
Patates,havuç ve canlı dokulardaki katalaz enzimi 

ve görevleri



Kimya konusu ile ilişkisi

Biyokimyasal olaylarda enzimlerin görevleri
ve özellikleri



GGüünlnlüük Hayat k Hayat ĐĐle le ĐĐlilişşkisikisi

�� Patates,Patates,havuhavuççdada bulunan enzimler biyokatalizbulunan enzimler biyokatalizöör r 
ggöörevi yaparlar. Brevi yaparlar. Bööylece reaksiyonun yylece reaksiyonun yüürrüümesini mesini 
sasağğlarlar. Ayrlarlar. Ayrııca karacica karaciğğer gibi canler gibi canlıı dokularda da dokularda da 
biyokatalizbiyokatalizöörler vardrler vardıır. r. 



EnzimlerEnzimler

�� EnzimEnzim, (hemen hemen hepsi denilebilecek , (hemen hemen hepsi denilebilecek 
kadar bkadar büüyyüük k ççooğğunluunluğğu) u) proteinprotein yapyapııssıında nda 
olan, doolan, doğğal olarak yalnal olarak yalnıız z canlcanlıılarlar
taraftarafıından ndan sentezlenebilensentezlenebilen biyolojikbiyolojik
katalizkatalizöörlerdirrlerdir..



�� HHüücrecre iiççersinde meydana ersinde meydana 
gelen binlerce tepkimenin gelen binlerce tepkimenin 
hhıızzıınnıı ve ve öözgzgüüllllüüğğüünnüü
ddüüzenlerler. zenlerler. ÇÇok defa ok defa 
hhüücre dcre dışıışında da nda da 
etkinliklerini korurlar. Aynetkinliklerini korurlar. Aynıı
enzim farklenzim farklıı hhüücre veya cre veya 
doku tiplerinde de doku tiplerinde de 
katalizkatalizöör gr göörevi revi 
üüstlenebilir. Bu durumda stlenebilir. Bu durumda 
üçüç boyutlu yapboyutlu yapııssıı farklfarklıı, , 
ancak gancak göörevleri aynrevleri aynıı olan olan 
''izoenzimler'denizoenzimler'den ssööz z 
edilir. Canledilir. Canlıı hhüücrelerde crelerde 
tepkimeler kural olarak,0tepkimeler kural olarak,0--
50 50 00C; C; ççooğğunlukla da 20unlukla da 20--
42 42 00C arasC arasıında meydana nda meydana 
gelir.gelir.



Enzimlerin Enzimlerin ççooğğu u proteinprotein yapyapııssıındadndadıır ya da protein kr ya da protein kııssıım m 
bulundururlar. Enzimin etki ettibulundururlar. Enzimin etki ettiğği bilei bileşşiiğğe "e "SubstratSubstrat", ", 
enzimin saniyede etki ettienzimin saniyede etki ettiğği i substratsubstrat molekmoleküül sayl sayııssıına na 
""Enzimin Etkinlik DeEnzimin Etkinlik Değğeri=eri=TurnoverTurnover saysayııssıı" denir. " denir. 
Kuramsal olarak enzimli tepkimeler dKuramsal olarak enzimli tepkimeler döönnüüşşüümlmlüüddüür. r. 

Enzimler, aktivasyon enerjisini dEnzimler, aktivasyon enerjisini düüşşüürerek, zor ve uzun rerek, zor ve uzun 
ssüürede gerrede gerççekleekleşşecek olan tepkimeleri ecek olan tepkimeleri ççok kok kıısa ssa süürede rede 
ve az enerji harcanarak yapmayve az enerji harcanarak yapmayıı sasağğlarlar.larlar.



Enzimler bir biyokimyasal reaksiyonun Enzimler bir biyokimyasal reaksiyonun 
aktivasyon enerjisini daktivasyon enerjisini düüşşüürrüürler.rler.



�� ŞŞekil 7.10 da bir reaksiyonun (a) ekil 7.10 da bir reaksiyonun (a) enzimsiz enzimsiz ve ve 
(b)(b)enzimle enzimle yyüürrüüyyüüşşüü enerji diyagramenerji diyagramıı ile ile 
ggöösterilmektedir. sterilmektedir. 

�� GGöörrüüldldüüğğüü gibi, enzim kullangibi, enzim kullanııldldığıığında reaksiyon daha nda reaksiyon daha 
ddüüşşüük enerjili aktif kompleks k enerjili aktif kompleks iiççeren, deeren, değğiişşik bir gidiik bir gidişş
yolu ile geryolu ile gerççekleekleşşmektedir. Bu durumda dmektedir. Bu durumda düüşşüük k 
ssııcaklcaklııklarda bile, klarda bile, substratsubstrat taneciklerinin taneciklerinin ççok bok büüyyüük bir k bir 
kkıısmsmıı yeni enerji engelini (yeni enerji engelini (EEaa) ) aaşşabileceabileceğğinden inden üürrüünlerin nlerin 
oluoluşşumu gerumu gerççekleekleşşir. ir. ŞŞekilden gekilden göörrüülebilecelebileceğği gibi enzim i gibi enzim 
kullankullanıılmaslmasıı reaksiyon reaksiyon ııssııssıınnıı ((∆∆H) etkilememekteH) etkilememekte, her , her 
iki durumda da iki durumda da ∆∆H aynH aynıı dedeğğerde olmaktaderde olmaktadıır.r.



ŞŞimdi imdi ŞŞekil 7.9 da verilen ekil 7.9 da verilen öörnerneğği ele alali ele alalıım. Kendi boyuna km. Kendi boyuna kııyasla yasla 
fazlaca yfazlaca yüüksek bir potaya atksek bir potaya atışışlar yapan basketbol lar yapan basketbol ööğğrencisi bir rencisi bir ççocuk, ocuk, 

bbüüyyüük bir olask bir olasııllııkla kla ççok az sayok az sayıı yapacaktyapacaktıır (r (ŞŞekil7.9.a). Ancak pota ekil7.9.a). Ancak pota 
yyüüksekliksekliğğinin epeyce dinin epeyce düüşşüürrüüldldüüğğüü ikinci durumda (ikinci durumda (ŞŞekil 7.9.b) ekil 7.9.b) 

ççocuocuğğun atun atışışlarlarıınnıın n ççok daha bok daha büüyyüük bir kk bir kıısmsmıı potadan gepotadan geççebilir. ebilir. 
KuKuşşkusuz bir amaca ulakusuz bir amaca ulaşşma olasma olasııllığıığı,a,aşışılmaslmasıı gereken engeller gereken engeller 

kküçüüçüldldüükkççe artar.e artar.



�� ŞŞekil 7.9 Aekil 7.9 Aşışılmaslmasıı gereken engelin bgereken engelin büüyyüüklklüüğğüü ile ile 
bir amacbir amacıın gern gerççekleekleşşme olasme olasııllığıığı arasarasıındaki ters ndaki ters 
orantorantııllıı iliilişşki.ki.

�� (a) Pota kendi boyuna g(a) Pota kendi boyuna gööre fazlaca yre fazlaca yüüksekte ksekte 
olduolduğğundan undan ççocuocuğğun sayun sayıı yapma olasyapma olasııllığıığı
ddüüşşüüktktüür.r.

