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Her meyvenin kendine has Her meyvenin kendine has 
bir kokusu vardır. 
Meyvelere kendine has bu 
kokuyu veren madde 
esterlerdir.



MEYVELER NEDEN HOŞ KOKARLAR?

KONU SEÇĐMĐ : ESTERLER



Her meyvenin kendine ait güzel 
bir kokusu vardır.Bu koku 
meyvenin kabuğunda bulunan 
esterlerden kaynaklanır.Hemen 
hemen her esterin kendine has bir 
kokusu vardır.Esterler bu kokusu vardır.Esterler bu 
özelliklerinden dolayı sabun,mum 
ve parfümlerde kullanılırlar. 
Esterler bu özellikleriyle 
ilişkilendirilerek 
anlatılabilir.Piyasada bulunan 
kokulu sabunların nasıl elde 
edildiği esterlerin sabunlaşma 
reaksiyonlarıyla ilişkilendirilebilir.



DERS SÜRESĐ : 4 SAAT

Hedefler :
• Ester konusuyla günlük yaşam arasında bağlantı 

kurma.
• Esterlerin genel özelliklerinin açıklanması.
• Esterlerin elde yöntemlerinin açıklanması.
• Ester reaksiyonlarının açıklanması.
• Esterlerin kullanım alanlarının öğrenilmesi.



Davranışlar :
• Esterlerin günlük yaşamda kullanıldığı alanların 

örneklerle anlatılması. 
• Esterlerin meyvelerdeki koku veren madde olduğunun 

tabloyla anlatılması.
• Esterlerin elde edilmesinde kullanılan yöntemlerin 

gösterilmesi.
• Sabunlaşma reaksiyonunun sabun eldesiyle öğretilmesi.• Sabunlaşma reaksiyonunun sabun eldesiyle öğretilmesi.
• Esterlerin özelliklerinden ve reaksiyonlarından dolayı 

kullanıldığı alanların örneklerle açıklanması.



KULLANILAN EĞĐTĐM TEKNOLOJĐLERĐ
Laboratuar çalışmasıLaboratuar çalışması
Powerpoint sunumu
Grup çalışması
Çalışma yaprağı hazırlama

KULLANILAN EĞĐTĐM MATERYALLERĐ
• Bilgisayar
• Đnternet
• Deney düzenek resimleri
• Laboratuar malzemeleri



Kullanılacak eğitim teknolojileri ve materyallerinin 
belirlenmesinden sonra ders başlangıcında öğrencinin 
dikkatini konuya çekmek için günlük yaşamla ilişkili 
sorular sorulabilir.

Her meyvenin kendine has bir kokusu 
vardır.Meyvelere kendine has bu kokuyu veren vardır.Meyvelere kendine has bu kokuyu veren 
madde nedir?

Gündelik hayatta kullandığımız meyve kokulu 
sabun,mum ve parfümlere koku veren madde 
nedir?

Sizce piyasada bulunan sabunlarla laboratuarda 
yapılan sabunlar arasında nasıl bir fark vardır?



Öğrenciyi güdülemek için öğrencilerden istedikleri 
kokulu bir ester  elde etmeleri istenebilir.Elde 
ettikleri esteri sabun ya da mum yapımında 
kullanmaları sağlanabilir.Piyasadaki bazı sabunların 
içeriği verilerek,piyasadaki sabunlarla kendi içeriği verilerek,piyasadaki sabunlarla kendi 
yaptıkları sabunları karşılaştırılmaları 
istenir.Piyasadaki bazı sabunların içeriği şöyledir;
GLĐSERĐNLĐ SABUN : Sodium Palmitate, Sodium 
Cocoate, Su, Glycerine, E.D.T.A, Parfüm
SAF ZEYTĐN YAĞLI SABUN: Sabun için kullanılacak 
hale getirilmiş zeytinyağı, hindistancevizi yağı, Palm 
yağı, Saf su, Mineral tuz.
KEKĐKLĐ SABUN: Sodium Cocoate, Sodium 
Palmitate, Su, Gliserin, Kekik yağı, Kekik parçaları 



