
GERGERÇÇEKTEN KOLA EKTEN KOLA ĐĐÇÇMEK MEK 
ĐĐSTSTĐĐYORMSUNUZ?YORMSUNUZ?



KONU SEKONU SEÇÇĐĐMMĐĐ

KolanKolanıın in iççerieriğği , i , üüretimi, retimi, 
insan sainsan sağğllığıığına zararlarna zararlarıı

ve yararlarve yararlarıı



KKĐĐMYA  MYA  ĐĐLE LE ĐĐLGLGĐĐSSĐĐ

Kola kimyasal olarak asidik bir Kola kimyasal olarak asidik bir 

yapyapııdaddadıır. Ve bu nedenle r. Ve bu nedenle 

tahritahrişş edici bir edici bir öözellizelliğğe e 

sahiptir.sahiptir.



GGÜÜNLNLÜÜK HAYATLA K HAYATLA ĐĐLE LE ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐSSĐĐ

�� ĐĐnsan vnsan vüücudu belli bir pH aralcudu belli bir pH aralığıığına sahiptir. na sahiptir. 
Bu pH aralBu pH aralığıığında meydana gelecek nda meydana gelecek 
farklfarklıılalaşşmalar vmalar vüücudumuzda aksamalara ve cudumuzda aksamalara ve 
organ ve dokularda tahribata yol aorgan ve dokularda tahribata yol aççabilir. abilir. 
AyrAyrııca gca güünlnlüük hayatta tk hayatta tüükettikettiğğimiz birimiz birççok ok 
et et üürrüünnüü ve sebzeve sebze--meyve meyve üürrüünleri asidik nleri asidik 
yapyapııdaki farkldaki farklıı üürrüünlerle bozulmaya unlerle bozulmaya uğğrar. rar. 
Bu tahribata yol aBu tahribata yol aççan en ban en büüyyüük yapk yapıılardan lardan 
biride her gbiride her güün sn sııkkçça ta tüükettikettiğğimiz koladimiz koladıır.r.



TEORTEORĐĐK BK BĐĐLGLGĐĐ

�� Asitler ; suyla hidrojen iyonlarAsitler ; suyla hidrojen iyonlarıı üüreten reten 
hidrojen bilehidrojen bileşşimleridir. Hidrojen iyonlarimleridir. Hidrojen iyonlarıı
çöçözeltiyi asidik yapar. Asitler turnusol zeltiyi asidik yapar. Asitler turnusol 
kakağığıddıına kna kıırmrmıızzıı renk verir.renk verir.



GGüündelik endelik eşşyalaryalarıın n ççooğğu asitler iu asitler iççerir. erir. 
Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit 
bulunur. Farklbulunur. Farklıı asitler, limona, sirkeye, ekasitler, limona, sirkeye, ekşşi i 
elmaya ve elmaya ve şşerbete keskin taderbete keskin tadıınnıı verir. verir. 
AkAküüler, sler, süülflfüürik asit, midedeki sindirim rik asit, midedeki sindirim 
ssııvvıılarlarıı hidroklorik asit ihidroklorik asit iççerir. Asitler, suda erir. Asitler, suda 
eridieridiğğinde hidrojen iyonlarinde hidrojen iyonlarıı (H+) (H+) üüreten reten 
madde madde çöçözeltileridir. Asit maddelerin zeltileridir. Asit maddelerin ççooğğu, u, 
saf katsaf katıılar, slar, sııvvıılar ya da gazlar olarak lar ya da gazlar olarak 
bulunsa da, sadece suda eridibulunsa da, sadece suda eridiğğinde asit inde asit 
gibi tepkemi verir.gibi tepkemi verir.



�� ASIT TEPKIMELERIASIT TEPKIMELERI
Asitler, gAsitler, göösterge adsterge adıı verilen verilen öözel bir boya eklenerek tespit zel bir boya eklenerek tespit 

edilmektedir. edilmektedir. ÖÖrnerneğğin, turnusol kain, turnusol kağığıddıı asidi k asidi k çöçözeltilerde zeltilerde 
mordan kmordan kıırmrmıızzııya dya döönen bir gnen bir göösterge boyassterge boyasıı iiççerir. erir. 
Asitlerin Asitlerin ççooğğu, u, ççinko ve magnezyum gibi tepkimeli inko ve magnezyum gibi tepkimeli 
metallerle karmetallerle karışışttığıığında, hidrojen gaznda, hidrojen gazıı üüretir. Diretir. Diğğer bir test er bir test 
ise, asidi sodyum bikarbonatla (NaHCO3) karise, asidi sodyum bikarbonatla (NaHCO3) karışışttıırarak rarak 
uygulanuygulanıır. Gr. Güçüçllüü asitler, karbondioksit gazasitler, karbondioksit gazıı üüretilirken retilirken 
karkarışıışımmıı kkööppüürdetirrdetir..

�� ORGANIK ASITLERORGANIK ASITLER
Bitkiler ve hayvanlar, organik asitler adBitkiler ve hayvanlar, organik asitler adıı verilen verilen 

ççeeşşitli asidi k karbon bileitli asidi k karbon bileşşimleri imleri üüretir. Bunlarretir. Bunlarıın n 
ççooğğu zararsu zararsıızdzdıır; meyveye ve dir; meyveye ve diğğer yiyeceklere er yiyeceklere 
tat verir.tat verir.