�� (b) Pota y(b) Pota yüüksekliksekliğği azalti azaltııldldığıığında nda ççocuocuğğun un 
atatışışlarlarıınnıın n ççok daha bok daha büüyyüük bir kk bir kıısmsmıı potadan potadan 
gegeççebilir.ebilir.



�� ŞŞimdi imdi ŞŞekil 7.9 ekil 7.9 dakidaki olayolayıın biyokimyasal reaksiyonlar ve n biyokimyasal reaksiyonlar ve üürrüünnüün n 
gergerççekleekleşşmesi ilimesi ilişşkisini dkisini düüşşüünelim. Potannelim. Potanıın fazlaca yn fazlaca yüüksekte ksekte 
bulundubulunduğğu u ŞŞekil 7.9.a da ekil 7.9.a da ççocuocuğğun atun atışışlarlarıınnıın n ççok azok azıı potadan potadan 
gegeççebiliyordu.ebiliyordu.

�� Bu bir biyokimyasal reaksiyonun, Bu bir biyokimyasal reaksiyonun, yyüüksek bir aktivasyon enerjisi ksek bir aktivasyon enerjisi 
engelinden engelinden dolaydolayıı, , ççok ok az sayaz sayııdaki etkin daki etkin ççarparpışışma ma sonucu sonucu ççok ok 
yavayavaşş ilerlemesine benzer. ilerlemesine benzer. ŞŞekil 7.9.b de ise pota ekil 7.9.b de ise pota ççocuocuğğun boyuna un boyuna 
ggööre pek yre pek yüüksek olmadksek olmadığıığından, ndan, ççok daha fazla atok daha fazla atışış saysayııya ya 
ddöönnüüşşebilmektedir.ebilmektedir.

�� Bu durum ise, bir biyokimyasal reaksiyonun Bu durum ise, bir biyokimyasal reaksiyonun aktivasyon enerjisinin aktivasyon enerjisinin 
bir enzim kullanarak dbir enzim kullanarak düüşşüürrüülmesiyle (katalizlenmesiyle) lmesiyle (katalizlenmesiyle) ççok ok 
daha fazla saydaha fazla sayııda etkin da etkin ççarparpışışma germa gerççekleekleşşmesi ve reaksiyonun mesi ve reaksiyonun 
hhıızlanmaszlanmasıınnıı andandıırrıırr..



Enzimler yapEnzimler yapıı olarak iki kolarak iki kııssıımda incelenir.Basit mda incelenir.Basit 
enzimler ve bileenzimler ve bileşşik enzimlerik enzimler

�� Basit Enzimler:Basit Enzimler: Sadece proteinden meydana Sadece proteinden meydana 
gelmigelmişş enzimlerdir.Bunlara en iyi enzimlerdir.Bunlara en iyi öörnek sindirim rnek sindirim 
enzimleri ve enzimleri ve üüreyi parreyi parççalayan alayan üüreazreaz
enzimleridir.Reaksiyon direk olarak protein enzimleridir.Reaksiyon direk olarak protein 
kkıısmsmıı taraftarafıından yndan yüürrüüttüüllüür. r. 

�� BileBileşşik Enzimler:ik Enzimler: BileBileşşik enzimler iki kik enzimler iki kııssıımdan mdan 
meydana gelir. meydana gelir. 

�� Protein + Vitaminler Protein + Vitaminler 

�� Protein + Mineral maddeler veya Protein + Mineral maddeler veya 
metal iyonlarmetal iyonlarııddıırr



Bu enzimlerin protein kBu enzimlerin protein kıısmsmıına na apoenzimapoenzim, vitamin , vitamin 
kkıısmsmıına na koenzimkoenzim veya veya prostatikprostatik grup denir. Metal iyonlargrup denir. Metal iyonlarıı
ve mineral maddeler gibi kve mineral maddeler gibi kııssıımlarmlarıına da enzim na da enzim 
aktivataktivatöörlerirleri denir. Biledenir. Bileşşik enzimler ayrik enzimler ayrıı ayrayrıı ggöörev rev 
yapamazlar. yapamazlar. ÇüÇünknküü enzimin etki ettienzimin etki ettiğği maddeyi protein i maddeyi protein 
kkıısmsmıı belirler. belirler. KoenzimKoenzim reaksiyonu gerreaksiyonu gerççekleekleşştirir. tirir. 

Organizmalarda vitamin veya metal iyonlarOrganizmalarda vitamin veya metal iyonlarıı eksik olursa eksik olursa 
protein kprotein kııssıımlarmlarıı reaksiyonu gerreaksiyonu gerççekleekleşştiremez. Bundan tiremez. Bundan 
dolaydolayıı canlcanlıı hastalanhastalanıır. Mesela gr. Mesela göözdeki zdeki A vitaminiA vitamini ggöörme rme 
reaksiyonlarreaksiyonlarıınnıı gergerççekleekleşştiren enzimin bir partiren enzimin bir parççasasııddıır. r. 
Yani Yani koenzimdirkoenzimdir. A vitamini olmasa reaksiyon . A vitamini olmasa reaksiyon 
gergerççekleekleşşmez ve mez ve gece kgece köörlrlüüğğüü ortaya ortaya ççııkar.kar.



�� CanlCanlııda her enzim proteinden da her enzim proteinden 
yapyapıılmlmışışttıır. Her protein bir r. Her protein bir gengen
taraftarafıından programlandndan programlandıırrıılarak larak 
ggöörevlendirilmirevlendirilmişştir, buna tir, buna bir gen bir bir gen bir 
enzim hipotezienzim hipotezi denir. Genler, denir. Genler, 
sentezletmisentezletmişş olduolduğğu proteine ne u proteine ne 
yapacayapacağığınnııdada şşifrelemiifrelemişştir. Baztir. Bazıı
enzimler yalnenzimler yalnıız proteinden oluz proteinden oluşşurken, urken, 
bazbazıılarlarıı, farkl, farklıı iki kiki kııssıımdan meydana mdan meydana 
gelmigelmişştir. Bunlartir. Bunlar ::

�� ApoenzimApoenzim KKıısmsmıı : ( enzimin protein : ( enzimin protein 
kkıısmsmıı) enzimin hangi ) enzimin hangi madddeyemadddeye etki etki 
edeceedeceğğini saptar. ini saptar. 

�� KoenzimKoenzim KKıısmsmıı : organik : organik ççooğğu defa u defa 
fosfattanfosfattan meydana gelmimeydana gelmişş, protein , protein 
kkıısmsmıına gna gööre re ççok daha kok daha küçüüçük molekk moleküüllllüü
bir kbir kııssıımdmdıır. Enzimde ir. Enzimde işşlev glev göören ve ren ve 
esas iesas işş yapan kyapan kııssıımdmdıır. Genellikle, r. Genellikle, 
bbüüttüün n vitaminlervitaminler hhüücrede enzimlerin crede enzimlerin 
koenzimkoenzim kkıısmsmıı olarak iolarak işş ggöörrüür. r. 



