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� ALDEHĐTLER VE KETONLAR
-adlandırılmaları
-özellikleri
-bazı kullanım alanları
-görme olayının kimyasal boyutu

� KARBOKSĐLLĐ ASĐTLER VE ESTERLER
-adlandırılmaları
-özellikleri
-bazı kullanım alanları

� DERS SAATĐ: 8 SAAT



HEDEF 1: Aldehitlerin yapHEDEF 1: Aldehitlerin yapııssıınnıı ve ve 
öözelliklerini kavrayabilmezelliklerini kavrayabilme

DAVRANIŞLAR:
1) Aldehitlerin fonksiyonlu grubunu 

söyler,yazar
2) Aldehitlerin adlandırılmasını açıklar
3) Aldehitlerin elde ediliş yöntemlerini 

denklemlerle açıklar
4) Fiziksel özelliklerini açıklar
5) Kimyasal özelliklerini denklemlerle 

açıklar
6) Kullanım alanlarını örneklerle açıklar. 



HEDEF 2:KetonlarHEDEF 2:Ketonlarıın yapn yapııssıınnıı ve ve 
öözelliklerini kavrayabilmezelliklerini kavrayabilme

Davranışlar:
1) Ketonların fonksiyonlu grubunu 

söyler,yazar
2) Ketonların adlandırılmasını örnekle 

açıklar
3) Ketonların elde ediliş yöntemlerini 

denklemlerle açıklar
4)  Fiziksel özelliklerini açıklar
5) Kimyasal özelliklerini denklemlerle 

açıklar
6) Kullanım alanlarını örneklerle açıklar



HEDEF 3:Karboksilli asitlerin yapHEDEF 3:Karboksilli asitlerin yapııssıı
ve ve öözelliklerini kavrayabilmezelliklerini kavrayabilme

1) Karboksilli asitlerin fonksiyonlu grubunu 
söyler,yazar

2) Karboksilli asitleri sınıflandırır
3) Karboksilli asitlerin adlandırılmasını açıklar
4) Karboksilli asitlerin elde ediliş yöntemlerini 

denklemlerle açıklar
5) Fiziksel özelliklerini açıklar
6) Kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar
7) Oksi asitlerin özelliklerini açıklar
8) Kullanım alanlarını örneklerle açıklar.



HEDEF 4:Esterlerin yapHEDEF 4:Esterlerin yapııssıınnıı ve ve 
öözelliklerini kavrayabilmezelliklerini kavrayabilme

1)Esterlerin fonksiyonlu grubunu 
söyler,yazar  

2)Esterlerin adlandırılmasını açıklar

3)Esterlerin elde ediliş yöntemlerini 
denklemlerle açıklar

4)Fiziksel özelliklerini açıklar 
5)Kimyasal özelliklerini denklemlerle açıklar



ALDEHALDEHĐĐTLERTLER

Aldehitler: Bir karbonil grubuna  
bağlı R gruplarından biri hidrojen ise 
oluşan bileşik aldehittir.

veya         RCHO                                        





ALDEHALDEHĐĐTLERTLERĐĐN  GENEL N  GENEL 
ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ

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.



ALDEHALDEHĐĐTLERTLERĐĐN ADLANDIRILMASIN ADLANDIRILMASI

IUPAC standart adlandırma kurallarına  
göre; aldehitlerde karbonil grubunun C 
atomu 1 numaralı C atomudur.

1) Đçinde karbonil grubunu bulunduran en 
uzun karbon zinciri seçilir.

2)  Zincirdeki C atomları,karbon atomuna 1 
numara verilerek numaralanır.

3) Zincire bağlı grup ya da atomlar,bağlı
oldukları C atomu numarası ile belirlenir.



4) 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)



5) 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.             C2H5      O    

l ll
CH3—

4C =3C—2CH—1C—H
l l

6CH3—
5CH2 OH

2-oksi 3-etil 4-metil 3-hegzenal



GENEL ELDE EDGENEL ELDE EDĐĐLME YOLLARILME YOLLARI





KKĐĐMYASAL MYASAL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ











H            H
l l

n C=O  →[ −C −O−]n
l l
H            H

metanal polimetanal



ALDEHALDEHĐĐTLERTLERĐĐN KULLANIM N KULLANIM 
ALANLARIALANLARI



BBüüyyüük molekk moleküüllllüü
olanlarolanlarıı,ho,hoşş kokulu kokulu 
olduolduğğundan parfundan parfüümm

yapyapıımmıında nda 
kullankullanııllıır.r.

Formaldehitin 
polimerleşmesiyle 
oluşan 
polimetanal,plastik 
özelliği gösteren bir 
maddedir.Çeşitli 
plastiklerin 
başlangıç maddesi 
ve koruyucu olarak
kullanılır.



Formaldehit,NH3 ile 
tepkime 
verir.Oluşan 
ürotropin ilaç
olarak kullanılır.

Formal çözelti 
(formaldehitin %40 lık
sulu 
çözeltisi),proteinleri 
sertleştirip çürümeleri 
önlediğinden ölmüş
hayvanların 
muhafazasında ve 
dezenfektan olarak 
kullanılır.



O 
//

H3C - C-H

Asetaldehit,asetat liflerinin ve plastiklerin 
eldesinde kullanılan asetik asit gibi birçok organik 
bileşiklerin eldesinde başlangıç maddesi olarak 
kulllanılır



Formaldehit,sentetik reçine üretiminde 
kullanılır.



Đnsan biyokimyasında örneğin; görmeyi sağlayan 
aldehit olan retinal ve dişi seks hormonu progesteron



Formaldehit polimeri olan paraformaldehit, 
antiseptik ve böcek öldürücüdür.



KETONLARKETONLAR

Ketonlar;Bir karbonil grubuna bağlı diğer iki R 
grubunun her ikisi de alkil ya da türevleri ise 
oluşan bileşik ketondur.

O
ll

R—C—R RCOR

veya
O 
ll

R1—C—R2 R1COR2



KETONLARIN GENEL KETONLARIN GENEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ
1) Polar moleküller oldukları için KN ları aynı

molekül kütleli organik bileşiklere göre 
daha yüksektir.

2) Yine polar oldukları için küçük moleküllü
bileşikleri suda çok çözünürler.Bu nedenle 
su ile hidrojen bağları oluştururlar.Molekül 
büyüdükçe sudaki çözünürlük azalır.

