
HHĐĐDROKARBONLARDROKARBONLAR



SSÜÜRERE

�� Teorik : 6 ders saatiTeorik : 6 ders saati

�� Pratik : 2 ders saatiPratik : 2 ders saati

�� Toplam sToplam süüre : 8 Ders saatire : 8 Ders saati



Hedef ve DavranHedef ve Davranışışlar lar 

HEDEF 1HEDEF 1: Hidrokarbonlar: Hidrokarbonlarıı tantanııyabilmeyabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR

�� HidrokarbonlarHidrokarbonlarıı ssıınnııflandflandıırrıır.r.

�� HidrokarbonlarHidrokarbonlarıı genel formgenel formüülleriyle glleriyle göösterir.sterir.

�� HidrokarbonlarHidrokarbonlarıın adlarn adlarıınnıı ssööyler, yazar.yler, yazar.

�� HidrokarbonlarHidrokarbonlarıın adlarn adlarıınnıı yazar.yazar.

�� Alkil gruplarAlkil gruplarıınnıın adlarn adlarıınnıı ve formve formüüllerinillerini

yazar.yazar.



Hedef ve DavranHedef ve Davranışışlarlar

HEDEF 2:HEDEF 2: alkanlaralkanlarıın yapn yapııssıınnıı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilmekavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR

�� AlkanlarAlkanlarıı IUPAC sistemine gIUPAC sistemine gööre adlandre adlandıırrıır.r.

�� AlkanlarAlkanlarıın yapn yapıı izomerliizomerliğğini ini öörnekle arnekle aççııklar.klar.

�� AlkanlarAlkanlarıın elde edilme yn elde edilme yööntemlerini antemlerini aççııklarklar

�� AlkanlarAlkanlarıın fiziksel ve kimyasal n fiziksel ve kimyasal öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.

�� AlkanlarAlkanlarıın kullann kullanıım alanlarm alanlarıınnıı aaççııklar.klar.



Hedef ve DavranHedef ve Davranışışlarlar

HEDEF 3HEDEF 3: : AlkenlerinAlkenlerin yapyapııssıınnıı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilmekavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR

�� AlkenleriAlkenleri IUPAC sistemine gIUPAC sistemine gööre adlandre adlandıırrıır.r.

�� AlkenlerinAlkenlerin geometrik izomerligeometrik izomerliğğini aini aççııklar.klar.

�� AlkenlerinAlkenlerin elde edilme yelde edilme yööntemlerini antemlerini aççııklar.klar.

�� AlkenlerinAlkenlerin fiziksel ve kimyasal fiziksel ve kimyasal öözelliklerini azelliklerini aççııklar.klar.

�� AlkenlerinAlkenlerin endendüüstrideki kullanstrideki kullanıım alanlarm alanlarıınnıı
aaççııklar.klar.



Hedef ve DavranHedef ve Davranışışlarlar

HEDEF 4HEDEF 4: : AlkinlerinAlkinlerin yapyapııssıınnıı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
kavrayabilmekavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR
�� AlkinleriAlkinleri IUPAC sistemine gIUPAC sistemine gööre re adlendadlendıırrıırr..
�� AlkinlerinAlkinlerin elde edilme yelde edilme yööntemlerini antemlerini aççııklar.klar.
�� AlkinlerinAlkinlerin fiziksel ve kimyasal fiziksel ve kimyasal öözelliklerini zelliklerini 

aaççııklar.klar.
�� AlkinlerinAlkinlerin endendüüstrideki kullanstrideki kullanıım alanlarm alanlarıınnıı

aaççııklar.klar.



Hedef ve DavranHedef ve Davranışışlarlar

HEDEF 5:HEDEF 5: Hidrokarbonlarla ilgili bilgileri Hidrokarbonlarla ilgili bilgileri 
uygulayabilmeuygulayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLARLAR

�� MetanMetanıı deney yaparak elde eder.deney yaparak elde eder.

�� AlkanlarAlkanlarıın kimyasal n kimyasal öözelliklerini deney zelliklerini deney 
yaparak ayaparak aççııklar.klar.

�� Alkanlar, Alkanlar, alkenleralkenler ve ve alkinleralkinler ile ilgili ile ilgili 
problem problem çöçözer.zer.





