
IZGARA ETLER    IZGARA ETLER    
KASEROJEN MKASEROJEN MĐĐDDĐĐR?R?



HEDEF VE DAVRANIHEDEF VE DAVRANIŞŞLARLAR
1)  G1)  Güünlnlüük hayattan konuyla ilgili bir k hayattan konuyla ilgili bir öörnek rnek verilirekverilirek kimya ve gkimya ve güünlnlüük k 

hayat ilihayat ilişşkisi olukisi oluşşturabilmek.turabilmek.
--Konuya uygun olarak Konuya uygun olarak ıızgara etlerin kanserojen etkilerinden ve zgara etlerin kanserojen etkilerinden ve 
bu kanserojen etkinin olubu kanserojen etkinin oluşşum sebeplerinden kum sebeplerinden kıısaca bahsedilir.saca bahsedilir.

2) Aromatik bile2) Aromatik bileşşikler konusunun  ikler konusunun  ööğğrenciye kavratrenciye kavratıılmaslmasıı
--Aromatik bileAromatik bileşşikler hakkikler hakkıında genel bilgi verilir.nda genel bilgi verilir.
--Aromatik bileAromatik bileşşiklerin adlandiklerin adlandıırrıılmaslmasıı anlatanlatııllıır.r.
--Aromatik bileAromatik bileşşiklerin tepkimeleri anlatiklerin tepkimeleri anlatııllıır.r.
--ÇÇok halkalok halkalıı aromatik bilearomatik bileşşikler anlatikler anlatııllıır.r.

3)3)ÖÖğğrencilerin bilerencilerin bileşşikleri isimlendirme konusundaki baikleri isimlendirme konusundaki başşararııssıı ööllçüçüllüür.r.
--BileBileşşiklerin isimlendirilmesi ile ilgili bir oyun oynaniklerin isimlendirilmesi ile ilgili bir oyun oynanıır. r. 



�� GGüünlnlüük Yak Yaşşam Olayam Olayıı::
�� YapYapıılan aralan araşşttıırmalara grmalara gööre yedire yediğğimiz imiz ıızgara etlerin kanserojen zgara etlerin kanserojen 

etkisinin olabileceetkisinin olabileceğği bulunmui bulunmuşştur. Izgara etlerin tur. Izgara etlerin kaserojenkaserojen
olabilmesinin sebebi bu etlerin piolabilmesinin sebebi bu etlerin pişşirilmesi sirilmesi sıırasrasıında ortaya nda ortaya ççııkan kan 
zararlzararlıı bilebileşşiklerdir.iklerdir.

�� Kimya Kimya ĐĐle le ĐĐlilişşkisi:kisi:
�� Aromatik bileAromatik bileşşikler yaikler yaşşam iam iççin in ççok gereklidir. Ancak bazok gereklidir. Ancak bazıı aromatik aromatik 

bilebileşşikler zehirlidir. ikler zehirlidir. BenzopirenBenzopiren de de ıızgara etler zgara etler üüzerinde bulunmuzerinde bulunmuşş
tehlikeli bir aromatik biletehlikeli bir aromatik bileşşiktir. Izgara siktir. Izgara sıırasrasıında olunda oluşşabilen bu abilen bu 
kanserojen yan kanserojen yan üürrüün  PAH (n  PAH (polipoli aromatik hidrokarbon) olarak aromatik hidrokarbon) olarak 
adlandadlandıırrıılan hidrokarbondur. Bu bilelan hidrokarbondur. Bu bileşşik etteki yaik etteki yağığın kn köömmüür veya r veya 
ssııcak ycak yüüzeye damlayzeye damlayııp, olup, oluşşan dumanla bu zararlan dumanla bu zararlıı maddelerin ete maddelerin ete 
tataşışınmasnmasıı ile, veya ile, veya ıızgara szgara sıırasrasıında donda doğğrudan yanan etin irudan yanan etin iççinde inde 
oluoluşşarak zarar verirler.arak zarar verirler.

�� Kimya KonusuKimya Konusu::
�� 10. s10. sıınnııf aromatik bilef aromatik bileşşikler konusuikler konusu
�� 2 ders saati2 ders saati



YapYapıılan aralan araşşttıırmalara grmalara gööre re 
yediyediğğimiz imiz ıızgara etlerin zgara etlerin 

kanserojen etkisinin olabilecekanserojen etkisinin olabileceğği i 
bulunmubulunmuşştur.tur.

IZGARA ETLERE BU IZGARA ETLERE BU ÖÖZELLZELLĐĞĐĐĞĐ
KAZANDIRAN NE OLABKAZANDIRAN NE OLABĐĐLLĐĐR?R?



