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HEDEF 1HEDEF 1HEDEF 1HEDEF 1
ALKALKALKALKĐL HALOJENL HALOJENL HALOJENL HALOJENÜÜÜÜRLERRLERRLERRLERĐN YAPISINI N YAPISINI N YAPISINI N YAPISINI 

VE VE VE VE ÖÖÖÖZELLZELLZELLZELLĐKLERKLERKLERKLERĐNNNNĐ
KAVRAYABKAVRAYABKAVRAYABKAVRAYABĐLMELMELMELME

DAVRANIDAVRANIDAVRANIDAVRANIŞLAR:LAR:LAR:LAR:
1.Alkil 1.Alkil 1.Alkil 1.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin fonksiyonel grubunu afonksiyonel grubunu afonksiyonel grubunu afonksiyonel grubunu aççççııııklar.klar.klar.klar.
2. Alkil 2. Alkil 2. Alkil 2. Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin adlandadlandadlandadlandıııırrrrıııılmaslmaslmaslmasıııınnnnıııı aaaaççççııııklar / klar / klar / klar / öööörnekler verir.rnekler verir.rnekler verir.rnekler verir.
3.Alkil 3.Alkil 3.Alkil 3.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin fiziksel fiziksel fiziksel fiziksel öööözelliklerini azelliklerini azelliklerini azelliklerini aççççııııklar.klar.klar.klar.
4.Alkil 4.Alkil 4.Alkil 4.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin kimyasal kimyasal kimyasal kimyasal öööözelliklerini azelliklerini azelliklerini azelliklerini aççççııııklar.klar.klar.klar.
5.Alkil 5.Alkil 5.Alkil 5.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin kullankullankullankullanıııım alanlarm alanlarm alanlarm alanlarıııınnnnıııı aaaaççççııııklar.klar.klar.klar.



HEDEF 2HEDEF 2HEDEF 2HEDEF 2
BAZI ALKBAZI ALKBAZI ALKBAZI ALKĐL HALOJENL HALOJENL HALOJENL HALOJENÜÜÜÜRLERRLERRLERRLERĐ

TANIYABTANIYABTANIYABTANIYABĐLMELMELMELME
DAVRANIDAVRANIDAVRANIDAVRANIŞLAR:LAR:LAR:LAR:
1.Alkil 1.Alkil 1.Alkil 1.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlererlererlererlere öööörnek verir.rnek verir.rnek verir.rnek verir.
2.Alkil 2.Alkil 2.Alkil 2.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerdenrlerdenrlerdenrlerden pestisitipestisitipestisitipestisiti aaaaççççııııklar.klar.klar.klar.
3.Alkil 3.Alkil 3.Alkil 3.Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerdenrlerdenrlerdenrlerden kloroflorokarbonlarkloroflorokarbonlarkloroflorokarbonlarkloroflorokarbonlarıııı aaaaççççııııklar. klar. klar. klar. 
4. Kloroflorokarbonlar4. Kloroflorokarbonlar4. Kloroflorokarbonlar4. Kloroflorokarbonlarıııın n n n ççççevre evre evre evre üüüüzerindeki etkilerini azerindeki etkilerini azerindeki etkilerini azerindeki etkilerini aççççııııklar.klar.klar.klar.
5.Kloroflorokarbonlar5.Kloroflorokarbonlar5.Kloroflorokarbonlar5.Kloroflorokarbonlarıııın olumsuz etkilerine karn olumsuz etkilerine karn olumsuz etkilerine karn olumsuz etkilerine karşıııı
alalalalıııınabilecek nabilecek nabilecek nabilecek öööönlemleri anlemleri anlemleri anlemleri aççççııııklar. klar. klar. klar. 

6.End6.End6.End6.Endüüüüstride kullanstride kullanstride kullanstride kullanıııım yerlerini am yerlerini am yerlerini am yerlerini aççççııııklar/ klar/ klar/ klar/ öööörnekler  verir.                                                 rnekler  verir.                                                 rnekler  verir.                                                 rnekler  verir.                                                 



Alkil GruplarAlkil GruplarAlkil GruplarAlkil Gruplarıııı
AlkanlardanAlkanlardanAlkanlardanAlkanlardan bir hidrojen bir hidrojen bir hidrojen bir hidrojen ççççııııkarkarkarkarıııılmaslmaslmaslmasıııı ise oluise oluise oluise oluşan an an an 
gruplara alkil grubu denir.  Genel olarak gruplara alkil grubu denir.  Genel olarak gruplara alkil grubu denir.  Genel olarak gruplara alkil grubu denir.  Genel olarak CCCCnnnnHHHH2n+12n+12n+12n+1
şeklinde geklinde geklinde geklinde göööösterilir. sterilir. sterilir. sterilir. 
FormFormFormFormüüüül Adlandl Adlandl Adlandl Adlandıııırma rma rma rma 
• CHCHCHCH3333 ---- MetilMetilMetilMetil
• ---- CHCHCHCH3 3 3 3 ----CHCHCHCH2222 ---- Etil Etil Etil Etil 
• ---- CHCHCHCH3 3 3 3 ----CHCHCHCH2222 ---- CHCHCHCH2222 ---- Propil Propil Propil Propil 