3) Alkol ve organik asit gibi molekülleri 
arasında H bağı oluşturan bileşiklere göre 
daha düşük sıcaklıkta kaynarlar.Çünkü
keton molekülleri arasında H bağı yoktur.



.4) Homolog sıra oluştururlar.

√ Ketonların aldehitlerden en önemli 
farkı indirgen olmamalarıdır.Bundan 
dolayı NH3 lü AgNO3 çözeltisinden Ag0

açığa çıkartamadıkları gibi Fehling
çözeltisinden Cu+2 yi indirgeyemezler.



Aseton



KETONLARIN ADLANDIRILMASIKETONLARIN ADLANDIRILMASI

1) Đçinde karbonil grubunu bulunduran en 
uzun karbon zinciri seçilir.

2)  Zincirdeki C atomları,karbonil grubunun 
yakın olduğu uçtan başlanarak 
numaralandırılır.

3) Zincire bağlı grup ya da atomlar,bağlı
oldukları C atomu numarası ile belirlenir.

4) Karbonil grubunun bağlı olduğu 
karbonun numarası yazılır.



5) Aynı sayıda C taşıyan alkanların sonuna –on eki 
getirilir ya da alkil grupları okunduktan sonra    
“keton” kelimesi getirilir.

O                                            O
ll ll

H3C —C— CH3 H3C—CH2—C—CH3

Propanon Bütanon
Dimetil keton (Aseton)             metil,etil keton



PROPANPROPANPROPANPROPANONONONONÖÖÖÖRNEKRNEKRNEKRNEK

-ONONONONTAKISITAKISITAKISITAKISI





GENEL ELDE EDGENEL ELDE EDĐĐLME YOLLARILME YOLLARI





KKĐĐMYASAL MYASAL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ





KETONLARIN KULLANILDIKETONLARIN KULLANILDIĞĞI I 
YERLERYERLER



Organik bileşikleri çok iyi çözer ve cila,lak ve plastik 
sanayiinde önemli bir yeri vardır.Tırnak ojelerini 
çıkarmakta organik kimya laboratuvarlarında cam 
malzemelerin temizlenmesinde kullanılır.



Boyalarda çözücü olarak kullanılır



GGGGÖÖÖÖRME OLAYIRME OLAYIRME OLAYIRME OLAYI



GGGGÖÖÖÖRME PURPURURME PURPURURME PURPURURME PURPURU

GGGGöööörme olgusu grme olgusu grme olgusu grme olgusu göööörsel irsel irsel irsel işşşşaretin dearetin dearetin dearetin değğğğiiiişşşşip,ip,ip,ip,ışıışıışıışık enerjisinin siner k enerjisinin siner k enerjisinin siner k enerjisinin siner 
iletimine diletimine diletimine diletimine döööönnnnüüüüşşşşüüüümmmmüüüüddddüüüür.Bu ir.Bu ir.Bu ir.Bu işşşşlem foto kimyasal olup,retinada lem foto kimyasal olup,retinada lem foto kimyasal olup,retinada lem foto kimyasal olup,retinada 
ki koni ve ki koni ve ki koni ve ki koni ve ççççomak homak homak homak hüüüücrelerinde olucrelerinde olucrelerinde olucrelerinde oluşşşşur.Bu hur.Bu hur.Bu hur.Bu hüüüücrelerde crelerde crelerde crelerde ışığışığışığışığa a a a 
duyarlduyarlduyarlduyarlıııı bir pigment vardbir pigment vardbir pigment vardbir pigment vardıııır.Gr.Gr.Gr.Göööözzzzüüüün n n n ışığışığışığışığa duyarla duyarla duyarla duyarlıııı maddesine maddesine maddesine maddesine 
rodopsinrodopsinrodopsinrodopsin denir.Bu madde denir.Bu madde denir.Bu madde denir.Bu madde opsinopsinopsinopsin ve oldukve oldukve oldukve oldukçççça ka ka ka küçüüçüüçüüçük renk madde k renk madde k renk madde k renk madde 
molekmolekmolekmoleküüüüllllüüüü olan olan olan olan retinalretinalretinalretinal adladladladlıııı proteinlerden oluproteinlerden oluproteinlerden oluproteinlerden oluşşşşur.ur.ur.ur.retinalretinalretinalretinal besinle besinle besinle besinle 
aldaldaldaldığıığıığıığımmmmıııız vitamin A diye bilinen  z vitamin A diye bilinen  z vitamin A diye bilinen  z vitamin A diye bilinen  retinolretinolretinolretinol adladladladlıııı alkalin alkalin alkalin alkalin 
aldehitidir.aldehitidir.aldehitidir.aldehitidir.KaranlKaranlKaranlKaranlııııkta kta kta kta retinalinretinalinretinalinretinalin hidrokarbon zinciri 11. hidrokarbon zinciri 11. hidrokarbon zinciri 11. hidrokarbon zinciri 11. 
karbon atomundan sonra bkarbon atomundan sonra bkarbon atomundan sonra bkarbon atomundan sonra büüüükkkküüüüllllüüüür ve br ve br ve br ve bööööylece bylece bylece bylece büüüüyyyyüüüük bir k bir k bir k bir şşşşekil ekil ekil ekil 
alalalalıııır.Buna r.Buna r.Buna r.Buna sissississis----form,11form,11form,11form,11----sissississis----retinalretinalretinalretinal denir.denir.denir.denir.RetinalRetinalRetinalRetinal aydaydaydaydıııınlnlnlnlııııkta kta kta kta 
yani yani yani yani ışıışıışıışıkta uzar onun bu durumunakta uzar onun bu durumunakta uzar onun bu durumunakta uzar onun bu durumuna TransTransTransTrans----form,form,form,form,AllAllAllAll----transtranstranstrans----
retinalretinalretinalretinal denir.denir.denir.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.









KARBOKSĐLLĐ ASĐTLER



HAZIRLIK HAZIRLIK ÇÇALIALIŞŞMASIMASI
� Bir sirke şişesinin üzerindeki etiket bilgilerini 

inceleyiniz.
� Sütün ekşimesine neyin neden olduğunu 

araştırınız.
� Çok çalışan insanlar kendilerini yorgun hisseder. 

Bu durumun organik asitlerle bir ilgisinin olup 
olmadığını araştırınız..

� Sizler de evlerinizde sirke elde etmek isteseniz 
nasıl bir yol izlersiniz?Araştırınız.

� Doymuş ve doymamış yağ asitlerinin neden bu
şekilde tanımlandıklarını araştırınız.



