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ÖZET 

 
 
 
     Besinlerin içerdiği elementler, bunları tüketen canlılar açısından önemlidir. Bu yüzden 

insanların beslenmek için ihtiyaç duyduğu ve bolca tükettiği besinlerin içerdiği elementlerin, 

miktarlarının belirlenmesi gerekmektedir.  

     Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen kestane, Anzer yaylası ve Bayburt yaylası çiçek 

balları nitrik asit ile yaş çözünürleştirme metoduna göre Kalsiyum, Demir, Bakır, Çinko ve 

Mangan içerikleri Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi ‘nde ve ayrıca sodyum ve 

potasyum Alev Fotometresi ile tespit edildi. Üç ayrı floraya sahip bal örneklerinin sodyum, 

potasyum ve kalsiyumca oldukça zengin olduğu ve özellikle kestane ballarının manganca 

diğer ballardan anlamlı derecede yüksek olduğu bulundu. Ayrıca Anzer ballarının Demir ve 

Çinko içeriğinin diğer ballardan yaklaşık iki kat daha fazla olduğu bulundu. 

 
 
Anahtar Kelimeler: Bal, AAS, Kestane balı, Mineral, Antioksidan, Anzer 
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SUMMARY 

 
 
 

A Comparative Study Among of Some Honey Minerals From Black Sea Region 
 

 

     Honey samples were collected from Black Sea Region of Turkey. The heterofloral flower 

honeys were evaluated in two groups, Anzer and Bayburt flowers. Anzer honey is produced in 

Anzer plateau near İkizdere, Rize, while Bayburt honey is produced in Bayburt plateau near 

Bayburt, in the East-Black Sea Region of Turkey. Third group of monofloral botanical origins 

honey samples of chestnut (n=15) were collected from East Black Sea Coast of Turkey. 

      All samples were analyzed after nitric acid digestion. Nine minerals (Fe, Cu, Zn, Mn, Na, 

K, Ca) were quantified for each honey sample. Iron, copper, zinc, manganese, calcium, 

chromium and lead were determined by atomic absorption spectrophotometry, and potassium, 

sodium by flame photometer. The amounts of Sodium, potasium and calcium were very 

abundant and iron, copper, zinc and manganase were not abundant. Anzer and chestnut 

honeys are rich in iron, zinc and manganase, potasium, calcium, respectively. İron, zinc, 

manganase and sodium concentrations were found dependent on the kind of botanical origins. 

 
 
Key Words: Honey, AAS, Chestnut, Mineral, Antioxidant, Anzer 
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1.GENEL BİLGİLER 

 
 

1.1.Giriş 
 

Canlı organizma protein, yağ, karbonhidrat, su, vitaminler gibi bileşenlerle birlikte her 

zaman belirli miktarda anorganik maddeleri de içerir. Bunlar organizmanın yapı ve işlevlerine 

katılır. Eksiklikleri sağlık açısından problem doğurur. Yani, hayati olaylar için bazı inorganik 

element ve iyonların vücutta belirli miktarlarda bulunması gerekir. Bu maddeler çeşitli 

gıdalarla vücuda alınır. Yetişkin bir insanın vücut ağırlığının  % 4-6 ‘sını mineral maddeler 

oluşturur. Vücutta çeşitli elementler bulunmaktadır. Bunlar yaklaşık on tane olup (O, C, H, N, 

Ca, P, K, S, Na, Mg) insan vücudunun % 99 ‘unu oluşturmaktadır. Bu elementlere makro 

elementler, Mn, Cu, Co, I, Zn, F, Se, Al, Br, gibi organizmada az bulunan elementlere de 

mikro veya iz elementler adı verilmektedir. Mikro elementler insan vücudunda ve gıdalarda % 

0.005 veya daha az miktarda bulunan elementlerdir. Biyolojik değerlendirme açısından 

elementler hayatiyet için asal elementler, istenmeyen veya zararlı (toksik) etkiye sahip 

elementler olarak da gruplandırılabilirler. Asal elementler enzim, vitamin ve hormonların 

yapılarına girmiş veya onların aktivitelerinde etkinlik sahibidirler. Ayrıca emilim, sindirim ve 

metabolizmada önemli göreve sahiptirler. Kemikler, dişler gibi bazı doku ve organların asli 

bileşenleridirler. Vücut için toksik olan elementlerden en önemlileri Pb ve Hg ‘dır. Bunun 

yanı sıra bir dizi metal zehirleri olarak Be, Se, Te, Cd, Zn ve uranit tuzları da toksik etki 

gösterir. Radyoaktif elementlerde vücut düzeninin dolaylı olarak bozulmasında etkin 

maddelerdir (Gökalp vd., 1996). Tablo 1. de insan vücudunda en yaygın bulunan elementler 

yüzde miktarları ile verilmiştir. 

 
Tablo1. İnsan Vücudunda En Fazla Bulunan Elementler ve Oranları 
 
Element O C H N Ca P K S Na Cl Mg Fe Mn 

Miktarı (%) 65 18 10 3 1.2-1.5 0.8-1.2 0.35 0.25 0.2 0.15 0.05 0.004 0.0003

 
 

İnsan gıda maddelerinde temel olarak 20 – 25 kadar farklı element bulunduğu 

bilinmektedir. Bu elementlerden Ca, P, Na, K, Cl, Mg, Mn, I, Fe, Cu, S, Zn, Co ve F 

gıdalarda en fazla bulunan mineral maddelerdir. Bunun yanında metabolik olaylarda bir 

görevleri tespit edilemeyen Al, As, Ni, Si, B, Br gibi mineral maddelerde gıdalarda 
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bulunmaktadır. Mineral maddelerin yetersizlik veya fazlalığı organizmada ciddi bozukluklara, 

gıda ve beslenme açısından da ekonomik kayıpların oluşmasına neden olur. Pek çok durumda 

bu gibi rahatsızlıklar uygun mineral alımı ile baş göstermeden engellenebilir. Bu nedenle 

insanların bu mineralleri günlük belli oranlarda düzenli bir şekilde almaları gerekir (URL-1). 

Vitaminlerin ve minerallerin günlük alınması gereken miktarları (RDA, Recommended Daily 

Allowance) USA National Academy of Science tarafından tespit edilmiştir. Bu akademik 

birim, her yaş grubu için hem kadın hem de erkeklerin günlük alması gereken miktarları ve 

besinlerin, içerdikleri vitamin ve minerallere göre sınıflandırılmasını da (RDI, Reference 

Daily Intake) bir çizelge halinde sunmuştur (URL-12, 2004). Tablo 2.  yetişkin kadınların ve 

erkeklerin günlük alması gereken mineral seviyelerini göstermektedir. (Collins, 2004 (a); 

URL-5, 2004; Cheraskin, 2004; Snow, 2004; National Academies, 2001; Grusa ve Pena, 

1999). 

 

Tablo 2.Yetişkin insanların günlük alması gereken mineral element miktarları (RDA) 

 

Mineral Element Normal Seviye Tolere Edilebilir (Maksimum) 

Kalsiyum (Ca) 800 - 1200 mg 2500 mg 

Magnezyum(Mg) 280 - 400 mg - 

Sodyum (Na) 500 mg - 

Potasyum (K) 200 - 3500 mg - 

Fosfor (P) 800 - 1200 mg 4000 mg 

Klor(Cl) 750 mg - 

İyot (I) 80 - 150 µ g 1000  µ g 

Flor (F) 1.5 - 4 mg 8 mg 

Demir (Fe) 10 - 18 mg 45 mg 

Mangan (Mn) 2.5 - 7 mg 11 mg 

Bakır (Cu) 1.5 - 3 mg 10 mg 

Çinko (Zn) 12 - 15 mg 40 mg 

Molibden (Mo) 150 - 500  µg 1700  µg 

Bor (B) 2 - 3 mg 20 mg 

Krom (Cr) 50 - 200  µ g 1000 µg 

Selenyum (Se) 50 - 100  µ g 400  µg 
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1.2. Mineral Maddelerin Gıdalarda Bulunuşu 

 
Mineral maddeler bitkisel ve hayvansal gıdalarda değişik oranlarda bulunmaktadır. 

Gıdalardaki mineral maddelerin çeşit ve miktarlarını belirlemek için özel yöntemler 

geliştirilmiştir. Gıdalar, özel kül fırınlarında yüksek sıcaklıkta yakılarak organik maddelerin 

su ve CO2 ‘e yükseltgenmesi sağlanır. Geride ise, inorganik maddeleri içeren beyazımsı 

renkte kül kalır. Her element için geliştirilen özel metotlar ile küldeki mineral maddelerin 

çeşit ve miktarları belirlenir. Bitkiler mineral madde ihtiyaçlarını topraktan, hayvanlar ise 

bitkiler ve ilave mineral tuzları ile karşılarlar. İnsanlar ise bitkisel, hayvansal ve çeşitli 

tuzlardan mineral madde ihtiyaçlarını karşılarlar (Gökalp vd., 1996). Tablo 3. de çeşitli 

gıdaların toplam mineral madde miktarı verilmiş. 

 

    Tablo 3.Çeşitli gıdaların total mineral madde miktarları (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineral maddeler bitkiler tarafından çözünür tuzlar formunda alınır. Çözünür 

durumdaki tuzlar, pozitif yüklü katyonlar ve negatif yüklü anyonlar şeklinde bulunur. 

Katyonlar genellikle metal iyonları, anyonlar ise asit köklerinin iyonlarıdır. Asit ve baz 

yapılarındaki dağılıma uygun olarak mineral maddeler insan vücudunun asit ve baz dengesi 

üzerine etki etmektedirler. Baz yapıcıların, doğrudan gıdalardan alınabilmesine karşılık, asit 

yapıcılar sadece gıdalardan karşılanmazlar. Bunları metabolizma ara ve nihai ürünü formunda 

gıdaların değerlendirilmesinin sonucu kullanmaya hazır olarak alabilmektedir. Asit yapıcıların 

fazla miktarı farklı hastalık belirtileri ile (midenin fazlaca asit salgılaması gibi) vücutta bağ 

Edam Peyniri 5,11 

Karaciğer 2,75 

Ispanak 1,87 

Yulaf Unu 1,65 

Morina Balığı 1,29 

Turp Lahanası 1,02 

Sığır eti 1,00 

İnek Sütü 0,90 

Mantar 0,66 

Buğday Unu 0,46 
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dokunun fazla asit meydana getirmesine yol açar. Baz yapıcılar bağ dokuyu atıklarından 

temizler ve çok sayıda hastalığın iyileştirilmesinde gerekli olur. Mineral maddeler genelde 

suda çözünürler. Su ile gıda maddesinin temasa geçmesi halinde, gıdadan çözünme yoluyla 

bir kısım mineral madde uzaklaşır. Bu duruma, sıcaklık gıdanın parçalanma derecesi, gıda 

üzerine suyun etki süresi, etki hızı ve gıda yüzey alanı gibi faktörler etki etmektedir (Gökalp 

vd., 1996). 

 

1.3. Mineraller 

1.3.1. Kalsiyum (Ca) 

Kalsiyumun vücut çalışmasındaki başlıca görevleri şunlardır: 

1. Kemik ve dişlerin en önemli yapı maddesidir. 

2. Plazmada iyonlaşmış kalsiyum kan pıhtılaşmasında rol oynar. Protrombinin trombin ‘e 

çevrilmesinde Ca++ iyonları görev üstlenir. 

3. İyonlaşmış kalsiyum hücre zarlarının geçirgenliğini, sinir ve kasların uyarılarına karşı 

duyarlılığını etkiler. Kalp kasının normal kasılması ve dinlenmesinde de rolü vardır. 

4. Kalsiyum, sindirim ve metabolizmada görev alan bazı enzimlerin üzerinde stimülatör ve 

inhibitör olarak görev üstlenir. 