�� BazBazıı enzimler ise, ortama yalnenzimler ise, ortama yalnıız belli z belli 
iyonlar eklendiiyonlar eklendiğğinde etkindirler. inde etkindirler. 
CanlCanlıı bbüünyesinde bulunan eser nyesinde bulunan eser 
elementler (elementler (MnMn, , CuCu, , ZnZn, , FeFe,vs.) bu ,vs.) bu 
enzimatikenzimatik iişşlevlerde levlerde aktivataktivatöörr olarak olarak 
kullankullanııllıırlar. Bazen, enzimin irlar. Bazen, enzimin işş
ggöörebilmesi irebilmesi iççin bir metal iyonuna in bir metal iyonuna 
gereksinimi vardgereksinimi vardıır. Yani r. Yani koenzimkoenzim
metal iyonu ise buna "metal iyonu ise buna "KofaktKofaktöörr" " 
denir. Bazdenir. Bazıı durumlarda durumlarda koenzimkoenzim
apoenzimapoenzim kkıısmsmıına sna sııkkııca ca 
babağğlanmlanmışışttıır; bu bar; bu bağğlanan klanan kıısma sma 
""ProstetikProstetik grupgrup"; "; prostetikprostetik grupla grupla 
apoenzimapoenzim kkıısmsmıınnıın her ikisine birden n her ikisine birden 
""HoloenzimHoloenzim" denir." denir.





�� Enzimler; etki ettiEnzimler; etki ettiğği i 
maddenin sonuna "maddenin sonuna "asease=az" eki =az" eki 
getirilerek ya da katalizledigetirilerek ya da katalizlediğği i 
tepkimenin tepkimenin ççeeşşidine gidine gööre re 
adlandadlandıırrııllıırlar.rlar.

�� Enzimler genel olarak Enzimler genel olarak şşööyle yle 
ssıınnııflandflandıırrıılabilirler:labilirler:

�� OksidoredOksidoredüüktazlarktazlar
�� TransferazlarTransferazlar
�� HidrolazlarHidrolazlar
�� LiazlarLiazlar
�� ĐĐzomerazlarzomerazlar
�� LigazlarLigazlar ((SentetazlarSentetazlar) ) 



Enzim reaksiyonlarEnzim reaksiyonlarıınnıı etkileyen faktetkileyen faktöörlerrler

�� Enzimler kimyasal reaksiyonlarEnzimler kimyasal reaksiyonlarıı
gergerççekleekleşştirdiklerinde baztirdiklerinde bazıı faktfaktöörlerin etkisi altrlerin etkisi altıında nda 
kalkalıırlar. Bunlar;rlar. Bunlar;

�� IsIsıı: Her enzim : Her enzim reaksyonununreaksyonunun optimal bir optimal bir ııssıı
seviyesi vardseviyesi vardıır.r.ĐĐnsanda bu nsanda bu ııssıı 36,5 derecedir.0 36,5 derecedir.0 
derecede enzimler pasiftir.Ancak yapderecede enzimler pasiftir.Ancak yapıılarlarıı
bozulmaz.Canlbozulmaz.Canlııllııkta kaybedilmeyebilir.Genel kta kaybedilmeyebilir.Genel 
olarak enzimler 60 C de bozulurlar olarak enzimler 60 C de bozulurlar 

�� pHpH: (asitlik: (asitlik--bazlbazlıık orank oranıı): Her reaksiyonun ): Her reaksiyonun 
gergerççekleekleşşebilmesi ortamebilmesi ortamıın n pH'pH'ıınnıı belirleyen belli belirleyen belli 
oranda [[H+]] ve [[OHoranda [[H+]] ve [[OH--]] ]] iyonlariyonlarıı konsantrasyonu konsantrasyonu 
olmasolmasıına bana bağğllııddıır. r. 



�� SubstratSubstrat konsantrasyonukonsantrasyonu: Ortamda reaksiyon : Ortamda reaksiyon 
hhıızzıınnıı artartıırrııccıı yapyapıılardan biride enzim ve lardan biride enzim ve substratsubstrat
miktarmiktarııddıır.Her ikisinin miktarr.Her ikisinin miktarıı belirli oranlarda belirli oranlarda 
artartıırrııllıırsa reaksiyon hrsa reaksiyon hıızzıı ssüürekli artar. rekli artar. 

�� SuSu: Enzim reaksiyonunun ger: Enzim reaksiyonunun gerççekleekleşşebilmesi iebilmesi iççin in 
ortamda belirli oranda su olmasortamda belirli oranda su olmasıı gerekir. gerekir. ÇüÇünknküü
molekmoleküüllerin birbirine llerin birbirine ççarparak reaksiyonu arparak reaksiyonu 
gergerççekleekleşştirebilmesi itirebilmesi iççin hareketi sain hareketi sağğlayacak slayacak sııvvıı
bir ortambir ortamıın olmasn olmasıı gerekir. gerekir. TohumlardaTohumlarda su su 
miktarmiktarıı az olduaz olduğğundan reaksiyonlarda minimal undan reaksiyonlarda minimal 
seviyede gerseviyede gerççekleekleşşmektedir. mektedir. 



Enzimlerin Enzimlerin öözelliklerizellikleri

�� Biyolojik reaksiyonlarBiyolojik reaksiyonlarıın aktivasyon enerjisini dn aktivasyon enerjisini düüşşüürrüürler. rler. 
�� Enzim daima bir Enzim daima bir ççeeşşit reaksiyonu gerit reaksiyonu gerççekleekleşştirir. tirir. 
�� Enzimler aynEnzimler aynıı ttüür reaksiyonu bozulmadan tekrar tekrar r reaksiyonu bozulmadan tekrar tekrar 

yapabilirler.(55yapabilirler.(55°°ninnin altaltıında) nda) 
�� Enzimler gerEnzimler gerççekleekleşşecek reaksiyonun ecek reaksiyonun ççabuk dengeye abuk dengeye 

ulaulaşşmasmasıınnıı sasağğlar. lar. 
�� Enzimler cansEnzimler cansıız ortamda da gz ortamda da göörev yaparlar. rev yaparlar. 
�� Enzimler reaksiyonlarEnzimler reaksiyonlarıınnıı daima etki ettidaima etki ettiğği maddenin di maddenin dışış

yyüüzeyinden bazeyinden başşlatlatıırlar. rlar. ÖÖrnerneğğin, sindirim esnasin, sindirim esnasıında enda eğğer er 
besinler abesinler ağığızda ve zda ve midedemidede fiziksel olarak fiziksel olarak 
parparççalanmasaydalanmasaydıı sindirim sindirim ççok az gerok az gerççekleekleşşirdi. Enzimler irdi. Enzimler 
ddışış yyüüzeyden reaksiyonu bazeyden reaksiyonu başşlatarak sindirime de latarak sindirime de 
yardyardıımcmcıı olurlar. olurlar. 



�� KatalazKatalaz , protein yap, protein yapııssıında bol nda bol 
miktarda bulunan karakteristik bir miktarda bulunan karakteristik bir 
enzimdir. Bu enzim yaygenzimdir. Bu enzim yaygıın bir n bir 
şşekilde hayvan, bitki ve ekilde hayvan, bitki ve 
mikroorganizmada mevcuttur. mikroorganizmada mevcuttur. 
AyrAyrııca ca toksiktoksik hidrojen peroksidi hidrojen peroksidi 
hhüücrelerdencrelerden
uzaklauzaklaşşttıırmada da rmada da öönemli bir rol nemli bir rol 
oynar. Biyolojik ve biyokimyasal oynar. Biyolojik ve biyokimyasal 
sistemlerde sistemlerde katalazkatalaz antioksidantantioksidant
etkiye sahip enzimdir. etkiye sahip enzimdir. AntioksidantAntioksidant
savunma sistemi, hsavunma sistemi, hüücreyi serbest creyi serbest 
radikal veya diradikal veya diğğer reaktif er reaktif 
molekmoleküüllerin llerin oksidatifoksidatif hasarhasarıından ndan 
korur.  Serbest radikallerin zararlkorur.  Serbest radikallerin zararlıı
etkileri  hetkileri  hüücrelerdeki crelerdeki antioksidantantioksidant
savunma sistemleri tarafsavunma sistemleri tarafıından  ndan  
kontrol edilir. kontrol edilir. 