KARBOKSKARBOKSĐĐLLLLĐĐ ASASĐĐTLERTLER

Yapısında karboksil grubu bulunduran 
organik bileşiklerdir.

Genel Formülleri:
O

//
R — C  —OH , R — COOH  , RCO2H







KARBOKSKARBOKSĐĐLLLLĐĐ ASASĐĐTLERTLERĐĐN N 
SINIFLANDIRILMASISINIFLANDIRILMASI

A)  Karboksil sayılarına göre;

� Monokarboksilli asitler:Yapılarında 1 tane           
–COOH grubu bulundururlar.

� Polikarboksilli asitler:Yapılarında birden 
fazla –COOH grubu bulundururlar.



B) Karboksil gruplarB) Karboksil gruplarıınnıın ban bağğllıı olduolduğğu u 
ana zincire gana zincire gööre;re;

R-COOH HCOOH CH3COOH
(metanoikasit)  (etonoikasit)



ANA ZANA ZĐĐNCNCĐĐRE GRE GÖÖRE RE 
SINIFLANDIRMASINIFLANDIRMA

1.AROMATĐK KARBOKSĐLLĐ ASĐTLER

Ar-COOH

Benzoik asit



2)AL2)ALĐĐFATFATĐĐK KARBOKSK KARBOKSĐĐLLLLĐĐ
ASASĐĐTLERTLER

Halkalı yapıda olmayan asitlerdir

R-COOH  HCOOH  CH3COOH



GENEL GENEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ
1) Homolog sıra oluşturabilirler. 
2) Karbon sayısı arttıkça molekülleri 

arasındaki çekim artar.Bunun için ilk 4 
üyesi sıvı iken diğerleri katı haldedir.

3) Polar bileşiklerdir.Đlk 4 üyesi suda iyi 
çözünür.Büyük moleküllü olanlar 
(eter,benzen,kloroform) suda az 
çözünür.

4) Zayıf asitlerdir.Sudaki çözeltileri zayıf 
elektrolittir.En kuvvetlisi formik asittir.



5) C sayısı arttıkça KN artar(van der valls).
6) Karboksilli asit molekülünün arasında iki 

H bağı oluşur.Buna dimerleşme denir.Bu 
yüzden KN ları aynı molekül kütlesine 
sahip hidrokarbon,aldehit,keton ve 
alkollerden daha yüksektir.

7) Mavi turnusolu kırmızıya çevirirler.
8) Aktif metallerle H2 gazı çıkarırlar.



9) Karboksilli asitlerin ilk üyesi formik asit (HCOOH) 
hem aldehit hem de asit özelliği gösteren tek 
asittir.

O
//

OH –C- H

10) Aynı sayıda C taşıyan monokarboksilli asitlerle 
esterler,birbirlerinin izomerleridir.Fakat formik 
asitin izomeri olan ester yoktur.

11) Büyük moleküllü olanlar organik çözücülerde 
çözünür.



ADLANDIRILMALARIADLANDIRILMALARI

1) Đçinde karboksil grubu bulunduran en 
uzun C zinciri seçilir.Karboksil 
grubundaki C atomu her zaman 1 
numaralı C atomudur.

2) Zincire bağlı atom ya da grupların 
adı,yeri  ve sayısı belirtilir.

3) Ana zincirin alkan adının sonuna –oik asit 
eki getirilir.

HCOOH CH3COOH
(metanoik asit)               (etanoik asit)             



GENEL ELDE EDGENEL ELDE EDĐĐLME YOLLARILME YOLLARI







KKĐĐMYASAL MYASAL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ













DOYMAMIŞ ASĐTLER VE 
POLĐMERLERĐ

• Yapılarında karboksil grubu ve çift bağ
bulunduran asitlere doymamış karboksilli
asitler denir.

• Doymamış asitler adlandırılırken çift bağın 
yeri belirtilir

CH3CH2CH=CHCOOH

2- pentenoik asit



CH2=CH−COOH 
propenoik asit  (akrilik asit)

Yapısında çift bağ bulunması nedeniyle akrilik 
asit polimerleşir ve poliakrilik asit oluşur.

nCH2=CH−COOH → −CH2−CH−

l

COOH  n

akrilik asit               poli (akrilik asit)                             



YAĞ ASĐTLERĐ

• Moleküllerindeki   C atomu sayısı çift olan 
düz zincirli monokarboksilli asitlere 
doymuş yağ asitleri denir. 

• Doymuş yağ asitlerinin en tanınan üyesi 
bütirik asittir, tereyağının yapısında 
bulunur.

• Oda koşullarında katı haldedir.



BAZI DOYMUBAZI DOYMUŞŞ YAYAĞĞ ASASĐĐTLERTLERĐĐ::

• Butirik: CH3(CH2)2COOH 
• Laurik (dodecanoic acid): 

CH3(CH2)10COOH 
• Miristik (tetradekanoik asit): 

CH3(CH2)12COOH 
• Palmitik (heksadekanoik asit): 

CH3(CH2)14COOH 
• Stearik (octadecanoic acid): 

CH3(CH2)16COOH 
• Araşidik (eicosanoic acid): 

CH3(CH2)18COOH 



• Doymamış yağ asitleri de moleküllerinde 
çift sayıda karbon atomu içeren, düz 
zincirli monokarboksilli asitlerdir.

• Yapılarında en az bir tane çift bvağ
bulunur.

• Oda sıcaklığında sıvı haldedirler.



BAZI DOYMAMIŞ YAĞ ASĐTLERĐ

• Linoleik asit: 
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH 

• Araşidonik asit
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CHCH2CH=CHCH2C
H=CH(CH2)3COOH 

• Oleik asit: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 
• Erüsik asit: CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH



DDĐĐKARBOKSLLKARBOKSLLĐĐ ASASĐĐTLERTLER

• Moleküllerinde 2 tane karboksil grubu 
(−COOH)bulunduran bileşikleridir.

• Genel formülleri  HOOC−(CH2)n−COOH
şeklinde gösterilir.(n=0,1,2,…)



COOH                             COOH
| |
COOH                             CH2

Oksalik asit                      |
(etandioik asit)                  COOH

malonik asit
(propandioik asit)



COOH                       COOH
l l
(CH2)2 (CH2)4

l l
COOH                       COOH  

süksinik asit                adipik asit

(bütandioik asit)           (heksandioik asit)



HHĐĐDROKSDROKSĐĐ ASASĐĐTLERTLER

• Yapılarında  −OH grubu bulunduran 
karboksilli asitlere  oksi ya da  hidroksi
asitler denir.