�� Izgara etlerin Izgara etlerin kaserojenkaserojen etki yaratabilir.Sebebi etki yaratabilir.Sebebi 
ise bu etlerin piise bu etlerin pişşirilmesi sirilmesi sıırasrasıında ortaya nda ortaya ççııkan kan 
zararlzararlıı bir bilebir bileşşiktir.iktir.

�� Izgara sIzgara sıırasrasıında olunda oluşşabilen bu kanserojen yan abilen bu kanserojen yan 
üürrüün  PAH (n  PAH (polipoli aromatik hidrokarbon) olarak aromatik hidrokarbon) olarak 
adlandadlandıırrıılan lan benzopirenbenzopiren aromatik bilearomatik bileşşiiğğidir. Bu idir. Bu 
bilebileşşik etteki yaik etteki yağığın kn köömmüür veya sr veya sııcak ycak yüüzeye zeye 
damlaydamlayııp, olup, oluşşan dumanla bu zararlan dumanla bu zararlıı maddelerin maddelerin 
ete taete taşışınmasnmasıı ile, veya ile, veya ıızgara szgara sıırasrasıında donda doğğrudan rudan 
yanan etin iyanan etin iççinde oluinde oluşşur. Yendiur. Yendiğğinde sainde sağğllığıığımmıız z 
iiççin zararlin zararlıı olabilirler. olabilirler. 





Aromatik BileAromatik Bileşşiklerikler
�� Organik kimyada Organik kimyada ‘‘aromatikaromatik’’ kelimesi benzen ve kelimesi benzen ve 

benzene yapbenzene yapıısal olarak benzeyen bilesal olarak benzeyen bileşşikler iikler iççin in 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.

�� Benzen aromatik hidrokarbonlar olarak Benzen aromatik hidrokarbonlar olarak 
adlandadlandıırrıılan organik bilelan organik bileşşikler sikler sıınnııffıınnıın en basit n en basit 
üüyesidir.yesidir.

�� Bir Bir ççok aromatik hidrokarbon benzen, C 6H6  ok aromatik hidrokarbon benzen, C 6H6  
molekmoleküüllüüne dayandne dayandıırrııllıır. CnH2nr. CnH2n––6 genel form6 genel formüüllüü
ile gile göösterilir.sterilir.

�� Benzende C atomlarBenzende C atomlarıı arasarasıında nda üçüç tane tane ççift baift bağğ
vardvardıır. r. ÇÇift baift bağğlar teklar tek--ççiftift--tektek--ççift ift şşeklinde eklinde 
ssııralanmralanmışışttıır. Benzende 6 karbonlu bir halka r. Benzende 6 karbonlu bir halka 
vardvardıır.r.



�� Benzen halkasBenzen halkasıından hidrojen ndan hidrojen ççııkmaskmasııyla geriye yla geriye 
kalan kkalan kööke ke fenilfenil denir.denir.

�� ĐĐki ki fenilfenil grubu , grubu , bifenildebifenilde olduolduğğu gibi birbirine u gibi birbirine 
babağğlanabildilanabildiğği gibi, i gibi, şşekerlerin tanekerlerin tanıınmasnmasıında nda 
kullankullanıılan lan fenilhidazindefenilhidazinde olduolduğğu gibi ,bau gibi ,başşka ka 
gruplara da bagruplara da bağğlanabilirler. lanabilirler. 



Aromatik HidrokarbonlarAromatik Hidrokarbonlarıın n 
ĐĐsimlendirilmesisimlendirilmesi

�� MonosMonosüübstitbstitüüee benzenlerin benzenlerin 
adlandadlandıırrıılmaslmasıında benzen temel ad olarak nda benzen temel ad olarak 
alalıınnıır ve r ve ssüübstitbstitüüentent, , basitcebasitce bir bir öön ek ile n ek ile 
belirtilir.belirtilir.

�� FLOROBENZEN   KLOROBENZEN     NFLOROBENZEN   KLOROBENZEN     NĐĐTROBENZENTROBENZEN



Benzen molekülünden iki hidrojen atomu çıkarılıp yerine 
grupların bağlanmasıyla benzenin di türevleri oluşur.

"Orto" "meta" "para" olmak üzere üç tane izomeri vardır. 
Grupların birbirini takip eden karbonlara bağlanması

halindeki izomeri orto, bir atlayarak karbonlara yerleşmesi 
meta, karşılıklı karbonlarına yerleşmesi halindeki izomeri 

para olarak isimlendirilir.



