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ÜÜÜÜZZZZÜÜÜÜM SUYUM M SUYUM M SUYUM M SUYUM 
NNNNĐĐĐĐYE     YE     YE     YE     
SSSSĐĐĐĐRKELERKELERKELERKELEŞŞŞŞTTTTĐĐĐĐ ?



GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAMDA KARAMDA KARŞŞIMIZA IMIZA 
ÇÇIKAN OLAY:  IKAN OLAY:  Evde Evde ÜÜzzüüm m 

Suyundan Sirke YapSuyundan Sirke Yapıımmıı

KKĐĐMYAYLA KONULARIYLA MYAYLA KONULARIYLA 
ĐĐLGLGĐĐSSĐĐ:  :  

Fermantasyon(Mayalanma)Fermantasyon(Mayalanma)



GGÜÜNLNLÜÜK YAK YAŞŞAM OLAYININ AM OLAYININ 
ANLATILMASI VE KANLATILMASI VE KĐĐMYA KONUSU MYA KONUSU ĐĐLE LE 
ĐĐLLĐŞĐŞKKĐĐSSĐĐ : : 

GGüünlnlüük yak yaşşamda samda sııkkçça kara karşışılalaşşttığıığımmıız ve z ve 
ççeeşşitli salata ve soslarda kullanitli salata ve soslarda kullanıılan sirkenin lan sirkenin 
yapyapıımmıı anlatanlatıılarak larak ööğğrencilere kimyasal bir rencilere kimyasal bir 
dedeğğiişşim olan im olan fermentasyonfermentasyon olayolayıı
aaççııklanacaktklanacaktıır.r.



�� SirkeSirke,, kimyasal ismi asetik asit olan gkimyasal ismi asetik asit olan güünlnlüük k 
yayaşşamda  amda  ççeeşşitli itli salata  salata  ve soslarda ve soslarda 
kullankullanıılan fermente bir lan fermente bir üürrüünnddüür.r.

�� ÇÇeeşşitli yaitli yaşş ve kuru meyvelerden sirke ve kuru meyvelerden sirke 
yapyapıılabilir.labilir.

�� ŞŞekerli meyvelerden sirke yapekerli meyvelerden sirke yapıımmıında nda 
birbirinden tamambirbirinden tamamııyla farklyla farklıı iki iki 
fermentasyonfermentasyon iişşlemi yer allemi yer alıır. r. 
–– 1.Alkol 1.Alkol fermentasyonufermentasyonu

–– 2.Asetik asit 2.Asetik asit fermentasyonufermentasyonu



� Oluşumun birinci aşamasında, etkin olan mayalar, şekeri etil 
alkole (etanola) dönüştürürler ki, bu dönüşüm mutlak 
oksijensiz (anerobik) bir ortam gerektirmektedir. Bu 
reaksiyon kimyasal olarak aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

C6H12O6 →2C2H5OH (Etil alkol)+2CO2

� Đkinci aşamada ise bakteriler , kendileri için en uygun 
sıcaklık derecesinde (28 - 30 °C civarlarında) ve oksijen 
varlığında (hava ile temas eden bir ortamda) etil alkolü, 
asetik aside parçalarlar. Bu reaksiyonu da kimyasal olarak 
şu şekilde özetleyebiliriz: 

C2H5OH + O2 → CH3COOH (Asetik asit) + H2O

� Sirke bakterileri havanın oksijeni yardımıyla alkolü okside 
ederek asetik aside çevirir.Kimyasal bakımdan asetik asit 
fermentasyonu bir oksidasyon olayıdır.



HEDEF DAVRANIHEDEF DAVRANIŞŞLARLAR

Hedef 1: Fermantasyonu kavrayabilme

Davranışlar: 

1. Fermantasyonu açıklar

2. Fermantasyon çeşitlerini açıklar.

3. Etil alkol fermantasyonunu açıklar

4. Laktik asit fermantasyonunu açıklar

Hedef 2: Sirkeyi  Ve Oluşumunu Kavrayabilme

Davranışlar:

1. Sirke ve oluşumunu  açıklar

2. Şekerli meyvelerden sirke yapımında yer alan fermentasyon anlatılır

3. Evde sirke yapımını açıklar

4. Sirke çeşitlerini açıklar

5. Sirkenin faydaları açıklanır



FERMANTASYONFERMANTASYON
� Fermantasyon; alkol, yoğurt, sirke, boza, turşu, ekmek, peynir gibi adı hemen akla 

gelen, gerçekte türü bunlarla sınırlı olmayan bir çok gıda maddesi üretiminde 
uygulanan  bir işlemdir. Halk dilinde karşılığı “mayalanma” ve “ihtimar”dır. 