• Oksi asitlerin özel adları vardır.



COOH                                     COOH

α
l α l

H2C−OH                                    HC−OH

l

α-hidroksiasetik asit CH3

(glikolik asit) α-hidroksipropiyonikasit

(laktik asit,süt asidi)



COOH
l

H2C1

l2
HO−C−COOH

l
H2C3

l
COOH

2 –hidroksi 3- karboksi pentandioik asit
(sitrik asit, limon asidi)

• Hidroksi asitlerin ilk üyesi karbonik asittir(H2CO3).Karbonik 
asit, basınç altında CO2 in   suda çözünmesiyle oluşur

.

O
ll

CO2+H2O →HO−C−OH   (karbonik asit)



KARBOKSKARBOKSKARBOKSKARBOKS����LLLL���� ASASASAS����TTTT����NNNN

KULLANILDIKULLANILDIKULLANILDIKULLANILDIππππI YERLER I YERLER I YERLER I YERLER 



BirBirççok meyvenin yapok meyvenin yapııssıında bulunur.nda bulunur.



Asetik asit,sirke iAsetik asit,sirke iççinde ( % 4inde ( % 4--5),bitki 5),bitki 
ööz sularz sularıında ve hayvansal dokularda nda ve hayvansal dokularda 

bulunurbulunur



Asetik Asetik asitinasitin ççooğğu boya ve u boya ve 
yapyapışışttıırrııccıılar ilar iççin gerekli in gerekli vinilvinil asetatasetatıın n 

üüretiminde kullanretiminde kullanııllıır.r.



Formik asit (latince
formica“karınca”) karıncaların 
damıtılmasında kullanılır.



Asetik asit (latince “sirke”) ekşimiş
şarapta bulunur



Butirik asit (latince butyrum
“tereyağı”) acımış tereyağının 

kokusunu verir



Laktik asit (latince lak,”süt”) ekşimiş
sütte bulunur.



ESTERLERESTERLER

Karboksilli asitlerle alkoller tepkimeye 
girdiğinde bir molekül su ayrılırken 
asidin –OH grubu yerine karbonil 
karbonuna alkolün –OR grubu 
bağlanır.Bu tepkimeye esterleşme, 
oluşan maddeye de ester denir ve bu 
reaksiyonlar,denge reaksiyonudur.



ESTERLERESTERLER

O
ll

R—CH2—COOR veya    R—C—OR

Genel Formül: CnH2nO2





ESTERLERESTERLERĐĐN GENEL N GENEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ
1) Polar moleküllerdir.
2) Esterlerin katı ve sıvı halde Molekülleri 

arasında H bağı olmadığından izomerleri 
olan monokarboksilli asitlere göre KN ları
düşüktür.

3) Küçük moleküllü esterler,suda 
çözünürler.Molekül büyüdükçe 
çözünürlük azalır.

4) Büyük moleküllü esterler,alkol ve eter 
içinde çözünür.



ESTERLERESTERLERĐĐN ADLANDIRILMASIN ADLANDIRILMASI

2 şekilde yapılır.
1) Önce esteri oluşturan alkolün alkil 

grubunun adı,sonra asit adı yazılır.Asit 
adının sonundaki –ik eki atılarak yerine  
–at eki getirilir.  

O
ll metiletanoat

CH3—C—OCH3 (metil asetat)



2) Önce asit adı,sonra alkolden gelen alkil 
grubunun adı ve esteri sözcüğü arka 
arkaya getirilir.

O
ll

C2H5 —C—OC2H5

Propiyonik asidin etil esteri

(Propanoik asidin etil esteri)



ESTERLERESTERLERĐĐN TABN TABĐĐATTA BULUNUATTA BULUNUŞŞLARI, LARI, 
VE VE ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ



GENEL ELDE EDGENEL ELDE EDĐĐLME YOLLARILME YOLLARI







KKĐĐMYASAL MYASAL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ









YAYAĞĞLAR VE MARGARLAR VE MARGARĐĐNLERNLER















Omega-3

• Doymamış yağ asitlerinden olan omega-3 yağ
asitleri, vücut için gerekli (esansiyel) olup 
gıdalardan elde edilmek zorundadır. Đnsan 
beslenmesinde yer alan önemli omega-3 yağ
asitleri olarak α-linolenik asit, eikosapentaenoik
asit (EPA), ve dokosaheksaenoik asit (DHA) 
,sayılabilir.Vücudun omega-3 yağ asidine ihtiyacı
daha anne karnında başlar, çocukluk, ergenlik, 
yetişkinlik ve yaşlılık boyunca bu ihtiyaç devam 
eder.



• Gerekli bir omega-3 yağ asidi (18:3∆9c,12c,15c) olan alfa-linolenik asit 
(ALA)'nın kimyasal yapısı. Kimyacılar karbonil grubundan saymalarına 
karşın (mavi sayılar), fizyologlar omega (ω) karbonundan sayarlar) kırmızı
sayılar). Şeklin sağında olan omega ucundan itibaren ilk çift bağ, üçüncü
karbon-karbon bağıdır, "omega-3" adı burdan kaynaklanır.

• omega-3 terimi ("n-3", "ω-3" olarak da kullanılır) ilk çift bağın, karbon zincirin 
ucundaki (ω) metil grubundan itibaren sayılınca 3. karbon-karbon bağı
olduğu anlamına gelir.

• Đnsan beslenmesinde önemli olan omega-3 yağ asitleri şunlardır: alfa-
linolenik asit (18:3, ALA), eikosapentaenoik asit (20:5, EPA) ve 
dokosaheksaenoik asit (22:6, DHA). Bu üç doymamış yağda, sırasıyla 18, 
20 veya 22 karbonlu bir zincirde 3,5, veya 6 çift bağ vardır. Çift bağların 
hepsi cis-biçimindedir, yani hidrojen atomları çift bağın aynı tarafındadır.

