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SUSUÇÇLU METLU METĐĐL ALKOLL ALKOL

SevinSevinçç Tosun'un metil alkollTosun'un metil alkollüü
kolonyadan zehirlenmesi kolonyadan zehirlenmesi üüzerine ezerine eşşi, i, 
kakaççak kolonya iak kolonya iççin suin suçç duyurusunda duyurusunda 
bulundu. Adli Tbulundu. Adli Tııp Kurumu 1992p Kurumu 1992--97 97 
arasarasıındaki 150 ndaki 150 şşüüpheli pheli ööllüümmüün metil n metil 
alkolden kaynaklandalkolden kaynaklandığıığınnıı belirledi. belirledi. 
( Radikal Gazetesi )( Radikal Gazetesi )



KAKAÇÇAK AK ĐĐÇÇKKĐĐ ÖÖLDLDÜÜRRÜÜYORYOR

ĐĐççki yapki yapıımmıında kullannda kullanıılmaslmasıı gereken alkol etil gereken alkol etil 
alkoldalkoldüür.Ancak piyasada daha ucuz fiyata bulunabilen r.Ancak piyasada daha ucuz fiyata bulunabilen 
metil alkol kametil alkol kaççak iak iççki yapki yapıımmıı ile uile uğğraraşşan insanlaran insanlarıın tercihi n tercihi 
olmuolmuşştur. Ttur. Tüürkiye rkiye ‘‘ de yasa dde yasa dışıışı iiççki ki üüretimi ve bu retimi ve bu 
iiççkilerin piyasaya skilerin piyasaya süürrüülmesi sonucunda da olduklmesi sonucunda da oldukçça fazla a fazla 
insan hayatinsan hayatıınnıı kaybetmikaybetmişştir.Bunun sebebi  vtir.Bunun sebebi  vüücuda alcuda alıınan nan 
etil alkol ile metil alkol farkletil alkol ile metil alkol farklıı metabolikmetabolik ssüürereççlere lere 
uuğğrarlar.Kana karrarlar.Kana karışışan yan yüüksek miktarda metil alkol ksek miktarda metil alkol 
ööldldüürrüüccüü etkiye sahiptir.etkiye sahiptir.

Etil alkol iEtil alkol iççki yapki yapıımmıında kullannda kullanııllıır ayrr ayrııca kolonya ca kolonya 
ve parfve parfüümmüün yapn yapııssıına da katna da katııllıır.Metil alkol ise endr.Metil alkol ise endüüstride stride 
kullankullanııllıır ayrr ayrııca antifriz ve cam temizleyici gibi ca antifriz ve cam temizleyici gibi üürrüünlerin nlerin 
de yapde yapııssıına katna katııllıır , kr , kıısacassacasıı metil alkol insan vmetil alkol insan vüücudu ile cudu ile 
temastemasıı olmayan olmayan üürrüünlerin yapnlerin yapııssıında olabilir.nda olabilir.



KKĐĐMYA KONUSU MYA KONUSU ĐĐLE LE ĐĐLGLGĐĐLENDLENDĐĐRME :RME :

Metil alkol vMetil alkol vüücuttaki bazcuttaki bazıı enzimler sayesinde en enzimler sayesinde en 
babaşşta formaldehite ardta formaldehite ardıından da ndan da formikasiteformikasite yyüükseltgenir .En kseltgenir .En 
son son üürrüün olan formik n olan formik asitinasitin vvüücutta birikmesi ise cutta birikmesi ise ööllüümcmcüül l 
etki getki göösterir.Bu olay temel olarak metil alkolsterir.Bu olay temel olarak metil alkolüün n 
yyüükseltgenmesi reaksiyonlarkseltgenmesi reaksiyonlarıına dayanna dayanıır.Oysa etil alkol de r.Oysa etil alkol de 
benzer reaksiyonlar gbenzer reaksiyonlar göösterir , sterir , öönce vnce vüücutta ycutta yüükseltgenerek kseltgenerek 
asetaldehiteasetaldehite ardardıından da asetik ndan da asetik asiteasite ddöönnüüşşüür ve r ve ççeeşşitli itli 
reaksiyonlarla en son karbondioksit ve suya reaksiyonlarla en son karbondioksit ve suya 
parparççalanalanıır.Dolayr.Dolayııssııyla vyla vüücutta zehirli etki gcutta zehirli etki gööstermez.Sonustermez.Sonuçç
olarak seolarak seççilen bu konu bahsedilen reaksiyonlarilen bu konu bahsedilen reaksiyonlarıın n ööğğrenciler renciler 
taraftarafıından ndan öözzüümsenmesinde iyi bir model olumsenmesinde iyi bir model oluşşturur.turur.



METMETĐĐL ALKOLL ALKOLÜÜN VN VÜÜCUTTAKCUTTAKĐĐ DDÖÖNGNGÜÜSSÜÜ

[ OX ] [ OX ] 
METMETĐĐL ALKOLL ALKOL FORMALDEHFORMALDEHĐĐTT

[ OX ][ OX ]

( ZEH( ZEHĐĐRLRLĐĐDDĐĐR )R ) FORMFORMĐĐK ASK ASĐĐTT



ETETĐĐL ALKOLL ALKOLÜÜN VN VÜÜCUTTAKCUTTAKĐĐ DDÖÖNGNGÜÜSSÜÜ

[ OX ][ OX ]
ETETĐĐL ALKOLL ALKOL ASETALDEHASETALDEHĐĐT T 

[ OX ][ OX ]

COCO22 + H+ H22OO ASETASETĐĐK ASK ASĐĐTT



DENEY DENEY ÖÖNERNERĐĐLERLERĐĐ ::

Konu ile ilgili olarak 3 tane deney Konu ile ilgili olarak 3 tane deney 
seseççilmiilmişştir.Bu deneylerden ilkinde , etil alkol tir.Bu deneylerden ilkinde , etil alkol 
kullankullanıımmıı ile kolonya elde edilir.ile kolonya elde edilir.ĐĐkinci deney , kinci deney , 
iiççkilerde olaskilerde olasıı metil alkol tayinini yapar.metil alkol tayinini yapar.ÜçüÜçüncncüü
deney ise alkol deney ise alkol –– su karsu karışıışımmıı olan kolonyanolan kolonyanıın n 
damdamııttıılmaslmasıı deneyidir.deneyidir.



1 ) KOLONYA YAPIMI1 ) KOLONYA YAPIMI

DENEY AMACIDENEY AMACI : Etil alkol kullanarak 80 : Etil alkol kullanarak 80 oo ‘‘ liklik kolonya elde kolonya elde 
etmeketmek
KULLANILAN MALZEMELER KULLANILAN MALZEMELER 
Bir litre kolonya iBir litre kolonya iççinin

““ 833 ml etil alkol833 ml etil alkol
”” 152 ml dam152 ml damııttıık suk su
““ Limon esansLimon esansıı(15 ml)(15 ml)
““ Amerikan beziAmerikan bezi



DENEY YAPILIDENEY YAPILIŞŞII : Belirtilen miktardaki limon esans: Belirtilen miktardaki limon esansıı etil etil 
alkolde alkolde çöçözzüüllüür. Olur. Oluşşan karan karışıışıma damma damııttıık su eklenir.Elde k su eklenir.Elde 
edilen karedilen karışıışım amerikan bezi ile sm amerikan bezi ile süüzzüülerek dinlendirilir.lerek dinlendirilir.

SONUSONUÇÇ :Etil alkol kullan:Etil alkol kullanıılarak kolonya elde edilmilarak kolonya elde edilmişştir ve etil tir ve etil 
alkolalkolüün vn vüücuda zararlcuda zararlıı etki getki gööstermedistermediğği gi göözlenmizlenmişştir.tir.



2 ) MET2 ) METĐĐL ALKOL TESTL ALKOL TESTĐĐ

DENEY AMACIDENEY AMACI : Metil alkol: Metil alkolüün , etil alkolden ayn , etil alkolden ayıırt rt 
edilebilir olduedilebilir olduğğunu gunu gööstermekstermek

Test YTest Yööntemi; Etil alkol numunesindeki olasntemi; Etil alkol numunesindeki olasıı metil metil 
alkol formaldehite alkol formaldehite ddöönnüüşşttüürrüüldldüükten sonra kten sonra 
““ChromotropicChromotropic asitasit”” ile ile kolorimetrikkolorimetrik olarak olarak 
belirlenir. Numunede ybelirlenir. Numunede yüüksek oranda bulunan Etil ksek oranda bulunan Etil 
alkolalkol’ü’ün verdin verdiğği ai aççıık kahve renk, Metil alkolk kahve renk, Metil alkolüün n 
verdiverdiğği derin mor renkten i derin mor renkten ççok farklok farklııddıır.r. Saf Etil ve Saf Etil ve 
Metil alkol kullanMetil alkol kullanıılarak yaplarak yapıılan testlerde elde edilen lan testlerde elde edilen 
renkler renkler şşu u şşekildedir :ekildedir :



11-- % 100 Etil alkol,% 100 Etil alkol,
22-- % 40  Etil alkol i% 40  Etil alkol iççinde % 0,4  Metil alkol,inde % 0,4  Metil alkol,
33-- % 5  Metil alkol, % 95 (v/v) Etil alkol,% 5  Metil alkol, % 95 (v/v) Etil alkol,
44-- % 100 Metil alkol% 100 Metil alkol



DENEY YAPILIDENEY YAPILIŞŞI I 
AlkollAlkollüü iiççkilerdeki Metil alkolkilerdeki Metil alkol’’ üün n belirlenmesi ibelirlenmesi iççin de kullanin de kullanıılabilirlilabilirliğği olan  bu deneyin   iki ai olan  bu deneyin   iki aşşamalamalıı bir bir 
ççalalışışmasmasıı vardvardıır.Bu r.Bu ççalalışışmanmanıın ilk an ilk aşşamasamasıında test nda test öönce 4 ayrnce 4 ayrıı gurup gurup ““RAKIRAKI--VOTKAVOTKA--VVĐĐSKSKĐĐ--CCĐĐNN”” iiççkiye kiye 
tek tek uygulanmtek tek uygulanmışışttıır: Resim 1, 2, 3 ve 4r: Resim 1, 2, 3 ve 4

Resim 1: RAKIResim 1: RAKI 2: VOTKA2: VOTKA 3: V3: VĐĐSKSKĐĐ 4: C4: CĐĐNN



ĐĐkinci akinci aşşamada her bir gurup iamada her bir gurup iççkiden bir tanesine Metil alkol ilave kiden bir tanesine Metil alkol ilave 
edilerek iedilerek iççki iki iççerieriğğii ““ % 5 (v/v) Metil alkol, % 95 (v/v) Etil alkol (% 5 (v/v) Metil alkol, % 95 (v/v) Etil alkol (ĐĐççki ki 
AlkolAlkolüü) ) ”” seviyesine getirilmiseviyesine getirilmişş ve sonrasve sonrasıında test uygulanmnda test uygulanmışışttıır:r:
Resim 5Resim 5 ve Test tve Test tüüplerinin yakplerinin yakıın gn göörrüünnüüşşüü Resim: 6Resim: 6

resim 6 resim 6 resim 5resim 5



•• ĐĐki aki aşşamalamalıı test sonutest sonuççlarlarıı yani elde edilen renkler yani elde edilen renkler 
bu deneyin  alkollbu deneyin  alkollüü iiççkilerdeki Metil alkolkilerdeki Metil alkolüün n 
belirlenmesinde de kullanbelirlenmesinde de kullanıılabilecelabileceğğini aini aççııkkçça a 
ggööstermektedir. Ancak istermektedir. Ancak iççkilerin alkol oranlarkilerin alkol oranlarıı ile ile 
renklerinin farklrenklerinin farklııllığıığı ve ive iççerdikleri anason, erdikleri anason, şşeker, eker, 
karamel v.s. gibi maddeler renk karamel v.s. gibi maddeler renk üüzerinde dezerinde değğiişşik ik 
etki yapabilir.etki yapabilir.

•• SONUSONUÇÇ :: Metil alkol deneyde kullanMetil alkol deneyde kullanıılan lan 
yyööntemle etil alkolden ayntemle etil alkolden ayıırt edilmirt edilmişştir.tir.



3 ) ALKOL 3 ) ALKOL –– SU KARISU KARIŞŞIMININ DAMITILMASIIMININ DAMITILMASI

DENEY AMACIDENEY AMACI : Yasal olarak : Yasal olarak üüretilen kolonyanretilen kolonyanıın etil alkol n etil alkol 
iiççerdierdiğğini damini damııtma ytma yööntemi ile gntemi ile gööstermekstermek

Kaynama noktalarKaynama noktalarıı farklfarklıı olan solan sııvvıılardan olulardan oluşşmumuşş karkarışıışımlar mlar 
damdamııtma yolu ile ayrtma yolu ile ayrıılabilir.karlabilir.karışıışım kaynatm kaynatııllıınca ilk olarak nca ilk olarak 
kaynama noktaskaynama noktasıı ddüüşşüük olan buharlak olan buharlaşışır.Bu buhar r.Bu buhar 
yoyoğğunlaunlaşışıp tekrar sp tekrar sııvvıı elde edilir.Kolonya da bir alkol elde edilir.Kolonya da bir alkol –– su su 
karkarışıışımmıı olduolduğğu iu iççin bu yin bu yööntemle  bilentemle  bileşşenlerine ayrenlerine ayrıılabilir.labilir.



DENEY YAPILIDENEY YAPILIŞŞII : Cam balona kar: Cam balona karışıışım konulur , m konulur , ııssııttıılmaya lmaya 
babaşşlanlanıır 78 o C r 78 o C ‘‘de etil alkol kaynar ve alkol buharde etil alkol kaynar ve alkol buharıı
sosoğğutucudan geutucudan geççerken serken sııvvıı hale gehale geççer ve sudan ber ve sudan bööylece ylece 
ayrayrıılmlmışış olur.olur.

SONUSONUÇÇ : Kolonya dam: Kolonya damııtma ile alkol ve suya ayrtma ile alkol ve suya ayrıılmlmışışttıır.r.