�� INORGANIK ASITLERINORGANIK ASITLER
Minerallerden ve metal olmayan maddeler Minerallerden ve metal olmayan maddeler 

yapyapıılan asitlere, inorganik asitler adlan asitlere, inorganik asitler adıı verilir. verilir. 
YaygYaygıın inorganik asitler arasn inorganik asitler arasıında, nda, sulfiriksulfirik
(H,SO4), hidroklorik asit (HC!.), nitrik asit (H,SO4), hidroklorik asit (HC!.), nitrik asit 
ve fosforik asit (H3PO.) yer alve fosforik asit (H3PO.) yer alıır. Endr. Endüüstri stri 
her yher yııl bu asitlerden milyonlarca l bu asitlerden milyonlarca üüretir. retir. 
Bunlar plastik, lif, gBunlar plastik, lif, güübre, boya bre, boya 
kimyasallarkimyasallarıınnıın yapn yapıımmıında kullannda kullanııllıır. r. 
Konsantre inorganik asitler Konsantre inorganik asitler ççok ok 
aaşışındndıırrııccııddıır. Cilde ZG'; verebilir ve dir. Cilde ZG'; verebilir ve diğğer er 
metallerin imetallerin iççinde hinde hıızla eriyebilirler. zla eriyebilirler. 
HidroflorikHidroflorik asit (HF), camasit (HF), camıı bir e Dibir e Diğğer er 
inorganik asitler hiinorganik asitler hiçç tehlikeli detehlikeli değğildir.ildir.



�� Asitlerin baAsitlerin başşllııca ca öözellikleri zellikleri şşunlardunlardıır:r:
--TadlarTadlarıı ekekşşidir. idir. 
--Sulu Sulu çöçözeltileri elektrik akzeltileri elektrik akıımmıınnıı iletir. iletir. 
--Mavi Mavi turnusolturnusol kakağığıddıınnıın rengini kn rengini kıırmrmıızzııya ya ççevirirler. evirirler. 
--Metallerle tepkimeye girerek Metallerle tepkimeye girerek tuztuz+H2 +H2 ççııkartkartıırlar. rlar. 
--Suda Suda çöçözzüündndüükleri zamanki kleri zamanki iyonlaiyonlaşşma miktarlarma miktarlarıına na 

ggööre: re: 
�� Kuvvetli (tamamen iyonlaKuvvetli (tamamen iyonlaşşan)asitler (an)asitler (öörn:rn:HClHCl) ) 
�� ZayZayııf (tamamen iyonlaf (tamamen iyonlaşşamayan) asitler amayan) asitler 

((öörn:CH3COOH) olmak rn:CH3COOH) olmak üüzere ikiye ayrzere ikiye ayrııllıırlarrlar. . 



�� BazBazıı asitler:asitler:
-- formik asit: karformik asit: karııncada bulunan asittir. ncada bulunan asittir. 
-- asetik asit: sirkelerde bulunan asittir.asetik asit: sirkelerde bulunan asittir.
-- malik asit: elmada bulunur. malik asit: elmada bulunur. 
-- laktik asit: yolaktik asit: yoğğurtta bulunan asittir. urtta bulunan asittir. 
-- sitrik asit: limonda bulunur. sitrik asit: limonda bulunur. 
-- tartarik asit: tartarik asit: üüzzüümde bulunur. mde bulunur. 
-- bbüütiriktirik asit: tereyaasit: tereyağığında bulunur.nda bulunur.
-- karbonik asit: gazozda bulunur.karbonik asit: gazozda bulunur.
-- oleik asit: zeytin yaoleik asit: zeytin yağığında bulunur nda bulunur 



KOLAKOLA

�� CocaCoca ColaCola ĐĐlk defa 1886'da eczaclk defa 1886'da eczacıı John S. John S. 
PembertonPemberton taraftarafıından formndan formüüllüünde kokain adlnde kokain adlıı
uyuuyuşşturucu turucu maddenindemaddeninde olduolduğğu bir u bir şşurup urup şşeklinde eklinde 
üüretilen retilen colacola John S.John S.PembertonunPembertonun ööllüümmüü ile Asa ile Asa 
CandlerCandler cocacoca colancolanıınn haklarhaklarıınnıı 2 bin 300 dolara 2 bin 300 dolara 
satsatıın aldn aldıı ve 1892 yve 1892 yııllıında nda thethe cocacoca colacola companycompany
adladlıı firma kuruldu.Reklam adfirma kuruldu.Reklam adıı altaltıındaki gndaki göörsel rsel 
kitlesel telkinlerle insanlarkitlesel telkinlerle insanlarıın zihinlerine ''buz n zihinlerine ''buz 
gibi,nefis serinletici,hayatgibi,nefis serinletici,hayatıın tadn tadıı'' gibi tamamen '' gibi tamamen 
gergerççek dek dışıışı sunumlarla sunuldu isunumlarla sunuldu içç yapyapııssıı ise ise 
anlatanlatıılmaylmayııp saklandp saklandıı üüzerinde arazerinde araşşttıırma yapmak rma yapmak 
isteyen doktor yada baisteyen doktor yada başşka kimlikli araka kimlikli araşşttıırmacrmacıılara lara 
bu izin bu izin 
verilmedi ve verilmedi ve cocacoca colancolanıınn gergerççek yek yüüzzüü saklanarak saklanarak 
yaldyaldıızlzlıı sunumlarla zihinlere isunumlarla zihinlere işşlenmeye devam lenmeye devam 
edildi.edildi.