Alkil Alkil Alkil Alkil HalojenHalojenHalojenHalojenüüüürrrr
• ÇÇÇÇok sayok sayok sayok sayııııda bileda bileda bileda bileşiiiiğin elde in elde in elde in elde 
edilmesinde baedilmesinde baedilmesinde baedilmesinde başlanglanglanglangııııçççç
maddesi olarak kullanmaddesi olarak kullanmaddesi olarak kullanmaddesi olarak kullanıııılan, lan, lan, lan, 
CCCCnnnnHHHH2n+12n+12n+12n+1 kapalkapalkapalkapalıııı
formformformformüüüüllllüüüüne sahip alkil ne sahip alkil ne sahip alkil ne sahip alkil 
gruplargruplargruplargruplarıııına halojen na halojen na halojen na halojen 
katkatkatkatıııılmaslmaslmaslmasııııyla oluyla oluyla oluyla oluşanananan

• bilebilebilebileşiklerdir.iklerdir.iklerdir.iklerdir.

• .



• KKKKıııısaca Rsaca Rsaca Rsaca R----X olarak gX olarak gX olarak gX olarak göööösterilir. Alkilsterilir. Alkilsterilir. Alkilsterilir. Alkil
halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin kaynama noktalarkaynama noktalarkaynama noktalarkaynama noktalarıııı, C, C, C, C----ClClClCl
babababağıııınnnnıııın polar olmasn polar olmasn polar olmasn polar olmasıııı nedeniyle karnedeniyle karnedeniyle karnedeniyle karşııııllllıııık gelen k gelen k gelen k gelen 
aynaynaynaynıııı karbon saykarbon saykarbon saykarbon sayııııllllıııı alkanlardanalkanlardanalkanlardanalkanlardan daha ydaha ydaha ydaha yüüüüksektir.ksektir.ksektir.ksektir.
Đyodometanyodometanyodometanyodometan ddddıııışıııındaki metilndaki metilndaki metilndaki metil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürrrr ttttüüüürevleri revleri revleri revleri 
ileileileile floroetanfloroetanfloroetanfloroetan veveveve kloroetankloroetankloroetankloroetan ttttüüüürevleri gaz revleri gaz revleri gaz revleri gaz 
halindedirler. halindedirler. halindedirler. halindedirler. 



Alkil Alkil Alkil Alkil HalojenHalojenHalojenHalojenüüüürlerinrlerinrlerinrlerin
YapYapYapYapııııssssıııı

• Alkil Alkil Alkil Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürdekirdekirdekirdeki karbonkarbonkarbonkarbon----halojen bahalojen bahalojen bahalojen bağıııı
karbonun spkarbonun spkarbonun spkarbonun sp3333 hibrithibrithibrithibrit orbitaliorbitaliorbitaliorbitali ile halojen ile halojen ile halojen ile halojen orbitalininorbitalininorbitalininorbitalinin
girigirigirigirişimiyle meydana gelmiimiyle meydana gelmiimiyle meydana gelmiimiyle meydana gelmiştir. (tir. (tir. (tir. (TetrahedralTetrahedralTetrahedralTetrahedral
geometriye yakgeometriye yakgeometriye yakgeometriye yakıııın bir yapn bir yapn bir yapn bir yapııııda.) Halojenlerin da.) Halojenlerin da.) Halojenlerin da.) Halojenlerin 
bbbbüüüüyyyyüüüüklklklklüüüük sk sk sk sıııırasrasrasrasıııı:    :    :    :    
• I  I  I  I  >>>> Br  Br  Br  Br  >>>> Cl  Cl  Cl  Cl  >>>> FFFF



• BaBaBaBağ uzunluklaruzunluklaruzunluklaruzunluklarıııı da bu sda bu sda bu sda bu sııııraya graya graya graya gööööre artar. re artar. re artar. re artar. 
• En dEn dEn dEn düüüüşüüüük bak bak bak bağ enerjisi Cenerjisi Cenerjisi Cenerjisi C----I baI baI baI bağıııındadndadndadndadıııır. r. r. r. 
• KarbonKarbonKarbonKarbon----halojen bahalojen bahalojen bahalojen bağıııı, halojenin , halojenin , halojenin , halojenin 
elektronegativitesindenelektronegativitesindenelektronegativitesindenelektronegativitesinden dolaydolaydolaydolayıııı pozitif pozitif pozitif pozitif 
polarlanmpolarlanmpolarlanmpolarlanmıııışttttıııırrrr....





• Alkil Alkil Alkil Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerrlerrlerrler suda suda suda suda çöçöçöçözzzzüüüünmezler. Eter, alkol , benzen ve nmezler. Eter, alkol , benzen ve nmezler. Eter, alkol , benzen ve nmezler. Eter, alkol , benzen ve 
aseton gibi organik aseton gibi organik aseton gibi organik aseton gibi organik çöçöçöçözzzzüüüüccccüüüülerde lerde lerde lerde çöçöçöçözzzzüüüünnnnüüüürler.rler.rler.rler.

