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Bu dersin sonunda öğrenciler:
After the completion of this course, the student will be able to:
► Organik kimya dilini bilmeleri ve doğru kullanmaları (isimlendirme, terminoloji
ve sembolik gösterimler)
►Elektronik yapının temel anlamını öğrenme ve bu öğrendiklerini organik
kimyadaki çeşitli konularda (stereokimya, reaktiflik ve sentez) uygulayabiliyor
olmaları
► Kimyasal gerçekleri kavramları ve modelleri anlamaları ve uygulayabiliyor
olmaları
► Nitel ve nicel problem çözme becerilerinde başarılı olmaları
►Bilmin, toplumun, doğal kaynakların ve çevrenin karşılıklı etkileri ile ilgili
eleştirel düşünmeleri kazandırılacaktır.
Bu ders, moleküler biyoloji ve genetik, gıda mühendisliği ve biyomühendislik
öğrencileri için bir dönemlik bir ders olarak tasarlanmıştır. KİM122, fiziksel ve
biyolojik bilimler arasındaki merkezi bir bağ olup, gıda işleme, genetik ve doku
mühendisliğinde temel bir giriş sunmaktadır.
Bu ders, öğrencilere,
1. Teorik organik kimya ile ilgili temel prensipleri geliştirmeleri
2. Organik molekküllerin yapı ve kimyasal dönüşümleriyle ilgili bir anlayış
geliştirmeleri
3. Bilimsel, yaratıcı ve sistematik düşünebilme yeteneklerini geliştirmeleri
4. Doğada gözlemledikleri olayları açıklayabilmeleri hedeflenmektedir.
1 T. W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Organik Kimya, 7. Basımdan Türkçe
Çeviri, Literatür Yayıncılık.
2
Bu ders karbon bileşikleri, kimyasal bağlar, molekül yapısı, moleküler arası
etkileşimler, organik reaksiyonlar ve mekanizmaları, asitler ve bazlar, alkanlar ve
sikloalkanlar, konformasyon analizi, sterokimya: kiral moleküller, alkil halojenrlerin
yer değiştirme ve ayrılma tepkimeleri, alkenler ve alkinler (katılma tepkimeleri),
alkoller ve eterler, aromatik bileşikler ve reaksiyonları, aldehitler ve ketonlar,
karboksilik asitler ve aminler konularını içermektedir.