KatalazKatalaz enzimi hayvan enzimi hayvan 
hhüücrelerinin  crelerinin  öözellikle zellikle 
peroksizomperoksizom organellerindeorganellerinde de de 
yoyoğğun bir un bir şşekilde bulunur. ekilde bulunur. 
KatalazKatalazıınn canlcanlıı organizmanorganizmanıın n 
eritrosit, karacieritrosit, karaciğğer, ber, bööbrek, brek, 
kemik ilikemik iliğği ve i ve ççeeşşitli itli 
dokulardokularıında danda da
bulunur. Farelerde bu enzimin bulunur. Farelerde bu enzimin 
birbirççok ok şşekli saptanmekli saptanmışışttıır.Birr.Birççok ok 
ilailaçç ve kimyasal maddeler ve kimyasal maddeler 
vvüücudun belli organlarcudun belli organlarıında nda 
serbest radikal oluserbest radikal oluşşum hum hıızzıınnıı
artartıırabilir. Bu nedenle, rabilir. Bu nedenle, 
antioksidantantioksidant enzimler hem  enzimler hem  
hhüücrenin kararlcrenin kararlııllığıığınnıı
muhafazada hem de  serbest  muhafazada hem de  serbest  
radikalleri yok etmede radikalleri yok etmede ççok ok 
öönemlidir.nemlidir.







DENEYSEL UYGULAMALARDENEYSEL UYGULAMALAR

�� Deney 1Deney 1) ) Patates Patates ekstraktekstraktıındakindaki katalazlakatalazla
HH22OO22’’in hidroliz reaksiyonuin hidroliz reaksiyonu

�� BiyokatalizBiyokatalizöör olan r olan katalazkatalaz enzimi, tenzimi, tüüm aerobik m aerobik 
(ya(yaşşamlaramlarıı iiççin Oin O22 nini kullanan) mikroorganizma, kullanan) mikroorganizma, 
bitki ve hayvan hbitki ve hayvan hüücrelerinde bulunmaktadcrelerinde bulunmaktadıır. r. 
Metabolizmada Metabolizmada öönemli rolnemli rolüü olan olan katalazkatalaz enzimi enzimi 
metabolikmetabolik ara ara üürrüünlerden Hnlerden H22OO22 in in toksiktoksik etkisini etkisini 
hidrolizleyerekhidrolizleyerek giderir.giderir.



�� HH22OO2 2 katalazkatalaz HH22O  +  1/2OO  +  1/2O22

�� AmaAmaçç: : PatatesPatates’’dede bulunan bulunan katalazkatalaz enzimi enzimi 
katalizkatalizöörlrlüüğğüünde nde hidrojenperoksithidrojenperoksit’’inin
parparççalanmasalanmasıınnıı ggööstermek.stermek.



Gerekli malzeme ve Gerekli malzeme ve çöçözeltiler:zeltiler:

�� Cam kaseCam kase

�� TutaTutaçç

�� BeherBeher

�� % 3 l% 3 lüük k hidrojenperoksithidrojenperoksit

�� Patates(piPatates(pişşmimişş ve ve ççiiğğ))



ĐşĐşlem yolulem yolu
�� Patates Patates ekstraktekstraktıı::
�� BuzdolabBuzdolabıında 1 saat bekletilminda 1 saat bekletilmişş

taze patates, ince rendeden getaze patates, ince rendeden geççirilir irilir 
ve tve tüülbentten slbentten süüzzüüllüür. r. KatalazKatalaz
enzimi ienzimi iççeren patates eren patates ekstraktekstraktıı, , 
buzlu ortamda muhafaza edilir. buzlu ortamda muhafaza edilir. 
EEğğer er laboratuvardalaboratuvarda santrifsantrifüüj cihazj cihazıı
mevcutsa; daha berrak mevcutsa; daha berrak ekstraktekstrakt
elde etmek amacelde etmek amacııyla 5000 yla 5000 gg’’dede
santrifsantrifüüj de yapj de yapıılabilir.Birazlabilir.Birazıınnıı
%3%3’’llüük Hk H22OO22 çöçözeltisi ile dolu bir zeltisi ile dolu bir 
cam kaseye koyalcam kaseye koyalıım,katalitik m,katalitik 
parparççalanma kendilialanma kendiliğğinden inden 
oluoluşşacaktacaktıır. Oksijen olur. Oksijen oluşşumu  gaz umu  gaz 
kabarckabarcııklarklarıı ve kve kööppüürme ile rme ile 
ggöörrüülecektir. lecektir. ĐĐkinci akinci aşşamada piamada pişşmimişş
patatesi yaklapatatesi yaklaşışık bir dakika %3k bir dakika %3’’llüük k 
HH22OO22 çöçözeltisine koyalzeltisine koyalıım. Burada m. Burada 
gaz gaz ççııkkışıışı olmayacak. olmayacak. KatalazKatalaz
enzimi artenzimi artıık aktif dek aktif değğil, bu il, bu öözellizelliğğini ini 
kaybetmikaybetmişş olur.olur.



Deney sonu sorularDeney sonu sorularıı

�� Patates Patates ekstraktekstraktıı neden buzlu suda neden buzlu suda 
bekletiliyor?bekletiliyor?

�� KatalazKatalaz enzim aktivitesi elde edildienzim aktivitesi elde edildiğği i 
kaynakaynağğa baa bağığımlmlıı olarak deolarak değğiişşir mi?ir mi?

�� Daha fazla Daha fazla katalazkatalaz enzimi ortamda bulunsa enzimi ortamda bulunsa 
OO22 gaz gaz ççııkkışıışı artar martar mıı??

Açıklama:PiPişşmimişş patates Hpatates H22OO2 2 çöçözeltisine katzeltisine katııldldığıığında  gaz nda  gaz 
ççııkkışıışı biyokatalizbiyokatalizöör olan r olan katalazkatalaz enzim etkinlienzim etkinliğğini kaybettiini kaybettiğği i 
iiççin gerin gerççekleekleşşmez. Bununla mez. Bununla birlikdebirlikde ççiiğğ patatesdepatatesde HH22OO22
çöçözeltisine katzeltisine katııldldığıığında gaz nda gaz ççııkkışıışı gergerççekleekleşşir. ir. ÇüÇünknküü
katalizkatalizöör olan r olan katalazkatalaz reaksiyonun yreaksiyonun yüürrüümesini samesini sağğlar. lar. 
BBööylece katalizylece katalizöörrüün reaksiyona etkisi gn reaksiyona etkisi göörrüülmlmüüşş olur. olur. 