�� GerGerççekte ekte cocacoca colacola bilinenin aksine ibilinenin aksine iççerieriğğindeki indeki 
zararlzararlıı bilebileşşimler sebebiyle her aimler sebebiyle her aççııdan Mutlak dan Mutlak 
Manada zararlManada zararlıı bir ibir iççecektir.Gerecektir.Gerççek ek şşu ki u ki cocacoca colacola
iiççerieriğği itibari ile ilk i itibari ile ilk üüretim tarihinde iretim tarihinde iççerisinde kokain erisinde kokain 
adladlıı uyuuyuşşturucu turucu maddenindemaddeninde konulmaskonulmasıı ile ile 
babaşşlamlamışışttıır. Bir litre kolalr. Bir litre kolalıı iiççecek yaklaecek yaklaşışık 400 kalori k 400 kalori 
eeşşdedeğğeri eri şşeker, 0,15 gram kafein, deeker, 0,15 gram kafein, değğiişşik ik 
miktarlarda renk veren maddeler, orijinal tadmiktarlarda renk veren maddeler, orijinal tadıı
sasağğlayan kola layan kola öözzüü ve fosforik asit ive fosforik asit iççerir.Burada kola erir.Burada kola 
öözzüü diye sunulan uydurma isim idiye sunulan uydurma isim iççerieriğğindeki indeki 
uyuuyuşşturucu maddeler iturucu maddeler iççin gizleyici bir in gizleyici bir ççatatııddıır. kola r. kola 
babaşşllıı babaşışına bir kimyevi madde dena bir kimyevi madde değğildir ki onun ona ildir ki onun ona 
ait birde ait birde öözzüü olsun.Dikkat edilirse yolsun.Dikkat edilirse yüüksek oranda ksek oranda 
şşeker,kafein,boya maddeleri,fosforik asit ve benzeri eker,kafein,boya maddeleri,fosforik asit ve benzeri 
bbüüttüün in iççerieriğği sai sağğllıık ik iççin tamamen zararlin tamamen zararlıı
bilebileşşimlerdir.Kimlerdir.Kıısaca ssaca sııralanacak olursa ralanacak olursa cocacoca colacola ve ve 
benzeri gazlbenzeri gazlıı iiççeceklerin ieceklerin iççerisindeki bazerisindeki bazıı katkkatkıılar ve lar ve 
sebep olduklarsebep olduklarıı zararlar zararlar şşööyledir ; yledir ; 



�� 11--Fosforik asit: E338Fosforik asit: E338
Ancak saAncak sağğllıık k üüzerindeki etkileri tartzerindeki etkileri tartışıışılmaktadlmaktadıır. Keskin bir r. Keskin bir tadtad sasağğlar lar 
ve dive diğğer doer doğğal benzer al benzer tadtad vericilere nazaran bvericilere nazaran büüyyüük miktarlarda ve k miktarlarda ve 
ucuzca elde edilebildiucuzca elde edilebildiğği ii iççin in üüreticiler tarafreticiler tarafıından tercih edilmektedir. ndan tercih edilmektedir. 
GenGençç kadkadıınlarda, kemik gelinlarda, kemik gelişşiminde giminde gııda eksiklida eksikliğği ile ortaya i ile ortaya ççııkan kan 
osteoporoz hastalosteoporoz hastalığıığı riskini artriskini artıırmaktadrmaktadıır. Fosfor fazlalr. Fosfor fazlalığıığı, zay, zayııf kemik f kemik 
yoyoğğunluunluğğuna yol auna yol aççabilmektedir. Beslenme uzmanlarabilmektedir. Beslenme uzmanlarıı, v, vüücudun cudun 
kandaki fosforkandaki fosfor--kalsiyum iyonlarkalsiyum iyonlarıı arasarasıındaki dengeyi sndaki dengeyi süürdrdüürmeye rmeye 
ççalalışışttığıığınnıı belirtmektedirler. Fosfor fazlalbelirtmektedirler. Fosfor fazlalığıığı oluoluşşunca vunca vüücudun cudun 
kimyasal balans mekanizmaskimyasal balans mekanizmasıı bu dengeyi sbu dengeyi süürdrdüürebilmek irebilmek iççin in 
kemikteki kalsiyumun dkemikteki kalsiyumun dışışararıı ççııkarkarıılmaslmasıına yol ana yol aççar. Neticede fosforar. Neticede fosfor--
kalsiyum fazlaskalsiyum fazlasıı vvüücuttan dcuttan dışışararııya atya atııllıır ve geride gr ve geride göözenekli ve zenekli ve 
gittikgittikççe zaye zayııflayan bir kemik yapflayan bir kemik yapııssıı meydana gelir.Bmeydana gelir.Bööylece kemik ylece kemik 
kkıırrıılmalarlmalarıı olarak bilinen olaylar yaolarak bilinen olaylar yaşşanmaktadanmaktadıır. r. 