SERT SABUN ( SODYUM SABUNU ):Kehribar 
renginde veya yarı saydam halde olan bu tür 
sabunlar yaklaşık % 62 yağ asidi içermektedir. 
Buharla ısıtılan kazanlarda sıvı yağların zeytin, 
kolza, yerfıstığı ) sodyum klorürlü ortamdaki alkali 
çözeltiye etkisiyle hazırlanır .
TUVALET SABUNU: Hemen hemen içinde hiç su 
bulunmayan son derece homojen bir hamur elde 
edilebilecek biçimdeki en yüksek nitelikli yağlı 
cisimlerden elde edilir.Bu sabuna boyar maddeler, 
kokular, bakteri öldürücü etkenler ve deriyi 
yumuşatıcı maddeler (zeytinyağı,süt, lanolin, vb. ) 
katılır. katılır. 
POTASYUMLU SABUN (YUMUŞAK SABUN ):Arap 
sabunu da denen bu sabun ev işlerinde ya da 
sanayide kullanılır. Arap sabunu üretiminde 
kullanılan sıvı yağlar, keten, kenevir, karanfil ve 
balıktan çıkarılan yağlardır. Zayıf bir çözelti, sonra 
da sabunlaşacak sıvı yağ konur ve kütle kaynama 
noktasına yakın ısıtılır ve karıştırılır.Yüzeyde köpük 
kalmayınca ve kaynama düzenli bir hale gelince, 
pişme tamamlanır.



DENEY 1 : PORTAKAL KOKULU ESTER (OKTĐL ASETAT ) ELDESĐ

DENEYĐN AMACI : Portakal kabuğunda bulunan ve meyveye koku 
veren madde olan esteri elde edebilmek.

ARAÇ-GEREÇLER :ARAÇ-GEREÇLER :
Bek    
Damıtma balonu   
Mantar tıpa  
Termometre   
Soğutucu  
Soğuk su bağlanma yerleri
Balonjoje      





DENEYĐN YAPILIŞI : Đnce kıyılan aromalı meyve 
kabuğu destilasyon balonuna konur.Diğer balona su 
konur.Her ikisi de alttan ısıtılır.Su buharı diğer balona 
gelir.Kabuktaki ester gaz fazında su buharıyla 
beraber soğutucudan geçerek ürünün toplanacağı 
balona gelir. Esterler uçucu maddelerdir.



DENEYĐN SONUCU : Oktil asetat portakal 
kabuğundan su buharı destilasyonu yöntemiyle 
elde edildi.Bu esterin portakala kendine has 
kokusunu veren ester olduğu gözlemlendi.

YORUM : Esterlerin hoş kokulu 
ve meyvelere kendine has ve meyvelere kendine has 
kokusunu veren maddeler 
olduğu öğrenilmiş oldu.Böylece 
esterlerin genel özellikleri 
konusu daha iyi anlaşılmış oldu.



DENEY 2 : ELMA KOKULU SABUN YAPIMI
DENEYĐN AMACI :

Sabun yapımıyla esterlerin sabunlaşma reaksiyonunun 
öğrenilmesi.
Esterlerin  aroma özelliğini sabun yapımında görmek.

ARAÇ-GEREÇLER : 
Beher
Isı kaynağı
Karıştırıcı
KalıpKalıp
Elma kokulu ester (etil valerat)
Sodyum hidroksit
Yağ asidi ( zeytinyağı, hindistancevizi yağı, Palm yağı gibi yağlar )



DENEYĐN YAPILIŞI : Bir beher içerisine bir miktar yağ alınarak 
ısıtılır.Üzerine kontrollü olarak sodyum hidroksit çözeltisi ilave 
edilerek karıştırılır.Karışım yaklaşık 85-90 oC’ye kadar karıştırılarak 
ısıtılır.Karışım yoğun bir kıvam almadan önce istenilen kokuya sahip 
ester eklenebilir. Daha sonra istenilen boyutta bir kalıba 
dökülür.Sertleşmesi ve kıvamını alması için serin bir yerde bekletilir.



DENEYĐN SONUCU : Elma kokulu bir sabun 
elde edildi. Elma kokulu sabun 
yapımında,sabuna elma kokusunu veren 
madde olarak etil valerat esteri kullanıldı.