• Monoklor alkanlarMonoklor alkanlarMonoklor alkanlarMonoklor alkanlar sudan hafiftirler. Disudan hafiftirler. Disudan hafiftirler. Disudan hafiftirler. Di---- veveveve poliklor alkanlarpoliklor alkanlarpoliklor alkanlarpoliklor alkanlar
ile bromile bromile bromile bromüüüürler ve iyodrler ve iyodrler ve iyodrler ve iyodüüüürlerin hepsi sudan arlerin hepsi sudan arlerin hepsi sudan arlerin hepsi sudan ağıııırdrdrdrdıııırlar.rlar.rlar.rlar.

• Alkil Alkil Alkil Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerdekirlerdekirlerdekirlerdeki CCCC----X baX baX baX bağıııı polardpolardpolardpolardıııırrrr. Elektronlar . Elektronlar . Elektronlar . Elektronlar 
elektronegatiflielektronegatiflielektronegatiflielektronegatifliği fazla olan halojen tarafi fazla olan halojen tarafi fazla olan halojen tarafi fazla olan halojen tarafıııından ndan ndan ndan ççççekilir ve ekilir ve ekilir ve ekilir ve 
dolaydolaydolaydolayııııssssııııyla halojen tarafyla halojen tarafyla halojen tarafyla halojen tarafıııı negatif, C tarafnegatif, C tarafnegatif, C tarafnegatif, C tarafıııı ise pozitiftir.ise pozitiftir.ise pozitiftir.ise pozitiftir.

• Alkil Alkil Alkil Alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerlerlerle polar polar polar polar öööözellizellizellizelliğe sahip oldue sahip oldue sahip oldue sahip olduğundan KN aynundan KN aynundan KN aynundan KN aynıııı
C sayC sayC sayC sayııııssssıııına sahipna sahipna sahipna sahip alkandanalkandanalkandanalkandan daha ydaha ydaha ydaha yüüüüksektir.ksektir.ksektir.ksektir.

• EndEndEndEndüüüüstride alkilstride alkilstride alkilstride alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürler alkanlarrler alkanlarrler alkanlarrler alkanlarıııınnnn ııııssssıııı
v                          ve v                          ve v                          ve v                          ve ıııışıııık etkisiyle k etkisiyle k etkisiyle k etkisiyle elementel elementel elementel elementel halojen ile                          halojen ile                          halojen ile                          halojen ile                          
e  e  e  e  etkileetkileetkileetkileştirilmesinden  elde edilir. tirilmesinden  elde edilir. tirilmesinden  elde edilir. tirilmesinden  elde edilir. 



• Bir alkilBir alkilBir alkilBir alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürderderderde fonksiyonel grup (ifonksiyonel grup (ifonksiyonel grup (ifonksiyonel grup (işlevsel levsel levsel levsel 
grup),grup),grup),grup), halojenhalojenhalojenhalojenüüüünnnn babababağllllıııı olduolduolduolduğu karbondur. u karbondur. u karbondur. u karbondur. 
• Birincil (1Birincil (1Birincil (1Birincil (1oooo) alkil) alkil) alkil) alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerrlerrlerrler: R: R: R: R----CHCHCHCH2222----X X X X 
• Đkincil (2kincil (2kincil (2kincil (2oooo) alkil) alkil) alkil) alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerrlerrlerrler:  R:  R:  R:  R2222CHCHCHCH----X X X X 
• ÜçüÜçüÜçüÜçüncncncncüüüül (3l (3l (3l (3oooo) alkil) alkil) alkil) alkil halojenhalojenhalojenhalojenüüüürlerrlerrlerrler: R: R: R: R3333CCCC----X X X X 



AdlandAdlandAdlandAdlandıııırrrrıııılmaslmaslmaslmasıııı
IUPAC:IUPAC:IUPAC:IUPAC:
Alkan gibi isimlendirilir; halojen ana alkan Alkan gibi isimlendirilir; halojen ana alkan Alkan gibi isimlendirilir; halojen ana alkan Alkan gibi isimlendirilir; halojen ana alkan 
zincirinde bir zincirinde bir zincirinde bir zincirinde bir substituentsubstituentsubstituentsubstituent gibi dgibi dgibi dgibi düüüüşüüüünnnnüüüüllllüüüür.r.r.r.
1111----Ana zincir bulunur ve isimlendirilir. Ana zincir bulunur ve isimlendirilir. Ana zincir bulunur ve isimlendirilir. Ana zincir bulunur ve isimlendirilir. 
2222----Karbonlar, ilk Karbonlar, ilk Karbonlar, ilk Karbonlar, ilk substituentesubstituentesubstituentesubstituente (alkil veya halojen) (alkil veya halojen) (alkil veya halojen) (alkil veya halojen) 
en yaken yaken yaken yakıııın un un un uççççtan batan batan batan başlanarak numaralandlanarak numaralandlanarak numaralandlanarak numaralandıııırrrrııııllllıııır ve r ve r ve r ve 
substituentlersubstituentlersubstituentlersubstituentler babababağllllıııı olduklarolduklarolduklarolduklarıııı karbonun numaraskarbonun numaraskarbonun numaraskarbonun numarasıııı
ile belirlenirile belirlenirile belirlenirile belirlenir.