�� Fosforik asit Fosforik asit modekmodeküüllüü



�� Kafein: Kafein: 
Kafeinli maddelerin kullanKafeinli maddelerin kullanıımmıınnıın sonucunda karakteristik n sonucunda karakteristik 
etkiler, etkiler, 
huzursuzluk, sinirlilik, heyecan, uykusuzluk, yhuzursuzluk, sinirlilik, heyecan, uykusuzluk, yüüz kz kıızarzarııklklııllığıığı, , 
fazla idrar ve sindirim fazla idrar ve sindirim şşikâyetleri gibi rahatsikâyetleri gibi rahatsıızlzlııklardklardıır. Bu r. Bu 
semptomlar bazsemptomlar bazıı insanlarda, ginsanlarda, güünlnlüük 250 k 250 mgrmgr 'dan daha k'dan daha küçüüçük k 
dozajlarda tezahdozajlarda tezahüür edebilir. r edebilir. 
DiDiğğer bazer bazıılarlarıında ise daha ynda ise daha yüüksek dozlarda oluksek dozlarda oluşşur. Gur. Güünlnlüük 1gr k 1gr 
''llııkk dozlara dozlara ççııkkıılmaslmasıı halinde ise, kas halinde ise, kas seyirmesiseyirmesi, d, düüşşüünce ve nce ve 
konukonuşşmanmanıın dn düüzensiz akmaszensiz akmasıı, yorgunluk duymama ve , yorgunluk duymama ve 
fizikomotorfizikomotor acitasyonuacitasyonu oluoluşşabilir. Daha babilir. Daha büüyyüük dozlarda hafif k dozlarda hafif 
duyumsal rahatsduyumsal rahatsıızlzlııklar, kulak klar, kulak ççıınlamasnlamasıı, , ışığıışığın parlamasn parlamasıı gibi gibi 
rahatsrahatsıızlzlııklar rapor edilmiklar rapor edilmişştir. Kafeinin 10 tir. Kafeinin 10 gr'gr'ıı gegeççen dozu ile, en dozu ile, 
ani krizler, nefes alma gani krizler, nefes alma güçüçllüüğğüü ve ve ööllüümle sonumle sonuççlanmalar lanmalar 
oluoluşşabilir. Alabilir. Alıınan maddelerle girebilecek kafein miktarnan maddelerle girebilecek kafein miktarıınnıın n 
kabaca hesabkabaca hesabıınnıı şşööyle yapabiliriz. yle yapabiliriz. 
Bir bardak kahve yaklaBir bardak kahve yaklaşışık 100k 100--150 150 mgrmgr kafein ihtiva eder, bir kafein ihtiva eder, bir 
bardak bardak ççay yaray yarııssıı kadar, bir bardak kola ise 1/3 'kadar, bir bardak kola ise 1/3 'üü kadar kafein kadar kafein 
ihtiva ederihtiva eder



�� Kafeinin molekKafeinin moleküül modelil modeli



�� Bir bardak enerji iBir bardak enerji iççeceeceğğinde ise yaklainde ise yaklaşışık 100 k 100 mgrmgr
kafein alkafein alıınmnmışış olur. Reolur. Reççete ile satete ile satıılan kafeinli lan kafeinli 
ilailaççlar bir bardak kahvenin ihtiva ettilar bir bardak kahvenin ihtiva ettiğği kafeinin i kafeinin 
bir tam bir tam üçüçte biri ile bir bute biri ile bir buççuk arasuk arasıında nda 
dedeğğiişşmektedir. mektedir. ĐĐstisna olarak migren stisna olarak migren 
hastalhastalığıığı iiççin kullanin kullanıılan tabletlerin her biri 100 lan tabletlerin her biri 100 
mgrmgr kafein ihtiva ederler. kafein ihtiva ederler. 
Kafein, sindirim sistemi ve kalp rahatsKafein, sindirim sistemi ve kalp rahatsıızlzlııklarklarıınnıın n 
geligelişşmesine ve amesine ve ağığırlarlaşşmasmasıına neden olabilir. na neden olabilir. ÜÜst st 
karkarıın an ağğrrıılarlarıı, bazen , bazen peptikpeptik üülser ve lser ve 
kanamalar olukanamalar oluşşabilir. Ekstrem yabilir. Ekstrem yüüksek dozlarda ksek dozlarda 
ise ritim bozukluise ritim bozukluğğu eklenebilir, tansiyon du eklenebilir, tansiyon düüşşer ve er ve 
kan dolakan dolaşışımmıı durabilir. durabilir. 



�� Kafein maddesiKafein maddesi



�� Boya Maddesi Karamel (E150):Boya Maddesi Karamel (E150):

ŞŞekerin yavaekerin yavaşş şşartlarda 170 C dereceye kadar artlarda 170 C dereceye kadar 
ııssııttıılmaslmasıı sonucunda elde sonucunda elde 
edilir. Baedilir. Başşta kola olmak ta kola olmak üüzere zere ççeeşşitli meitli meşşrubat, rubat, 
şşekerleme, kek ve bazekerleme, kek ve bazıı
hamur ihamur işşlerinde boya maddesi olarak kullanlerinde boya maddesi olarak kullanııllıır. r. 

Avustralya Avustralya HiperaktivHiperaktiv ÇÇocuklarocuklarıı Koruma Koruma 
TeTeşşkilatkilatıı(HACSG)'(HACSG)'nana ggööre alerjik re alerjik 
bbüünyeli insanlarnyeli insanlarıın kan kaççıınmalarnmalarıı gerektigerektiğği ifade i ifade 
edilmektedir. edilmektedir. 



