genellikle KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, CrO3 kullanılır. 
Primer alkolü karboksilik aside yükseltgemek için KMnO4, sadece 
aldehitlere yükseltgemek için pridinyum klorokromat (C5H5N H CrO3Cl-) 
kullanılır. Sekonder alkoller yükseltgendiklerinde ketonları verirler. 
Ancak ketonlar yükseltgenerek karboksilik asitleri oluşturmazlar. Çünkü 
karbonil grubunun her iki tarafında alkil grupları bulunur. Tersiyer alkoller 
ise özel şartlarda yükseltgenirler. 

+

! Alkoller, 4.ünite, s. 250
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Grignard bileşiğinin karbon dioksit ile tepkimesinden aşağıda verilen  
bileşikleri elde ediniz.

a) α-Metilpropiyonik asit

b) α-Etilbütirik asit

Çözüm:

Organik tepkime denk-
lemlerinde genellikle ana ürün 
yazılır, yan ürünler tepkime 
denkleminde yazılmayabilir. 

Özel adlandırma sisteminde 
zincirdeki, karbonlara numara 
yerine ß,Ɣ,α gibi harfler verilir. 
α olarak karboksilden sonraki 
2. karbon kabul edilir.

Karbon dioksidin karbonuna Grignard bilşiğinin katılmasıyla 
karboksilat tuzları, bu tuzların HCl ya da HBr ile asitlendirilmesinden 
karboksilik asitler oluşur. 

Karbon dioksit ile Grignard Bileşiklerinden 

Grignard bileşiği Karboksilat tuzu

O

CH3 
 MgCl  +  O  C  O    CH3 

 C  OMgCl

O O
HClCH3 

 C  OMgCl    CH3 
 C  OH + MgCl2

Karboksilat tuzu Karboksilik asit

Mekanizmada Grignard bileşiğindeki alkil grubu karbondioksidin 
karbonuna katılır. İkili bağdaki pi bağı açılır. Açılan bağdaki oksijene 
Grignard bileşiğindeki MgCl bağlanır ve magnezyum karboksilat tuzunu 
verir. Bu tuzun asitlenmesiyle oksijene bağlı MgCl asitteki H ile yer 
değiştirerek karboksilik asidi oluşturur. Grignard yöntemi pahalı bir 
yöntem olduğu için ancak çok özel asitlerin sentezi için kullanılır.

H

CH3

O

CH3
Grignard bileşiği Karboksilat tuzu

H3C  C  MgCl  + O  C  O    H3C  CH  C  OMgCl
CH3 

 CH  COOH

Cl

ß α

α-Kloropropiyonik asit

O

CH3

O

CH3

-Metilpropiyonik asitKarboksilat tuzu

HClH3C  CH  C  OMgCl    H3C  CH  C  OH  + MgCl2
ß α

α

a) 

Grignard bileşiği karbon 
dioksite nükleofil olarak 
etki eder.

Karboksilat tuzu Karboksilik asit

CH3 CH3

H+
CH3 

 MgCl  +  O  C  O   O  C  O Mg2+Cl-  O  C  OH

Mekanizma
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Aromatik halkaya bağlı alkil grupları yükseltgenerek karboksilik 
asitleri verir. Tepkime iki basamakta gerçekleşir. Birinci basamakta 
bazik KMnO4 çözeltisi ile karboksilat iyonu oluşur. İkinci basamakta ise 
karboksilat iyonu asitle etkileşerek benzoik asit oluşur. 

b) 

EtanalEtanol Etanoik asit  

OHCH3 CH2 CH3 HC

O

CH3 OHC

O

Karboksilik asitlerin özelliklerini  belirleyen polar olan -COOH 
ve apolar olan R grubudur. Karboksilik asitlerin aynı karbon sayılı 
alkol ve aldehitlere göre kaynama noktaları daha yüksektir. Yukarıda 
verilen bileşiklerin üçü de polar yapıda olmalarına rağmen kaynama 
noktaları etanolün 78, etanalın 21, etanoik asidin 118 oC’tur. Etanal, 
etanol ve etanoik asidin kaynama noktaları arasındaki farkın nedeni 
alkol ve asitlerde hidrojen bağı bulunmasından kaynaklanır. Etanolün 
ve karboksilik asidin kaynama noktaları arasındaki fark ise karboksilik 
asitlerdeki hidrojen bağının düzenidir. Bu bağ düzeni çekim kuvvetine 
katkıda bulunur. Karboksilik asit moleküllerinin hidroksil grubu diğer 
karboksilik asit molekülünün oksijeni ile etkileşir. Bu durum iki asit 
molekülünün dimer olarak bir arada tutulmasını sağlar. Hidrojen bağını 
daha etkin kılar. 

2.H3O+

IsıCH3 COOH
1.KMnO4/OH-

Benzoik asitToluen

Köpekler, insanları terlerinde 
bulunan karboksilik asitlerin 
oranlarının farklı olmasından 
yararlanarak ayırt ederler.

Alkil Benzenlerin Yükseltgenmesi

4.7.5 Karboksilik Asitlerin Fiziksel Özellikleri

Alkollerin, aldehitlerin, karboksilik asitlerin yapılarını öğrendiniz.
Öğrendiklerinize dayanarak aynı karbon sayısına sahip aşağıda 
formülleri verilen alkol, aldehit ve karboksilik asitlerin kaynama 
noktalarını karşılaştırınız. Karşılaştırmayı yaparken bu yapıların hangi 
özelliklerine dikkat edersiniz? 

H

C2H5

H3C 

C2H5

O

Grignard bileşiği Karboksilat tuzu

CH2 
 C  MgCl  + O  C  O    H3C  CH2 

 CH  C  OMgCl

O

C2H5 C2H5

O

-Etilbütirik asitKarboksilat tuzu

HCl ßƔ
CH2 

 CH  C  OMgCl    H3C  CH2
 CH  C  OH  + MgCl2

α

α
H3C 



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

KARBOKSİLİK ASİTLER

278

Adı Formülü Ka pKa

Asetik asit CH3COOH 1,8x10-5 4,74

Kloroasetik asit ClCH2COOH 1,5x10-3 2,82

Dikloroasetik asit Cl2CHCOOH 5,0x10-2 1,30

Trikloroasetik asit Cl3CCOOH 2,0x10-1 0,70

Benzoik asit C6H5COOH 6,6x10-5 4,18

p-Klorobenzoik asit Cl C6H4COOH 1,0x10-4 4,00

p-Nitrobenzoik asit NO2 C6H4COOH 4,0x10-4 3,40

Çizelge 4.7.6 Bazı asitlerin adı, formülü ve iyonlaşma sabitleri

Asidin adı E.n.(oC) K.n.(oC)
Çözünürlük  
(g/100 g su)

Formik Asit 8 101 ∞
Asetik Asit 17 118 ∞
Propanoik Asit -22 141 ∞
Bütanoik Asit -8 164 ∞
Hegzanoik Asit -1,5 205 1

Oktanoik Asit 17 240 0,06

Dekanoik Asit 31 270 0,01

Benzoik Asit 122 249 0,4

Çizelge 4.7.5 Bazı karboksilik asitlerin fiziksel özellikleri

4.7.6 Karboksilik Asitlerin Asitlik Güçleri
Karboksilik asitlerin asidik karakterini ve karboksilik asitlerin asitlik 

gücünü etkileyen pek çok etken olduğunu öğrenmiştiniz. Bir asit 
molekülüne farklı gruplar bağlandığında asitlik gücünün nasıl değiştiğini 
Çizelge 4.7.6’daki bazı asitlerin iyonlaşma sabitlerini inceleyerek 
irdeleyelim.

Resim 4.7.4 Tereyağının 
kokusu bütirik asitten 
kaynaklanır.

Çizelge 4.7.5’i incelediğimizde karboksilik asitlerin kendi aralarında 
da fiziksel özelliklerinin değiştiğini görüyoruz. Fiziksel özelliklerindeki 
bu değişimin nedeni karboksilik asitlerin zincir uzunluğuna ve zincir 
uzunluğu arttıkça da apolar karakterinin artmasına bağlıdır. 

Çok karbonlu karboksilik asitlerin kaynama noktaları, az 
karbonlu karboksilik asitlerin kaynama noktalarından yüksek, sudaki 
çözünürlükleri azdır. Zincir uzunluğu arttıkça karboksilik asitlerde alkil 
grubunun hidrofob etkisi veya apolar karakteri daha baskın olur ve 
sudaki çözünürlük azalır. 

Bütün karboksilik asitler organik çözücülerde çözünür. Karboksilik  
asitlerin en önemli özelliği kokulu olmalarıdır. Formik ve asetik asit 
keskin yakıcı kokuya sahiptir. 

Karboksilik asitler kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşturur.

COOH

Benzoik asit

p-Klorobenzoik asit

COOH

Cl

COOH

NO2

p-Nitrobenzoik asit

O

CH3 
 C  OH

Asetik asit

OCl

CH2 
 C  OH

Kloroasetik asit

OCl

Cl

Cl  C  C  OH

Trikloroasetik asit

OCl

H

Cl

C  C  OH

Dikloroasetik asit

OH

HOO

O
R RC C

Hidrojen bağı köprü görevi yapar.
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2,4-Dinitrobenzoik asit

4-Nitrobenzoik asit

NO2

NO2

CO2H

NO2

CO2H

4.7.7 Karboksilik Asitlerin Kimyasal 
Tepkimeleri

Karboksilik asitlerde özellikleri belirleyen grubun -COOH grubu 
olduğunu öğrenmiştiniz. Karboksilik asitlerde  fonksiyonel grup (-COOH) 
iki tür tepkime verebilir. 

1. Asidin -COOH grubundan -OH verici olarak davrandıkları 
tepkimelere esterleşme, anhidrit oluşumu ve asit klorürler örnek 
verilebilir. 

2. Asidin -COOH grubundan proton verici olarak gerçekleştirilen 
tepkimelere de karboksilik asitlerin aktif metallere etkileri ve sabun 
oluşumu örnek verilebilir.

Çizelge 4.7.6’da kloroasetik asit ile asetik asidin asitlik kuvvetini 
karşılaştırdığımızda kloroasetik asidin, asetik asitten daha kuvvetli 
olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni klor atomunun elektronegatifliğidir.

Elektronegatifliği fazla olan klor atomu bağ elektronlarını karbondan 
daha çok çeker. Yani elektronlar karboksilat iyonundan klora doğru 
çekilir. Karbon atomunda kısmen pozitif yük kalır. Bu pozitif yük, 
elektron çeker ve yük daha fazla dağılmış olur. Böylece karboksilat 
anyonu kararlı hâle gelir. Asitlik kuvveti de artar. 

Aromatik halkanın rezonans kararlılığının benzoik asidin asitliğini 
arttıracağını düşünebiliriz. Ancak çizelgeye baktığımızda benzoik asidin 
asitliğinin düşündüğümüzden daha düşük olduğunu görürüz. Bunun 
nedeni aromatik halkanın karboksilat iyonunu fazla etkilememesidir.  
Aromatik halkaya NO2 grubunun girmesi ile benzoik asidin asitlik 
gücünün yükseldiğini görüyorsunuz. Bunun nedeni NO2 grubunun 
rezonans yoluyla elektronu, yani negatif yük yoğunluğunu üzerine 
çekmesidir. Aromatik halkaya bağlı NO2 gibi gruplar arttıkça asitlik de  
artar.

Klor atomu sayısı arttıkça bağ elektronları daha çok çekileceğinden  
indüktif etki dolayısıyla da asitlik artar. Kısaca söylemek gerekirse 
elektronegatif atomların sayısı arttıkça indüktif etki de artar.

2,4-Dinitrobenzoik asit, 4-Nit-
robenzoik asitten kuvvetlidir.

Karboksilat anyonu klorun elektronegatifliği 
nedeniyle kararlı hâle gelir.

elektron 

çekilmesi

O

O
CC

H

H

Cl
δ+δ-

Diklor asetat iyonu

O

O
CCH

Cl

Cl

δ+

δ-

δ-

Triklor asetat iyonu

O

O
CC

Cl

Cl

Cl
δ+

δ-

δ-

δ-

Elektronegatifliği farklı iki 
atom arasındaki kovalent 
bağda, bağ elektronları 
elektronegatif atom tarafın-
dan daha fazla çekilir. Farklı 
elektronegativiteden doğan 
bu etkiye indüktif etki denir.
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Alkol Asit Ester

+ H2OOHC2H5 C2H5
CH3 CH3C

O

OC

O

OH+

C       

O  CH3      C2H5

O
-H3O

+H3O
C2H5  C   O  CH3  

O  H

H 

H  O
C       

O  CH3      C2H5

O
H

H

O
H +

Bir su molekülünün 
kaybedilmesi 
protonlanmış esteri verir.

Proton bir baza aktarılır 
ve ester oluşur.

Ester

+

Mekanizma

O  H    C2H5      O  H    C2H5  C  O  CH3  
+CH3  OH

-CH3  OH
O  H

C2H5

O

C

H

C

H

H

O H
+

+

+

H

O

H  O

Karboksilik asit, kuvvetli 
bir asit katalizörden bir 
proton alır.

Alkol, protonlanmış karbonil 
grubuna atak yaparak ara ürün 
verir.

Oksijen atomu üzerindeki bir proton 
kaybedilir ve başka bir oksijen atomu 
tarafından kazanılır.

b) Asit Anhidrit Oluşumu: İki karboksilik asit molekülünden bir mol 
su molekülünün ayrılması ile asit anhidrit oluşur.

+  HO + H2OOHCH3 CH3 CH3 CH3C CC C

O O

O

O O
H2SO4

Asedik anhidritAsetik asit Asetik asit

Asetik asit Metil alkol Metil asetat

O O
H

+

CH3 
 C  OH + CH3  OH    CH3 

 C  O  CH3  +  H2O

Asetik asit ile metil alkolden ester elde ediniz.

Çözüm: 

a) Esterleşme Tepkimeleri : Karboksilik asitler alkoller ile asit 
katalizörlüğünde (HCl veya H2SO4) ısıtıldığı zaman asitteki OH ile 
alkoldeki RO yer değiştirir. Tepkime esterleşme tepkimesi, oluşan ürün 
de ester ve sudur. Tepkime denge tepkimesidir.

1. Karboksilik Asitlerin -OH Verici Olarak 
Davrandıkları Tepkimeler
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Mekanizma

ClO

CH3  C  O  H  + S  O 

Cl

Cl

H

CH3  C  O  S  O

Cl

O
+ -

Asetik asit Tiyonil klorür

Protonlanmış açil klorosülfit

-

Cl

H

CH3  C  O  S  O

Cl

O
+

-
Cl

H

CH3  C  O  S  O

Cl

O
+

Cl

HAsetil Klorür

O  S  OCH3  C  Cl  +

HCl + SO2

O

c) Açil Klorür (Asit Klorür) Oluşumu: Karboksilik asitler, PCl3, 
PCl5 ve SOCl2 ile tepkimeye girerse asidin -OH grubu yerine Cl atomu 
geçerek açil klorürleri oluşturur.

Açil klorürler çoğu nükleofille hızlı tepkime verirler. Açil klorürler, çok 
uygun açilleme reaktifleridir.

+  SOCl2 +  SO2+ HClOH ClCH3 CH3C C

O O

Asetil klorürAsetik asit Tiyonil klorür

Karboksilik asitlerin sodyum ve potasyum tuzları su içerisinde 
çözünür. Uzun zincirli karboksilik asitlerin sodyum ve potasyum tuzları 
sabunların temel bileşenidir. 

Karboksilik asitlerin alkollerle tepkimesinden esterler oluştuğunu 
öğrendiniz. Esterlerin bazı baz katalizli hidrolizleri yağ asitlerinin 
sodyum tuzlarını verir. Buna sabun denir. Bu nedenle baz katalizli tüm 
ester hidrolizleme tepkimeleri sabunlaşma olarak adlandırılır. Sayfa 
282’deki örnekte baz katalizli ester hidrolizi verilmiştir.

Sodyum asetat
CH3 

 C  OH  +  Na    CH3 
 C  O-Na+  +  1/2 H2

O O

Asetik asit

Metallerle Gerçekleşen Tepkimeler: Karboksilik asitler Na, K, Mg, 
Ca, Zn vb. gibi metallerle redoks tepkimesi verirler. Tepkime sonunda 
tuz ve hidrojen gazı oluşur.

2. Karboksilik Asitlerin Proton Verici Olarak 
Davrandıkları Tepkimeler
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Okuma Metni

BİTKİSEL YAĞDAN YAPILAN SABUNLAR VE ÖZELLİKLERİ

Sabun endüstrisinde kullanılan yağlar oldukça çeşitlidir. En çok 
kullanılan yağlar: keten, kendir, ayçiçek, zeytin, pirinç, haşhaş, pamuk, 
susam, fındık, hint ve mısır yağı gibi bitkisel sıvı; palm, palmist ve koko yağı 
gibi bitkisel katı yağlardır. Keten yağının sud kostikle (sodyum hidroksit) 
sabunlaştırılmasından elde edilen sabun, çok yumuşak olduğu için pek 
kullanılmaz. Ancak sudkostik yerine potas kostik (potasyum hidroksit) 
kullanıldığında parlak, şeffaf arap sabunu elde edilir. Keten yağından 
üretilen sabunlar, suda çabuk çözündüğü için iyi köpürür. 

Ayçiçeği kullanılarak oluşan sabun çok yumuşak olduğundan dayanıklı 
değildir. Arap sabunu, ayçiçeği yağının potas kostikle sabunlaştırılmasından 
da elde edilir.