Doğada çok az çözünen karbonat ve fosfat tuzları şeklinde bulunan kalsiyum, yeraltı 

sularında bulunan CO2 etkisi ile çözünerek bitkiler tarafından kolaylıkla alınmaktadır. İçme 

ve kullanma sularındaki kalsiyum ve magnezyum bikarbonatların neden olduğu geçici sertlik, 

suların kaynatılmasıyla giderilebilmektedir. Kalsiyum ve magnezyum sülfatın oluşturduğu 

kalıcı sertlik ise kaynatma ile giderilememektedir. Orta sertlikteki suda 8-12 mg/dL kadar 

kalsiyum bulunmaktadır. 

Vücutta en çok bulunan mineral kalsiyumdur. Yetişkinlerde 1000-1500 g kadar kalsiyum 

bulunur. Bunun % 99’u kemik ve dişlerin yapısında, kalanı da kan ve yumuşak dokularda 

bulunur. Kemikteki kalsiyumun yaklaşık % 99 ‘u hidroksiapatit [3Ca3(PO4)2.Ca (OH)2] 

şeklindedir ve bu yapıya ek olarak CaCO3 ve CaF2 yer almaktadır. Kandaki kalsiyumun %60 

kadarı iyonlaşmış, geri kalanının da çoğu proteinlere bağlı durumdadır. 100 ml kanda 9-11 ml 

mg kalsiyum iyonu bulunur. Bu miktarın korunması sağlık yönünden önem arz eder. 

Kandaki kalsiyum 9 mg ‘ın altına düşünce, başta sinir hücreleri olmak üzere hücre 

zarlarının geçirgenliği artar ve kolay uyarılır. Fala uyarılan sinir hücreleri kaslarda 

beklenmeyen kasılmalara yol açar. Kanda kalsiyum 7 mg ‘a düşünce, özellikle el ve ayakta 

kasılma ve kramplar olur. Bu durum tetani olarak bilinir. Solunum yolu ve ses telleri gibi 
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yerlerdeki kasılmalar ise çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Kandaki kalsiyum iyonları 12 mg 

‘ın üzerine çıkınca, hücre zarlarının geçirgenliği azalmaya başlar. Sinir ve kas sisteminin  

uyarılması zorlaşır, hareketlerde yavaşlama, kas kasılmasında zorluk ve zayıflık olur. Bu 

durum sindirim sisteminde hareketsizlik yapabilir. Kalsiyum düzeyinin daha çok yükselmesi 

bütün dokularda kalsiyum fosfat çökelmesine yol açar. Bu durum oldukça tehlikelidir. 

Kandaki kalsiyum ve fosfor iyonları dar sınırlar içinde sabittir. Kanda kalsiyum iyonlarında 

azalma başladığında, kemikteki dayanıksız kristallerden kalsiyum çekilir. Bu durum yeterince 

düzelmeyince paratiroit hormonu etkinlik gösterir. Paratiroit kanda kalsiyum düzeyini 

denetleyen hormondur. 

Normal durumdaki yetişkinlerin günlük kalsiyum ihtiyacı ortalama 500 mg kabul edilir. 

Normal diyetle beslenen sağlıklı kimseler zararlı olabilecek miktarda kalsiyum alamazlar. 

Kalsiyum emilimi ile metabolizmasını düzenleyen ve denetleyen sistemin bozuk olduğu 

bireylerde, çok uzun süre aşırı süt ve ürünlerini tüketenlerde fazla kalsiyum birikimi olabilir. 

Bu yüzden orta ve ileri yaşlarda yeterli D vitamini ile günde 500-800 mg kalsiyum alınması 

önerilmektedir. Büyüme hızına paralel olarak kalsiyum ihtiyacı da artar. 

Vücut ağırlığına göre kalsiyum ihtiyacının en yüksek olduğu çağ bebekliktir. İlk yaşlarda 

vücutta biriken kalsiyum yılda 60 g dolayındadır ve bu miktar 4-5 yaşlarında yılda 20 g ‘a 

kadar düşer; 13-14 yaşlarında ise 80-90 g ‘a çıkar. Vücutta en üst düzeyde kalsiyum 

tutulmasını ve normal büyümeyi sağlamak için günde; 0-6 ayda 360 mg, 6-12 ayda 540 mg, 

11-18 yaşlarında da 1200 mg kalsiyum alınması önerilmiştir. Gebelikte kadınlarda kalsiyum 

gereksinimi artmaktadır. Gebeliğin başlangıcında barsaklardan emilimi çok artan kalsiyumun 

idrarla atılımı azalmakta ve kalsiyum fazlası maternal kemiklerde depolanmaktadır. Gebeliğin 

son döneminde (3. trimestirde) ise kemiklerden mobilize edilerek dolaşıma geçen kalsiyum, 

plasenta yolu ile fetal kemiklere taşınmaktadır. 

Kollagen ve kondroitin sülfat bileşiminde olan yumuşak ve esnek fetal kemikleri, çökelen 

kalsiyum fosfat mineralize ederek sertleştirmektedir. Kollagen liflerin oluşturduğu düzenli ağ 

yapı içersinde biriken kalsiyum fosfat çökeltileri, kemik dokusunun temel yapısını 

oluşturmaktadır. Doğumdan sonra giderek artan kemiklerdeki kalsiyum fosfat oranı, yumuşak 

ve esnek olan kemiklerin giderek sert e kırılgan bir özellik kazanmasına yol açmaktadır. 

Erişkinde kemik ağırlığının % 80 kadarını kalsiyum oluşturmaktadır. 

Midede serbest HCl etkisi ile çözünen besinlerdeki kalsiyum, ince barsaklarda yağların 

sindiriminden geriye kalan serbest yağ asitleri ile kalsiyum tuzlarını (sabunları) meydana 

getirmektedir. Ortamda bulunan safra asitlerinin emülsifiye edici etkileri sonunda çok küçük 

damlacıklı mikroemülsiyon haline çeviren kalsiyum tuzları, ince barsak mukozasından 
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emilmektedir. Barsak mukozasından kalsiyum emilimine laktoz başta lizin olmak üzere bazik 

aminoasitler, proteinler ve D vitamini gibi çeşitli beslenme faktörlerinin ve besinlerdeki 

kalsiyum/fosfor oranının olumlu etkisi bulunmaktadır. Besinlerde bulunan fitatlar, safra 

yollarının tıkanmasına bağlı olarak safra asitlerinin düodenuma verilememesi, D vitamini 

alınımını olumsuz etkileyen Coeliac hastalığı gibi hastalıklar ve böbrek hastalıkları, kalsiyum 

emilimini olumsuz etkilemektedir. Emilim sonrasında kan yol ile kemiklere taşınan 

kalsiyumun çok önemli bölümü (yaklaşık % 99) kemiklerde tutulmaktadır. Kaslarda yaklaşık 

70 mg/100g sinir dokusunda ise 15mg/100g Ca bulunmaktadır. Kemikte bulunan kalsiyumun 

önemli bir bölümü karmaşık yapılı mikrokristaller, küçük bir miktarı ise amorf kalsiyum 

fosfat çökeltileri şeklindedir. Doğal bir mineral olan hidroksilapatite yapısal benzerlik 

gösteren mikrokristaller, yapısında 49 aminoasit bulunan osteokalsin isimli proteine 

bağlanmaktadır (Onat ve Emerk, 1996). Kalsiyumun en iyi kaynağı süt ve süt ürünleridir. 

Bazı gıdaların içerdikleri kalsiyum miktarları Tablo 4 da verilmiştir. 

 

Tablo.4. Bazı Gıdaların Kalsiyum İçerikleri (mg/100g) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Demir (Fe) 

 

Vücuttaki toplam demir miktarı yaş, cinsiyet, vücut büyüklüğü ve demir yönünden 

beslenme durumuna göre değişir. Normal yetişkinlerin vücudunda 3-5 gr kadar demir 

bulunur. Bunu % 60-70 ‘i hemoglobinin yapısındadır. Hemoglobin. Kırmızı kan hücrelerinde 

(alyuvar, eritrosit) bulunur ve ona kırmızılık verir. Vücuttaki demirin bir kısmı da myoglobin 

denilen kas proteininde bulunur. Myoglobin kasa kırmızı rengini kazandıran, oksijen bağlayan 

proteindir. Kanın plazma kısmında da az miktarda demir bulunur ve globülin proteinine 

bağlıdır. Bu demir- globülin bileşiğine transferrin denir. Transferin kanda demirin taşınmasını 

sağlar. Transferin yapısındaki demir depolanmaya ve hemoglobin yapımı için kullanılmaya 

İnek Sütü 115 - 125 Ispanak, Bamya, Marul 75 - 80 

Kaşar Peyniri 650 - 700 Patates, Yeşil Biber 12 

Beyaz Peynir 100 - 150 Elma, Ayva, Armut 6 

Yumurta 50 - 55 Portakal, Mandalina 30 - 34 

Et, Sosis, Salam 5 - 8 Buğday 36 

Siyah zeytin 77 Bulgur 40 

Pekmez 400  - 
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elverişlidir (Onat ve Emerk; 1996). Kandan sonra en çok demir; karaciğer, dalak ve kemik 

iliğinde bulunur. Yeterli ve dengeli beslenen yetişkinlerin karaciğerinde 700-800 mg demir 

depolanabilir. Böbrek, kalp, iskelet kası, pankreas ve beyinde de bir miktar depo demiri 

bulunur. Demir, proteine bağlanarak depolanır. Bu demir- protein bileşiğine ferritin denir. 

Demirin vücuttaki önemi, kolaylıkla oksijen taşıma özelliğinden iler gelir. Yapısındaki demir 

nedeniyle hemoglobin, akciğerden oksijeni kolayca yapısına alarak hücrelere taşır ve sonra 

kolayca serbest bırakır. Hücrelerde oksitlenme sonucu oluşan CO2 ‘de demir yardımıyla, 

hemoglobin tarafından akciğere taşınır. Demir içeren enzimlerde benzer yolla oksidasyon-

redüksiyon olayların aracılık eder ve enerjice zengin bileşiklerin (ATP gibi.) oluşumunda rol 

oynar. 

Bağırsak hücrelerinden kana geçen demir genellikle indirgenmiş (ferro şekli) 

durumdadır. Kanda oksitlenip (ferrik şekli) proteine bağlanır ve transferrini oluşturur. 

Karaciğerde sentezlenen bu protein demirin taşınmasını sağlar. Demirin, proteine 

bağlanmasına bakır içeren bir protein olan erüloplazmin yardım eder. Günlük demir ihtiyacı; 

yaş, cinsiyet, özel durumlara, diyetin ve diyetteki demirin özelliğine göre değişir. Diyette 

hayvansal gıdalar ve protein miktarı arttıkça vücudun demirden yararlanma miktarı da artar. 

Ülkemizde hayvansal kaynaklı gıdaların tüketimi yetersiz, kansızlık da yaygın olduğundan, 

yetişkinlerin günde 10-15 mg demir almaları önerilmektedir. 

Nişasta, şeker ve yağ gibi gıdaların dışında hemen her gıda da demir bulunur. 

Hayvansal gıdalar arasında demirin en zengin kaynakları, karaciğer ve diğer organ etleridir. 

Bu depo organlarındaki demir miktarı hayvanın beslenme miktarına göre değişir. Bitkisel 

gıdalarda en iyi demir kaynakları; kuru baklagiller, kurutulmuş meyveler, pekmez, fındık, 

fıstık, susam, tahin ve benzerleridir. Özellikle yeteri kadar et alamayanlar diyetlerinde kuru 

baklagillere daha çok yer vermelidir. Sık tüketilen bazı gıdaların ortalama demir miktarları 

Tablo 5 ‘de verilmiştir. 

