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GÜNLÜK HAYAT ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ
Enzimlerin yaşamdaki yeri ve öneminin vurgulanmasını

sağlayan,3 farklı deney içeren bir uygulama ile; enzimlerin 
kullanım alanları, doğal olarak nerde bulunduklarının keşfi, 
işlevleri gibi konular vurgulanırken, kimyada enzimler konusuna 
farklı bir bakış açısı yaratılmış olur.

Mikrobiyal enzimlerin kullanım alanları
•süt ürünlerinin üretiminde, 
•biracılıkta, 
•etlerin işlenmesinde,
•deterjanlarda,
•meyve sularının berraklaştırılmasında, 
•fruktoz şurubu üetiminde kullanılmalarıyla gıda sektöründe,
•protein ve yağ artıklarını parçalamak üzere deterjan 
endüstrisinde, 
•deri ve dokuma ipliklerinin işlenmesini kolaylaştırarak tekstilde,



DERS SÜRESĐ:

•2 SAAT TEORĐK 
BĐLGĐ
•3 SAAT PRATĐK 
(uygulama)

ENZĐMLER, KĐMYASAL 
ÖZELLĐKLERĐ, 

ĐŞLEVLERĐ, ETKĐLERĐ VE 
ENZĐMLERĐN GÜNLÜK 
YAŞAMDA KULLANIM 

ALANLARI



•Enzim tanımı ve yapısal özelliklerinin kavranması
•Enzim çeşitlerinin kavranması
•Enzimler ve etkilerinin kimya açısından kavranması
•Enzim teknolojisinin kavranması
•Endüstride kullanılan enzim çeşitleri hakkında bilgi 
edinilmesi
•Biyokimya uygulamalarıın günlük yaşama kazandırdığı
avantajların kavranması
•Enzimlerle ilgili deneysel çalışmalar hakkında yeti ve 
becerinin kazanılması

HEDEFLER



DAVRANIŞLAR
•Enzim tanımı yapılır ve kavram haritası oluşturulur.
•Enzimlerin yapay olarak nasıl elde edildiği anlatılır. 
(hayvansal, bitkisel ve mikrobiyal yöntemlerle enzim 
kaynaklarından bahsedilir.)
•Enzim teknolojisi ile ilgili araştırmalar yapılır.
•Enzimlerin endüstride kullanım alanları hakkında afiş
hazırlanır.
•Deneylerle ilgili olarak selülaz, katalaz ve peptik 
enzimlerle ilgili tanımlar deneyler ile kavranır.
•Konunun günlük hayatla ilişkisini kurmak ve pratiğe 
dökmek amacıyla deney uygulamaları.





ÖĞRENME VE ÖĞRETME 
ETKĐNLĐKLERĐ

KULLANILAN ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ: Đnternet, 
bilgisayar, tepegöz,video gösterimi

KULLANILAN EĞĐTĐM MATERYALLERĐ: Çalışma kağıtları, 
konu ile ilgili kitaplar, cd’ler, ön test materyalleri, kavram 
haritaları, öğrencilerin kendilerinin hazırlayacakları afişler, 
anketler, değerlendirme amacı ile örümcek ağı modeli 



ÖĞRENCĐLERE KONU BAŞINDA DENEYLERLE 
ĐLGĐLĐ VERDĐĞĐMĐZ SORULAR ĐLK ETEPTA 
ÖĞRENCĐNĐN KAFASINI KARIŞTIRACAK VE 
BAŞKA SORULARI BERABERĐNDE GETĐRECEKTĐR. 
BU DURUM ÖĞRENCĐNĐN MERAK EDEREK ĐLGĐSĐ
KONUYA VERMESĐNE SEBEP OLUR



DERSE GĐRĐŞ: Enzimlerle ilgili 
yapılacak bir ön test 
öğrencilere yararlı olduğu 
kadar biz öğretmenlerinde 
strateji geliştirmesine 
oldukça yararlı olacaktır. 
Yapılan ön testin ardından 
öğrenciler 5’erli gruplara 
ayrılır ve her gruba farklı
bir endüstri ürününde 
kullanılan enzimleri 
fabrikalara bizzat giderek 
araştırmaları istenir. 
Endüstride kullanılan 
enzimlerin avantajlı ve 
dezavantajlı yönlerini not 
etmeleri istenir.