Zeytinyağı ve sudkostikten yapılan sabunlar serttir ve yağın cinsine 
göre beyaz, krem ve yeşilimsi olabilir. Bu sabunlar soğuk ve kireçli sularda 
güç; fakat sıcak sularda kolay köpürürler. 

Mısır yağı, kostikle kolaylıkla sabunlaşır. Mısır yağından yapılan sabun 
yumuşaktır, suda az çözünür ve iyi köpürmez. Mısır yağı, koko ve iç yağı 
ile karıştırılırsa orta sertlikte ve açık sarı renkli sabun elde edilir.

Hint yağı da kostik çözeltisiyle kolaylıkla sabunlaşır. Hint yağından 
yapılan sabunlar suda kolay çözünür, köpüğü azdır. Hint yağına risinoleik 
asit katıldığında bol köpüklü sabun elde edilir. Daha kolay köpürmesi için 
tuvalet sabunlarının içine de % 5-10 oranında risinoleik asit katılır. Hint 
yağı, traş sabununun yapımında da kullanılır. 

Koko yağında lavrik asit bulunduğu için soğukta bile sud kostikle 
sabunlaştırılabilir. Koko yağından yapılmış sabun; beyaz, sert ve güzel 
kokuludur. Suda iyi çözünür, ancak köpüğü dayanıksızdır. Saf koko 
yağından yapılmış sabun cildi yakar.

Palm yağında (hurma yağı), palmitik asit ve oleik asit vardır. Palm yağı 
sud kostik çözeltisiyle kolayca sabunlaşır ve güzel kokulu sert sabun elde 
edilir. Az köpürür, ama köpüğü dayanıklıdır. 

Polimist yağı, sud kostik çözeltisiyle kolaylıkla sabunlaşır, az şeffaf ve 
sert bir sabun oluşur. Sert sularda bile iyi köpürür. Bol köpük elde etmek 
için birçok sabun bileşimine polimist yağı katılır.

    Yazarlar tarafından düzenlenmiştir. 

Resim 4.7.5 Bitkisel sıvı 
yağdan elde edilen sabun

Gliserin stearat

Baz katalizli ester hidrolizi (Sabunlaşma tepkimesi)

Sodyum stearat (sabun)Gliserin

C17H35

C17H35

C17H35

+

C

C

C

O

O

O

ONa

ONa

ONa

OHCH2

OHCH

OHCH2

H2O 

C17H35

C17H35

C17H35

C

O

O

3NaOH+

CH2

C

O

OCH2

C

O

OCH



Resimde vazgeçemediğimiz tatlar arasında 
yer alan meyvelerden bazılarını görüyorsunuz. 
Her meyvenin kendine has tat ve kokusu vardır. 
Bu tat ve kokuların nedeni esterlerdir. Esterler bu 
özelliklerinden dolayı gıda parfüm endüstrisinin 
ayrılmaz parçalarındandır. 

Esterler, anhidritler, açil klorürler ve amidler de 
karboksilik asit türevidir. 

İçerik

4.8.1 Amino Asitler ve Proteinler
4.8.2 Açil Grubu Bulunduran Bileşikler 
ve Türevleri
4.8.3 Asit Anhidritler 
4.8.4 Açil Klorür
4.8.5 Amidler
4.8.6 Esterler

Karboksilik Asit Türevleri8
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Yukarıda verilen bileşik formüllerini inceleyerek formüllerin ortak ve 
farklı yönlerini belirtiniz. 

Etanoik anhidrit, asetil klorür, etil etanoat ve etanamid bileşiklerinin 
ortak yanı, karbonil grubu bulundurmaları ve su ile tepkimeye 
girdiklerinde karboksilik asit oluşturmalarıdır. 

Su ile tepkimeye girdiklerinde karboksilik asit veren bileşiklere 
karboksilik asit türevi denir.

Karboksilik asit türevleri; asit anhidritler, açil halojenürler, esterler ve 
amidlerdir. Proteinler de poliamiddir. Proteinler hidrolize uğradıklarında 
yine amino asitleri verir.

, , ,

O

ClC

O

NH2C

O O

OCH3 CH3 CH3 CH3 CH3OC2H5C C

O

C

Etanoik anhidrit Etanoil klorür Etil etanoat Etanamid

Amino asitlerde  iki fonksiyonel grup bulunur. Bunlardan biri karboksil, 
diğeri amino grubudur. 

R CH OHC

O

NH2

Amino (-NH2) grubunun bazik, karboksil (-COOH) grubunun asidik 
olmasından dolayı amino asitler asit ve bazlarla tuz oluştururlar. 
Aşağıda amino asitlerin asit ve bazlarla oluşturduğu tuzların tepkimesi 
gösterilmiştir. 

Yukarıdaki tepkimelerde de gördüğünüz gibi amino asitler hem 
asitlerle hem de bazlarla tepkime verdikleri için amfoterdir. Amino 
asitlerin -COOH grubunun protonu molekül içinde de -NH2 grubuna 
bağlanarak bir iç tuz yapısı meydana getirir. Buna Zwitter (Alm. melez) 
iyon denir.  

+

Amino asidin iç tuz yapısıAmino asidin molekül yapısı

R RCH CHCOOH COO

NH2 NH3

-

Hidroklorür tuzu 

CH CHCOOH COOH

NH2

CH3CH3 +  HCl

ClNH3
+ -

Sodyum tuzu 

CH CHCOOHCH3 CH2 COO

NH2 NH2

+  NaOH Na
+-

CH3 CH2

-H2O

4.8.1 Amino Asitler ve Proteinler
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+

Düşük pH’li ortam (asit) Nötr ortam (dipolar iyon) Yüksek pH’li ortam (baz)

R R RCH CH CHCOOH COO COO

NH3 NH3 NH2

H
+

H
+

-OH OH-
-

-

+

Yukarıdaki tepkimede olduğu gibi amino asit; düşük pH'de artı yüklü, 
yüksek pH'de eksi yüklü ve pH’nin nötr veya nötre yakın olduğu yerde 
ise dipolar iyon şeklindedir. Başka bir deyişle amino asitlerin nötral 
anyon ya da katyon özelliği ortamın pH’sine bağlıdır. Bunun nedeni 
amino asidin hem asit hem bazik grup bulundurmasından kaynaklanır.

Glisin dışında amino asitlerin asimetrik (kiral) karbon atomu bulunur. 
Örneğin alanin molekülünde (Şekil 4.8.1) α karbonu dört farklı grupla 
bağ yaptığı için diğer amino asitler gibi alanin de optikçe aktiftir.

Aşağıda basit bazı amino asitlerin formülleri ve isimleri verilmiştir. Bu 
amino asitler proteinlerde de yaygın olarak bulunmaktadır. 

Amino asitlerin dipol momentlerinin, erime noktalarının yüksek oluşu 
ve suda çözünmeleri, yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Amino 
asitler kuvvetli bazlara proton vererek asit gibi, kuvvetli asitlerden 
proton olarak baz gibi davranırlar. 

Amino Asidin Adı Formülü 

Glisin

NH2

CH2 C

O

OH

Alanin C

O

OH

NH2

CHCH3

Losin C

O

OH

NH2

CH2(CH3)2 CHCH

İzo-losin C

O

OH

NH2

CH2(CH3)2 CHCH

Valin C

O

OH

NH2

(CH3)2 CHCH

Fenil Alanin C

O

OH

NH2

CH2 CH

Çizelge 4.8.1 Proteinlerde yaygın olarak kullanılan amino asitlerin adları ve 
formülleri

Şekil 4.8.1 Alanin molekülü

C

H

OOH

NH2

CαCH3

! Organik bileşiklerde 
izomerlik, 2. ünite, s.144
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İki mol karboksilik asit molekülünden su çıktığında asit anhidritler 
oluşur. Anhidrit aynı zamanda susuz asit veya baz anlamında kullanılır.

CH3 CH3 CH3 CH3
Asetik anhidrit

(Etanoik anhidrit)Asetik asitAsetik asit

P2O5 +  H2O

O

OH +  HOC

O

C

O O

OC C

Anhidrit

P2O5
+  H2O

O

OH +  HOR C

O

RC

O O

OR RC C

Karboksilik asit Karboksilik asit

4.8.3 Asit Anhidritler

Karboksilik asitlerin sodyum tuzları açil klorürlerle tepkimeye girerek  
de anhidritleri oluşturur.

Asetik anhidrit

P2O5CH3 ClONa
+

+  CH3

O

C

O

C CH3
CH3+  NaCl

O O

OC C

Sodyum asetat Asetil klorür

Anhidritlerin Adlandırılmaları
Anhidritler R gruplarının aynı veya farklı olmasına göre simetrik ve 

simetrik olmayan anhidrit olarak ayrılır. R grupları aynı ise simetrik 
anhidrit; farklı ise simetrik olmayan anhidrit denir.

Açil grubu bulunduran bileşiklere karboksilik asit türevleri de 
denir. Karboksilik asitteki -OH grubunun çıkmasıyla kalan gruba açil 
grubu denir (Şekil 4.8.1). Açil grubuna farklı alkil ve aril gruplarının 
bağlanmasıyla farklı bileşikler oluşur.

Açil grubuna O RC

O

 grubu bağlanırsa anhidrit, X bağlanırsa 
açil klorür, -OR

ı  bağlanırsa ester, NH2 bağlanırsa amid elde edilir. 
Aşağıda çizelge 4.8.2’de açil grubu bulunduran bileşikler verilmiştir. 

4.8.2 Açil Grubu Bulunduran Bileşikler ve Türevleri

R C

O

Şekil 4.8.1 Açil grubu

Çizelge 4.8.2 Açil grubu bulunduran bileşiklerin isimleri ve formülleri

Açil Grubu Bulunduran Bileşiğin Adı Bileşiğin Formülü

Asit anhidrit
R C

O O

C RO

Açil halojenür
R C

O

X

Ester
ORıR C

O

Amid
NH2

R C

O
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Aspirinin tehlikeli olmadığı söylense de asidik olduğundan mide 
kanamalarına neden olabilir; hatta fazla dozu ölüme yol açabilir. 

Simetrik anhidritler, türemiş oldukları karboksilik asidin adındaki 
asit sözcüğü çıkarılıp yerine anhidrit sözcüğü getirilerek adlandırılır.  

Simetrik olmayan anhidritler, türemiş oldukları asitlerin adlarından 
sonra anhidrit sözcüğü yazılarak adlandırılırlar. Asit adları yazılırken az 
karbonlu asit önce yazılır.

Etanoik anhidrit
(Asetik anhidrit)

CH3 CH3

O O

OC C
Propanoik anhidrit 
(Propiyonik anhidrit)

O O

OC CCH3CH2 CH2CH3

Etanoik propanoik anhidrit 
(Asetik propiyonik anhidrit)

O O

OC CCH3 CH2CH3

Propanoik bütanoik anhidrit 

O O

OC CCH3CH2 CH3CH2CH3

Aşağıda adları verilen anhidritlerin formüllerini yazınız.

a) Bütanoik anhidrit    b) Bütanoik hegzanoik anhidrit

Asit anhidritler, karboksilik asitlerden daha etkin olup birçok bileşiğin 
sentezinde kullanılırlar. Asit anhidritler, katılma ve ayrılma tepkimesi 
verirler. Asit anhidritler kolayca ayrışarak asetat katyonu ile asetat 
anyonu oluştururlar. 

Anhidritler elektron delokalizasyonundan dolayı diğer karboksilik 
asit türevlerinden daha kararlıdır. Karbonil grupları arasında bulunan 
oksijenin ortaklanmamış elektronları anhidritin her iki karbonil grubu 
ile rezonansa girerek kararlılığı arttırır. Asetat anyonu açil klorürlerle 
yer değiştirme tepkimelerinde nükleofil olarak davranır. Asetat katyonu 
alkollerle esterleri verir. Salisilik asit ile asetik anhidrit kullanılarak aspirin 
(Resim 4.8.1) sentezlenebilir.

Salisik asit Asetik anhidrit Aspirin

CH3

CH3OH

OH OH
OHO

O
O O

O OO
O

C C
C CC

C
+  CH3 +  CH3

Anhidritlerin Özellikleri ve Kullanım Alanları

Resim 4.8.1 Aspirin
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Açil klorürler organik maddelerin sentezinde başlangıç maddesi 
olarak kullanılır. Bu amaçla daha çok etanoil klorür ve benzoil klorür 
tercih edilir. Örneğin etanoil klorür amonyakla amid verir.

Etanoil klorür Propanoil klorür
Benzoil klorür

CH3 C

O

Cl CH3 CH2 C

O

Cl

C

O

Cl

Aşağıda formülleri verilen bileşikleri adlandırınız.
O

a) CH3CH2  CH2  C  Cl b) CH3CHCH2CH2  C  Cl

O

Cl

Açil klorürlerin sentezinde özel reaktifler kullanılır. Bunlar; PCl5, PCl3 
ve SOCl2'dür. Bu reaktifler karboksilik asitlerle tepkimeye girdiğinde 
asitteki -OH grubu ile Cl, nükleofilik yer değiştirme tepkimesi vererek  
açil klorürleri oluşturur. 

Fosfor 
pentaklorür

O O

Etanoil klorürEtanoik asit

CH3  C  OH  +  PCl5    CH3  C  Cl  +  POCl3  +  HCl

Fosfor 
triklorür

Propanoik asit Propanoil klorür

O O

3C2H5  C  OH  +  PCl3    3C2H5  C  Cl  +  H3PO3

Tiyonil klorürEtanoik asit Etanoil klorür

O O

CH3  C  OH  +  SOCl2    CH3  C  Cl  +  SO2  +  HCl

Açil klorürler ve asit anhid-
ritler tehlikeli maddelerdir. 
Bu maddelerle çalışırken 
dikkatli olmak gerekir.

Alıştırma

4.8.4 Açil Klorürler
Karboksilik asit türevleri içinde en etkin olan grup açil halojenürlerdir. 

Ucuz olması nedeniyle de en çok kullanılan açil halojenürler, açil 
klorürlerdir. Açil klorürlere asit klorürler de denir. Açil klorürler 
adlandırılırken  asit adının sonundaki -ik asit çıkarılarak yerine -il 
klorür getirilir.



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

289

KARBOKSİLİK ASİT TÜREVLERİ

Propanoik asidin SOCl2 (tiyonil klorür) ile verdiği nükleofilik yer 
değiştirme tepkimesinden propanoil klorür elde ediniz.

Çözüm: 

CH3 
 CH2 

 C  OH  +  SOCl2    CH3 
 CH2 

 C  Cl  + SO2  +  HCl

O O

Propanoil klorür

Benzoik asidin PCl3 (fosfor triklorür) ile verdiği nükleofilik yer 
değiştirme tepkimesinden benzoil klorür elde ediniz.

4.8.5 Amidler
Amidler, karboksilik asit türevleri içinde genellikle en az etkin 

olanlardır. Amidler, açil klorürlerin amonyakla nükleofilik yer değiştirme 
tepkimesinden elde edilirler.

Tepkimede 2 mol amonyak kullanılır. Bu 2 mol amonyaktan 1 molü 
amid oluşumu için 1 molü de tepkimede oluşan HCl'i nötrleştirmek için 
kullanılır. 

O O

Amid
R  C  Cl  +  NH3   R  C  NH2  + HCl

Açil klorür

Amidlerin adlandırılması açil grubuna göre ya da asit adındaki -ik 
veya sistematik adındaki -oik asit yerine amid sözcüğü getirilerek 
yapılır. IUPAC sistemine göre adlandırma yapılırken hidrokarbon adının 
sonuna amid sözcüğü getirilir.

Amidlerin Adlandırılması

Propanoik asit Tiyonil klorür

H C

O

NH2
Formamid 

(Metanamid)

CH3 C

O

NH2
Asetamid 

(Etanamid)

CH3 CH3 CH3  C  NH2

O

Bütiramid 
(Bütanamid)

HCl + NH3 NH4Cl

Örnek

Açil klorürler genellikle uçucu sıvılardır, su ile kolay hidroliz olurlar. 
Hidroliz olmaları için havanın nemi bile yeterlidir. Açil klorürlerin şişesi 
açıldığında duman çıkması açil klorürün havanın nemiyle hidroliz 
olmasından ileri gelir. Çok batıcı, kötü kokulu ve tahriş edici bileşiklerdir. 
Buharlarının solunması, cilde ve göze teması sakıncalıdır. Açil klorürlerle 
yapılan deneyler kesinlikle iyi çeken ocaklarda yapılmalıdır (Resim 
4.8.2). Resim 4.8.2 Çeker ocak
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Amidlerde aminlerde olduğu gibi NH2 grubu bulunur ve bazlık 
özelliğinin aminlere benzemesi gerekir. Ancak amidler aminlere 
göre oldukça zayıf bazlardır. Bunu anlamak için amidlerin rezonans 
formülüne bakmak gerekir. 

Karbonil grubunun elektron çekiciliğinin fazla olması, azot atomundaki 
ortaklanmamış elektron çiftini üzerine çekmesini ve elektronların 
karbonile eşit olarak dağılmasını sağlar. Bu olay karbonil grubunun 
karbonu ile azot atomu arasında çift bağ ve karbonilin oksijeninde bir 
eksi yük oluşturur. Bu da amidleri aminlerden daha zayıf baz yapar.

