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GÖR GÖZÜM GÖR!!!!!!



• GÜNLÜK YAŞAM KONUSU: GÖRME OLAYI VE GÖZÜN 
YAPISI   

• KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: ALDEHĐTLER; GÖRME OLAYINI 
SAĞLAYAN RETĐNAL BĐR ALDEHĐT TÜREVĐDĐR. Görme 
kimyasında temel basamak,aldehitin imin üzerinden enzime 
bağlanmasıdır.Tepkime,çeşitli doğal yiyeceklerde ve 
sebzelerde bulunan bir pigment olan β-karoten ile başlar.β-
karoten,karaciğerde oksitlenmeyle bölünmeye uğrayarak retinol
veya vitamin A olarak bilinen alkolü oluşturur.

• Vitamin A nın oksitlenmesini.ikili bağlardan birisinin 
izomerleşmesi izler ve aldehit,11-cis-retinal oluşur.Gözde 11-
cis-retinalin aldehit fonksiyonu Opsin proteininin amino 
grubuyla birleşerek rodopsin olarak adlandırılan imini 
verir.Rodopsin görünür ışığı absorpladığında retinal biriminin 
cis ikili bağı fotokimyasal cis-trans dönüşümüne uğrar ve 
rodopsinin konformasyonunda ve biçiminde çok büyük 
değişiklik olur.Bu konformasyon değişikliği,beyin tarafından 
görme olarak algılanan sinir dürtülerine dönüşür.Fotokimyasal 
izomerleşmeye uğrayan rodopsinin enzimle hidrolizi yeniden 
opsin ve trans-retinal verir.trans-retinal,11-cis izomerine 
dönüştüğünde,kendisi ve opsin şekil de gösterilen çevrime 
girer.



Hedef ve kazanımlar
Hedef 1: Gözün yapısını açıklamak
Kazanımlar :
•Gözün bölümlerini anlatmak
•Görme olayını anlatmak
•Retinali anlatmak

Hedef 2: Aldehitlerin yapısını ve özelliklerini 
kavrayabilme
Kazanımlar: 
�Aldehitlerin fonksiyonlu grubunu söyler,yazar
�Aldehitlerin adlandırılmasını açıklar
�Aldehitlerin elde ediliş yöntemlerini denklemlerle 
açıklar
�Fiziksel özelliklerini açıklar
�Kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar



Öğretme ve öğrenme etkinlikleri
1)GÜDÜLEME:

∗∗∗∗Đlk başta konu ile ilgili öğrencilerin dikkatini 
çekecek tübitak yayınlarından bir metin okurum.

∗∗∗∗Bu metin içerisinde öğrencilerin dikkatini 
çekmek, yorum yaptırmak için sorular sorarım.

2)KEŞFETME: Öğrencilerin kendi yapacakları
araştırmalar ile kendi başlarına keşfetmelerini 
sağlarım.







Daireler hareket ediyor mu?



HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. Bir arkadaşınızın gözlerinin ışığa bakarken ve gölge bir yerde 

aldığı biçimleri nasıldır?
2. Gözlerinizi kapattığınızda ya da karanlık bir ortamda cisimleri 

görebiliyor musunuz?  Görebilmek için ne gereklidir?
3. Göz kapağının önemi nedir?
4. Gözlerimizin sağlığı için nelere dikkat etmeliyiz?



1. GÖRME VE IŞIK

• Okul bahçesinde “kör 
ebe” oyunu oynarken 
arkadaşlarınızı
göremezsiniz. Sınıfınızın 
perdelerini iyice 
kapatırsanız, kitaptaki 
yazıları okuyamazsınız. 
Gece karanlığında 
çevrenizi göremezsiniz. 
Bu durumlarda çevreye 
yansıyan ışık ışınları
gözünüze ulaşamaz.