HHĐĐDROKARBONLARDROKARBONLAR

Sadece karbon ve hidrojenden oluSadece karbon ve hidrojenden oluşşan        an        
organik bileorganik bileşşiklere hidrokarbonlar denir.  iklere hidrokarbonlar denir.  

Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik Hidrokarbonlar alifatik ve aromatik 
hidrokarbonlar olmak hidrokarbonlar olmak üüzere iki ana gruba zere iki ana gruba 
ayrayrııllıırlar.rlar.



HHĐĐDROKARBONLARDROKARBONLAR

�� Alifatik hidrokarbonlar ise karbonlar arasAlifatik hidrokarbonlar ise karbonlar arasıındaki bandaki bağğlarlarıın n 
yapyapııssıına gna gööre doymure doymuşş ve doymamve doymamışış hidrokarbonlar hidrokarbonlar 
olarak solarak sıınnııflandflandıırrııllıırlar.Doymurlar.Doymuşş hidrokarbonlarhidrokarbonlarıın an aççıık k 
zincirli olanlarzincirli olanlarıına parafin veya alkanlar denir.Doymuna parafin veya alkanlar denir.Doymuşş
alifatik hidrokarbonlaralifatik hidrokarbonlarıın halka yapn halka yapııssıında olanlarnda olanlarıına na siklosiklo
alkanlar denir.Doymamalkanlar denir.Doymamışış hidrokarbonlar molekhidrokarbonlar moleküüllüü
meydana getiren karbon atomlarmeydana getiren karbon atomlarıı arasarasıındaki bandaki bağğ saysayııssıına na 
ggööre re ççift baift bağğllıı ve ve üçüç babağğllıı doymamdoymamışış hidrokarbonlar hidrokarbonlar 
olarak solarak sıınnııflanflanıırlar.rlar.ÇÇift baift bağğllıı doymamdoymamışış hidrokarbonlara hidrokarbonlara 
olefinler veya olefinler veya alkenleralkenler denir.denir.ÜçÜç babağğllıı doymamdoymamışış
hidrokarbonlara ise hidrokarbonlara ise alkinleralkinler denir.Olefin sdenir.Olefin sıınnııffıına ait halka na ait halka 
yapyapııllıı bilebileşşiklere iklere sikloalkenlersikloalkenler,,alkinlerinalkinlerin halka yaphalka yapııllıı
olanlarolanlarıına ise na ise sikloalkinlersikloalkinler denir.denir.



ALKANLARALKANLAR

Sadece karbonSadece karbon--karbon ve/veya karbonkarbon ve/veya karbon--
hidrojen tekli bahidrojen tekli bağğ iiççeren hidrokarbonlara eren hidrokarbonlara 
denir.Alkanlardenir.Alkanlarıın genel formn genel formüüllüü CCnnHH2n+22n+2

dirdir.D.Düüz zincirli veya dallanmz zincirli veya dallanmışış olabilirler.olabilirler.



HALKALI ALKANLARHALKALI ALKANLAR

SikloalkanSikloalkan



ALKANLARIN GENEL ALKANLARIN GENEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

�� Genel formGenel formüüllüü CCnnHH2n+22n+2 dirdir. . 

�� C atomlarC atomlarıı spsp³³ hibritlehibritleşşmesimesi yapar. C yapar. C 
atomlaratomlarıı arasarasıındaki bndaki büüttüün ban bağğlar tekli lar tekli 
babağğ. Yani d (. Yani d (sigmasigma) ba) bağığıddıır. r. 

�� ĐĐsimlendirme yapsimlendirme yapııllıırken sonuna rken sonuna --anan eki eki 
getirilir. getirilir. 

�� DoymuDoymuşştur. tur. 

�� En kEn küçüüçük k üüyesi 1 karbon atomludur.yesi 1 karbon atomludur.



ALKANLARIN ALKANLARIN ĐĐLK 10 LK 10 ÜÜYESYESĐĐNNĐĐN N 
ADLANDIRILAMASIADLANDIRILAMASI

�� CHCH44 MetanMetan
�� CC22HH66 EtanEtan METANMETAN
�� CC33HH88 PropanPropan
�� CC44HH1010 BBüütantan
�� CC55HH1212 PentanPentan
�� CC66HH1414 HegzanHegzan
�� CC77HH1616 HeptanHeptan
�� CC88HH1818 OktanOktan
�� CC99HH2020 NonanNonan
�� CC1010HH2222 Dekan                     HEGZANDekan                     HEGZAN



ALKANLARIN FALKANLARIN FĐĐZZĐĐKSEL KSEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

�� ĐĐlk 4 lk 4 üüyesi gaz, 5yesi gaz, 5--17 karbonlular s17 karbonlular sııvvıı 18 ve 18 ve 
daha daha ççok karbonlular katok karbonlular katııddıır. r. 