Vücuttaki demir depolarının boşalması ve toplam demirin azalması kansızlığa yol 

açar. Gıda öğelerinin yetersizliğinde oluşan kansızlık türleri içinde en sık görülen demir 

yetersizliğinden görülen kansızlıktır. Bu kansızlık halinde, hemoglobin miktarı, kırmızı kan 

hücrelerinin sayısı, toplam kan hacminin hücresel eleman yüzdesi (hematokrit) düşer. 

Hemoglobin düzeyindeki kanın oksijen taşıma yeteneği azalır. Kansızlığın derecesine ve 

bireysel özelliklere göre kansız kişiler baş ağrısı, baş dönmesi, iştahsızlık, yorgunluk ve 

verimli çalışamamaktan yakınırlar (Gökalp vd., 1996). Klinik olarak anemilerin tersi olan 

parankim hücrelerine zarar vermeden normalden fazla demir depolanmasında (hemosideroz) 

ve siroz, diabet, pigmentasyon bozuklukları ile karakterize olan  
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Recklinghausen hastalığında (hemokromatoz) depolanan demir miktarı normal düzeyinin 10 

katına ulaşmaktadır (Onat ve Emerk, 1996). 

  Tablo 5. Bazı Gıdaların Demir İçerikleri 
 

Hayvansal Gıdalar Demir (mg/100g) Bitkisel Gıdalar Demir(mg/100g)

Karaciğer 8.0 – 8.8 Mercimek, Nohut 6.0 – 7.6 

Akciğer 6.6 Soya Fasülyesi 8.4 

Böbrek 6.0 Pekmez 6.0 – 10.9 

Kalp 4.5 Fındık, Fıstık 3.0 – 3.4 

Etler (Sığır, Koyun) 2.0 – 3.0 Tahin 9.0 

Beyin 3.2 Kabak ve ayçiçeği 

çekirdeği 

7.5 – 9.2 

Yumurta 2.0 – 3.0 Taze meyveler 0.5 – 1.1 

Süt ve Yoğurt 0.1 – 0.2   

Beyaz Peynir 0.4 – 0.5   

 

 

1.3.3. Sodyum (Na) ve Potasyum (K) 

 

Sodyum ile potasyum, görev ve özellikleri yönünden birbirine çok benzerler. Bu 

minerallerin tuzları suda kolay çözünür ve iyonlaşır. Hücre içi sıvısında potasyum, hücre dışı 

sıvısında sodyum daha çok bulunur. Vücut sıvılarının bazik iyonlarının çoğunu sodyum ve 

potasyum oluşturur. Bunlar, vücut sıvılarının dengede tutulması, fizyolojik tamponlama 

sisteminde görev alarak nötürlük düzeninin korunmasını sağlamada hayati rol oynarlar. 

Sodyum ve potasyum kasın kasılması ve gevşemesinde, hücre uyarılmasında, sinir 

uyarılarının iletilmesinde çok önemli etkiler gösterir. 

Potasyum bazı hücre içi enzimlerin etkinliğini arttırır. β-Galaktasidaz ve β-amilaz 

aktivitesi için sodyuma, karbamoil fosfat sentetaz ve pürivat kinazın aktivitesi için potasyuma 

ihtiyaç vardır. Sodyum vücuda daha çok yemek tuzu ile alınır. Yemeklere tuz katılmasa bile, 

normal diyette 1-3 g sodyum bulunur. Normal durumdaki yetişkinlerin günlük sodyum 

ihtiyacı 1.1-3.5 g dolayındadır. En çok sodyum bulunan gıdalar; peynir, yağ, zeytin, turşu gibi 

tuzlanmış ve salamurada bekletilmiş olanlardır. Ekmekte, tuzlu bisküvide, çöreklerde, 

dereotunda fazla miktarda sodyum bulunur. Böbrek, kalp, karaciğer gibi organ etleri ve 

yumurtada önemli oranda sodyum mevcuttur. Normal diyette günlük alınan potasyum miktarı  
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2-4 g arasında değişir. Sağlıklı yetişkinlerin günlük potasyum ihtiyacının 1.8-5.6 g arasında 

olduğu sanılmaktadır (Gökalp vd., 1996). Organizmaya gerektiğinden fazla sodyum verilmesi, 

intrasellüler sıvısının hacmini arttırmaktadır. Deney farelerine uzun süreli aşırı sodyum 

verilmesi anemi, üremi, hipoproteinemi, hiperlipemi ile yaygın ödemlere ve hipertansiyona 

bağlı olarak ölüme yol açmaktadır. Bu farelerin arteriollerinde bozulma gözlenmektedir. 

Günlük gereksinmeden daha az sodyum alınması idrarla sodyum atılımını azaltmaktadır. 

Eksikliğin uzun sürmesi ve organizmanın bağlı sodyum miktarının azalmasına bağlı olarak 

kemik ve kıkırdakta yapısal bozukluklar ortaya çıkmaktadır. 

Böbreküstü bezi korteksi fonksiyon yetmezliğine bağlı olan Addison hastalığında, 

asitozun eşlik ettiği kronik böbrek hastalarında organizmada bulunan toplam sodyum 

miktarının azalması ve idrarla fazla sodyum atılması hiponatremiye yol açmaktadır. Aşırı su 

alındığında, konjestif kalp hastalığı ve siroz gibi durumlarda organizmadaki toplam sodyum 

miktarı normal olduğu halde hiponatremi gözlenebilmektedir. Çok seyrek görülen 

hipernatremi ise fazla tuz alınımına ve böbreküstü bezi kabuğunun aşırı çalıştığı Cushing 

hastalığında görülmektedir.  Potasyum gıdalarda yaygın olarak bulunur. Kahve potasyumca 

çok zengindir. Marul, ıspanak, maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık 

ve benzerlerinde önemli miktarda potasyum bulunur (Onat ve Emerk; 1996). 

 

1.3.4. Bakır (Cu) 

 

Bakır, insan ve memeli hayvanlar için gerekli bir mineraldir. Yetişkinlerin vücudundaki 

toplam bakır miktarı 75-150 mg dolayındadır. Bunun önemli kısmı beyin, karaciğer, kalp ve 

böbreklerdedir. Kandaki bakırın % 90 kadarı globüline bağlıdır. Bu bakır-globülin bileşiğine 

serüloplazmin adı verilmektedir. Bakırın vücut çalışmasında belirlenen görevleri, demirin 

kullanılması ve enzimlerin çalışması ile ilgilidir. Bazı enzimlerin (trozinaz, sitokromoksidaz, 

katalaz, monoaminooksidaz, askorbik asit oksidaz, ürikaz) yapısında bakır bulunur. Bu 

mineral bazı enzimlerin etkinliğini arttırır. Bakır, demirin hemoglobin yapısında 

kullanılmasında yardımcı olur. Serüloplazmin denilen bakır bağlayıcı protein, plazmada ferro 

şeklindeki demirin oksitlenerek transferine bağlanmasına yardımcı olur. Bakır gıdalarda 

yaygın olarak bulunur. 

Yetişkinlerin normal günlük diyetlerinin çoğu 2 mg dolayında bakır sağlar. Bu miktar, 

bakır dengesi için yeterli sayılmaktadır. Bakır eksikliği keratinleşme, pigmentasyon, 

miyelinasyon, kemikleşme bozuklukları, miyokard hasarları ve bunlara bağlı ani ölümler gibi 

değişik hastalık tablolarının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Hipotermi, gelişmede gerilik, 
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sinir dejenerasyonları, depigmentasyon gibi klinik belirtilerle ortaya çıkan Menek 

sendromunda kan, bakır ve serüloplazmin değerleri düşük bulunmaktadır. Serüloplazmin 

yapımındaki bir eksikliğin yol açtığı bir diğer önemli patolojik durum olan Wilson 

hastalığında (hepatolentiküler dejenerasyon), barsaktan bakır emilimi çok artmakta ve 

beyinde, nucleus lenticularisde ve karaciğerde bakır birikimi ve yığılımı ortaya çıkmaktadır. 

Dikarboksilli peptidler ve aminoasitler ile bağlı bakır idrarla atılmaktadır. Bakırın en zengin 

kaynakları; karaciğer ve böbrek gibi organ etleri, istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, balık, 

fındık, fıstık, ceviz ve benzerleri, kuru baklagiller gibi kuru yiyeceklerdir. Yeşil sebzelerin 

çoğu, et, yumurta, kurutulmuş meyveler ve sert sular da bakırın iyi kaynaklarıdır (Onat ve 

Emerk, 1996). 

 

1.3.5. Çinko (Zn) 

 

Çinko insan beslenmesi için gerekli olan bir mineraldir. Yetişkin insan vücudundaki 

toplam çinko 1-2 g kadardır. Bunun çoğu karaciğer, böbrek, pankreas, kemik ve epitel 

dokularda bulunur. Kandaki çinkonun yaklaşık 3/4 ‘ü alyuvarların yapısındadır. Alkol 

dehidrojenaz, glutamik dehidrojenaz, ürikaz, fosfataz, karboksipeptidaz, karbonik anhidraz 

enzimlerinin aktivitesi için çinkoya ihtiyaç vardır. Karbonik anhidraz enzimi, hücrede 

oksidasyon sonucu oluşan CO2 ‘nin dışarı atılmasıyla ilgili bir reaksiyona yardımcı olur. 

İnsülin hormonu ve üreme ile ilgili bazı hormonların bileşiminde de çinko bulunmaktadır. 

Çinkonun, proetin ve nükleik asit metabolizmasında, hücre bölünmesinde, normal büyümede 

ve cinsel organların gelişmesinde rolü vardır. 

İnsanda, Laennec tipi karaciğer sirozu (portal siroz) olgularında, idrarla çinko atılımının 

yükseldiği ve serum çinko değerinin normalin yarısına düştüğü, bunun yanında sirotik dokuda 

çinkonun anlamlı biçimde azaldığının gözlenmesi, bu tür olgulardaki kimi bulgular ile çinko 

eksikliği arasında bir bağlantı olabileceğini akla getirmektedir. Öte yandan, lösemi 

olgularında, lökosit çinko değerlerinin % 50 kadar azaldığı ve sağaltım ile geçici olarak 

yeniden yükselebildiği bildirilmektedir. Sürekli olarak tek yanlı beslenmeye dayalı ağır kronik 

eksikliği durumunda, hipogonadizm yanında, üreme ile ilgili işlevlerde aksama görülmesi ve 

prostat dokusunun normalde önemli oranda çinko içermesi birlikte değerlendirildiğinde, sözü 

edilen metalin üreme fonksiyonu ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. 

Çinko yetersizliğinin iştah azalmasına, büyüme geriliğine, deride yaralara, üreme 

sisteminde değişmelere ve eklemlerde şişme gibi bozukluklara yol açtığı belirlenmiştir. 

Normal yetişkinlerde, günlük alınan 10-12 mg çinkonun dengeyi sağladığı bilinmektedir. 
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Çinko, gıdalarda oldukça yaygın bulunur. Çinkonun en iyi kaynakları; karaciğer, etler, midye, 

istiridye, yumurta, süt ve süt ürünleridir. Buğday, arpa, yulaf, mısır, badem, ceviz de bir 

miktar çinko içermektedir (Gökalp vd., 1996). 

 

1.3.6. Mangan (Mn) 

 

Yetişkin insan vücudundaki toplam manganez miktarı 20 mg dolayındadır. Mangan en 

çok kemiklerde, karaciğerde, pankreasta, hipofiz bezinde ve meme bezlerinde bulunur. 

