
Neleri öğrenmiş olmalısınız? (1) 

NMR  Spektroskopisi ve Kütle Spektrometrisi 

NMR’da rezonans koşulunun nasıl oluştuğunu bilmek 

1H- ve 13C- NMR’da aşağı alan ve yukarı alanın ne anlama geldiğini bilmek 

1H- ve 13C- NMR’da gruplara ve hibritleşmeye bağlı olarak kimyasal kaymanın  hangi  bölgelerde 

geldiğini bilmek 

Bir molekülün sahip olduğu simetriyi göz önüne alarak yapısı verilen bir molekülde özdeş ve özdeş 

olamayan hidrojenleri ve karbonları bulabilmek,  molekülde kaç farklı  hidrojen ve karbon  olduğunu 

belirleyebikmek ve kimyasal kaymalarını  tahmin edebilmek 

Singlet, dublet, triplet, quvartet, pentet, hekzet, heptet gibi sinyallerden yararlanarak  basit molekül 

lerin nmr spektrumlarında  sinyallerin hangi hidrojelere  ait olduğunu belirleyebilmek.  

Element atomlarının izotoplarını dikkate alarak, bir molekülün   M+ kütle piklerini  hesaplayabilmek; 

Kütle spektroskopisinde bir alkol, eter, ve kükürtlü bileşiğin belirgin parçalanma piklerinin hangi 

yapılardan  geldiğini tahmin edebilmek.  

Alkoller, Eterler, Epoksitler, Tiyoller, Tiyoeterler 

Bir alkolün primer, sekonder, tersiyer, alilik, benzilik gibi  sınıflarlardan hangisine girdiğini 

belirleyebilmek. 

Alkol ve eterleri n fiziksel özelliklerini karşılaştırabilmek. 

Alkenlere H+/H2O;  BH3/H2O2; Hg(OAc)2+H2O/NaBH4  katılmaları sınucu oluşan alkollerin formüllerini 

yazabilmek (Markovnikov ve Anti-Markovnikov  tipi su katılma ürünleri) 

Alkil halojenürlerden OH- veya  AcO- sübstitüsyonu/hidroliz  ile elde edilecek alkolleri  yazabilmek.  

Epoksitler, aldehitler, ketonlar ve esterlere Grignard bileşiklerinin katılması sonucu oluşacak alkollerin  

formüllerini yazabilmek. 

Aldehit, keton ve esterlerin   indirgenmesi ile ile oluşan alkollerin  formüllerini yazabilmek. 

SOCl2 ile alkollerin eter  ve  piridin ortamında  verdiği  ürünleri stereokimyası ile   yazabilmek; 

Alkollerin HI; HBr; HCl; HCl/ZnCl2 ile verdiği tepkimelerin ürünlerini yazabilmek; 

Alkollerin karboksilik asit ve oksiasitlerle verdği ester ürünlerini yazabilmek; 

Alkollerin metan sülfonil klorür ve p-toluensülfonil klorür ile oluşturdukları esterleri yazabilmek ve bu 

esterlerin SN2 tipi sübstitüsyonlarla oluşturdukları ürünleri  stereokimyası ile birlikte yazabilmek. 

Alkollerin Na, K, NaNH2, NaH ve RMgX/RLi  reaktifleri ile verdikleri ürünleri yazabilmek.  

 



Organik kimyada yükseltgenme ve indirgenmenin nasıl gerçekleştiğini bilmek (Yükseltgenme : +O 

veya -2H; indirgenme +2H veya –O).  

Primer alkollerin yükseltgenmesi ile oluşacak aldehit ve karboksilli asit ürünleri ile sekonder alkollerin 

yükseltgenmesi sonucu oluşabilecek  ketonların  formüllerini yazabilmek. 

Cis-Diollerin  NaIO4 ile oluşturdukları parçalanma ürünlerini mekanizması ile birlikte yazabilmek. 

Primer alkollerin oluşturabilecekleri eterlerin formüllerini yazabilmek.  

Alkenlere asit varlığında ROH katılması ile oluşabilecek alkollerin formüllerini mekanizması ile birlikte 

yazabilmek.  

Asimetrik eterlerin elde edilmesi için kullanılacak alkoksit ve alkilleyici reaktifleri ( alkil halojenür/ alkil 

sülfat)  belirleyerek bir eter sentezi tasarımı yazabilmek.  

Eterlerin  HBr/HI ile parçalanma ürünlerini  mekanizması ile birlikte yazabilmek. 

Epoksitlerin nükleofillerle (NaCN/H3O
+; NaNO2/ H3O

+; NaN3/H2O; aminler; H+/H2O; LiAlH4/ H3O
+; ; 

açılma ürünlerini stereokimyası ile birlikte yazabilmek.  

Bir Tiyol ve tiyoeter  (dialkilsülfür) molekülünün  sentezi için bir tasarım yazabilmek.  

Tiyollerle alkollerin  pKa ‘larını karşılaştırabilmek.  

Tiyollerin yükseltgenmesi ile  oluşacak disülfürlerin formüllerini yazabilmek.  

 

 

 

 