� Fermentasyon = oksijensiz solunum = anaerob solunum = mayalanma 

� Bütün fermantasyon olayları sadece sitoplazmada gerçekleşir.

� 2 safhada gerçekleşir:

� 1) Glikoliz evresi  2) Son ürünlerin oluşma evresi

� Glikoliz evresi ,glikozun 2 mol piruvata kadar parçalanması olayıdır.Hücrenin 
stoplazmasında meydana gelir ve her canlıda ortaktır.Glikoliz evresi bütün 
fermentasyon olaylarında ortaktır. Glikolizden sonraki olaylar ise solunum 
çeşitlerinde farklılık gösterir.Çünkü görev alan enzimler farklıdır.Glikoliz evresi 
fermentasyon olaylarında enerjinin üretildiği kısımdır.



(http://www.(http://www.egitimportaliegitimportali.com/.com/zumrezumre/biyoloji/biyoloji_/biyoloji/biyoloji_gpgp_l3_h12._l3_h12.docdoc))



SON SON ÜÜRRÜÜNLERNLERĐĐN OLUN OLUŞŞMA EVRESMA EVRESĐĐ;;

�� PirPirüüvikvik asit her canlasit her canlıı ttüürrüünde en uygun atnde en uygun atıık k 
maddeye dmaddeye döönnüüşşttüürrüülerek vlerek vüücut dcut dışıışına atna atııllıır. Bu r. Bu 
ddöönnüüşşüümmüü sasağğlayan enzimlerde farkllayan enzimlerde farklııddıır. r. 
GlikolizdeGlikolizde ortama verilen ve NAD tarafortama verilen ve NAD tarafıından ndan 
tutulan hidrojenler bu safhada tekrar geri tutulan hidrojenler bu safhada tekrar geri 
alalıınarak kullannarak kullanııllıır. Bu kademelerde ATP r. Bu kademelerde ATP 
oluoluşşturulmaz ve harcanmaz. Fermantasyon turulmaz ve harcanmaz. Fermantasyon 
ççeeşşitleri oluitleri oluşşturulan son turulan son üürrüünlerin ismine gnlerin ismine gööre re 
adlandadlandıırrııllıır r 

�� OluOluşşan an pirpirüüvikvik asit canlasit canlıı ttüürlerine grlerine gööre asetik re asetik 
asit,laktik asit, etil alkol gibi deasit,laktik asit, etil alkol gibi değğiişşik bileik bileşşiklere iklere 
ddöönnüüşşttüürrüülebilir. lebilir. FarklFarklıı bilebileşşiklerin oluiklerin oluşşmasmasıınnıın n 
sebebi bundan sonraki reaksiyonlarda canlsebebi bundan sonraki reaksiyonlarda canlıı
ttüürlerine grlerine gööre farklre farklıı enzimlerin kullanenzimlerin kullanıılmaslmasııddıır.r.



FERMANTASYON FERMANTASYON ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ

1)Etil alkol Fermentasyonu;
Glikozun etil alkol ve CO2’ye 
kadar parçalanmasıdır. Maya 
hücrelerinde ve bazı bir 
hücrelilerde görülür.

• Glikoz + 2 ATP   →
2 Etil alkol + 2 CO2 + 
4 ATP (Net kazanç 2 ATP)

•C6H12O6+2ATP→2C2H5OH+
2CO2+4ATP



FERMANTASYON FERMANTASYON ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ

2)Laktik asit Fermentasyonu;

Piruvat omurgalıların iskelet kaslarında laktik asite, sirke bakterilerinde 
asetik asite parçalanır. Oksijen eksikliğinde veya yokluğunda ortamda 
hidrojen birikimi olur; meydana gelen piruvat bir hidrojen alıcısı olarak 
görev yapar ve laktik asite dönüşür. Bu bileşik kaslarda yorgunluğa sebep 
olur. Dinlenme anında kana geçer, karaciğere gider ve yeniden glikoza 
dönüştürülür.