Hücrede, mangan daha çok çekirdekte ve sitoplazmadaki bazı birimlerde bulunduğu 

belirlenmiştir. Mangan vücut çalışmasındaki görevleri, bazı enzimlerin etkinliğini 

arttırmasıyla ilgilidir. Dipeptidaz, karboksipeptidaz enzimleri, yağ asitleri metabolizması ve 

kolesterol senteziyle ilgili bazı enzimlerin, üre senteziyle ilgili olan arginaz enziminin 

etkinliğini arttırdığı belirlenmiştir. Ancak, bu enzimlerin bazılarının etkinliği için mangan 

yerini magnezyum alabilmektedir. Mangan, daha çok bitkisel gıdalarda bulunur. En iyi 

kaynakları; fındık, fıstık, ceviz, kuru baklagiller, tahıl taneleri ve bunları embriyo kısımları ile 

yapraklı sebzelerdir. Yetişkinlerin günlük diyetinde 3-9 mg arasında mangan bulunduğu 

bilinmektedir (Onat ve Emerk, 1996). 

 

1.4. Bal Nedir? 

Arılar tarihin çok eski devirlerinden bu yana insanlara bal üreterek hizmet etmektedirler. 

Öyle ki arıcılık tarihi M.Ö. 3500 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bilindiği gibi balın ana 

malzemesi, arıların çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından topladıkları nektarlardır. Arılar 

nektarı bala çevirirler. Polenlerin ise bal yapımında bir etkisi bulunmaz, arılar tarafından 

sadece protein ihtiyaçlarını gidermek için kullanılır. Çiçeklerden ve meyve tomurcuklarından 

alınarak yutulan nektar, arıların "bal midesi" denilen organlarında kimyasal bir değişime uğrar 

ve içinde birçok vitamin ve mineral bulunan ağır şekerli bir sos halini alır. Daha sonra bal, 

kovandaki hücrelere yerleştirilir ve üzerleri mumdan bir kapakla örtülür. Bal petek içindeyken 

arılarca sağlanan özel havalandırma sistemi sayesinde bildiğimiz tat ve kıvamına gelir.Balın 

rengi, şeker dengesi ve tadındaki farklılık tamamen toplanan nektarlardan kaynaklanmaktadır. 

Balın kokusunu, çiçeklerdeki aromalı "volatil" yağı verir ki bu, aynı zamanda çiçeklerin 

kokularını sağlayan yağdır. Çeşitli bitki türlerinden elde edilen ballar genel olarak 

içeriğindeki maddeler nedeniyle insan büyümesinde sağlık ve enerji kaynağı olarak önem 

kazanırken her bir çeşidinin daha yararlı olduğu bazı özel durumlarda bulunmaktadır. 
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Örneğin, çam balı sindirim sistemi rahatsızlıklarında, okaliptüs balı ise solunum sistemi 

rahatsızlıklarında daha büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bal üretimi çok büyük bir çaba 

gerektirir. Örneğin sadece 1/2 kg ham nektarı toplamak için 900 arının bir gün boyunca 

çalışması gerekmektedir. Toplanan bu miktarın ise ancak bir kısmı bala çevrilebilir. 

Çiçeklerdeki nektardan elde edilecek balın miktarı tamamen getirilen nektarın şeker 

konsantresine bağlıdır. Örneğin elma çiçeğinin fazla şekeri bulunmaz. Bu yüzden bu ağaçtan 

elde edilen nektarın çok azı bala dönüştürülebilir. 450 gramlık saf balı elde edebilmek için 

yaklaşık olarak 17.000 balarısının 10 milyon çiçeği ziyaret etmesi gereklidir. Arının yiyecek 

aramak için ihtiyaç duyduğu ortalama bir gezinti, yaklaşık olarak 500 çiçek ziyaretini 

gerektirir ve 25 dakika sürer. Bu yüzden 450 gram saf bal elde etmek için arıların 7000 iş 

saati çalışmaları gereklidir. Son derece zahmetli bir iş olmasına rağmen arılar, balı 

ihtiyaçlarından kat kat daha fazla üretirler. Fruktoz ve glukoz balda bulunan şekerlerin %85-

90 nını oluşturur. Balda bulunan diğer şekerler sakkaroz, maltoz, izomaltoz, laktoz gibi 

disakkaritler  ve rafinoz gibi oligosakkaritlerdır. Balda ayrıca organik asitler, amigo asitler, 

mineral maddeler, enzimler ve vitaminlerde bulunmaktadır (Doğaroğlu, 1990). Türk Gıda 

Kodeksi Bal Tebliği (Tebliğ No: 2000/39) ne göre balın kimyasal bileşimi şöyle olmalıdır; 

İnvert şeker miktarı: Çiçek balında %65, salgı balında  %60 

Balda rutubet miktarı : %20 

Sakaroz çiçek balında : %5  Salgı balında %10 

Suda çözünmeyen madde miktarı: Balda %0,01, Pres balında ise %0.5 

Mineral madde –kül miktarı: Çiçek balında %0.6, Salgı balında %1.2 

Balda asitlik miktarı: 40meq/Kg 

 

1.5. Balın İçeriği 

Balın hiç şüphesiz ilk akla gelen özelliği tatlı olmasıdır. Bunun sebebi balın içindeki 

üç şekerdir: Üzüm şekeri fruktoz (% 34), sukroz (% 2) ve levulose (meyve şekeri % 40). 

Bundan başka balın % 17'si su, geri kalan % 7'lik bölümü ise demir, sodyum, sülfür, 

magnezyum, fosfor, polen, manganez, alüminyum, gümüş, albümin, dekstrin, nitrojen, protein 

ve asitlerden oluşur. Balın kalitesini belirleyen bu % 7'lik karışımdır. Balı bildiğimiz şekerden 

ayıran çok önemli bir fark vardır. Şeker ancak sindirim sisteminde değişime uğradıktan sonra 

kana karışırken, bal sindirime gerek olmadan çok süratli bir şekilde kana karışır. Çünkü 

içerdiği meyve şekeri ve üzüm şekeri, ilk başta oranı oldukça fazla olan sakkarozun ters-yüz 
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olmasıyla meydana gelir. Bu yüzden bu şekerlere "basit şekerler" denir. Kısacası bal insan 

vücudunun en yüksek derecede ve en hızlı şekilde faydalanacağı şekilde tasarlanmış bir 

gıdadır. Ilık su ile karıştırılan balın birkaç dakika içinde vücuda enerji verdiği tespit edilmiştir. 

Balın en önemli özelliklerinden biri, içinde bakteri barınamamasıdır. Dr. Bodag F. Beck "Bal 

ve Sağlık" adlı kitabında buna şöyle değinir: “Bütün canlıların yaşamlarını devam 

ettirebilmek için bir miktar neme ihtiyaçları vardır. Bakteriler balla temas ettiklerinde nemden 

yoksun kalır ve yok olurlar. Ayrıca balın asidik tepkisi de bakterilerin yaşamaları için 

uygunsuz bir ortam oluşturur. İnsan vücudunu etkileyen birçok mikroorganizma balda yok 

olur”.  

Bal, içinde bakteri barındırmamakla kalmaz aynı zamanda bir bakteri yok edici olarak 

da kullanılır. Örneğin antibiyotiklere karşı dirençli olduğu bilinen MRSA bakterisinin bala 

karşı koyamadığı tespit edilmiştir. Dr. W. Sackett bal sayesinde tifo mikroplarını 48 saat 

içinde yok etmiştir. Dizanteri mikropları 10 saat içinde ölmüştür. Bu bilgilerden de 

anlaşılacağı gibi bal, "şifa" yönü son derece güçlü bir besindir. Balın içinde, minerallerin, 

şekerlerin ve birçok vitaminin yanısıra, az miktarlarda, birtakım hormonlar, çinko, bakır ve 

iyot da vardır. Aşağıdaki Tablo 6 da 100 gram balın kimyasal analizini göstermektedir. 

1950'lerden bu yana arı poleni üzerinde birçok çalışma sürdürülmektedir. Özellikle Paris 

yakınlarında bulunan Apiary Araştırma Laboratuvarları'nda bu konuda sayısız deney 

yapılmıştır. Arı poleninin, koli basili ve bazı salmonellalar (bir bakteri türü) üzerinde etkili 

olan antibiyotik maddeleri içerdiği, bunun yanı sıra, besleyici, kuvvetli ve metabolik 

avantajlar sağlayan bir madde olduğu da anlaşılmıştır. Beslenme uzmanı Dr. Paavo Aitrola arı 

polenini şöyle övmektedir: “Polen doğadaki besin açısından en zengin ve mükemmel besindir. 

Vücudun strese ve hastalıklara karşı direncini artırır, birçok hastalık vakasında iyileşmeyi 

hızlandırır...".Ruslar da arı poleni konusuna oldukça önem vermişlerdir. Vladivostok'taki 

Longevity (Uzun Yaşam) Akademisi'nin başkanı Dr. Naun Petrovich Joirich şöyle 

demektedir:Arı poleni orjinal bir besin ve ilaç hazinesidir. Yaşam için gerekli olan bütün 

temel maddeleri içermektedir. Fiziksel performansın güçlendirilmesi de arı polenine 

bağlanmıştır. Carlson Wade "Arı Poleni ve Sağlığınız" (Bee Pollen and Your Health), Linda 

Lyngheim ve Jack Scagnetti "Arı Poleni," (Bee Pollen) adlı kitaplarında, arı poleni sayesinde 

atletlerin güçlendiğinden bahsetmektedirler (Doğaroğlu, 1990). 
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Tablo 6. Balın Kimyasal Analizi (100 g bal) 

Enerji 304.0 Kcal 

Su 17.1 g 

Karbonhidratlar (toplam) 82.4 g 

Fruktoz 38.5 g 

Glukoz 31.0 g 

Mailose 7.20 g 

Sakkaroz 1.50 g 

Proteinler, amino asitler, vitaminler ve 
mineraller (toplam) 0.50 g 

Thiamin <0.006 mg 

Riboflavin <0.06 mg 

Nikotinik asit <0.36 mg 

Pantothenic asit <0.11 

Pyridoxine (B6) <0.32 

Askorbik asit (C) <2.2-2.4 mg 

Kalsiyum <4.4-9.20 mg 

Bakır <0.003-0.10 mg 

Demir <0.06-1.5 mg 

Magnezyum <1.2-3.50 mg 

Manganez <0.02-0.4 mg 

Fosfor <1.9-6.30 mg 

Potasyum <13.2-16.8 

Sodyum <0.0-7.60 

Çinko <0.03-0.4 mg 

Asit (öncelikli olarak glukuronik asit) 0.57% (0.17-1.17 %) 

Protein % 0.266 

Azot % 0.043 

Amino asitler % 0.05-0.1 
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1.6. Balın Kristalizasyonu 

Balın kristalizasyonu; balda bulunan şekerlerin zamanla doyma noktasına ulaşarak 

dibe çökmesi olayıdır. Çiçek balları zamanla kristalize olur. Kristalize olan bal sahte veya 

hileli bal demek değildir. Kristalize olan ballar su banyosu içerisinde ısıtılarak kristalizasyon 

ortadan kaldırılabilir. Kristalizasyon balın su içeriği ile bünyesindeki fruktoz ve glikoz 

şekerleri arasındaki oranla ilgilidir. Genellikle bal içindeki fruktoz, glikozdan fazladır. 

Fruktoz/Glikoz oranı büyüdükçe balın şekerlenme eğilimi azalır. Olgunlaşmamış bir balda 

glikoza göre daha fazla sakkaroz bulunduğu için şekerlenme yavaş olur. Su içeriği düşük olan 

ballar daha geç kristalize olurlar. Bu nedenle petekli ballarda kristalizasyon geç başlar veya 

hiç görülmez (Doğaroğlu, 1990). 

1.7. Balın Fermantasyonu 

Balın mayalanması veya bozulması anlamına gelir. Su oranı yüksek olan ballarda 

şekere dayanıklı mayalar şekeri parçalayarak alkol ve karbondioksit oluşturur ve bal köpürür. 

Fermantasyonu önlemenin en önemli yolu balın olgunlaştıktan sonra hasat edilmesidir. Çünkü 

olgunlaşmış bal (sırlanmış) şeker konsantrasyonu yüksek, su oranı daha düşüktür (Doğaroğlu, 

1990). 

