
Et Yumurta gibi Protein 
Đçerikli Besinleri Neden 
Pişirmeden Yemiyoruz?



KONU

Proteinlerin doğal yapısı 
ve bu yapının bozulması



KĐMYA ĐLE OLAN ĐLĐŞKĐSĐ

Proteinlerin ikincil üçüncül ve 
dördüncül yapısını oluşturan bağların 
kopması(DENATÜRASYON)



GÜNDELĐK HAYATLA ĐLĐŞKĐSĐ
Proteinler kemikten 
saça, kandan beyine 
tüm dokularda 
bulunurlar; dokuların 
yenilenmesinde ve 
onarımında kullanılması 
ve çeşitli enzimler, ve çeşitli enzimler, 
hormonlar ve salgılar 
protein yapısındadır.



Đşte cevabımız

Proteinlerin belirli bir sıcaklık derecesinin üzerinde 
yapılarının bozulduğu bir gerçek. Hayvansal 
ürünlerin tamamının protein bakımından zengin 
olduğu da... Ancak vücudumuz, çoğu zaman 
proteinlerin kendisine değil, sadece yapı taşlarına 
ihtiyaç duyar. Yüksek sıcaklıkta proteinlerin ihtiyaç duyar. Yüksek sıcaklıkta proteinlerin 
yapısında bulunan bağlar zarar gördüğü için 
denatürasyon dediğimiz “doğal yapının bozulması” 
olayı görülür. Ancak proteinlerin yapıtaşları olan 
aminoasitler, serbest halde etin içeriğinde kalırlar. 
Vücudumuzun esas ihtiyaç duyduğu şey de, zaten 
bu aminoasitlerdir. 



TEORĐK BĐLGĐ
Amino Asitler, Peptitler ve Proteinler

Proteinler hücrelerde en çok bulunan 
moleküllerdir.. Tüm proteinler, ister en basit 
bakteride, ister en karmaşık canlıda olsun, 
aynı 20 aminoasit çeşidinin zincir şeklinde 
uçuca bağlanmasıyla oluşur. Bu yirmi 
aminoasidin farklı şekillerde dizilmesiyle 
enzimler, hormonlar, antikorlar, tüyler, enzimler, hormonlar, antikorlar, tüyler, 
örümcek ağları, kas, göz merceği, gergedan 
boynuzu gibi değişik ürünler oluşur.



Proteinlerin yapıtaşları olan 
aminoasitler ortak özellikler 
taşırlar. Hepsinde merkezi 
bir karbon atomu (alfa 
karbonu) vardır. Bu karbon 
dört bağ yapmıştır. Bir 
amino grubu (NH3+, bazik amino grubu (NH3+, bazik 
kısım), bir karboksil grubu 
(COO-, asidik kısım), bir 
hidrojen (H) ve her 
aminoasitte değişik olan R 
grubu ya da "yan grup". 
Canlılarda protein yapısına 
sadece L izomerleri katılır.



Aminoasitleri birbirlerinden ayıran kısım 
yan gruplarıydı. Yan gruplarına göre 
aminoasitleri sınıflamak mümkün. 
Polar olmayan (kutupsuz) yan gruplar 
içeren aminoasitler: içeren aminoasitler: 
Aromatik (halkasal) yan grubu olanlar:
Polar (kutuplu), fakat yüksüz yan grubu 
olanlar
Pozitif yüklü (Bazik) yan grubu olanlar
Negatif yüklü (Asidik) yan grubu olanlar 





Peptit bağı
Đki aminoasit molekülü 
peptit bağı denilen 
kovalent bağlanmayla 
dipeptit oluşturabilir. Üç 
aminoasit birleşirse 
tripeptit oluşur. On-onbeş 
aminoasite kadar oluşan aminoasite kadar oluşan 
peptitlere oligopeptit denir. 
Daha büyük zincirler için 
polipeptit ifadesi kullanılır. 
Protein ve polipeptit 
ifadeleri birbirinin yerine 
kullanılabilirse de genelde 
polipeptitler 100'den az 
aminoasit içerirler.