ÖÖĞĞRENCRENCĐĐYYĐĐ GGÜÜDDÜÜLEME :LEME :
ĐĐlgi lgi ççekici bir baekici bir başşllıık kullank kullanıılarak larak ööğğrencilerin en barencilerin en başşta ta 

zihinlerinde konu ile ilgili olarak merak zihinlerinde konu ile ilgili olarak merak 
uyanduyandıırrıılmallmalııddıır.r.ÇÇeeşşitli sorular sorularak itli sorular sorularak ööğğrencilerin genel rencilerin genel 
olarak hazolarak hazıır bulunur bulunuşşluklarluklarıı da tespit edilebilir.Ardda tespit edilebilir.Ardıından ndan 
ggüüncel olaylar ile ilincel olaylar ile ilişşkili olarak bir tartkili olarak bir tartışışma ortamma ortamıı iiççerisinde erisinde 
konu ikonu işşlenmeye balenmeye başşlanlanıır.Bu noktada r.Bu noktada ööğğrencilere rencilere şşu sorular u sorular 
sorulabilir.:sorulabilir.:
#  Sahte kolonyaya maruz kalan ki#  Sahte kolonyaya maruz kalan kişşi sizce neden hayati sizce neden hayatıınnıı
kaybetmikaybetmişştir?tir?
#  Ka#  Kaççak iak iççki neden ki neden ööldldüürrüür ?r ?
#  Etil alkol ile metil alkol#  Etil alkol ile metil alkolüün farkn farkıı nedir ?nedir ?
#  Alkoller g#  Alkoller güünlnlüük hayatta nerelerde kullank hayatta nerelerde kullanııllıır ?r ?
#  Zehirli olamayan kolonya yapabilir miyiz ?#  Zehirli olamayan kolonya yapabilir miyiz ?



DERS PLANI DERS PLANI 

KONU BAKONU BAŞŞLILIĞĞI : I : SUSUÇÇLU METLU METĐĐL ALKOLL ALKOL

KKĐĐMYA MYA ĐĐLE LE ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐSSĐĐ : : Etil alkol ve metil alkol vEtil alkol ve metil alkol vüücutta farklcutta farklıı
yyüükseltgenme kseltgenme üürrüünleri vererek farklnleri vererek farklıı etkilere sebep olurlar.Bu noktada etkilere sebep olurlar.Bu noktada 
alkollerin yalkollerin yüükseltgenme reaksiyonlarkseltgenme reaksiyonlarıı incelenir.incelenir.
DERS SDERS SÜÜRESRESĐĐ : : 4 DERS SAAT4 DERS SAATĐĐ



HEDEFLER VE DAVRANIHEDEFLER VE DAVRANIŞŞLARLAR

1 ) 1 ) Alkollerin genel olarak yapAlkollerin genel olarak yapıılarlarıınnıı kavrayabilme     kavrayabilme     
# Alkollerin genel yap# Alkollerin genel yapıılarlarıı
# Alkollerin adland# Alkollerin adlandıırrıılmalarlmalarıı
# Alkollerin s# Alkollerin sıınnııflandflandıırrıılmalarlmalarıı

2 ) 2 ) Alkollerin tepkimelerini kavrayabilme       Alkollerin tepkimelerini kavrayabilme       
# Alkollerin yanma tepkimeleri     # Alkollerin yanma tepkimeleri     
# Birincil alkollerin y# Birincil alkollerin yüükseltgenme tepkimeleri      kseltgenme tepkimeleri      
# # ĐĐkincil alkollerin ykincil alkollerin yüükseltgenme tepkimeleri      kseltgenme tepkimeleri      
# Alkollerin elde edilmesine y# Alkollerin elde edilmesine yöönelik tepkimeler      nelik tepkimeler      
# Alkollerden eter olu# Alkollerden eter oluşşumu tepkimeleri      umu tepkimeleri      
# Alkolden su # Alkolden su ççekilmesine yekilmesine yöönelik tepkimelernelik tepkimeler



3 ) 3 ) Alkollerin gAlkollerin güünlnlüük hayattaki kullank hayattaki kullanıım alanlarm alanlarıınnıı kavrayabilme       kavrayabilme       
#  Metil alkol ve kullan#  Metil alkol ve kullanıım alanlarm alanlarıı
#  Etil alkol ve kullan#  Etil alkol ve kullanıım alanlarm alanlarıı
#  Metil alkol#  Metil alkolüün zararln zararlıı etkisietkisi

4 ) 4 ) AlkollerkonusuAlkollerkonusu ile ilgili deney yapabilmeile ilgili deney yapabilme
# Metil alkol# Metil alkolüün tayini deneyin tayini deneyi
# Kolonya elde edilmesi deneyi# Kolonya elde edilmesi deneyi
# Alkol su kar# Alkol su karışıışımmıınnıı damdamııtma ile aytma ile ayıırmarma



ÖÖĞĞRENME VE RENME VE ÖÖĞĞRETME ETKRETME ETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ : : 

A ) A ) KullanKullanıılan elan eğğitim teknolojileri : CDitim teknolojileri : CD--ROM Ansiklopedi , Internet Web ROM Ansiklopedi , Internet Web 
TarayTarayııccıı,,FotoFotoğğrara fMakinesifMakinesi, Bilgisayar ,  Internet Ba, Bilgisayar ,  Internet Bağğlantlantııssıı , Yaz, Yazııccıı ,  ,  
TarayTarayııccıı , Projeksiyon Sistemi , Projeksiyon Sistemi 

B ) B ) KullanKullanıılan elan eğğitim materyalleri : MEB ders kitabitim materyalleri : MEB ders kitabıı ve konu ile ilgili ve konu ile ilgili 
olarak farklolarak farklıı kimya kitaplarkimya kitaplarıı
AyrAyrııca internet de kaynak olarak kullanca internet de kaynak olarak kullanıılabilir.labilir.



# Tart# Tartışışma,ma,
# Demonstrasyon,# Demonstrasyon,
# D# Düüz anlatz anlatıım,m,
# Soru# Soru--cevap,cevap,
# Deney# Deney



DENEYSEL UYGULAMA :DENEYSEL UYGULAMA :

1 ) 1 ) Kolonya yapKolonya yapıımmıı deneyi      deneyi      
Deney amacDeney amacıı : Etil alkol kullanarak kolonya elde etmek     : Etil alkol kullanarak kolonya elde etmek     
Deney sonucu : Etil alkol kullanDeney sonucu : Etil alkol kullanıılarak kolonya elde edilmilarak kolonya elde edilmişştir ve etil tir ve etil 
alkolalkolüün vn vüücuda zararlcuda zararlıı etki getki gööstermedistermediğği gi göözlenmizlenmişştir.tir.

2 ) 2 ) Metil alkol testi    Metil alkol testi    
Deney amacDeney amacıı : Metil alkol: Metil alkolüün , etil alkolden ayn , etil alkolden ayıırt edilebilir oldurt edilebilir olduğğunu unu 
ggööstermek    stermek    
Deney sonucu : Metil alkol deneyde kullanDeney sonucu : Metil alkol deneyde kullanıılan ylan yööntemle etil alkolden ntemle etil alkolden 
ayayıırt edilmirt edilmişştir.tir.

3 ) 3 ) KolonyanKolonyanıın damn damııttıılmaslmasıı
Deney amacDeney amacıı : Yasal olarak : Yasal olarak üüretilen kolonyanretilen kolonyanıın etil alkol in etil alkol iççerdierdiğğini ini 
damdamııtma ytma yööntemi ile gntemi ile gööstermek   stermek   
Deney sonucu : Kolonya damDeney sonucu : Kolonya damııtma ile alkol ve suya ayrtma ile alkol ve suya ayrıılmlmışışttıır.r.



ÖÖLLÇÇME VE DEME VE DEĞĞERLENDERLENDĐĐRME :RME :

Bu bBu bööllüümde mde ööğğrencilerin anlatrencilerin anlatıılan konuyu ne kadar lan konuyu ne kadar 
kavradkavradııklarklarıı ööllçüçüllüür. Bu amar. Bu amaççla konu ile ilgili olarak ala konu ile ilgili olarak aççıık uk uççlu lu 
, , ççoktan seoktan seççmeli , bomeli , boşşluk doldurmalluk doldurmalıı sorular hazsorular hazıırlanrlanıır ve r ve 
ööğğrenciler yazrenciler yazııllıı ve sve söözlzlüü olarak uygulanabilir.Ayrolarak uygulanabilir.Ayrııca ca 
ööğğrencilere konu ile ilgili kavram haritasrencilere konu ile ilgili kavram haritasıı
hazhazıırlatrlatıılabilir.Bundan balabilir.Bundan başşka konu ika konu işşlenmeden lenmeden öönce bir nce bir öön n 
test , sonra da bir son test uygulanarak da test , sonra da bir son test uygulanarak da ööğğrencilerin rencilerin 
konuyu ne kadar kavradkonuyu ne kadar kavradııklarklarıı ööllçüçülebilir.lebilir.



DERS DERS ĐĐÇÇERERĐĞĐĐĞĐ : : 

ALKOLLERALKOLLER
Alkoller (ArapAlkoller (Arapççadan rastadan rastıık tak taşışı tozu), karbon atomuna dotozu), karbon atomuna doğğrudan rudan 

dodoğğruya ruya --OH grubunun baOH grubunun bağğllıı olduolduğğu organik bileu organik bileşşiklerdir.iklerdir.
ALKOLLERALKOLLERĐĐN YAPISIN YAPISI

DoymuDoymuşş hidrokarbonlardan thidrokarbonlardan tüüremiremişş olanlarolanlarıın genel formn genel formüüllüü
CnH2n+1CnH2n+1--OH (ROH (R--OH) OH) şşeklindedir. Bir alkil (R) grubuna bir eklindedir. Bir alkil (R) grubuna bir --OH OH 
grubunun bagrubunun bağğlanmaslanmasııyla oluyla oluşşurlar. Mono alkoller urlar. Mono alkoller üçüç ayrayrıı ssıınnııfta toplanfta toplanıır:r:
a) a) PrimerPrimer (birincil) alkoller: (birincil) alkoller: --OH grubu bir uOH grubu bir uççtaki karbona bataki karbona bağğllıı olup bu olup bu 
karbona en az iki H atomu bakarbona en az iki H atomu bağğllıı olur. CH3 olur. CH3 --CH2CH2--OH gibi.OH gibi.PrimerPrimer alkoller alkoller 
bir defa ybir defa yüükseltgendiklerine aldehitleri olukseltgendiklerine aldehitleri oluşştururlar.Aldehitler ise bir tururlar.Aldehitler ise bir 
basamak daha ybasamak daha yüükseltgenirlerse karboksilli asitleri olukseltgenirlerse karboksilli asitleri oluşştururlar.tururlar.
b) b) SekonderSekonder (ikincil) alkoller: (ikincil) alkoller: --OH grubu aradaki herhangi bir karbona OH grubu aradaki herhangi bir karbona 
babağğllıı olan alkollerdir.olan alkollerdir.
--OH grubunun baOH grubunun bağğllıı olduolduğğu karbona bir H atomu bau karbona bir H atomu bağğllıı olur. CH3olur. CH3--
CHOHCHOH--CH3 gibi.CH3 gibi.SekonderSekonder alkoller bir basamak yalkoller bir basamak yüükseltgenirlerse kseltgenirlerse 
ketonlarketonlarıı oluoluşştururlar ve daha fazla ytururlar ve daha fazla yüükseltgenemezler.kseltgenemezler.
c)Tersiyer (c)Tersiyer (üçüüçüncncüül) alkoller: l) alkoller: --OH grubu OH grubu HH’’ssıı olmayan karbona baolmayan karbona bağğllııddıır. r. 
(CH3)3COH gibi.Tersiyer alkoller y(CH3)3COH gibi.Tersiyer alkoller yüükseltgenemezler.kseltgenemezler.



MONO ALKOLLERMONO ALKOLLERĐĐN ADLANDIRILMASIN ADLANDIRILMASI
TTüüredirediğği parafinin sonuna i parafinin sonuna --ol  eki veya alkilin isminden sonra ol  eki veya alkilin isminden sonra 

““alkolalkol”” kelimesi getirilerek adlandkelimesi getirilerek adlandıırrııllıırlar:rlar:
CH3CH3--OH OH metanolmetanol ((metilalkolmetilalkol)) C2H5C2H5--OH etanol (etil alkol)OH etanol (etil alkol)
C3H7C3H7--OH OH propanolpropanol ((propilpropil alkol)alkol) C4H9C4H9--OH OH bbüütanoltanol ((butilbutil alkol)alkol)
DDöört karbonlu bir alkol rt karbonlu bir alkol primerprimer, , sekondersekonder veya tersiyer olabilir. Farkveya tersiyer olabilir. Farkıı
belirtebilmek ibelirtebilmek iççin olin ol--ekinden ekinden öönce nce --OH grubunun baOH grubunun bağğllıı olduolduğğu karbonun u karbonun 
numarasnumarasıı ssööylenmelidir:ylenmelidir:
CH3CH3--CH2CH2--CH2CH2--CH2CH2--OH OH ButanButan--ll--ol (ol (primerprimer CH3CH3--CH2CH2--CHOHCHOH--CH3 CH3 ButanButan--
22--ol (ol (sekondersekonder))



ALKOLLERALKOLLERĐĐN YN YÜÜKSELTGENMESKSELTGENMESĐĐ

1 1 OO ALKOL ALKOL ALDEHALDEHĐĐT T KARBOKSKARBOKSĐĐLLLLĐĐ ASASĐĐTT

2 2 OO ALKOL ALKOL KETONKETON

33O O ALKOL ALKOL YYÜÜKSELTGENMEZKSELTGENMEZ



A) META) METĐĐL ALKOL (METANOL, KARBL ALKOL (METANOL, KARBĐĐNOL): CH3OH VE ZARARLI ETKNOL): CH3OH VE ZARARLI ETKĐĐSSĐĐ
Metil alkol (Metil alkol (metanolmetanol) odun tala) odun talaşışınnıın n destiledestile edilmesi ile elde edilmesi ile elde 

edilir. Endedilir. Endüüstride boya inceltici, teksir makine sstride boya inceltici, teksir makine sııvvııssıı, antifriz, cam , antifriz, cam 
temizleyici gibi maddelerin yaptemizleyici gibi maddelerin yapıımmıında kullannda kullanııllıır. Akut zehirlenmeler r. Akut zehirlenmeler 
daha daha ççok yanlok yanlışışllııkla ikla iççki olarak kullanki olarak kullanıılmaslmasıı sonucu olusonucu oluşşurken, kronik urken, kronik 
zehirlenmeler, izehirlenmeler, işşyerlerinde buharyerlerinde buharıınnıın n inhaleinhale edilmesi sonucu oluedilmesi sonucu oluşşur. ur. 
Giysilere bol miktarda bulaGiysilere bol miktarda bulaşşmmışış olan metil alkololan metil alkolüün deri yolu ile aln deri yolu ile alıınmasnmasıı
da mda müümkmküündndüür. r. 