1.8. Tat ve Koku 

Balın tadı yapısındaki şekerlerin miktarı, türü ve birbirlerine oranı ile ilgilidir. Kokusu 

da alındığı kaynağa göre değişir. Bala uygulanan işlemler tadını ve kokusunu 

değiştirebilmektedir. Bu nedenle ısıtma, işleme, depolama gibi uygulamalarda balın kendine 

has tadı ve kokusunu bozacak yanlış işlemlerden kaçınmak gerekir (Doğaroğlu, 1990). 

1.9. Bal Hasadı ve Muhafazası 

Arıların doğadaki çeşitli nektar kaynaklarından topladıkları nektardan elde edilen ve 

petek gözlerine konulan bal, başlangıçta alındığı kaynağa bağlı olarak yüksek miktarda su 

içerir. Arılar petek gözleri üzerinde kanat çırparak ve dışarıdan kovana hava pompalayarak, 

kovan içinde oluşturdukları hava akımı ile balın fazla suyunu uçurup olgunlaştırırlar. Böylece 

balın su oranı yaklaşık %17-18 civarına indirilip bal dolu petek gözleri balmumu ile kapatılır. 

Bu işleme ''balın sırlanması'' denir. Arılar balını olgunlaştırdıkları petekleri çerçevenin üst 

çıtasından başlayıp aşağı doğru sırlarlar. Eğer ballı bir peteğin en az 2/3'de bal dolu gözler 
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sırlanmışsa bu peteğin balı olgunlaşmış demektir. Hasada başlanabilir. Kovandaki bütün 

peteklerdeki balın olgunlaşmasını beklemeden balı olgunlaşan petekler kovandan alınmalıdır. 

Olgunlaşmış balların kovandan alınmasına bal hasadı adı verilir. Bal hasadı genellikle arıların 

yağmacılık eğilimlerinin az olduğu sabahın erken saatlerinde yapılır. Kovandan alınan ballı 

çerçeve taşıma sandığına konulur ve hemen üzeri bir örtü ile kapatılarak arılardan korunur 

(Doğaroğlu, 1990). 

1.10. Balın süzülmesi 

Balın süzüleceği oda içi sıcaklık 25 ile 30 ºC olmalıdır. Çerçeve veya petek üzerindeki 

sırlar sır bıçağı veya sır tarağı ile alınır. Sonra elle veya elektrikle döndürülen santrifüj (bal 

süzme ) makinesine yerleştirilerek ballar çıkarılır (Doğaroğlu, 1990). 

1.11. Balın depolanması 

Bal kapalı kutularda ve hava ile ilişkisi olmayacak şekilde saklanması gerekir. Bal için 

en uygun ambalaj kabı kapaklı cam kavanozlardır. Ambalajlanmış ballar oda sıcaklığında 

tutulmalıdır. Kristalize olmuş balın tekrar eski haline dönmesi için bal kabı 45-65 ºC sıcak su 

dolu bir kap içerisinde bekletilerek, balın çözülmesi sağlanır. Bal kabı hiçbir zaman doğrudan 

ateş ile temas ettirilmemelidir (Doğaroğlu, 1990). 

1.12. Diğer Arı Ürünleri 

1.12.1. Arı sütü 

Arı sütü son derece kompleks ve henüz tanımlanamayan bazı bileşikler içerdiği için 

sentetik olarak üretilemeyen bir maddedir. Doğal hormonlar, mineraller, B vitaminleri, folik 

asit, yağ asitleri, vücutta eksikliği Parkinson, Alzheimer ve benzeri diğer sinir sistemi 

hastalıklarına sebep olan asetikolin maddesi, amino asitler, proteinler, yağlar ve 

karbonhidratlar bakımından zengindir. Ayrıca vücuttaki doku yenilemesinde ve büyümesinde 

önemli bir rolü olan aspartik asiti de içermektedir. Arı sütü anti bakteriyel, anti virütik, 

besleyici ve yaşlanmayı önleyici etkilere sahiptir. Ayrıca solunum, iskelet, sinir, üretim, 

endokrin, kalp damarları, savunma ve hücre sistemleri için faydalıdır. Arı sütü hormon 

dengesini harekete geçirici etkiye sahiptir. Hormonları ve metabolik fonksiyonları düzenler ve 

normalleştirir. İnsanın yaşı ilerledikçe bozulan hücre yenilenmesine yardım eder. Deri 

problemlerini tedavi etmenin yanı sıra derinin rengini de korur. Kronik yorgunluk, ciddi 
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hastalıklar, ameliyat ya da travma gibi durumlardan sonra vücudun güç kazanmasını sağlar. 

Enerji artırıcı etkisi vardır. Serum kolesterolü ve yağ sayımlarını düşürür, damar sertliğini 

engellemeye yardımcı olur. Ayrıca karaciğeri koruma, doku ve kas oluşturma, kemik büyüme 

ve sağlığını destekleme, hafızayı güçlendirme, kiloyu düzenleme ve yara tedavilerinin 

desteklenmesinde de faydalı olduğu yapılan araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır. Almanya'da 

değişik alanlarda çalışmalar yapan doktorlar arı sütünü kötü beslenmiş ve prematüre bebekleri 

iyileştirmede kullanmışlardır. Arı sütü ile beslenen bebeklerin kilo ve sağlık durumlarında 

iyileşme görülmüştür. Bundan başka arı sütü verilen sinirsel ve ruhsal hastaların da normal 

kilolarına, daha dayanıklı bir sinir sistemine ve daha güçlü bir fiziksel ve zihinsel yapıya 

kavuştukları gözlenmiştir. Arı sütü yaşlanma etkisini geciktirmek için, menopoz, beslenme 

yetersizliğinin düzeltilmesi, eklem iltihabı, damar hastalıkları, peptik ülserler, karaciğer 

rahatsızlıkları gibi rahatsızlıklarda ve genel olarak daha sağlıklı olmak için doktorlar 

tarafından tavsiye edilmektedir (Doğaroğlu, 1990). 

1.12.2.Polen 

 

Çiçeklerin erkek organları tarafından erkek üreme birimi olarak üretilen polen arılar 

tarafından arka bir çift bacakta bulunan ve polen sepeti olarak adlandırılan özel yapılar 

yardımıyla kovana taşınır. Kovan önünde veya altında hazırlanan polen tuzaklarından arının 

geçişi sırasında bacaklardan düşürülür ve toplanır. Daha sonra enzimatik aktivitesi korunacak 

şekilde kurutulan polen yine uygun koşullarda saklanarak insan beslenmesine sunulur.  

Şekil ve yapıları bitki türlerine bağlı olarak genellikle oval veya küreseldir. Ancak mikroskop 

altında görülebilen polenler renk olarak her türlü renkte olabilmekle beraber genellikle sarıdır.  

Arıların beslenmesinde protein kaynağı olarak önem taşıyan polen ayrıca bileşimindeki 

vitamin ve mineral maddeler nedeniyle de son derece değerli bir besin maddesidir. Çiçeklerin 

erkek üreme birimi olan polen bu yönü nedeniyle zengin bir besin maddesi olması yanında 

arının ağız salgılarını da içermesi nedeniyle de ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır.  

İçeriğindeki amino asitler günde l5 g polen alan yetişkin bir insanın günlük asgari protein 

gereksinimini karşılayacak düzeyde olduğundan besleyici değer olarak doğada rakibi 

bulunmamaktadır. Ayrıca yapısında bulunan çeşitli enzimler, koenzimler, steroidler, 

vitaminler, antibiyotikler, mikro elementler ve flavanoidler nedeniyle doğal “ilaç 

konsantresi“olarak kabul edilmektedir. Üretildiği anda %25-30 dolayında nem içermesi 

nedeniyle çok çabuk bozulan polen kurutularak veya pudra şekeri ile karıştırılarak derin 

dondurucuda saklanır. Polenin besin değeri ve yararlılığı toplandığı bitki türlerine önemli 
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derecede bağlıdır. Bu nedenle toplandığı bitki türü ve çeşitliliği polenin değerini artırır 

(Doğaroğlu, 1990).  

Klinik çalışmalarda Polenin prostat problemlerinde (büyüme ve kansere kadar olan 

rahatsızlıklarda) ve alerji tedavisinde başarılı olarak kullanıldığı (Denis, 1966, Ask-Upmark, 

1967) bildirilmektedir.Polenin bakteriostatic etkisi (Chauvin vd., 1952) ve antibacterial etkisi 

olduğu bildirilmiştir (Lavie, 1968). Polenin hayvanları ve insanları radyasyon ve X ışınlarının 

olumsuz etkilerinden koruduğu (Wang vd., 1984; Hernuss vd., 1975; Schmidt ve Buchmann, 

1992) belirtilmiştir. 

1.12.3. Balmumu 

İşçi arıların 12-18 günlük yaş dönemlerinde karın halkalarındaki mum salgı 

bezlerinden salgılanan bir maddedir. Rengi salgılandığı an beyazdır, sonra koyulaşır. Arılar 

petek gözlerini örmek için balmumu üretirler. Arılar 1 Kg balmumu üretebilmek için 6-10 Kg 

bal yemeleri gerekmektedir. Mum salgılayan arılar önce bal yerler, daha sonra 35ºC de zincir 

şeklinde salkım oluşturarak mum salgılarlar. Özellikle Afrika, Orta ve Güney Amerika da 

baldan daha önemli bir arı ürünüdür. Balmumu geleneksel olarak petek kırıntılarının sıcak su 

içinde eritilip yüzeyde toplanan mumun soğutulmasıyla elde edilebildiği gibi güneş enerjili 

mum eritme kapları da kullanılır. Balmumu büyük oranda temel petek yapımında ve kozmetik 

sanayinde kullanılmaktadır. Ayrıca mum sanayinde, parlatıcı boya ve cila yapımında, dişçilik 

gibi alanlarda da kullanım alanı bulmaktadır. Burada çok önemli bir hususa da değinmek 

gerekir. Arıcılık yönetmeliğinin zorunlu bir hükmü olarak, temel petek yapımında 

kullanılacak balmumunun 110ºC'de 12 saat süreyle sterilize edilmesi gerekmektedir. 

Balmumu %100 saf olmalı, parafin, serezin, reçine ve iç yağı gibi yabancı maddeler 

içermemelidir. Balmumunun renginin açık olması istenir. Balmumu 42 saat güneşte 

bırakılırsa rengi açılır. Ülkemiz açısından arıcılıktan baldan sonra 2. ekonomik arı ürünüdür 

(Doğaroğlu, 1990). 

1.12.3.1.Balmumunun Saf Olduğunu Nasıl Anlaşılır? 

1. Saf balmumu benzin içinde tamamen çözünür. 

2. Saf balmumu ateşe atılırsa tamamen yanar, ortama güzel bir koku yayılır. 

3. Balmumundan küçük bir parça çiğnendiğinde saf mum dişlere yapışmaz, kötü tat ve aroma 

hissedilmez. 
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4. Bir kaba biraz mum koyup içine 20 g eter damlatılırsa ve 15ºC kadar ısıtılırsa saf balmumu 

çözünür. Katkılı balmumu çözünmez (Doğaroğlu, 1990).   

