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KONU : KARBONUN BAKARBONUN BAĞĞ YAPMA YAPMA ÖÖZELLZELLĐĞĐĐĞĐ

� Organik bileşikler ve yaşam

� Karbonun çok bileşik yapmasının sebebi

� Karbon bağlarının çeşitliliği

� Organik bileşiklerin fonksiyonel grup 
esasına göre sınıflandırılması

� Organik bileşiklerin sistematik 
adlandırılması



HEDEF 1HEDEF 1:Yaşam için gerekli büyük  moleküllerin 
yapılarını kavrayabilme
DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :

� Yağların yapı özelliklerini açıklar.

� Sabunlaşma olayını açıklar.

� Karbonhidratların kimyasal yönden önemini 
örneklerle açıklar.

� Karbonhidratların adlandırılmasına örnekler 
verir.

� Canlı yapısının temel taşı olan proteinlerin 
yapısını açıklar.



HEDEF 2 :HEDEF 2 : Hidrokarbonları tanıyabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

� Hidrokarbonları sınıflandırır.

� Hidrokarbonları genel formülleriyle gösterir.

� Hidrokarbonların adlarını söyler / yazar.

� Hidrokarbonların formüllerini yazar.



HEDEF 3 :HEDEF 3 : Fonksiyonel grup içeren bileşikleri 
tanıyabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR :LAR :

� Fonksiyonlu grupların önemini söyler.

� Fonksiyonlu grupları söyler/ yazar.

� Yapı formüllerinden fonksiyonlu grupları
belirler.



HEDEF 4 :HEDEF 4 : Organik bileşiklerin sistematik 
adlandırılmasını kavrayabilme

DAVRANIDAVRANIŞŞ :

� Alkan, alken ve alkinler IUPAC sistemine göre 
adlandırılır ve örneklendirilir.



ORGANORGANĐĐK BK BĐĐLELEŞĐŞĐKLER VE YAKLER VE YAŞŞAMAM

KARBONHĐDRATLAR :

Hem canlının yapısına katılan hem de 
enerji sağlayan karbon, hidrojen ve 
oksijen elementlerinden oluşan organik 
bileşiklerdir.Bütün canlı hücrelerde 
bulunur. Doğada genellikle büyük 
moleküller halindedir. Vücuda alınan bu 
büyük moleküllerin hücrelere iletmesi 
için canlı tarafından sindirilmesi ve 
uygun molekül büyüklüğüne kadar 
parçalanması gerekir.



Karbonhidrat Karbonhidrat ççeeşşitleriitleri
Monosakkaritler :

En basit karbonhidratlardır ve basit şekerler olarak adlandırılır. 
Monosakkaritler daha küçük birimlere parçalanamazlar.  

Glikoz (üzüm şekeri, kan şekeri), galaktoz (süt şekeri),fruktoz
(meyve suyu ,bal şeker karışımında ) ise 6 C'lu şekerlerdir. 

Disakkaritler :
Disakkaritler çift şekerlerdir. Bir disakkarit iki molekül 
monosakkaritin glikozit bağı ile bağlanmasıyla oluşur. 
Disakkaritlerin en önemlilerĐ:maltoz,laktoz ve sakkarozdur.

Polisakkaritler

Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşmuş büyük 
moleküllü karbonhidratlardır. Temel yapı birimi glikoz 
molekülüdür. 



monosakkaritmonosakkarit disakkaritdisakkarit



YAŞAMDA PROTEĐNLER;



PROTEPROTEĐĐNLERNLER



Proteinler amino asitlerden yapılmış çok büyük moleküllerdir. 
Proteinlerin basit yapısı, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan 

oluşmuş amino asitlerin zinciridir. 
Proteinlerde azot bulunması, onları karbonhidrat ve yağlardan 

ayırt eden bir özelliktir. Bir protein birçok vagonun birbirine 
bağlanması ile oluşmuş bir tren gibidir. Her bir vagon veya 

birim bir amino asittir. 20 amino asitten oluşmuş bir çok farklı
kombinasyonlar büyük sayılarda protein oluşmasına izin 
vermektedir. Yani bir lisan gibi, sadece birkaç harf vardır, 
fakat bu harflerden değişik kombinasyonları kullanarak 

milyonlarca kelime oluşmaktadır. 