• Göz görme organımızdır. 
Bir cismi, bir maddeyi 
görebilmek için mutlaka 
ışık gereklidir. Işık 
gözümüze, ya doğrudan 
ışık kaynağından çıkarak 
ya da yansıyarak gelir. 
Işıksız ortamda görme 
olayı gerçekleşemez. 
Görme olayının 
gerçekleşmesi için, 
cisimlerin, bir ışık kaynağı
tarafından aydınlatılması
şarttır.



GÖZ



Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir cisimdir.

Göz ve görme 

Işığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En dıştaki birinci tabakaya, 

"sert tabaka" ya da "gözakı" denir; bu tabaka önde tümsekleşerek, saydam tabakayı oluşturur. Beyaz ve 

telsel yapıda olan sert tabaka, gözü koruyan gerçek bir zardır. Çok damarlı bir bağ dokusu olan damar 

tabaka, iki yüzündeki boyalı hücre örtüsüyle, gözyuvarını tam bir karanlık oda haline getirir. Bunun ön 

bölümünde, kirpiksi cisim kasları ile kirpiksi bölge yeralır; kirpiksi bölgenin çok damarlı olan asıcı bağı

gergin tutmak için kanla dolan küçük piramitler halindeki çıkıntılara, "kirpiksi uzantı" denir.

Kirpiksi bölgenin uzantısı olarak, ön bölümde damar tabaka renk değiştirerek ortası delik (gözbebeği) bir 

diyafram oluşturur (iris). Rengi insandan insana değişen iris, gözbebeğini büyültüp küçültmeye yarayan kas 

telleri kapsar: Işınsal kas telleri gözbebeğinin genişlemesini, iris büzücü kasının çember telleriyse, 

gözbebeğinin büzülmesini sağlar.

Gözün üçüncü ve çok ince tabakası olan ağ tabaka, duyarlı bir tabakadır. Bunun arka bölümünde bulunan 

ortası çukur, beyazımsı küçük kabarcık (görme sinir diski), görme sinirinin girdiği yerdir ve "kör nokta" diye 

adlandırılır. Kör noktanın biraz ötesinde, sarı nokta yeralır; burası da dıştan gelen görüntülerin en iyi 

biçimlendiği görme bölgesidir.

Gözün arka kutbuna giren görme siniri, damartabakaya doğru birçok sinir teli halinde yayılır ve üç tabaka 

halinde dizili nöronlarla sona erer. Birinci tabakadaki nöronların (çok kutuplu nöronlar) silindir ekseni, görme 

sinirinde sürer; ön uzantılarıysa, ikinci tabakanın iki kutuplu nöronlarıyla bağlantı kurar; ikinci tabakanın 

nöronları da, üçüncü tabakanın görme nöronlarının silindir eksenlerine bitişir. Bu tabakada, bir ucu ağ

tabakanın kırmızı bölümüne giren, koni ve çubuk biçimindeki nöronlar yeralır.

Koni ve çubukların serbest uçları, damar tabakadan yana yöneliktir: Damar tabakaya gelen ışık ışınları

kırılır ve ağtabaka hücrelerinin sinir uçlarını etkiler.





• Sert tabakanın altında, gözü
besleyen kan damarlarının 
bulunduğu siyah renkli kısımdır. Bu 
tabaka, göze renk değişikliği verir. 
damar tabaka gözün ön kısmında 
değişikliğe uğrayarak irisi meydana 
getirmiştir. Đrisin ortasındaki siyah 
deliğe göz bebeği adı verir. ışık, göz 
bebeği yoluyla göze girer. Göz 
bebeğinin arkasında göz merceği
yer alır. Göz merceği, ince kenarlı bir 
mercektir.