1.12.4. Propolis ve Arı Zehri 

Propolis arıların kovan çatlaklarını sıvamada, uçuş deliklerinin daraltılmasında ve 

kovana girdikten sonra öldürülen fakat dışarı atılamayan zararlıların kokuşmasını önlemek 

üzere mumyalanmasında kullandıkları bir maddedir. Bitkilerin taze sürgün ve 

tomurcuklarından arılar tarafından polen gibi toplanan ve kovana taşınan bu madde sanayinin 

birçok dalında özellikle ilaç ve kozmetik yapımında kullanıldığı gibi apiterapi merkezlerinde 

çoğu hastalığa karşı başarı ile kullanılmaktadır. Kullanımı diğer ürünlere oranla daha çok 

dikkat ve özen gerektirdiğinden bu yöntemlerin anlatımından kaçınılmıştır. Arı zehiri 

özellikle romatizmal hastalıklara karşı ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Bunun dışında 

kullanımı alerjik bir reaksiyona neden olunmamak koşulu ile arıların istenilen bölgelere 

sokturulması şeklinde kullanılır. Ancak arı zehirine karşı aşırı duyarlı olanların kesinlikle bu 

yönteme başvurmaması gerekmektedir. Unutulmaması gereken en önemli konu aşırı duyarlı 

bir kişinin bir tek bir arı sokması ile birkaç dakika içerisinde anaflaktik şoka girebileceği ve 

bunun sonucunda yaşamsal bir tehlikenin oluşabileceğidir. (Doğaroğlu,1990). 

1.13. Numune Hazırlama Yöntemleri 

1.13.1. Numune Alma 

Numune alma analizin önemli basamaklarından biridir. Analizlenecek numune, 

numune alınan bölgeyi temsil etmelidir. İyi bir analizin ilk basamağı, seçilecek bölgenin 

tespitinden sonra numune almadır. Alınan numunelerin uygun bir şekilde saklanması gerekir. 

 

1.13.2. Çözünürleştirme Teknikleri 

 

Ayrıştırma, mineral/oksitleyici asitler ya da eritiş maddeleri gibi ayıraçlar veya ısı 

kullanılarak ilgili analitin (metalin) girişim yapan bir matriksten serbest hale geçirilmesi 

anlamına gelir. Ancak, alev ya da ICP (inductive coupled plasma) gibi sıcak bir kaynağın 

kullanıldığı Atomik Spektrometri ‘de olduğu gibi her zaman komple bir parçalanma 

gerekmeyebilir. Bu da ikinci bir parçalanma yöntemidir. Parçalama ve çözme terimleri 

yapılan iş açısından aynı anlama gelmesine karşın, işlem açısından farklılıkları vardır. 

İkisinde de amaç metallerin serbest hale geçirilmesidir. Ancak parçalama, numune 

matriksinin tamamen yıkımı anlamına gelir. Matriks bileşenleri ortamda kalmaz. Örneğin 
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organik matriksler CO2 ve H2O ‘ya dönüştürülerek ortamdan elimine eldirler. Ancak çözme, 

analitin matriksten ayrılması, serbest hale geçmesidir. Burada matriks yıkıma uğramaz,  

bileşimini aynen korur. Bu durumda uygun teknikler kullanarak organik matriks kısımlarını 

tayin etmek ve bileşimini aydınlatmak mümkün olabilir. 

 

1.13.2.1.Yaş Kül Etme (Yaş Yakma) 

 

Asitlerle yaş yakma, numune matriksini ayrıştırmak için mineral ya da oksitleyici asitler 

ve dışarıdan ısı kaynağı kullanımını gerektirir. Ayrıştırılacak matriksin doğasına bağlı olarak 

tekli ya da çoklu asitler kullanılabilir. Örneğin silika (SiO2) içeren jeolojik bir numunede 

silikanın ayrıştırılması için tek uygun asit HF ‘dir. Diğer asitler ya da kombine asitler silika 

matriksinden ilgili metalleri serbest hale geçiremez. Silikatlar HF ile çözeltide uçucu hale 

getirilir; 

SiO2 + 6HF → H2(SiF6) + 2H2SO4 

 

Asitlerle yaş yakma için önce uygun asit seçimi yapılır ve daha sonra numune uygun 

bir kap içerisine yerleştirilir. Ancak kap seçimi uygulanacak ısı kaynağının doğasına bağlıdır. 

Yaygın bir şekilde katı matrikslerin asitlerle parçalanması bir ısıtıcı tabla üzerinde açık cam 

kaplarda (beher ya da ısıtma tüpleri) ya da çok kanallı numune parçalayıcıları kullanılarak 

uygulanmaktadır. Daha sonra numune tüplere konur ve tüpler ticari bir parçalayıcının blokları 

içersine yerleştirilir. Bu durumda aynı anda çok fazla numunenin parçalanması sağlanır. Yaş 

yakma için HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HF, HNO3/HCl  kullanılan en yaygın asitlerdir. 

 

1. 13.2.2. Atomik Spektrometri 

 Atomik spektrometri 70 kadar elementin kalitatif ve kantitatif tayininde kullanılan bir 

analitik yöntemdir. Atomik metotların tipik duyarlılığı milyonda bir ile milyarda bir arasında 

değişir. Bu metotların diğer üstün yönleri arasında hız, kullanışlık, az bulunan yüksek 

seçicilik ve fazla yüksek olmayan cihaz fiyatları da sayılabilir. Bu teknik element analizi için 

kimyacılar tarafından kullanımı 1950’li yılların başlarında başlayıp bundan sonra da hızla 

artmıştır. Atomik absorbsiyon spektrofotometresi (AAS), izole ve temel haldeki atomların 

ışını absorplaması ilkesine dayanır. Bu nedenle yöntemin uygulanması absorpsiyon ilkelerinin 

bilinmesini gerektirir. 
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1.13.2.2.1.  Beer–Lambert Kanunları 

 

 Beer–Lambert Kanunu, elektromagnetik ışını absorplayan bir türün konsantrasyonu ile 

absorbansı arasında doğrusal bir ilişki kurar. Genel olarak Beer–Lambert Kanunu aşağıdaki 

eşitlikle verilir: 

A = aλ × b ×c ……. ………………………………………………………………………(1.1) 

 Burada A; ölçülen absorpsiyonun bir büyüklüğü olarak absorbansı, aλ; dalga boyuna 

bağlı absorptivite katsayısını, b; ışın yolunu ve c; analit konsantrasyonunu temsil etmektedir. 

Konsantrasyon birimi olarak molarite kullanılıyorsa yukarıdaki formül, 

A = ελ × b ×c .........…………………………………………………………………….. (1. 2) 

şeklini alır. Bu sefer buradaki ελ; molar absorptivite katsayısı adını alır ve birimi   M–1cm–

1’dir. Şayet bir numune içerisinde belli bir dalga boyunu birden fazla absorplayan tür 

mevcutsa, bu dalga boyundaki toplam absorbans, türlerin absorbanslarının toplamıdır ve 

aşağıdaki formülle ifade edilir: 

A = (ε1 × b × c1) + (ε2 × b × c2) + ………..+( εn  × b × cn) ……………………...(1. 3) 

 Deneysel ölçümler genelde aşağıda formüllendirilen geçirgenlik (T) üzerine yapılır. 

0P
P  T =  …………………………………………………………………………………..(1. 4) 

 Burada P; numuneden geçen ışının şiddetini, Po ise, başlangıçtaki ışının şiddetini temsil 

eder. Tüm bu denklemlerin bir sonucu olarak A ile T arasındaki ilişki; 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

0P
Plog-  (T) log - A  .…………………………………………………………........(1. 5) 

şeklinde ifade edilir. Şekil 1, ışının numune tarafından absorplanmasını göstermektedir. 

Dolayısıyla Beer–Lambert Kanunu’na göre; gelen ışının şiddeti, analit konsantrasyonunun 

artması ve ışın yolunun uzaması ile logaritmik olarak azalır. Beer–Lambert kanunu 

uygulanarak bir analitin bilinmeyen konsantrasyonu, analiti içeren bir numunenin 

absorpladığı ışın miktarının ölçülmesiyle belirlenebilir. Şayet absorptivite katsayısı 

bilinmiyorsa, absorbanslarına karşın bir seri standart çözeltinin bilinen konsantrasyonları 

arasında bir çalışma grafiği çizilerek bilinmeyen konsantrasyon tayin edilebilir. 
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Şekil 1. Işının numune tarafından absorplanması 

 

 1.13.2.2.2. Atomik Absorpsiyon Spektrometre’nin Kısımları 

 Temel olarak bir alevli atomik absorpsiyon spektrometresi 5 parçadan oluşur; ışın 

kaynağı (oyuk katot lamba), atomlaştırıcı, monokromatör, dedektör ve kaydedici. Çok sayıda 

üretici tarafından hem tek, hem de çift ışınlı cihazlar sunulmaktadır (Şekil 2). 

 

 
 Şekil 2. Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometre’nin başlıca kısımları 
 
 
 1.13.1.2.2.2.1.  Işın Kaynağı 

 Atomik absorpsiyon cihazlarında ışın kaynağı olarak iki tür lamba kullanılır: oyuk katot 

lambalar ve elektrotsuz boşalım lambaları. 

 a) Oyuk Katot Lambaları: Atomik absorpsiyon spektrometride en kullanışlı ışık kaynağı 

olan oyuk katot lambadır. Bu kaynak, 1–5 torr arasında basınca sahip argon gibi inert bir gaz 

ortamında kapatılmış bir cam boruda tungsten bir anot ve silindir şeklinde bir katottan 

ibarettir. Katot, analitin metalinden yapılmıştır veya o metalin kaplamasına destek olabilecek 
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yapıdadır. 

 b) Elektrotsuz Boşalım Lambaları: Elektrotsuz boşalım lambası, atomik çizgi  

spektrumu için yararlı bir kaynak olup, aynı element için yapılmış oyuk katot lambalarına 

göre 10 ila 100 kat fazla ışın şiddeti sağlayabilir. Tipik bir lamba, birkaç torr basınçlı argon 

gibi inert bir gaz ortamında, analiti metal veya bir tuzu şeklinde içeren kapalı bir kuvars 

borudur. Bu kaynak elektrot içermez, bunun yerine şiddetli bir radyo frekansı veya 

mikrodalga ışınım alanı ile gerekli enerji sağlanır. Bu alanda argon iyonlaşır ve iyonlar, alanın 

yüksek frekanslı bileşeni ile hızlandırılırlar. Böylece spektrumu istenilen metalin atomlarını 

uyaracak enerjiye ulaşırlar. 

 1.13.2.2.2.2. Atomlaştırıcı 

  AAS’de iki tip atomlaştırma tekniği vardır. Bunlar; alevli ve alevsizdir. Alevsiz 

atomlaştırma başlıca, elektrotermal atomlaştırma, hidrür oluşturma ve soğuk buhar 

tekniklerini içerir. 

 a) Elektrotermal Atomlaştırıcılar: Aleve göre çok daha fazla duyarlılık sağlarlar. Çünkü 

numunenin tümü kısa bir sürede atomlaştırılır ve ışın yolunda atomların ortalama kalış süresi 

bir saniye veya daha uzundur. Elektrotermal atomlaştırıcılarda, elektrikle ısıtılmış bir grafit 

tüpü veya kap içerisinde önce düşük sıcaklıkta buharlaştırılan birkaç mikrolitre numune, sonra 

daha yüksek bir sıcaklıkta kül edilir. Kül etme aşamasından sonra elektrik akımının hızla 

birkaç yüz ampere yükseltilmesi sonucu, 2000 oC–3000 oC arasındaki bir değere ulaşan 

sıcaklıkla numunenin atomlaşması birkaç milisaniye ile saniye arasındaki bir süreçte 

gerçekleşir. Atomlaşmış analitin absorpsiyon sinyali ısıtılmış yüzeyin hemen yukarısındaki 

bir bölgede kaydedilir. 

 b) Soğuk Buhar Tekniği: Bu atomlaştırma tekniği yalnızca cıva (Hg) tayininde 

kullanılan bir tekniktir. Çünkü cıva, düşük sıcaklıklarda yeterli buhar basıncına sahip olan tek 

metalik elementtir (Lajunen, 1992). Çeşitli organik cıva bileşiklerinin zehirli olması ve 

çevredeki geniş dağılımları sebebiyle birçok numunede cıva tayini hayati öneme sahiptir. Bu 

analiz için seçilen yöntem, soğukta buharlaştırma ve sonra da atomik absorpsiyon 

spektrometri ile analiz etmektir. Bu yöntemde cıva, önce bir yükseltgen karışımla muamele 

edilerek Hg2+ haline dönüştürülür. Daha sonra SnCl2 ile metalik hale indirgenir. Elementel 

cıva, oluştuğu karışımdan bir inert gaz akımıyla uzun absorpsiyon tüpü içine sürüklenir. 