�� Suda Suda çöçözzüünmezler. nmezler. 
�� Renksiz, tatsRenksiz, tatsıız ve kokusuzdurlar. z ve kokusuzdurlar. 
�� MolekMoleküüller arasller arasıı vanvan der der waalswaals babağğlarlarıı vardvardıır. C r. C 

atomlaratomlarıı arttarttııkkçça moleka moleküül al ağığırlrlığıığı arttarttığıığından ndan 
vanvan der der waalswaals ççekimi artar. Molekekimi artar. Moleküül dallandl dallandııkkçça a 
vanvan der der waalswaals etkileetkileşşimi azalimi azalıır. r. 

�� Homolog sHomolog sııra olura oluşştururlar. tururlar. 
�� YakYakııllıırlar, yanma rlar, yanma üürrüünleri COnleri CO22 ve Hve H22O dur. O dur. 
�� PolimerlePolimerleşşmezler. mezler. 



ALKANLARIN ELDESALKANLARIN ELDESĐĐ

1. 1. WurtzWurtz SenteziSentezi
Alkil Alkil holojenholojenüürlerinrlerin (R(R––X) alkoldeki X) alkoldeki çöçözeltisinin metalik sodyum ile zeltisinin metalik sodyum ile 
reaksiyonundan alkanlar olureaksiyonundan alkanlar oluşşur. ur. 
WurtzWurtz sentezinin genel denklemi ; sentezinin genel denklemi ; 

R R –– X + R' X + R' –– X + 2Na X + 2Na ��RR––R' + 2Na X R' + 2Na X 
şşeklindedir. eklindedir. WurtzWurtz sentezine gsentezine gööre metan elde edilemez. re metan elde edilemez. 
2CH2CH33 –– ClCl + 2Na + 2Na ��HH33C C –– CHCH33 + 2NaCl + 2NaCl 
Metil klorMetil klorüürr EtanEtan
2C2C22HH55Cl + 2Na Cl + 2Na ��CC44HH1010 + 2NaCl + 2NaCl 
EtilklorEtilklorüürr BBüütan tan 

2.Alken ve 2.Alken ve AlkenlerinAlkenlerin doyurulmasdoyurulmasıı
Alken ve Alken ve alkinlerinalkinlerin hidrojen ile doyurulmashidrojen ile doyurulmasıından elde edilir. ndan elde edilir. 
CC22 HH44 + H+ H2 2 ��CC22HH66

eten              eten              etanetan
CC22 HH22 + 2H+ 2H22 ��CC22HH66

etin                 etin                 etanetan



ALKANLARIN ELDESALKANLARIN ELDESĐĐ

3.3. GrignardGrignard BileBileşşiklerindeniklerinden
a.a.GrignardGrignard bilebileşşiklerinin (Riklerinin (R––MgMg––X) su ile hidrolizinden elde edilirler. X) su ile hidrolizinden elde edilirler. 
R R –– Mg Mg –– X + HX + H22O O ��R R –– H + Mg(OH) X H + Mg(OH) X 
CHCH33 –– MgClMgCl + H+ H22O O ��CHCH44 + + MgOHClMgOHCl
CC22HH55 –– MgClMgCl + H+ H22O O ��CC22HH6 6 + + MgOHClMgOHCl

b.b.GrignardGrignard bilebileşşiklerinin asitlerle reaksiyonundan alkanlar elde edilir.iklerinin asitlerle reaksiyonundan alkanlar elde edilir.
GrignardGrignard BileBileşşiiğği + Asiti + Asit �� Alkan Alkan 
R R –– Mg Mg –– X +HX X +HX �� R R –– H +MgXH +MgX2 2 

CHCH33 –– MgClMgCl++HClHCl ��CHCH44 + MgCl+ MgCl22
4.4. Karboksilli asit TuzlarKarboksilli asit Tuzlarıındanndan

Karboksilli asitler ve Karboksilli asitler ve karboksilatkarboksilat tuzlartuzlarıı kuvvetli bazlarkuvvetli bazlarıın etkisiyle n etkisiyle 
yyüüksek sksek sııcaklcaklııkta alkanlarkta alkanlarıı oluoluşştururlar. tururlar. 