BĐLGĐ KULLANIMI: 
Bilgi kullanımı evresinde bu soruya araştırmalar sonucu bulunan yanıtlar ile 
yeni bir soru akla gelir; enzimlerin endüstrideki kullanımını basit bir deneyle 
ispatlayabilir miyiz? Bu soruyu deneye dönüştürme aşamasında öğrencilere 
deney malzemeleri verilip bu malzemelerin neden seçildiği konusunda sorular 
sorulabilir. Deneyden önce öğrencilerin sonuçları tahmin etmeye çalışmaları
istenebilir, bu uygulama öğrencilerin yaratıcılığını geliştirebilir. Deneyin 
yapılışı hakkında bilgi verilir ve öğrenciler deneyi tamamladıkların da 
onlardan sonucu değerlendirmeleri istenir. Çıkan sonuçların sebepleri 
tartışılır.



Öğrenciler yaptıkları araştırmaları sunarlar ve bir 
tartışma ortamında bu bilgilerden endüstride kullanılan 
enzimler hakkında edinilen tüm bilgiler ortak bir tabloda 
birleştirilir.
Öğrencilerden endüstride kullanılan enzimlerin, insan, 
çevre ve canlı yaşamına olumlu ve olumsuz etkilerini grup 
çalışmaları ve araştırmaları ile ortaya koymaları istenir. 
Bu amaçla öğrenciler tarafından hazırlanacak, 
bilgilendirici afişler öğrenci becerisini arttıracak bir 
diğer çalışma olacaktır. 



Yapılan tüm faaliyetler öğrenci grupları
tarafından rapor edilir ve hazırlanacak sunumlar 
ile diğer gruplar ile tartışılır. 

Bilgi iletişimi sayesinde öğrenciler diğer 
öğrencilerin düşüncelerinden faydalanmış, yeni 
fikirlere yelken açmış olurlar. Yaratıcılık 
potansiyeli arttırılmış olur.



SONUÇ: Deney sonunda ortaya çıkan sonuçlar ışığında 
deneyin günlük yaşam için ne gibi artılar kazandıracağı
tartışılır. Tartışma sonunda öğrencilerden bu uygulama 
sonunda kazanımları ile ilgili bir anketi doldurmaları istenir. 
Uygulamanın negatif yönlerinin öğrenciler tarafından 
eleştirilmesi istenir. Böylece uygulamada kalan boşluklar 
tamamlanabilir.



DENEY 1: ENZĐMLE ÇAMAŞIR YIKANIR MI?

DENEYĐN ADI: ÇAMAŞIR DETERJANLARINDAKĐ SELÜLAZ 
ENZĐMĐNĐN KEŞFĐ

DENEYĐN AMACI Bazı çamaşır deterjanlarında bulunan selülaz enziminin 
keşfedilmesi



DENEY ĐÇĐN GEREKLĐ MALZEMELER:
•Selülaz ve ağartıcı içeren Çamaşır deterjanı(1. 
tip)

•Renkliler için çamaşır deterjanı(selülaz içeren 
ancak ağartıcı içermeyen)(2.tip)
•Temel maddelerden oluşan deterjan(yün 
deterjanı gibi enzimsiz ve ağartıcı içeren)(3.tip)

•Kahverengi soğan kabuğu
•Destile su
•4 adet deney tüpü
•tüplük



1                  2                   3 4



Bütün deney tüplerine bir parça soğan kabuğu eklenir 
ve tüpler yarısına kadar su ile doldurulur. Birinci tüp 
karşılaştırma içindir ikinci deney tüpüne bir spatül 
1.tip çamaşır deterjanı, üçüncü deney tüpüne bir 
spatül 2.tip deterjan, dördüncü deney tüpüne yine bir 
spatül 3.tip deterjan eklenir ve iyice karıştırılır. En 
az bir gece bekletilir



SONUÇ VE AÇIKLAMA:
Soğan kabuklarında bulunan ve selülozu oluşturan hücrelerdeki renk 
maddesi sadece su ile de bir miktar açığa çıkar. Bu nedenle kontrol 
tüpünde açık kahve rengi gözlemlememiz doğaldır. 2. deney tüpünde 
ağartıcı nedeniyle renk oldukça açıktır. Selülaz enzimi soğan kabuklarını
bir miktar parçalamıştır ancak renk ağartıcı nedeniyle 
gözlenememektedir. 3.deney tüpünde selülaz enziminin varlığı; soğan 
kabuklarının bu enzimle parçalanarak renk maddesinin açığa çıkışı ve koyu 
kahve bir rengin ortaya çıkışı ile tespit edilmiştir. 4.deney tüpünde 
selülaz enzimi olmadığından normal suda soğan kabukları ne kadar renk 
açığa çıkardıysa o kadar renk açığa çıkmıştır.