Damar tabaka



Ağ tabaka (Retina)

• Görme sinirlerinin bulunduğu 
tabakadır. Bu tabakada, ışığa 
duyarlı görme sinirleri vardır. Ağ
tabaka, gözün iç kısmını kaplar ve 
ağ gibi bir görünüşü vardır. Sinir 
hücrelerinden ve sinir tellerinden 
oluşur. Görme duyusu bu takada 
meydana gelir. Cisimlerden gelen 
ışınlar, göz merceğinden geçerek
kırılır. Kırılan ışınların ağ tabaka 
üzerinde sarı leke denilen kısma 
düşmesiyle ters görüntü oluşur.



• Gözün en dış kısmında bulunan beyaz ve sert 
kısımdır. Gözü, dıştan gelebilecek etkilerden korur. Ön 
kısmı biraz kabarık ve saydamdır. Bu kısma kornea
adı verilir. Kornea, ışınların göz bebeği üzerinde 
toplanmasını sağlar.  

Sert tabaka



GÖZDE GÖRÜNTÜ OLUŞUMU



Görme olayı, cisimlerden gözümüze gelen ışınlar 
sayesinde gerçekleşir.

• Cisimlerden gelen ışınlar, önce 
saydam tabakadan geçer, göz 
merceğine gelir. Göz merceği, göze 
gelen ışınları birbirine yaklaştırarak 
kırar. Cismin tam ve gerçek 
görüntüsünü ağ tabaka (retina) 
üzerine düşürür. Retina üzerine ters 
olarak düşen görüntü, beyinde 
düzeltilir ve cisimler düzgün olarak 
görünür. Đnsan gözü, renk görme 
yeteneğine de sahiptir. 



• Göz merceği esnektir. Ağ
tabakaya tutunduğu ince 
kas telleri yardımıyla 
yassılaşıp genişleyerek 
görüntünün retina üzerine 
düşmesini sağlar. Bu 
olaya gözün uyum 
yapması denir. Normal ve 
sağlıklı bir göz, 13 m. ile 
25 cm. arasında uyum 
yapar. 25 cm’den daha 
yakındaki cisimleri net 
olarak göremez.



GÖZ SAĞLIĞI
•Göz temizliğine özen göstermeliyiz.

•Gözlerimiz için gelişigüzel ilaç kullanmamalıyız.

•Gözlerimizi toz, duman ve kirden korumalıyız.

•Kitap okurken, kitapla gözümüz arasındaki uzaklığı 30 cm 
olacak şekilde ayarlamalıyız.

•Işığın gözlerimizi yormayacak şekilde sol taraftan ve üstten 
gelmesine dikkat etmeliyiz.

•Beslenmemize dikkat etmeli, bol bol yeşil yapraklı
yiyecekler ve havuç yemeliyiz.

•Gözlerimiz rahatsızlanınca mutlaka bir doktora 
başvurmalıyız. Çünkü, zamanında yapılmayan tedavi, 
kör olmaya kadar gidebilir. 



Retina
→Retina, görmeyi sağlayan ışığa ve renge duyarlı
hücrelerin bulunduğu göz tabakasıdır. Retina, göz
küremizin iç yüzeyini kaplar, ince yarı saydam ve hafif 
pembe-kırmızı renkli bir zardır. Retina, göz küresi 
boşluğuna bakan iç kısımda duyusal (nörosensoriyel) 
tabaka ve dışa doğru kısımda pigmentli tabakadan oluşan 
iki katmanlı bir yapıdır. Retina, latince ağ anlamına gelen 
"rete" kelimesinden türemiştir, Türkçe karşılığı da ağ
tabakadır, içerisindeki kan damarlarının görülebilir ağsı
yapısı nedeni ile bu ismi almıştır.