ALKANLARIN KULLANIM 
ALANLARI

• Doğal gaz, halk arasında gaz olarak da 
adlandırılır, ana bileşeni metan olan gaz 
halindeki bir fosil yakıttır.



• Asfalt, viskoz (az akışkan) halden katı
hale kadar değişkenlik gösteren siyah 
ve kahverengi organik bir maddedir



ALKANLARIN KULLANIM 
ALANLARI

• Petrol, hidrokarbonların karışımından meydana 
gelmiş olup, her zaman sabit bir kimyevi bileşimi 
yoktur. 

• Oktan petrolde bulunan bir hidrokarbondur. 



ALKALKĐĐLLERLLER

ALKALKĐĐL:L:
AlkanlardanAlkanlardan bir hidrojen bir hidrojen ççııkarkarıılmaslmasıı ile geri kalan kile geri kalan kööke ke alkilalkil

denir. denir. 
Genel formGenel formüüllüü CCnnHH2n+12n+1 dirdir. . ĐĐsimlendirme yapsimlendirme yapııllıırken rken ––anan
eki kaldeki kaldıırrıılarak larak ––ilil eki getirilir. eki getirilir. 

CHCH33 –– Metil Metil 
CC22HH55 –– Etil Etil 
CC33HH77 –– PropilPropil
CC44HH99 –– BBüütiltil gibi. gibi. 

Alkil grubu bir kAlkil grubu bir kööktktüür. Serbest olarak, yani tek bar. Serbest olarak, yani tek başışına na 
bulunmaz. Mutlaka organik molekbulunmaz. Mutlaka organik moleküüldeki bir fonksiyonel ldeki bir fonksiyonel 
gruba bagruba bağğllıı olarak bulunur. olarak bulunur. 



ALKENLERALKENLER

�� Genel formGenel formüüllüü CCnnHH2n 2n dirdir..
�� C atomlarC atomlarıı arasarasıında en az bir tane ikili banda en az bir tane ikili bağğ

vardvardıır.r.
�� ĐĐkili bakili bağğ yapan C atomlaryapan C atomlarıı spsp22 hibritlehibritleşşmesimesi

yapar.yapar.
�� MolekMoleküülde en az bir tane p balde en az bir tane p bağığı bulunur.bulunur.
�� ĐĐsimlendirme yapsimlendirme yapııllıırken sonu rken sonu nana --enen eki ya da eki ya da 

--ilenilen eki getirilir.eki getirilir.
�� DoymamDoymamışışttıır.r.
�� En kEn küçüüçük k üüyesi 2 karbonludur. yesi 2 karbonludur. 



ALKENLERALKENLERĐĐN N ĐĐLK 10 LK 10 ÜÜYESYESĐĐNNĐĐN N 
ADLANDIRILAMASIADLANDIRILAMASI

�� ——
�� CC22HH44 Eten (Etilen)Eten (Etilen)
�� CC33HH66 PropenPropen
�� CC44HH88 BBüütenten
�� CC55HH1010 PentenPenten
�� CC66HH1212 HegzenHegzen
�� CC77HH1414 HeptenHepten
�� CC88HH1616 OktenOkten
�� CC99HH1818 NonenNonen ETENETEN
�� CC1010HH2020 DekenDeken



ALKENLERALKENLERĐĐN FN FĐĐZZĐĐKSEL KSEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

�� Homolog sHomolog sııra olura oluşştururlar. tururlar. 

�� C atomu sayC atomu sayııssıı arttarttııkkçça a vanvan der der waalswaals
etkileetkileşşimi artar. Dolayimi artar. Dolayııssııyla kaynama yla kaynama 
noktasnoktasıı artar. artar. 

�� Yanarlar. Yanarlar. 

�� PolimerlePolimerleşşirler. irler. 



ALKENLERALKENLERĐĐN ELDESN ELDESĐĐ

1.1. Alkollerden HAlkollerden H22O O ççekilmesiyleekilmesiyle

Mono alkollerden HMono alkollerden H22SOSO44 katalizkatalizöörlrlüüğğüünde nde 
HH22O O ççekilmesiyle ekilmesiyle alkenleralkenler elde edilir. elde edilir. 