Amidler oldukça polar bileşiklerdir, hidrojen bağı yaparlar. Amidlerin 
kaynama noktaları yüksektir. Ancak azota bağlı alkil grupları olduğunda 
amidlerin erime ve kaynama noktaları düşer. Amidler asit ve bazların 
sulu çözeltilerinde hidroliz olurlar. Amidlerle doğada oldukça sık 
karşılaşırız. Örneğin canlı organizmasında bulunan proteinlerin bir 
poliamid olduğundan daha önce söz etmiştik. Sentetik kaynaklı 
poliamidlere naylon 6,6 örnek verilebilir. 

+
R C NH2

O  

R C NH2

O  

Amidlerin ÖzellikleriAraştırma

Yetişkin bir insanın  
idrarında günde yaklaşık 30 g 
üre dışarı atılır.

O

NH2  C  NH2
Üre 

Sekonder (N atomuna bağlı bir H, bir R grubu bulunur.) ve tersiyer 
(N atomuna bağlı iki R grubu bulunur.) amidlerde azot atomuna bağlı 
bulunan alkil gruplarının yeri N- alkil şeklinde belirtilir. N şeklinde 
belirtilen azot atomudur.

CH3  C  NHCH3

O

N- Metilasetamid 

CH3  C  NCH3

C2H5O

N- Etil-N- Metilasetamid

1828’de Friderich Wöhler 
amonyum siyanatı kuru ku-
ruya ısıtarak üreyi sentezle-
di. Organik bir bileşik olarak 
kabul edilen ürenin inorganik 
bir madde olarak sınıflandırı-
lan amonyum siyanattan elde 
edilmesine kendi de inana-
madı ve deneyi birçok kez 
yineledikten sonra organik 
maddelerin inorganik madde-
lerden de elde edilebileceğini 
kabul etti. Bundan sonra or-
ganik kimyada hem deneysel 
hem de teorik alanda önem-
li gelişmeler oldu. Organik 
kimyanın gelişimi açısından 
önemli olan ürenin kullanım 
alanlarını araştırınız. Araştır-
ma sonuçlarınızı bir poster 
hazırlayarak arkadaşlarınızla 
paylaşınız.

H2N(CH2)6 NH2      +

1,6 -diaminoheksan
(Heksametilendiamin) (Adipik asit)

Heksandioik

HOC(CH2)4COH

O O

n n  

NH(CH2)6 NHC (CH2)4C +   (2n-1) H2O

O O

Naylon, bir poliamit
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Tepkime 3. ünitede öğrendiğiniz gibi bir kodenzasyon tepkimesidir. 
Naylon 6,6 oldukça geniş kullanım alanına sahiptir: plastik kaplar, 
döşemelik kumaş, iplik, paraşüt, balık ağı, yapay kan, v.b. Protein 
metabolizmasının en son ürünü olan üre yine karbonik asitten oluşan 
özel bir diamiddir. Üre ve formaldehit, endüstride önemli  polimerlerin 
oluşumunda çıkış maddesi olarak kullanılır. Bu polimerler döküm 
malzeme üretiminde, formikalarda, kontrplaklarda, yapıştırıcılarda, 
strafor (köpük) üretiminde ve tıpta ilaçların yapımında oldukça sık 
kullanılır. Üre aynı zamanda amonyaklı,  azotlu gübre yapımında 
oldukça önemlidir. 

Koku, koku alma duyusu ile hissedilen genelde çok küçük 
derişimlerde havada çözünmüş olarak bulunan kimyasal maddelerden 
her biridir. Bu kimyasal maddelerden bazıları meyve ve bitkilere kokuları 
veren esterlerdir.

Esterler, karboksilik asitlerin -OH grubunun yerine -OR grubunun 
geçmesiyle oluşur. Esterler IUPAC sistemine göre adlandırılırken 
oksijen atomuna bağlı alkil kısmı önce söylenir. Daha sonra asit adının 
sonundaki -oik eki yerine -oat eki getirilir. 

4.8.6 Esterler

Propanoik asit

O

CH3  CH2  C  OH
Metil propanoat

O

CH3CH2  C  OCH3

Metil etanoat

O

CH3  C  OCH3
Metil benzoat

O

 C  OCH3

Alkoller ve karboksilik asitlerden hatırlayacağınız gibi bir mol 
karboksilik asitle bir mol alkol, asit katalizörlüğünde ısıtıldığı zaman 
ester ve su oluşur. 

Alkol Asit Esterısı
+  H2OOHR C

O

OR C

O

OH+ R R
H

+ / ısı

Bu bir denge tepkimesidir. Ester verimini artırmak için dengeyi ürünler 
tarafına kaydıracak işlemler yapılmalıdır. Bu işlemlerden bir tanesi alkol 
veya asit miktarını arttırmak, diğeri oluşan suyu uzaklaştırmaktır.

Asetik asit Etil alkol Etil etanoatısı
+  H2OOHCH3 CH3CH3 CH2 CH2 CH3C

O

OC

O

OH+
H

+ / ısı
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Esterler NaOH, KOH gibi bazlarla tepkimeye girdiklerinde karboksilat 
tuzu oluşur. 

Baz katalizli ester hidrolizi sabunlaşma olarak bilinir. Hidroliz 
sonrasında karboksilat tuzunun asitlendirilmesi ile tuz, asit hâline geçer.

Yukarıda formülünü gördüğünüz etil asetat; yapay meyve esansları, 
aroma arttırıcılar, şekerleme, dondurma, kek ve yapay aromalarda 
kullanılır. Ayrıca etil etanoat; birçok yapıştırıcıda, boyada ve tırnak cilası 
yapımında çözücü olarak kullanılır.

Etil etanoat Etil alkolSodyum asetat

O O
H2O

CH3  C  OCH2CH3  +  NaOH    CH3   C  O-Na+ + CH3CH2  OH

Esterler asidik ve bazik ortamda hidroliz olabilirler. Esterler aşağıdaki 
tepkimede olduğu gibi asitli ortamda hidroliz olursa kendilerini oluşturan 
karboksilik asit ile alkolleri verir. 

Etil etanoat Etil alkolEtanoik asit

O O
H

+

CH3  C  OCH2CH3  +  H2O    CH3   C  OH  +  CH3CH2   OH

Esterler bazik ortamda hidroliz olursa karboksilat iyonu ve alkolleri,  
amonyakla tepkimelerinde ise amidleri oluştururlar. 

Kimyasal Özellikleri

Etil etanoat Etil alkolAsetat iyonu

O O
OH

-

CH3  C  OCH2CH3  +  H2O    CH3   C  O-  +  CH3CH2   OH

esterlerin adları çizelge 4.8.3’te verilmiştir. Ester molekülleri arasında 
hidrojen bağı olmadığından kaynama noktaları, aynı karbon sayısına 
sahip alkol ve karboksilik asitlerden daha düşüktür.

Ester molekülündeki oksijen, suyun hidrojeni ile hidrojen bağı 
yaptığından esterler suda çözünürler. Ester molekülünün zincir uzunluğu 
arttıkça hidrofob özelliği artar  ve dolayısıyla sudaki çözünürlük azalır. 

       O

CH3  C  OCH3

              O

C5H11  C  OC2H5

Metil etanoat Etil hekzanoat
(Suda çok çözünür.) (Suda az çözünür.)

! Kondenzasyon Tep-
kimeleri, 3.ünite, s. 202

Metil etanoat Metil alkolEtanamid

O O
H2OCH3  C  OCH3  +  NH3    CH3   C  NH2  +  CH3OH

Esterler hoş kokulu maddelerdir. Bu özelliklerinden dolayı parfüm 
yapımında kullanılırlar. Meyve ve çiçeklerin aromasına katkıda  bulunan 

Fiziksel Özellikleri
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Esterin Yapısı Esterin Adı Bulunduğu Doğal 
Doku  

CH3 C

O

O
Benzil 

etanoat
Armut , çilek, 

yasemin

C5H11 OC2H5C

O Etil 
hekzanoat 

Çilek 

CH3 CH3C

O

O
Metil 

etanoat Nane 

CH3

CH3

CH2 CHCH2C

O

O CH3
İzopentil 
etanoat Muz

CH3 C3H7C

O

O
Propil 

etanoat Armut

CH3 C8H17C

O

O

Oktil 
etanoat Portakal 

Çizelge 4.8.3 Meyve ve çiçeklerin aromasına katkıda bulunan esterlerden bazıları.

Yağ asitlerinin gliserinle oluşturduğu esterlere yağ denir. Yağlar, 
gliserinin triesterleri olduğundan trigliseritler olarak da adlandırılır. 
Aşağıdaki tepkimelerde görüldüğü gibi sıvı veya katı yağların 
hidrolizinden yağ asitleri oluşur. Birinci basamakta NaOH, ikinci 
basamakta asidik ortam gereklidir.

Gliseril stearat (katı yağ)
(Ester)

O

O

O

O

O

O

(CH2)16 CH3

(CH2)16 CH3

(CH2)16 CH3

C

C

C

CH

CH2

CH2
Gliserin

Stearik asit (yağ asiti)

3 (CH2)16 CH3

O

OHC+

OH

OH

OH

CH

1. NaOH, H2O, 
ısı

2. H
+

CH2

CH2
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Şekil 4.8.2 Doymuş ve doymamış yağ asitleri

Doymuş yağ asitleri 

HO2C

HO2C

HO2C

Doymamış yağ asitleri 

HO2C

Yağ asitleri, yapılarında C  C ikili bağı bulunup bulunmamasına göre 
doymamış ve doymuş yağ asitleri olarak sınıflandırılabilir. Yapılarında 
ikili bağ bulundurmayan yağ asitlerine doymuş yağ asitleri, yapılarında 
ikili bağ bulunduran yağ asitlerine doymamış yağ asitleri denir (Şekil 
4.8.2). 

Yağların özelliklerini yapılarındaki yağ asitlerinin doymuş ve 
doymamışlığı belirler. 

Doymamış yağ asitlerinin erime noktaları doymuş yağ asitlerinin 
erime noktasından daha düşüktür (Çizelge 4.8.4). Bunun nedenlerinden 
biri doymamış yağ asitlerinin yapılarında bir veya birden çok ikili bağ 
bulundurmalarıdır. Bu bağlar komşu moleküllerin bir araya gelmesini ve 
katı hâl oluşturmasını engeller. Bu durum yağın sıvılığını arttırır.

Doymuş yağ asitlerinin karbon zincirindeki bağlarının sigma bağı 
olması bağlı olan grupların sigma bağı etrafında serbestçe dönmesini 
ve çok sayıda geçici molekül şekli elde edilmesini sağlar. Doymuş yağ  
asitleri genellikle zikzak yapı oluşturur. Doymuş yağ asitinin oluşturduğu  
zikzak yapı, moleküllerin birbirine yaklaşmasına ve güçlü Van der Walls 
etkileşimlerine neden olur. Bu nedenle doymuş yağlar katıdır. 

Çizelge 4.8.4 Yağlardan elde edilen yağ asitlerinin erime noktaları

Yaygın 
adı

Karbon 
sayısı Yapısal formül e.n. oC

Doymuş 

Laurik 12 CH3(CH2)10COOH 44

Miristik 14 CH3(CH2)12COOH 58

Palmitik 16 CH3(CH2)14COOH 63

Stearik 18 CH3(CH2)16COOH 70

Doymamış

Oleik 18 CH3(CH2)7CH  CH(CH2)7COOH 13

Linoleik 18 CH3(CH2)4CH  CHCH2CH  CH(CH2)7COOH -5
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Doymamış yağlara sıvı yağlar da denir. Doymamış yağlar katalizör 
eşliğinde H2 gazı ile doygun hâle getirilir. Doygun hâle gelen yağ 
katılaşır. İstenilen katılıkta yağ elde etmek doyurma işleminin kontrolü 
ile gerçekleşir.

Gliseril tristerat (katı yağ)Gliseril trioleat (sıvı yağ) 

katalizör 

ısı 
3H2

+

O

O

O

O

O

O

C

C

C

CH2 (CH2)7CH

(CH2)7CH

(CH2)7CH

CH(CH2)7 CH3

CH(CH2)7 CH3

CH(CH2)7 CH3

CH

O

O

O

O

O

O

C

C

C

CH2 (CH2)16 CH3

(CH2)16 CH3

(CH2)16 CH3

CH

CH2
CH2

Doğal yağlar, yapılarında çeşitli yağ asitlerinin bulunduğu 
karışımlardır (Çizelge 4.8.5).

Çizelge 4.8.5 Bazı yağların yağ asidi bileşenleri (yaklaşık)

Yağ

Doymuş Asit %
Doymamış 

Asit %

C10ve 
daha 
azı

Laurik Miristik Palmitik Stearik Oleik Linoleik

Tereyağı 6-10 2-5 8-15 25-29 9-12 18-33 2-4

Sığır iç 
yağı - 0-2 2-5 24-34 15-30 35-45 1-3

Balık yağı - - 5-7 8-10 0-1 27-33 27-32

Zeytin 
yağı - - 0-1 5-15 1-4 67-84 8-12

Mısır 
yağı

- - 1-2 7-11 3-4 25-35 50-60

Fıstık 
yağı 

- - - 7-12 2-6 30-60 20-38

Hindistan 
cevizi 
yağı

12-17 40-50 15-20 9-12 2-4 0-1 0-1

Yağların bazik ortamda hidrolizinden yağ asitlerinin tuzları ve 
gliserin elde edildiğini ve tepkimenin sabunlaşma tepkimesi olduğunu 
öğrenmiştiniz. 
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Sabunlaşma tepkimesinde sodyum hidroksit kullanılırsa katı sabun; 
potasyum hidroksit kullanılırsa sıvı sabun elde edilir. Farklı yağlardan  
farklı amaçlar için kullanılan sabunlar elde edilir.

Aşağıda yüksek karbonlu doğal esterler olan yağlardan; tristearin, 
triolein, balmumu, lanonin ve tripalmitin ile ilgili bilgiler verilmiştir.

Tripalmitin (C51H98O6): Beyaz renkli, suda çözünmeyen sabun 
hazırlanmasında kullanılan moleküldür. 

Aşağıda sabunlaşmanın genel tepkime denklemi verilmiştir.

Tristearin ( C57H110O6 ): Hayvansal yağdan elde edilen trigliserittir. 
Ayrıca hurma gibi tropikal bitkilerde de bulunabilir. Suda çözünmez, 
mum ve sabun yapımında kullanılır.

O

O

O

O

O

O

C

C

C

CH2 CH3(CH2)16

CH (CH2)16

(CH2)16CH2

CH3

CH3

Triolein ( C57H104O6 ): Üç yağ asidi de oleik asit olan bir trigliserittir. 
Suda çözünmez, pek çok bitkisel yağda bulunur. Ayrıca zeytinyağının 
ana bileşiğidir.

Bal mumu: Arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında 
bulunan balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak, sarı kıvamlı 
maddedir. Balmumu dendiğinde arılardan elde edilen madde aklımıza 
gelir. Ancak endüstride de hazırlanabilir. Bal mumu % 74 palmitik asit, 
% 12 oranında diğer hidrokarbonlar, miristik alkol ve esterden oluşan 
bir karışımdır. Yumuşak şekil alıcı özelliği nedeniyle kalıp çıkarma ve 
heykel yapımında da kullanılır. Bazı bitkiler de arının petek için yaptığı 
bal mumuna benzer bir madde salgılar. Salgılanan bu madde sabun ve 
mum yapımında kullanılır.

Lanolin: Koyun yününden elde edilen doğal ve yenilenebilir bir 
maddedir. Uzun zincirli mum esterlerinden meydana gelmiştir. 8000-
20000 arası lanolin esteri olduğu tahmin edilmektedir. Bu lanolin 
esterleri 200 farklı lanolin asidi ve 100 farklı lanolin alkolünün farklı 
kombinasyonlarından oluşan kompleks bir yapıdır. Lanolinin hidrolizi 
lanolin asit ve lanolin alkolünü verir. Lanolin alkolleri zengin bir kolestrol 
kaynağıdır. 

Lanolin, yumuşatıcı ve hafif antiseptik özelliğinden dolayı kozmetik 
ürünleri ve sabun yapımında kullanılır. 

CH2  O  C  R

O

CH  O  C  R   + 3NaOH    3R  C  ONa  +  CH  OH

O

CH2  O  C  R
CH2  OH

CH2  OH

O

O

Sabun

Yağ
Gliserin

Resim 4.8.3 Sıcak suda eritilmiş 
balmumu

Resim 4.8.3 Koyun yününden kim-
yasal işlemlerle elde edilen lanolin

O O

O

O

C15H31OCCH2CHOCC15H31

C15H31

CH2

C

Tripalmitinin formülü



Aşağıda bungee jumping yapan kişiyi 
görüyorsunuz. Bungee jumping birçok kişinin 
“adrenalin hücumunun doruğu” olarak tanımladığı 
bir etkinliktir.

Adrenalin, böbrek üstü bezlerinin iç kısımları 
tarafından öz bölgede salgılanan bir hormondur. 
Bu hormonun görevi organizmayı ani harekete 
hazırlamaktır. Heyacan ve korku durumunda 
adrenalin salgılanması artar.

Adrenalin, insan vücudunun salgıladığı amindir. 

İçerik

4.9.1 Aminler
4.9.2	 Aminlerin	Adlandırılması
4.9.3	 Aminlerin	Elde	Edilme	Yolları
4.9.4	 Aminlerin	Özellikleri	ve	Yapıları

Aminler9
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4.9.1 Aminler
Aminler canlıların metabolizması için oldukça önemlidir. Pek çok 

bileşiğin yapısında aminler bulunur. Doğal aminlerin çoğu sinir hücreleri 
arasında uyartı iletiminde görev alır. Adrenalin bir amindir. B1 ve B6 
vitaminleri de amin yapısındadır. 