Analiz 253.7 nm’de absorbans ölçümü ile tamamlanır. Gözlenebilme sınırı ppb aralığındadır. 

 c) Hidrür Oluşturarak Atomlaştırma: Hidrür oluşum teknikleri, arsenik (As), antimon 

(Sb), kalay (Sn), selenyum (Se), bizmut (Bi) ve kurşun (Pb) elementlerinin gaz halinde 

atomlaştırıcıya verilmesi için bir yöntem oluşturur (Nakahara, 1990; Didina ve Tsalev, 1995). 
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Bu işlem, bu elementler için gözlenebilme sınırını 10 veya 100 kat düşürür. Bu türlerin oldukça 

toksik olmaları sebebiyle, düşük derişim düzeylerinde tayinleri oldukça önemlidir. Bu 

toksiklik, atomlaştırıcıdan gazların güvenli ve etkin şekilde uzaklaştırılması gerektiğini 

hatırlatır (Skoog vd, 1998 ve Nakahara, 1990). 

Uçucu hidrürlerin hızlı oluşumu genel olarak bir cam kapta bulunan % 1’lik sulu 

sodyum borhidrürün (NaBH4) küçük bir hacmi içine numunenin asitlendirilmiş sulu 

çözeltisinin ilavesiyle hemen sağlanır. 

1.13.2.2.2.3. Monokromatör (Dalga Boyu Seçici) 

 Spektroskopik analizlerin çoğunda bant adı verilen ve dar, sürekli dalga boyu gösteren 

ışınlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dar bant genişlikleri absorbans ölçümlerinin duyarlılığını 

artırır, absorpsiyon ve emisyon yöntemlerine seçicilik sağlar ve optik sinyal ile derişim 

arasında doğrusal ilişki elde etmede aranılan özellikler arasındadır (A=εbc). Dalga boyu 

seçicisinden çıkan ışınların tek dalga boylu veya frekanslı olması ideal olarak beklenebilir. 

Ancak bu isteği hiçbir dalga boyu seçicisi yerine getiremeyip, aksine bir bant oluşturmaktadır. 

Monokromatörler, spektral taramaları yapabilmek için tasarlanmış sistemlerdir. Ultraviyole, 

görünür ve infrared ışınları için kullanılan monokromatörler mekanik açıdan aynı tasarlanmış 

olup, yapılarında slitler, mercekler, pencereler ve optik ağ veya prizmalar içerirler. Ancak bu 

bileşenlerin yapımında kullanılan malzemeler dalga boyu aralıkları dikkate alınarak seçilir. 

 1.13.2.2.2.4. Detektör 

 Detektörler, ışın enerjisini elektrik sinyallerine çeviren cihazlardır. İdeal bir detektör 

yüksek duyarlılık göstermeli, sinyal/gürültü oranı yüksek olmalı ve geniş bir dalga boyu 

aralığında sabit, orantılı cevap verme özellikleri gösterebilmelidir. 

1.13.2.2.2.4. Kaydedici 

 Detektörden çıkan sinyallerin belli bir düzende anlaşılabilecek şekilde gösterildiği 

düzeneklerdir. Bu bir yazıcı, dijital bir ortam veya bir bilgisayar olabilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR  

2.1. Giriş 

2.2. Materyal ve Metot 

2.2.1. Kullanılan Kimyasal Madde ve Malzemeler 

Deneyde kullanılan kimyasal maddeler analitik saflıkta olup % 65 HNO3 ve % 30 

H2O2  Merck Co. dan temin edilmiştir. 

     Çalışmada mineral miktarları Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresi  (AAS) (GBC 903)  

de tayin edildi. 

 2.2.2. Numune Toplama ve Homojenizasyon 

Bu çalışmada üç farklı bitki florasına sahip bal örnekleri kullanılmış olup numuneler 

Eylül-2004 de bal üreticilerinden toplanmıştır. Çalışmada 15 adet Kestane balı, Doğu 

Karadeniz bölgesinin sahil kısmından, 8 adet Anzer balı, Rize-İkizdere Anzer yaylasından ve 

8 adet karışık yayla çiçek balı ise Bayburt yaylasından temin edilmiştir.  

      10 g hassas terazide tartılan bal örneği kjeldahl balonuna konularak 20 mL der. HNO3 ile 

çeker ocak altında ve 100 ºC lik su banyosunda berrak çözelti elde edilinceye kadar 

kaynatıldı. Bu işlem yaklaşık 48 saat devam etti. Ayrıca çözücülerden ileri gelen mineral 

maddeleri elimine etmek amacıyla aynı şartlarda kör çalışıldı. Bunun için temiz bir balona bal 

yerine deiyonize ve bidististile su ile 20 mL HNO3 ve 10 mL H2O2 ilave edilerek kaynatıldı 

ve hacmi 250 mL ye bidistile su ile tamamlandı. Elde edilen berrak çözelti % 30’luk ve 10 

mL saf H2O2 ile berraklaştırıldı. Yaş yükseltgenme metoduna göre elde edilen çözeltilerin 

AAS de absorbans değerleri okundu. Her bir element için daha önceden hazırlanan ve AAS 

cihazının bilgisayarına kaydedilen kalibrasyon grafiğine göre karşılık gelen konsantrasyon kg 

bal başına g cinsinden hesaplandı.  

  

2.2.3. Kullanılan İstatistiki Metotlar 

2.2.3.1. Aritmetik Ortalama 

Aritmetik ortalama örneklerin aldıkları değerlerin toplanıp örnek sayısına 

bölünmesiyle elde edilen matematiksel gerçek bir değerdir. Formülü şöyledir;  

X= 
n

Xi
n

i
∑
=1  ………………………………………………………………………………...  (2.1)                

 

 



 26

 

Formülde;  

X     : Aritmetik ortalama 

∑
=

n

i 1
: n tane değerin aldıkları değerlerin toplanacağını gösterir. 

Xi     : i deneğin aldığı değer (her bir deneğin aldığı değer)  

n     : Denek sayısı 

 

     2.2.3.2. Standart Sapma 

     Standart sapma dağılımdaki her bir değerin ortalamaya göre ne uzaklıkta olduğunu, diğer 

bir deyişle dağılımın ne yaygınlıkta olduğunu gösteren bir ölçüdür. Standart sapma 

büyüdükçe dağılım yaygınlaşır. Formülü;  

S = 
1

1

2

12

−

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

−∑
∑

=

=

n
n

X
X

n

i

n

i
i

i

………………………………………………………………….(2. 2) 

Formülde; 

S         : Standart sapma 

∑
=

n

i
iX

1

2 : Deneklerin aldıkları değerlerin karelerinin toplamı  

∑
=

n

i
iX

1
: Deneklerin aldıkları değerlerin toplamı 

n         : Denek sayısı 

 

     2.2.3.3. Mann – Whitney U Testi 

     Bu test ölçümle belirtilen sürekli bir değişken yönünden bağımsız iki grup arasında fark 

olup olmadığını test etmek için kullanılır. Daha çok ölçümle belirtilen ve denek sayısı 30 ‘dan 

az olan grupları karşılaştırmada, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi yerine 

kullanılabilecek en önemli test  Mann – Whitney U testidir. Mann-Whitney U testi iki 

dağılımın eşit olup olmadığını karşılaştırır. Bu test SPSS bilgisayar programı kullanılarak 

gerçekleştirildi. 

U1 = n1n2 + 
( )

1
11

2
1

R
nn

−
+  …………………………………………………………..........(2. 3)                  

U2 = n1n2 – U1 ……………………………………………………………………………..(2. 4)              
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Formülde ; 

n1 : Birinci gruptaki denek sayısı 

n2 : İkinci gruptaki deney sayısı 

R1: Birinci gruptaki değerlerin sıra numaraları toplamı 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.BULGULAR  

3.1. Bal Numunelerinden Elde Edilen Sonuçlar 

 Doğu Karadeniz Bölgesinde üretilen, üç ayrı bitki florasına ait kestane (n=15), Anzer 

(n=6) ve Bayburt (n=8) yaş çözünürleştirme metoduna göre çözünürleştirildi ve AAS de 

konsantrasyonları tespit edildi. Her bir bal numunesi için AAS de elde edilen mineral 

konsantrasyonları  (mg / kg bal) cinsinden Tablo.7. de verilmektedir. Ayrıca Tablo. 8. de her 

üç ayrı grup bala ait yedi farklı mineral madde miktarının aritmetik ortalamaları ile standart 

sapma değerleri verilmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde Anzer balının demir ve 

çinko açısından kestane ve çiçek ballarından anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0.05) 

bulundu. Kestane ve Bayburt çiçek ballarının demir ve çinko içeriklerinin aynı miktarda 

olduğu bulundu (Tablo 8). 

   Tablo. 7. AAS de tespit edilen Kestane (K), Anzer (A) ve Bayburt çiçek (Ç)  
                               ballarının mineral madde miktarları (mg/kg bal) 
 

Tür Fe Cu Mn Zn Na K Ca 
A 13.18 0.23 3.32 4.86 21 1832 209 
A 3.5 0.32 2.72 8.39 50 1230 185 
A 3.06 0.38 1.27 2.19 38 1064 133 
A 4.19 0.37 3.49 5.8 28 746 129 
A 4.8 0.37 2.53 5.43 31 1410 200 
A 11.16 0.29 0.57 9.8 24 470 182 
K 1.34 0.29 18.2 1.44 11.7 3451 546 
K 6.08 0.34 28.4 1.5 23 7111 479 
K 1.15 0.41 20.5 3.6 18 4248 461 
K 4.91 0.42 10.7 3.2 34 3394 401 
K 3.1 0.45 21.6 1.2 24 4877 727 
K 8.02 0.45 8.44 1.6 38 4365 395 
K 1.6 0.33 19 1.29 14 5180 638 
K 2.56 0.39 21 2.6 27 6210 379 
K 4.5 0.42 14.7 1.68 41 4207 450 
K 2.67 0.41 12.6 2.35 34 3105 275 
K 2.69 0.49 19.6 1,6 47 6931 521 
K 1,56 0.47 20.9 2.2 43 6335 505 
K 2 0.36 11.6 6,4 19 3248 184 
K 2.93 0.71 12.3 1.3 25 5072 858 
K 2.1 0.44 18 1.5 26 7382 397 
Ç 2.65 0.25 0.73 0.98 49 473 186 
Ç 3.29 0.26 0.8 1.89 37 277 153 
Ç 6,4 0,49 1,51 1,68 46 696 199 
Ç 2,9 0,18 1,8 0,82 29 655 113 
Ç 1,6 0,15 1,8 0,72 31 625 542 
Ç 2,8 0,33 0,6 1,3 52 655 321 
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Ayrıca her üç balın mineral içerikleri büyükten küçüğe doğru sıralandığında  

potasyum >kalsiyum >sodyum >demir >mangan >çinko >bakır olarak sıralandığı 

görülmektedir. 