Peptit bağı oluşumu

Peptit bağı şu şekilde oluşur: Bir aminoasitin 
merkezi karbon atomuna bağlı karboksil grubu ile 
diğer aminoasidin hidroksil grubu birbirine 
bağlanır. Bu arada bir adet su molekülü açığa 
çıkar.
Doğadaki peptitler iki aminoasitten birkaç bin Doğadaki peptitler iki aminoasitten birkaç bin 
aminoasite kadar değişik uzunlukta olabilirler. Bazı 
proteinler tek bir polipeptit zincirinden ibaretken 
bazıları birden fazla polipeptitin kovalent olmayan 
bağlarla birleşmesiyle oluşurlar.
Pek çok protein sadece aminoasitlerden oluşur ve 
basit proteinler olarak adlandırılırlar. 



Proteinlerin yapısı 

Primer yapı: Proteinler gibi karmaşık 
moleküllerin yapısını anlamak için bir çeşit 
derecelendirmeye gitmek faydalı olur. 
Kovalent bağlarla bağlanmış aminoasit 
zinciri birincil (primer) yapıdır. Buradaki en zinciri birincil (primer) yapıdır. Buradaki en 
önemli özellik aminoasitlerin dizisidir. 
Sekonder yapı: Aminoasitler kısmen 
kararlı düzenlenmelerle tekrarlayan yapısal 
modeller oluşturur. Mesela sarmal yaparlar 
(alfa-heliks) ya da beta-yaprak denilen 
şekillere girerler. 



Üçüncül ve dördüncül yapı:

Polipeptitin normal üç boyutlu 
görüntüsüdür. Bir protein eğer iki ya 
da daha fazla polipeptitten da daha fazla polipeptitten 
oluşuyorsa, proteinin bu birleşik 
görüntüsüne dördüncül (kuartener) 
yapı denir.





Hidrojen bağı
Su molekülü bilindiği gibi; iki hidrojen 
atomuyla bir oksijen atomu 
arasındaki kovalent bağlarla 
kurulmuş olup; hidrojenin 
elektropozitif, oksijenin de 
elektronegatif eğilimlerini tatmin 
edebildiği, basit bir örnek molekül 
oluşturur. Bu molekülü oluşturmak 
üzere oksijene bir hidrojen atomu 
bağlandığında, hidrojenin etrafındaki 
elektron bulutu, oksijene doğru kayar 
ve bir bakıma, oksijenin 2p 
kabuğundaki elektronlardan biriyle kabuğundaki elektronlardan biriyle 
eşleşir. ‘Yalnız çift’ de denilen bu 
elektron ikilisi, zamanının çoğunu 
oksijene yakın konumlarda 
harcamakta ve eksi yüklü bir bölge 
oluşturmaktadır. Hidrojen atomu ise, 
artı yüklü bir bölge haline gelmiştir. 
Đkinci hidrojen atomu bağlandığında, 
benzer şekilde bir ‘yalnız çift’ daha 
oluşur. Dolayısıyla bir su 
molekülünde; iki ‘yalnız çift’ten 
oluşan eksi yüklü iki bölge ile, iki 
hidrojen atomundan oluşan artı yüklü 
iki bölge bulunur.





Şimdi bu molekülün etrafına, çok 
sayıda başka su molekülleri 
koymaya başlayalım. Hidrojen 
küçük bir atom olduğundan; artı 
yüküyle birlikte, dar bölgelere 
girebilir. Dolayısıyla, 
molekülümüzdeki hidrojenlerden 
birisi, komşu su moleküllerinden 
birindeki oksijenin yalnız 
çiftlerinden birine doğru 
çekilecektir. Bu durumda, artı 
yüklü minik hidrojen bölgesi bir yüklü minik hidrojen bölgesi bir 
bakıma; bu iki komşu molekülün, 
elektronegatif oksijen atomları 
arasında bir bağ oluşturmaktadır. 
Hidrojenin, iki elektronegatif atom 
arasında; ki bunlar genelde 
oksijen veya nitrojendir; kurduğu 
bu türden bağlara ‘hidrojen bağı’ 
denir. 