Proteinler;



YAYAĞĞLARLAR

Canlılardaki temel organik bileşiklerden biri de lipitlerdir. Biyolojik önemi 
olan lipitler yağ asitleri, nötr yağlar(trigliserit), fosfolipitler, steroitler
vb.dir. Yağlar insan ve hayvanların temel besinleri arasında yer alır.

Yağların Çeşitleri :

� Doymamış yağ asitleri 

� Doymuş yağ asitleri 

� Fosfolipitler

� Mumlar



KarbonKarbon

� Karbonun en önemli özelliklerinden birisi, birbiri ardınca 
dizilerek çok kolay zincir oluşturabilmesidir. En kısa karbon 
zinciri 2 karbon atomundan oluşur. En uzun zincirin kaç
karbon atomundan oluştuğu konusunda ise kesin bir rakam 
verilememekle birlikte, yaklaşık olarak 70 halkalı bir zincirden 
bahsedilebilir. Karbon atomundan sonra en uzun zincir 
oluşturabilen atomun, 6 halka ile silisyum atomu olduğunu 
düşünürsek, karbon atomundaki olağanüstü durum daha iyi 
fark edilebilir.

Karbonun bu kadar çok halkalı zincir yapabilmesinin sebebi, 
zincirlerinin sadece düz çizgi şeklinde olmamasıdır. Zincirler 
dallar halinde de olabilirler, çokgenler de oluşturabilirler.



KARBONUN BAKARBONUN BAĞĞ YAPISI     VE      DIYAPISI     VE      DIŞŞ GGÖÖRRÜÜNNÜÜŞŞÜÜ



Karbon atomu da dört değerlik elektronuna sahiptir ve tabii olarak dört 
bağ yapar. Karbon atomu bu dört bağın dört tanesini de aynı atoma 
bağlanacak şekilde ayarlayamaz

Karbon atomu dört bağını aynı elementle paylaşamazken dört farklı
atoma ayrı ayrı bağ yapabilmektedir. Karbonun dört farklı atoma bağ
yaptığı moleküle en iyi örnekse hidrokarbonların en küçüğü olan 
metandır. Metan bir karbon atomunun dört eşlenmemiş elektronlarına 
dört hidrojen atomunun bağlanmasıyla oluşur.





Organik bileOrganik bileşşiklerin adlandiklerin adlandıırrıılmaslmasıı

�� Organik bir bileOrganik bir bileşşiiğğin molekin moleküüllüündeki atomlarndeki atomlarıın tn tüürlerini ve sayrlerini ve sayıılarlarıınnıı
ggöösteren formsteren formüül, o bilel, o bileşşiiğğin in molekmoleküül forml formüüllüü yada yada kapalkapalıı formformüüllüüddüürr. . 

�� KapalKapalıı formformüül, organik bilel, organik bileşşiiğğin molekin moleküül kl küütlesi bulunup itlesi bulunup iççindeki indeki 
elementlerin nicel analizi yapelementlerin nicel analizi yapııldldııktan sonra yazktan sonra yazıılan formlan formüüldldüür. Bu r. Bu 
formformüülde, atomlarlde, atomlarıın birbirine ban birbirine bağğlanlanışış bibiççimleri ve uzaydaki konumlarimleri ve uzaydaki konumlarıı
belli olmadbelli olmadığıığından bilendan bileşşiiğğin hangi bilein hangi bileşşik olduik olduğğu belirlenemez, u belirlenemez, çüçünknküü
aynaynıı kapalkapalıı formformüüle sahip olan bir le sahip olan bir ççok organik bileok organik bileşşik vardik vardıır.r.