Kan yoluyla karaciKan yoluyla karaciğğere gelen metil alkol ere gelen metil alkol öönce, nce, alkol alkol 
dehidrogenazdehidrogenaz enzim aracenzim aracııllığıığı ile yavaile yavaşş olarak olarak 
formaldehite formaldehite ve takiben ve takiben aldehit aldehit dehidrogenazdehidrogenaz enzimi enzimi 
ile ile formik asideformik aside ddöönnüüşşttüürrüüllüür. Bu dr. Bu döönnüüşşüüm etil alkole m etil alkole 
oranla 5oranla 5--10 kere daha yava10 kere daha yavaşş oluoluşşur. Yavaur. Yavaşş yyııkkııllıım, metil m, metil 
alkolalkolüün organizmada birikimine neden olur. n organizmada birikimine neden olur. ĐĐdrarla formik drarla formik 
asit asit şşeklinde ateklinde atııllıır. Atr. Atııllıım, emilimi takiben 3m, emilimi takiben 3--4 g4 güün devam n devam 
eder. Ayreder. Ayrııca akcica akciğğerlerde de elimine olur. Metil alkolerlerde de elimine olur. Metil alkolüün, n, 
dedeğğiişşikliikliğğe ue uğğramadan zararsramadan zararsıız ve sadece sarhoz ve sadece sarhoşş edici bir edici bir 
etkisi var iken, in etkisi var iken, in vivovivo ddöönnüüşşttüüğğüü formik asit (format) formik asit (format) 
yyüüksek ksek toksisiteyetoksisiteye sahiptir.sahiptir.



[ OX ] [ OX ] 
METMETĐĐL ALKOLL ALKOL FORMALDEHFORMALDEHĐĐTT

[ OX ][ OX ]

( ZEH( ZEHĐĐRLRLĐĐDDĐĐR )R ) FORMFORMĐĐK ASK ASĐĐTT



20 mg/20 mg/dldl. . ’’ninnin üüststüündeki dozlar ndeki dozlar toksiktoksik kabul edilir, 40 mg/kabul edilir, 40 mg/dldl. . üüststüü ççok ok 
ciddi bozukluklara yol aciddi bozukluklara yol aççarken, 80arken, 80--100 mg/100 mg/dldl. . ’’liklik ddüüzey genellikle szey genellikle sıınnıır r 
letalletal ddüüzeyi olarak kabul edilir. zeyi olarak kabul edilir. ĐĐlk 5 saatte sarholk 5 saatte sarhoşşluk ve gastrit luk ve gastrit öön n 
plandadplandadıır. 30 saatten sonra ciddi r. 30 saatten sonra ciddi metabolikmetabolik asidozasidoz geligelişşir ve plazmanir ve plazmanıın n 
bikarbonat miktarbikarbonat miktarıı ddüüşşerken, erken, osmomalitesiosmomalitesi yyüükselir. Metil alkol kselir. Metil alkol 
entoksikasyonundaentoksikasyonunda rastlanan barastlanan başşllııca semptomlar, baca semptomlar, başş aağğrrııssıı , kusma, , kusma, 
bulanbulanıık gk göörme veya ileri arme veya ileri aşşamada gamada göörmede tam kayrmede tam kayııptptıır ,  tedavi r ,  tedavi 
edilmeyen olgularda  feledilmeyen olgularda  felçç, koma ve , koma ve ööllüüm gm göörrüüllüür. r. ÖÖllüümmüün ilk 24 saat n ilk 24 saat 
iiççinde ginde göörrüülmesi seyrek delmesi seyrek değğildir. Fakat ildir. Fakat entoksikasyonentoksikasyon septomlarseptomlarıı birkabirkaçç
ggüün gecikmin gecikmişş de olabilir, bu durumda daha sonraki seyir de olabilir, bu durumda daha sonraki seyir ççok hok hıızlzlıı olur. olur. 
Metil alkol Metil alkol entoksikasyonundaentoksikasyonunda tedavinin esastedavinin esasıınnıı, , toksiktoksik metabolitlerinemetabolitlerine
ddöönnüüşşüümmüünnüün engellenmesi, mevcut n engellenmesi, mevcut metabolikmetabolik asidozunasidozun ddüüzeltilmesi zeltilmesi 
ve ve toksiktoksik metabolitlerininmetabolitlerinin vvüücuttan uzaklacuttan uzaklaşşttıırrıılmaslmasıı oluoluşşturur. turur. ÖÖllüümle mle 
sonusonuççlanan olgularlanan olgularıın n ççooğğunda, kan metil alkol dunda, kan metil alkol düüzeyi 150zeyi 150--300 mg/300 mg/dldl. . 
gibi ygibi yüüksek dksek düüzeylerde bulunmaktadzeylerde bulunmaktadıır. Bu miktar r. Bu miktar letalletal doz sdoz sıınnıırrıı olarak olarak 
kabul edilen 80kabul edilen 80--100 mg. /100 mg. /dldl. d. düüzeyini oldukzeyini oldukçça gea geççmektedir. mektedir. ToksikToksik
bulgularbulgularıın gen geçç ortaya ortaya ççııkmaskmasıı, , öözellikle izellikle iççki amaki amaççllıı kullankullanıımlarda metil mlarda metil 
alkolalkolüün an aşışırrıı dozda aldozda alıımmıına yol ana yol aççmaktadmaktadıır. r. 



ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ :: Saf Saf metanolmetanol 64,6 derecede kaynayan 64,6 derecede kaynayan 
akakışışkan bir skan bir sııvvıı olup, parlak olmayan mavimsi bir alevle olup, parlak olmayan mavimsi bir alevle 
yanar. Byanar. Büüttüün organik n organik çöçözzüüccüülerde her oranda lerde her oranda çöçözzüünnüür. r. 
Fraksiyonlu Fraksiyonlu destilasyonladestilasyonla sulu sulu çöçözeltisinden % 99zeltisinden % 99’’luk bir luk bir 
saflsaflııkta elde edilir. kta elde edilir. 



B) ETB) ETĐĐL ALKOL (ETANOL): C2H5OHL ALKOL (ETANOL): C2H5OH
Etanol, Etil alkol ya da Bitkisel alkol olarak da Etanol, Etil alkol ya da Bitkisel alkol olarak da 
bilinir, renksiz ve yanbilinir, renksiz ve yanııccıı bir kimyasal bilebir kimyasal bileşşiktir. iktir. 
AlkollAlkollüü iiççkilerin bkilerin büüyyüük bir kk bir kıısmsmıında bulunur. nda bulunur. 
Kimyasal formKimyasal formüüllüü CC22HH66O olup O olup EtOHEtOH ya da Cya da C22HH55OH OH 
olarak da ifade edilmektedir.olarak da ifade edilmektedir.



ETETĐĐL ALKOLL ALKOLÜÜN VN VÜÜCUTTAKCUTTAKĐĐ DDÖÖNGNGÜÜSSÜÜ
Bira mayalarBira mayalarıınnıın n şşeker ieker iççeren maddelere eren maddelere enzimatikenzimatik

etkisiyle fermantasyon sonucu, veya etkisiyle fermantasyon sonucu, veya destilasyondestilasyon yyööntemi ile ntemi ile 
elde edilir. Etil alkolelde edilir. Etil alkolüün in iççki olarak kullanki olarak kullanıımmıı öönemli adli tnemli adli tııp p 
sorunlarsorunlarıı oluoluşşturur. Fermantasyon yolu ile elde edilen bira turur. Fermantasyon yolu ile elde edilen bira 
hacimce %4hacimce %4--8, 8, şşarap % 9arap % 9--14, 14, destilasyondestilasyon yyööntemi ile elde ntemi ile elde 
edilen rakedilen rakıı, votka, cin, rom, , votka, cin, rom, brandybrandy, viski gibi i, viski gibi iççecekler ise ecekler ise 
%35%35--45 oran45 oranıında etil alkol inda etil alkol iççerirler. erirler. 



Emilim ve metabolizmasEmilim ve metabolizmasıı: : ĐĐççkilerle alkilerle alıınan alkolnan alkolüün %20n %20’’ si si 
mideden, geri kalan bmideden, geri kalan bööllüümmüü ise ince baise ince bağığırsaklardan rsaklardan 
emilerek kana karemilerek kana karışıışır. Midedeki emilim hr. Midedeki emilim hıızzıı ince ince 
babağığırrsaklararrsaklara oranla daha yavaoranla daha yavaşşttıır. Bu nedenle midenin r. Bu nedenle midenin 
boboşşalalıım sm süüresini etkileyen faktresini etkileyen faktöörler (kullanrler (kullanıılan ilalan ilaççlar, mide lar, mide 
ameliyatlarameliyatlarıı, midenin bo, midenin boşş veya dolu olmasveya dolu olmasıı), alkol), alkolüün emilim n emilim 
hhıızzıınnıı da etkiler. %10da etkiler. %10--20 alkol konsantrasyonu, emilimin en 20 alkol konsantrasyonu, emilimin en 
hhıızlzlıı olduolduğğu you yoğğunluktur. Kan alkol seviyesi, kiunluktur. Kan alkol seviyesi, kişşisel isel 
faktfaktöörlere (cinsiyet, fiziksel yaprlere (cinsiyet, fiziksel yapıı, tolerans), al, tolerans), alıınan alkolnan alkolüün n 
miktar ve imiktar ve iççim him hıızzıına, alkolna, alkolüün emilim ve karacin emilim ve karaciğğerdeki yerdeki yııkkıım m 
hhıızzıına bana bağğllıı olarak farklolarak farklııllııklar gklar göösterir. Kana gesterir. Kana geççen alkol en alkol 
doku ve organlara, idoku ve organlara, iççerdikleri su ve kan oranerdikleri su ve kan oranıında danda dağığıllıır. Bu r. Bu 
nedenle az su inedenle az su iççeren kemik ve yaeren kemik ve yağğ dokusunda alkol dokusunda alkol 
konsantrasyonu konsantrasyonu ççok dok düüşşüüktktüür. r. 



Kandaki alkol konsantrasyonu 1 birim olarak kabul edilirse, bu Kandaki alkol konsantrasyonu 1 birim olarak kabul edilirse, bu yaklayaklaşışık k 
bir debir değğer olarak serumda  1. 15, idrar ve ter olarak serumda  1. 15, idrar ve tüükküürrüük salgk salgııssıında 1. 30, nda 1. 30, 
beyinde 0. 90, alveol havasbeyinde 0. 90, alveol havasıında 0. 0005 birimdir. nda 0. 0005 birimdir. Etil alkolEtil alkolüün %90n %90’’ıı
karacikaraciğğerde, alkol erde, alkol dehidrogenazdehidrogenaz enzimi aracenzimi aracııllığıığı ile, ile, öönce nce 
asetaldehitasetaldehit ve asetik asitve asetik asit’’e daha sonra da karbondioksit ve su e daha sonra da karbondioksit ve su 
aaşşamasamasıına kadar yna kadar yııkkııllıır.r. Geri kalan alkolGeri kalan alkolüün %5n %5--8 kadar8 kadarıı solunum ve solunum ve 
idrar yolu ile deidrar yolu ile değğiişşime uime uğğramadan, ihmal edilebilecek bir miktar ise ter ramadan, ihmal edilebilecek bir miktar ise ter 
ile atile atııllıır. Tr. Tüükküürrüük ile atk ile atıılan alkol tekrar yutuldulan alkol tekrar yutulduğğu iu iççin dikkate in dikkate 
alalıınmayabilir. Alkolnmayabilir. Alkolüün karacin karaciğğerdeki yerdeki yııkkııllıımmıı, emilimine oranla daha , emilimine oranla daha 
stabildir. Kan alkol dstabildir. Kan alkol düüzeyindeki 1 saatlik dzeyindeki 1 saatlik düüşşüüşş, ortalama bir de, ortalama bir değğer er 
olarak erkeklerde 18 mg/100ml, kadolarak erkeklerde 18 mg/100ml, kadıınlarda 15 mg/100ml olmak nlarda 15 mg/100ml olmak üüzere zere 
her iki cinste 10her iki cinste 10--25 mg/100ml aras25 mg/100ml arasıında denda değğiişşmektedir. mektedir. 
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COCO22 + H+ H22OO ASETASETĐĐK ASK ASĐĐTT



FERMENTASYONFERMENTASYON
AlkollAlkollüü iiççeceklerde kullaneceklerde kullanıılan etanol ile yaklan etanol ile yakııt olarak kullant olarak kullanıılan etanol, lan etanol, 

fermentasyonfermentasyon yyööntemi ile elde edilir: Bazntemi ile elde edilir: Bazıı mayalar (en mayalar (en öönemlisi, nemlisi, SaccharomycesSaccharomyces
cerevisiaecerevisiae) ) metabolizemetabolize şşekerden , oksijenin yokluekerden , oksijenin yokluğğunda, etanol ve karbondioksit unda, etanol ve karbondioksit üüretirler. retirler. 
Maya tarafMaya tarafıından gerndan gerççekleekleşştirilen kimyasal tepkimenin tamamtirilen kimyasal tepkimenin tamamıı, , şşu kimyasal denklem ile u kimyasal denklem ile 
ifade edilirifade edilir
C6H12O6 C6H12O6 →→ 2 CH3CH2OH + 2 CO2 2 CH3CH2OH + 2 CO2 

Mayalanma ile, nispeten yoMayalanma ile, nispeten yoğğun olmayan etanol konsantrasyonlarun olmayan etanol konsantrasyonlarıı elde edilir. elde edilir. 
Konsantre etanol Konsantre etanol çöçözeltileri, maya izeltileri, maya iççin in toksiktirtoksiktir. . EtanoleEtanole en dayanen dayanııklklıı maya maya öözzüü, hacimsel , hacimsel 
olarak, en fazla %25 olarak, en fazla %25 etanoletanolüünn iiççerisinde yaerisinde yaşşayabilir.ayabilir.

EtanolEtanolüünn tahtahııl gibi nil gibi nişşastalastalıı malzemelerden malzemelerden üüretilebilmesi iretilebilmesi iççin, niin, nişşastanastanıın n öönce nce 
parparççalanarak alanarak şşekere dekere döönnüüşşmesi gerekmektedir. Biranmesi gerekmektedir. Biranıın mayalandn mayalandıırrıılmaslmasıında, bu nda, bu 
geleneksel olarak, taneciklerin filizlendirilmesi sonucu ya da mgeleneksel olarak, taneciklerin filizlendirilmesi sonucu ya da malttan elde edilir. Filizlenme alttan elde edilir. Filizlenme 
prosesi sprosesi sıırasrasıında tanecikler, ninda tanecikler, nişşastayastayıı parparççalayarak alayarak şşekere dekere döönnüüşşttüürecek enzimler recek enzimler 
üüretirler. retirler. 