• EEEEğer birden er birden er birden er birden ççççok halojen varsa,ok halojen varsa,ok halojen varsa,ok halojen varsa, herbiriherbiriherbiriherbiri
numaralannumaralannumaralannumaralanıııır; dir; dir; dir; di----,,,, tritritritri----, , , , tetratetratetratetra----, gibi , gibi , gibi , gibi öööörnekler alrnekler alrnekler alrnekler alıııır.r.r.r.
• FarklFarklFarklFarklıııı halojenler var ise, numaralama zincirdeki halojenler var ise, numaralama zincirdeki halojenler var ise, numaralama zincirdeki halojenler var ise, numaralama zincirdeki 
pozisyona gpozisyona gpozisyona gpozisyona gööööre yapre yapre yapre yapııııllllıııır, isim yazr, isim yazr, isim yazr, isim yazııııllllıııırken alfabetik rken alfabetik rken alfabetik rken alfabetik 
ssssııııra uygulanra uygulanra uygulanra uygulanıııır.r.r.r.
• EEEEğer zincirde her iki uca ayner zincirde her iki uca ayner zincirde her iki uca ayner zincirde her iki uca aynıııı uzakluzakluzakluzaklııııktaktaktakta
substituentlersubstituentlersubstituentlersubstituentler varsa, (alkil veya halojen); varsa, (alkil veya halojen); varsa, (alkil veya halojen); varsa, (alkil veya halojen); 
alfabetik salfabetik salfabetik salfabetik sıııırada rada rada rada öööönceliklinceliklinceliklincelikli substituentesubstituentesubstituentesubstituente yakyakyakyakıııın n n n 
uuuuççççtan  batan  batan  batan  başlanarak numaralandlanarak numaralandlanarak numaralandlanarak numaralandıııırma yaprma yaprma yaprma yapııııllllıııırrrr. 



ORGANORGANORGANORGANĐK FLOR K FLOR K FLOR K FLOR 
BBBBĐLELELELEŞĐKLERKLERKLERKLERĐ

• Flor halojenler iFlor halojenler iFlor halojenler iFlor halojenler iççççindeindeindeinde elektronegativitesielektronegativitesielektronegativitesielektronegativitesi en fazla olan en fazla olan en fazla olan en fazla olan 
elementtir. Bu nedenle organik tepkimelerde farklelementtir. Bu nedenle organik tepkimelerde farklelementtir. Bu nedenle organik tepkimelerde farklelementtir. Bu nedenle organik tepkimelerde farklıııı öööözellikler zellikler zellikler zellikler 
ggggöööösterir. Bilesterir. Bilesterir. Bilesterir. Bileşikleri de bu nedenle diikleri de bu nedenle diikleri de bu nedenle diikleri de bu nedenle diğer halojenlerinkinden er halojenlerinkinden er halojenlerinkinden er halojenlerinkinden 
farklfarklfarklfarklııııddddıııır. Bu nedenle elde edilme yr. Bu nedenle elde edilme yr. Bu nedenle elde edilme yr. Bu nedenle elde edilme yööööntemleri de farklntemleri de farklntemleri de farklntemleri de farklııııddddıııır. r. r. r. 
Flor, organik bileFlor, organik bileFlor, organik bileFlor, organik bileşikler ile tepkimeye sokulursa bileikler ile tepkimeye sokulursa bileikler ile tepkimeye sokulursa bileikler ile tepkimeye sokulursa bileşiiiiği i i i 
şiddetli bir tepkimeyle pariddetli bir tepkimeyle pariddetli bir tepkimeyle pariddetli bir tepkimeyle parççççalar.Ancak azot gazalar.Ancak azot gazalar.Ancak azot gazalar.Ancak azot gazıııı ile ile ile ile 
seyreltilirse tepkime mseyreltilirse tepkime mseyreltilirse tepkime mseyreltilirse tepkime müüüümkmkmkmküüüün olabilir. Fakat daha uygun olann olabilir. Fakat daha uygun olann olabilir. Fakat daha uygun olann olabilir. Fakat daha uygun olanıııı
kobalt (III)kobalt (III)kobalt (III)kobalt (III) florflorflorflorüüüürdrdrdrdüüüürrrr....



• FloroFloroFloroFloro----klorokloroklorokloro bilebilebilebileşiklerine iklerine iklerine iklerine freon freon freon freon ‘‘‘‘larlarlarlar denir. denir. denir. denir. 
Bunlardan en Bunlardan en Bunlardan en Bunlardan en öööönemlisinemlisinemlisinemlisi diklordiklordiklordiklor----diflordiflordiflordiflor metandmetandmetandmetandıııır. r. r. r. 
KN: KN: KN: KN: ----28,928,928,928,9 ooooC dirC dirC dirC dir. End. End. End. Endüüüüstridestridestridestride freonfreonfreonfreon––––12121212 denir. denir. denir. denir. 
BuzdolabBuzdolabBuzdolabBuzdolabıııı ve dive dive dive diğer soer soer soer soğutma sistemlerinde utma sistemlerinde utma sistemlerinde utma sistemlerinde 
kullankullankullankullanııııllllıııır. Zehirsiz ve kokusuz olmasr. Zehirsiz ve kokusuz olmasr. Zehirsiz ve kokusuz olmasr. Zehirsiz ve kokusuz olmasıııı nedeniyle nedeniyle nedeniyle nedeniyle 
sprey halinde kullansprey halinde kullansprey halinde kullansprey halinde kullanıııılan bazlan bazlan bazlan bazıııı ilailailailaçççç ve kozmetik ve kozmetik ve kozmetik ve kozmetik 
üüüürrrrüüüünlerde kullannlerde kullannlerde kullannlerde kullanııııllllıııır. r. r. r. 