DENEYĐN ADI: PEPTĐK ENZĐMLERĐN BERRAK MEYVE 
SUYU ELDESĐNDE KULLANIMI

DENEYĐN AMACI: Meyve sularının berraklaştırılması
için kullanılan peptik enzimlerin aktivitesinin 
keşfedilmesi.



DENEY ĐÇĐN GEREKLĐ
MALZEMELER:
•Blender
•Santrifüj
•Meyve suları için hazırlana 
ticari meyve suyu 
preparatından %2’lik enzim 
çözeltisi
•Elma
•45˚C’deki su banyosu
•Etil alkol-HCL çözeltisi(95 
ml %96’lık etil alkol + 5 ml % 
5’lik HCL) (alkol testi için)



DENEYĐN YAPLIŞI:
•Elma kabukları soyulur ve 
çekirdekleri ayıklanır. Küçük 
küçük dilimlenir.
•Elma dilimleri blender yardımı
ile parçalanır.(1/1 oranında su 
ile bu işlem yapılır)
•Sıvı kısım alınarak kaba filtre 
kâğıdından süzülür.



•Sıvı kısım 4 ayrı tüpe 
aktarılır.

•%2’lik enzim çözeltisinden 1. 
Tüpe 1ml, 2.tüpe 1.5ml, 3. 
Tüpe 2ml aktarılır. 4.tüp 
kontrol amaçlı olduğundan bu 
tüpe enzim çözeltisi 
eklenmez.



•Tüpler 45˚C’deki su banyosuna yerleştirilip 24 
saat süreyle bekletilir.
•24 saat sonra berraklaşmanın (depektinizasyon) 
tamamen gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak 
için alkol testi yapılabilir.
•Alkol testi: bir deney tüpüne 5ml meyve suyu 
aktarılır ve üzerine 10ml etil alkol-HCL çözeltisi 
eklenir ve tüp kuvvetlice çalkalanır. Kendi haline 
bırakılan tüpte 1dk içinde pektinin neden olduğu 
tortu belirmişse depektinizasyon tamamlanmamış

demektir.



SONUÇ: Peptik enzimler berrak 
meyve suyu eldesinde depektinizasyon 
aşamasında kullanılmaktadır. Bu amaçla 
endüstride değişik isimlerle 
pazarlanan ticari peptik enzim 
preparatları bulunmaktadır 
(pectinex,ultrazym gibi). Bu enzim 
preparatları aşağıda örneği verilen 
bazı peptik enzimlerin karışımı halinde 
hazırlanmakta ve piyasaya 
sunulmaktadır. 
-PTE: pektin transeliminaz
-PG: poligalaktorunaz
-PTEs: pektin transesteraz Bu 
enzimlerin optimum pH’sı 4-4.5 
arasındadır.



Meyvelerde bulunan pektin meyve suyunun berrak olmamasına 
sebep olur, fabrikalarda yapılan meyve sularında peptik 
enzimlerin yardımıyla berraklaştırma işlemi gerçekleştirilir. 
Öğrenciler içtikleri meyve sularını berraklaştırdıkların da, ve 
bunu bir enzim yardımıyla yaptıklarında, öğrenirken günlük 
hayatla ilişki de kurabileceklerdir. Enzimlerin aktiviteleri 
hakkındaki bilgileri hem görsellik yardımıyla hem de günlük 
hayatla bağlantısı ile daha akılda kalıcı ve daha öğretici 
olacaktır. Enzimlerin kullanım alanları hakkında ki bilgileri de 
gelişecektir.



DENEYĐN ADI: BĐTKĐSEL VE HAYVANSAL 
DOKULARDA ENZĐM VARLIĞININ SAPTANMASI

DENEYĐN AMACI: Çeşitli bitkisel ve hayvansal 
dokularda katalaz enziminin tespiti.