�� CO2 GazCO2 Gazıı: E290 (Karbondioksit) : E290 (Karbondioksit) 

SaSağğllığığa zararla zararlıı bir gazdbir gazdıır. Mer. Meşşrubatlarla rubatlarla 
aaşışırrıı miktarlarda almiktarlarda alıınmasnmasıı halinde halinde 
ççeeşşitli rahatsitli rahatsıızlzlııklara neden olur.kola ile klara neden olur.kola ile 
beraber yberaber yüüksek miktarlarda ksek miktarlarda 
alalıınan co2 gaznan co2 gazıı ani ani ööllüümlere sebep olur. mlere sebep olur. 



�� KarminKarmin: E120: E120

Renklendirici; bRenklendirici; bööceklerden elde edilir; ceklerden elde edilir; 
kozmetiklerde, kozmetiklerde, şşampoanlardaampoanlarda, k, kıırmrmıızzıı
elma sularelma sularıında, nda, şşekerlemelerde ve diekerlemelerde ve diğğer er 
ggııdalarda kullandalarda kullanııllıır; hassas ve r; hassas ve 
asmatikasmatik bbüünyelerde alerjik reaksiyonlara nyelerde alerjik reaksiyonlara 
sebebsebeb olabilir. Ayrolabilir. Ayrııca bir Mca bir Müüslslüüman man 
iiççin kesinlikle haramdin kesinlikle haramdıır. r. 



�� SSüünnîî TatlandTatlandıırrııccıılarlar: : AspartamAspartam E951, E951, AsesAsesüülfanlfan
E950, Sakarin E954 E950, Sakarin E954 

Toz ve sToz ve sııvvıı didiğğer bazer bazıı iiççecekler dede kullanecekler dede kullanııllıır.Bu r.Bu 
üürrüünlerde; nlerde; AspartamAspartam, , asesasesüülfamlfam ve sakarinin ve sakarinin 
kombinasyonu kullankombinasyonu kullanıılmaktadlmaktadıır. r. ŞŞeker hastalareker hastalarıınnıın n 
kullankullanıımmıı oldukoldukçça da düüşşüük olmask olmasıı ve kullanan insanlarve kullanan insanlarıın n 
yayaşş seviyelerinin yseviyelerinin yüüksek olmasksek olmasıına rana rağğmen men alzaymeralzaymer
riski oluriski oluşşturduturduğğu bildirilmektedir. Fakat iu bildirilmektedir. Fakat iççeceklerde eceklerde 
kullankullanıımmıı, , öözellikle zellikle aspartamaspartamıınn iiççinde bulunan inde bulunan fenilfenil
alalinalalin isimli amino isimli amino asitinasitin ççocuklarocuklarıın zeka gelin zeka gelişşimlerini imlerini 
olumsuz etkilediolumsuz etkilediğği klinik deneylerle kani klinik deneylerle kanııtlanmtlanmışışttıır. r. 



�� AspartamAspartam modekmodeküüllüü



�� MeanMean kköökküü bitkisibitkisi



Deney 1Deney 1

�� Deneyin adDeneyin adıı: Kolan: Kolanıın besin maddelerine n besin maddelerine 
zararlarzararlarıı

�� Deneyin amacDeneyin amacıı:Kolan:Kolanıın asidik n asidik öözellizelliğğinin inin 
besin maddelerinde besin maddelerinde çüçürrüümeye neden meye neden 
olduolduğğunu inceleyip gunu inceleyip göörmekrmek

�� AraAraçç ve gereve gereççler:ler:

--KabKab, kola, domates, kola, domates



�� Deneyin yapDeneyin yapııllışıışı::
BoBoşş bir kapa dilimlenmibir kapa dilimlenmişş halde halde 

domatesler koyulur. Arddomatesler koyulur. Ardıından ndan üüzerine zerine 
kola ilave edilerek 4 gkola ilave edilerek 4 güün boyunca n boyunca 
farklfarklıılalaşşmalar takip edilir.malar takip edilir.



1.gün







2.gun



4.gun



�� SonuSonuçç ve yorum : Bu deneyde kolanve yorum : Bu deneyde kolanıın n 
yapyapııssıında bulunana asidik yapnda bulunana asidik yapıılarlarıın n 
zamanla besin maddelerine zarar zamanla besin maddelerine zarar 
verdiklerini gverdiklerini göörebiliyoruzrebiliyoruz



Deney 2Deney 2

�� Deneyin adDeneyin adıı : Kola pas: Kola pasıı çöçözer mi?zer mi?

�� Deneyin amacDeneyin amacıı :Kolan:Kolanıın yapn yapııssıında bulunan nda bulunan 
asidik asidik öözelliklerin paslzelliklerin paslıı yapyapıılara etki edip lara etki edip 
temizleditemizlediğğini gini göörmekrmek

�� AraAraçç ve gereve gereççler:ler:

-- Kola, pamuk , paslKola, pamuk , paslıı ççivi yada vidaivi yada vida



�� Deneyin yapDeneyin yapııllışıışı: Pamuk al: Pamuk alıınarak narak üüststüüne ne 
koladan dkoladan döökküüllüür. Ardr. Ardıından paslndan paslıı durumdaki durumdaki 
ççivi yada vidaya sivi yada vidaya süürrüülerek delerek değğiişşim im 
ggöözlenir.zlenir.