YORUM : Sabun eldesi 
esterlerin sabunlaşma 
reaksiyonuna dayanır.Sabun 
yapımıyla esterlerin 
sabunlaşma reaksiyonu 
görülmüş oldu.Ayrıca esterlerin 
hoş kokulu  maddeler oldukları 
tekrar edilmiş oldu.



DENEY 3 : ÇĐLEK KOKULU  MUM YAPIMI
DENEYĐN AMACI :

Mumlarında bir ester karışımı olduğunu öğrenmek.     
Esterlerin aroma özelliğini mum yapımında görmek.

ARAÇ-GEREÇLER : 
Stearin
Parafin
Çilek kokulu ester ( etil heksanoat )
KalıpKalıp
Fitil
Pens



DENEYĐN YAPILIŞI :Bir beher içerisine 
stearin konur.Parafin ilave etmeden önce 
koku maddesi eklenir.Parafin konur ve 
bundan sonra kontrollü ısıtma işlemi 
yapılır.Kalıba dökmeden önce fitil bir pens 
yardımıyla tutulur.Mum kalıba dökülür. 
Sertleşmesi için beklenir.

DENEYĐN SONUCU DENEYĐN SONUCU : Çilek kokulu bir 
mum elde edildi.Muma çilek kokusunu 
veren maddenin  etil heksanoat esteri 
olduğu gözlemlendi.

YORUM : Mum eldesiyle mumun yapısı öğrenildi.Ayrıca çilek 
kokusunun nedeninin ester olduğu öğrenildi.



Esterler uçucu ve hoş kokulu maddelerdir. Birçok meyve ve 
çiçeğin kokusu esterlerden kaynaklanır.Esterler bu 
özelliklerinden dolayı sabun ve mum yapımında, parfümlerde 
kullanılırlar.Bunlardan bazıları şunlardır:kullanılırlar.Bunlardan bazıları şunlardır:

Benzil asetat Armut,çilek,yasemin

Butil butirat ananas

Đsobutil asetat Kiraz,ahududu

Metil asetat nane

Etil butirat Muz,ananas,çilek



Esterler karboksilli asit türevleridir. Esterler bir 
karboksilli asit ve bir alkolün tepkimesinden oluşur.Bu 
tepkimede asit ve alkol molekülleri birleşirken bir su 
molekülü açığa çıkar.Bu reaksiyona esterleşme 
denir.Esterleşme tepkimeleri H+ iyonları tarafından 
katalizlenir.Bunun için en çok sülfürik asit kullanılır.

Etanoik asit       Metil alkol         Metil asetat



Ester reaksiyonları içinde esterlerin bazlarla olan reaksiyonuna 
sabunlaşma denir.Sabun eldesinin temelinde bu reaksiyon 
vardır.Kullanılan bazın çeşidine göre farklı sabunlar elde 
edilebilir. Örneğin;piyasada bulunan sabunların çoğunda 
sodyum hidroksit kullanılır. Potasyum hidroksit kullanılan 
sabunlar genellikle diğerlerine göre daha yumuşak olurlar ve 
arap sabunlarında bulunurlar. 

SABUNLAŞMA EVRESĐ



Konu sonunda bir quiz yapılabilir.Bu sınavla öğrencilerin
konuyla günlük yaşam arasında bir bağlantı kurup,
kuramadığı ve konuyu ne kadar özümsedikleri ölçülebilir.

Esterler hangi özelliklerinden dolayı sabun ve mum 
yapımında kullanılır?
Esterler sabun ve mum yapımı sırasında hangi Esterler sabun ve mum yapımı sırasında hangi 
basamaklarda ilave edilir?
Meyve ve çiçeklerden bu aroma nasıl elde edilir?
Ester eldesinde hangi maddeler kullanılır?Genel 
reaksiyonu yazınız.
Sabunlaşma olayının genel reaksiyonunu yazınız.

Öğrencilerin konu sonunda belirlenen hedeflere ne derece
ulaştığı ve uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi için bir
anket yapılabilir.



Tamamen

katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen

katılmıyorum

Konuyla 

ilgili 

kavramları 

anladım.