�� Deney 2)Deney 2) CanlCanlıı dokulardaki enzimlerdokulardaki enzimler

AmaAmaçç:: CanlCanlıı dokulardaki enzimlerin etkisini dokulardaki enzimlerin etkisini 
ggöözleyebilmezleyebilme

AraAraçç--geregereçç:: TTüüplplüükk
BeherBeher
PensPens
HavanHavan
Bitkisel ve hayvansal dokular Bitkisel ve hayvansal dokular 
% 3 l% 3 lüük k hidrojenperoksithidrojenperoksit
Buzlu suBuzlu su

Bu Bu ççalalışışmada mada katalazkatalaz enzimin biyokimyasal tepkimeyi enzimin biyokimyasal tepkimeyi 
yyüürrüüttttüüğğüünnüü ve ve katalazkatalaz enziminin etkinlienziminin etkinliğğini etkileyen ini etkileyen 
faktfaktöörlerden srlerden sııcaklcaklıık ve k ve substratsubstratıınn yyüüzey alanzey alanıı
incelenecek.incelenecek.

HH22OO2 2 katalazkatalaz HH22O  +  1/2OO  +  1/2O22



�� ÖÖn Hazn Hazıırlrlıık: Laboratuar k: Laboratuar ççalalışışmalarmalarıına na 
babaşşlamadan lamadan öönce yeterli miktarda nce yeterli miktarda ççiiğğ karacikaraciğğer,ier,içç
yayağğ, havu, havuçç gibi hayvansal ve bitkisel dokulargibi hayvansal ve bitkisel dokularıı
iiççeren besin maddelerini temin ediniz.eren besin maddelerini temin ediniz.

�� Deneyin YapDeneyin Yapııllışıışı::

1. Grup: 2 beherden her birine 10 ml hidrojen 1. Grup: 2 beherden her birine 10 ml hidrojen 
peroksit peroksit çöçözeltisi koyunuz.zeltisi koyunuz.

Beherlerden birine parBeherlerden birine parçça havua havuçç koyunuz.Dikoyunuz.Diğğer er 
behere ise habehere ise haşşlanmlanmışış havuhavuçç
koyunuz.Gkoyunuz.Göözlemlerinizi kaydediniz. zlemlerinizi kaydediniz. 



2. Grup: 2 beherden her birine 10 ml hidrojen 2. Grup: 2 beherden her birine 10 ml hidrojen 
peroksit peroksit çöçözeltisi koyunuz.zeltisi koyunuz.
Beherlerden birine 0 C de parBeherlerden birine 0 C de parçça pia pişşmemimemişş
karacikaraciğğer koyunuz.Dier koyunuz.Diğğer behere ise haer behere ise haşşlanmlanmışış
karacikaraciğğer koyunuz.Ger koyunuz.Göözlemlerinizi kaydediniz. zlemlerinizi kaydediniz. 

3. Grup: 2 beherden her birine 10 ml hidrojen 3. Grup: 2 beherden her birine 10 ml hidrojen 
peroksit peroksit çöçözeltisi koyunuz.zeltisi koyunuz.
Beherlerden birine oda sBeherlerden birine oda sııcaklcaklığıığında tutulan nda tutulan 
birkabirkaçç parparçça pia pişşmemimemişş karacikaraciğğer koyunuz.Dier koyunuz.Diğğer er 
behere ise ezilmibehere ise ezilmişş karacikaraciğğer er 
koyunuz.Gkoyunuz.Göözlemlerinizi kaydediniz. zlemlerinizi kaydediniz. 

Bu Bu üçüç gruba ait deney sonugruba ait deney sonuççlarlarıınnıı ayrayrıı ayrayrıı
tarttartışıışınnıız. Bu deneyi, eldeki diz. Bu deneyi, eldeki diğğer dokularla da er dokularla da 
ayrayrıı ayrayrıı tekrarlaytekrarlayıınnıız.z.



Kullanılan bitkisel ve hayvansal dokular



Pişmemiş karaciğer



Ezilmiş karaciğer

Pişmiş karaciğer



Deney yapDeney yapııldldııktan sonra tablo hazktan sonra tablo hazıırlanarak, rlanarak, 
ööğğrencinin grencinin göözlemlerinin dezlemlerinin değğerlendirilmesi erlendirilmesi 

yapyapııllıırr ::



�� Sorular : 1) CanlSorular : 1) Canlıı dokuyu ezmenin dokuyu ezmenin katalazkatalaz
enziminin faaliyetine etkisi nasenziminin faaliyetine etkisi nasııl olmul olmuşştur?       tur?       

2) Dokuyu kaynatman2) Dokuyu kaynatmanıın n katalazkatalaz
enzimin faaliyetine etkisi nasenzimin faaliyetine etkisi nasııl olmul olmuşştur?tur?

3) Kulland3) Kullandığıığınnıız bz büüttüün dokularda n dokularda 
katalazkatalaz enzimi var menzimi var mııddıır?r?

4) 3. grup deneyde enzimlerin hangi 4) 3. grup deneyde enzimlerin hangi 
öözellizelliğğini incelediniz?ini incelediniz?

5) 2. grup deneyde enzimlerin hangi 5) 2. grup deneyde enzimlerin hangi 
öözellizelliğğini incelediniz?ini incelediniz?



••AAççııklama: Canlklama: Canlıı dokularda bulunan dokularda bulunan katalazkatalaz
enzimi enzimi hidrojenperoksitihidrojenperoksiti parparççalayarak, bu alayarak, bu 

vvüücut icut iççin zararlin zararlıı maddeyi etkisiz hale getirir. maddeyi etkisiz hale getirir. 
DokularDokularıın ezilmesi sonucu yn ezilmesi sonucu yüüzey alanzey alanıı
genigenişşledilediğğinden enzim daha hinden enzim daha hıızlzlıı etki etki 
eder.Ayreder.Ayrııca sca sııcaklcaklıık enzimin yapk enzimin yapııssıınnıın n 

bozulmasbozulmasıına sebep olacana sebep olacağığından,aktiflindan,aktifliğğinin inin 
yitirir. Bu yyitirir. Bu yüüzden kaynamzden kaynamışış bitkisel ve bitkisel ve 
hayvansal maddelerdeki hayvansal maddelerdeki katalazkatalaz enzimi enzimi 
HH22OO22’’yi su ve oksijene paryi su ve oksijene parççalayamaz.alayamaz.



ÜÜNNĐĐTE PLANITE PLANI

�� Konu BaKonu Başşllığıığı: : Patates,havuç ve canlı dokulardaki
katalaz enzimi ve görevleri

�� Kimya ile iliKimya ile ilişşkisi:kisi:Biyokimyasal olaylarda enzimlerin 
görevleri ve özellikleri

�� Ders sDers süüresi: 4 ders saatiresi: 4 ders saati
�� Hedef ve DavranHedef ve Davranışışlar :lar :
�� Hedef 1) Enzimlerin yapHedef 1) Enzimlerin yapııssıı ve ve öözelliklerizellikleri
�� DavranDavranışışlar :lar :

1) Enzimlerin tan1) Enzimlerin tanıımmıınnıı aaççııklar.klar.
2) Enzimlerin 2) Enzimlerin öözelliklerini kavrayabilmezelliklerini kavrayabilme



�� Hedef 2) Enzimlerin etki mekanizmasHedef 2) Enzimlerin etki mekanizmasıı ve ve 
ççeeşşitlerini kavrayabilme.itlerini kavrayabilme.