�� SonuSonuçç ve yorum : Bu deneyimizde ve yorum : Bu deneyimizde 
koladaki asit ikoladaki asit iççeren bileeren bileşşiklerin pasiklerin pasıı bile bile 
çöçözdzdüüğğüünnüü ggöörrüüyoruz. Bu deney sayesinde yoruz. Bu deney sayesinde 
her gher güün tn tüükettikettiğğimiz kolanimiz kolanıın pasa etkisini n pasa etkisini 
ggöörrüüp vp vüücudumuza ne gibi zararlar cudumuza ne gibi zararlar 
verdiverdiğğini daha rahat anlayabiliriz.ini daha rahat anlayabiliriz.



Deney 3 Deney 3 

�� Deneyin adDeneyin adıı : Kola klozet temizler mi?: Kola klozet temizler mi?

�� Deneyin amacDeneyin amacıı : Kolan: Kolanıın tahrip ve n tahrip ve 
temizleme gtemizleme güüccüünnüün n ççamaamaşışır suyuna ne r suyuna ne 
kadar yakkadar yakıın oldun olduğğunu anlayabilmekunu anlayabilmek

�� AraAraçç ve gereve gereçç : kola, klozet, su: kola, klozet, su



�� Deneyin yapDeneyin yapııllışıışı : Temizlenmemi: Temizlenmemişş halde halde 
bulunan klozetin bulunan klozetin üüststüüne koladan dne koladan döökküüllüür.3 r.3 
saat kadar ssaat kadar süüre sonra klozete su dre sonra klozete su döökküülerek lerek 
temizlenip farkltemizlenip farklııllıık gk göörrüüllüürr











�� SonuSonuçç ve yorum : Bu deneyle kolanve yorum : Bu deneyle kolanıın n 
tahrip ve tahritahrip ve tahrişş etme etme öözellizelliğği i ççok net ok net 
şşekilde anlaekilde anlaşışılmaktadlmaktadıır.r.



ÜÜNNĐĐTE PLANI TE PLANI 

�� BBööllüüm Im I

�� Dersin AdDersin Adıı KimyaKimya

�� SSıınnııf 9/Ef 9/E

�� ÜÜnite Adnite Adıı : Asit ve bazlar : Asit ve bazlar 

�� ÖÖnerilen Snerilen Süüre: 3 ders saatire: 3 ders saati



BBööllüüm IIm II
HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR

�� HEDEF 1: KolanHEDEF 1: Kolanıın asidik yapn asidik yapııda olduda olduğğunu unu 
fark edebilmefark edebilme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR LAR 

1.1. Asit tanAsit tanıımmıınnıı yapabilmeyapabilme

2.2. KolanKolanıın yapn yapııssıında bulunan asit ve nda bulunan asit ve 
ttüürevlerini fark edebilmerevlerini fark edebilme



�� HEDEF 2: KolanHEDEF 2: Kolanıın yapn yapııssıına dikkat na dikkat ççekmeekme

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:
1.Kolan1.Kolanıın in iççerieriğğinde bulunan yapinde bulunan yapıılarlarıı

kavrayabilmekavrayabilme
2.Kafein, fosforik asit, boyar maddeler, 2.Kafein, fosforik asit, boyar maddeler, 

yapay tatlandyapay tatlandıırrııccıılarlarıı fark edebilmefark edebilme
3.Bunlar3.Bunlarıın yapn yapıılarlarıınnıın kavrayabilmen kavrayabilme



�� HEDEF 3 :KolanHEDEF 3 :Kolanıın zararlarn zararlarıınnıı farkfarkıına varmana varma

DAVRANIDAVRANIŞŞLAR:LAR:

1.Kolan1.Kolanıın insan hayatn insan hayatıına verdina verdiğği zararlari zararlarıı
fark edebilmefark edebilme

2.Kolan2.Kolanıın besin maddelerine verdin besin maddelerine verdiğği zararlari zararlarıı
fark edebilmefark edebilme

3.Kolan3.Kolanıın ban bağığımlmlııllıık yaptk yaptığıığınnıı fark edebilmefark edebilme



ÖÖğğretmeretme-- ÖÖğğrenmerenme-- YYööntem ve ntem ve 
TeknikleriTeknikleri

�� DDüüz anlatz anlatıım ym yööntemintemi

�� SoruSoru-- cevap teknicevap tekniğğii

�� GGöösterip yaptsterip yaptıırma yrma yööntemintemi



KullanKullanıılan Elan Eğğitim Teknolojileriitim Teknolojileri--
AraAraçç-- GereGereçç ve Kaynaklarve Kaynaklar

�� ÖÖğğretmenretmen ::

--Bilgisayar, TepegBilgisayar, Tepegööz, Tahta, Kimya z, Tahta, Kimya 
kitabkitabıı, Deney malzemeleri ( Kimyasal , Deney malzemeleri ( Kimyasal 
ve cam malzemeler), Kalem , Silve cam malzemeler), Kalem , Sil

�� ÖÖğğrencirenci ::

Ders kitabDers kitabıı,Defter,Kalem, Silgi,Defter,Kalem, Silgi



ÖÖğğrenmerenme-- ÖÖğğretme Etkinlikleriretme Etkinlikleri

�� Dikkati Dikkati ççekmeekme
Günlük hayatta kullandığımız 
bildiğiniz asit içeren içeçeklere
örnek verin diyerek öğrencilerin 
konuya ilgileri çekilir.