�� Benzen halkasBenzen halkasıında ikiden fazla grup varsa, nda ikiden fazla grup varsa, 
bunlarbunlarıın konumlarn konumlarıı rakamlar kullanrakamlar kullanıılarak belirtilir. larak belirtilir. 
ÖÖrnerneğğin;in;

�� 1,2,31,2,3--TriklorbenzenTriklorbenzen

�� 1,2,41,2,4--TriklorobenzenTriklorobenzen









ÇÇok Halkalok Halkalıı Aromatik BileAromatik Bileşşiklerikler

�� ĐĐki veya daha ki veya daha ççok benzen halkasok benzen halkasıınnıın birlen birleşşmesiyle olumesiyle oluşşan an 
bilebileşşiklere iklere ‘‘bitibitişşik halkalik halkalıı aromatik bilearomatik bileşşiklerikler’’ denir.denir.

ANTRASENANTRASEN



�� NAFTALNAFTALĐĐNN



�� FENANTRENFENANTREN



�� BENZOPBENZOPĐĐRENREN

�� Uzun yUzun yııllardllardıır kr köömmüür katranr katranıı ile ile ççalalışışan kimselerde cilt an kimselerde cilt 
kanseri vakalarkanseri vakalarıınnıın fazla gn fazla göörrüülmesiyle, katranda bulunan bu lmesiyle, katranda bulunan bu 
bilebileşşiiğğin kanserojen olduin kanserojen olduğğu meydana u meydana ççııkmkmışışttıır. r. 

�� AyrAyrııca kca köömmüürde yaprde yapıılan lan ıızgara etlerde bu bilezgara etlerde bu bileşşik ik 
bulunmubulunmuşştur. Izgara yaptur. Izgara yapıılan etten klan etten köömmüüre damlayan yare damlayan yağğ
damlalardamlalarıı oluoluşşan dumanla birlikte ete taan dumanla birlikte ete taşışınnıır ya da direk r ya da direk 
etin ietin iççinde oluinde oluşşabilir.abilir.





�� DDöörtten fazla benzen halkasrtten fazla benzen halkasıı olan olan ççooğğu u ççok halkalok halkalıı
aromatik bilearomatik bileşşiklerin kanserojen etkileri vardiklerin kanserojen etkileri vardıır. r. 
VVüücudumuzda cudumuzda epoksitlereepoksitlere yyüükseltgenirler. Bu kseltgenirler. Bu 

epoksitlerdeepoksitlerde DNADNA’’ nnıınn yapyapııssıına katna katııllıırlar.rlar.

BenzopirenBenzopiren dioldiol--epoksideepokside yyüükseltgenirkseltgenir



�� BenzopirenBenzopiren, sigara duman, sigara dumanıı ve otomobil ve otomobil 
egzoz gazlaregzoz gazlarıında bulunmunda bulunmuşştur. Fosil tur. Fosil 
yakyakııtlartlarıın tam yanmamasn tam yanmamasıı sonucu da sonucu da 
bilebileşşik meydana gelir. ik meydana gelir. 



GGüünde bir paket sigara inde bir paket sigara iççen bir insanen bir insanıın 60mg n 60mg 
benzopirenbenzopiren aldaldığıığı hesaplanmhesaplanmışışttıır.r.



ÖÖĞĞRENME ve RENME ve ÖÖĞĞRETME RETME TEKNTEKNĐĐKLERiKLERi

GGüüddüülemeleme
DemonstrasyonDemonstrasyon
DDüüz anlatz anlatıımm
Oyun oynamaOyun oynama



AROMATAROMATĐĐK BK BĐĐLELEŞĐŞĐKLERKLERĐĐN N 
ĐĐSSĐĐMLERMLERĐĐNNĐĐ ÖÖĞĞRENEBRENEBĐĐLDLDĐĐK MK MĐĐ??



OYUN KURALLARIOYUN KURALLARI

1)S1)Sıınnııf iki yada f iki yada üçüç gruba bgruba bööllüünnüür.r.

2)Her gruba bir y2)Her gruba bir yüüzzüünde bilende bileşşiiğğin in şşekli diekli diğğer er 
yyüüzzüünde ismi olan kartlardan dande ismi olan kartlardan dağığıttııllıır.r.

3)Kartlar 3)Kartlar ççember oluember oluşşturacak turacak şşekilde, bileekilde, bileşşiiğğin in şşekli ekli 
yukaryukarııda bda bıırakrakıılarak masanlarak masanıın n üüzerine dizilir.zerine dizilir.

4)Her gruba bir zar ve her 4)Her gruba bir zar ve her ööğğrenciye birer pul renciye birer pul 
verilir.verilir.



KartKartıın n öön yn yüüzzüü KartKartıın arka yn arka yüüzzüü KartKartıın n öön yn yüüzzüü KartKartıın arka yn arka yüüzzüü



5)5)ÖÖğğrenciler srenciler sıırayla zar atarak rayla zar atarak üüzerine geldizerine geldiğği i 
bilebileşşiiğğin ismini bilmeye in ismini bilmeye ççalalışıışır.Biler.Bileşşiiğğin ismi in ismi 
arkasarkasıından kontrol edilir.ndan kontrol edilir.