Yaptığımız 

deneylerle 

konu 

arasında arasında 

bağlantı 

kurabiliyor

um. 

Konuyla 

günlük 

hayat 

arasında 

bağlantı 

kurabilirim



Tamamen

katılıyorum

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen 

katılmıyorum

Konu 

başlangıcında 

sorulan sorular 

konuya olan 

merakımı 

arttırdı.

Grup çalışması 

yapmayı 

sevmiyorum

Bu konuyla 

ilgili başka bir 

deney 

yapabilirim.



Deneyler sonunda örümcek ağı uygulamasıyla bu konudaki 
uygulamalardaki bilgi ve beceri düzeyleri ölçülebilir.

ÖRNEK UYGULAMA

Alan 
bilgisi

Temin 
etme-
Temizleme

Deneysel
yetenek

Metodik el 
becerisi

Sosyal 
davranış

Temizleme





BĐLGĐ 
KAZANIMI

BĐLGĐ 
KULLANIMI

BĐLGĐ ĐLETĐŞĐMĐ BĐLGĐYLE 
DEĞERLENDĐRME

Günlük 
deneyimlerden 
kaynaklanan 
bilgiler ve 
anlayışlar

Günlük hayatta 

esterlerin hangi 

alanlarda 

kullanıldığını 

araştırmak.

Günlük yaşamda 

karşılaştığımız 

esterlerle ilgili sorular 

geliştirmek.

Esterleri meyve kokulu 

sabun ve mum 

yapımında koku veren 

madde olarak 

kullanmak.

Marketlerde bulunan 

farklı meyve kokulu 

sabun içeriklerini 

araştırma ve 

birbirleriyle 

karşılaştırma.

Koku  verme özelliği olan esterlerin 

başka hangi alanlarda 

kullanılabileceğini tahmin  etme.

Konu alanıyla ilgili 
bilgiler,kavramlar, 
modeller,metotlar

Meyve kabuğunda 

bulunan esterlerin 

eldesi deneyinin 

planlanması.

Esterlerin özelliklerini 

deneylerle görmek.

Esterlerin farklı elde 

yöntemlerini tespit 

etmek.

Esterlerin kokulu 

maddeler olduğunu 

öğrenmek için  farklı 

Bazı esterlerin sahip 

olduğu meyve 

kokuları tabloyla 

verilir.

Esterlerin elde 

edilmesi reaksiyonları 

Ester yapısındaki maddeleri ve 

esterlerin  çevreye zararlı maddeler 

olup,olmadığının  belirlenmesi.

deneylerle görmek.

Ester eldesi 

yöntemlerini 

öğrenmek.

öğrenmek için  farklı 

meyve kokularına sahip 

ester elde etmek. 

edilmesi reaksiyonları 

reaksiyon eşitlikleriyle 

açıklanır.

Bir şeyin nasıl 
yapılacağını 
bildiren teknik ve 
pratik bilgiler

Elma kokulu sabun 

ve çilek kokulu mum 

yapımı için deney 

planlama.

Su buharı destilasyon 

düzeneğini doğru 

kurma.

Meyve kokulu sabun ve 

mum yapımında esterin 

ekleneceği basamağı 

doğru belirleme.

Laboratuarda yapılan 

sabunların özellikleri 

hakkında tartışmak.

Deneyde kullanılan kimyasal 

maddelerle dikkatli çalışmak.

Kokulu sabunların incelenmesinde 

laboratuarda yapılan sabunların 

içeriğiyle piyasadaki sabunların 

içeriklerini karşılaştırma. 

Doğaya yansıyan 
bilgi ve kavramlar

Esterlerin günlük 

hayatta tükettiğimiz 

meyvelere koku 

veren maddeler 

olduğunu anlamak.

Esterlerin genel 

özelliklerinden 

faydalanarak günlük 

yaşamda hangi 

alanlarda

kullanıldığını 

açıklamak.

Günlük hayatta ve 

kimya dersinde 

esterler işlenirken 

kullanılan dilin 

birbirini desteklemesi.

Tasarlanan ester eldesi ve kokulu 

sabun ve mum yapımı deneylerinin 

dışında,günlük hayatla ilişkili farklı 

deneyler tasarlanması.