GGüüddüülemeleme

�� ÖÖğğrencilerin konuya ilgilerini rencilerin konuya ilgilerini ççekmek ekmek 
ve konu hakkve konu hakkıında bilgi sahibi nda bilgi sahibi 
olabilmeleri iolabilmeleri iççin gin güünlnlüük hayattan k hayattan 
konu ile ilgili konu ile ilgili öörnekler verilir ve konu rnekler verilir ve konu 
ileile iliilişşkisi kurdurulur.kisi kurdurulur.



�� Derse geDerse geççiişş ::
--Derse Derse ööğğrencilere kola irencilere kola iççip iip iççmediklerini ve mediklerini ve 

kolankolanıın yapn yapııssıında hangi maddelerin nda hangi maddelerin 
bulundubulunduğğunu sorarak baunu sorarak başşlayabilirizlayabiliriz

�� Bireysel Bireysel ööğğrenme etkinliklerirenme etkinlikleri
--ÖÖğğrencilere deney yaptrencilere deney yaptıırrııllıırr..
�� Grupla Grupla ööğğrenme etkinliklerirenme etkinlikleri ::
--ÖÖğğrenciler gruplara ayrrenciler gruplara ayrıılarak, bireysel larak, bireysel 

olarak yaptolarak yaptııklarklarıı deneylerin sonudeneylerin sonuççlarlarıınnıı
didiğğer grup arkadaer grup arkadaşşlarlarııyla karyla karşışılalaşşttıırmalarrmalarıı
sasağğlanlanıır. Farklr. Farklııllııklar var ise, nedenleri klar var ise, nedenleri 
tarttartışıışıllıır r 



BBÖÖLLÜÜM IIIM III

�� ÖÖllççmeme-- DeDeğğerlendirmeerlendirme : : ÖÖğğrencilere rencilere 
kola ve yapkola ve yapııssıı ile ilgili sorular sorarak ve ile ilgili sorular sorarak ve 
ayrayrııca konuyla ilgili deneyler hakkca konuyla ilgili deneyler hakkıında nda 
sorular sorup cevap vermeleri istenirsorular sorup cevap vermeleri istenir



BĐLGĐNĐN DAVRANIŞA DÖNÜŞÜM BASAMAKLARI

BECERĐ MATRĐKSĐ

BĐLGĐ
KAZANIMI

BĐLGĐ
KULLANIMI

BĐLGĐ
ĐLETĐŞĐMĐ

DEĞERLENDĐRME

♦Soru sorma
♦Algılama
♦Deney yapma
♦Alıştırma
♦Karşılaştırma 
yapma
♦Modellerle 
çalışma

♦Uygun madde ve 
araç seçimi
♦Tecrübeden 
faydalanma

♦Tartışma
♦Dinleme
♦Belgeleme
♦Sembol kullanma
♦Afiş tasarlama
♦Sunu
♦Grup çalışması

♦Öz eleştiri
♦Görüş anketi
♦Kendini 
değerlendirme
♦Empati kurma



Bilgi Bilgi ççeeşşitleriitleri Bilgi kazanmaBilgi kazanma Bilgi uygulamaBilgi uygulama Bilgi katmakBilgi katmak Bilginin Bilginin 
dedeğğerlendirilmesierlendirilmesi

GGüünlnlüük k 
alalışışkanlkanlııklarklarıın n 
temelindeki kavram temelindeki kavram 
ve bilgilerve bilgiler

AsitAsit iiççeren besinler eren besinler 
tercih edilme tercih edilme 
nedenleri ve nedenleri ve 
eksikliklerindeki eksikliklerindeki 
ggöözlemler zlemler 
araaraşşttıırrııldldıı

GGüünlnlüük yak yaşşamda amda 
kullankullanıılan asitli lan asitli 
iiççeceklere eceklere öörnekler rnekler 
verildiverildi

��KolanKolanıın n yapyapııssıı
tarttartışıışıldldıı..

asitasit iiççeren eren 
iiççeceklerineceklerin vvüücuda cuda 
olan etkileri olan etkileri 
dedeğğerlendirildi.erlendirildi.

ĐĐlgi tanlgi tanıım kavram m kavram 
model ve metotlara model ve metotlara 
babağğllıı bilgilerbilgiler

��KolanKolanıın yapn yapıımmıı
��KolanKolanıın vn vüücudacuda
��KolanKolanıın besinlere n besinlere 
etkisietkisi

FarklFarklıı iiççeceklerdeki eceklerdeki 
asidik yapasidik yapıılar lar 
incelendiincelendi

KolanKolanıın yapn yapıım m 
reaksiyonlarreaksiyonlarıı
ggöösterildisterildi

KolanKolanıın yapn yapııssıındaki ndaki 
kafeinin ve yapay kafeinin ve yapay 
tatlandtatlandıırrııccıılarlarıın n 
etkileri etkileri 
dedeğğerlendirildierlendirildi

Pratik teknik Pratik teknik 
bilgilerin bilgilerin ççeeşşit ve it ve 
bibiççimleri nasimleri nasııl l 
yapyapııldldıı??