GÖRME OLAYI
GÖRME PURPURU
Görme olgusu görsel işaretin değişip,ışık enerjisinin siner 
iletimine dönüşümüdür.Bu işlem foto kimyasal olup,retinada 
ki koni ve çomak hücrelerinde oluşur.Bu hücrelerde ışığa 
duyarlı bir pigment vardır.Gözün ışığa duyarlı maddesine 
rodopsin denir.Bu madde opsin ve oldukça küçük renk 
madde molekülü olan retinal adlı proteinlerden oluşur.retinal
besinle aldığımız vitamin A diye bilinen  retinol adlı alkalin 
aldehitidir.Karanlıkta retinalin hidrokarbon zinciri 11. karbon 
atomundan sonra bükülür ve böylece büyük bir şekil 
alır.Buna sis-form,11-sis-retinal denir.Retinal aydınlıkta yani 
ışıkta uzar onun bu durumuna Trans-form,All-trans-retinal
denir.
Yaygın adı bazen bize karbonil grubunun varlığını gösterir.Đnsan 
biyokimyasında örneğin; görmeyi sağlayan aldehit olan retinal:





Görme kimyasında temel basamak,aldehitin imin üzerinden 
enzime bağlanmasıdır.Tepkime,çeşitli doğal yiyeceklerde ve 
sebzelerde bulunan bir pigment olan β-karoten ile başlar.β-
karoten,karaciğerde oksitlenmeyle bölünmeye uğrayarak 
retinol veya vitamin A olarak bilinen alkolü oluşturur.
Vitamin A nın oksitlenmesini.ikili bağlardan birisinin 
izomerleşmesi izler ve aldehit,11-cis-retinal oluşur.Gözde 11-
cis-retinalin aldehit fonksiyonu Opsin proteininin amino 
grubuyla birleşerek rodopsin olarak adlandırılan imini 
verir.Rodopsin görünür ışığı absorpladığında retinal biriminin 
cis ikili bağı fotokimyasal cis-trans dönüşümüne uğrar ve 
rodopsinin konformasyonunda ve biçiminde çok büyük 
değişiklik olur.Bu konformasyon değişikliği,beyin tarafından 
görme olarak algılanan sinir dürtülerine dönüşür.Fotokimyasal 
izomerleşmeye uğrayan rodopsinin enzimle hidrolizi yeniden 
opsin ve trans-retinal verir.trans-retinal,11-cis izomerine 
dönüştüğünde,kendisi ve opsin şekil de gösterilen çevrime 
girer.









Aldehitler

Aldehitler'in yapısı

Aldehitler, yapılarında karbonil grubu bulunan organik 
bileşiklerden, karbonil grubuna bir hidrojenin bağlı olduğu 
bileşikler.
Aldehitler genel olarak yüksek sıcaklıklarda alkollerin
dehidrojenasyonundan elde edilebilirler, aldehit adı da buradan 
gelmektedir. Ayrıca birincil alkollerin yükseltgenmesi de 
aldehitleri verir. Birçok aromatik aldehit doğada bol miktarda 
bulunur (benzaldehit bademde, vanilin vanilyada, sinnamaldehit
tarçında). Kendilerine has özel kokuları vardır.
Aldehitler yapılarındaki karbonil grubu sebebiyle birçok 
reaksiyona kolaylıkla iştirak edebilirler. Kolayca yükseltgenerek 
karboksilli asitleri, indirgenerek alkolleri verirler.Formaldehit ve 
asetaldehit gibi aldehitler kolayca polimerleşir.





ALDEHĐTLERĐN  GENEL ÖZELLĐKLERĐ
1) Đçerdiği hidrokarbonil grubun özelliğinden dolayı polar 
moleküllerdir.
2) Polar oldukları için küçük moleküllü aldehitler,suda 
çözünür.
3) Molekülde C atomu sayısı arttıkça KN, 
artar;çözünürlük,azalır
4) H bağı içermediği için KN, H bağı içeren alkol ve karboksilli 
asit gibi bileşiklerden daha düşüktür.
5) Homolog sıra oluştururlar.
6) Gaz halindeki formaldehit dışında küçük moleküllü olanları

sıvıdır,keskin ve tahriş edici kokuları vardır.