Aminler, amonyaktaki hidrojenlerin alkillerle yer değiştirmesiyle 
oluşan yapılar olarak düşünülebilir. Aminler, alkillenmiş amonyak 
olarak da tanımlanabilir. 

H
H

N
H

Amonyak

H

H

H C OH

CH3 OH
Metanol

Amonyak ve aminler 
yapı	 olarak	 birbirine	
benzer.

H

H

C OH

R

CH2
R OH

Primer alkol

Yanda verilen amonyak formülü ile yukarıda verilen metanol 
formülünü incelediğimizde merkez atoma bağlı H sayılarının eşit 
olduğunu görürüz. Alkollerde hidroksil grubunun bağlı olduğu  C'daki 
H'in yerine bir alkil grubu geçmesiyle primer, iki hidrojen yerine iki 
alkil grubu geçmesiyle sekonder, üç hidrojen yerine üç alkil grubu 
geçmesiyle tersiyer alkol oluştuğunu biliyoruz. Amonyak molekülünde 
de hidrojenlerin yerine alkil grubu geçerse aynı alkollerdeki gibi bir 
sınıflandırma yapılabilir mi? Aşağıda verilen aminleri alkollerdekine 
benzer şekilde sınıflandırınız. 

H
R

N
H R

R

N
H R

R

N
R

Aminlerin sınıflandırılması merkez azot atomuna bağlı olan alkil 
gruplarının sayısına göre yapılır. Azota bir, iki veya üç alkil grubu 
bağlanırsa sırasıyla primer, sekonder ve tersiyer amin yapısı oluşur. 
Aşağıda bunlara ilişkin örnekler ve bunların genel formülleri verilmiştir.

H
CH3 CH3

CH3 CH3

CH3CH3

N
H

N
H

N

Primer amin
(R  NH2)

Sekonder amin
(R2  NH)

Tersiyer amin
(R3  N)

CH3CH2CH2CH2NH2

c)

NH2

CH3  CH  CH2CH2CH3

a) b) CH3  N  CH2CH3

H
CH3

N
H

Aminometan

Alıştırma

Aşağıda formülleri verilen aminleri primer, sekonder ve tersiyer 
olarak sınıflandırınız. 
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(4-Klorobenzenamin)

Cl

p-Kloroanilin

NH2

Anilin
(Benzenamin)

NH2

4.9.3 Aminlerin Elde Edilme Yolları 
Aminler çeşitli yöntemlerle elde edilebilir. Aşağıda bu yöntemlerden 

bazıları verilmiştir.

Amonyak veya aminlerin ortaklanmamış elektron çifti taşıdığından 
söz etmiştik. Aminlerin, alkil halojenürle verdiği yer değiştirme 
tepkimesinde azot üzerindeki bu elektron çifti nükleofil gibi davranır. 
Tepkime nükleofilik yer değiştirme tepkimesidir. Alkil halojenürün 
amonyakla veya aminle tepkimesinden amin tuzu oluşur. Amin tuzunun 
NaOH'le tepkimesi amini verir. Genel tepkime denklemi aşağıdaki 
gibidir. 

1. Alkil Halojenürlerin Amonyakla Nükleofilik 
Yer DeğiştirmeTepkimesi

Etilamin
(Primer amin) (Sekonder amin) (Tersiyer amin)

Dietilamin Trietilamin

(CH3CH2)2NH (CH3CH2)3NCH3 CH2NH2

 Metiletilamin

CH3CH2CH2NH2
 Propilamin

CH3  NH  C2H5

Fenilendiamin

NH2NH2

Etilendiamin

H2N  CH2  CH2  NH2

+  NH3RX XRNH3

+

+

-

XRNH3
-

+  H2O+  NaXRNH2

NaOH

Etil bromür

Etilamin

Amin tuzu

Primer amin
CH3  CH2  Br  +  NH3 CH3CH2 NH3

+
Br

-

CH3CH2 NH3
+
Br

- NaOH CH3CH2NH2  +  NaBr  +  H2O

Aminler, IUPAC sisteminde amino grubunun (-NH2) hidrokarbon 
üzerinde bir sübstitüent olduğu düşünülerek amino alkan olarak 
adlandırılabilir.  

Aminlerin adlandırılması farklı şekillerde yapılabilir. Aminler genellikle 
azota bağlı alkil grubunu belirten sözcüğün sonuna amin kelimesi 
getirilerek adlandırılır.

4.9.2 Aminlerin Adlandırılması

Sekonder veya tersiyer aminler primer aminlerin N- sübstitüe türevi 
olarak adlandırılır. Primer amin en uzun karbon zincirini içeren amindir. 

N,N- Dimetilsiklohekzilamin

CH3 
 NH  CH2CH2CH3

N-Metilpropilamin 

1 1
2

3
4

5

6
2 3

CH3 CH3
N

Aromatik aminler, anilin 
türevi	olarak	adlandırılır.	

CH3  NH2
Aminometan 

CH3CH2  NH2 CH3CH CH2CH3
Aminoetan 

1 1 12 2 3 4

NH2
2-Aminobütan
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Amidlerin aminlere indirgenmesinde LiAlH4 kullanılır. Bu yöntemde 
primer, sekonder ve tersiyer amidlerin indirgenmesiyle primer, sekonder 
ve tersiyer aminler elde edilir.

2. Nitro Bileşiklerinin İndirgenmesi

3. Amidlerin İndirgenmesi

Elde edilen primer amin yeniden alkil halojenürle tepkimeye girerse 
sekonder aminler, sekonder aminlerden de tersiyer aminler elde edilir. 

Tersiyer aminlerin alkil halojenürlerle tepkimesinden amonyum tuzu 
elde edilir. 

Bu tür ardışık tepkimelerde tek bir ürün oluşmaz. Primer, sekonder ve 
tersiyer aminlerle birlikte amonyum tuzları da oluşur. Amonyak miktarı 
alkil halojenürlerden fazla alınırsa primer amin yüzdesi, alkil halojenür 
fazla alınırsa tersiyer amin ve amonyum tuzu yüzdesi fazla olur. Bu 
yöntemin aminlerin sentezinde uygulama alanı sınırlıdır. Bu nedenle 
primer ve sekonder aminlerin eldesinde özel yöntemler kullanılır.

Alifatik ve aromatik nitro bileşikleri katalitik hidrojenleme veya metal 
tozu ve asidin tepkimesi sonunda açığa çıkan hidrojenle indirgenerek 
primer aminleri verir. Katalitik hidrojenlemede genellikle Ni veya Pt 
katalizörler kullanılır. 

Trimetilamin Amonyum tuzu

(CH3)3N + CH3  Cl  (CH3)4N
+ Cl-

TrimetilaminDimetilaminMetilamin
(Primer amin)

NH2CH3
(CH3)2NH (CH3)3N

ClCH3 ClCH3

CH3CH2CH2NO2  CH3CH2CH2NH2

Fe, HCl

Isı

NO2 NH2H2- Pt 

O
LiAlH4

Primer amid Primer amin

CH3  CH2  NH2CH3  C  NH2

O

CH3  C  N(CH3)2

Tersiyer amid Tersiyer amin

CH3CH2  N(CH3)2

LiAlH4

O

CH3  C  NHCH3

LiAlH4

Sekonder amid Sekonder amin

CH3  CH2  NHCH3

(Sekonder amin) (Tersiyer amin)
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(CH3)3N (CH3)2NH CH3NH2 NH3
> > >

Aşağıda metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin buhar fazındaki bazlık 
güçleri verilmiştir.

Amindeki metil grubunun sayısı arttıkça yukarıdaki açıklamaları göz 
önünde bulundurarak aminin bazlık gücünün arttığını söyleyebiliriz. 
Ancak aminlerin buhar fazındaki bazlık güçleri sulu fazdakinden farklıdır.

Alifatik aminlerle aromatik aminlerin Örneğin anilin ile aminoetanın 
bazlık kuvvetini karşılaştırdığımızda, anilinin daha zayıf baz olduğunu 
görürüz. Aromatik aminlerde azotun ortaklaşılmamış elektronu halkanın 
elektron çekme özelliğinden dolayı halkaya dağılır. Bu durum azotun 
proton yakalamasını zorlaştırarak bazlığı azaltır. 

Aminler ligand özelliklerinden dolayı metal atomuyla bileşik 
oluştururken serbest elektron çiftiyle metal atomuna bağlanır ve 
kompleks bileşik oluşturur. 

Trietilaminin bakırla oluşturduğu kompleks bileşikte trietilamin 
liganddır. Etilendiamin ve EDTA da ligandlık özelliği gösteren 
bileşiklerdendir (Resim 4.9.1). 

NH2

pKa: 4,58 pKa: 10,75

aminoetanAnilin

Amin

CH3 CH2 NH2

Aromatik ve alifatik aminin 
pKa	değerleri

Resim 4.9.1 CuSO4.5H2O çö-
zeltisine	 2-3	 damla	 trietilamin	
ilave	 edilirse	 trietilaminin	 ba-
kır	kompleksi	oluşur.	Bu	komp-
leks	oluşumunu	laboratuvarda	
yapabilirsiniz.

Bakteri	 kaynaklı	 hastalıklar-
da	vücudun	ateşi	yükseltme-
sinin	arkasında	şelat	 oluşu-
mu	 yatar.	 Yüksek	 sıcaklık,	
bazı	 demir	 şelatlaştırıcı	 li-
gandların	 sentezleme	 yete-
neklerini	azaltarak	bakterile-
ri öldürür.

4.9.4 Aminlerin Özellikleri ve Yapıları

Amonyak ve aminlerin yapılarında ortaklanmamış elektron çifti 
olduğunu öğrenmiştiniz. Azot, bu elektron çiftini elektron eksiği 
olan atom, iyon veya moleküllere verebilir. Lewis asit-baz tanımını 
hatırlarsanız, elektron çifti verebilen bazdır. Bu nedenle aminlerin Lewis 
yapılarından dolayı baz olduğu söylenebilir. 

Amonyak ve aminlerin yanda verilen pKa değerlerini incelediğimizde 
aminlerin amonyaktan daha güçlü baz olduklarını söyleyebiliriz. Bunun 
nedeni aminlerin molekül geometrisi ve alkil gruplarıdır. 

Aminlerde azot atomu sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Alkil grupları 
düzgün dörtyüzlünün üç köşesine bağlanır. Alkil grupları elektron 
saldıklarından asit-baz tepkimesinde azot atomunun elektron yoğunluğu, 
azotun protona elektron sunma yeteneği artar. Böylece proton bağlama 
gücü yani bazlığı artar.

pKa 10,64
NH2

CH3

10,75

CH3 CH2 NH2
9,26
NH3

Amonyak ve alifatik 
aminlerin	pKa	değerleri

pKa	değeri	ne	kadar	büyük	
olursa	amin	o	kadar	kuvvetli	
bazdır.

H3C     N   +   H  OH     CH3     N   H +  OH
_+

CH3, elektron salar (CH3 )

N

R
R

R
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N  CH2

HOOC  CH2

CH2COOH

CH2COOH

HOOC  CH2

 CH2  N

EDTA‘nın karboksil grubundaki 4 tane hidrojeni iyonlaşabilir.                  
4 oksijen ve 2 azot atomu ile 6 koordine kovelent bağ yaparak metal 
atomuna bağlanır. Bu şekilde oluşan bileşiklere şelat denir. Şelat 
kelimesi Latince “yengeç-kıskaç” anlamına gelir. 

Şekil 4.9.1’de EDTA’nın bakır ile oluşturduğu kompleks yapısı 
verilmiştir. Şekilde kırmızılar oksijen atomunu, yeşiller azot atomunu 
göstermektedir. EDTA bakır metaline 4 oksijen, 2 azot atomu ile 6 
koordine kovalent bağ ile bağlanmıştır. EDTA, metal atomuna altı atom 
ile bağlandığı için altı dişli liganddır. 

Mayonez, salata sosu gibi birçok işlenmiş gıda kullanıma hazır hâle 
getirilirken metalik yüzeylerle temas hâlindedir. Bu durumda metalik 
yüzeylerden metallerin gıdaya bulaşması kaçınılmazdır. Bu tür gıdalara 
üretim aşamasında koruyucu olarak 

EDTA (etilendiamin tetra asetik asit)  katılır. Gıdaya katılan EDTA  
yüzeylerden bulaşan metal katyonu ile kuvvetli bir şekilde bağlanarak 
kompleks oluşturur.  EDTA’nın metallerle kompleks oluşturması (şelat) 
gıdalara ve biyolojik numunelere koruyucu olarak katılmasını sağlar. 
EDTA suyun sertliğini belirlemek için de kullanılır. Bu analizde EDTA Ca2+ 
ve Mg2+ ile bağ yaparak kompleks oluşturur. 

EDTA titrasyonda indikatör görevi yapar. Titrasyonda kullanılan EDTA 
metal iyonlarının tamamıyla kompleks bileşik oluşturur. Daha sonra 
damlatılan bir damla EDTA renk değişimine neden olur.

Kompleks yapıcı ligandlar arasında en önemlisi EDTA’dır. Aşağıda 
EDTA molekülü verilmiştir.

Şekil 4.9.2 Demir EDTA 
kompleksi

İki	atomdan	bağlanan	
ligandlara iki dişli ligand 
denir. Etilen diamin  
(NH 2- CH 2- CH 2- NH 2) 
bir	 metal	 atomuna	 iki	
azot atomu üzerinden 
bağlanır.	 Bu	 nedenle	
etilen	 diamin	 iki	 dişli	
liganddır.

Şekil 4.9.1 EDTA’nın	bakır	
ile [Cu(EDTA)]2-komplek-
sini	oluşturması

Şekilde	 kırmızılar	 oksi-
jen	 atomunu,	 yeşiller	 azot	
atomunu	göstermektedir.

Cu

-

NN

O

O O

O

Okuma Metni

O

O

C

O

C

O

O

C

CO

O

O

N

N

CH2
CH2

CH2

CH2

CH2
CH2

Fe
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Amino Asit ve Proteinlerde İzoelektrik Nokta

+

Katyon hali pKa1= 2,3 

CH COOH

NH3

CH3

Anyon hali pKa2= 9,7 

CH COOCH3

NH2

-

Ip 6= = 2,3+9,7
       2

Alaninin izoelektrik noktası 

EDTA Fe3+ ile şelat oluşturduğu zaman oksijen ve azot atomları 
oktahedralin köşelerine yerleşir. Merkezde Fe3+ bulunur. EDTA bir 
yengecin kıskacı gibi Fe atomlarını sarar (Şekil 4.9.2).

EDTA’nın metal atomu ile oluşturduğu komplekste metal iyonu ile 
ligandlar arasında koordine kovalent bağlar oluşur. Bu bağlardaki her iki 
elektron da ligandın elektronlarıdır. O hâlde ligand bir Lewis bazı, metal 
iyonu ise Lewis asididir. 

Amino asitlerin asit ve bazlarla tepkime vererek tuz oluşturduklarını  
öğrenmiştiniz. Amino asitler suda çözündüklerinde iç tuz yapısını 
genellikle korurlar. Amino asitler suda çözündüklerinde amino asidin 
eksi, artı ve dipolar iyon formu dengededir. Bazı pH’lerde dipolar iyon 
derişiminin  maksimum ve bu iyon derişiminin anyon, katyon derişimine 
eşit olduğu noktaya izoelektrik nokta denir. 

Başka bir ifadeyle elektriksel alanda amino asit moleküllerinin anot 
ve katoda göçmediği yüksüz bir molekül gibi davrandığı uygun pH, 
o amino asidin izoelektrik noktasıdır. Amino asit ve proteinler için 
izoelektrik nokta önemli bir özelliktir. 

İzoelektrik nokta pI ile gösterilir. Bir amino asidin izoelektrik noktası 
pKa1 ve pKa2 değerlerinin ortalamasıdır. Örneğin alaninin izoelektrik 
noktasını hesaplamak istediğimizde alaninin katyon ve anyon hâlinin 
pKa’larının ortalamasını almamız gerekir.

İzoelektrik noktalar, elektriksel alanda iyonların hareketi ile ölçülebilir  
(Şekil 4.9.3).

Yüksek

Anot Katot 

İzoelektirik

 pH

Düşük

pH

pH

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-CHCOO

NH2

CH3

+ NH3

COOHCHCH3

Şekil 4.9.3 Alaninin	elektiriksel	alanda	pH'ye	göre	göçü

-CHCOOCH3
+NH3

Resim 4.9.2 Elektroforez	cihazı

! Amino	Asitler	ve	Protein-
ler,	4.	ünite,	s.284
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Aşağıdaki boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz. 

1. Aminler alkillenmiş................olarak tanımlanabilir. 

2. Aromatik aminler ..................türevi olarak isimlendirilebilir.

3. Nitro bileşiklerin indirgenmesi............verir.

4. Amino asitlerde hem asidik hem de  bazik grup bulunduğundan    
.......... maddelerdir.

5. Amino asidin anot ve katoda göç etmediği uygun pH’ye amino 
asidin............................noktası denir. 

6. EDTA metal atomuyla.............................oluşturması nedeniyle 
gıdalara ve biyolojik numunelere koruyucu olarak katılır.

7. Proteinler, amino asitlerin...............bağları ile oluştuğu için amino 
asitlere benzer özellik gösterir.

Proteinler, amino asitlerin peptit bağlarıyla oluştuğu için amino 
asitlere benzer özellikler gösterir. Proteinler, amino asitler gibi amfoter 
maddelerdir. Hem asit hem baz gibi davranma özelliklerinin yanında iç 
tuz oluşturma özellikleri de vardır. Proteinlerde de bir izoelektrik nokta 
vardır. İzoelektrik nokta elektriksel alanda iyonların göçünü ölçme işlemi 
olan elektroforez ile saptanır. Aynı zamanda elektroforez, bir elektrik 
alanında yüklü taneciklerin hareketine dayanan ayırma ve saflaştırma 
yöntemidir. 