Kloroflorokarbonlar
• Kloroflorokarbonlar en az dKloroflorokarbonlar en az dKloroflorokarbonlar en az dKloroflorokarbonlar en az döööört ticaret alanrt ticaret alanrt ticaret alanrt ticaret alanıııında nda nda nda 
geligeligeligelişmimimimişlerdir.Dlerdir.Dlerdir.Dlerdir.Düüüüşüüüük kaynama noktalark kaynama noktalark kaynama noktalark kaynama noktalarıııı ve dive dive dive diğer er er er ııııssssıııı
öööözellikleri bu zellikleri bu zellikleri bu zellikleri bu üüüürrrrüüüünlerin olanlerin olanlerin olanlerin olağananananüüüüststststüüüü sosososoğutucular olarak utucular olarak utucular olarak utucular olarak 
amonyak ve  amonyak ve  amonyak ve  amonyak ve  kkkküüüükkkküüüürtdioksitertdioksitertdioksitertdioksite ggggööööre ,  ayrre ,  ayrre ,  ayrre ,  ayrııııca  ca  ca  ca  tatatataşıııınnnnıııımmmmıııı ve  ve  ve  ve  
kullankullankullankullanıııımmmmıııı zor olan dizor olan dizor olan dizor olan diğer soer soer soer soğutuculara gutuculara gutuculara gutuculara gööööre de  re de  re de  re de  üüüüststststüüüün n n n 
olmalarolmalarolmalarolmalarıııınnnnıııı sasasasağlamlamlamlamıııışttttıııır.Bu nedenle CFC r.Bu nedenle CFC r.Bu nedenle CFC r.Bu nedenle CFC ‘‘‘‘ lerlerlerler dondurucular dondurucular dondurucular dondurucular 
ve sove sove sove soğutucularda olduutucularda olduutucularda olduutucularda olduğu gibi klimalarda yaygu gibi klimalarda yaygu gibi klimalarda yaygu gibi klimalarda yaygıııın olarak n olarak n olarak n olarak 
kullankullankullankullanıııılmaktadlmaktadlmaktadlmaktadıııır.CFC r.CFC r.CFC r.CFC ‘‘‘‘ lerlerlerler katkatkatkatıııı kkkkööööppppüüüük ( buz kalk ( buz kalk ( buz kalk ( buz kalııııplarplarplarplarıııında , nda , nda , nda , 
hazhazhazhazıııır gr gr gr gııııda paketlenmesinde ve dida paketlenmesinde ve dida paketlenmesinde ve dida paketlenmesinde ve diğer paketlemelerde ) ve er paketlemelerde ) ve er paketlemelerde ) ve er paketlemelerde ) ve 
yumuyumuyumuyumuşak kak kak kak kööööppppüüüük ( yastk ( yastk ( yastk ( yastıııık ve koltuk minderlerinde )  k ve koltuk minderlerinde )  k ve koltuk minderlerinde )  k ve koltuk minderlerinde )  
yapyapyapyapıııımmmmıııında mnda mnda mnda müüüükemmel kemmel kemmel kemmel üüüüfleyici ajan olarak kullanfleyici ajan olarak kullanfleyici ajan olarak kullanfleyici ajan olarak kullanıııılmaktadlmaktadlmaktadlmaktadıııır.r.r.r.



Kloroflorokarbonlar
• DDDDüüüüşüüüük yk yk yk yüüüüzey gerilimleri ve viskoziteleri bu zey gerilimleri ve viskoziteleri bu zey gerilimleri ve viskoziteleri bu zey gerilimleri ve viskoziteleri bu 
üüüürrrrüüüünlere mnlere mnlere mnlere müüüükemmel bir kemmel bir kemmel bir kemmel bir ııııslatslatslatslatııııccccıııı öööözellik zellik zellik zellik 
kazandkazandkazandkazandıııırmakta ve onlarrmakta ve onlarrmakta ve onlarrmakta ve onlarıııın bilgisayar devreleri , n bilgisayar devreleri , n bilgisayar devreleri , n bilgisayar devreleri , 
yapay organ ve diyapay organ ve diyapay organ ve diyapay organ ve diğer birer birer birer birççççok ok ok ok üüüürrrrüüüün in in in iççççin temizleme in temizleme in temizleme in temizleme 
ssssııııvvvvııııssssıııı olarak kullanolarak kullanolarak kullanolarak kullanıııılmalarlmalarlmalarlmalarıııınnnnıııı sasasasağlamaktadlamaktadlamaktadlamaktadıııır.Son r.Son r.Son r.Son 
olarak bu olarak bu olarak bu olarak bu üüüürrrrüüüünler spreylerde itici gaz olarak nler spreylerde itici gaz olarak nler spreylerde itici gaz olarak nler spreylerde itici gaz olarak 
kullankullankullankullanıııılmaya balmaya balmaya balmaya başlanmlanmlanmlanmıııışttttıııır.CFC r.CFC r.CFC r.CFC ‘‘‘‘ ler multimilyarler multimilyarler multimilyarler multimilyar
dolarldolarldolarldolarlıııık bir endk bir endk bir endk bir endüüüüstri alanstri alanstri alanstri alanıııı oluoluoluoluşturacak kadar turacak kadar turacak kadar turacak kadar 
bbbbüüüüyyyyüüüük k k k ööööllllçüçüçüçüde de de de üüüüretilmektedirler.retilmektedirler.retilmektedirler.retilmektedirler.