√ Eşit sayıda C atomu içeren ve kapalı formülleri aynı olan 
aldehit ve ketonlar birbirinin yapı izomeridirler.



ALDEHĐTLERĐN ADLANDIRILMASI
IUPAC standart adlandırma kurallarına  göre; aldehitlerde 

karbonil grubunun C atomu 1 numaralı C atomudur.
Đçinde karbonil grubunu bulunduran en uzun karbon zinciri seçilir.
Zincirdeki C atomları,karbon atomuna 1 numara verilerek 
numaralanır.Zincire bağlı grup ya da atomlar,bağlı oldukları C 
atomu numarası ile belirlenir.
Aynı sayıda C  taşıyan alkanların sonuna –al eki getirilir veya 
türedikleri asitlerin adlarının sonuna “ aldehit ” kelimesi getirilir.

O                                            O
ll ll

H—C—H              CH3—CH2 —CH2—C—H

metanal bütanal
(formaldehit)             (bütiraldehit)
Karbon zincirindeki C atomları arasında ikili ya da üçlü bağlar 
varsa yerleri belirtilerek,karbon sayısını alken ya da alkin olarak 
belirttikten sonra –al eki getirilir.



Aldehitler, primer alkollerin oksitlenmesiyle elde 

edilirler.



Aldehitler ve ketonlar polar olmakla birlikte molekülleri 

arasında hidrojen bağları meydana gelmez; bu nedenle 

kaynama noktaları alkollerinkinden daha düşüktür. 



Aldehitlerin küçük moleküllü olanları suda çözünürler; 

çünkü su molekülleriyle hidrojen bağları yapabilirler. 

Molekül büyüdükçe hidrofob etkiden dolayı suda 

çözünürlükleri azalır. 



Aldehitler, reaksiyon yeteneği fazla olan bileşiklerdir; 

katılma, yükseltgenme, indirgenme, kondensasyon

reaksiyonları verebilirler.



Triklorasetaldehite (kloral) su katılmasıyla uyku ilacı

(hipnotik) olarak kullanılan kloral hidrat [Cl3C−CH(OH)2]

oluşur. 



Aldehitler ve ketonlara alkol katılmasıyla yarı-asetaller

oluşur.



Aldehitler, güçlü yükseltgenlerle karboksilik asitlere 

yükseltgenirler.

Ketonlar, güçlü yükseltgenlerle normal koşullarda 

reaksiyon vermezler. 



Aldehitler yükseltgenirken yükseltgen maddeyi 

indirgerler.



Aldehitlere yükseltgenlerin etkisi, aldehitleri tanıma 

reaksiyonları bakımından önemlidir. Tollens

belirteci, aldehitlerle sıcakta gümüş aynası verir. 

Fehling belirteci, aldehitlerle sıcakta kiremit 

kırmızısı Cu2O çökeltisi verir. 



Farklı indirgenler, aldehitleri primer alkollere indirgerler.



Formaldehit (HCHO), normal şartlarda gaz halde, 

karakteristik kokulu bir maddedir; endüstride metanolden

elde edilir.



Asetaldehit (CH3−−−−CHO), renksiz, kaynama noktası 21oC 

olan, bayıltıcı kokuda bir maddedir.



ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME
Bunun için aşağıdaki yöntemleri kullanırdım.

Açık Uçlu Soru Türü
Dogru- Yanlıs Türü Sorular
Kısa Cevaplı Soru Türü
Çoktan Seçmeli Soru Türü
Performans ve proje ödevleri



DEĞERLENDĐRME SORULARI

1. Görme olayı ile ışık arasında nasıl bir ilişki vardır?

2. Göz kaç kısımdan oluşur?

3. Gözümüz nasıl görür?

4. Göz uyumu ne demektir?

5. Gözün yardımcı organları nelerdir?

6. Gözümüzün sağlığını nasıl koruruz?



DEĞERLENDĐRME





DEĞERLENDĐRME SORULARI
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