EtanolEtanolüünn yakyakııt amat amaççllıı üüretilmesi sretilmesi süürecinde, nirecinde, nişşastanastanıın glikoza hidrolize olmasn glikoza hidrolize olmasıı, , 
sulandsulandıırrıılmlmışış ssüülfriklfrik asit ve asit ve fungalfungal amilaz enzimleri uygulamasamilaz enzimleri uygulamasıı ile ile ççok daha hok daha hıızlzlıı
gergerççekleekleşştirilir.Petrol fiyatlartirilir.Petrol fiyatlarıınnıın bu kadar yn bu kadar yüükselmesi ile, saflakselmesi ile, saflaşşttıırrıılmlmışış etanol etanol üüretilmesi retilmesi 
amacamacııyla etilen hidrolizi , yla etilen hidrolizi , fermentasyondanfermentasyondan daha ekonomik bir proses haline gelmidaha ekonomik bir proses haline gelmişştir. tir. 
Petrol fiyatlarPetrol fiyatlarıındaki artndaki artışıışın, zirai n, zirai üürrüün fiyatlarn fiyatlarıına da etkisi olduna da etkisi olduğğu iu iççin, in, petropetro kimyasal kimyasal 
etanol ile fermente edilmietanol ile fermente edilmişş etanoletanolüünn üüretim maliyetlerini karretim maliyetlerini karşışılalaşşttıırmayrmayıı ggüçüçleleşştirmektedir.tirmektedir.



C) PROPC) PROPĐĐL ALKOLLER (PROPANOLLER): C3H7OHL ALKOLLER (PROPANOLLER): C3H7OH
ĐĐki tane yapki tane yapıı izomeri vardizomeri vardıır; nr; n--propanolpropanol ve ve 

izopropanolizopropanol..
nn--propanolpropanol, CH3, CH3--CH2CH2--CH2CH2--OH hoOH hoşş kokulu, renksiz, 97.2 kokulu, renksiz, 97.2 

derecede kaynayan bir sderecede kaynayan bir sııvvııddıır. r. MetanolMetanol sentezi yansentezi yanıında bir nda bir 
yan yan üürrüün olarak ve n olarak ve ffüüzelzel yayağığı iiççinde bulunur. Ticari olarak inde bulunur. Ticari olarak 
oxooxo prosesi denilen iprosesi denilen işşlemle hazlemle hazıırlanrlanıır. r. ĐĐzopropanolzopropanol, (CH3)2, (CH3)2--
CHCH--OH, 82.4 derecede kaynayan renksiz bir sOH, 82.4 derecede kaynayan renksiz bir sııvvııddıır. r. 
Asetonun katalitik Asetonun katalitik hidrojenasyonuhidrojenasyonu ile elde edilebilir:ile elde edilebilir:

Ticari olarak Ticari olarak propeninpropenin ssüülflfüürik asit irik asit iççinde tutulmasinde tutulmasıı
ve bunun devamve bunun devamıında  meydana gelen esterin hidrolizi ile nda  meydana gelen esterin hidrolizi ile 
elde edilir.elde edilir.
PropanolPropanol ve ve izopropanolizopropanol çöçözzüüccüü olarak solarak sıık kullank kullanııllıır. r. ĐĐkisi de kisi de 
toksiktirtoksiktir..



POLPOLĐĐ ALKOLLER ALKOLLER 
Bu sBu sıınnııf bilef bileşşikleri temsil eden en basit ikleri temsil eden en basit öörnekler, rnekler, 

dihidrikdihidrik alkol (etilen glikol), alkol (etilen glikol), trihidriktrihidrik alkol (gliserin) ve alkol (gliserin) ve 
tetrahidriktetrahidrik alkol (alkol (eritritoleritritol)d)düür:r:
# CH2OH# CH2OH--CH2OH (Etilen glikol)CH2OH (Etilen glikol)
# CH2OH# CH2OH--CHOHCHOH--CH2CH2--OH (Gliserin)OH (Gliserin)
# CH2OH# CH2OH--CHOHCHOH--CHOHCHOH--CH2OH (CH2OH (EritritolEritritol))

Bu bileBu bileşşiklerin hidroksil grubu arttiklerin hidroksil grubu arttııkkçça eter ve a eter ve 
alkoldeki alkoldeki çöçözzüünnüürlrlüükleri artar. kleri artar. PolialkollerinPolialkollerin bazbazııssıı kkııymetli ymetli 
tabii tabii üürrüünlerin birer bilenlerin birer bileşşenidir. Mesela gliserin yaenidir. Mesela gliserin yağğlarda larda 
bulunur. Daha ybulunur. Daha yüüksek ksek polialkollerpolialkoller mesela mesela pentiolpentiol ve ve 
hexitollerhexitoller karbonhidratlar kimyaskarbonhidratlar kimyasıında nda öönemli yer tutar.nemli yer tutar.



GLGLĐĐSERSERĐĐN:N:
PoliPoli alkollerin en alkollerin en öönemlisi ve hemen hemen hayvani ve nebati yanemlisi ve hemen hemen hayvani ve nebati yağğlarlarıın n 

tamamtamamıında gnda göörrüülen len gliseridleringliseridlerin bir bilebir bileşşenidir. enidir. ĐĐlk olarak zeytin yalk olarak zeytin yağığınnıın hidroliz n hidroliz üürrüünnüü
olarak keolarak keşşfedildi. (1779).fedildi. (1779).
Elde ediliElde edilişşi:i:
1. Ya1. Yağğlarlarıın sn süülflfüürik asit veya sodyum hidroksitle hidrolizi ile,rik asit veya sodyum hidroksitle hidrolizi ile,
2. Alkolik fermantasyonda bir yan 2. Alkolik fermantasyonda bir yan üürrüün olarak,n olarak,
3. Sentetik olarak, tabi gaz3. Sentetik olarak, tabi gazıın n krakingkraking (termik par(termik parççalanma) alanma) üürrüünlerinden nlerinden propilenpropilen babaşşlanglangııçç
materyali almateryali alıınarak,narak,
4. 4. AllilAllil alkolalkolüün hidrojen peroksitle WO3 katalizn hidrojen peroksitle WO3 katalizöörlrlüüğğüünde nde hidroksillenmesiylehidroksillenmesiyle elde edilir.elde edilir.
ÖÖzellikleri: zellikleri: 

Gliserin tatlGliserin tatlıımsmsıı aağğdaldalıı, K.N. 290 derece olan renksiz bir s, K.N. 290 derece olan renksiz bir sııvvııddıır. Su ve alkollerde r. Su ve alkollerde 
her oranda karher oranda karışıışır fakat eterde hemen hemen hir fakat eterde hemen hemen hiçç çöçözzüünmez. Susuz gliserin nmez. Susuz gliserin şşiddetli bir iddetli bir 
şşekilde soekilde soğğutulduutulduğğunda unda kristallenirkristallenir. (E.N. 18. (E.N. 18°°C). C). ÜçÜçllüü bir alkolbir alkolüün gn gööstermesi beklenilen stermesi beklenilen 
kimyasal davrankimyasal davranışıışı ggöösterir. Gliserinin hafif oksitlenmesi sonucu hem birincil hem desterir. Gliserinin hafif oksitlenmesi sonucu hem birincil hem de ikincil ikincil 
OH gruplarOH gruplarıı gliseraldehitgliseraldehit ve ve dihidroksidihidroksi aseton teaseton teşşkil edecek kil edecek şşekilde deekilde değğiişşirler.irler.
KullanKullanııllışıışı: : 

Gliserin yaygGliserin yaygıın bir ticari uygulama alann bir ticari uygulama alanıı bulmubulmuşştur. Ecza endtur. Ecza endüüstrisinde merhem, strisinde merhem, 
didişş macunu imalatmacunu imalatıında ve kozmetikte kullannda ve kozmetikte kullanııllıır. Kumar. Kumaşş dokumada bir amil olarak ve tdokumada bir amil olarak ve tüüttüün n 
endendüüstrisinde son strisinde son mammamüüllüünn nemini muhafaza edici olarak kullannemini muhafaza edici olarak kullanııllıır. Gaz saati ve araba r. Gaz saati ve araba 
radyatradyatöörlerinde sulu rlerinde sulu çöçözelti izelti iççinde bir antifriz olarak kullaninde bir antifriz olarak kullanııllııp bir fren sp bir fren sııvvııssıı olarak olarak 
bilinmektedir. Daktilo bilinmektedir. Daktilo şşeritlerinde higroskop olarak kullaneritlerinde higroskop olarak kullanııllıır. Gliserinin en r. Gliserinin en öönemli nemli 
kullankullanıılma alanlarlma alanlarıından biri de patlayndan biri de patlayııccıı madde endmadde endüüstrisidir. Nitrogliserin ve dinamit strisidir. Nitrogliserin ve dinamit 
endendüüstrisinde kullanstrisinde kullanııllıır. r. 



2. AROMAT2. AROMATĐĐK ALKOLLER K ALKOLLER 
Aromatik alkoller yan zincirde Aromatik alkoller yan zincirde --OHOH-- grubu grubu 

bulundurdubulundurduğğundan undan arilaril grubu ve alifatik alkol grubu bilegrubu ve alifatik alkol grubu bileşşiiğği i 
gibi dgibi düüşşüünnüülebilirler , lebilirler , öörnerneğğin:in:
FenilFenil metanolmetanol, C6H5, C6H5--CH2OH, renksiz, hoCH2OH, renksiz, hoşş kokulu bir skokulu bir sııvvıı
olup KN. 205 olup KN. 205 °° dirdir. Suda az . Suda az çöçözzüünnüür. r. FenilFenil etanol, C6H5etanol, C6H5--
CH2CH2--CH2OH, gCH2OH, güül yal yağığınnıın en fazla olan bilen en fazla olan bileşşeni olup, eni olup, 
esterleri parfesterleri parfüümeride meride ççok kullanok kullanııllıır.r.



KOLONYAKOLONYA
KKööln ln şşehrinin ehrinin ĐĐtalyanca talyanca ColoniaColonia adadıından ileri gelir ndan ileri gelir 

.Kolonya u.Kolonya uççucu yaucu yağğlarlarıın alkolln alkollüü çöçözeltileridir.Koku verici zeltileridir.Koku verici 
madde olarak bergamot ,limon ,lavanta ,biberiye madde olarak bergamot ,limon ,lavanta ,biberiye 
,turun,turunççgillerin yagillerin yağığı kullankullanııllıır.Bugr.Bugüün kolonyalarn kolonyalarıın hemen n hemen 
hemen hepsi uhemen hepsi uççucu yaucu yağğ veya kokulu maddelerin etil alkol veya kokulu maddelerin etil alkol 
iiççerisinde eritilmesi ile elde edilir.Kolonya erisinde eritilmesi ile elde edilir.Kolonya yapyapıımmııdada
kullankullanıılan 80 o lan 80 o ‘‘liklik alkolde 25alkolde 25--40 gram esans kolayca erir 40 gram esans kolayca erir 
ve alkol kokusu yok olur.Ticarette yaygve alkol kokusu yok olur.Ticarette yaygıın olan kolonya n olan kolonya 
ttüürleri rleri şşunlardunlardıır;r;

1)Do1)Doğğal veya sentetik amber kokusu ile yapal veya sentetik amber kokusu ile yapıılan lan 
amberli kolonyalar amberli kolonyalar 

2)Mine 2)Mine ççiiççeeğği esansi esansıı veya amber kokusu katveya amber kokusu katıılmlmışış rusrus
kolonyalarkolonyalarıı (sabit ve a(sabit ve ağığır kokularr kokularıı vardvardıır )r )

3)Nane esans3)Nane esansıınnıın katn katııldldığıığı veya kullanveya kullanııldldığıığı zaman zaman 
,serinleme duygusu uyand,serinleme duygusu uyandııran soran soğğuk veya serinletici uk veya serinletici 
kolonyalar kolonyalar 

4)4)ÇÇiiççek esansek esansıı ile yapile yapıılan ve genelde sentetik lan ve genelde sentetik 
kokularkokularıın kullann kullanııldldığıığı ççiiççek kokulu kolonyalar.ek kokulu kolonyalar.



TurunTurunççgillerin gillerin ççiiççeklerinden ve yapeklerinden ve yapışıışık tak taçç yapraklyapraklıı ççiiççeklerden aleklerden alıınmnmışış
esanslarla yapesanslarla yapıılan kolonyalarda ,esanslar lan kolonyalarda ,esanslar terpenterpen bakbakıımmıından zengin ndan zengin 
olduolduğğu iu iççin alkolde gin alkolde güçüç erir.erir.
25 25 o o ile 60 ile 60 oo liklik alkolde esansalkolde esansıın erime imkann erime imkanıı ,alkol derecesinin y,alkol derecesinin yüüzde zde 
onu kadardonu kadardıır.65 r.65 o o ile ile 
75 75 o o liklik alkolde ,alkol derecesinin alkolde ,alkol derecesinin üçüçte biri kadar esans eriyebilir. te biri kadar esans eriyebilir. 
Derecesi daha yDerecesi daha yüüksek alkolde ise derecenin yarksek alkolde ise derecenin yarııssıı kadar esans eriyebilir.kadar esans eriyebilir.

Kolonyada saf etil alkol kullanKolonyada saf etil alkol kullanııllıır.r.ĐĐyi eritilmediyi eritilmediğği zaman deriyi i zaman deriyi 
tahritahrişş ettiettiğği ve gi ve göözlere zarar verdizlere zarar verdiğği ii iççin metil alkol in metil alkol 
kullankullanıılmaz.Kolonyanlmaz.Kolonyanıın un uççucu olmasucu olmasıı iiççin kullanin kullanıılan esans miktarlan esans miktarıı ,litre ,litre 
babaşışına 15na 15--25 gram aras25 gram arasıında denda değğiişşir.Kolonya yapir.Kolonya yapıımmıı iiççin 96in 96 o o ‘‘liklik alkol alkol 
yapyapıım tankm tankıına alna alıınnıır ,r ,öönceden haznceden hazıırlanmrlanmışış esansla ,basesansla ,basıınnççllıı hava hava 
verilerek karverilerek karışışttıırrııllıır.Alkolr.Alkolüü 80 80 oo‘‘ye dye düüşşüürecek recek şşekilde su katekilde su katııllıır.Bu karr.Bu karışıışım m 
10 g10 güün kadar bekletilir.Dinlenme sn kadar bekletilir.Dinlenme süüresinin sonunda kolonya resinin sonunda kolonya 
sosoğğutucularla utucularla --5 5 oo C C ‘‘da soda soğğutulur,utulur,öözel filtreden gezel filtreden geççirilerek sirilerek süüzzüüllüür.r.