Deney-1:

Yumurta akı denatürasyonu

Amacı:Yumurta akındaki proteinin sıcaklık 
etkisiyle denatüre olması

Yapılışı: 250ml lik behere yarısına kadar su 
konur ve içerisine 1 yumurta akı eklenir. 
Beher elektrikli ısıtıcı üzerinde ısıtılır. 
Beyaz, katı bir kütle oluşuncaya kadar 
ısıtma işlemi devam eder.



Sonuç: 65 santi grad dereceye kadar 
ısıtılan yumurta akındaki peptit 
bağlarının kopluğu ortaya çıkar. Yani 
yumurta akı proteini denatüre olur.



Deney-2:

Süt de protein var mı?

Amaç:Asidik ortamda sütün 
denatüre olması

Yapılışı: 250ml’lik behere yarısına Yapılışı: 250ml’lik behere yarısına 
kadar süt konur ve üzerine 5-6M 
HCI asidi eklenir ve karıştırılır.



Sonuç:süt içerisinde protein bulunur ve 
bu protein asit etkisiyle denatüre olur.



Deney-3:

Gerçektende proteinlerin yapısında 
amino ve sülfit grupları var mı?

Amaç: Proteinlerin denatüre olmalarına 
sebep olan peptit bağlarının 
ispatlanmasıispatlanması

Araç-gereçler:Beher, pamuk, por.kroze, 
spatül,üçayak,piset,amyant tel

Kimyasallar: yumurta akı,NaOH kristali,

Kurşun asetat kağıdı,su,kons.HCI



SÜLFÜR ĐÇĐN SÜLFÜR ĐÇĐN 
Yapılışı: Yumurta akı beherdeki su ile karıştırılır ve süzülür.

Daha sonra krozeye konur ve üzerine cam huni ters olarak 
kapatılır ve bek alevinde ısılıtır.

Önce nemli turnusol kağıdı daha sonra nemli kurşun asetat 
kağıdı huninin ucuna tutulur.



Sonuç:Oluşan buhar t.kağıdını maviye, 
kurşun asetat kağıdını griden siyaha 
çevirmiştir.                    

H2S + Pb+ -----> PbS + 2 H+ 



AMĐNO GRUBU ĐÇĐN
YAPILIŞI: 

Behere 1ml yumurta akı 
çözeltisi ve 3-4 adet NaOH 
kristali konur ve ısıtılarak 
karıştırılır.

Oluşan buhar kırmızı turnusol 
kağıdına tutulur.



ÜNĐTE PLANI

Konu başlığı: Et Yumurta 
gibi Protein Đçerikli 
Besinleri Neden 
Pişirmeden Yemiyoruz?

Kimya konusuyla ilgisi: Kimya konusuyla ilgisi: 
Proteinlerin ikincil 
üçüncül ve dördüncül 
yapısını oluşturan 
bağların 
kopması(DENATÜRASYO
N)



Hedef ve Davranışlar

Hedef-1
Proteinlerin denatürasyonunu günlük hayatla ilişkilendirmek

-öğrencilere proteinler hakkındaki bilgileri kontrol edilir,
-protein içerikli besinlerin neden pişirilmeden yenilmediği sorulur ve araştırmaları 

istenir,
-günlük hayatla ve kimya ile ilişkisi açıklanır ve konu anlatılır
Hedef-2Hedef-2
Proteinlerin kimyasal yapısının açıklanması

- Proteinlerin temel bileşenlerinin açıklanması
- Amino asitlerin yapısının açıklanması 
- Peptit bağlarının açıklanması 
Hedef-3
Proteinlerin denatürasyonunun açıklanması

- Denatürasyonun tanımı yapılır
- Kimyasal açıdan açıklanması
- Denatüre edici etmenlerin açıklanması



Ders Süresi

Bu konun anlatımı
için uygun görülen 
ders saati  3 saat     ders saati  3 saat     
teorik ve 2 saatte
Pratik uygulamadır.



ÖĞRENME-ÖĞRETME            
ETKĐNLĐKLERĐ

A) Kullanılan eğitim 
teknolojileri:
Power point 
Video gösterimiVideo gösterimi
Bilgisayarlı öğrenme
Deney 

B) Kullanılan eğitim 
materyalleri:
Yazı tahtası
Modeller 
Asetatlar ve tepegöz



ÖĞRENME-ÖĞRETME ETKĐNLĐKLERĐ

Kullanılan öğretme 
etkinlikleri:
Anlatım 
Soru-cevap
DeneyDeney



Öğrenme Etkinlikleri

Öğrencilere 
gruplar halinde 
deney yaptırılır 
ve deneylerin ve deneylerin 

sonuçlarını diğer 
grup elemanları 
ile tartışmaları 

sağlanır.