Elektroforez protein karışımlarının analizine uygulanır. Proteinlerdeki 
amino asitlerin belirli bir pH’de asit-baz özellikleri ve net yükleri 
farklıdır. Net yükleri farklı olduğu için elektrik alanındaki hareketleri de 
farklı olacaktır. Proteinde bulunan amino asitler, elektroforez yöntemi 
kullanılarak bu şekilde birbirinden ayrılır.

Alıştırma
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Aşağıdaki resim siyah-beyaz olsaydı resim, sizde  
aynı etkiyi uyandırabilir miydi? Evimiz, yaşadığımız 
odadaki eşyalar, giydiğimiz giysiler sadece siyah-
beyazdan oluşsaydı ne olurdu? 

İnsanlar doğadaki renkleri yaşamımıza 
katabilmek amacıyla çeşitli arayışlara girmiş ve 
boyaları keşfetmişlerdir. Boyar maddelerin büyük bir 
kısmını azo boyalar oluşturur. Azo boyalar benzen 
türevleri arasında yer alır. 

İçerik

4.10.1 Fenoller
4.10.2	 Fenol	Üretimi	ve	Kullanım		
	 Alanları
4.10.3 Anilin ve Anilinden Türeyen  
 Polimerler
4.10.4	 Aromatik	Bileşiklerin	Nitrolama		
 ve Sülfolama Tepkimeleri 
4.10.5	 Aromatik	Nitro	ve	Sülfo			
	 Bileşiklerinin	Kullanım	Alanları	

Yaygın Benzen Türevleri10
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4.10.1 Fenoller

4.10.2 Fenol Üretimi ve Kullanım Alanları

Hastaneye gittiğimizde ilk algıladığımız hastane kokusudur. Bu koku 
dezenfektan olarak kullanılan krezolun sulu çözeltisi lizolden kaynaklanır. 
Krezol küçük moleküllü fenoldür. Aromatik halkaya -OH bağlanmasıyla 
oluşan bileşiğe fenol denir. Fenol, C6H5OH kapalı formülüne sahip 
beyaz kristal yapılı moleküler bir katıdır. Bazı bitkilerin kokuları bitkinin 
bünyesindeki fenolden kaynaklanır. Örneğin kekik yaprağına, karanfil 
çiçeğine ve yağına kokusunu veren, bitkinin bünyesindeki fenoldür.

Fenoller yapısal olarak alkollere benzer. Ancak alkollerden daha 
güçlü, karboksilik asitlerden daha zayıf asittir. pKa değeri 10'dur. Bunun 
nedeni aromatik halka üzerinde bulunan -OH’in hidrojeni gevşek tutması 
ve oluşturacağı fenoksit anyonunun fenolden daha kararlı olmasıdır. 
Kısaca fenoksit anyonundaki negatif yük, rezonans yardımıyla halkaya 
dağıldığı için fenol asidiktir.

Fenol

OH

Fenoksit	iyonunun	rezonans	yapıları

H
+

+

Fenol

OH (-)
O  

(-)

O  
(-)

O  

(-)

O  

Fenol, kömür katranı ve halobenzenlerden üretilir. Kömür katranı, 
çoğu aromatik bileşik olan pek çok kimyasal maddenin karışımıdır. 
Kömür katranının 200-270 oC arasındaki destilasyonundan naftol-fenol 
ve krezol karışımı elde edilir. Ortaya çıkan bu karışım soğutulunca 
naftalin dediğimiz kristal şeklindeki ürün dibe çöker. Çöken naftalin 
santrifüjlenerek karışımdan ayrılır. Fenol ve krezol %10'luk NaOH ile 
ekstrakte edilerek fraksiyonlu destilasyonla ayrılır.

Fenol, halobenzenlerden klorbenzenin hidrolizi ile de elde edilir. Bu 
yöntemde klorbenzen 350 oC'ta ve yüksek basınç altında sulu sodyum 
hidroksit (%10 NaOH) çözeltisiyle ısıtılır. Sodyum fenoksit oluşur. Oluşan 
sodyum fenoksit asitle tepkimeye girdiğinde fenol oluşur. Tepkime 
aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

Fenol zayıf asit olduğundan antiseptik etkileri vardır. Bu nedenle  bazı 
ilaçların yapımında kullanılır. Bunun yanında fenol; formaldehit, bakalit, 
aspirin ayrıca novalak denilen sentetik reçine yapımında da kullanılır. 
Fenoller gıda yağlarında bulunan alkenleri parçalama özelliğine sahip 
peroksi radikalleri ile tepkimeye girerek antioksidan olarak gıdalarda 
kullanılırlar.

350oC

200 atm

Klorobenzen Sodyum fenoksit

Sodyum fenoksit

+  2NaOH +  NaCl +  H2O

Cl ONa

Fenol

+  HCl +  NaCl

ONa OH

Rezorsin antiseptik olarak 
fenol  formaldehit reçinelerinde 
katkı	maddesidir.

Hidrokinon indirgen olarak 
fotoğrafçılıkta	kullanılır.

OH

OH

OH

OH

Resim 4.10.1 Kekik	 yaprağının	
kokusu	fenolden	kaynaklanır.
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4.10.3 Anilin ve Anilinden Türeyen Polimerler

Anilin Anilinyum iyonu

Anilin, alifatik aminlerden daha zayıf bazdır. Anilin bir proton 
yakaladığında anilinyum iyonu oluşur. Anilinyum iyonunun iki rezonans 
yapısı olduğu için anilinden  daha kararsızdır. Bu da anilini daha zayıf  
baz yapar. Zayıf baz olmasının bir diğer nedeni de fenil grubunun daha 
elektronegatif olmasıdır. 

Anilinin ticari amaçlı ilk kullanımı, 1856 yılında William H.Perkin 
(Vilyım H. Perkin)'in anilini kromik asitle tepkimeye sokmasıyla başlar. 
Amacı kinin (Şekil 4.10.1) elde etmektir. Ancak leylak renginde ilk 
sentetik boyayı elde eder. Anilin, kömürün damıtılması sonucu elde 
edilen ürünlerde bulunduğu için anilin içeren boyalar, kömür katranı 
boyaları adıyla anılır. Fotoğrafçılıkta, matbaacılıkta kullanılan bu tür 
boyalara aynı zamanda anilin boyaları da denir. 

Anilin özellikle deri ve ahşap boyalarının yapımında kullanılır. Anilinin 
asidik ortamda kimyasal ve elektrokimyasal olarak yükseltgenmesiyle 
polianilin elde edilir.

Polianilin (Şekil 4.10.2), iletken polimerler arasında yer alır. İletken 
polimerler metaller kadar iletkendirler. Korozyona uğramamaları da 
onların tercih edilmelerini sağlar. İletken polimerlerin yükseltgenme ve 
indirgenme hâli arasındaki oksidasyon basamaklarına getirilebilmeleri, 
şarj edilebilir bataryalarda kullanılmalarını sağlar. İletken polimerler 
gözenekli yapıya sahip olduklarından mebran olarak gaz ve sıvıların 
ayrılmasında kullanılabilirler. Korozyona uğramadıkları için metalik 
yüzeyleri kaplamada kullanılırlar.

+  H2O +  OH

+
NH2

NH3

Aromatik bileşiklerde en çok gerçekleşen tepkimeler halkada bulunan 
hidrojenlerden birinin bir atom veya grupla yer değiştirdiği elektrofilik 
yer değiştirme tepkimeleridir. Aşağıda benzenin yer değiştirme 
tepkimelerinden nitrolama ve sülfolama tepkimeleri verilmiştir.

Benzenin nitrolanmasında derişik nitrik asit kullanılır. Tepkimede 
nitrik asitle beraber sülfürik asit karışımı kullanılırsa  tepkime daha hızlı 
gerçekleşir. 

İlköğretim çağlarında sıkça kullandığımız boyası azalınca arkasını 
açıp kolonya koyarak tekrar yazmasını sağladığımız Resim 4.10.2’deki 
ispirtolu kalemleri hepiniz hatırlamışsınızdır. Bu kalemlerde kullanılan 
boyalar, alkolde çözünen anilin boyalardır. 

1826 yılında Otto Unverdorben (Otto Anverdorpen) tarafından indigo 
adlı bitkisel boyanın damıtılmasıyla anilin elde edilmiştir. Anilin aromatik 
aminlerin ilk üyesidir. Anilin, benzen halkasındaki bir hidrojen atomu 
yerine amino (-NH2) grubunun geçmesiyle oluşan bir bileşiktir.

n 

N N

H H

Resim 4.10.2 İspirtolu	
kalem

Şekil 4.10.2 Polianilin formülü

Şekil 4.10.1 Kinin formülü

Nitrolama

4.10.4 Aromatik Bileşiklerin Nitrolama 
ve Sülfolama Tepkimeleri

N

N
HO

O



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ

308

Nitronyum iyonu (elektrofil) benzen halkasının pi bağındaki iki 
elektronu kullanarak halkadaki karbon atomundan biriyle bir sigma bağı 
oluşturur. Elektrofilin bağlandığı karbon sp3 hibritleşmesi yapmış duruma 
gelir. Benzen elektrofile karşı elektron verici (nükleofil) olarak davranır. 

Nitrolama tepkimesinin mekanizması aşağıdaki gibi gerçekleşir. 
Tepkimede kullanılan sülfürik asit nitrik asidi protonlar. Tepkime sonunda 
nitronyum iyonu ile su çıkar. 

Nitronyum iyonu arenyum iyonunu oluşturur. Oluşan arenyum iyonu 
bir Lewis bazına proton verir, nitrobenzen oluşur. 

Benzen nitrolandığında oluşan nitro benzen, ikinci defa 
nitrolandığında aşağıdaki tepkime gerçekleşir. 

Aynı şekilde fenol nitrolandığında; 

 tepkimesi gerçekleşir.

NO2

NO2H+

Nitrobenzen

+ +H

H

O  +
HH

H

O  

+

Arenyum iyonu

NO2 NO2
NO2

H

+ +

H H

N+
O  

O  

+

p-dinitrobenzen
(%1)

NO2

HNO3/H2SO4

-H2O

NO2

NO2
NO2

NO2
NO2

NO2

Nitrobenzen
m-dinitrobenzen

(%93)

+ +

o-dinitrobenzen
(%6)

-H2O

OH OH

NO2

NO2

NO2Fenol

p-nitrofenol
(% 60)

OH

o-nitrofenol
(% 40)

OH

m-nitrofenol
(% 0)

+ +

Nitronyum iyonu

N NH

H
+ +

O  

O  

O  

O  +
O  +  H2O

Mekanizma

HNO3/H2SO4

H N NH

H
+ +

+  HSO4
-O  

O  O  

O  O  +
O  +  H  OSO3H
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Nitrobenzen ve fenolün nitrolanmasında tepkimeye katılan grup 
(-NO2) aynı olmasına rağmen m-dinitrobenzenin % 93, m-nitrofenolün 
% 0 oluşmasının nedeni ne olabilir?

 Nitrobenzenin azot atomunda pozitif yük bulunur. Yeni bağlanacak 
olan -NO2 grubu rezonanstan dolayı kısmi pozitif yük taşır. İki grupta 
bulunan pozitif yükler birbirini iteceğinden yeni bağlanan -NO2 grubu 
meta konumuna bağlanır. Nitro grubu, meta yönlendirici gruptur. Fenolde 
bulunan -OH halkaya elektron sağladığından bağlanacak -NO2 grubunu 
orta veya para konumuna yönlendirir. -OH orto ve para yünlendirici 
gruptur. Bu nedene oluşan p-nitrofenol ve o-nitrofenol yüzdeleri fazladır. 
Kısaca, aromatik halkada bağlı bulunan atom ve gruplar yeni bağlanan 
atom ve grubun konumunu belirler.

Oluşan p-metilbenzensülfonik asit yüzdesi fazla olduğundan metil 
grubunun orto ve para yönlendirici grup olduğunu söyleyebiliriz. 
p-metilbenzen sülfonik asit, NaOH ile tepkimeye girdiğinde p-metilbenzen 
sülfonat elde edilir.

Diğer alkil benzen sülfonatlar da benzer şekilde elde edilir. 

Sülfo bileşikleri suda çözünürken nitro bileşiklerinin sudaki 
çözünürlüğü yok denecek kadar azdır.

(toluen)
p-metilbenzensülfonik 

asit
m-metilbenzensülfonik 

asit
o-metilbenzensülfonik 

asit
(% 79) (% 8) (%13)

H2SO4

CH3
CH3 CH3 CH3

Metilbenzen
SO3H

SO3H

SO3H

+ ++

CH3 CH3

SO3H

+  NaOH

SO3Na
p-metilbenzensülfonat

+  H2O

Benzenin sülfolanma tepkimesinde derişik sülfürik asit kullanılır. 
Aşağıdaki tepkimede olduğu gibi derişik sülfürük asidin denge 
tepkimesiyle oluşan kükürt trioksit elektrofil, benzen nükleofil olarak 
bağlanır. Elektrofilin benzen halkasına bağlanmasıyla benzen sülfonik 
asit oluşur. 

Benzenin sülfolanmasında olduğu gibi toluenin sülfolanması da 
derişik sülfürük asitli ortamda gerçekleşir. 

H2SO4

Benzensülfonik asit 

+ S

O

O  O  

SO3H
2H2SO4   SO3+ H3O

+ + HSO4
-

Sülfoloma
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Pikrik asit (2,4,6 trinitro fenol)

OH
NO2 NO2

NO2

Pikrik asit kuvvetli asittir. 
Fenolün	 damıtılması	 ile	 elde	
edilir.	 Şiddetle	 patlayabilir.	
Bu	 özelliğinden	 dolayı	
patlayıcı	 olarak	 kullanılır.	
Boya	 sanayiinde	 sarı	 boya	
olarak,	 antiseptik	 ve	 büzücü	
etkisinden	dolayı	da	yaraların	
tedavisinde	kullanılır.

Birçok endüstriyel malzemenin çıkış maddesi benzendir. Aromatik 
nitro ve sülfo bileşiklerinin de benzenden elde edildiğini öğrendiniz. 
Özellikle boya ve deterjan endüstrileri büyük oranda bu maddeleri 
kullanmaktadır. Organik boyar maddelerin en önemli sınıfını azo 
boyar maddeler oluşturur. Azo boyalar yapısında bir veya daha fazla 
-N=N- grubu içeren bileşiklerdir. İlk azo boya 1858 yılında Peter 
Griess tarafından sentezlenmiştir. Bu boya anilin sarısı olarak bilinen 
p-aminoazobenzendir. 

Tüm azo boyalar renklidir. Azo boyalar tekstil, gıda, ilaç, kozmetik, 
ürünleri, fotoğraf filmi ve plastik gibi birçok maddenin renklendirilmesinde 
kullanılır. 

Azo boyalarda boyaya renk verici ışığı absorblayıcı kısım -N=N-dir. 
Doğal boyar maddelerde azo grubuna rastlanmaz. Azo boyalar sentetik 
olarak elde edilir. Aşağıda sentetik olarak elde edilen limon sarısı olarak 
bilinen tartrazin adlı gıda boyasının molekülü verilmiştir.

Boyar madde molekülünde, iki aromatik halka, yukarıda görüldüğü 
gibi  -N=N- grubuyla birbirine bağlanır. Pi elektronlarının delokalizasyonu 
arttığı için ışığın soğrulması görünür bölgede gerçekleşir. Bu durum, 
azo bileşiklerinin genellikle parlak renkli olmasını sağlar. 

Boyar maddelerde bulunan -SO3H, -SO3Na, -OH gibi gruplar 
boyar maddeye suda çözünebilme özelliği verir. Azo boyalarının suda 
çözünebilmesi ve liflerin polar yüzeylerine tutunabilmeleri için bir ya da 
daha fazla -SO3Na grubu  içermeleri gerekir. Deterjanlarda da -SO3Na 
hidrofilik (polar) kısımdır. Deterjanları hidrokarbon kısmı hidrofobtur. 
Deterjanların çoğu, yapılarında benzen halkası taşırlar. Bu tür 
deterjanlara alkil benzen sülfonat deterjanları (sentetik deterjanlar) 
denir. Alkil benzen sülfonatlardan dodesil benzen sülfonat (DBB) ve 
lineer alkil benzen sülfonat (LAB) deterjan yapımında kulllanılır. Ancak 
DBB’nin doğadaki mikroorganizmalar tarafından parçalanamaması, yer 
altı sularında birikmesi ve zehir etkilerinin olması nedeniyle deterjan 
olarak kullanılması yasaklanmıştır. Bunun yerine mikroorganizmalar 
tarafından parçalanabilen LAB, deterjan yapımında kullanılmaktadır. 

Sentetik deterjanlar sabunlarla aynı işleve sahiptirler. Diğer 
deterjanlarda olduğu gibi bunlar da polar olmayan uzun hidrokarbon 
kısmı ile polar olan kısımdan oluşur. Sentetik deterjanların çoğunun 

NO2 NO2

NO2

CH3

Trinitrotoluen (TNT)

Sülfürik asitli ortamda 
toluenin	 nitrolanması	 sonucu	
oluşur.	Trinitrotoluen	 ısı	 etkisi	
ile	patlar.	Patlayıcı	üretiminde,	
top	 mermileri	 ve	 mayın	
yapımında	kullanılır.	