Biyolojik sistemlerde yer ala hemen her kimyasal 
reaksiyon özgül bir enzim tarafından katalizlenir. Bitki 
ve hayvan dokularında çeşit, sayı ve miktar bakımından 
farklı doğal enzimler bulunur. Örneğin; sütte katalaz, 
lipaz, fosfataz, amilaz, peroksidaz gibi doğal enzimler 
bulunur. Bu çalışmada bazı bitki ve hayvan dokularında 
doğal olarak bulunan katalaz enzimi ve reaksiyonu 
incelenecektir. Katalaz enzimi hidrojen peroksit’in su ve 
oksijene parçalanmasını katalizleyen bir enzimdir.

katalaz
H2O2 � H2O   +   O2



DENEY ĐÇĐN GEREKLĐ MALZEMELER
•5ml enjektör
•Porselen havan
•Deney tüpleri
•Terazi
•Mikropipet
•Patates,soğan,elma,kıyma,un örnekleri
•%3’lük hidrojen peroksit çözeltisi



DENEYĐN YAPILIŞI
•Her bir örnek ayra ayrı deney tüplerine konulur. 
•Örnekler deney tüpüne varsa kabukları soyularak ve ufak 
parçalara ayrılarak konulmalıdır. Çünkü yüzey alnı enzim 
aktivitesi ile doğru orantılıdır. 
•Sıvı örneklerde eşit miktarda deney tüplerine aktarılır.
•Deney tüplerine belirli miktarda hidrojen peroksit eklenir.
•Gaz oluşum süresi ölçülür.



•Kıymaya eklenen hidrojen peroksit 1-2 sn sonra gaz çıkışına 
sebep olur. Bu enzim oranının yüksek olduğunu gösterir.
•Un-patates-soğanda gerçekleşen reaksiyon 5-10 sn zaman 
almıştır. Enzim miktarı kıymaya göre daha azdır.
•Elma ile gerçekleşen reaksiyon 30 sn sürmüştür ve enzim 
miktarı oldukça düşüktür.

SONUÇ







•ÖĞRENCĐLERE ÖNCELĐKLE KONU ĐLE 
ĐLGĐLĐ BĐR ÖN TEST YAPARAK 
ÖĞRENCĐLERĐN KONU ĐLE ĐLGĐLĐ ÖN 
YARGILARI, DOĞRU VE YA YANLIŞ
BĐLGĐLERĐ TESPĐT EDĐLĐR.

•ÇALIŞMA YAPRAKLARIDAĞITILIR VE 
BUNLARIN GRUPÇA ARAŞTIRMA GEZĐLERĐ
DÜZENLENEREK DOLDURULMASI ĐSTENĐR 
VE BU ÇALIŞMA YAPRAKLARI 
DEĞERLENĐDĐRĐLĐR.

•ÖĞRENCĐLERE ĐNTERNET VE KÜTÜPHANE 
ARAŞTIRMALARI VERĐLĐR VE BU 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI ĐLE BĐRLĐKTE 
ONLARDAN GRUP ĐÇĐ ÇALIŞMALRINDA KĐ
MOTĐVASYONLARINI BĐR ANKTLE 
DEĞERLENDĐRMELERĐ ĐSTENĐR.



•KONU ĐLE ĐLGĐLĐ DENEYSEL BAŞARI 
ÇOK ÖNEMLĐDĐR VE BU BAŞARI 
ÖRÜMCEK AĞI MODELĐ ĐLE 
DEĞERLENDĐRĐLĐR.

•YAPILAN SUNUMLARIN 
DEĞERLENDĐRMESĐ
TAMAMLANDIKTAN SONRA 
YAPILACAK BĐR SON TEST 
ÖĞRENCĐNĐN KAT ETTĐĞĐ YOLU BĐZE 
GÖSTERECEKTĐR.

•ÖĞRENCĐLERĐN KONU SONUNDA 
BECERĐ MATRĐKSĐ ĐLE ÖĞRENME 
SÜRECĐ NĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
GERÇEKLEŞECEKTĐR.