EĞĐTĐM MATERYALLERĐ

Deneyde kullanılan araç-gereçler:
Deney-1: Bir adet beher, elektrikli ısıtıcı, 

baget,yumurta.

Deney-2: Bir adet beher,baget,HCIDeney-2: Bir adet beher,baget,HCI

Deney-3: Đki adet beher, porselen 
kroze, spatül, üç ayak, piset, amyant 
tel,yumurta akı,NaOH kristali, kurşun 
asetat kagıdı, su, der.HCI



Derste kullanılan araç-gereçler:

Bilgisayar 
Projeksiyon Projeksiyon 
Tepegöz 



ÖĞRENCĐYĐ GÜDÜLEME
Öğrencilerin konuya ilgilerini 

çekmek ve konu hakkında 
bilgi birikimlerini ölçmek için
et, yumurta gibi protein içerikli 
besinleri neden pişirmeden 
yemediğimizin cevabını yemediğimizin cevabını 
sınıfta tartışma konusu olarak 
seçerim. Diğer proteinli 
besinlerin neler olduğunu 
araştırmalarını isterim. 
Böylece günlük hayatla kimya 
arasında ilişki kurmaları 
beklenir.



ÖLÇME-DEĞERLENDĐRME

Bu konuda ölçme ve 
değerlendirme için açık değerlendirme için açık 
uçlu ve çoktan seçmeli
sorular uygun olabilir.



DERS PLANI

Beceri matriksinin  bu konunun 
işlenişinde öğrenci yeti ve becerisini işlenişinde öğrenci yeti ve becerisini 

geliştirecek bir yöntem olarak 
kullanılabileceğini uygun 

görmekteyim.



Bilginin     Bilginin     

Davranışa           Davranışa           

DönüşümüDönüşümü

BilgininBilginin
ÇeşitleriÇeşitleri

bilgi  kazanımıbilgi  kazanımı bilgi    bilgi    
kullanımıkullanımı

bilgi iletişimibilgi iletişimi bilgiyi    bilgiyi    
değerlendirmedeğerlendirme

günlük deneyimlerden günlük deneyimlerden 
kaynaklanan bilgiler kaynaklanan bilgiler 
ve anlayışlarve anlayışlar

Tükettiğimiz et, Tükettiğimiz et, 
süt,yumurta gibi süt,yumurta gibi 
protein içerikli protein içerikli 
besinlerin besinlerin 
pişirilmesinin pişirilmesinin 
sorgulanmasısorgulanması

Hangi besinin ve Hangi besinin ve 
ne kadar pişirilmesi ne kadar pişirilmesi 
gerektiği bilinerek gerektiği bilinerek 
bilinçli beslenme bilinçli beslenme 
konusunda bilgi konusunda bilgi 
sahibi olunur sahibi olunur 

Günlük hayatta Günlük hayatta 
tükettiğimiz tükettiğimiz 
besinlerdeki besinlerdeki 
proteinleri tür enerji ve proteinleri tür enerji ve 
önemi açısından önemi açısından 
kıyaslayabilmekıyaslayabilme

Aminoasit sekansı ve Aminoasit sekansı ve 
türlerinden dolayı türlerinden dolayı 
proteinlerin de farklı proteinlerin de farklı 
oluşları oluşları 

konu alanıyla ilgili konu alanıyla ilgili 
bilgiler, kavramlar, bilgiler, kavramlar, 
modeller, metodlarmodeller, metodlar

Sıcaklıkasit,baz,aSıcaklıkasit,baz,a
ğır metal gibi ğır metal gibi 
etkenlerin tanımı etkenlerin tanımı 

Farklı gıdaların Farklı gıdaların 
farklı etmenlerle farklı etmenlerle 
gösterdiği gösterdiği 