6)6)ĐĐsmi bilinen kartlar kenara ayrsmi bilinen kartlar kenara ayrııllıır.r.ĐĐsmi smi 
bilinemeyen kartlar ise yerinde kalbilinemeyen kartlar ise yerinde kalıır.r.

7)Kartlar7)Kartlarıı öönce bitiren grup ise nce bitiren grup ise ööddüüllendirilir.llendirilir.



ÖÖllççme ve Deme ve Değğerlendirmeerlendirme

�� Aromatik bileAromatik bileşşiklerin tepkimelerinde girenler ve iklerin tepkimelerinde girenler ve üürrüünler ayrnler ayrıı ayrayrıı
yazyazıılarak larak ööğğrencilerden erencilerden eşşleleşştirmeleri istenebilir. tirmeleri istenebilir. 

�� AAşşaağığıdaki reaksiyonlardaki reaksiyonlarıı eeşşleleşştiriniz.tiriniz.
�� 1)                                                 2)1)                                                 2)

�� 3)3)



A)      C)                                                  B)A)      C)                                                  B)

C)C)

Cevaplar:Cevaplar:
11--CC
22--AA
33--BB



�� BoBoşşluk doldurma tekniluk doldurma tekniğği uygulanabilir. i uygulanabilir. 
�� --AAşşaağığıdaki bodaki boşşluklarluklarıı doldurunuz.doldurunuz.
�� 1)Aromatik hidrokarbonlar olarak adland1)Aromatik hidrokarbonlar olarak adlandıırrıılan lan 

organik bileorganik bileşşikler sikler sıınnııffıınnıın en basit n en basit üüyesi yesi ………’………’dirdir..
�� 2)Benzen halkas2)Benzen halkasıından hidrojen ndan hidrojen ççııkmaskmasııyla geriye yla geriye 

kalan kkalan kööke ke …………..denir...denir.
�� 3)Benzenin  "3)Benzenin  "ortoorto" "meta" "para" olmak " "meta" "para" olmak üüzere zere üçüç

tane izomeri vardtane izomeri vardıır. Gruplarr. Gruplarıın birbirini takip eden n birbirini takip eden 
karbonlara bakarbonlara bağğlanmaslanmasıı halindeki izomerihalindeki izomeri…………., bir ., bir 
atlayarak karbonlara yerleatlayarak karbonlara yerleşşmesimesi………………, kar, karşışıllııklklıı
karbonlarkarbonlarıına yerlena yerleşşmesi halindeki izomerimesi halindeki izomeri………….. .. 
olarak isimlendirilir.olarak isimlendirilir.

�� 4)Benzenin 4)Benzenin halojenlemehalojenleme tepkimesinde kataliztepkimesinde katalizöör r 
olarak olarak …………. kullan. kullanıılabilir.labilir.

�� Cevaplar:Cevaplar:
�� 1)Benzen1)Benzen
�� 2)2)FenilFenil
�� 3)a3)a--))ortoorto, b, b--)meta, c)para)meta, c)para
�� 4)4)FeFe



SonuSonuçç

�� SonuSonuçç olarak konu sonunda olarak konu sonunda ööğğrencinin aromatik rencinin aromatik 
bilebileşşik tanik tanıımmıınnıı dodoğğru olarak yapmasru olarak yapmasıı, aromatik , aromatik 
bilebileşşikleri adlandikleri adlandıırabilmesi, aromatik bilerabilmesi, aromatik bileşşiklerin iklerin 
tepkimelerini yazabilmesi ve tepkimelerini yazabilmesi ve ççok halkalok halkalıı aromatik aromatik 
bilebileşşiklerin bulunduklariklerin bulunduklarıı yerleri ve kullanyerleri ve kullanıım m 
alanlaralanlarıınnıı ssööyleyebilmesi beklenir.yleyebilmesi beklenir.



�� KAYNAKLAR:KAYNAKLAR:

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yyalaki/dersler/kimya4/organik6.phttp://yunus.hacettepe.edu.tr/~yyalaki/dersler/kimya4/organik6.pptpt
http://de.wikipedia.org/wiki/Benzopyrenhttp://de.wikipedia.org/wiki/Benzopyren
http://www.aof.edu.tr/kitap/ehsm/1222/unite14.pdfhttp://www.aof.edu.tr/kitap/ehsm/1222/unite14.pdf
http://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/63_9.pdfhttp://www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/mtadergi/63_9.pdf
ORGANORGANĐĐK KK KĐĐMYA (GRAHAM SOLOMONSMYA (GRAHAM SOLOMONS--CRAIG FRYHLE)CRAIG FRYHLE)



�� HAZIRLAYAN:NAZLI KIRCIHAZIRLAYAN:NAZLI KIRCI
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