Kloroflorokarbonlar
• Bu bileBu bileBu bileBu bileşiklerin son derece kararliklerin son derece kararliklerin son derece kararliklerin son derece kararlıııı olmalarolmalarolmalarolmalarıııı ddddüüüünya nya nya nya 
ççççapapapapıııında bnda bnda bnda büüüüyyyyüüüük bir sorun olmuk bir sorun olmuk bir sorun olmuk bir sorun olmuştur.CFC tur.CFC tur.CFC tur.CFC ‘‘‘‘ lerlerlerler ööööyle yle yle yle 
kararlkararlkararlkararlııııddddıııırlar ki atmosfere verildiklerinde bir rlar ki atmosfere verildiklerinde bir rlar ki atmosfere verildiklerinde bir rlar ki atmosfere verildiklerinde bir ççççok diok diok diok diğer er er er 
endendendendüüüüstriyel kimyasallar gibi dstriyel kimyasallar gibi dstriyel kimyasallar gibi dstriyel kimyasallar gibi düüüüşüüüük sk sk sk sııııcaklcaklcaklcaklııııkta bozunmazlar kta bozunmazlar kta bozunmazlar kta bozunmazlar 
, aksine stratosfere y, aksine stratosfere y, aksine stratosfere y, aksine stratosfere yüüüükselirler ve burada mor kselirler ve burada mor kselirler ve burada mor kselirler ve burada mor öööötesi tesi tesi tesi 
ıııışıııınlarnlarnlarnlarıııınnnnıııın etkisi ile  C n etkisi ile  C n etkisi ile  C n etkisi ile  C ––––ClClClCl babababağlarlarlarlarıııı kkkkıııırrrrııııllllıııır ve klor atomlarr ve klor atomlarr ve klor atomlarr ve klor atomlarıııı
aaaaççççıııığa a a a ççççııııkar.Bu klor atomlarkar.Bu klor atomlarkar.Bu klor atomlarkar.Bu klor atomlarıııı zincir zincir zincir zincir şeklinde tepkime eklinde tepkime eklinde tepkime eklinde tepkime 
vererek yeryvererek yeryvererek yeryvererek yeryüüüüzzzzüüüünnnnüüüü zararlzararlzararlzararlıııı mor mor mor mor öööötesi tesi tesi tesi ıııışıııımalardan   k  malardan   k  malardan   k  malardan   k  
koruyan ozon tabakaskoruyan ozon tabakaskoruyan ozon tabakaskoruyan ozon tabakasıııına zarar verir.na zarar verir.na zarar verir.na zarar verir.



OZON AZALMASI 
VE CFC

• Yerden yaklaşık 25km.yükseklikteki stratosferde;çok yüksek enerjili UV 
ışını diatomik oksijeni(O2 ),ozona(O3 ) dönüştürür.

• 1.basamak  O2 + hv�O + O
• 2.basamak O + O2 +M �O3+ M + ısı (M ; 2.basamakta ortaya 
çıkan,enerjinin bir kısmını soğurabilen başka bir taneciktir.

• 2.basamakta oluşan ozon da UV ışınıyla etkileşebilir.
• 3.basamak  O3 + hv �O + O2 + ısı

• Zincir başlama basamağında,UV ışını freonun C-Cl bağının homolitik 
olarak kırılmasına neden olur. Böylece oluşan klor atomu gerçek bir yok 
edicidir,ve binlerce ozon molekülünü yok eder.

• Zincir başlaması ;
• 1.basamak CF2Cl2 + hv�CF2Cl. +Cl.
• Zincir gelişmesi ;
• 2.basamak Cl. +O3�ClO. + O2
• 3.basamak  ClO. + O �O2 + Cl.