Konu yumurta akı Konu yumurta akı 
deneyi ile açıklanır. deneyi ile açıklanır. 
Bu deneyle Ph, asit Bu deneyle Ph, asit 

Denatüre edici Denatüre edici 
etmenler farklı da olsa etmenler farklı da olsa 
etki ettikleri kimyasal etki ettikleri kimyasal 

bilgiler, kavramlar, bilgiler, kavramlar, 
modeller, metodlarmodeller, metodlar etkenlerin tanımı etkenlerin tanımı 

ve hidrojen bağına ve hidrojen bağına 
etkisi, güncel etkisi, güncel 
hayattan örneklerhayattan örnekler

gösterdiği gösterdiği 
tepkimeleri tepkimeleri 
kıyaslamakıyaslama

Bu deneyle Ph, asit Bu deneyle Ph, asit 
baz,sıcaklık etkisini baz,sıcaklık etkisini 
ayrı ayrı gösterebiliriz.ayrı ayrı gösterebiliriz.

etki ettikleri kimyasal etki ettikleri kimyasal 
yapı aynıdır. Burada yapı aynıdır. Burada 
asıl olan hidrojen asıl olan hidrojen 
bağlarıdır.bağlarıdır.

bir işin nasıl bir işin nasıl 
yapılacağını bildiren yapılacağını bildiren 
teknik ve pratik teknik ve pratik 
bilgilerbilgiler

Molekül içi ve Molekül içi ve 
moleküller arası bağ moleküller arası bağ 
çeşitleri değişik çeşitleri değişik 
örnekler üzerinden örnekler üzerinden 
öğrenciye öğrenciye 
kazandırılır.kazandırılır.

Denatüre edici her Denatüre edici her 
bir etkenin hangi bir etkenin hangi 
tür bağa, ne şekilde tür bağa, ne şekilde 
etki ettiğinin etki ettiğinin 
bilinmesi bilinmesi 

Yumurta ve süt deneyleri Yumurta ve süt deneyleri 
ile gözlem ve teorik bilgiyi ile gözlem ve teorik bilgiyi 
birbiri ile kıyaslamak birbiri ile kıyaslamak 
buradaki kimyasal buradaki kimyasal 
değişimi daha iyi değişimi daha iyi 
kavramakkavramak

Proteinlerin Proteinlerin 
denatürasyonunda denatürasyonunda 
hangi tür bağların hangi tür bağların 
koparıldığının koparıldığının 
tartışılmasıtartışılması

doğaya yansıyan bilgi doğaya yansıyan bilgi 
ve kavramlarve kavramlar

Protein Protein 
ihtiyacımızın ihtiyacımızın 
hangi besinlerden hangi besinlerden 
ele ettiğimizin ele ettiğimizin 
araştırılmasıaraştırılması

Hangi tür proteinli Hangi tür proteinli 
besinleri pişirerek besinleri pişirerek 
tüketmemiz tüketmemiz 
gerektiğinin gerektiğinin 
tartışılması tartışılması 

Denatüre olan Denatüre olan 
yiyeceklerin sindirime yiyeceklerin sindirime 
ne gibi faydasının ne gibi faydasının 
olacağının ortaya olacağının ortaya 
cıkması cıkması 

Yiyeceklerin  bağ Yiyeceklerin  bağ 
yapılarının kısmen yapılarının kısmen 
kopması ve sindiriminin kopması ve sindiriminin 
kolaylaşmasının kolaylaşmasının 
kavranmasıkavranması
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Alansal Yeterlilik

Deneysel KabiliyetTemin- Tedarik

Şekildeki örümcek ağı modeli öğrencilerin yeti ve becerilerini ölçmek 
için kullanılabilecek bir ölçme-değerlendirme materyali olabilir

Metot BecerisiSosyal Đlişkiler



Sonuç ve Değerlendirme

Et, yumurta, süt gibi protein içerikli besinlerin 
pişirilmesinin sebeplerinden birinin  
proteinlerin denatürasyonu  olduğu 
araştırma ödevi ve deneylerle öğretilmiş 
olur.olur.

Proteinlerin canlılar; özellikle insanlar 
açısından önemi öğrenilmiş olur.

Yaptıkları çalışmalar öğrencilerin sosyal 
becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.