ALKENLERALKENLERĐĐN ELDESN ELDESĐĐ

2.2. Alkanlardan HAlkanlardan H22 ççekilmesiekilmesi

DoymuDoymuşş hidrokarbonlardan hidrojen hidrokarbonlardan hidrojen 
ççekilmesiyle ekilmesiyle alkenleralkenler elde edilir. elde edilir. 



ALKENLERALKENLERĐĐN ELDESN ELDESĐĐ

3.3. Alkil Alkil halojenhalojenüürlerdenrlerden

Alkil Alkil halojenhalojenüürlerinrlerin deriderişşik kuvvetli bazlarla ik kuvvetli bazlarla 
ııssııttıılmaslmasıı sonucunda sonucunda alkenleralkenler elde edilir. elde edilir. 



ALKALKĐĐNLERNLER

�� Genel formGenel formüüllüü CCnnHH2n2n––22 dirdir.  .  
�� C atomlarC atomlarıı arasarasıında en az bir tane 3 nda en az bir tane 3 llüü

babağğ vardvardıır ve bu bar ve bu bağığı yapan karbon yapan karbon 
atomlaratomlarıı spsp hibritlehibritleşşmesimesi yapar.yapar.

�� MolekMoleküülde en az 2 tane p balde en az 2 tane p bağığı vardvardıır.  r.  
ĐĐsimlendirme yapsimlendirme yapııllıırken sonuna rken sonuna ––in eki  in eki  
getirilir.getirilir.

�� DoymamDoymamışışttıır. r. 
�� En kEn küçüüçük k üüyesi 2 karbonludur. yesi 2 karbonludur. 



ALKALKĐĐNLERNLERĐĐN N ĐĐLK 10 LK 10 ÜÜYESYESĐĐNNĐĐN N 
ADLANDIRILMASIADLANDIRILMASI

�� ——
�� CC22HH22 Etin (Asetilen)Etin (Asetilen)
�� CC33HH44 PropinPropin
�� CC44HH66 BBüütintin
�� CC55HH88 PentinPentin
�� CC66HH1010 HegzinHegzin
�� CC77HH1212 HeptinHeptin
�� CC88HH1414 OktinOktin
�� CC99HH1616 NoninNonin
�� CC1010HH1818 Dekin Dekin 



ALKALKĐĐNLERNLERĐĐN FN FĐĐZZĐĐKSEL KSEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

�� Homolog sHomolog sııra olura oluşşturulur. turulur. 

�� C atomu sayC atomu sayııssıı arttarttııkkçça kaynama noktasa kaynama noktasıı
artar. artar. 

�� Yanarlar. Yanarlar. 

�� PolimerlePolimerleşşirler. irler. 



ALKALKĐĐNLERNLERĐĐN ELDESN ELDESĐĐ

1.Alkil 1.Alkil halojenhalojenüürlerdenrlerden
Alkil Alkil dihalojendihalojenüürr bilebileşşiklerinin KOH iklerinin KOH çöçözeltisi ile zeltisi ile ııssııttıılmaslmasıından ndan alkinleralkinler
elde edilir. elde edilir. 

R R –– CHBrCHBr –– CHCH22Br+ 2KOH Br+ 2KOH ��R R –– C =CH + 2HC =CH + 2H22O + 2KBrO + 2KBr

2.Asetilenin 2.Asetilenin eldesieldesi
Teknikte kalsiyum karbTeknikte kalsiyum karbüürrüün n (karpit)(karpit) su ile reaksiyonundan asetilen su ile reaksiyonundan asetilen 
elde edilir. elde edilir. 