• Omega-3 yağ asitlerindeki çift bağlar onların enekliğini azaltır. Hücre zarında 
omega-3 yağ asitlerini içeren fosfolipitler doymuş yağ asitli fosfolipitlere
kıyasla daha gevşek bir şekilde istiflenirler ve bu yüzden bunlardan oluşan 
membranlar (zarlar) daha akışkan olurlar. Sıvı fazda olan membranlarda
proteinler birbiriyle daha serbestçe etkileşebilir, sinir hücrelerinde ise 
membranların yalıtkanlığını arttırdığı öne sürülmüştür [1]



• Bulunduğu besinler 

• Omega-3 : Soğuk sularda yaşayan yağlı
balıklar (somon balığı), Orkinos tipi ton 
balığı, uskumru, sardalya, hamsi, Chiya
(%64), Kiwi (%62), Perilla(%58), 
Semizotu(%35) daha az oranlarda ceviz, 
badem, fındık, soya filizi, kuru fasulye, 
soya fasulyesi, nohut, mısır, mısır unu, 
keten tohumu yağı, kanola yağı, soya 
yağı, tatlı patates, marul, lahana, brokoli
ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bulunur



YAYAĞĞLARIN HLARIN HĐĐDROLDROLĐĐZZĐĐ, SABUNLA, SABUNLAŞŞMA MA 
OLAYI,SABUNLAR VE DETERJANLAROLAYI,SABUNLAR VE DETERJANLAR

• YAĞLAR ester olduğu için bazik ortamda 
hidroliz olurlar.hidroliz sonucunda yağ
asitlerinin tuzları ve gliserin oluşur.

• Yağların bazik ortamdaki hidrolizine 
sabunlaşma, oluşan yağ asitlerinin 
tuzlarına ise sabun denir.

• Yağ asitlerinin sodyum tuzlarına beyaz 
sabun, potasyum tuzlarına ise arap
sabunu denir.



Eikosapentaenoik asit

(EPA)                                                            



DOKOSAHEKSAENOĐK ASĐT
(DHA) 



OMEGA 6

• Omega-6 yağ asitlerinden (major omega-
6 yağ asidi Linoleik Asittir) zengin bitkisel 
yağlar mısır özü, ayçiçeği, soya fasülyesi
yağıdır.Vücutta Linoleik asit araşidonik
aside metabolize olur, bir kısmı da gamma 
linoleik aside dönüştürülür. Linoleik asit 
vücutta serbest radikal oksidasyonuna
yatkın olduğundan, diyette alınan linoleik
asit miktarı total kalorinin %10'unu 
geçmemelidir 



Birden fazla çift bağ içerirler ve bu bağlar 
hidrojenlerle sature edilmemişlerdir. N 
ucundan ilk çift bağ 6’ıncı karbondan 
olanlara (n–6= Omega-6) denir. 







Omega 9

Omega 9’a örnek olarak oleik asidi 
verebiliriz



• Omega-9 çoklu-doymamış yağ asitleri 
grubundan önemli bir yağ asitidir fakat temel yağ
asiti değildir.Çünkü vücudumuz temel yağ
asitlerinden sınırlı miktarda da olsa bu yağ asitini
kendisi üretebilir. Oleik Asit (Oleic Acid) 
Omega-9 grubu yağ asitlerinin öncüsüdür. 
Omega-9 (Oleik Asit); rafine edilmemiş ham 
zeytin yağında, zeytin, avokado, badem, yer 
fıstğı, susam yağı, pecan fındığı, antep fıstığı, 
mahun cevizi, fındık, kanola yağı, fındık yağı ve 
keten tohumu yağında bulunmaktadır. Oleik 
Asit (Omega-9); kalp krizi ve damar sertiği
riskini düşürmekte ve kanserden korunmaya 
yardımcı olmaktadır.



STEROĐTLER

Steroidlerin fizyolojik önemi çok büyüktür. 
Cinsiyet hormonları, adrenalin kortizon gibi 
hormonlar, safra asitleri, bazı alkoloidler, D 
vitaminleri steroit grubundaki bileşiklerdir. 
Steroidlerin en önemlileri kolesterol ve 
ergesteroldür. 





• Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon
iskeletli bir lipittir. Steroitler asetil KoA biosentez yolundan 
oluşurlar. Farklı steroidler bu halkalara bağlı olan 
fonksiyonel gruplar bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 
Bitkiler, hayvanlar ve mantarlarda yüzlerce çeşit steroid
tanımlanmıştır. Steroitlerin canlılarda genel olarak en 
önemli işlevi hormon olaraktır. 

• Đnsan fizyolojisi ve tıpta en önemli steroidler kolesterol, 
steroid hormonlar, onların öncülleri ve onların 
metabolitleridir. Kandaki steroitler taşıyıcı proteinlere 
bağlıdırlar.

• Kolesterol önemli bir |steroid alkolü olup hücre zarlarında 
yaygınca bulunur. Vücuttaki kolesterolun fazla miktarda 
bulunması ateroskleroz gibi hastalıklara ve diğer sorunlara 
yol açabilir. Çoğu diğer steroid kolesteroldan sentezlenir. 
Ayrıca çeşitli hormonlar, omurgalı hayvanlarda bulunan 
cinsiyet hormonları da dahil olmak üzere, kolesterolden 
üretilir 



• Yaygın bazı sterol grupları aşağıda listelenmiştir:
• Anabolik steroidler, androjen reseptörleri ile etkileşip kas 

ve kemik sentezini artıran bir steroid sınıfıdır. Doğal ve 
suni steroidler vardır. Sporcular tarafından performans 
artırmak için kullanılan "steroidler" bunlardır. 

• Kortikosteroidler grubuna glukokortikoidler ve 
mineralokortikoidler dahildir: 
– Glukokortikoidler meatabolizma ve bağışıklık sisteminin çeşitli 

yönlerini düzenlerler. Astım ve artrit gibi yangısal durumların 
tedavisi için sıkça kullanılırlar. 

– Mineralokortikoidler kan hacmini düzenlemeye ve böbreklerden
elektrolit kontrole yararlar. 

• Cinsiyet steroitleri, cinsiyet farklılıklarını ve üremeye 
destek sağlayan cinsiyet hormonlarının bir alt grubudur. 
Aralarında androjenler, östrojenler ve projestajenler
bulunur. 

• Fitosteroller bitkilerde bulunan steroidlerdir. 



Doping: Kaş yaparken göz 
çıkarmak...

• Antik Çağ'da kullanılan mantar ve bitki 
tohumlarından günümüzdeki genetik 
müdahalelere uzanan, ölümlerle yazılmış
kara bir spor tarihi... Daha hızlı, güçlü, enerjik 
ve dirençli olmak için sporcuların tercih ettiği 
bu yöntem bugün olduğu gibi her dönem de 
yasaklanmıştı. Ancak içindeki Mefisto'ya
yenik düşen ünlü sporcuların sayısı hiç de az 
değil...