� Glikoz + 2 ATP    → 2 Laktik asit(3 C’lu) + 4 ATP ( Net kazanç 2 ATP )

� C6H12O6 + 2ATP→ 2C3H6O3+ 4ATP



SSĐĐRKE NEDRKE NEDĐĐR?R?

�� Sirke, yemeklerde, salatalarda Sirke, yemeklerde, salatalarda 
tatlandtatlandıırrııccıı olarak veya salamura olarak veya salamura 
gibi   koruyucu olarak kullangibi   koruyucu olarak kullanıılan lan 
ekekşşi i üüzzüüm suyudur.m suyudur.

�� Sirke, Sirke, şşarabarabıın, dn, düüşşüük alkollk alkollüü
iiççkilerin veya kilerin veya şşekerli ve niekerli ve nişşastalastalıı
çöçözeltilerin mayalanmaszeltilerin mayalanmasııyla yla 
meydana gelen, asetik asit imeydana gelen, asetik asit iççeren eren 
sulu sulu çöçözeltidir.zeltidir.

�� Bilimsel incelemecileri Bilimsel incelemecileri LavoisierLavoisier, , 
ChaptalChaptal, , PersoonPersoon, , LiebigLiebig, , 
Pasteur'dPasteur'düürr. Sirkele. Sirkeleşşme, sirke me, sirke 
bakterisi (bakterisi (mycodermamycoderma acetiaceti) denen ) denen 
bir mikroorganizmanbir mikroorganizmanıın yaptn yaptığıığı bir bir 
mayalanmadmayalanmadıır. Sirke bakterisi r. Sirke bakterisi 
alkollalkollüü çöçözeltilerde gelizeltilerde gelişşir ve alkolir ve alkolüü
yyüükseltgeyerek asetik asit ve suya kseltgeyerek asetik asit ve suya 
ddöönnüüşşttüürrüür.r.



SSĐĐRKE YAPIMIRKE YAPIMI

•• Meyve sularMeyve sularıı ve ve 
meyve meyve 
ezmelerinden ezmelerinden 
asetik asit asetik asit 
şşeklinde sirke eklinde sirke 
üüretimi retimi ççok uzun ok uzun 
yyııllardan beri llardan beri 
yapyapıılmaktadlmaktadıır.r.



ŞŞekerli Meyvelerden Sirke Yapekerli Meyvelerden Sirke Yapıımmıında Birbirinden Tamamnda Birbirinden Tamamııyla yla 
FarklFarklıı ĐĐki ki FermentasyonFermentasyon ĐşĐşlemi Yer Allemi Yer Alıır:r:

–– 1.Alkol 1.Alkol fermentasyonufermentasyonu

–– 2.Asetik asit 2.Asetik asit fermentasyonufermentasyonu

�� ÖÖnce meyve ve nce meyve ve üüzzüüm m şışıralarralarıındaki ndaki 
şşeker alkole deker alkole dööndndüürrüüllüür. Bunu r. Bunu 
sasağğlayan mayalardlayan mayalardıır. Sonra olur. Sonra oluşşan an 
bu alkol sirke bakterileri asetik bu alkol sirke bakterileri asetik asiteasite
ddöönnüüşşttüürrüüllüürr



�� OluOluşşumun birinci aumun birinci aşşamasamasıında, etkin olan nda, etkin olan 
mayalar mayalar SaccharomycesSaccharomyces cinsi mayalar cinsi mayalar 
olup, bu mayalar olup, bu mayalar babaşşllııcalarcalarıı üüzzüüm ve m ve 
elma olmak elma olmak üüzere zere ççeeşşitli yaitli yaşş ve kuru ve kuru 
meyvelerde (incir, armut vb.) ve maltta meyvelerde (incir, armut vb.) ve maltta 
((ççimlenmiimlenmişş arpa) bulunan arpa) bulunan şşekerleri etil ekerleri etil 
alkole (etanola) dalkole (etanola) döönnüüşşttüürrüürler ki, bu rler ki, bu 
ddöönnüüşşüüm m mutlak oksijensiz (mutlak oksijensiz (anerobikanerobik) ) 
bir ortam gerektirmektedir. Bu reaksiyon bir ortam gerektirmektedir. Bu reaksiyon 
kimyasal olarak akimyasal olarak aşşaağığıdaki daki şşekilde ekilde 
öözetlenebilir:zetlenebilir:

CC66HH1212OO66 →→ 2C2C22HH55OH (Etil alkol)+2COOH (Etil alkol)+2CO22

�� ĐĐkinci akinci aşşamada ise amada ise ççeeşşitli itli AcetobacterAcetobacter
sppspp. t. tüürleri, kendileri irleri, kendileri iççin en uygun in en uygun 
ssııcaklcaklıık derecesinde (28 k derecesinde (28 -- 30 30 °°C C 
civarlarcivarlarıında) ve nda) ve oksijen varloksijen varlığıığındanda (hava (hava 
ile temas eden bir ortamda) etil alkolile temas eden bir ortamda) etil alkolüü, , 
asetik aside parasetik aside parççalarlar. Bu reaksiyonu alarlar. Bu reaksiyonu 
da kimyasal olarak da kimyasal olarak şşu u şşekilde ekilde 
öözetleyebiliriz: zetleyebiliriz: 

CC22HH55OH + OOH + O22→→ CHCH33COOH (Asetik asit) + HCOOH (Asetik asit) + H22OO



• Asetik asit fermentasyonu başlamadan alkol 
fermentasyonu bitmiş olmalıdır. 

• Sirke bakterileri havanın oksijeni yardımıyla alkolü
okside ederek asetik aside çevirir.

• Kimyasal bakımdan asetik asit fermentasyonu bir 
oksidasyon (dehidrogenasyon) olayıdır.

• Asetik asit biyosentezinde , ilk 
oksidasyon aşamasında etanol alkol dehidrogenaz
enzimine özgün NAD ve NADP'nin redüklenmesi ile 
aset aldehite oksitlenir. Đkinci oksidasyon ise aset
aldehit dehidrogenaz ile asit aldehit hidratın asetik 
asite oksidasyonudur. Sonuçta 1 mol etanolden 1 mol
asetik asit oluşur



� Sirke'nin "sirke" olarak nitelendirilebilmesi 
için içerdiği asetik asit miktarının en az % 4 
olması gerekmektedir. Sirke üretiminde 
yaygın olarak kullanılan Acetobacter spp. 
(Acetobacter acetogenum, Acetobacter curum
vb.) türlerinin yanında, Gluconobacter türleri 
de kullanılabilir. Sonuçta başlangıçta 
kullanılan meyve ve kullanılan bakteriye göre 
değişik aroma ve lezzetlerde sirke oluşur. 

� Geleneksel sirke üretiminde, meyve suyunda 
önce alkol fermentasyonu gerçekleştirilir ve 
ortamdaki alkol oranı % 11 - % 13 
düzeylerine çıkar. Bunu takiben oluşan etil 
alkol, asetik asit bakterileri tarafından asetik 
asite parçalanırlar. Bu yöntemle sirke üretimi 
oldukça yavaş gerçekleştiğinden ve oluşumun 
ilerleyen seviyelerinde yüzeyde bazı maya ve 
küflerin gelişmesine yol açacağından ve 
sirkenin lezzetini bozacağından pek tavsiye 
edilmez. Bir diğer metot, etil alkole dönüşmüş
meyve suyunu içeren sıvının kazana konup, 
üzerine aktif sirke bakterisi içeren sirke 
ilavesini kullanır ki bu metot yavaş metot 
olarak bilinir. Đlave edilecek sirke  toplam 
hacmin üçte biri kadar olmalıdır. 



EVDE SĐRKE YAPIMI

Sirke yapımında iki faktör çok önemlidir; 

• bakterilerin verimli çalışmasını sağlayacak sıcaklık 

• oksijen (havalanma).

Havayla teması arttırmak için mümkün olduğunca 
genişağızlı ve sığ bir kavanoz seçilir.