Sodyum p-dodesil benzen sülfonat

CH3(CH2)11 SO3
-Na+

DBB

SO3
-Na+

LAB

SO-
3Na+

(CH3)2N N N SO3
- Na+

Asit-baz	 titrasyonlarında	
kullanılan	 metil	 oranj,	 bir	 azo	
boyadır.

4.10.5 Aromatik Nitro ve Sülfo Bileşiklerinin 
Kullanım Alanları

Polar grup

Işığı absorblayan kısımNaO3S

NaOOC

SO3Na

OH

N
NN

N
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polar grubu sodyum sülfonat veya sodyum sülfattır. Bu gruplar suda 
çözünebildiklerinden sentetik deterjanların sert sularda bile işlevlerini 
yapabilmesine neden olur. 

Benzoik asit; kuru erik, elma, sarımsak ve tarçın gibi gıdalarda doğal 
olarak bulunur. Karboksil grubunun benzen halkasına bağlanmasıyla 
oluşan aromatik karboksilik asittir. Aromatik asitlerin ilk üyesidir. 
C6H5COOH formülüne sahiptir. 

Benzoik asit, gıdalarda mikrobik bozulmayı önler. Meyve suyu, 
reçel, marmelat, gazlı içecekler, ketçap ve turşu yapımında kullanılır. 
Ancak suda az çözünen benzoik asidin sodyum benzoat tuzu hâlinde 
kullanımı daha uygundur. Ayrıca benzoik asit, sodyum benzoat ve 
sentetik plastiklerin elde edilmesinde, pamukluların boyanmasında ve 
tütün ilaçlamada kullanılır.

Yaşantımızı oldukça kolaylaştıran plastik malzemelerin sıkça 
kullanılması çevre kirliliğini de beraberinde getirir. Bunu engellemek 
için bu malzemeleri toplayıp yeniden değerlendirebiliriz. Örneğin 
su ve meşrubat şişelerinin (Resim 4.10.4) yapımında kullanılan poli 
(etilen tereftalat), polyester iplikler hâline getirilerek döşemelik kumaş 
olarak kullanılabilir. Bu maddelerin yapımında kullanılan ftalik asit, 
benzendikarboksilik asittir. Ftalik asidin m-ftalik asit ve p-ftalik asit 
olmak üzere izomerleri vardır. 

Tereftalik asidin asit katalizli tepkimesi ve glikollerle esterleşmesinden 
poli (etilen tereftalat) elde edilir. Bu tepkime karboksilik asit grubunda 
bulunan monomerlerle kondensasyon polimerizasyonu  sonucunda 
oluşur. 

Poli (etilen tereftalatın)nin erime noktası 270 oC’tur. Lifin eritilip 
eğrilmesi ile dakron (Resim 4.10.5) ve terilen oluşur. Ayrıca tereftalat 
esterlerinden polyester şişeler, tekstil ipliği ve dokumalar yapılabilir. 
Ses ve görüntü kasetlerinin çok ince şeritleri ve bilgisayar disketlerinin 
yapımında kullanılır. Aşınmaya dirençli olduklarından bu ürünler birçok 
kez kullanılabilir.

Ftalik asit
(Benzen 1,2 
dikarboksilik  asit)

COOH

COOH

(m-ftalik asit)
İzoftalik asit

COOH

COOH

(p-ftalik asit)
Tereftalik asit

COOH

COOH

Resim 4.10.5 Dakron

Resim 4.10.4 Polyester	şişeler

Benzoik asit formülü

COOH

Resim 4.10.3 Kuru erikte 
benzoik	asit	bulunur.

+ H2O
Poli
(etilen 
tereftalat) 

CH2 CH2 OH OHHO HO

O O

C C+

CH2 CH2

Poli (etilen tereftalat) 
n

O O

O O

C C

-H2O

Benzoik Asitin Yapısı ve Kullanım Alanları

Ftalik Asit Yapısı ve Kullanım Alanları
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Alkol,   aromatik,   hidrokarbon,   alken,   alkan,   alkin,    diol, OH grubu, polialkol,   alifatik,   alken   

ÜNİTE DEĞERLENDİRME SORULARI

A. Aşağıdaki metinde numaralandırılmış boşlukları kutuda verilen kelimelerden uygun olan ile 
tamamlayınız. Kelimeleri birden fazla boşluk için kullanabilirsiniz.

C. Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

Yapısında sadece C ve H bulunduran bileşiklere....................................(1)denir..................... (2) 

alifatik ve aromatik olarak sınıflandırılır. Alifatik hidrokarbonlardan C atomları arasında ikili bağ 
bulunduranlara....................... (3) üçlü bağ bulunduranlara........................... (4) denir.

Alkinlere Pt veya Pd katalizörlüğünde 1 mol hidrojen katılırsa....................... (5) elde edilir. Alkenlere 
seyreltik bazik ortamda potasyum permanganat katılırsa................. (6) elde edilir.....................polialkol 
sınıfına girer çünkü yapısında iki tane.............. (7) vardır. Etan1,2-diol........................ (8) örnek olarak 
verilebilir

B.  Aşağıda verilenleri dikkatlice okuyunuz. İfade doğru ise “D” harfini işaretleyiniz, yanlış ise 
“Y” harfini işaretleyerek doğrusunu yandaki kutucuğa yazınız.

1. Bütanın kaynama noktası pentandan 
büyüktür.

( D )

( Y )

2. Kauçuk ağacı sütünden elde edilen 
doğal kauçuk, doymamış hidrokarbon 
polimeridir. 

( D )

( Y )

3. Propine 1 mol H2 katılırsa propan elde 
edilir. 

( D )

( Y )

4. Alkoller molekülde bulunan -OH sayısına 
göre monoalkol ve polialkol olarak 
sınıflandırılabilirler.

( D )

( Y )

5. İki mol mono alkolden bir mol su çıkarsa 
eter oluşur.

( D )

( Y )

1. Pentanın (C5H12) izomerlerini yazarak farklı kaynama noktalarına sahip olmalarının nedenini 
açıklayınız.

2. Pentandan penteni ayırt etmek için kullanılacak kimyasal yolu anlatınız.

3. Kaynak işlemlerinde asetilen alevi kullanılmasının nedenini açıklayınız.

4. Laboratuvarlarda bir karbonil bileşiğinin aldehit mi keton mu olduğunu anlamak için hangi deneyi 
yaparsınız?

5. Az karbonlu karboksilik asitler suda çözünürken çok karbonlu karboksilik asitlerin suda neden 
çözünmediklerini açıklayınız.
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Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili soruları cevaplayınız. 

 a) Verilen hangi bileşik(ler) güneş ışığında bromlu suyun rengini giderir?

b) Verilen hangi bileşik(ler) gümüş nitrat çözeltisi ile etkileşir?

c) Verilen hangi bileşik(ler) Güneş ışığında klor gazı ile tepkime verir?

d) Verilen hangi bileşik(ler) için cis ve trans izomerleri vardır?

9. Aşağıda adları verilen bileşiklerin açık formüllerini yazınız.

a) 2- Kloropropanal                 b) 4- Kloro-2- hidroksibenzoik asit

c) 3- Metil -2- pentanon        d) 1,2- Dikloro-2,3,3,4- tetrametiloktan

10. Aşağıda açık formülleri verilen bileşikleri IUPAC kurallarına göre  isimlendiriniz.

6. Aşağıda verilen tepkimeleri tamamlayınız.

OH

CH3  CH2  CH2  CH  CH3
[O]

a)

b) +  CH3  OH
OH

O

C

7. Aşağıda verilen asit çiftindeki hangi asit daha kuvvetlidir? Açıklayınız.

CH2BrCOOH ve CH2ClCOOH

8. CH2CH2CH2CH  CHCH3

CH3CH2CH2CH2CH2CH3

CH3CH2CH2CH2C  CH

CH3CH2CH2C  CCH3

CH3  CH2  CH  CH  COOH 

CH3

CH3

b)

CH3  CH  C  C  CH2CH3

Cl

c) d)
O

CH3  CH2  C  Oa)

H

11. EDTA molekülünün gıdalara ve biyolojik numunelere koruyucu olarak katılmasının nedenini 
açıklayınız.

  12. Aşağıda verilen tepkimelerden oluşacak ürünleri yazarak isimlendiriniz.

a) Propen+Hidrojen (Pt, ısı)

b) 2-pentanol + ısı (H2SO4)

  13. Metil iyodürden etan eldesinin tepkime denklemini yazınız.
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1. I. C ve H’den oluşur.

   II. Oksijenle yanma tepkimesi verirler. 

  III. Bromlu suyun rengini giderirler.

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri tüm hidrokarbonlar için geçerlidir?

A) Yalnız I         B) Yalnız  II         C) I, II          D) I, III        E) I, II, III

2. NH3’lı AgNO3 ile beyaz çökelek oluşturan hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir?

A) CH4              B) C2H2               C) C2H4              D) C2H6              E) C3H8

D. Aşağıdaki  çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

3. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?

A) CH3CH2C  CH

1-Bütin

C) CH3  CH  CH  CH3

2-Bütin

B) CH3  CH  CH  CH3

CH3

2,3- Dimetilbütan

CH3

D) CH3  C  CH  C  H

4,4- Dimetil- 2- penten

CH3

CH3 CH3

E) CH3  C  CH3

Neopentan

CH3

CH3

5) Aldehitler yükseltgendiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Primer alkol        B) Keton        C) Ester        D) Eter       E) Karboksilik asit

I. NaOH ile tepkime verir.

II. Na metali ile 1 mol H2 gazı verir.

III. Optikçe aktiftir.

IV. Monoalkoldür.
       A) I ve II          B) I ve IV          C) II ve IV          D) II ve III          E) III ve IV

6) bileşiğini elde etmek için hangi madde çifti kullanılmalıdır?

A) Metanoik asit, metanol B) Asetik asit, metil alkol  C) Asetik asit, etil alkol

D) Metanoik asit, etil alkol E) Propiyonik asit, metil alkol

H  C  O

CH3
O

4) CH2  OH

CH  OH

CH3

organik bileşiğinin 1 molü için aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri 
doğrudur?
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CH3  C  COOH

NH2

8) Aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla tepkime verir?

A) Aldehit                  B) Keton                C) Amin                D) Ester                 E) Amino asit

9) Aşağıdaki bileşiklerden hangisi o-dinitrobenzendir?

A) Yapısında NH2 ve COOH grupları olması 

B) Yapısında C, H, O, N atomlarının bulunması  

C) Asitlerle tepkime vermesi   

D) Bazlarla tepkime vermesi   

E) Optikçe aktif olması

Bileşiği amfoter özellik gösterir. Bunu en iyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?10) 

7) Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi asit özelliği gösterir?

A) CH3
NO2

B) CH3
CH3

C)
CH2OH

E)
OH

D)

H  C  C  H

H

H

A)
NO2

NO2

B)
NO2

NO2

C) NO2

NO2

D) NH2

NH2

E) NH2

NH2

1. Ünitenin Cevap Anahtarları
CEVAP ANAHTARLARI

A -  5 nolu çıkış.

            B- Açık Uçlu

1. Yer kabuğundaki elementlerin bolluk oranları ile ömrünü tamamlamış yıldızlardaki elementlerin 
oranları dikkate alındığında Dünya’nın ömrünü tamamlamış bir yıldızın kalıntılarından oluştuğu 
anlaşılmaktadır. 

2. Molibden ve tungsten, oksitlerinin hidrojen ile indirgenmesinden elde edilir. 

3. Homojen alaşımlar: Cu-Sn, Cu-Zn, Cu-Ni, Fe-Ni, Pb-Sn 

 Heterojen alaşımlar: Au-Cu, Au-Ag

4. Hidrojenin yanma ve patlama dışında zararlı ve tehlikeli bir yönünün bulunmaması, çevre dostu 
olması ikincil enerji kaynağı olarak tercih edilmesini sağlar. Ancak H2 yakıtını elde etmek için fosil 
yakıtı veya nükleer enerji kullanmak gerektiği için H2 elde etmek şu anda pahalıya mal olmaktadır. 

MoO3(k)  +  3H2(g)    Mo(k)  +  3H2O

WO3(k)  +  3H2(g)    W(k)  +  3H2O



12. SINIF KİMYA

316

5. Alkali ve toprak alkali metallerin standart indirgenme potansiyelleri hidrojen ve karbonun standart 
indirgenme potansiyellerinden daha düşük olduğu için alkali ve toprak alkali metalleri kömür ve 
hidrojen gibi yaygın indirgenlerle elde edilemez. 

6. Alüminyum iyi bir indirgendir. Asitlerle ve bazlarla tepkimeye girer. Toz alüminyum hava ile veya 
diğer yükseltgenlerle kolayca yükseltgenir. Alüminyum; folyo yapımında, roket yakıtlarında ve 
patlayıcılarda kullanılır. Duralumin sert, hafif, fiziksel ve kimyasal aşındırıcılara dayanıklıdır. 
Havacılık endüstrisi, otomobil endüstrisi, gemi endüstrisi, fotoğrafçılık malzemeleri, spor 
malzemeleri, ev eşyaları, kimya sanayii ve hassas ölçü aletleri yapımında kullanılır. Silumin alaşımı 
kimyasal etkilere dayanıklıdır. Kimya endüstrisinde kullanılan metal kapların yapımında kullanılır. 
Magnoks alaşımı korozyona karşı dayanıklıdır. Nükleer reaktörlerde kullanılır. Titanal yüksek 
mekanik özellikler (darbe direnci, çekme dayanımı, esneklik gibi) gösterir. Yüksek performans 
sağlaması istenen spor malzemelerinin üretiminde (kayak, snowboard) kullanılır.

7. Elektrik iletkenliği bakımından iletkenlerle yalıtkanlar arasında yer alan elementlere yarı iletken 
denir. Isı, ışık, manyetik etki veya elektriksel gerilim gibi dış etkiler uygulandığında yarı iletkenlerin 
elektrik iletkenliği artar. Yarı iletkenlere uygulanan dış etki veya etkiler ortadan kaldırıldığında eski 
durumlarına geri dönerler. Metallerin elektrik iletkenliği sıcaklıkla azalırken yarı iletkenlerin iletkenlik 
özellikleri sıcaklıkla artar.

8. NH3, H2NNH2, NH2OH, HN3, N2, N2O, NO, N2O3, NO2 ve N2O5 

9. Laboratuvarda oksijen elde etmek için kullanılan yöntemlerden biri suyun elektrolizidir. Az miktarda 
baz veya asit ilave edilmiş saf su elektroliz edilirse anotta, çok saf oksijen elde edilir. Diğer bir 
yöntemde ise oksijen, potasyum kloratın MnO2 katalizörlüğüde ısıtılması ile elde edilir. 

 2KClO3(k)    2KCl(k) + 3O2(g)

10. Ozon O2 moleküllerinden, güneş ışınlarının etkisiyle veya şimşek ve yüksek gerilim kaynaklarının 
elektriksel enerji sağlaması sonucunda oluşur.

 O2  2O  

 O  +O2  O3

11. Petrol ve doğal gaz kuyularında oluşan H2S’ün bir kısmı önce SO2’e yükseltgenir.

 2H2S(g) + 3O2(g)  2SO2(g) + 2H2O(s)

Ortamda kalan H2S ile oluşan SO2’in tepkimesinden de elementel kükürt elde edilir.

2H2S(g) + SO2(g)   3S(k) + 2H2O(s)

300oC , Al2O3

12. HF cam endüstrisinde, 

   florürler diş macunlarında, 

   teflon mutfak kaplarında, 

   freon soğutucularda kullanılır.

13. En önemli demir mineralleri manyetit, hematit, limonittir. CO yüksek fırındaki indirgen maddedir 
ve minerallerdeki demiri indirger. 

14. Bor kopma direncini arttırır. Nikel esnekliğini, sertliğini ve şok direncini arttırır. Titan çatlamayı en 
aza indirerek alaşımın ömrünü uzatır. 

15. Yarı iletken elemente, küçük miktarda katkı maddesi ilave edilerek elementin elektirik iletkenliğinin 
arttırılmasına doplama denir. Doplamada bor, fosfor, alüminyum, indiyum ve galyum gibi elementler 
kullanılır. 



12. SINIF KİMYA

317

2. Ünitenin Cevap Anahtarları
A- Açık Uçlu

1. CH4 (Metan)                   organik         C3H7OH (Propil alkol)   organik

NaCl (Sodyum Klorür)   anorganik      CH3COOH (Asetik asit) organik

H2SO4 (Sülfirik asit)       anorganik      CaO (Kalsiyum oksit)     anorganik

Yapısında C atomu bulunan ve genellikle kovalent bağ içeren bileşikler organik, yapısında C 
atomu olmayan ve genellikle iyonik bağ içeren bileşikler anorganik olur.

2. Organik bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir ve yanıcıdırlar. CO, CO2 yanıcı değildir. CaCO3, 
Na2CO3 iyonik yapılı bileşiklerdir ve yanıcı olmadıklarından organik bileşik değildirler.  

3.  Organik maddelerin sadece canlı orgnizmalardan elde edilebileceği anlayışını ortadan kaldırmıştır.

nC
nH= 7,16 =~ 7 mol = 14 mol    86

    12
 14
  1= =

b.    (CH2)n= 42         n.(12+2.1) = 42        n.14 = 42       n = 3 olur.

Bu durumda molekül formülü  (CH2)3’ten  C3H6 olur.

c. Üç karbonlu olduğundan izomeri yoktur.