• 12 Ağustos 2004— Süreyya Ayhan’ın 2004 
Atina Olimpiyatları’ndan çekilmesinin ardından 
Türkiye’de de doping tartışmaları alevlendi. 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
Jacques Rogge’nin oyunlar tarihinin en sıkı
doping kontrollerinin Atina’da yapılacağını
açıklaması, doping kavramını olimpiyatlar öncesi 
gündeme getirdi.



Bir Sporcu Neden Doping Kullanır?

Niçin bir insan göz göre göre ölüme yol alır?

• "Kazanmak, şampiyon olmak, çevresindekiler 
arasından sıyrılmak ve gıpta edilen bir noktaya 
gelebilmek ana nedenler. Genç insanlar 
dopingin zararlı etkilerini görmezden gelerek ilaç
kullanmaya başlıyorlar. 'Bana bir şey olmaz' 
mantığıyla hareket eden sporcular, kısa vadede 
kazandıklarıyla ilaç almaya devam ediyor, hatta 
bir kısmı bağımlı hale geliyor." 



• Sporculuk prensiplerine ve centilmenliğe aykırı
olması, kanunlara karşı gelinmesi, kişinin 
kendisine gösterilen güveni kötüye kullanması
ve haksız rekabet ortamı yaratması, işin ahlaki 
boyutu. Kullanıcının biyolojik ritminin bozulması, 
olumsuz yan etkilerlerinin vücutta yaratacağı
tahribat, alışkanlık yapması ile kalıcı ruhsal ve 
fiziksel bozukluklar da, sağlık yönünden doğacak 
kaçınılmaz sonuçlar



Ayhan Akman, Gaziantep'te oynarken doping nedeniyle ceza almıştı. 



• Doping ihtiva eden ilaçlar çeşitli şekillerde üretiliyor. Bir kısmı
sıradan hastalıkların tedavisinde kullanılmak için hazırlanan ilaçlar. 
Doktorlar tarafından reçeteyle verilen bu ilaçlar sağlıklı laboratuvar
ortamlarında, insan üstünde deneyleri yapılarak, patenti alınarak 
piyasaya sunuluyor. Sporcuların kullanımı ya yasak ya da belirli 
kriterlere bağlanmış halde. Bir de sadece doping olarak kullanılmak 
için yapılan üretim söz konusu. 

Yetersiz laboratuvarlarda hazırlanan, hammaddesi, güvenirliliği belli 
olmayan bu ilaçlar, dopingin zararlarının dışında büyük sağlık riskleri 
içeriyor. Karaborsada sahteleri düşük fiyat ve bol miktarda 
bulunabiliyor. Sahtelerin organizma üzerindeki tahribatı çok daha 
fazla. Ayrıca bu üretimi yapanlara hukuki bir yaptırım da 
uygulanamıyor.



ANABOLĐK HORMONLAR
Nandrolone, Tetrahidrogestrinone (THG), Stanozolol, 

Androstenedione, DHEA.
Doğal veya yapay testosterone hormonları, kas yapıcı veya 

güçlendirici. Kasları güçlendiriyor, büyütüyor, dayanıklılığı artırıyor, 
kişisel yarışmacılık ve hırs duygusunu perçinleyici işlev görüyor. Bu 
tür hormonların yarışmadan uzun bir süre önce alınmaya 
başlanması gerekiyor.

YAN ETKĐLERĐ: Genel: Saldırganlık, huzursuzluk, sivilce, 
kolestrol, karaciğer bozuklukları, spazm, glukoz seviyesinde 
yükselme, burun kanaması, tendon zedelenmeleri.

TESPĐTĐ: Vücutta 6 aya kadar kalabilen steroitler idrar testinde 
kolaylıkla tespit edilebiliyor.



DETERJANLAR

Oksijen bazlı ağartıcılar kumaş dokusu tarafından 
absorplanır.Fakat durulanma sırasında dokudan 
çıkmazlar.Çok fonksiyonlu deterjanlarda 
öncelikle meyve kırmızı şarap vb.lekelerin
giderilmesi için ajanlar kullanılır.Bunların 
başında perboratlar gelir.Ancak bu perboratlar
kontrol dışı kalabilir ve hızlı O2 kaybına neden 
olur.Bu ayrışma stabilizatörlerin eklenmesiyle 
bastırılır.Bunların başında Magnezyum silikat 
gelir.Magnezyum silikat etkin ve doku 
koruyucudur







SABUNLARIN TEMSABUNLARIN TEMĐĐZLEME ZLEME 
ÖÖZELLZELLĐĞĐĐĞĐ



� Kumaş ve deri üzerindeki kir, çoğu zaman ince 
bir yağ tabakasıdır.

� Temizleme işlemi için bu yağın yüzeyden 
sökülmesi gerekir. Sabunların bunu nasıl 
sağladığını inceleyelim:

� Sabun zayıf asit ve kuvvetli bir bazdan oluşan bir 
tuz olduğuna göre, suda çözündüğü zaman bazik 
bir çözelti oluşturur. Baz ,kiri yumuşatan bir etki 
yapar. 



� Suyu sevmeyen (hidrofob) ve suda 
çözünmeyen alkil grubuna kuyruk, 
suyu seven (hidrofil) ve suda 
çözünen kısmına baş denir.

� Kuyruk kısmı apolar,baş kısmı
polardır.



� Sabun suda çözündüğü zaman sabun 
moleküllerinin baş kısımları suda, kuyruk 
kısımları yağın içinde olacak şekilde 
birbirine yönelip yağ taneciklerin 
hapseder.

� Bu durumda yağ tanecikleri birbirleriyle 
birleşmeden su içinde askıda kalır.daha 
sonra su ile ortamdan uzaklaştırılır











DETERJANLARDETERJANLAR



YAYAĞĞLI BOYA VE VERNLI BOYA VE VERNĐĐKLERKLER



YAYAĞĞLI BOYA VE VERNLI BOYA VE VERNĐĐKLERKLER



ESTERLERESTERLER��N KULLANIM N KULLANIM 

ALANLARIALANLARI



GGüünnüümmüüzde en zde en ççok kullanok kullanıılan lan 
ilailaççlardan biri olan aspirin de bir lardan biri olan aspirin de bir 

esterdiresterdir



Büyük bir bölümü bitkilerin 
yapısında bulunan koku verici ve 
uçucu maddelerdir.