Kolonyaya zarar verici etkenler Kolonyaya zarar verici etkenler şşunlardunlardıır;r;
1)I1)Işışık=k=ĐĐççinde bulunan esansinde bulunan esansıın tn tüürrüüne gne gööre ,gre ,güüneneşş

ışığıışığı renk derenk değğiişşikliklerine yol aikliklerine yol aççar.ar.
2)Is2)Isıı=Kolonya filtre edilmeden =Kolonya filtre edilmeden öönce sonce soğğutulur utulur 

,b,bööylece esansylece esansıın den değğiişşmesi mesi öönlenir. nlenir. 
3)Su=Alkol derecesini d3)Su=Alkol derecesini düüşşüürmek irmek iççin kullanin kullanıılacak lacak 

suyun damsuyun damııttıılmaslmasıı gerekir. gerekir. 



KolonyanKolonyanıın ortaya n ortaya ççııkkışıışı ,Almanya ,Almanya ‘‘nnıınn KKööln ln şşehrinde yerleehrinde yerleşşmimişş
GiovanniGiovanni MariMari FarinaFarina ‘‘ya baya bağğlanlanıır.r.FarinaFarina ççeeşşitli faaliyetlerinin yanitli faaliyetlerinin yanıı ssııra ra 
““harika su harika su ““ satsatışıışınnıı da tekelinde bulunduruluyordu.Kolonya formda tekelinde bulunduruluyordu.Kolonya formüüllüünnüün n 
kendinin mi buldukendinin mi bulduğğu yoksa bau yoksa başşka kaynaklardan mka kaynaklardan mıı aldaldığıığı kesin dekesin değğildir. ildir. 
Ancak bazAncak bazıı kaynaklara  gkaynaklara  gööre kolonya 1690 re kolonya 1690 ‘‘a doa doğğru Kru Kööln ln ‘‘e yerlee yerleşşen en 
gezgin tgezgin tüüccar ccar GiovanniGiovanni PaolaPaola FenmisFenmis taraftarafıından yapndan yapııldldıı ve formve formüüllüü
FarinaFarina ‘‘ya verildi.Formya verildi.Formüül sonra l sonra FarinaFarina ‘‘nnıınn yeyeğğeni Johann eni Johann MariaMaria ‘‘ya ya 
gegeççti.Bugti.Bugüün n gegengegenüüberber dem dem JulicsJulics PlatzPlatz ‘‘dakidaki ((JulichJulich AlanAlanıı ) ) FarinaFarina ‘‘larlar
oradan gelmektedir.oradan gelmektedir.FarinaFarina’’nnıınn soyundan gelen kisoyundan gelen kişşiler Paris ve Rusya iler Paris ve Rusya ‘‘ya ya 
ihracat yaptihracat yaptıılar ve blar ve bööylece kolonya tylece kolonya tüüm dm düünyada tannyada tanıınmaya banmaya başşladladıı..

ĐĐççindeki indeki eteriketerik yayağığın cinsine ve miktarn cinsine ve miktarıına gna gööre re ççeeşşitli kolonya itli kolonya 
formformüülleri vardlleri vardıır.r.

Alkol,deri Alkol,deri üüzerinde kurutucu etki yapar.Bu sebeple ,kolonya zerinde kurutucu etki yapar.Bu sebeple ,kolonya 
imalinde dimalinde düüşşüük dereceli alkol kullank dereceli alkol kullanııllıır.Ancak kolonyanr.Ancak kolonyanıın kalitesi n kalitesi 
üüzerinde alkolzerinde alkolüün de etkisi bulundun de etkisi bulunduğğu iu iççin ,en din ,en düüşşüük kolonya derecesi 60 k kolonya derecesi 60 
derece derece ‘‘ninnin altaltıında olmamalnda olmamalııddıır.En kaliteli kolonyalar 80o r.En kaliteli kolonyalar 80o 
olanlardolanlardıır.Kolonya 2 r.Kolonya 2 şşekilde hazekilde hazıırlanrlanıır:r:



1)1)BoroBoro Gliserin Metodu = Bu Gliserin Metodu = Bu metodmetod daha daha ççok ,dok ,düüşşüük dereceli kolonyalark dereceli kolonyalarıın n 
hazhazıırlanmasrlanmasıında kullannda kullanııllıır.Bora gliserin metodunun bir r.Bora gliserin metodunun bir fomfomüüllelle uygulanuygulanışıışı
şşööyledir:yledir:
60 derece 60 derece EtenolEtenol=1  =1  ltlt..
Esans kompoze  =50 gEsans kompoze  =50 g
Hafif MgCO3    =25 gHafif MgCO3    =25 g
Gliserin   =25 gGliserin   =25 g
Boraks    =13 gBoraks    =13 g
YapYapıımmıı=Gliserin ve boraks birlikte ezilir.Kar=Gliserin ve boraks birlikte ezilir.Karışıışıma esans ilave edilir.Kma esans ilave edilir.Küütle 2 litre tle 2 litre 
alkol ialkol iççine aline alıınarak kuvvetlice narak kuvvetlice ççalkalanalkalanıır.Alkolr.Alkolüün kalann kalanıı ilave edilir,iyice ilave edilir,iyice 
karkarışışttıırrııllıır.Bu r.Bu şşekilde 1 hafta bekletilir.Gekilde 1 hafta bekletilir.Güünde 3 defa nde 3 defa ççalkalanalkalanıır.Bundan sonra 1 r.Bundan sonra 1 
ay dinlendirilir.Say dinlendirilir.Süüre sonunda re sonunda kaolenkaolen filtreden veya sfiltreden veya süüzgezgeçç kakağığıddıından sndan süüzzüüllüür.r.

Esans kompoze=AEsans kompoze=Aşşaağığıdaki daki eteriketerik yayağğlar karlar karışıışımmııddıır; Kompoze esans, natr; Kompoze esans, natüürel rel 
kköökenli kenli eteriketerik yayağğlar (lar (essentialessential oiloil -- uuççan yaan yağğlar) ile organik kimyasal lar) ile organik kimyasal 
maddelerin uygun bir maddelerin uygun bir şşekilde formekilde formüüle edilmesiyle olule edilmesiyle oluşşturulmaktadturulmaktadıır. r. 
Limon EsansLimon Esansıı ,,BergamutBergamut EsansEsansıı, Portakal Esans, Portakal Esansıı, Turun, Turunçç EsansEsansıı, Lavanta Esans, Lavanta Esansıı
,Kekik Esans,Kekik Esansıı



2)Do2)Doğğrudan rudan çöçözme metodu = zme metodu = EterikEterik yayağğlar dolar doğğrudan dorudan doğğruya alkol ruya alkol 
iiççinde inde çöçözzüüllüür.r.ÖÖnce az bir miktarda alkol nce az bir miktarda alkol çöçözeltisi hazzeltisi hazıırlanrlanıır.Sonra r.Sonra 
alkolalkolüün kalann kalanıı ilave edilir.ilave edilir.
Limon KolonyasLimon Kolonyasıı = = Melisa Melisa AlkolasAlkolasıı

TurunTurunçç ççiiççeeğği suyui suyu
GGüülsuyu lsuyu 
Limon esansLimon esansıı
Bergamot esansBergamot esansıı
Portakal kabuPortakal kabuğğuu--lavanta kekik lavanta kekik 
%95 %95 ‘‘liklik alkol alkol 

DestileDestile iişşlemi sonunda slemi sonunda süüzzüüllüür. r. 



ESANS HAMMADDELERESANS HAMMADDELERĐĐ
Esans hammaddeleri kEsans hammaddeleri kööken  bakken  bakıımmıından iki grupta ndan iki grupta 
toplantoplanıır: r: 
NatNatüürel Hammaddeler rel Hammaddeler 
Kimyasal Hammaddeler Kimyasal Hammaddeler 

NaturelNaturel Hammaddeler, genellikle tek bir Hammaddeler, genellikle tek bir 
kokulu bitkiden fiziksel metotlar ile elde edilen azkokulu bitkiden fiziksel metotlar ile elde edilen az--ççok ok 
uuççucu olan ucu olan üürrüünlerdir. Bu maddelerin uluslararasnlerdir. Bu maddelerin uluslararasıı adadıı
EssentialEssential OilOil, , üülkemizde kullanlkemizde kullanıılan isimleri Ulan isimleri Uççan yaan yağğ veya veya 
EterikEterik yayağğ'd'dıır. r. EssentialEssential oiloil; bitkilerin ; bitkilerin ççiiççek, yaprak, ek, yaprak, 
meyve, tohum, gmeyve, tohum, göövde ve kvde ve kööklerinden elde edilirler. klerinden elde edilirler. 
ÖÖrnerneğğin; in; 

ÇÇiiççeklerden ; geklerden ; güül, yasemin, menekl, yasemin, menekşşe, portakal e, portakal ççiiççeeğğii
Yapraklardan ; biberiye (Yapraklardan ; biberiye (rosemaryrosemary), defne, fesle), defne, fesleğğen en 
(basil) (basil) 
Meyvelerden ; portakal, limon, mandalinaMeyvelerden ; portakal, limon, mandalina
Tohumlardan ; Tohumlardan ; anisanis oiloil(anason), (anason), carrotcarrot oiloil (havu(havuçç
tohumu)tohumu)
GGöövdelerden ; tarvdelerden ; tarççıın (n (cinnamoncinnamon), ), styraxstyrax, , ççam am oiloil
KKööklerden ; klerden ; orrisorris oiloil (zambak)(zambak)



Hayvansal kHayvansal köökenli natkenli natüürel maddelerde rel maddelerde civetcivet, , costoriumcostorium oiloil ve ve muscturmusctur. . 
Bu maddeler Bu maddeler HimalayaHimalaya dadağğlarlarıında yanda yaşşayan bir cins kedi ve keayan bir cins kedi ve keççinin inin 
genitalgenital organlarorganlarıından elde edilmektedir. ndan elde edilmektedir. 

ÜÜlkemiz lkemiz ççok ok ççeeşşitli iklim kuitli iklim kuşşaklaraklarıı ve de ve de ççeeşşit ait aççııssıından zengin ndan zengin 
bir bitki bir bitki öörtrtüüssüüne sahip olmasne sahip olmasıına rana rağğmen, bitkisel kmen, bitkisel köökenli  natkenli  natüürel rel 
hammadde hammadde üüretimi yeteri kadar yapretimi yeteri kadar yapıılamamaktadlamamaktadıır. r. ÇüÇünknküü bu konuda bu konuda 
henhenüüz gerekli zirai araz gerekli zirai araşşttıırma yaprma yapıılarak klarak küültltüür bitkileri r bitkileri üüretilmemektedir. retilmemektedir. 
YalnYalnıızca dozca doğğa bitkilerinden a bitkilerinden üüretilen bazretilen bazıı eteriketerik yayağğlarlarıın n üüretimi retimi 
yapyapıılmaktadlmaktadıır. r. ÜÜretilen bu retilen bu üürrüünlerin kimyasal nlerin kimyasal öözellizelliğği de o yi de o yııl ki iklim l ki iklim 
şşartlarartlarıına bana bağğllıı olarak deolarak değğiişşiklikler giklikler göösterdisterdiğğinden hiinden hiççbir zaman standart bir zaman standart 
öözelliklerde zelliklerde üüretilmesi mretilmesi müümkmküün olamamaktadn olamamaktadıır. Oysa esansta, r. Oysa esansta, üürrüün n 
kalitesinin standardkalitesinin standardıı ve bu standardve bu standardıın devamln devamlııllığıığı aaççııssıından; ndan; 
formformüülasyondalasyonda kullankullanıılan hammaddelerin, lan hammaddelerin, öözelliklerinin standart olmaszelliklerinin standart olmasıı
kakaççıınnıılmaz ve de gerekli bir zorunluluktur. lmaz ve de gerekli bir zorunluluktur. 



ÜÜlkemizde lkemizde ÜÜretilen retilen EterikEterik YaYağğlar lar ŞŞunlardunlardıır :r :
Defne yapraDefne yaprağığı yayağığı((lauriellauriel leafleaf oiloil), kekik ya), kekik yağığı, , anisanis oiloil (anason (anason 

yayağığı), biberiye ya), biberiye yağığı, g, güül yal yağığı ((roserose oiloil) ve ) ve ssığığalaala ((styraxstyrax)d)dıır. r. StyraxStyrax ttüüm m 
ddüünya esansnya esansççıılarlarıınnıın n fixatiffixatif amaamaççla kullanla kullanııldldığıığı ççok ok öönemli bir maddedir. nemli bir maddedir. 
DDüünyada ancak iki nyada ancak iki üülkede yetilkede yetişşebilen Gebilen Güünlnlüük ak ağğacacıından ndan üüretilmektedir. retilmektedir. 
Bu Bu üülkelerden bir tanesi Tlkelerden bir tanesi Tüürkiye'dir ve yaprkiye'dir ve yapıılan lan üüretimin tamamretimin tamamıına yakna yakıınnıı
yurtdyurtdışıışına ihrana ihraçç edilmektedir. edilmektedir. SSığığalaala yayağığınnıın (n (sytraxsytrax) ) üüretimi, sanayi retimi, sanayi 
şşeklinde olmayeklinde olmayııp kip kişşilerin evlerinde kendi imkanlarilerin evlerinde kendi imkanlarııyla ilkel metotlarla yla ilkel metotlarla 
yapyapıılmaktadlmaktadıır. Bir dir. Bir diğğer er öönemli natnemli natüürel hammadde rel hammadde üüretimimizde gretimimizde güül l 
yayağığı üüretimidir. Bu retimidir. Bu üüretim bildiretim bildiğğimiz klasik imiz klasik imbiklemeimbikleme sistemi (su sistemi (su 
buharbuharıı) ile Isparta B) ile Isparta Böölgesinde yaplgesinde yapıılmaktadlmaktadıır. Tr. Tüürk grk güül yal yağğlarlarıı ddüünya nya 
pazarlarpazarlarıında bnda büüyyüük bek beğğeni ile araneni ile aranıılmaktadlmaktadıır. Natr. Natüürel hammaddelerin rel hammaddelerin 
en ben büüyyüük k üüreticileri bitki reticileri bitki öörtrtüüssüü zenginlizenginliğği olan i olan üülkelerdir. Hindistan, lkelerdir. Hindistan, 
Brezilya, ve Brezilya, ve ÇÇin ilk sin ilk sııralarda olan ralarda olan üülkelerdir. lkelerdir. 



