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Bu çalışma Giresun ilinin sirke kültürü ve ildeki geleneksel sirke üretimi incelenmek
amacıyla yapılmıştır. Geleneksel sirke üretimi üzerine yazın taraması yapılmıştır.
Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve amaçsal örneklendirme yöntemi kullanılmıştır.
Giresun ilinde geleneksel sirke üretim metotlarını bilen 70 yaş üzerindeki 6 kişi ve 50 yaş
üzerinde 2 kişi olmak üzere 8 kişi ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Çalışmada Giresun
ilinde elma, üzüm, dut, töngel (muşmula), armut, alıç ve kirazdan sirke yapıldığı, genel
olarak sirkenin iki meyvenin karışımı ile üretildiği tespit edilmiştir. Giresun ilinde sirke
yapımında doğal ortamda yetişen meyvelerin kullanıldığı görülmüştür. Giresunluların
üretimde sirkenin dönüşümünü hızlandırmak için çeşitli ritüeller uyguladıkları, sirke ile
konuştukları, bazen de yüksek sesle kızdıkları tespit edilmiştir.
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This study was carried out to examine the vinegar culture of Giresun province and the
traditional vinegar production in the province. A literature review was conducted on
traditional vinegar production. Qualitative research method and purposive sampling
method were used in the study. Face-to-face interviews were conducted with 8 people, 6
people over 70 years old and 2 people over 50 years old, who knew the traditional vinegar
production methods in Giresun. In the study, it was determined that vinegar is made from
apple, grape, mulberry, medlar, pear, hawthorn and cherry in Giresun province, and
generally vinegar is produced with a mixture of two fruits. It has been observed that the
fruits grown in the natural environment are used in the production of vinegar in Giresun
province. It has been determined that the people of Giresun practice various rituals in order
to accelerate the transformation of vinegar in production, talk to vinegar and sometimes get
angry with a loud voice.
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