�� AtomlarAtomlarıın molekn moleküül il iççinde birbirine bainde birbirine bağğlanlanışış bibiççimini imini aaççıık formk formüül l 
(yap(yapıı formformüüllüü)) ggöösterir. sterir. 



n-Alkanların formülü

Alkan serisindeki bileşiklerin 
adlandırılması en uzun zincir içindeki 
karbon sayısına dayandırılır. En uzun 
zincir esas zincir olup, buna bağlı
kısa zincirler vardır. Bu kısa zincirlere 
radikal veya alkil denir. Alkilin genel 
formülü CnH2n+1 şeklinde olup, 
türediği alkanın isminin sonundaki 
AN eki kaldırılıp ĐL eki getirilerek 
adlandırılır.

ALKANLAR



Alkanlar 

EikosanC20H42Pentan C5H12

TetradekanC14H30Bütan C4H10

TridekanC13H28PropanC3H8

DodekanC12H26EtanC2H6

UndekanC11H24Metan CH4

Adlandırma Formül Adlandırma Formül 





Alkil Grupları

Alkanlardan bir hidrojen çıkarılması ise oluşan gruplara alkil 

grubu denir.  Genel olarak CnH2n+1 şeklinde gösterilir.

� Formül                          Adlandırma 

� CH3- Metil 

� CH3- CH2- Etil 

� CH3- CH2- CH2- Propil

� CH3- CH2- CH2- CH2- Bütil



Karbon sayısının latincesinin sonuna -
en ve -ilen eki getirilerek adlandırılır. 
Çift bağın hangi karbonlar arasında 
olduğunu belirtmek için rakam 
kullanılır. Bu rakam çift bağın bağlı
olduğu karbonlardan ilkine aittir.

Yapısında bir veya daha fazla 
çift bağ içeren hidrokarbonlara 
denir. Genel olarak CnH2n 
olarak gösterilir. 

ALKENLERALKENLER



� Formül                        Adlandırma 

� Eten (Etil                                                   

� Propen

� Büten 



ALKALKĐĐNLERNLER

Yapısında C-C üçlü bağı içeren 
doymamış hidrokarbonlardır. Genel 
olarak CnH2n-2  formülü ile 
gösterilirler.



� Formül Adlandırma



ORGANĐK BĐLEŞĐKLERĐN 

FONKSĐYONEL GRUP 

ESASINA GÖRE 

SINIFLANDIRILMASI





Eğer yapıda fonsiyenel grup
var ise ….





DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

�� AynAynıı C atomuna 2 tane metil, 1 tane etil, 1 tane C atomuna 2 tane metil, 1 tane etil, 1 tane 
izopropilizopropil babağğlanmaslanmasııyla oluyla oluşşturulan bileturulan bileşşiiğğin in 
sistematik adsistematik adıı hangisidir?               hangisidir?               

•• 3,3,43,3,4--trimetilpentantrimetilpentan

•• 1,1,21,1,2-- trimetiltrimetil--22--etilpropanetilpropan

•• 22--metilmetil--2izopropilb2izopropilbüütantan

•• 2,32,3--dimetildimetil--33--etilbetilbüütantan

•• 2,3,32,3,3--trimetilpentantrimetilpentan



�� CHCH33CH(CCH(C22HH55)CH(CH)CH(CH33))2 bile2 bileşşiiğğinin sistematik inin sistematik 
adadıı aaşşaağığıdakilerden hangisidir?dakilerden hangisidir?

•• 33--metilmetil--22--metilbmetilbüütantan

•• 3,43,4--dimetilpentandimetilpentan

•• 2,32,3--dimetilpentandimetilpentan

•• 22--metilhekzanmetilhekzan

•• izobizobüütantan



HAZIRLAYANLAR

PINAR PINAR ÖÖZCANZCAN

ÇÇĐĞĐĞDEM ERDALDEM ERDAL

NURCAN AFNURCAN AFŞŞARAR