EssentialEssential oiloil eldesieldesi iiççin ain aşşaağığıdaki ydaki yööntemler kullanntemler kullanıılmaktadlmaktadıır: r: 
Su BuharSu Buharıı DestilasyonuDestilasyonu
SolventSolvent EkstraksiyonuEkstraksiyonu
EnfleurageEnfleurage
MaserasyonMaserasyon
Pres Pres 
UltrasonikUltrasonik Dalga Dalga 



Su buharSu buharıı destilasyonudestilasyonu: Bu y: Bu yööntem ntem ııssııya dayanya dayanııklklıı ve ve 
verimi verimi ççok dok düüşşüük olmayan bitkilerde kullank olmayan bitkilerde kullanııllıır.( En r.( En öönemli nemli öörnek rnek 
ggüül) l) 

SolventSolvent ekstraksiyonuekstraksiyonu: Daha ucuz sistemdir. Bitki : Daha ucuz sistemdir. Bitki 
yaprak, gyaprak, göövde ve kvde ve kööklerinin, meyvelerin ve yosunlarklerinin, meyvelerin ve yosunlarıın, benzen, n, benzen, 
benzen+aseton, benzen+petrol eteri, benzen+alkol karbenzen+aseton, benzen+petrol eteri, benzen+alkol karışıışımmıı gibi gibi 
solventlerlesolventlerle, s, sııvvıı butanbutan ve sve sııvvıı karbondioksit gazkarbondioksit gazıı ile yapile yapııllıır. Elde r. Elde 
edilen madde 'edilen madde 'conkret'tirconkret'tir. . ConkretConkret, saf alkol ile al, saf alkol ile alççak basak basıınnçç
altaltıında nda destiledestile edildiedildiğğinde 'inde 'absolueabsolue' ' üürrüün elde edilir. n elde edilir. 

EnfleurageEnfleurage: So: Soğğuk iuk işşlemdir. Islemdir. Isııya dayanya dayanııksksıız ve verimi z ve verimi 
ddüüşşüük olan bitkilerde uygulank olan bitkilerde uygulanıır. Saf ve kokusuz katr. Saf ve kokusuz katıı yayağğlar lar ççiiççek ek 
petalleripetalleri ile cam levha ile cam levha üüzerinde karzerinde karışışttıırrııllıır ve 24 saat bekletilir. r ve 24 saat bekletilir. 
EsansEsansıı emen yaemen yağğ, alkol ile , alkol ile ekstrakteekstrakte edilir. edilir. EterikEterik yayağğ bitkisel bitkisel 
mum ve dimum ve diğğer bitkisel maddeleri de ier bitkisel maddeleri de iççerdierdiğğinden yarinden yarıı katkatııddıır. r. 
ConkretConkret olarak tanolarak tanıımlanmlanıır. Pahalr. Pahalıı bir ybir yööntemdir. Fransa'nntemdir. Fransa'nıın n 
GRASSE bGRASSE böölgesinde uygulanlgesinde uygulanıır.r.



MaserasyonMaserasyon: S: Sııcak icak işşlemdir. lemdir. ÇÇiiççek ek petalleripetalleri 4040--6060°°C deki yaC deki yağğ
karkarışıışımmıında 1nda 1--2 saat s2 saat süüre ile tutulup, yare ile tutulup, yağğ bir bir solventsolvent ile ile ekstrakteekstrakte edilir. edilir. 
ToplanmalarToplanmalarıından sonra ndan sonra ççok kok kıısa ssa süürede bozulan rede bozulan ççiiççeklerde uygulaneklerde uygulanıır. r. 
Bu yBu yööntemle elde edilen ntemle elde edilen üürrüün n concretconcret tipi bir tipi bir üürrüündndüür. r. 
Pres: Pres: TurunTurunççgilgil meyvelerinin kabuklarmeyvelerinin kabuklarıına uygulanna uygulanıır. Meyve suyu r. Meyve suyu 
fabrikalarfabrikalarıında, arta kalan kabuklarda uygulannda, arta kalan kabuklarda uygulanıır. r. 
UltrasonikUltrasonik dalga: Son teknolojik ydalga: Son teknolojik yööntemdir. ntemdir. UltrasonikUltrasonik dalgalarla esans dalgalarla esans 
iiççeren keseciklerin deren keseciklerin dışış zarlarzarlarıınnıı yyıırtrtııp, delerek esansp, delerek esansıı ddışışararıı alma alma 
yyööntemidir. ntemidir. 



GAZ KROMATOGRAFGAZ KROMATOGRAFĐĐSSĐĐ

Gaz Gaz kromatografikromatografi cihazcihazıında unda uççucu yaucu yağığın bilen bileşşimindeki maddeler imindeki maddeler 
birbirlerinden ayrbirbirlerinden ayrııllıır ve bu cihaza bar ve bu cihaza bağğllıı olan kolan küütle spektrometresi tle spektrometresi 
cihazcihazıında her bilenda her bileşşiiğğin kin küütle tle spektromlarspektromlarıı alalıınarak, bu sonunarak, bu sonuççlara glara gööre o re o 
bilebileşşikler tanikler tanıınnıır.  Bu r.  Bu şşekilde analiz edilen bir parfekilde analiz edilen bir parfüümmüün in iççerieriğğindeki indeki 
maddeler ve kullanmaddeler ve kullanıım oranlarm oranlarıı tam ve tam ve şşaaşşmaz bir domaz bir doğğrulukla tespit rulukla tespit 
edilebilir. edilebilir. 



PARFPARFÜÜM NASIL YAPILIR? M NASIL YAPILIR? 
ParfParfüümmüü, do, doğğada bulunan ve sentetik olarak elde edilen ada bulunan ve sentetik olarak elde edilen 

hohoşş kokular olarak kokular olarak ttananıımlayabiliriz. mlayabiliriz. ÖÖrnerneğğin bir gin bir güül esansl esansıınnıın elde n elde 
edilmesi oldukedilmesi oldukçça zahmetli bir ia zahmetli bir işştir. Sabah saatlerinde toplanan tir. Sabah saatlerinde toplanan 
ggüüller ller distilasyondistilasyon denen idenen işşlemden gelemden geççirilir. Bu iirilir. Bu işşlemle glemle güüllüün tn tüüm m 
kokusal kokusal öözelliklerini tazelliklerini taşışıyan yayan yağığı elde edilir. Bir kilo gelde edilir. Bir kilo güül yal yağığı elde elde 
etmek ietmek iççin tam 2 in tam 2 bbin  gin  güüle ihtiyale ihtiyaçç vardvardıır. Bir bar. Bir başşka deka değğiişşle 1 gr. le 1 gr. 
ggüül l öözzüü, 2 bin adet g, 2 bin adet güüllüün n öözzüüddüür. Bu bitki r. Bu bitki öözlzlüü yayağğlarlarıın in iççine ine 
kalkalııccııllıık sak sağğlayan bazlayan bazıı maddeler eklenerek esans denilen en maddeler eklenerek esans denilen en 
yyüüksek etkideki koku elde edilir. ksek etkideki koku elde edilir. 

Piyasaya verilecek olan kokular dePiyasaya verilecek olan kokular değğiişşik oranlarda uygun ik oranlarda uygun 
alkollerle karalkollerle karışışttıırrııldldııktan sonra ktan sonra şşiişşelenirler. Genelde has esanslar 5, elenirler. Genelde has esanslar 5, 
10, 15 ml.'10, 15 ml.'liklik şşiişşelerde satelerde satııllıır ve r ve ççok pahalok pahalııddıırlar. rlar. ÇÇok az kullanmak ok az kullanmak 
yeterlidir.  Parfyeterlidir.  Parfüümler genelde 30, 50 ve 100ml.'mler genelde 30, 50 ve 100ml.'liklik formlarda formlarda 
olabileceolabileceğği gibi 25, 75 ve 125ml.'i gibi 25, 75 ve 125ml.'liklik formlarda da olabilirler.formlarda da olabilirler.



PARFPARFÜÜM YAPIMINDA KULLANILAN HAMMADDELERM YAPIMINDA KULLANILAN HAMMADDELER

A ) DOA ) DOĞĞAL YAAL YAĞĞLARLAR
1 1 –– Bitkisel kBitkisel köökenli Dokenli Doğğal Yaal Yağğlarlar

DamDamııtmatma
UUççucu ucu EritkenlerdenEritkenlerden ÇÇekme ekme ĐşĐşlemilemi

2 2 –– Hayvansal KHayvansal Köökenli Dokenli Doğğal Yaal Yağğlarlar
B ) SENTETB ) SENTETĐĐK YAK YAĞĞLARLAR
C ) SUC ) SU
D ) ALKOLD ) ALKOL
E ) FE ) FĐĐKSATKSATĐĐVEVE



ParfParfüüm, dom, doğğal veya sentetik kokulu yaal veya sentetik kokulu yağğlar (hammadde), su ve alkollar (hammadde), su ve alkolüün n 
belirli oranlarla karbelirli oranlarla karışışttıırrıılmaslmasıı ile elde edilen gile elde edilen güüzel kokulu szel kokulu sııvvııddıır. Bu r. Bu 
karkarışıışımmıın oranlarn oranlarıı üüzerinde dezerinde değğiişşiklikler yapiklikler yapıılmaslmasıı suretiyle  genel olarak suretiyle  genel olarak 
parfparfüüm olarak adlandm olarak adlandıırdrdığıığımmıız sz sııvvıı, , ççeeşşitli hallere bitli hallere büürrüündndüürrüüllüür. Bu r. Bu 
oranlara goranlara gööre de re de ççeeşşitli isimler alitli isimler alıır. r. ÖÖrnerneğğin; Parfin; Parfüüm, m, EauEau De De ParfumParfum, , 
EauEau De De ToilletToillet v.b. gibi. Kv.b. gibi. Kıısacassacasıı piyasada birbirine benzer gpiyasada birbirine benzer göördrdüüğğüümmüüz z 
ttüüm bu m bu üürrüünler, parfnler, parfüüm dedim dediğğimiz  bu gimiz  bu güüzel kokulu szel kokulu sııvvıınnıın yan yağğ oranlaroranlarıı
birbirinden farklbirbirinden farklıı hallerini ifade eder. hallerini ifade eder. 



PARFPARFÜÜM YAPIMINDA KULLANILAN HAMMADDELERM YAPIMINDA KULLANILAN HAMMADDELER

A ) DOA ) DOĞĞAL YAAL YAĞĞLAR LAR 

YaklaYaklaşışık 200 k 200 ççeeşşit bitkisel ve hayvansal kit bitkisel ve hayvansal köökenli yakenli yağğ vardvardıır. Dor. Doğğal yaal yağğlar lar 
bitkisel ya da hayvansal kbitkisel ya da hayvansal köökenli olmalarkenli olmalarıına gna gööre iki kre iki kıısma ayrsma ayrııllıır;r;



11--Bitkisel KBitkisel Köökenli Dokenli Doğğal Yaal Yağğlar:  lar:  
Tamamen doTamamen doğğadaki bitki ve kadaki bitki ve kööklerden elde edilen, koyu kklerden elde edilen, koyu kııvamvamıı

nedeniyle de nedeniyle de ““yayağğ”” olarak adlandolarak adlandıırrıılan ve lan ve ççııkarkarııldldığıığı bitkiye kokusunu bitkiye kokusunu 
veren maddelerdir. Bitkiler kendilerine has kokularveren maddelerdir. Bitkiler kendilerine has kokularıınnıı veren bu doveren bu doğğal al 
yayağğlarlarıı oluoluşşturmak iturmak iççin salgin salgıı bezlerinden salgbezlerinden salgııladladııklarklarıı 100 e yak100 e yakıın farkln farklıı
kimyasal maddeyi karkimyasal maddeyi karışışttıırrıırlar. Bu yarlar. Bu yağğ üüretimi bitkinin yaretimi bitkinin yaşışına, tna, tüürrüüne, ne, 
mevsime, mevsime, ııssıı ve ve ışıışık durumuna gk durumuna gööre fazla veya az olur.  Yare fazla veya az olur.  Yağğlar bitkinin lar bitkinin 
yeyeşşil kil kııssıımlarmlarıında olunda oluşşur. Ancak bitki olgunlaur. Ancak bitki olgunlaşşttııkkçça dia diğğer ker kııssıımlarmlarıına da na da 
tataşışınnıırlar. Netice itibariyle olurlar. Netice itibariyle oluşşan bu yaan bu yağğa, o bitkinin ismi verilir. a, o bitkinin ismi verilir. 
ÖÖrnerneğğin; lavanta yain; lavanta yağığı, yasemin ya, yasemin yağığı, g, güül yal yağığı gibi...  Parfgibi...  Parfüüm yapm yapıımmıında nda 
kullankullanıılan dolan doğğal yaal yağğlar kimi bitkide yaprak klar kimi bitkide yaprak kıısmsmıından, kiminde kndan, kiminde köök k 
kkıısmsmıından ndan ççııkarkarıılan yalan yağğlardlardıır. Gr. Güül, yasemin, teber, nergis gibi bitkilerin l, yasemin, teber, nergis gibi bitkilerin 
parfparfüüm yapm yapıımmıında kullannda kullanıılan yalan yağğlarlarıı, , ççiiççeklerinden eklerinden ççııkarkarııllıırken; lavanta, rken; lavanta, 
nane, nane, ııttıır r ççiiççeeğği gibi bitkilerin yaprak ve saplari gibi bitkilerin yaprak ve saplarıından, armut, tarndan, armut, tarççıın gibi n gibi 
bitkilerin kabuklarbitkilerin kabuklarıından, sndan, süüsen, zencefil ve sen, zencefil ve vetivervetiver gibi bitkilerin ise gibi bitkilerin ise 
kkööklerinden klerinden ççııkarkarııllıır. r. 