PestisitPestisitPestisitPestisit
PestisitPestisitPestisitPestisit:::: PestPestPestPest---- babababaşbelasbelasbelasbelasıııı, Zararl, Zararl, Zararl, Zararlıııı, ha, ha, ha, haşere ere ere ere 
anlamanlamanlamanlamıııına gelen Latince kna gelen Latince kna gelen Latince kna gelen Latince köööökten tkten tkten tkten tüüüüremiremiremiremiştir.tir.tir.tir.
PestisitPestisitPestisitPestisit; zararl; zararl; zararl; zararlıııılarlarlarlarıııı ööööldldldldüüüüren ya da uzaklaren ya da uzaklaren ya da uzaklaren ya da uzaklaşttttııııran ran ran ran 
kimyasal maddelerdir. EPAkimyasal maddelerdir. EPAkimyasal maddelerdir. EPAkimyasal maddelerdir. EPA pestisitipestisitipestisitipestisiti şööööyle yle yle yle 
tantantantanıııımlmlmlmlııııyor:yor:yor:yor: PestisitPestisitPestisitPestisit; zararl; zararl; zararl; zararlıııı bbbbööööcek ya da cek ya da cek ya da cek ya da 
hayvanlarhayvanlarhayvanlarhayvanlarıııın gelin gelin gelin gelişimini imini imini imini öööönlemek, bu zararlnlemek, bu zararlnlemek, bu zararlnlemek, bu zararlıııılarlarlarlarıııı yok yok yok yok 
etmek, geri petmek, geri petmek, geri petmek, geri püüüüsksksksküüüürtmek veya azaltmak irtmek veya azaltmak irtmek veya azaltmak irtmek veya azaltmak iççççin in in in 
tasarlanmtasarlanmtasarlanmtasarlanmıııış bir madde ya da karbir madde ya da karbir madde ya da karbir madde ya da karıııışıııımdmdmdmdıııırrrr .



PestisitPestisitPestisitPestisit
• Bir Bir Bir Bir pestisitpestisitpestisitpestisit kimyasal bir madde ya da virkimyasal bir madde ya da virkimyasal bir madde ya da virkimyasal bir madde ya da virüüüüs veya bakteri gibi s veya bakteri gibi s veya bakteri gibi s veya bakteri gibi 
biyolojik bir ajan olabilir. Kimyasalbiyolojik bir ajan olabilir. Kimyasalbiyolojik bir ajan olabilir. Kimyasalbiyolojik bir ajan olabilir. Kimyasal pestisitlerinpestisitlerinpestisitlerinpestisitlerin ççççooooğu hedef u hedef u hedef u hedef 
organizmaya seorganizmaya seorganizmaya seorganizmaya seççççkin etkinlik gkin etkinlik gkin etkinlik gkin etkinlik göööösteremedikleri isteremedikleri isteremedikleri isteremedikleri iççççin hedef organizma in hedef organizma in hedef organizma in hedef organizma 
ddddıııışıııındaki organizmalarda da ndaki organizmalarda da ndaki organizmalarda da ndaki organizmalarda da ççççeeeeşitli hastalitli hastalitli hastalitli hastalııııklara yol aklara yol aklara yol aklara yol aççççar hatta ar hatta ar hatta ar hatta 
ööööldldldldüüüürrrrüüüüccccüüüü olabilirler.Bir olabilirler.Bir olabilirler.Bir olabilirler.Bir ççççokokokok pestisitpestisitpestisitpestisit insanlar iinsanlar iinsanlar iinsanlar iççççin dein dein dein de zaralzaralzaralzaralııııddddıııırrrr. . . . 
KullanKullanKullanKullanııııldldldldııııklarklarklarklarıııı canlcanlcanlcanlıııılarlarlarlarıııın yiyecek n yiyecek n yiyecek n yiyecek şeklinde insanlar tarafeklinde insanlar tarafeklinde insanlar tarafeklinde insanlar tarafıııından ndan ndan ndan 
kullankullankullankullanıııılmalarlmalarlmalarlmalarıııı sonucunda insanlarda yaygsonucunda insanlarda yaygsonucunda insanlarda yaygsonucunda insanlarda yaygıııın hastaln hastaln hastaln hastalııııklara ve klara ve klara ve klara ve 
istenmeyen sistenmeyen sistenmeyen sistenmeyen sııııkkkkııııntntntntııııllllıııı durumlara sebep olurlar. Kimyasaldurumlara sebep olurlar. Kimyasaldurumlara sebep olurlar. Kimyasaldurumlara sebep olurlar. Kimyasal pestisitlerinpestisitlerinpestisitlerinpestisitlerin
ve etken maddelerinin akutve etken maddelerinin akutve etken maddelerinin akutve etken maddelerinin akut toksiktoksiktoksiktoksik etkileri vardetkileri vardetkileri vardetkileri vardıııır.r.r.r. KarbamatlarKarbamatlarKarbamatlarKarbamatlar,,,,
organofosfatlarorganofosfatlarorganofosfatlarorganofosfatlar ve klorlanmve klorlanmve klorlanmve klorlanmıııış hidrokarbonlarhidrokarbonlarhidrokarbonlarhidrokarbonlarıııı iiiiççççeren bir eren bir eren bir eren bir ççççokokokok pestisit pestisit pestisit pestisit 
genetoksikgenetoksikgenetoksikgenetoksik etkiye sahiptir. Taretkiye sahiptir. Taretkiye sahiptir. Taretkiye sahiptir. Tarıııım ile um ile um ile um ile uğrarararaşan vean vean vean ve pestisitepestisitepestisitepestisite maruz maruz maruz maruz 
kalan insanlarda yapkalan insanlarda yapkalan insanlarda yapkalan insanlarda yapıııılan lan lan lan ççççalalalalıııışmalarda bu bireylerde yapmalarda bu bireylerde yapmalarda bu bireylerde yapmalarda bu bireylerde yapıııısal ve sal ve sal ve sal ve 
saysaysaysayıııısal kromozom anormallikleri ile kardesal kromozom anormallikleri ile kardesal kromozom anormallikleri ile kardesal kromozom anormallikleri ile kardeş kromatidkromatidkromatidkromatid dedededeğiiiişiminde iminde iminde iminde 
artmalar gartmalar gartmalar gartmalar göööözlenmizlenmizlenmizlenmiştirtirtirtir