�� DavranDavranışışlar :lar :
1) Enzimlerin biyokimyasal reaksiyondaki 1) Enzimlerin biyokimyasal reaksiyondaki 
ggöörevi ve reaksiyonu nasrevi ve reaksiyonu nasııl etkiledil etkilediğğini ini 
aaççııklar.klar.
2) Aktivasyon enerjisi2) Aktivasyon enerjisi--enzim ilienzim ilişşkisini kisini 
aaççııklar.klar.
3) Enzim 3) Enzim ççeeşşitlerini aitlerini aççııklar.klar.



�� Hedef 3) Enzimlerin reaksiyona etkisini Hedef 3) Enzimlerin reaksiyona etkisini 
deneylerle kavrayabilme.deneylerle kavrayabilme.

�� DavranDavranışışlar :lar :
1) 1) KatalazKatalaz enziminin reaksiyona etkisini enziminin reaksiyona etkisini 
deneylerle adeneylerle aççııklar.klar.
2) Enzimlerin canl2) Enzimlerin canlıı dokularda dokularda üüstlendistlendiğği i 
ggöörevi deneylerle arevi deneylerle aççııklar.klar.
3) Enzimlerin s3) Enzimlerin sııcaklcaklığığa baa bağğllıı olarak olarak 
yapyapııssıınnıın bozuldun bozulduğğunu deneyle aunu deneyle aççııklar.klar.
4) Enzimlerin 4) Enzimlerin substratsubstratıınn yyüüzey alanzey alanıı
genigenişşledilediğğinde reaksiyonun daha hinde reaksiyonun daha hıızlzlıı
gergerççekleekleşştitiğğini deneyle aini deneyle aççııklar.klar.



ÖÖğğrenmerenme--ööğğretme etkinlikleriretme etkinlikleri

�� AnlatAnlatıımm

�� SoruSoru--cevapcevap

�� AnolojiAnoloji

�� Test yTest yööntemintemi

�� Deney yDeney yööntemintemi

KULLANILAN EKULLANILAN EĞĐĞĐTTĐĐM TEKNOLOJM TEKNOLOJĐĐSSĐĐ

�� PowerPower pointpoint

� Tepegöz



Dikkat Dikkat ÇÇekme ve Gekme ve Güüddüüleme:leme:

�� ÖÖğğrencilerin dikkatini rencilerin dikkatini ççekmek iekmek iççin ve in ve 
motive etmek imotive etmek iççin bir problem sunarin bir problem sunarıım ve m ve 
bunu bunu çöçözmelerini isterim. Bir kimyager zmelerini isterim. Bir kimyager 
arkadaarkadaşışım evinde bir deney yapacakmm evinde bir deney yapacakmışış. . 
Bunun iBunun iççin laboratuardan eve  Hin laboratuardan eve  H22OO22
ÇöÇözeltisi getirmizeltisi getirmişş. Fakat e. Fakat eşşi Hi H22OO22
ÇöÇözeltisizeltisi’’ni  su zannederek birkani  su zannederek birkaçç parparçça a 
patates ilave ettipatates ilave ettiğğinde gaz inde gaz ççııkkışıışı olduolduğğunu unu 
ggöörmrmüüşş. Daha sonra patatesi pi. Daha sonra patatesi pişşirdikten irdikten 
sonra yeniden Hsonra yeniden H22OO22 ÇöÇözeltisizeltisi’’ne eklerse ne eklerse 
gaz gaz ççııkkışıışı olup olmayacaolup olmayacağığınnıı merak etmimerak etmişş. . 
Fakat bunu yaptFakat bunu yaptığıığında gaz nda gaz ççııkkışıışı
olmadolmadığıığınnıı ggöörmrmüüşş. Bu olay. Bu olayıı arkadaarkadaşışıma ma 
anlatmanlatmışış, o da bir d, o da bir düüşşüüncesi olmadncesi olmadığıığı iiççin in 
aaççııklayamamklayamamışış. . ŞŞimdi sizden bunu imdi sizden bunu 
araaraşşttıırmanrmanıızzıı istiyorum. Neden piistiyorum. Neden pişşmimişş
patatesdepatatesde gaz gaz ççııkkışıışı olmazken; olmazken; ççiiğğ
patatesdepatatesde gaz gaz ççııkkışıışı gergerççekleekleşşmimişştir? tir? 



�� Daha sonra konuyla ilgili olarak Daha sonra konuyla ilgili olarak 
ööğğrencilerden enzimle yrencilerden enzimle yüürrüüyen yen 
reaksiyonlara reaksiyonlara öörnek vermesi istenir ve rnek vermesi istenir ve 
tarttartışışmalarmalarıı istenir. Bistenir. Bööylece konuya sylece konuya sıınnııffıın n 
ilgisini ilgisini ççekmiekmişş oluruz. Bu uygulamada oluruz. Bu uygulamada 
ssıınnııfa sorulabilecek sorular konu hakkfa sorulabilecek sorular konu hakkıında nda 
ddüüşşüünmelerine yardnmelerine yardıımcmcıı olur. Bunlardan olur. Bunlardan 
bazbazıılarlarıı şşunlardunlardıır;r;



�� Biyokimyasal reaksiyonlara enzim Biyokimyasal reaksiyonlara enzim etkisietkisi nedir? Her nedir? Her 
reaksiyon ireaksiyon iççin aynin aynıı enzim kullanenzim kullanıılabilir mi? labilir mi? 
ÖÖrneklendirerek arneklendirerek aççııklayklayıın. n. 

�� Enzim kullanEnzim kullanıılan reaksiyonlarlan reaksiyonlarıın  kimya endn  kimya endüüstrisindeki strisindeki 
öönemi nedir?nemi nedir?

�� CanlCanlıı hhüücrelerdeki reaksiyonlarcrelerdeki reaksiyonlarıın katalizn katalizöörrüü olan olan 
enzimlerin reaksiyon henzimlerin reaksiyon hıızlarzlarıına sna sııcaklcaklıık etkisini ak etkisini aççııklayklayıın. n. 

�� Enzimlerle katalizlenen fermantasyonda ortam Enzimlerle katalizlenen fermantasyonda ortam 
ssııcaklcaklığıığınnıın n öönemi nedir?nemi nedir?

�� GGııdalardalarıın uzun sn uzun süüreli korunmasreli korunmasıı amacamacııyla buzdolabyla buzdolabıı
veya derin dondurucuda saklanmasveya derin dondurucuda saklanmasıınnıın nedenini n nedenini 
aaççııklayklayıın. n. 

�� Enzimler biyokimyasal reaksiyonlarda yeniden Enzimler biyokimyasal reaksiyonlarda yeniden 
kullankullanıılabilir mi?labilir mi?



Enzimler biyokimyasal reaksiyonlara etki ederken aktivasyon enerji ile 
olan ilişkisi anoloji yapılarak öğrencinin konuya ilgisi çekilmiş olur.



BBĐĐREYSEL REYSEL ÖÖĞĞRENME ETKRENME ETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ

�� Deney yaptDeney yaptıırrııllıır.r.

GRUPLA GRUPLA ÖÖĞĞRENME ETKRENME ETKĐĐNLNLĐĐKLERKLERĐĐ
ÖÖğğrenciler gruplara ayrrenciler gruplara ayrıılarak bireysel olarak yaptlarak bireysel olarak yaptııklarklarıı
deneylerin sonudeneylerin sonuççlarlarıınnıı didiğğer grup arkadaer grup arkadaşşlarlarııyla yla 
karkarşışılalaşşttıırmalarrmalarıı sasağğlanlanıır. Br. Bööylece konu hakkylece konu hakkıında bilgi nda bilgi 
alalışış--veriverişşi geri gerççekleekleşşmimişş olur.olur.