Bitkisel kBitkisel köökenli yakenli yağğlarlarıı elde etmenin iki yelde etmenin iki yööntemi vardntemi vardıır;r;

DamDamııtmatma; Buharla dam; Buharla damııtma, tma, ççok eski bir iok eski bir işşlem olmakla birlikte, asllem olmakla birlikte, aslıında nda 
9.yy da Araplar taraf9.yy da Araplar tarafıından bulunmundan bulunmuşştur. Bu itur. Bu işşlem bir lem bir imbiklemedirimbiklemedir. . 
Hammaddelerin damHammaddelerin damııttıılmaslmasıı iiççin fiziksel bir dizi iin fiziksel bir dizi işşlemden gelemden geççmesi mesi 
gerekir. Dgerekir. Düüzenlenmeli, karzenlenmeli, karışışttıırrıılmallmalıı ve fermantasyon ile demlenmelidir. ve fermantasyon ile demlenmelidir. 
ÖÖzzüü ççııkarkarıılacak bitki lacak bitki öönce ynce yııkankanıır, ardr, ardıından da su indan da su iççerisinde erisinde 
demlendirilir ve bu su idemlendirilir ve bu su iççinde iken daminde iken damııttııllıır. Burada asr. Burada asııl amal amaçç buhar ile buhar ile 
bitkilerin  ubitkilerin  uççucu bileucu bileşşenlerini geri almaktenlerini geri almaktıır. Kaynama noktalarr. Kaynama noktalarıı farklfarklıı
olan su ve bitkiden oluolan su ve bitkiden oluşşan karan karışıışım kaynatm kaynatııllıır. Karr. Karışıışım kaynatm kaynatııldldığıığında nda 
öönce kaynama noktasnce kaynama noktasıı ddüüşşüük olan buharlak olan buharlaşışır. Bu buhar yor. Bu buhar yoğğunlaunlaşşttıırrııllııp p 
tekrar stekrar sııvvıı elde edilir. Su ve esanselde edilir. Su ve esansıın farkln farklıı yoyoğğunlukta olmalarunlukta olmalarıınnıın don doğğal al 
sonucu olarak, otomatikman birbirlerinden ayrsonucu olarak, otomatikman birbirlerinden ayrııllıır. Damr. Damııtma itma işşlemi de lemi de 
bbööylece gerylece gerççekleekleşşmimişş olur. olur. 



UUççucu ucu EritkenlerdenEritkenlerden ÇÇekme ekme ĐşĐşlemilemi; ; ÖÖnce  ham maddeler bir aspiratnce  ham maddeler bir aspiratöör r 
iiççinde inde heksanheksan ve etanol gibi uve etanol gibi uççucu ucu eritkenlereritkenler ile kimyasal iile kimyasal işşleme tabi leme tabi 
tutulur. Sonra defalarca ytutulur. Sonra defalarca yııkankanıır, gr, güüzel koku dolu zel koku dolu eritkeneritken damdamııttıılarak larak 
konsantre hale getirilir. Uzun tahta bir yaykonsantre hale getirilir. Uzun tahta bir yayııkta alkol ikta alkol iççinde inde 
karkarışışttıırrııldldııktan sonra bir konsantre elde edilir. ktan sonra bir konsantre elde edilir. ÇöÇözzüülemeyen bitki lemeyen bitki öözlerini zlerini 
ayayıırabilmek  irabilmek  iççin filtre edilip soin filtre edilip soğğutulur. Son konsantre iutulur. Son konsantre işşleminden sonra leminden sonra 
saf bir esans elde edilir. Genelde bu saf bir esans elde edilir. Genelde bu şşekilde buharekilde buharıın hidrolik hareketine n hidrolik hareketine 
engel olunduengel olunduğğundan damundan damııtma ile elde edilen tma ile elde edilen üürrüünden daha kaliteli bir nden daha kaliteli bir 
üürrüün elde edilir. Sonun elde edilir. Sonuççta bir kilo gta bir kilo güül yal yağığı elde etmek ielde etmek iççin tam 2.000.000 in tam 2.000.000 
adet (600 kilo) gadet (600 kilo) güüle, bir kilo lavanta esansle, bir kilo lavanta esansıı elde etmek ielde etmek iççin ise  tam 180 in ise  tam 180 
kilo lavantaya ihtiyakilo lavantaya ihtiyaçç var.var.



22-- Hayvansal KHayvansal Köökenli Dokenli Doğğal Yaal Yağğlarlar :  :  
ÇÇeeşşitli hayvanlardan elde edilen gitli hayvanlardan elde edilen güüzel kokulu  dozel kokulu  doğğal yaal yağğlardlardıır. r. ÖÖrnerneğğin in 

gri amber, misk, gri amber, misk, castoreumcastoreum, , civetcivet gibi...  Bu tgibi...  Bu tüür yar yağğlar da parflar da parfüüm endm endüüstrisinde strisinde 
ssııkkçça kullana kullanııllıırlar. Hayvansal yarlar. Hayvansal yağğlarlarıın elde edilmesi oldukn elde edilmesi oldukçça zahmetli bir a zahmetli bir ççaba aba 
gerektirir. Gri amber, balinalargerektirir. Gri amber, balinalarıın patolojik olarak ban patolojik olarak bağığırsaklarrsaklarıında gizli bulunan nda gizli bulunan 
spermlerinden elde edilen bir parfspermlerinden elde edilen bir parfüüm hammaddesidir. Bunun im hammaddesidir. Bunun iççin parfin parfüüm m 
endendüüstrisi uzun sstrisi uzun süüre balinalarre balinalarıın izini sn izini süürer. Ancak yine de okyanus yrer. Ancak yine de okyanus yüüzeyinde ya zeyinde ya 
da sadece uzun kda sadece uzun kııyyıılarda hareketli olarak bulunabilen balinadan bu maddenin larda hareketli olarak bulunabilen balinadan bu maddenin 
elde edilmesi elde edilmesi ççok uzun uok uzun uğğraraşşlar gerektirir. Balinanlar gerektirir. Balinanıın pn püüsksküürttrttüüğğüü su toplanarak su toplanarak 
ççeeşşitli iitli işşlemlerden gelemlerden geççirilir ve bu madde elde edilir ve genelde koku irilir ve bu madde elde edilir ve genelde koku 
sabitlesabitleşştiricisi olarak parftiricisi olarak parfüüm yapm yapıımmıında kullannda kullanııllıır. Amber, ispermer. Amber, ispermeççet balinaset balinasıınnıın n 
babağığırsaklarrsaklarıında yuttunda yuttuğğu katu katıı maddelerin etrafmaddelerin etrafıında olunda oluşşan maddedir. Bu an maddedir. Bu 
maddenin elde edilmesi imaddenin elde edilmesi iççin de sin de sööz konusu hayvan avlanarak, baz konusu hayvan avlanarak, bağığırsaklarrsaklarıı
ççııkarkarııllıır. r. CastoreumCastoreum, , beaverbeaver hayvanhayvanıınnıın salgn salgıı bezlerinden bezlerinden ççııkarkarıılan maddenin,  lan maddenin,  
alkol ile demlenmesi ile elde edilir. alkol ile demlenmesi ile elde edilir. CivetCivet de yine de yine öözel bir tzel bir tüür olan r olan civetcivet kedisinin kedisinin 
ananüüs bezinden elde edilir.  Misk, misk karacass bezinden elde edilir.  Misk, misk karacasıınnıın  yan  yağğ tabakastabakasıınnıın damn damııttıılmaslmasıı
ile elde edilir. Misk denilince akla karaca gelse de kedi, ile elde edilir. Misk denilince akla karaca gelse de kedi, öökküüz gibi diz gibi diğğer bazer bazıı
hayvanlardan ve bazhayvanlardan ve bazıı amber tohumlaramber tohumlarıı gibi bitkisel kgibi bitkisel köökenli dokenli doğğal kaynaklardan al kaynaklardan 
da bu koku da bu koku ççııkarkarıılmaktadlmaktadıır. r. 



B ) SENTETB ) SENTETĐĐK K YAYAĞĞLARKLARKıısasa tantanıımmıı, tamamen laboratuar ortam, tamamen laboratuar ortamıında nda 
oluoluşşturulan kokulu yaturulan kokulu yağğlardlardıır. Bu sentetik yar. Bu sentetik yağğlarlarıın n üüretiminde koku retiminde koku 
ööykyküünme denilen bir teknik kullannme denilen bir teknik kullanıılmaktadlmaktadıır. Dor. Doğğal yaal yağğlarlarıın n 
hammaddesi olan bitkilerin kokularhammaddesi olan bitkilerin kokularıınnıı ulaulaşşttıırabildikleri alan, rabildikleri alan, ççeeşşitli itli 
tahlillerden getahlillerden geççirilir ve iirilir ve iççerieriğğindeki kimyasallar belirlenir. Aynindeki kimyasallar belirlenir. Aynıı
kimyasallar bu sentetik maddelerin yapkimyasallar bu sentetik maddelerin yapıımmıında bitkinin inda bitkinin iççinde deinde değğil de il de 
laboratuar ortamlaboratuar ortamıında gernda gerççekleekleşştirilir. Sonutirilir. Sonuççta ta ööykyküünnüülen bitkinin kokusu len bitkinin kokusu 
aynen yarataynen yaratıılmlmışış olur. Koku olur. Koku ööykyküünme haricinde tamamen laboratuar nme haricinde tamamen laboratuar 
ortamortamıında icat edilen sentetik yanda icat edilen sentetik yağğlar da vardlar da vardıır. Bu yar. Bu yağğlar da parflar da parfüüm m 
yapyapıımmıında kimi zaman banda kimi zaman başşllııca koku olarak kimi zaman da doca koku olarak kimi zaman da doğğal veya al veya 
sentetik kokulu yasentetik kokulu yağğlara yardlara yardıımcmcıı olarak kullanolarak kullanııllıır. r. 



C ) SUC ) SU
Suyun parfSuyun parfüüm yapm yapıımmıında kullannda kullanıılmaslmasıınnıın iki ana nedeni vardn iki ana nedeni vardıır; yine r; yine 
parfparfüüm hammaddelerinden olan alkolm hammaddelerinden olan alkolüün derecesini dn derecesini düüşşüürmek ve de rmek ve de 
dodoğğal yaal yağğlarlarıın sahip olduklarn sahip olduklarıı kokularkokularıın etrafn etrafıı sarmassarmasıına yardna yardıımcmcıı
olmak. Parfolmak. Parfüüm yapm yapıımmıında kullannda kullanıılan alkol 80 o olmallan alkol 80 o olmalııddıır. r. ĐşĐşte alkolte alkolüü bu bu 
istenilen dereceye distenilen dereceye düüşşüürmek irmek iççin alkole su karin alkole su karışışttıırrııllıır.  Karr.  Karışıışımda yerini mda yerini 
alan su alan su distilizedistilize edilmiedilmişş saf su  olmalsaf su  olmalııddıır.  r.  DistilizeDistilize edilmiedilmişş su su şşu u şşekilde ekilde 
elde edilir; doelde edilir; doğğal yapal yapııssıında nda ççeeşşitli kimyasallar ve iyonlar bulunan su, itli kimyasallar ve iyonlar bulunan su, 
kaynatkaynatııllıır. Olur. Oluşşan buhar yoan buhar yoğğunlaunlaşşttıırrıılarak dilarak diğğer bir yere aler bir yere alıınnıır.  r.  
ĐĐnorganik kimyasallar buharlanorganik kimyasallar buharlaşşmadmadığıığından;  yondan;  yoğğunlaunlaşşttıırrıılmlmışış buhardan buhardan 
tekrar elde edilen su, tuz itekrar elde edilen su, tuz iççermez. Tuz iermez. Tuz iççermediermediğği ii iççin de parfin de parfüüm m 
iiççerieriğğinde kullaninde kullanıılan yalan yağğlarlarıın n öözzüünde bir dende bir değğiişşikliikliğğe sebep olmaz. Su e sebep olmaz. Su 
tamamen kokusuz bir madde oldutamamen kokusuz bir madde olduğğu iu iççin doin doğğal yaal yağğlarlarıın kokusunu n kokusunu 
herhangi bir deherhangi bir değğiişşikliikliğğe ue uğğratmaz. Karratmaz. Karışıışımmıında suyun orannda suyun oranıı ddüüşşüük k 
olmakla birlikte en olmakla birlikte en öönemli faydasnemli faydasıı su moleksu moleküüllerinin buharlallerinin buharlaşşmasmasıı
esnasesnasıında parfnda parfüümmüün nn nüüfuz  ettifuz  ettiğği yi yüüzeydeki koku taneciklerini de zeydeki koku taneciklerini de 
buharbuharııyla birlikte kaldyla birlikte kaldıırarak havaya karrarak havaya karışışmasmasıınnıı ve bve bööylece kokunun ylece kokunun 
etrafa yayetrafa yayıılmaslmasıın san sağğlar. lar. 



D ) ALKOLD ) ALKOL
Pancar, patates niPancar, patates nişşastasastasıı, incir gibi baz, incir gibi bazıı bitkilerin  bitkilerin  şşekere ekere 
ddöönnüüşşttüürrüülmesi sonucu ortaya lmesi sonucu ortaya ççııkan glikoz kan glikoz çöçözeltilerinin mayalazeltilerinin mayalaşşmmışış
öözlerinin damzlerinin damııttıılmaslmasııyla elde edilen, uyla elde edilen, uççucu bir sucu bir sııvvııddıır. Bu sr. Bu sııvvıınnıın aynn aynıı
zamanda yozamanda yoğğun kun kııvama sahip dovama sahip doğğal yaal yağğlarlarıı inceltme ve kokularinceltme ve kokularıınnıın n 
kalkalııccııllığıığınnıı arttarttıırma gibi bir rma gibi bir öözellizelliğği de vardi de vardıır ki bu nedenle de parfr ki bu nedenle de parfüüm m 
yapyapıımmıında kullannda kullanııllıır. Bu r. Bu şşekilde tenimize veya kekilde tenimize veya kııyafetimize yafetimize 
ssüürdrdüüğğüümmüüzde kokulu yazde kokulu yağğlarlarıın tenimizde yan tenimizde yağğlanma yapmaslanma yapmasıı ve ve 
boyamasboyamasıı da engellenmida engellenmişş olur. Ancak parfolur. Ancak parfüüm yapm yapıımmıında kullannda kullanıılan lan 
alkolalkolüün niteliksel olarak iyi bir kaliteye sahip ve olabildin niteliksel olarak iyi bir kaliteye sahip ve olabildiğğince kokusuz ince kokusuz 
olmasolmasıı gerekir. gerekir. 