PestisitPestisitPestisitPestisit
• Bu zararlılar; 
böcekler, funguslar
(mantarlar), yabancı
otlar, nematodlar, 
molluskalar
(yumuşakçalar) ve 
kemirgenler dir 





KullanKullanKullanKullanııııldldldldııııklarklarklarklarıııı ZararlZararlZararlZararlıııılara lara lara lara 
GGGGöööörererere

1111---- Đnsektisitlernsektisitlernsektisitlernsektisitler (B(B(B(Bööööcek cek cek cek ööööldldldldüüüürrrrüüüüccccüüüüler)ler)ler)ler)
2222---- FungusitlerFungusitlerFungusitlerFungusitler (Mantar =(Mantar =(Mantar =(Mantar = FungusFungusFungusFungus
ööööldldldldüüüürrrrüüüüccccüüüüler)ler)ler)ler)
3333---- Bakterisitler(Bakteri Bakterisitler(Bakteri Bakterisitler(Bakteri Bakterisitler(Bakteri ööööldldldldüüüürrrrüüüüccccüüüüler)ler)ler)ler)
4444---- AkarisitlerAkarisitlerAkarisitlerAkarisitler (K(K(K(Kıııırmrmrmrmıııızzzzıııı öööörrrrüüüümcek   mcek   mcek   mcek   
ööööldldldldüüüürrrrüüüüccccüüüüler)ler)ler)ler)



• ÇÇÇÇevrede doevrede doevrede doevrede doğal olarak olual olarak olual olarak olual olarak oluşmayan, mayan, mayan, mayan, 
beyaz renkli, tatsbeyaz renkli, tatsbeyaz renkli, tatsbeyaz renkli, tatsıııız ve kokusuz bir z ve kokusuz bir z ve kokusuz bir z ve kokusuz bir 
madde olan DDT ilk kez madde olan DDT ilk kez madde olan DDT ilk kez madde olan DDT ilk kez OthmarOthmarOthmarOthmar
ZeidlerZeidlerZeidlerZeidler isimli bir isimli bir isimli bir isimli bir ööööğrenci tarafrenci tarafrenci tarafrenci tarafıııından ndan ndan ndan 
sentezlenmisentezlenmisentezlenmisentezlenmiştir.tir.tir.tir.

• TarTarTarTarıııımsal amamsal amamsal amamsal amaççççllllıııı olarak ilk kullanolarak ilk kullanolarak ilk kullanolarak ilk kullanıııımmmmıııı
tifo ile mtifo ile mtifo ile mtifo ile müüüücadele etmek amaccadele etmek amaccadele etmek amaccadele etmek amacııııyla yla yla yla 
1940194019401940’’’’llllıııı yyyyııııllarda gerllarda gerllarda gerllarda gerççççekleekleekleekleşmimimimiştir.tir.tir.tir.



• HeptaklorHeptaklorHeptaklorHeptaklor;evlerde,bi;evlerde,bi;evlerde,bi;evlerde,bi
nalarda ve tarlalarda nalarda ve tarlalarda nalarda ve tarlalarda nalarda ve tarlalarda 
bulunan bulunan bulunan bulunan insektisitleriinsektisitleriinsektisitleriinsektisitleri
ööööldldldldüüüürmek amacrmek amacrmek amacrmek amacııııyla 30 yla 30 yla 30 yla 30 
yyyyııııldan fazla kullanldan fazla kullanldan fazla kullanldan fazla kullanıııılmlmlmlmıııış
sentetik bir sentetik bir sentetik bir sentetik bir 
kimyasaldkimyasaldkimyasaldkimyasaldıııır.r.r.r.



HEKZAKLOROBENZENHEKZAKLOROBENZENHEKZAKLOROBENZENHEKZAKLOROBENZEN
• HekzaklorobenzenHekzaklorobenzenHekzaklorobenzenHekzaklorobenzen, ilk kez , ilk kez , ilk kez , ilk kez 
1945 y1945 y1945 y1945 yııııllllıııında tohumlarnda tohumlarnda tohumlarnda tohumlarıııın n n n 
tedavisinde kullantedavisinde kullantedavisinde kullantedavisinde kullanıııılmlmlmlmıııış bir bir bir bir 
fungusittirfungusittirfungusittirfungusittir....

• BBBBüüüüyyyyüüüük oranda sok oranda sok oranda sok oranda soğan, an, an, an, 
bubububuğday ve diday ve diday ve diday ve diğer taher taher taher tahııııllarllarllarllarıııın n n n 
mantarlara karmantarlara karmantarlara karmantarlara karşıııı korunmaskorunmaskorunmaskorunmasıııı
amacamacamacamacııııyla kullanyla kullanyla kullanyla kullanıııılmlmlmlmıııışttttıııır.r.r.r.