KireKireçç tataşışından ndan babaşşllııyarakyarak CC22HH22 yi elde denklemi : yi elde denklemi : 
CaCOCaCO33 �� CaOCaO + CO+ CO2 2 

CaOCaO + 3C + 3C ��CaCCaC22 + CO + CO 
CaCCaC22 + 2H+ 2H22O O �� CC22HH22 + + CaCa(OH)(OH)22



ĐĐZOMERZOMERĐĐ

Genel anlamda Genel anlamda izomeri,izomeri, farklfarklıı şşekillerde ekillerde 
isimlendirebileceisimlendirebileceğğimiz aynimiz aynıı kapalkapalıı formformüüle sahip le sahip 
bilebileşşiklerdir. iklerdir. 
MolekMoleküül forml formüülleri aynlleri aynıı (Ayn(Aynıı cins ve saycins ve sayııda da 
bulunduran) fiziksel ve kimyasal bulunduran) fiziksel ve kimyasal öözellikleri farklzellikleri farklıı
maddelere maddelere izomer maddelerizomer maddeler denir. denir. 
ĐĐzomer maddelerin yapzomer maddelerin yapıı formformüüllüü (molek(moleküüldeki ldeki 
larlarıınn dizilidizilişşi ve yapti ve yaptığıığı babağğlarlarıı belirten formbelirten formüül) l) 
farklfarklııddıır. r. 
1. Yap1. Yapıı ĐĐzomerisizomerisi
2. Geometrik 2. Geometrik ĐĐzomerizomeri



YAPI YAPI ĐĐZOMERZOMERĐĐSSĐĐ

MolekMoleküüldeki atomlarldeki atomlarıın yapn yapıı formformüüllüünnüü
oluoluşştururken, yerlerinin detururken, yerlerinin değğiişşmesiyle mesiyle 
oluoluşşan izomeriye denir. an izomeriye denir. 

a. Zincir ve Dallanma a. Zincir ve Dallanma ĐĐzomerisizomerisi

nn--BBüütantan ĐĐzobzobüütantan



YapYapıı izomerisiizomerisi

b. Halka b. Halka -- Zincir Zincir ĐĐzomerisi                                                   zomerisi                                                   

SiklobSiklobüütantan 22--BBüütenten



YAPI YAPI ĐĐZOMERZOMERĐĐSSĐĐ

c. Fonksiyonlu grubun, yerinin farklc. Fonksiyonlu grubun, yerinin farklıı
olmasolmasıı



YAPI YAPI ĐĐZOMERZOMERĐĐSSĐĐ

d. Fonksiyonlu grup izomerisid. Fonksiyonlu grup izomerisi

Alkol Alkol —— Eter Eter 

Aldehit Aldehit —— Keton Keton 

Karboksili asit Karboksili asit —— Ester vb. Ester vb. 

Birbirlerinin izomeridir.Birbirlerinin izomeridir.



GEOMETRGEOMETRĐĐK K ĐĐZOMERZOMERĐĐ

AlkenlereAlkenlere ait bir izomeridir. ait bir izomeridir. ÇÇift baift bağığın ban bağğllıı
olduolduğğu karbonlaru karbonlarıından her birine bandan her birine bağğllıı
olan iki grup aynolan iki grup aynıı olmamasolmamasıı halinde halinde 
molekmoleküül l ciscis-- trans izomerisitrans izomerisi ggöösterir.sterir.



GEOMETRGEOMETRĐĐK K ĐĐZOMERZOMERĐĐ



HHĐĐDROKARBONLARIN DROKARBONLARIN 
ADLANDIRILMASI ADLANDIRILMASI 

AAççıık yapk yapııllıı hidrokarbonlarhidrokarbonlarıın n 
isimlendirilmesinde ana iskelet isimlendirilmesinde ana iskelet şşudur: udur: 

ÖÖn ek + kn ek + köök adk adıı + son ek+ son ek
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11--MolekMoleküüldeki en uzun C zinciri ve bu zincirdeki C sayldeki en uzun C zinciri ve bu zincirdeki C sayııssıı esas alesas alıınnıır. Kr. Köök adk adıı buna gbuna gööre re 
belirlenir. belirlenir. 

22--Uzun zincirdeki C Uzun zincirdeki C larlarıınana numara verilir. Moleknumara verilir. Moleküülde lde üçüçllüü babağğ varsa, varsa, üçüçllüü babağığın yakn yakıın n 
olduolduğğu uu uççtan numaralandtan numaralandıırmaya barmaya başşlanlanıır. r. ÜçÜçllüü babağğ yoksa, ikili bayoksa, ikili bağğa dikkat edilir. a dikkat edilir. 
ĐĐkili bakili bağğ da yoksa, uzun zincire bada yoksa, uzun zincire bağğllıı olan gruplarolan gruplarıın yerleri mn yerleri müümkmküün oldun olduğğu kadar u kadar 
kküçüüçük sayk sayıılarla belirtilebilecek larla belirtilebilecek şşekilde numara verilir. ekilde numara verilir. 