Parfüm yapımında kullanılır



Portakalın kendine özgü kokusu oktil
asetat,CH3COO(CH2)CH3 esterinden 
kaynaklanır.



Şekerlemecilikte koku verici olarak 
kulllanılır.



Meyva suyu türü içeceklerde kullanılır.



OmegaOmega--33

• Doymamış yağ asitlerinden olan omega-3 
yağ asitleri, vücut için gerekli (esansiyel) 
olup gıdalardan elde edilmek zorundadır. 
Đnsan beslenmesinde yer alan önemli 
omega-3 yağ asitleri olarak α-linolenik
asit, eikosapentaenoik asit (EPA), ve 
dokosaheksaenoik asit (DHA) 
,sayılabilir.Vücudun omega-3 yağ asidine 
ihtiyacı daha anne karnında başlar, 
çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık 
boyunca bu ihtiyaç devam eder.



• Gerekli bir omega-3 yağ asidi (18:3∆9c,12c,15c) olan alfa-linolenik asit 
(ALA)'nın kimyasal yapısı. Kimyacılar karbonil grubundan saymalarına 
karşın (mavi sayılar), fizyologlar omega (ω) karbonundan sayarlar) kırmızı
sayılar). Şeklin sağında olan omega ucundan itibaren ilk çift bağ, üçüncü
karbon-karbon bağıdır, "omega-3" adı burdan kaynaklanır.

• omega-3 terimi ("n-3", "ω-3" olarak da kullanılır) ilk çift bağın, karbon zincirin 
ucundaki (ω) metil grubundan itibaren sayılınca 3. karbon-karbon bağı
olduğu anlamına gelir.

• Đnsan beslenmesinde önemli olan omega-3 yağ asitleri şunlardır: alfa-
linolenik asit (18:3, ALA), eikosapentaenoik asit (20:5, EPA) ve 
dokosaheksaenoik asit (22:6, DHA). Bu üç doymamış yağda, sırasıyla 18, 
20 veya 22 karbonlu bir zincirde 3,5, veya 6 çift bağ vardır. Çift bağların 
hepsi cis-biçimindedir, yani hidrojen atomları çift bağın aynı tarafındadır.

• Omega-3 yağ asitlerindeki çift bağlar onların enekliğini azaltır. Hücre zarında 
omega-3 yağ asitlerini içeren fosfolipitler doymuş yağ asitli fosfolipitlere
kıyasla daha gevşek bir şekilde istiflenirler ve bu yüzden bunlardan oluşan 
membranlar (zarlar) daha akışkan olurlar. Sıvı fazda olan membranlarda
proteinler birbiriyle daha serbestçe etkileşebilir, sinir hücrelerinde ise 
membranların yalıtkanlığını arttırdığı öne sürülmüştür [1]



• Bulunduğu besinler 

• Omega-3 : Soğuk sularda yaşayan yağlı
balıklar (somon balığı), Orkinos tipi ton 
balığı, uskumru, sardalya, hamsi, Chiya
(%64), Kiwi (%62), Perilla(%58), 
Semizotu(%35) daha az oranlarda ceviz, 
badem, fındık, soya filizi, kuru fasulye, 
soya fasulyesi, nohut, mısır, mısır unu, 
keten tohumu yağı, kanola yağı, soya 
yağı, tatlı patates, marul, lahana, brokoli
ve diğer yeşil yapraklı sebzelerde bulunur



Eikosapentaenoik asit

(EPA)                                                            



DOKOSAHEKSAENOĐK ASĐT
(DHA) 



OMEGA 6

• Omega-6 yağ asitlerinden (major omega-
6 yağ asidi Linoleik Asittir) zengin bitkisel 
yağlar mısır özü, ayçiçeği, soya fasülyesi
yağıdır.Vücutta Linoleik asit araşidonik
aside metabolize olur, bir kısmı da gamma 
linoleik aside dönüştürülür. Linoleik asit 
vücutta serbest radikal oksidasyonuna
yatkın olduğundan, diyette alınan linoleik
asit miktarı total kalorinin %10'unu 
geçmemelidir 



Birden fazla çift bağ içerirler ve bu bağlar 
hidrojenlerle sature edilmemişlerdir. N 
ucundan ilk çift bağ 6’ıncı karbondan 
olanlara (n–6= Omega-6) denir. 





Omega 9

Omega 9’a örnek olarak oleik asidi 
verebiliriz



• Omega-9 çoklu-doymamış yağ asitleri 
grubundan önemli bir yağ asitidir fakat temel yağ
asiti değildir.Çünkü vücudumuz temel yağ
asitlerinden sınırlı miktarda da olsa bu yağ asitini
kendisi üretebilir. Oleik Asit (Oleic Acid) 
Omega-9 grubu yağ asitlerinin öncüsüdür. 
Omega-9 (Oleik Asit); rafine edilmemiş ham 
zeytin yağında, zeytin, avokado, badem, yer 
fıstğı, susam yağı, pecan fındığı, antep fıstığı, 
mahun cevizi, fındık, kanola yağı, fındık yağı ve 
keten tohumu yağında bulunmaktadır. Oleik 
Asit (Omega-9); kalp krizi ve damar sertiği
riskini düşürmekte ve kanserden korunmaya 
yardımcı olmaktadır.



STEROĐTLER

Steroidlerin fizyolojik önemi çok büyüktür. 
Cinsiyet hormonları, adrenalin kortizon gibi 
hormonlar, safra asitleri, bazı alkoloidler, D 
vitaminleri steroit grubundaki bileşiklerdir. 
Steroidlerin en önemlileri kolesterol ve 
ergesteroldür. 





• Steroid, birbiriyle kaynaşmış dört halkadan oluşmuş karbon
iskeletli bir lipittir. Steroitler asetil KoA biosentez yolundan 
oluşurlar. Farklı steroidler bu halkalara bağlı olan 
fonksiyonel gruplar bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 
Bitkiler, hayvanlar ve mantarlarda yüzlerce çeşit steroid
tanımlanmıştır. Steroitlerin canlılarda genel olarak en 
önemli işlevi hormon olaraktır. 

• Đnsan fizyolojisi ve tıpta en önemli steroidler kolesterol, 
steroid hormonlar, onların öncülleri ve onların 
metabolitleridir. Kandaki steroitler taşıyıcı proteinlere 
bağlıdırlar.