C7H14 atom sayılarının en küçük tam sayı olması için sadeleştirilirse,

bileşiğin basit formülü     CH2 olur.

a. Mol sayılarını bulalım:4. 

b.    (CH2O)n= 60         n.(12+2.1+16) = 60        n.30 = 60       n = 2 olur.

Bu durumda molekül formülü (CH2O)2’den  C2H4O2 olur.

C2H4O2 atom sayılarının en küçük tam sayı olması için sadeleştirilirse,

bileşiğin basit formülü CH2O olur.

a. Mol sayılarını bulalım:

nC nH= 2mol = 4 mol    24
    12

 4
  1

= = nO = 2 mol 32
  16=

5. 

C- Çoktan Seçmeli

1 C 6 A

2 D 7 E
3 E 8 B
4 A 9 C
5 E 10 E
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7. Karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapması, dört bağ yapması ve bağ enerjisinin büyük olması 
nedeniyle çok bileşik yapar.

8. Rezonansta elektronlar yer değiştirirken tautomerleşmede proton göçü vardır.

9. a. Etan sp3, eten sp2, etin de sp hibritleşmesi yapar.

b. Etanda hepsi sigma bağı, etende karbonlar arasında bir sigma bir pi bağı, karbon ve hidrojenler 
arasında sigma bağı vardır. Etinde karbonlar arasında bir sigma iki pi bağı, karbon ve hidrojenler 
arasında sigma bağı vardır.

Formik asitin Lewis formülü

CH

H

O

O

CH

H
O

O

Formik asit (HCOOH) rezonans melezi

6. 

CH
H

O

O

c. Etan düzgün dörtyüzlü, eten düzlem üçgen, etin doğrusaldır. 

d. Merkez atom hibritleşmesi etanda sp3 olduğu için düzgün dörtyüzlü, etende sp2 olduğu için 
düzlem üçgen, etinde sp olduğundan doğrusaldır. 

10. 
Bileşiğin Yapı Formülü IUPAC Adı Bileşiğin Zikzak 

Gösterimi
Bileşikte Bulunan 
Fonksiyonel Grup

C  C  C  H

H H H

H H H

H Propan
C-H

C-C

C

O

CH3H3C
Propanon

O O

C 

C    C  C  C 

HH H

HH H O

H H 2-Bütenal

O

 C  H

O

C 

H

H

H

C 

O

OC 

H

H

H Metil etanoat

O

O

O

C  O  

C OH C OH

O O

Etandioik asit
OH

HO O

O
 C  OH

O

C    C  C  C 

H H

H HO

H H

H

H

2-Bütanon

O O

C 

C    C  C  C 

H H

H HCl

H H

H

HH
2-Klorobütan

Cl Cl
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13. 

14. 

15. 

11. Merkez atom olan karbonun hibritleşme tipi tekli bağda sp3, ikili bağda  sp2, üçlü bağda sp olur.

C2H4 bileşiğinde merkez atom karbondur. Karbon atomunun bağımsız s ve p orbitali karışarak 
sp2 hibrit orbitalleri oluşur. 2 tane sp2 hibrit orbitali H’lerin s orbitali ile örtüşerek C-H bağlarını 
oluştururken kalan sp2 hibrit orbitali diğer C atomunun sp2

 hibriti ile bir sigma bağı yapar. Her 
iki karbon atomunun hibritleşmeyen p orbitalleri arasında bağ eksenine paralel doğrultuda pi 
bağları oluşur.

Etil alkol (CH3CH2OH),  etil klorür (CH3CH2-Cl) bileşiklerinin suda çözünmesini bekleriz. 
Bileşiğin hidrofil kısımları (-OH, Cl) polar olduğu için su gibi polar bir çözücüde çözünmeleri 
kolay olur.

12. 

CC H
H

H
H

H

H

CC
HH

HH
CC HH

CH2CH3 CH CH CH3

2 1345
  ikili bağın yakın olduğu uçtan numaralanır. C sayısına denk gelen 

alkan adı (pentan), ikili bağdan dolayı penten olarak okunur ve çift bağın yeri belirtilir. Bileşiğin 
adı 2-penten olur. 

B- Çoktan Seçmeli

1 D 6 C

2 D 7 B
3 E 8 E
4 D 9 C
5 A 10 B

OH

O+

H

CH3

O

C3H7  C  OH  +  H+     C3H7  C  OH  +  CH3  OH    C3H7  C  OH  

+OH

2. 

3. Ünitenin Cevap Anahtarları
A- Açık Uçlu1. 

a) CH3  C  H    CH3  C  OH                      b) CH2  CH2 + H2    CH3  CH3

c) CH3 CH2 CH2  OH     CH3 CH2 C  H

O OKMnO4

Ni

OKMnO4

(Yükseltgenme)

3-

2-

1+

(Yükseltgenme)

H+, ısı

H+, ısı

(İndirgenme)

3- 3+ 2- 3-2- 3-

1- 1+3- 3- 2-
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C3H7  C  OH     C3H7  C  +O  H    C3H7  C    C3H7  C  O  CH3

OH

O+

H

CH3

 H+

+ H+

 H+ H2O

O+O  H

O

CH3

HO

CH3

OH

3. 

CH3CH2CH2CH2  O  H  +  H  OSO3H    CH3CH2CH2CH2  O+  H  + -OSO3H

H

CH3CH2CH2CH2  O  H + CH3CH2CH2CH2  O+  H    CH3CH2CH2CH2  O+  CH2CH2CH2CH3 

HH

-H2O

CH3CH2CH2CH2  O+  CH2CH2CH2CH3 +  O  H     CH3CH2CH2CH2  O  CH2CH2CH2CH3

H H

-H3O+

4. 

H3NCH2C  O
-
  +   H3NCHC  O

-
     H3NCH2C  NHCHC  O

-
O O

CH2

O O

CH2

-H2O

+ + +

5. 

6. 

Br Br

OH
a) +  HI

I 

NO2
b) +

Cl 

CH3c)

 7.   
a) CH3  CH  CH  CH2  +  HBr    CH3  CH CH  CH3

b) CH3CH  CHCH3 + Br2     CH3CH  CHCH3

c)              O  +  NaBH4                  O-               OH 

CCl4

H+ H  OH

CH3 CH3
Br

Br
H H

(Elektrofilik)

(Nükleofilik)

(Elektrofilik)

8.  

a) CH3 CH2 CH CH3 + H+    CH3 CH2 CH CH3

OH +OH2

+
  CH3 CH2 CH CH3 + H2O

Cl  C  

O

  C  Cl
 
+ H2N  

O

  NH2   
- HCl

ısı
  C            C  NH            NH  

O O

n
Kevlar

Br

+
OH

Cl

CH3
+  HCl+  HBr
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CH3 CH2 CH CH3     CH3  CH 
 CH  CH3 + H+ 

b) CH3  C  C  H  + OH-    CH3  CH 
 CH2 + H2O + Cl-

H

+

H H

Cl

9.   

CH3CH2CH2CH 
 CH2  +  H+    CH3CH2CH2CH  CH3 + H  OH   CH3CH2CH2CHCH3

+

OH

H  N
-
 + CH3  C  C  CH2  CH3   CH3  C  C  CH2  CH3 + NH3 + Br-

H H

Br BrH

H

Br

H  N
-
 + CH3  C  C  CH2  CH3    CH3  C  C  CH2  CH3  +  NH3  + Br-

H

H

Br

10.   

11. a) 

H2, Ni, ısı

H2O, H+

KOH, alkolCH3CH3CH2  CH2

CH3COOCH2CH3

CH3COH

CH3COOH

CH3CH2OCH2CH3

CH3CH2Cl

CH3COOH, H+

K
M

nO
4, H

+ , ı
sı

CH3CH2OH, H+, 140oC 

Cl2, ışık

K
M

nO
4, H

+ , ı
sı

Li
A

lH
4

Li
A

lH
4

CH3CH2OH H2SO4, H2O
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4. Ünitenin Cevap Anahtarları

A-Boşluk Doldurma

1 Hidrokarbon

2 Hidrokarbonlar

3 Alken

4 Alkin

5 Alken

6 Diol

7 Diol

8 OH grubu

9 Polialkoller

B-Doğru Yanlış
Soru Cevap Doğrusu

1 Y Pentanın kaynama noktası yüksektir.
2 D

3 Y Propine 1 mol H2 katılırsa propen elde edilir.
4 D
5 D

C- Açık Uçlu

1. n-pentan, izopentan, neopentan pentanın izomerleridir. Molekülün zincir uzuluğunun ve yüzey 
alanının farklı olması farklı kaynama noktalarına sahip olmasına neden olur.

2. Pentan ve penten KMnO4 ile tepkimeye sokulur. KMnO4ın rengi değişmezse pentan KMnO4ın mor 
rengi kahverengiye dönüşürse pentendir veya bromlu su ile tepkimeye sokulduğunda bromlu suyun 
rengi giderse madde pentendir. 

3. Asetilenin alev sıcaklığının çok yüksek olması asetilenin kaynak işlerinde kullanılmasının nedenidir.

Tepkimenin Türü Tepkime

Organik redoks CH3CH2OH              CH3COH

Radikalik yer değiştirme CH3CH3  + Cl2    CH3CH2Cl  +  HCl

Elektrofilik katılma CH2  CH2  +  H2    CH3CH3

Kondenzasyon 2CH3CH2OH      CH3CH2OCH2CH3

ışık

Ni, ısı

 H+, 140oC 

KMnO4, H+, ısı

B- Çoktan Seçmeli

1 E 8 B

2 E 9 E
3 D 10 E
4 D 11 B
5 C 12 C
6 A 13 D
7 E 14 E

b)
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4.   Laboratuvarda bir bileşiğin aldehit mi keton mu olduğunu anlamak için yükseltgenme tepkimesine 
bakılır. Ketonlar Fehling ve Tollens’e etki etmez.
5.   Karbon sayısı çok olan karboksilik asitlerde alkil grubunun hidrofob etkisi veya apolar karakteri daha 
baskın olur, sudaki çözünürlük azalır. 

[O]

OH O

6.   a) CH3CH2CH2CHCH3    CH3CH2CH2CCH3

      b) 

10. a) Propanal      b) 2,3-Dimetilpentanoik asit      c) 2-Kloro-3-hekzin      d) Difenil eter

7.   CH2Br COOH < CH2Cl COOH elektron çekici grup asitlik kuvvetini arttırır.

8.   a) Doymamış hidrokarbonlar ( 2-Hekzen, 1-Hekzin, 2-Hekzin) bromlu suyun rengini giderir.

      b) 1-Hekzin 

      c) Doymuş hidrokarbonlar (hekzan)

      d) 2-hekzenin cis trans izomeri vardır.

13.  Metil iyodürden etan eldesi Wurtz senteziyle gerçekleşir. Tepkime aşağıdaki gibidir.

 2CH3  I  +  2Na    CH3  CH3  + 2NaI

11.  EDTA metallerle şelat oluşturduğu için gıdalara koruyucu olarak katılır.

     c) CH3CH2CHCCH3  d) CH2  C  C  CH  CH2  CH2  CH2  CH3

O

CH3

CH3 CH3

Cl Cl CH3 CH3

9.   

     a) CH3  CH  C  H  b)

OCl

OH

COOH

Cl

12.  a) CH2  CHCH3  + H2    CH3CH2CH3

          b) CH3CHCH2CH2CH3     CH3CH  CHCH2CH3 + H2O

Pt / ısı

Propan

2-Penten

H2SO4/ ısı

OH

 + CH3 OH 
C  OH

O

 + H2 O
C  O  CH3

O

D- Çoktan Seçmeli

1 C 6 A

2 B 7 E
3 C 8 E
4 D 9 A
5 E 10 A
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PERFORMANS ÖDEVİ

Sınıf 12
Ünite Adı Elementler Kimyası
Kazanımlar 6.2, 6.3, 6.4
Süre 2 ay (8 hafta)
İçerik Bor ve bor bileşiklerinin özellikleri, kullanım alanları ve ülkemiz 

açısından önemi.
Hazırlama Süreci

Bu çalışmada sizden; 

1. Bor ve bor bileşiklerinin özelliklerini araştırmanız,

2. Bor ve bor bileşiklerinin kullanım alanlarını belirlemeniz,

3. Türkiye’deki bor madeni yatakları hakkında bilgilenmeniz,

4. Türkiye’deki bor madeninden elde edilen ürünler hakkında bilgilenmeniz,

5. Borun geleceğin yakıtı olup olamayacağını araştırmanız,

6. Türkiye’nin bor madeni bakımından Dünya’daki önemini tespit etmeniz beklenmektedir.

Performans ödevinin adı:  Türkiye ve bor

Sevgili öğrenciler bor hakkında aşağıdaki açılardan bir sunu hazırlayınız.

1. Borun kimyasal özellikleri

2. Borun bileşikleri

3. Borun kullanım alanları

4. Türkiye’deki bor yatakları

5. Türkiye’de çıkarılan bordan elde edilen ürünler

6. Dünya bor piyasası

7. Geleceğin yakıtı olarak bor

8. Bor, bor bileşikleri ve alaşımlarının çevre üzerine etkisi

Bütün bunlar için;

1. Bir araştırma planı oluşturarak, bu planda yapılacak işleri, bilgi alacağınız kişileri ve çalışma 
takvimini belirtiniz.

2. Araştırma için dergiler, kütüphaneler ve internetten yaralanabilirsiniz.

3. Projenizin sonunda hazırladığınız raporu ........... dk.lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak 
hazırlayınız.

4. Sunumun görselliğini resimlerle, grafikler vb. çalışmalarla arttırabilirsiniz.

5. Araştırmanızı en geç ......................... tarihine kadar bitirmelisiniz.
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PROJE

İÇERİK SÜRE BEKLENEN 
BECERİLER

ARAÇ VE 
GEREÇ

DEĞERLENDİRME

Plastik ve pet 
şişelerin geri 
dönüşümü

 
2 ay

Araştırma 
kabiliyeti, üretici 

düşünme, 
girişimcilik

Atık malzemeler, 
yazılı ve görsel 

yayınlar

Proje değerlendirme 
derecelendirme 

ölçeği

Proje adı: 
Sevgili öğrenciler sizden, benzoik asidin ve ftalik asidin yapılarını ve kullanım alanlarını 
daha iyi görebilmeniz için plastik ve pet şişelerin geri dönüşümü ile ilgili bir proje 
hazırlanmanız istenmektedir.
Projeyi Hazırlama Süreci

Bu projede; 

1. Plastik ürünlerin ve pet şişelerin çevreye olan etkisi,

2. Çevreye zararlı bu tür maddelerin kalıcılığı,

3. Bu maddelerin değerlendirilebilir maddelerden olduğu,

4. Bu maddelerin geri dönüşümlü olarak nerelerde kullanılabileceği,

5. Ayrıca projede polietilen tereftalatın endüstride kullanımı ile ilgili bir poster hazırlanacaktır.

Bütün bunlar için;

1. Bir araştırma planı oluşturarak, bu planda yapılacak işleri, bilgi alacağınız kişileri ve çalışma 
takvimini belirtiniz.

2. Araştırma için dergiler, kütüphaneler, internet vb. kaynaklar ile Çevre Koruma ve Ambalajları  
Değerlendirme Vakfı’ndan yaralanabilirsiniz.

3. Projenizin sonunda hazırladığınız raporu ........... dk.’lık sürede sunulacak şekilde sunum olarak 
hazırlayınız.

4. Sunumun görselliğini resimlerle, grafikler vb. çalışmalarla arttırabilirsiniz.

5. Araştırmanızı en geç ......................... tarihine kadar bitirmelisiniz.

Bir sonraki sayfada bulunan dereceli puanlama anahtarı projenizin hangi ölçütlere göre değer-
lendirileceği konusunda sizlere bilgi vermek için hazırlanmıştır. Proje çalışmasının hazırlama ve su-
num aşamasında, burada verilen ölçütler size yol gösterici olacaktır.
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PROJE VE SUNU DEĞERLENDİRME DERECELEME ÖLÇEĞİ

BECERİLER 4
(Çok İyi)

3
 (İyi)

2
(Orta)

1
(Zayıf)

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı hazırlama
İhtiyaçları belirleme
Farklı kaynaklardan bilgi toplama
Projeyi plana göre gerçekleştirme
Proje çalışmasının istekli olarak 
gerçekleştirilmesi

II. PROJE  İÇERİĞİ
Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma
Bilgilerin doğruluğu
Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Toplanan bilgileri düzenleme
Kritik düşünme becerisini gösterme
Yaratıcılık yeteneğini kullanma

III. SUNU YAPMA
Türkçeyi doğru ve düzgün kullanma
Sorulara cevap verebilme
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek 
şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyallerle 
destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kul-
lanma
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında öz güvene sahip olma
Severek sunu yapma

Genel Toplam

Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84, en düşük puan ise 21'dir. Öğrencinin aldığı puanlar 
100 üzerinden değerlendirilir.
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SÖZLÜK

- A -

açil    :   RCO- veya ArCO- yapısındaki grupların genel adı.

açilleme   :   Bir moleküle açil grubunun bağlanması.

alifatik   :   Karbon atomlarının dallanmış ve dallanmamış zincir şeklinde olan  
        bileşikleri.

alkil grubu   :   Bir alkandan bir hidrojen çıkarılmasıyla oluşan grup.

alkilleme   :   Bir moleküle alkil grubu bağlanması.

alkoksit iyonu  :   Alkolün konjuge bazı.

anestezik   :   Uyuşturma özelliği olan.

arenler   :   Aromatik hidrokarbonların diğer adı.

aromatik hidrokarbon :   Benzen halkası içeren hidrokarbon.

asetilen kaynağı  :   Asetilen (yanıcı gaz), oksijenle (yakıcı gaz) yandığında 3000 oC’luk  
        bir sıcaklık elde edilir. Bu sıcaklığın oluştuğu yerde kaynak çubuğu  
        kullanılarak kaynak yapılmasını sağlayan sistem.

asit anhidrit   :   Susuz asit.

asit iyonlaşma sabiti, (Ka) :   Zayıf bir asidin iyonlaşma denge sabiti.

asitlik kuvveti  :   Ka değerinin küçük ya da büyük olması.

ayrılan grup   :   Nükleofilik yer değiştirme tepkimelerinde substrattan bir çift   
        elektronuyla ayrılan sübstitüent.