• Meyve suyu üstte boşluk kalacak şekilde kavanoza 
doldurulduktan sonra, meyve sineğinin geçemeyeceği, fakat 
havalanmanın sağlanabileceği temiz bir bez/tülbentle 
kavanozun ağzı kapatılır. Günde bir kez karıştırarak 
havalanmayı sağlamak sirkeleşmeyi hızlandırır. Sirkeleşme 
için ılık ( 15-25 C ) bir ortam tercih edilir ve kavanozlar 
güneş ışığından uzak, loş bir yerde saklanır. Kullanılacak 
kaplar cam veya ahşap olmalıdır, metal kap tavsiye edilmez. 

• Sirke üç- altı hafta içinde oluşur. Sirke kokusu alınmaya 
başlandığından itibaren, her gün tadarak istenilen tat ve asit 
derecesi (yüzde 4-8 asit oranı) elde edilene kadar işleme devam 
edilir. Elde edilen sirke fermantasyonun devamını engellemek 
için birkaç kat tülbentten, kahve filtresi vb. filtrelerden veya 
süzme yoğurt kesesinden geçirilerek iyice süzülür. Böylece 
meyve kalıntılarından arındırılır. Hava almasına olanak 
vermeyen ince uzun şişelere, tam dolacak şekilde 
aktarıldıktan sonra serin, loş, güneş ışığı almayan bir yerde 
saklanır 



SĐRKENĐN FAYDALARI

• (1) Sirke, ateş düşürücü, vücuda sakinlik ve ferahlık verici en 
zararsız maddedir.
(2) Ferahlatıcı kokusu sayesinde, baygınlıklarda hastayı
uyandırıcı tesire sahiptir.
(3) Kanı sulandırır.
(4) Safrayı keserek, safra akıntısını düzenler.
(5) Kanamaları kısa zamanda kestiği bazı kaynaklarda 
belirtilmektedir.
(6) Hıçkırıkların giderilmesine yardım eder. (Sirke suyuna 
batırılmış bir parça şeker, yavaş yavaş emilir.) 
(7) Sirke ile yapılacak gargara diş etlerini ve dişleri sağlığa 
kavuşturur.
(8) Sinemekiyle kaynatılıp içildiği takdirde, kabızlığa iyi 
geldiği kaynaklarda geçmektedir.



ÖĞRENME- ÖĞRETME 
ETKĐNLĐKLERĐ

• Güdüleme: Öğrencilere evde sirke yapımı hakkında ne bildikleri sorularak 
konuya dikkat çekilir .

• Keşfetme: Öğrencilerden evde nasıl sirke yapıldığını araştırmaları istenir  ve  
araştırmayı gerçekleştirmeleri için öğrenciler kütüphaneye ve internet 
araştırmalarına yönlendirilir. Sirkeleşme sürecinde hangi olayların meydana 
geldiğini bulmaları istenir.Böylelikle onların konuya olan merakları ve ilgileri 
arttırılır. Daha sonra onlardan da çevrelerinde karşılaştıkları buna benzer 
olayları sınıfta arkadaşlarıyla paylaşmaları istenir.

• Tartışma: Bu gibi olayların nasıl gerçekleştiğiyle ilgili sınıfta tartışma 
yöntemine başvurulabilinir. Bu sayede çeşitli fikirler üretebilinir ve konunun 
öğrenilmesine yönelik dikkat ve istekleri artar.

• Gözlem yapma: Konuyu destekleyecek gözlemler yaptırılabilinir ve elde edilen 
sonuçlar hakkında tartışma yapılır. Bunun için öğrencilere evde sirke 
yaptırılabilinir.Bunu da 2 aşamalı bir şekilde yaptırabiliriz :



�� 1.a1.aşşamadaamada üüzzüümlerin suyu smlerin suyu sııkkııllıır. r. ÇÇay ay 
bardabardağığına yada bir kavanoza bu meyve na yada bir kavanoza bu meyve 
suyu konulur.  Temiz bir bez/tsuyu konulur.  Temiz bir bez/tüülbentle lbentle 
kavanozun akavanozun ağğzzıı kapatkapatııllıır. Gr. Güünde bir kez nde bir kez 
karkarışışttıırrııllıır.r.