YAPILAN TESTLER ĐÇĐN ÖRNEK SORULAR:

AÇIK UÇLU SORULAR;
1.ENDÜSTRĐYEL ENZĐMLERE 3 TANE ÖRNEK VERĐNĐZ?
2.ENZĐMLERĐN CANLI HAYATI ĐÇĐN ÖNEMĐ NEDĐR?
3.YAPAY OLARAK ENZĐMLER HANGĐ YÖNTEMLERLE ELDE EDĐLĐR?
TEST SORULARI:
1.AŞAĞIDAKĐLERDEN HANGĐSĐNE HĐDROJENPEROKSĐT EKLEDĐĞĐMĐZDE DAHA 
ÇOK KÖPÜRÜR?
A)ELMA B)UN C)SOĞAN D)KIYMA E)PATATES
1.HANGĐ ENZĐM MEYVE SULARININ BERRAKLAŞTIRILMASINDA KULLANILIR?
A)PEKTĐNAZ B)LAKTAZ C)LĐPAZ D)GALAKTAZ E)AMĐLAZ
1.AŞAĞIDAKĐLERDEN HANGĐSĐ/HANGĐLERĐ DOĞRUDUR?
•PEPTĐK ENZĐMLER ÇAMAŞIR DETERJANLARINDA KULLANILIR
•AMĐLAZ MYVE SULARINI BERRAKLAŞTIRIR
•ÇAMAŞIR DETERJANLARINDA SALÜLAZ VARDIR
•KATALAZ ĐÇECEKLERĐN BOZULMASINI ÖNLER
A)I-II B)I-III C)II-III D)III-IV E)II-III-IV
BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:
1.SELÜLAZ ……………. ADINDAKĐ BAKTERĐDEN ÜRETĐLĐR.
2.ENZĐMLERĐN ENDÜSTRĐYEL SÜREÇLERDE KULLANILMASI ĐŞLEMLERĐNE 
……………. DENĐR.
3.…………………, ……………… VE ………………….ENDÜSTRĐDE KULLANILAN ENZĐM 
KAYNAKLARIDIR.



GRUP DEĞERLENDĐRME ANKETĐ:
SINIF:
GRUP:
(LÜTFEN AŞAĞIDAKĐ SORULARI KENDĐNĐZ DIŞINDA GRUP 
ARKADAŞALRINIZI ELE ALARAK DEĞERLENDĐRĐNĐZ.)
SĐZCE…….
1.GRUPTA LĐDERLĐK KONUSUNDA EN BAŞARILI KĐMDĐR?
2.GRUP ĐÇĐ MOTĐVASYONU KĐM SAĞLIYOR?
3.GRUP ĐÇĐ ĐLETĐŞĐMDE KĐM DAHA BAŞARILI?
4.GRUP ĐÇĐ ĐLETĐŞĐMĐ KĐM AKSATIYOR?
5.GRUP ĐÇĐNDE HANGĐ KONULARDA ANLAŞMAZLIK ÇIKIYOR?
6.GRUP ÇALIŞMASINDA KĐM DAHA AZ ÇABA ÖSTERĐYOR?
7.ÇALIŞMALARI KĐM ZAMANINDA TAMAMLIYOR?
8.SOSYAL VE DENEYSEL BECERĐ GRUP ĐÇĐNDE KĐMLERE AĐT?
9.GRUP ÇALIŞMASI NEDEN ÖNEMLĐDĐR?

10.GRUP ÇALIŞMALARININ ÖĞRENME SÜRECĐNĐZDE NE GĐBĐ ETKĐLERĐ
OLDU?(+ VEYA-)
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ÖĞRENCĐ ĐÇĐN DENEYSEL BECERĐ PROFĐLĐNĐN SAPTANMASI: 



BECERĐ MATRĐKSĐ:



Bugün enzimler ekmek, Bira, peynir gibi gıdaların yapımında, 
çeşitli deterjan ve temizlik maddelerinin üretiminde, kağıt ve 
kumaş endüstrisinde yaygın bir şekilde kullanıldığı gibi tıpta teşhis 
ve tedavide de önemli rol oynamaktadır (Daniels, 1992). 
Endüstriyel alanda kullanılan enzimler genellikle 
mikroorganizmalardan elde edilmektedir. Bunun nedeni 
mikroorganizma kaynaklı enzimlerin bitkisel veya hayvansal 
kaynaklı enzimlere göre katalitik aktivitelerinin çok yüksek olması, 
istenmeyen yan ürün oluşturmamaları, daha stabil ve ucuz olmaları
ve fazla miktarda elde edilebilmeleridir (Wiseman, 1987) 

Hayat için bu kadar önemli olan enzimlerin kimya ve günlük 
hayat açısından ele alınması öğrencilerde konuya karşı bir ilgi ve 
merak oluşturacaktır.