      Mangan içeriği bakımından özellikle kestane balının anlamlı derecede diğer iki baldan çok 

yüksek olduğu (p<0.01) bulundu. Sodyum içeriği bakımından ballar arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmadığı tespit edildi. Potasyum açısından özellikle kestane balının diğer iki 

baldan anlamlı derecede ( p<0.01) yüksek olduğu tespit edildi. Kalsiyum açısından ise kestane 

balının daha yüksek Ca konsantrasyonuna sahip olduğu tespit edildi (Şekil 3).  
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                 Şekil 3. Kestane, Bayburt ve Anzer ballarında minerallerin ortalama değerleri 

   

 



 

4. TARTIŞMA 

 

     Doğu Karadeniz Bölgesinden toplanan üç ayrı bitki florasına ait Anzer yayla balı, Kestane 

balı ve Bayburt yayla balının demir, bakır, mangan, çinko, sodyum, potasyum ve kalsiyum 

mineral madde içerikleri yaş yükseltgeme metoduna göre HNO3 ile parçalanarak homojen 

çözelti haline getirildi. Yaş yükseltgeme metodunun çözücülerden gelen pozitif hatalar gibi 

bazı dezavantajları olmasına rağmen aynı şartlarda kör çalışılarak bu hatalar telafi edilmeye 

çalışılmıştır. Literatürde bildirilen en iyi çözünürleştirme yöntemi olarak Teflon bombardıman 

(mikro dalga parçalama ünitesi)  kullanılarak ve basınç altında asitler ile çözünürleştirdik. 

Ancak çalışmayı yaparken bölümümüzde bu ünite olmadığı için biz kjeldahl balon kullanarak 

asit ile açık havada çözünürleştirme yaptık. Bir başka çözünürleştirme metodu olan kül etme 

yönteminin de mineral kaybına yol açtığından negatif hatalara yol açmaktadır.  

 Yapılan çalışmada çalışılan bal örneklerinde Anzer ve Bayburt bal numunelerinin 

sayısının daha fazla olması bulunan ilişkinin istatistiki olarak daha güvenilir ve doğru 

olmasını sağlayacaktı. Ancak Anzer balı çok az üretilmesi nedeniyle ve çalışılan altı Anzer 

balının 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan protein analizine göre Anzer balı 

olduğunun tescil edilmesi nedeniyle başka bal bulunmamaktadır. 

     Çalışmada üç ayrı bitki florasına ait balların mineral madde miktarları farklı bulundu. 

Özellikle Anzer balının demir ve çinko bakımından diğer iki baldan daha zengin olduğu 

bulundu. Türkiye’de ve Dünya’da oldukça meşhur bir bal olan Anzer balı halk arasında 

birçok derde deva olarak bilinen ve oldukça pahalı bir baldır. Yapılan literatür taramaları 

sonucu, daha önce Anzer balında mineral çalışmasına rastlanmamış olup bu çalışma bu 

konudaki boşluğu dolduracaktır. Yapılan çalışmalarda Anzer florasının zenginliği ve balın 

çok lezzetli olmasının yanında az üretilebilmesi gibi faktörler değerli olduğunu ortaya 

çıkarmaktadır. Her yıl ancak 500-1000 kg arasında üretilen bal açık renkli ve kendine has bir 

aroması vardır. Anzer balının mineral içeriği bakımından çalışılan diğer iki baldan Fe ve Zn 

mineral bakımından yaklaşık iki kat fazla bulundu. Demir ve çinko insan beslenmesi 

açısından önemli iki mineral olup eksikliklerinde kansızlıktan, saç dökülmesine kadar pek çok 

hastalık görülmektedir (Salgueiro vd. 2000). Bal konusunda en fazla çalışmaya sahip ülkeler 

arasında İspanyollar önde gelmektedir. Gonzáles-Miret vd., (2005) de yaptıkları çalışmada 9 

farklı bal türünde, avokado, kestane, limon, okaliptüs, gül, ıhlamur vs. ballarının demir ve 

çinko içeriğinin ortalama 3.53 ve 5.19 ppm/kg bal olarak tespit etmiş olup avokado balının 
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mineralce zengin olduğunu göstermişler. Anzer balında bulunan Fe ve Zn miktarları 

bunlardan bir miktar yüksek bulundu. 

     Mangan içeriği açısından kestane balının diğer iki baldan yaklaşık 10 kat daha fazla Mn 

içerdiği bulundu. Bulunan mangan içeriği literatürdeki ballarla karşılaştırıldığında, Gonzáles-

Miret vd. (2005) okaliptüs da, 2.96, kestanede 8.51, ıhlamurda 1.50 ppm/kg bal olarak tespit 

etmişler. Bu çalışmada kestane balının da mangan içeriği yine diğer minerallerden yaklaşık 3-

4 kat fazla olduğu bildirildi. Kestane balının manganca zengin olmasının çeşitli sebepleri 

olabilir. Bunlardan biri kestanenin yetiştirildiği toprakların manganca zengin olmasıdır 

(Hardisson vd., 2001). Ayrıca yine Doğu Karadeniz bölgesine ait bir meyve olan karayemiş 

bitkisinde yapılan bir çalışmada mineral içeriği açısından mangan elementinin konsatrasyonu 

diğer eser elementlerden (Fe, Zn, Cu) dan yaklaşık 5-10 kat fazla bulundu  (Kolayli vd. 2004). 

Daha önceden bal üzerine yaptığımız başka çalışmada ise (Kuçuk vd. 2005) kestane balının 

mangan içeriğinin karışık floralı ballardan ve orman gülü balından yine yaklaşık 5-10 kat 

daha fazla olduğu bulunmuştu. Bu çalışmada kestane ile orman gülü hemen hemen aynı 

topraklarda yetişen iki ürün olduğu halde neden birinde Mn içeriği fazla olmaktadır (Kuçuk 

vd. 2005). İşte bunun sebebi belkide kestane bitkisinin (özellikle çiçeğinin) metabolizması ile 

yakından ilişkili olabilir. Bekli de mangan’ı kofaktör olarak kullanan enzimlerin varlığından 

ileri gelebilir (Harrison, 1980). Ayrıca Türkiye’de yapılan bir başka çalışmada kestane 

ballarının yine yüksek mangan içeriğine sahip olduğunu bildirilmektedir (Yılmaz & Yavuz, 

1999). Yine İspanyol ballarında yapılan bir çalışmada kestane ballarının yüksek mangan 

içeriğine sahip olduğu bildirilmektedir (Pereira-Lorenzo, 2006; Breisch, 1995). Ancak 

çalışmamızda bulunan mangan değeri literatürde verilen toksik seviyenin altındadır 

(Cheraskin, 2004).  

    Üç faklı bal örneklerin de bol bulunan elementlerden biri olan sodyum minerali olup, Na 

bakımından ballar arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edildi. Bulunan bu 

değerler literatürlerdeki değişik bal örnekleri ile karşılaştırıldığında ise değişik ispanyol 

balların sodyum içerikleri Türk ballarından yaklaşık iki kat fazla bulundu (Gonzáles-Miret 

vd., 2005). Bunun sebebinin bölgemizin fazla yağmur almasından kaynaklanıyor olabilir. 

Benzer şekilde daha önce karayemiş üzerinde yapılan çalışmada Na değerinin bu değerlere 

yakın olduğu bildirilmiştir (Kolaylı vd., 2004).   

     Ballarda en bol bulunan toprak alkali element olan potasyum, kestane balında diğer iki 

baldan yaklaşık 5 kat fazla bulundu. İspanyol grubun yaptığı bal mineral çalışmasında K en 

fazla bulunan element olduğu fakat değerinin 450 ile 1100 ppm arasında değiştiği 

bildirilmektedir (Gonzáles-Miret vd., 2005). Oysa çalışmamızda bulunan değer bunların 
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oldukça üzerindedir. Daha önce yapılan bal çalışmasında kestane balında potasyum 

elementinin yaklaşık 4000 ppm civarında olduğu bildirilmektedir (Kuçuk vd., 2005). Ayrıca 

bir başka İspanyol grubun yaptığı çalışmada avokado balının K içeriğinin 1778 ±100 

civarında olduğu bildirilmektedir (Terrab vd., 2005). 

     Kalsiyum minerali özellikle kemik, diş yapısına katkısı ve hücre içinin sekonder haberci 

molekülü olması bakımından oldukça önemli bir mineraldir. Daha çok süt ve süt ürünleri 

kalsiyumca zengin olup özellikle çocukların ve yaşlılar için gerekli bir mineraldir (Prohaska 

vd., 2001; Prystai vd., 1999). Kestane balında kalsiyum miktarı diğer iki baldan yaklaşık iki 

kat fazla bulundu. Gonzáles-Miret vd., (2005) çeşitli ballarda yaptıkları çalışmada kestane 

balında kalsiyum mineral madde miktarı diğer ballardan yaklaşık iki kat fazla olduğunu 

gösterdiler.  

     Ayrıca çalışılan bal örneklerinin rengi ile mineral içerikleri karşılaştırıldığında, balın rengi 

koyulaştıkça mineral miktarının arttığı gözlendi. Çalışmamızda kullanılan bal örneklerinden 

en koyu renge sahip ballar kestane balları olup, bunu Bayburt ve Anzer balı takip etmektedir. 

Literatürde yapılan taramalarda ise buna benzer ilişkinin olduğu bildirilmektedir. Balın rengi 

ile mineral madde miktarı arasında pozitif korrelasyon olduğu Fernàndez-Torres vd., (2004) 

tarafından rapor edilmiştir. Aynı çalışmacı grup İspanyol ballarında yaklaşık  %0.04 ile % 0.2 

arasında mineral maddeler içerdiği bildirildi. Ancak çalışmamızda kullanılan Anzer balının 

açık saman sarısı rengine sahip olması ve fakat Fe ve Zn içeriğinin diğer ballardan yüksek 

olması bir zıtlık oluşturmaktadır. 

     Sonuç olarak ballarda en bol bulunan element potasyumdur. Kestane ballarının diğer 

ballara göre daha yüksek mineral madde içeriğine sahip olup özellikle mangan, potasyum ve 

kalsiyum kaynağı olması dikkat çekicidir. Manganca kestane ballarının zengin olması onun 

kestane ballarının bir işaret (marker) olabileceğini ortaya çıkarmaktadır. Kısacası bir balın 

kestane balı olup olmadığını mangan içeriğine bakarak tespit edebiliriz. 

 

 

 



     

  5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Üç faklı floraya sahip Doğu Karadeniz bal örneklerinde balın mineral bileşiminin bitki 

florasına bağlı olarak değişiklik gösterdiği, Anzer yöresi ballarının Fe ve Zn minerali 

yönünden zengin olduğu, Kestane ballarının Mn içeriğinin diğer balların mangan içeriğinden 

oldukça yüksek olduğu, ayrıca kestane balının K ve kalsiyum içeriğinin de oldukça yüksek 

olduğu bulundu. Anzer balı demir ve çinko yönünden kestane ve Bayburt yayla balından daha 

zengin bulundu. Bayburt yayla çiçek balının sadece sodyum minerali bakımından diğer 

ballardan yüksek olduğu bulundu. Çalışılan üç bal içinden mineral bakımından kestane 

balının daha zengin olduğu fakat Fe, Zn açısından Anzer balının daha zengin olduğu bulundu. 

Bal örneklerinin daha fazla olması, özellikle çiçek ballarının daha fazla örnekle 

çalışılması arzu edilirdi. Ayrıca mineral madde tayinleri yanında toksik element olarak 

adlandırılan Cr, Pb, Cd, Hg, Ag gibi çoğu metal bileşiklerinin tayin edilmesi ile bu 

bölgelerdeki olası hava ve çevre kirliliği tespit edilebilirdi.  

Balların çözünürleştirilmesinde ICP çözünürleştirme ünitesinin kullanılması ile 

çözücülerden gelen pozitif hatalar ile buharlaşma kayıpları olan negatif hatalar giderildi. 

Ayrıca bölgemizde üretilen diğer bal (ormangülü) örnekleri ile ülkemizde muhtelif floraya 

sahip balları (Ayçiçek, Akasya, Çam, Geven, Ihlamur vs.) çalışılıp karşılaştırma yapılabilirdi. 

Böylece sonuçların yorumlanması daha kolay olurdu.    
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