33--ÖÖnce grubun bance grubun bağğllıı olduolduğğu C numarasu C numarasıı yazyazııllıır. (r. (––) i) işşaretinden sonra da grubun adaretinden sonra da grubun adıı
yazyazııllıır.r.

44--MolekMoleküülde benzer gruplar varsa, gruplarlde benzer gruplar varsa, gruplarıın ban bağğlandlandııklarklarıı karbonlarkarbonlarıın numaralarn numaralarıı ayrayrıı
ayrayrıı yazyazııllıır. Aynr. Aynıı alkil gruplaralkil gruplarıı, ayn, aynıı C u C u üüzerinde iseler bu karbonunun numaraszerinde iseler bu karbonunun numarasıı, , 
grup saygrup sayııssıı kadar tekrarlankadar tekrarlanıır. Ayrr. Ayrııca benzer gruplarca benzer gruplarıın sayn sayııssıınnıı belirtmek belirtmek üüzere zere di, di, 
tritri, , tetratetra ........ gibi ........ gibi öön ekler kullann ekler kullanııllıır.r.

55--Gruplar alfabetik sGruplar alfabetik sııraya graya gööre yazre yazıılmallmalııddıır. r. 
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66--Zincir Zincir üüzerindeki C sayzerindeki C sayııssıı esas alesas alıınarak knarak köök adk adıı ssööylenir. (ylenir. (PropProp, , bbüütt, , pentpent, , 
hegzhegz, , hepthept ... hecelerinden biri) ... hecelerinden biri) 

77--ĐĐskelet skelet üüzerinde bir tane zerinde bir tane üçüçllüü babağğ varsa kvarsa köökten sonra kten sonra ––inin eki getirilir. eki getirilir. ÜçÜçllüü
babağğ uuççta deta değğilse hangi numaralilse hangi numaralıı karbondan sonra geliyorsa o rakam karbondan sonra geliyorsa o rakam 
kköökten kten öönce yaznce yazııllıır. r. ĐĐskelette iki yerde skelette iki yerde üçüçllüü babağğ varsa hangi numaralvarsa hangi numaralıı
karbondan sonra geldikleri kkarbondan sonra geldikleri köökten kten öönce yaznce yazııllıır. Kr. Köökten sonra ise kten sonra ise ––di indi in
son eki getirilir. son eki getirilir. 

88--Karbon iskeletinde Karbon iskeletinde üçüçllüü babağğ yok, fakat yok, fakat ççift baift bağğ varsa, evarsa, eğğer bir yerde ise er bir yerde ise ––enen
veya veya ––ilenilen eki getirilir. eki getirilir. ÇÇift baift bağğ babaşşta deta değğil ise, hangi numaralil ise, hangi numaralıı
karbondan sonra geliyorsa, o rakam kkarbondan sonra geliyorsa, o rakam köökten kten öönce yaznce yazııllıır. r. ĐĐskelette birden skelette birden 
fazla fazla ççift baift bağğ varsa yerleri kvarsa yerleri köökten kten öönce belirtilir. Knce belirtilir. Köök heceden sonra ise k heceden sonra ise di di 
en, en, tritri enen ... gibi uygun son ek getirilir. ... gibi uygun son ek getirilir. 

99--Karbon iskeletinde Karbon iskeletinde üçüçllüü babağğ veya veya ççift baift bağğ yoksa, yani molekyoksa, yani moleküül doymul doymuşş bir bir 
hidrokarbon hidrokarbon ĐĐse kse köök heceden sonra sadece k heceden sonra sadece ––anan eki getirilir. eki getirilir. 
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NOTNOT--1 :1 : BileBileşşik halkalik halkalıı ise ise "S"SĐĐKLO"KLO" öön n 
eki getirilir. eki getirilir. 

NOTNOT--22 :: Alkan bileAlkan bileşşiklerinde 2'inci C unda iklerinde 2'inci C unda 
yalnyalnıızca bir zca bir ––CHCH33 dallanmasdallanmasıı varsa varsa izoizo,,
2 tane 2 tane ––CHCH33 babağğllıı ise ise neoneo öön ekiyle n ekiyle 
isimlendirme yapisimlendirme yapııllıır r 
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Đzo pentan

Neo pentan
Đzo bütan
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