- B -

bulutsu   :   Yıldızlar arasında bulunan boşluklarda yer alan ve yıldızların   
        yaydıkları ışık enerjisi ile görünür hâle gelen yoğun gaz ve toz   
        bulutları, nebula.

- C - 

cis    :   Stereoizomerlerinde benzer grupların ikili bağın bulunduğu   
        düzlemin aynı tarafında olması durumunda kullanılan bir ön ektir.

- Ç -

çok dişli ligand  :   Bir komplekste merkez atomuna, ligandın farklı atomlarından ve  
        geometrik yapının farklı taraflarından birden fazla elektron çifti   
        sağlayabilen ligand.

- D -

daktilin    :   Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri.

delokalizasyon   :   Elektronun birden fazla atoma ait olması.

dimer   :   Basit iki molekül biriminin bir araya gelmesiyle oluşan molekül.

dipol   :   Polar bağda pozitif ve negatif yüklerin ayrılması

disproporsiyon   :   Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de 
        indirgenmesi 

disübstitüe benzen  :   Benzen halkasına iki grubun bağlanmasıyla oluşan moleküllerin  
        genel adı. 
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doymamış hidrokarbon :   Molekülde ikili ya da üçlü karbon-karbon bağı bulunduran karbon  
                                                        ve idrojenden oluşmuş bileşik.

doymuş hidrokarbon :   Karbon atomları arasında  tekli bağ bulunduran karbon ve   
        hidrojenden oluşmuş bileşik.

- E -

elektrofil   :   Elektron eksikliği olan iyon ya da moleküller.

enantiyomer  :   Ayna görüntüsü ile üst üste çakışmayan moleküllerin her biri.

enol    :   1. Alkinlere civa (II) sülfat eşliğinde su katılarak oluşan kararsız  
       ara ürün. 2. Bir alken molekülünde ikili bağın bulunduğu karbon  
       atomlarından birine hidroksil grubunun bağlanmasıyla oluşan   
       bileşik.

- F -

fermantasyon   :   Glikoz veya başka organik bileşiklerin oksijen kullanmadan   
        enzimler yardımıyla diğer organik bileşiklere dönüştüğü kimyasal  
        sürecin adı.

fraksiyonlu damıtma :   Uçuculuk farklarından yararlanarak bir sıvı karışımını damıtarak  
        bileşenlerine ayırma.

Friedel-Crafts  :   Aromatik bileşiklere bir Lewis asidinin katalizörlüğü eşliğinde alkil  
     tepkimeleri       veya açil gruplarının bağlanma tepkimeleri.

- G -

glazür   :   Camlaştırma, dondurma, şeffaf ve sert cila.

Grignard reaktifi  :   Alkil halejenürlerin (R-X) magnezyumla (Mg) tepkimesinden   
        oluşan bileşik.

- H -

halomon    :   Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden biri.

hidrokarbon  :   Karbon ve hidrojenden oluşmuş bileşik.

hidroliz   :   Bir maddenin su ile tepkimeye girerek farklı bir bileşik oluşturması.

- I - 

IUPAC   :   Uluslararası teorik ve uygulamalı kimya birliği (International Union  
        of Pure and Applied Chemistry).

- İ -

indirgenme tepkimesi :   Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayılarını azaltan  
        tepkime.

indüktif etki   :   Asimetrik bir molekülde elektronların bir yöne doğru çekilmesi   
        veya itilmesi.

intermetalik malzeme :   Ti-Al, Ni-Al, Cu-Au, Ni-Co alaşımları gibi katı bir çözeltide iki   
        ya da daha fazla metalin birbirine kovalent ya da iyonik bağlarla  
        bağlanması sonucu oluşan malzemeler.

işlevsel grup  :   Molekülün kimyasal tepkimeye katılan kısmı.    
     İzomer   :   Atomlarının uzaydaki dizilişi farklı olan ya da aynı molekül   
        formülüne sahip farklı molekül yapısındaki bileşikler.  
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- K -

karbokatyon  :   Karbon atomu üzerinde pozitif yük bulunan iyon.

karbanyon   :   Karbon atomunun üzerinde pozitif yükün olduğu yapılar.  
     katalitik etki   :   Bir kimyasal tepkimenin katalizörler tarafından hızlandırılması. 

kiral molekül  :   Ayna görüntüsü çakıştırılamayan molekül.

kompleks   :   Çok atomlu anyon, katyon yada nötral molekül.   
     kraking   :   Alkanların yüksek sıcaklıkta parçalanma tepkimesi.

kristal   :   Katı hâldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya   
        iyonlarının geometrik bir yapı göstermesi.

- L -

Lewis sembolü  :   Bir elementin kimyasal sembolünde, değerlik elektronlarını   
        noktalarla gösteren simge.

Lewis yapısı  :   Kimyasal bağda elektronların (noktalar veya çizgiler hâlinde)   
        atomlar arasında nasıl paylaşıldığını gösteren yerleştirme şekli.

ligand   :   Bir komplekste merkezdeki metal iyonuna bağlı olan grup.

Lindlar katalizörü   :   Disübstitüe alkinlerden cis-alkenleri elde etmek için kullanılan özel  
        bir paladyum katalizörü.

lüsiferin    :   Ateşböceğinde bulunan karboksilik asit kompleksi.

lüsiferaz    :   Bir çeşit enzim. 

- M -

Markovnikov Kuralı  :   İkili bağları simetrik bir reaktif katılırken katılan reaktifin pozitif   
        kısmı,ikili bağın hidrojeni daha fazla olan karbona katılması.  
     monosübstitüe benzen :   Benzene bir grubun baglanmasıyla oluşan yapının genel adı.

- N -

nükleofil   :   Eksi yüklü veya eşleşmemiş elektron çifti içeren iyon veya   
        moleküller.

- P -

parafin   :   1. Petrolün damıtılmasıyla elde edilen ürün.     
        2. Alkanların diğer bir adı.

peptit bağı   :   Bir amino asidin amino grubuyla, diğer amino asidin karboksilik asit  
        grubundan bir mol suyun  ayrılmasıyla oluşan bağ.

polimer   :   Monomer adı verilen çok sayıda küçük birimin oluşturduğu   
        kompleks, uzun zincirli molekül.
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- R -

radikal   :  Eşleşmemiş tek elektronu olan atom, molekül veya iyonlara verilen  
       ad.

radyoopak   : X ışınlarını geçirmeyen.

rafinasyon   :   Üretim aşamasında istenmeyen maddelerin üründen    
        uzaklaştırılma  işlemi.

regülatör   :   Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayabilen araç,  
        düzenleyici.

rezonans   :   Elektron delokalizasyonunun farklı Lewis yapılarıyla gösterildiği  
         yapılar. 

- S -

sinterleme   :  Toz hâlindeki malzemeden süngerimsi yapıda malzeme   
       elde etmek için uygulanan bir ısıl işlemdir. Malzemenin   
       ergime sıcaklığına çıkmadan daha düşük sıcaklıklarda    
       yoğunlaştırılmasını, mekanik, fiziksel, ısıl vb. özelliklerinin   
       geliştirilmesini veya yükseltilmesini sağlayan bir prosestir.

stereo kimya  :  Moleküllerin uzaydaki üç boyutlu geometrileri ile ilgilenen    
       kimya.

sterik etki   :   Hacimce büyük olan radikal grupların kimyasal tepkime   
        hızına etkisi.

substrat   :   Tepkimeye giren madde.

sübstitüent   :   Bir moleküle bağlı gruplara verilen genel ad.

süpernova patlaması :   Enerjisi biten yıldızların şiddetle patlamasına verilen ad.

- T -

tek dişli ligand  :   Metal atomuna tek bir atom ile bağlanan ligand.

tetrakloromertersen  :   Okyanus ve denizlerde bulunan polihalojen bileşiklerinden   
         biri.

- V -

vulkanize kauçuk  :   Kauçuk karışımlı malzemenin içinde yer alan kimyasal   
        bağların kuvvetlendirilmesi ile yüksek sıcaklıkta elde    
        edilen malzeme.

- Y -

yükseltgenme tepkimesi :   Molekül veya iyondaki atomların yükseltgenme sayısını   
        arttıran tepkime.

- Z -

Zaitsev Kuralı  :   Ayrılma tepkimelerinde ana ürün olarak en kararlı ve sübstitüe  
        olan alkenin verilmesini ifade eden kural.
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- A -

Açil grubu    173, 285,288

Açilleme   173, 174, 281

Ağır Element   19, 20, 70

Alkali metal   82, 83, 103

Alkil radikali   169

Alkilleme   173

Allotrop   54, 64, 76

Amfoter oksit   82

Amidler   284, 289

Adipik asit   172, 207, 289

Arenler   136, 137, 138

Aril grubu   137

Aromatik bileşikler   172, 173, 189

Aromatik hidrokarbonlar   136, 146

Asidik oksit   82

Asit anhidriti   74

Aspirin  174, 287, 306

Ayrılma tepkimeleri   196, 198, 199

Azot bileşikleri   73, 75

- B -

Bazik oksit   82

Benzen   109, 137, 146

Benzin   41, 218, 219

Bessemer yöntemi   96

Büyük Patlama   16, 17, 18

- C-Ç -

Cevher   24, 25

Cis trans izomeri   148

Çözünme   64,67,74

- D -

Dietil eter   202, 203

Dikarboksilik asit   141, 272, 311

Dioller   141, 245

Dipeptit   206, 208

Diyot   62, 69

Doplama   69, 103

Doymamış yağ asitleri   294

Doymuş yağ asitleri   294

- E -

Elektrofil   305, 306,307

Elektroliz   27, 38, 46

Elektronegatiflik  54,120, 121

Elementlerin bolluk oranı   22

Enantiyomer   150, 151, 260

Enol   124

Epoksit   262

Esterleşme tepkimesi   280

Etkinlik azaltıcı gruplar   177

- F -

Fenil grubu   307

Fenoller   84, 306

Fonksiyonel grup   136, 137

Formaldehit   160, 255, 267

Formik asit   272, 273, 278

Friedel Crafts   173

 -- G-Ğ -

Grignard reaktifleri   253, 254

Gübre   39, 49, 56

Gümüş aynası   270

- H -

Hafif element   16, 18

Halojen   65, 90, 91

Halojenler   161, 168, 169

Heterojen Alaşım   31

Hidrofobik   25

Hidrojen bağları   85, 133, 256

Hidroksil grubu  142, 144, 259

Hidroliz   191, 192, 237

Homojen Alaşım   31

- Iİ -

İkili bağ   120, 123, 124

İndüktif etki   279

İzoelektrik   nokta   284, 301, 302

İzomerler   303, 304

- K -

Karbanyon   168

Karbokatyon   168, 173, 183

Karboksil grubu   205, 206, 272

Karboksilik asit   272, 273, 274

Karbon ile İndirgeme   27

Karbovaks   206

Katalitik kraking   219, 223

Kauçuk   61, 67, 85

Kavurma   25, 99

Kekule   170

Kiral moleküller   150

Kloroflorokarbon   84, 91

Kondensasyon tepkimesi   203, 
204, 205

Kontakt yöntemi   87

Kraking   219, 223

- L -

Lewis yapıları   301

Ligand   301

- M -

Markovnikov kuralı   186, 309

Meta yönlendirici   177, 178, 307

Metaller arası bileşik tipi alaşım   32

Mineral   44, 52, 57

- N -

Naftalin   137, 306

Nanoteknoloji   57, 58, 66

Nanotüp   65, 66

Nükleofilik   168, 174, 175 

Nükleofiller   176, 190, 253

- O -

Oksit   22, 24, 25

Optikçe aktiflik   149

D  İ  Z  İ  N
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- P -

Peptit bağı   205, 206, 208

Peroksit   45,  264

Poliester   206, 207

Polimerleşme   209, 233

Polimerler   237, 238

Proteinler   284, 290

- R -

Radikaller   37, 93, 306

Rezonans   123, 124, 154

Rezonans melezi   123, 170

- S -

Sabunlaşma   281, 282, 292

Salisilik asit   174, 287

Sikloalkanlar   148, 216

Substrat   172, 175

Sülfoloma   174, 307

Sübstitüent   172, 176, 289

Sülfonat   174, 309, 310

Süperoksit   260, 266

- Ş -

Şeker   50, 66

Şelat   301, 302

- T -

Tautomer   123, 124

Tautomeri   123

Temel hâl   130, 131

Tepkime mekanizması 169, 190

Tollens ayıracı   270

Toprak alkali metal   44, 45, 46

Transistör   62, 64, 69

- U - Ü -

Uç alkinler   248

Uyarılmış hâl   126

Üçgen düzlem   129

Üçgen piramit   129, 131

- V-

Vinil   137, 184, 232

- Y-

Yağ asitleri   293

Yapı formülleri   109

Yarı iletken  54, 62

Yer değiştirme tepkimeleri 140, 168, 
170 

Yükseltgenme   34, 55, 301

- Z-

Zaitsev   200, 213, 219

Zincir uzunluğu    220, 222



12. SINIF KİMYA

333

• Atkins Robert C., Carey Francis A; Organik Kimya, 2.Baskı,Çeviri Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır, Bilim 
Kitapevi, 1999

• Baykut, Fikret, Modern Genel Anorganik Kimya, İstanbul 1993

• Burice, Paula Yurkanis, Essential Organic Chemistry, Prentice Hall, University of California, Santa 
Barbara, 2006

• Brown, Theodore L.; Le May Jr., H. Eugene; Bursten, Bruce E., Chemistry The Central Science, 
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2009

• Çetinkaya, Bekir, Kavramlarla Anorganik Kimya, Malatya, 1993

• Dorin, Hanry; Demmin, Peter E.; Gobel, Dorothy L., Chemistry the Study of Matter, Prentice Hall,  
New Jersey, 1989

• Dvorak, K.; Schmut, W.; Schmut, K., Rundum Chemie 2 Oberstufe, E. Dorner, Viyana, 2007

• Europa Fachbuchreihe Für Metallberufe, Fachkunde Metall, 2007

• Fessenden J. Ralph; Fessenden S. Joan, Organik Kimya, Çeviri Tahsin Uyar, 4.Baskı, Güneş 
Kitapevi, Ankara, 1992

• Fox, Marye Anne, White, James K., Organic Chemistry Third Edition, 2004

• Hard, Harold; Hard, David J.; Craine, Leslie E., Organic Chemistry, 9.Baskıdan Çeviri:Tahsin Uyar, 
Palme Yayıncılık, Ankara, 2005

• Hawking, Stephen, Zamanın Daha Kısa Tarihi, Çeviri: Selma Öğünç, Eylül 2008

• Herron J. Dudley; Kukla, David A.; Dispezio, Michael A; Schroder, Clifford L.; Erickson, Julia Lee, 
Heath Chemistry, Toronto, Ontorio, 1987 

• Kaya, Cemal, İnorganik Kimya 2, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008

• Magyar- Liebhard- Jelinek, Stoffe Chemie, 4. klasse, Schulbuchvergütung/Bildrechte Viyana, 2007

• Nelson, David L.; Cox, Michael M., Lehninger, Biyokimyanın İlkeleri, 3.Baskıdan Çeviri: Nedret 
Kılıç, Palme Yayıncılık, 2005

• Petrucci, Ralph H.; William S. Harwood, Geoffrey Herring, Genel Kimya İlkeler ve Modern 
Uygulamalar, 8.Baskı Çeviri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Cilt I, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002

• Petrucci, Ralph H.; William S. Harwood, Geoffrey Herring, Genel Kimya İlkeler ve Modern 
Uygulamalar, 8.Baskı Çeviri: Tahsin Uyar, Serpil Aksoy, Cilt II, Palme Yayıncılık, Ankara, 2002

• Shriver, D.F.; Atkins ,P.W., Anorganik Kimya, 3.baskıdan Çeviri:Saim Özkar, Bilim Yayıncılık, 1999

• Solomons, T.W. Graham; Fryhle B., Craig, Organik Kimya, 7.Basımdan Çeviri: Gürol Okay, Yılmaz 
Yıldırır, Literatür Yayıncılık, 2002

• Toon, Ernest R.; Ellis, George L., Foundatıons Of Chemistry, Taş Kitapçılık Yayıncılık Ltd. Şti., 
Ankara, 1986

• Tüzün, Celal, Organik Kimya, Yenilenmiş 9.Baskı, Palme Yayıncılık, Ankara,2005

• Ulubelen, Ayhan, Genel Organik Kimya 3.Baskı, Fakülteler Matbaası İstanbul, 1980

• Vlasov, L.; Trifonov, D., 107 Kimya Öyküsü, 20.Basım Tübitak, Ankara, 2005

• Zor, D. Lale, Temel Organik Kimya 1, Eskişehir, 1988

KAYNAKÇA



ORGANİK BİLEŞİK SINIFLARI

YAYGIN BENZEN TÜREVLERİ

334