• Kolesterol önemli bir |steroid alkolü olup hücre zarlarında 
yaygınca bulunur. Vücuttaki kolesterolun fazla miktarda 
bulunması ateroskleroz gibi hastalıklara ve diğer sorunlara 
yol açabilir. Çoğu diğer steroid kolesteroldan sentezlenir. 
Ayrıca çeşitli hormonlar, omurgalı hayvanlarda bulunan 
cinsiyet hormonları da dahil olmak üzere, kolesterolden 
üretilir 



• Yaygın bazı sterol grupları aşağıda listelenmiştir:
• Anabolik steroidler, androjen reseptörleri ile etkileşip kas 

ve kemik sentezini artıran bir steroid sınıfıdır. Doğal ve 
suni steroidler vardır. Sporcular tarafından performans 
artırmak için kullanılan "steroidler" bunlardır. 

• Kortikosteroidler grubuna glukokortikoidler ve 
mineralokortikoidler dahildir: 
– Glukokortikoidler meatabolizma ve bağışıklık sisteminin çeşitli 

yönlerini düzenlerler. Astım ve artrit gibi yangısal durumların 
tedavisi için sıkça kullanılırlar. 

– Mineralokortikoidler kan hacmini düzenlemeye ve böbreklerden
elektrolit kontrole yararlar. 

• Cinsiyet steroitleri, cinsiyet farklılıklarını ve üremeye 
destek sağlayan cinsiyet hormonlarının bir alt grubudur. 
Aralarında androjenler, östrojenler ve projestajenler
bulunur. 

• Fitosteroller bitkilerde bulunan steroidlerdir. 



Doping: Kaş yaparken göz 
çıkarmak...

• Antik Çağ'da kullanılan mantar ve bitki 
tohumlarından günümüzdeki genetik 
müdahalelere uzanan, ölümlerle yazılmış
kara bir spor tarihi... Daha hızlı, güçlü, enerjik 
ve dirençli olmak için sporcuların tercih ettiği 
bu yöntem bugün olduğu gibi her dönem de 
yasaklanmıştı. Ancak içindeki Mefisto'ya
yenik düşen ünlü sporcuların sayısı hiç de az 
değil...



• 12 Ağustos 2004— Süreyya Ayhan’ın 2004 
Atina Olimpiyatları’ndan çekilmesinin ardından 
Türkiye’de de doping tartışmaları alevlendi. 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı
Jacques Rogge’nin oyunlar tarihinin en sıkı
doping kontrollerinin Atina’da yapılacağını
açıklaması, doping kavramını olimpiyatlar öncesi 
gündeme getirdi.



Bir Sporcu Neden Doping Kullanır?

Niçin bir insan göz göre göre ölüme yol alır?

• "Kazanmak, şampiyon olmak, çevresindekiler 
arasından sıyrılmak ve gıpta edilen bir noktaya 
gelebilmek ana nedenler. Genç insanlar 
dopingin zararlı etkilerini görmezden gelerek ilaç
kullanmaya başlıyorlar. 'Bana bir şey olmaz' 
mantığıyla hareket eden sporcular, kısa vadede 
kazandıklarıyla ilaç almaya devam ediyor, hatta 
bir kısmı bağımlı hale geliyor." 



• Sporculuk prensiplerine ve centilmenliğe aykırı
olması, kanunlara karşı gelinmesi, kişinin 
kendisine gösterilen güveni kötüye kullanması
ve haksız rekabet ortamı yaratması, işin ahlaki 
boyutu. Kullanıcının biyolojik ritminin bozulması, 
olumsuz yan etkilerlerinin vücutta yaratacağı
tahribat, alışkanlık yapması ile kalıcı ruhsal ve 
fiziksel bozukluklar da, sağlık yönünden doğacak 
kaçınılmaz sonuçlar



Ayhan Akman, Gaziantep'te oynarken doping nedeniyle ceza almıştı. 



• Doping ihtiva eden ilaçlar çeşitli şekillerde üretiliyor. Bir kısmı
sıradan hastalıkların tedavisinde kullanılmak için hazırlanan ilaçlar. 
Doktorlar tarafından reçeteyle verilen bu ilaçlar sağlıklı laboratuvar
ortamlarında, insan üstünde deneyleri yapılarak, patenti alınarak 
piyasaya sunuluyor. Sporcuların kullanımı ya yasak ya da belirli 
kriterlere bağlanmış halde. Bir de sadece doping olarak kullanılmak 
için yapılan üretim söz konusu. 

Yetersiz laboratuvarlarda hazırlanan, hammaddesi, güvenirliliği belli 
olmayan bu ilaçlar, dopingin zararlarının dışında büyük sağlık riskleri 
içeriyor. Karaborsada sahteleri düşük fiyat ve bol miktarda 
bulunabiliyor. Sahtelerin organizma üzerindeki tahribatı çok daha 
fazla. Ayrıca bu üretimi yapanlara hukuki bir yaptırım da 
uygulanamıyor.



ANABOLĐK HORMONLAR
Nandrolone, Tetrahidrogestrinone (THG), Stanozolol, 

Androstenedione, DHEA.
Doğal veya yapay testosterone hormonları, kas yapıcı veya 

güçlendirici. Kasları güçlendiriyor, büyütüyor, dayanıklılığı artırıyor, 
kişisel yarışmacılık ve hırs duygusunu perçinleyici işlev görüyor. Bu 
tür hormonların yarışmadan uzun bir süre önce alınmaya 
başlanması gerekiyor.

YAN ETKĐLERĐ: Genel: Saldırganlık, huzursuzluk, sivilce, 
kolestrol, karaciğer bozuklukları, spazm, glukoz seviyesinde 
yükselme, burun kanaması, tendon zedelenmeleri.

TESPĐTĐ: Vücutta 6 aya kadar kalabilen steroitler idrar testinde 
kolaylıkla tespit edilebiliyor.



DETERJANLAR

Oksijen bazlı ağartıcılar kumaş dokusu tarafından 
absorplanır.Fakat durulanma sırasında dokudan 
çıkmazlar.Çok fonksiyonlu deterjanlarda 
öncelikle meyve kırmızı şarap vb.lekelerin
giderilmesi için ajanlar kullanılır.Bunların 
başında perboratlar gelir.Ancak bu perboratlar
kontrol dışı kalabilir ve hızlı O2 kaybına neden 
olur.Bu ayrışma stabilizatörlerin eklenmesiyle 
bastırılır.Bunların başında Magnezyum silikat 
gelir.Magnezyum silikat etkin ve doku 
koruyucudur



ÖÖLLÇÇME DEME DEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME
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