KULLANILAN EKULLANILAN EĞĐĞĐTTĐĐM TEKNOLOJM TEKNOLOJĐĐSSĐĐ
�� PowerPower PointPoint
�� Deney uygulamalarDeney uygulamalarıı

EEĞĐĞĐTTĐĐM MATERYALLERM MATERYALLERĐĐ
Deneylerde kullanDeneylerde kullanıılan aralan araçç--geregereççler:ler:

�� 1. deney: 1. deney: Cam kase,tutaCam kase,tutaçç,beher, % 3 l,beher, % 3 lüük hidrojen k hidrojen 
peroksit, Patates(piperoksit, Patates(pişşmimişş ve ve ççiiğğ))

�� 2. deney:   2. deney:   TTüüplplüükk
BeherBeher
PensPens
HavanHavan
Bitkisel ve hayvansal dokular Bitkisel ve hayvansal dokular 
% 3 l% 3 lüük k hidrojenperoksithidrojenperoksit
Buzlu suBuzlu su



Derste kullanDerste kullanıılan aralan araçç--geregereççler:ler:

�� Bilgisayar Bilgisayar 

�� Projeksiyon Projeksiyon 

�� TepegTepegöözz



DENEYSEL UYGULAMALARDENEYSEL UYGULAMALAR

� DENEY 1) Patates Patates ekstraktekstraktıındakindaki katalazlakatalazla HH22OO22’’in in 
hidroliz reaksiyonuhidroliz reaksiyonu

AmaAmaçç: : PatatesPatates’’dede bulunan bulunan katalazkatalaz enzimi enzimi 
katalizkatalizöörlrlüüğğüünde nde hidrojenperoksithidrojenperoksit’’inin
parparççalanmasalanmasıınnıı ggööstermek.stermek.
SonuSonuçç olarak olarak katalazkatalaz enzimi sayesinde enzimi sayesinde 
hidrojenperoksithidrojenperoksit su ve oksijene parsu ve oksijene parççalanalanıır. Fakat r. Fakat 
pipişşmimişş patatesdepatatesde bulunan bulunan katalazkatalaz enzimi enzimi 
hidrojenperoksitihidrojenperoksiti parparççalayamaz. alayamaz. ÇüÇünknküü katalazkatalaz
enzimi aktiflienzimi aktifliğğini sini sııcaklcaklıık sebebiyle kaybetmik sebebiyle kaybetmişştir.tir.



� DENEY 2) Canlı dokularda enzimler

Amaç: canlı dokularda enzimlerin etkisini gözlemlemek 
ve enzimleri etkileyen faktörleri tespit etmek.

Bu deneyde enzimlerin reaksiyonlarda tekrar 
kullanılabildiğini, enzimin etkilediği maddenin yüzey 
alanının genişlemesinin enzimin etkinliğini artırdığını
söyleyebiliriz. Bunun yanında sıcaklığa maruz kalan 
enzimlerin aktifliğini kaybedip,reaksiyonu etkilemelerinin 
söz konusu olmadığını açıklarız. Bitkisel ve hayvansal 
dokulardaki katalaz enziminin reaksiyondaki etki 
mekanizmasını açıklarız.



ÖLÇME VE DEĞERLENDĐRME

�� Bu Bu üünitede nitede ööllççmeme--dedeğğerlendirmenin erlendirmenin ççoktan oktan 
seseççmeli sorular meli sorular şşeklinde yapeklinde yapıılmaslmasıı gerektigerektiğğini ini 
ddüüşşüünnüüyorum.yorum.

� Uygulama olarak yaptıkları tasarladıkları
deneylerin bir raporu öğrencilerden istenir ve bu 
rapora göre öğrenci değerlendirilir.

� Uygulama ortamındaki beceri profilinin 
saptanması için örümcek ağı hazırlanır ve 
öğrenciler belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.

�� Konu hakkKonu hakkıında olarak son olarak nda olarak son olarak ööğğrencilere rencilere 
dedeğğerlendirme testi uygulanerlendirme testi uygulanıır. Br. Bööylece konunun ylece konunun 
anlaanlaşışıllııp anlap anlaşışılmadlmadığıığı hakkhakkıında bilgi sahibi nda bilgi sahibi 
olunur. Sonuolunur. Sonuçç olarak konu olarak konu ööğğrenciye en uygun renciye en uygun 
şşekilde anlatekilde anlatıılmlmışış olur.olur.



Alansal Yeterlilik

Deneysel Kabiliyet

Metot Beceri

Sosyal Đlişkiler

Günlük Hayatla 
Đlişki Kurma



DERS PLANIDERS PLANI

�� Beceri Beceri matriksimatriksi bu konunun ibu konunun işşlenilenişşinde inde ööğğrenci renci 
yeti ve becerisini geliyeti ve becerisini gelişştirecek bir ytirecek bir yööntem olarak ntem olarak 
kullankullanıılabilir.labilir.



Konunun değerlendirilmesi 
günlük hayattan olaylar ile 
yapılmalı ve enzimlerin 
çalışma mekanızması
anlaşılmalı.

Alan dili ve günlük yaşam 
dilinin birbirini 
desteklediğini anlamak.

Kimya alan bilgisini 
günlük hayatta 

enzimlerde kullanma

Yaşamda  kullanılması gereken 
sebzelerin ve hayvansal 
dokuların içerikleri araştırıldı.

DOĞAYA YANSIYAN 
BĐLGĐ VE KAVRAMLAR

Biyokimyasal reaksiyonlara 
etki eden enzimleri 
etkileyen faktörleri 
açıklamak.

Deney gözlemlerini rapor 
haline getirmek. 
Enzimlerin etkisini 
gösteren alternatif 
deney bulmak ve 
kerevizde bulunan enzimi 
araştırmak.

Kimyasallar ile dikkatli 
çalışmak. Enzimlerin 
hidroliz reaksiyonuyla 
reaksiyondan değişmeden 
çıktığını açıklamak.

Reaksiyonun yürümesini 
sağlayan enzim kavramını
anlamak.
Farklı deneylerle katalaz
enziminin hidroliz olayındaki 
etkisini göstermek.

BĐR ĐŞĐN NASIL 
YAPILACAĞINI 

BĐLDĐREN TEKNĐK VE 
PRATĐK BĐLGĐLER

Patates,havuç ve 
karaciğerde bulunan katalaz
enziminin reaksiyondaki 
etkisini belirlemek.
Zararlı madde olan hidrojen 
peroksitin nasıl etkisiz hale 
getirildiğini belirlemek.

Konu grafiklerle ve 
deneylerle açıklanır.
Enzimlerin reaksiyonun 
yürümesindeki görevini 
tespit etmek.

Patates,havuç ve 
karaciğerde 
biyokatalizör olarak 
katalaz enziminin 
özelliklerini ve yapısını
açıklamak.

Patates.havucun ve canlı
dokuların  biyokatalizör 
içerikli maddelere sahip 
olduğunun deneylerle 
ispatlanması. Katalaz enziminin  
kimyasal özelliklerini 
deneylerle bulmak.

KONU ALANIYLA 
ĐLGĐLĐ BĐLGĐLER, 

KAVRAMLAR, 
MODELLER, 
METODLAR

Enzimlerin biyokatalizör 
olarak  kullanılabileceğini 
kavrama.