Kola ilgili deneyler Kola ilgili deneyler 
dodoğğru yapru yapııldldıı
Besin maddesi ve Besin maddesi ve 
pas ve lavaboya pas ve lavaboya 
etkileri getkileri göözlemlendizlemlendi

Kafein yapay Kafein yapay 
tatlandtatlandıırrııccıı boyar boyar 
madde fosforik asit madde fosforik asit 
öözellikleri zellikleri 
aracaracııllığıığıyla yla 
öözdezdeşşleleşştirilditirildi

FarklFarklıı iiççeceklerdeki eceklerdeki 
asidik asidik öözellikler zellikler 
hakkhakkıında bilgi nda bilgi 
verildi ve Kolanverildi ve Kolanıın n 
hangi organa ve hangi organa ve 
hangi besin hangi besin 
maddesine ne gibi maddesine ne gibi 
zarar verdizarar verdiğği i 
aaççııklandklandıı..

KolanKolanıın vermin vermişş
olduolduğğu zarar ve u zarar ve 
tahribat anlatahribat anlaşışıldldıı..

YansYansııttıılan bilgi ve lan bilgi ve 
kavramlar kavramlar ççevre ve evre ve 
kimyakimya

GGüünlnlüük enerji k enerji 
ihtiyacihtiyacıımmıızzıı
karkarşışıladladığıığımmıız z 
iiççeceklerineceklerin yapyapıılarlarıı
araaraşşttıırrııldldıı

KimyanKimyanıın alt n alt 
dallardallarıında asitler nda asitler 
ve gve güünlnlüük hayata k hayata 

uygulanduygulandıı..

GGüünlnlüük konuk konuşşma ve ma ve 
teknik konuteknik konuşşmalarmalarıın n 
geligelişşimleri imleri 
incelendi.incelendi.

YansYansııttıılan bilgi ve lan bilgi ve 
kavramlar kavramlar ççevre ve evre ve 
kimya konusunda kimya konusunda 
dedeğğerlendirildi.erlendirildi.
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Alansal YeterlilikAlansal Yeterlilik

Deneysel KabiliyetDeneysel Kabiliyet

MetoMetott BecerisiBecerisiSosyal Sosyal ĐĐlilişşkilerkiler

TeminTemin-- TedarikTedarik

ÖRÜMCEK AGI MODELĐ DEGERLENDĐRME TABLOSU



UYGULAMA: UYGULAMA: 

�� ÖÖğğrencilere rencilere öönce konunun adnce konunun adıınnıı, kimyayla , kimyayla 
iliilişşkisini, gkisini, güünlnlüük hayattaki asitli ik hayattaki asitli iççecekleri anlatecekleri anlatıır r 
ve ve öörnekler veririm. Ardrnekler veririm. Ardıından  ders planndan  ders planıı
hazhazıırlayarak  burada rlayarak  burada ööğğrencileri konuyla ilgili rencileri konuyla ilgili 
hedef davranhedef davranışışlar, glar, güüddüüleme, konuya dikkat leme, konuya dikkat 
ççekme, kullanekme, kullanıılan ylan yööntem ve tekniklerden ntem ve tekniklerden 
bahsettim. Beceri matrisini uyguladbahsettim. Beceri matrisini uyguladıım. Ve m. Ve 
dedeğğerlendirme ierlendirme iççin in öörrüümcek amcek ağığı yyöönteminden nteminden 
yararlandyararlandıım. Teorik bilgiyi vererek, arkasm. Teorik bilgiyi vererek, arkasıından ndan 
deneyleri yaptdeneyleri yaptıırdrdıım. Son olarak sonum. Son olarak sonuçç ve ve 
dedeğğerlendirme yapterlendirme yaptıım.m.



SONUC VE DEGERLENDIRME:SONUC VE DEGERLENDIRME:

�� GGüünlnlüük yak yaşşantantıımmıızda zda ççooğğumuzun tumuzun tüükettikettiğği asitli ii asitli iççecekler ecekler 
vvüücudumuza ve besin maddelerine cudumuza ve besin maddelerine ççok bok büüyyüük zarar k zarar 
vermektedir. Bu nedenle bu ivermektedir. Bu nedenle bu iççecekleri ecekleri ççok bilinok bilinççli li 
ttüüketmeliyiz. ketmeliyiz. 

�� SSıınnııf if iççi yapi yapıılan tartlan tartışışmalar malar ööğğrencinin aktif olarak derse rencinin aktif olarak derse 
katkatııllıımmıınnıı sasağğlarken, sosyal becerisini ve aralarken, sosyal becerisini ve araşşttıırma rma 
yeteneyeteneğğini de geliini de gelişştiren tiren öönemli uygulamalardandnemli uygulamalardandıır. r. 
ÖÖzellikle kimya dersi hayatzellikle kimya dersi hayatıın in iççinden konularla inden konularla 
iliilişşkilendirilmelidir. Gkilendirilmelidir. Güünlnlüük yak yaşşamda kimya her an amda kimya her an 
karkarşışımmııza za ççııkmakta ve bkmakta ve bööylelikle kimyanylelikle kimyanıın n öönemi ortaya nemi ortaya 
ççııkmaktadkmaktadıır. r. 
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