E ) FE ) FĐĐKSATKSATĐĐVE (FVE (FĐĐKSATKSATÖÖR)R)
GGüüzel kokulu yazel kokulu yağğlarlarıın koku molekn koku moleküüllerini emerek bir arada tutulmasllerini emerek bir arada tutulmasıınnıı, , 
bu koku bilebu koku bileşşenlerinin buharlaenlerinin buharlaşşma oranlarma oranlarıınnıın dn düüzenlenmesini ve bunun zenlenmesini ve bunun 
sonucu olarak daha uzun ssonucu olarak daha uzun süürede buharlarede buharlaşşmalarmalarıınnıı sasağğlar. lar. FiksativeFiksative
kullankullanıılarak yaplarak yapıılan parflan parfüüm; koku molekm; koku moleküülleri daha uzun zamanda lleri daha uzun zamanda 
buharlabuharlaşşacaacağığı iiççin daha uzun sin daha uzun süüren bir kalren bir kalııccııllığığa sahip olur. a sahip olur. FiksativeFiksative
olarak kullanolarak kullanıılan lan ççeeşşitli hammaddeler varditli hammaddeler vardıır; gri ambar, r; gri ambar, civetcivet, misk v.b. , misk v.b. 
gibi... Tgibi... Tüüm bu hammaddeler m bu hammaddeler ççeeşşitli oranlarda bir araya getirilerek itli oranlarda bir araya getirilerek ççiiççek, ek, 
yaprak yada kyaprak yada köök notalark notalarıı ile beslenen evrensel dilimiz olan bile beslenen evrensel dilimiz olan büüyyüüleyici leyici 
parfparfüümler meydana getirilir. mler meydana getirilir. ŞŞunu da unutmamak gerekir ki; kaliteli bir unu da unutmamak gerekir ki; kaliteli bir 
parfparfüüm yaklam yaklaşışık olarak 600 kadar maddenin bir araya getirilmesi ile k olarak 600 kadar maddenin bir araya getirilmesi ile 
oluoluşşur. ur. 



SONUSONUÇÇ
ÖÖğğrenciler , yeni grenciler , yeni göördrdüükleri kimya konularkleri kimya konularıınnıın in iççeriklerini ezbere eriklerini ezbere ööğğrenmek yerine renmek yerine üüzerinde dzerinde düüşşüünnüüp , p , 

araaraşşttıırrıılarsa veya glarsa veya güünlnlüük yak yaşşamlaramlarıına aktarabilirlerse , en iyi na aktarabilirlerse , en iyi şşekilde kimya konularekilde kimya konularıınnıı ööğğrenmirenmişş olurlar.olurlar.ÖÖğğrencileri rencileri 
ddüüşşüünmeye ynmeye yöönelik hareket ettiren konularla ilinelik hareket ettiren konularla ilişşkili olarak kimya mkili olarak kimya müüfredatfredatıındaki bazndaki bazıı konular bu konular bu şşekilde ele ekilde ele 
alalıınabilir.Bnabilir.Bööylece ylece ööğğrenciler hem konu irenciler hem konu iççerieriğğini daha iyi anlamini daha iyi anlamışış olurlar hem de olurlar hem de ççevre ile kimya arasevre ile kimya arasıındaki ilindaki ilişşkiyi daha kiyi daha 
yakyakıından tanndan tanıımmışış olurlar.Bu sebeple genel olarak doolurlar.Bu sebeple genel olarak doğğa bilimleri derslerinin , a bilimleri derslerinin , ööğğrencilerin beceri gelirencilerin beceri gelişşimlerini arttimlerini arttıırrııccıı
şşekilde hazekilde hazıırlanmasrlanmasıı gerekmektedir.gerekmektedir.ÖÖğğrencilere grencilere güünlnlüük hayatlark hayatlarıı ile iliile ilişşkili olan bazkili olan bazıı konular onlara arakonular onlara araşşttıırma rma öödevi devi 
olarak verilebildiolarak verilebildiğği gibi i gibi ööğğretmenler tarafretmenler tarafıından da bu ndan da bu şşekilde anlatekilde anlatıılabilir.Blabilir.Bööylece kimya sylece kimya sııkkııccıı ve zor bir ders olmaktan ve zor bir ders olmaktan 
kurtulur ve kurtulur ve ööğğrencilerin ilgisini rencilerin ilgisini ççekmeye baekmeye başşlar.lar.

Organik kimya oldukOrganik kimya oldukçça kapsamla kapsamlıı bir derstir , aynbir derstir , aynıı zamanda zamanda ççevremizde de bir evremizde de bir ççok organik bileok organik bileşşikle iikle içç iiççe e 
yayaşşamaktayamaktayıız.Bu nedenle  kimya mz.Bu nedenle  kimya müüfredatfredatıı iiççerisinde yer alan, organik kimyanerisinde yer alan, organik kimyanıın alt ban alt başşllııklarklarıından olan alkoller ve ndan olan alkoller ve 
eterler konusu eterler konusu ööğğrencilere aktarrencilere aktarııllıırken , grken , güünlnlüük hayatta oldukk hayatta oldukçça sa sıık kark karşışımmııza za ççııkan kolonya , parfkan kolonya , parfüüm gibi maddeler m gibi maddeler 
konuya dahil edilmelidir.Bu maddelerin yapkonuya dahil edilmelidir.Bu maddelerin yapııssıı aaççııklanmalklanmalıı , konu ile ili, konu ile ilişşkisi anlatkisi anlatıılmallmalııddıır.Bu r.Bu şşekilde ekilde ööğğrenciler renciler öözellikle zellikle 
etil alkol ve metil alkol hakketil alkol ve metil alkol hakkıında olduknda oldukçça bilgi sahibi olurlar. a bilgi sahibi olurlar. 

GGüünlnlüük hayatta oldukk hayatta oldukçça sa sıık  kark  karşışılalaşşttığıığımmıız kolonya ve parfz kolonya ve parfüümmüün in iççinde neler var ?Bu maddeler sainde neler var ?Bu maddeler sağğllığığa a 
zararlzararlıı olabilir mi ?Hangi olabilir mi ?Hangi üüretim koretim koşşullarullarıında nda üüretiliyor?Basit yollardan biz de evimizde retiliyor?Basit yollardan biz de evimizde üüretebilir miyiz?Bu ve benzeri retebilir miyiz?Bu ve benzeri 
sorular sorular ööğğrencilere sorularak merak uyandrencilere sorularak merak uyandıırrıılabilir ve alkoller labilir ve alkoller -- eterler konusu anlateterler konusu anlatııllıırken bu tarz ararken bu tarz araşşttıırma rma öödevleri devleri 
kullankullanıılabilir.labilir.

ĐĐççki yapki yapıımmıında kullannda kullanıılmaslmasıı gereken etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkol ,bazgereken etil alkol yerine daha ucuz olan metil alkol ,bazıı kakaççak iak iççki ki üüreticileri reticileri 
taraftarafıından tercih edilmektedir. Bu nedenle birndan tercih edilmektedir. Bu nedenle birççok problem dook problem doğğmaktadmaktadıır.Bu konu da ger.Bu konu da geççtitiğğimiz yimiz yııllarda Tllarda Tüürkiye rkiye ‘‘ ninnin
ggüündeminde oldukndeminde oldukçça sa sıık duyulan olaylardan olduk duyulan olaylardan olduğğu iu iççin , ders konusunu iliin , ders konusunu ilişşkilendirerek anlatma ykilendirerek anlatma yöönteminde yer nteminde yer 
alabilir. Bir kimyacalabilir. Bir kimyacıı olarak metil alkol ile etil alkololarak metil alkol ile etil alkolüü ayayıırt edebilir miyiz ?Bu irt edebilir miyiz ?Bu işşlem basit ylem basit yööntemlerle olur mu ,yoksa ntemlerle olur mu ,yoksa 
laboratuar kolaboratuar koşşullarullarıında mnda mıı gergerççekleekleşştirilir?Konunun derinine inilirse ,metil alkoltirilir?Konunun derinine inilirse ,metil alkolüün ve etil alkoln ve etil alkolüün genel olarak n genel olarak öözellikleri zellikleri 
nelerdir?Gnelerdir?Güünlnlüük hayatta nerelerde kullank hayatta nerelerde kullanııllıır,r,üüretim koretim koşşullarullarıı nasnasııldldıır,bu ve benzeri sorularda konunun arar,bu ve benzeri sorularda konunun araşşttıırrıılmaslmasıında nda 
kullankullanııllıır.r.

AyrAyrııca esans hammaddelerinin ca esans hammaddelerinin üüretimi konusunda da araretimi konusunda da araşşttıırma yaprma yapıılabilir.Hangi bitkiler bu konuda labilir.Hangi bitkiler bu konuda 
öönemlidir sorusu da nemlidir sorusu da ööğğrencilere sorulabilir.rencilere sorulabilir.ÜÜlkemiz bu baklkemiz bu bakıımdan bazmdan bazıı zenginlikler tazenginlikler taşışımaktadmaktadıır.Bu konu da arar.Bu konu da araşşttıırrıılabilir.labilir.



Etil alkolEtil alkolüün ve metil alkoln ve metil alkolüün n 
yyüükseltgenmesi reaksiyonlarkseltgenmesi reaksiyonlarıınnıı
kavramakkavramak

Etil alkol ve metil alkol Etil alkol ve metil alkol 
bilgilerinin gbilgilerinin güünlnlüük k 
yayaşşamda kullanamda kullanıılabilir labilir 
olduolduğğunu anlamakunu anlamak

Etil alkolEtil alkolüün  ve metil n  ve metil 
alkolalkolüün n öözelliklerini zelliklerini 
bilerek,gbilerek,güünlnlüük yak yaşşamda amda 
bu bilgilerden bu bilgilerden 
faydalanmak faydalanmak 

Etil alkolEtil alkolüün ve metil n ve metil 
alkolalkolüün kimyasal  n kimyasal  
öözelliklerini kavramak zelliklerini kavramak 

DODOĞĞAYA AYA 
YANSIYAN BYANSIYAN BĐĐLGLGĐĐ
VE KAVRAMLARVE KAVRAMLAR

Etil alkolEtil alkolüün ve metil alkoln ve metil alkolüün n 
incelenmesinde , etil alkol ile incelenmesinde , etil alkol ile 
kolonya yapkolonya yapıımmıınnıın  ve n  ve 
kromotropikkromotropik asit ile metil alkol asit ile metil alkol 
tayinin uygun olup olmadtayinin uygun olup olmadığıığınnıı
incelemekincelemek

Metil alkolMetil alkolüün zararln zararlıı
etkilerini getkilerini gööz z öönnüünde nde 
bulundurarak  deneylerde bulundurarak  deneylerde 
dikkatli kullanmakdikkatli kullanmak

Etil alkolEtil alkolüün ve metil n ve metil 
alkolalkolüün zararln zararlıı
etkilerini tanetkilerini tanıımakmak

Etil alkol kullanarak  Etil alkol kullanarak  
kolonya yapkolonya yapıımmıında ve nda ve 
damdamııtma deneyinde  tma deneyinde  
dodoğğru iru işşlemleri lemleri 
uygulamak uygulamak 

BBĐĐR R ŞŞEYEYĐĐN NASIL N NASIL 
YAPILACAYAPILACAĞĞINI INI 
BBĐĐLDLDĐĐREN TEKNREN TEKNĐĐK VE K VE 
PRATPRATĐĐK BK BĐĐLGLGĐĐLERLER

Metil alkol ile etil alkolMetil alkol ile etil alkolüü
karkarşışılalaşşttıırmak  , metil alkolrmak  , metil alkolüün n 
zararlzararlıı etkisini kavramaketkisini kavramak

Etil alkolEtil alkolüün ve metil n ve metil 
alkolalkolüün vn vüücutta cutta 
yyüükseltgenmekseltgenme
reaksiyonlarreaksiyonlarıınnıı
kimyasal tepkimelerle kimyasal tepkimelerle 

ggööstermekstermek

Etil alkolEtil alkolüün ve metil n ve metil 
alkolalkolüün farkln farklıı ttüür r 
maddeler imaddeler iççerisinde erisinde 
bulunmasbulunmasıı gerektigerektiğğini ini 
kavramak kavramak 

Etil alkol kullanEtil alkol kullanıılarak larak 
kolonya yapkolonya yapıımmıı deneyinin deneyinin 
planlanmasplanlanmasıı ve  metil ve  metil 
alkolalkolüün ayn ayıırt edilmesi  rt edilmesi  
deneyini  kavramak deneyini  kavramak 

KONU ALANIYLAKONU ALANIYLA
ĐĐLGLGĐĐLLĐĐ BBĐĐLGLGĐĐLER,LER,
KAVRAMLAR,KAVRAMLAR,
MODELLER,MODELLER,
METOTLARMETOTLAR

Etil alkolEtil alkolüün ve metil n ve metil 
alkolalkolüün n yyüükseltgenmekseltgenme
reaksiyonlarreaksiyonlarıınnıı tahmin tahmin 
etmeketmek

Marketlerde alkol iMarketlerde alkol iççeren eren 
maddeleri aramaddeleri araşşttıırmak ve rmak ve 
belirlemek ,  olasbelirlemek ,  olasıı zararlzararlıı
etkilerini incelemek etkilerini incelemek 

Etil alkolEtil alkolüün n ççeeşşitli itli 
iiççkilerin yapkilerin yapıımmıında , nda , 
metil alkolmetil alkolüünn
sanayide ve sanayide ve 
endendüüstride stride 
kullankullanııldldığıığınnıı
kavramak kavramak 

GGüünlnlüük yak yaşşamamıımmıızda  zda  
yer alan etil alkolyer alan etil alkolüü ve ve 
metil alkolmetil alkolüü
araaraşşttıırmak ve ilgili rmak ve ilgili 
sorular gelisorular gelişştirmek tirmek 

GGÜÜNLNLÜÜKK
DENEYDENEYĐĐMLERDENMLERDEN
KAYNAKLANANKAYNAKLANAN
BBĐĐLGLGĐĐLERLER
VE ANLAYIVE ANLAYIŞŞLARLAR

BBĐĐLGLGĐĐYLEYLE

DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

BBĐĐLGLGĐĐ
ĐĐLETLETĐŞĐĐŞĐMMĐĐ

BBĐĐLGLGĐĐ

KULLANIMIKULLANIMI

BBĐĐLGLGĐĐ
KAZANIMIKAZANIMI

BBĐĐLGLGĐĐNNĐĐN   N   
DAVRANIDAVRANIŞŞAA
DDÖÖNNÜÜŞŞÜÜMMÜÜ

BBĐĐLGLGĐĐNNĐĐNN
ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ



Günlük 
hayatla ilişki 
kurma

Metot 

beceri

Alansal 
yeterlilik

Sosyal 
ilişkiler

Deneysel

kabiliyet