Marketlerde 
biyokatalizör içerikli 
sebzeleri araştırma ve 
canlı dokulardaki 
enzimlerin 
görevini,özelliklerini 
araştırma. 

Patates.havuçda ve canlı
dokularda enzimlerin 
hidroliz özelliğinin 
yardımıyla zararlı
bileşikleri etkisiz hale 
getirmek.

Canlı dokularda karaciğerde 
olduğu gibi enzimlerin nasıl 
katalizör olarak kullanıldığını
araştırmak ve günlük yaşamda 
kullanılan bazı enzimlerle ilgili 
bilgi edinmek.

GÜNLÜK 
DENEYĐMLERDEN 

KAYNAKLANAN 
BĐLGĐLER VE 
ANLAYIŞLAR

BĐLGĐYĐ
DEĞERLENDĐRME

BĐLGĐ
ĐLETĐŞĐMĐ

BĐLGĐ
KULLANIMI

BĐLGĐ
KAZANIMI

Bilginin          
Davranışa           
Dönüşümü

Bilginin

Çeşitleri



Dersin sunumu:Dersin sunumu:
�� PiPişşmimişş Patates HPatates H22OO2 2 ÇöÇözeltisizeltisi’’ne eklenirse gaz ne eklenirse gaz ççııkkışıışı

olur mu? olur mu? 

�� Bu soruyu bir problem Bu soruyu bir problem şşeklinde uyarlayarak eklinde uyarlayarak ööğğrencilere rencilere 
sorarsorarıım. Daha sonra konuyla ilgili olarak m. Daha sonra konuyla ilgili olarak ööğğrencilerden rencilerden 
enzimli reaksiyonlara enzimli reaksiyonlara öörnek vermesi istenir ve rnek vermesi istenir ve 
tarttartışışmalarmalarıı istenir. Bistenir. Bööylece konuya sylece konuya sıınnııffıın ilgisini n ilgisini ççekmiekmişş
oluruz. Bu uygulamada soluruz. Bu uygulamada sıınnııfa sorulabilecek sorular konu fa sorulabilecek sorular konu 
hakkhakkıında dnda düüşşüünmelerine yardnmelerine yardıımcmcıı olur. Bunlardan olur. Bunlardan 
bazbazıılarlarıı şşunlardunlardıır;r;

•• Kimyasal reaksiyonlarKimyasal reaksiyonlarıın yn yüürrüümesinde enzimlerin mesinde enzimlerin etkisietkisi
nedir? Her reaksiyon inedir? Her reaksiyon iççin aynin aynıı enzim kullanenzim kullanıılabilir mi? labilir mi? 
ÖÖrneklendirerek arneklendirerek aççııklayklayıın. n. 

•• CanlCanlıı hhüücrelerdeki reaksiyonlarcrelerdeki reaksiyonlarıın katalizn katalizöörrüü olan olan 
enzimlerin reaksiyon henzimlerin reaksiyon hıızlarzlarıına sna sııcaklcaklıık etkisini ak etkisini aççııklayklayıın. n. 



� Öğrencilerin enzimlerin biyokimyasal 
reaksiyonlardaki etkisi hakkındaki hazır 
bulunuşluklarını tespit etmek amacıyla ön 
test yapılır, çünkü öğrenme-öğretme 
araştırmalarına göre beceri gelişimlerinde 
onların hazır bulunuşlukları büyük önem 
taşımaktadır. 



• Bu sorular öğrencilere sorulduktan sonra konu ile ilgili 
bilgiler aktarılır. Bunun için bilgisayar destekli anlatım 
kullanılırsa öğrenciler daha çok motive edilir. Bunun için 
resimler ve grafikler kullanılarak enzimle yürüyen ve 
enzimsiz reaksiyon arasındaki fark açıklanır.

• Ön testin ardından enzimlerin reaksiyona etkisi 
hakkındaki faktörlerin anlatılmasından sonra enzimlerin 
reaksiyona etkisini gösteren ve enzimleri etkileyen 
faktörleri açıklamayı amaçlayan 2 deney yapılır.

� DENEY 1) Patates Patates ekstraktekstraktıındakindaki katalazlakatalazla HH22OO22’’in in 
hidroliz reaksiyonuhidroliz reaksiyonu

� DENEY 2) canlı dokularda enzimler



�� Konu anlatKonu anlatıımmıı bittikten sonra bittikten sonra Patates Patates ekstraktekstraktıındakindaki
katalazlakatalazla HH22OO22’’in hidroliz reaksiyonuin hidroliz reaksiyonu deneyi deneyi ööğğretmen retmen 
ggöözetmenlizetmenliğğinde yapinde yapııllıır. Deney yapr. Deney yapıılmadan lmadan öönce nce 
yapyapıılmaslmasıı gerekenler gerekenler ööğğrencilere aktarrencilere aktarııllıır. Malzemelerin r. Malzemelerin 
kullankullanıılmaslmasııyla ilgili yla ilgili ööğğrencilere bilgi verilir. rencilere bilgi verilir. 

�� Deney bitiminde Deney bitiminde ööğğrencilerden grencilerden göözlemlerine ilizlemlerine ilişşkin rapor kin rapor 
istenir. Bu sayede istenir. Bu sayede ööğğrencilerin grencilerin göözlemlerinde ne kadar zlemlerinde ne kadar 
babaşşararııllıı olduolduğğu tespitu tespit edilir, yanledilir, yanlışış bilgiler dbilgiler düüzeltilir ve zeltilir ve 
eksik bilgiler eksik bilgiler ööğğretmen tarafretmen tarafıından tamamlanndan tamamlanıır.r.



�� Deney ilgili iDeney ilgili işşlemler bittikten sonra lemler bittikten sonra 
ööğğrencilere ararencilere araşşttıırma rma öödevi verilir. devi verilir. 
Bunun iBunun iççin kerevizle yapin kerevizle yapıılan deneyde lan deneyde 
hidrojen hidrojen peroksitinperoksitin parparççalanalanııp, p, 
parparççalanmayacaalanmayacağığınnıı araaraşşttıırmasrmasıı istenir. istenir. 

SONUÇ:

� Sonuç olarak yapılan bu uygulamada öğrenciler biyokimyasal 
reaksiyonlarda enzimlerin etkisini günlük hayattan örneklerle 
öğrenirler.Sorulan sorularla  ve anoloji yapılarak öğrencilerin dikkati 
derse çekilir. Günlük haytan verilen örnekler öğrencileri derse 
güdüler. SSıınnııfta yapfta yapıılan tartlan tartışışmalar malar ööğğrencinin aktif olarak derse rencinin aktif olarak derse 
katkatııllıımmıınnıı sasağğlarken, sosyal becerisinilarken, sosyal becerisini geligelişştirirler.tirirler. Öğrenciler
yaptıkları pratik uygulamalarla çeşitli becerilerini geliştirirler.Yapılan 
uygulamayla  deneysel kabiliyetleri , grup çalışmalarıyla sosyal 
ilişkileri , alansal yeterliliklerinin gelişimi hedeflenmiştir.



ÖĞRETĐMDE  PLANLAMA  VE  
DEĞERLENDĐRME

� DERSĐN SORUMLUSU:

PROF.DR.ĐNCĐ MORGĐL

HAZIRLAYAN:   SALĐM SAĞLAM