�� 2.2.aaşşamdaamda ise aynise aynıı iişşlemler yaplemler yapııllıır fakat r fakat 
üüzzüüm suyuna ilaveten zeytinyam suyuna ilaveten zeytinyağığı konulur .konulur .

�� ÖÖğğrencilerin her ikisini de inceleyip yorum rencilerin her ikisini de inceleyip yorum 
yapmalaryapmalarıı sasağğlanlanıır.r.



GGÖÖZLEM SONUCU:ZLEM SONUCU:

�� Sirke yapSirke yapıımmıında iki faktnda iki faktöör r ççok ok öönemlidir; nemlidir; 
�� bakterilerin verimli bakterilerin verimli ççalalışışmasmasıınnıı sasağğlayacak slayacak sııcaklcaklıık k 

ve de ve de 
�� oksijen (havalanma)oksijen (havalanma)
�� Bu deneydeki amaBu deneydeki amaçç ööğğrencilerin,sirkelerencilerin,sirkeleşşme me 

ssüürecinde oksijenin etkisini recinde oksijenin etkisini 
ggöörmeleridir.Zeytinyarmeleridir.Zeytinyağığı ile ile üüzzüüm suyu birbirine m suyu birbirine 
karkarışışmaz, zeytinyamaz, zeytinyağığınnıın yon yoğğunluunluğğu ku küçüüçük  k  
olduolduğğundan, undan, üüzzüüm suyu altta, yam suyu altta, yağğ yukarda yukarda 
kalkalıır.Yar.Yağğ, bakterilerin verimli , bakterilerin verimli ççalalışışmasmasıınnıı sasağğlayan layan 
oksijeni engellemioksijeni engellemişş olur.Bolur.Bööylece sirkeleylece sirkeleşşme daha me daha 
yavayavaşş ggöözlemlenir.zlemlenir.



ĐLK HALLERĐ:











ÖLÇME 
DEĞERLENDĐRME

• Konu sonunda öğrencilerin konuyu kavrayıp kavrayamadığını
ölçmek için soru- cevap yöntemi kullanılır.Öğrencilre şu 
sorular sorulabilinir:

1. Fermantasyon olayını açıklayınız ve günlük yaşamdan 
örnekler veriniz.

2. Şekerli meyvelerden sirke yapımındaki fermantasyon 
olaylarını ve hangi ürünlerin oluştuğunu yazınız

3. Sirke oluşumundaki kimyasal denklemleri yazınız.
4. Evde nasıl sirke yapılır?
5. Sirke yapımında hangi faktörler önemlidir?



BOŞLUK DOLDURMALI SORULAR

1. Fermantasyon ……….safhada gerçekleşir. 1)……evresi  2)………. Evresi

1. Şekerli meyvelerden sirke yapımında birbirinden tamamıyla farklı
iki fermentasyon işlemi yer alır. 

………… fermentasyonu
………….fermentasyonu

3.  mayalanma = ……… = ……… = …………

4. Glikozun pirüvik asite kadar yıkılışına ……………denir

5.Sütün peynir ve yoğurda dönüşmesi,üzümün şaraba, arpanın biraya 
dönüşmesi, hamurun mayalanması birer …………..  olayıdır.                      



SONUÇ:

• Günlük yaşamda karşılaştığımız çoğu olay biz 
farkında olmasak da aslında kimya ile 
ilişkilidir.Örneğin günlük yaşamda yemeklerde, 
salatalarda tatlandırıcı olarak kullandığımız  sirke, 
aslında fermantasyon sonucu oluşan bir karboksilli 
asittir. Yani aslında sirke oluşurken pek çok 
kimyasal olay ve de reaksiyon olmaktadır. Meyve 
suyundaki şeker fermantasyona uğrayarak önce 
alkole, sonra ise asetik asit  bakterileri sayesinde 
asetik asite, yani sirkeye dönüşür. Sirke bakterileri 
havanın oksijeni yardımıyla alkolü okside ederek 
asetik aside çevirir.Kimyasal bakımdan asetik asit 
fermentasyonu bir oksidasyon olayıdır.Görüldüğü
gibi kimya günlük yaşamda  karşımıza çıkmaktadır 
ve eğer çevremize bu açıdan bakarsak her şeyin 
daha fazla bilincinde olmuş oluruz.
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