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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gıda Teknolojisi  

DAL  Alan Ortak  

MODÜLÜN ADI Karbonhidratlar  

MODÜLÜN SÜRESİ 40/24  

MODÜLÜN AMACI 

Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların yapı, 

çeşit ve genel özellikleri, kimyasal reaksiyonları, vücuttaki 

görevleri ve gıda endüstrisindeki kullanım alanları ile ilgili 

bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI  

1. Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların 

yapıları, çeşitleri, genel özellikleri ve vücuttaki 

görevlerini tanımlayabileceksiniz. 

2. Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların 

fiziksel ve kimyasal özelliklerini örneklerle 

açıklayabileceksiniz. 

EĞİTİM 

ÖĞRETİM 

ORTAMLARI 

VE DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, projeksiyon,  internet 

 

Ortam: Laboratuvar ortamı, bilgisayar, projeksiyon, 

nişasta, saf su, Fehling A çözeltisi, Fehling B çözeltisi, 

konsantre HCl, %20’lik NaOH çözeltisi, (KI) iyot 

çözeltisi, su banyosu, bunzen beki, spatül  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Karbonhidratlar, yeryüzünde yaygın olarak bulunan organik molekül olmalarının yanı 

sıra, vücuda enerji sağlayan besin ögeleridir. İhtiyacımız olan günlük enerjinin %50-60’ını 

karbonhidratlardan sağlarız. Karbonhidratların besinsel lif yapıda olanlarının sağlıklı yaşam 

üzerinde önemli işlevleri vardır.  

 

Karbonhidratlar gıda sanayinde de  önemli yer tutmaktadır. Kıvam verici, tatlandırıcı, 

jel oluşturucu, yağları ikame edici, aroma ve renk kazandırıcı özelliğinden dolayı birçok 

teknolojik gıdanın imalatında kullanılırlar.  

 

Karbonhidratlar  toksik olmadıkları için kullanımları güvenlidir. Doğada 

parçalanabilir özellikte olduklarından çevre kirliliğine yol açmazlar.  

 

Bu modül ile hem gıda sektörü hem de insan sağlığı için önemli bir besin bileşeni olan 

karbonhidratların sınıflandırılmasını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini kavrayabilecek, 

karbonhidratları diğer gıda bileşenlerinden ayırt edebileceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Uygun ortam sağlandığında bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların genel 

özelliklerini ve vücuttaki görevlerini inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 İnsanların ve hayvanların neden fotosentez yapamadıklarını araştırınız. 

 Toprağın altına ekilen tohumların fotosentez yapmadan nasıl büyüdüklerini 

araştırınız. 

 Enerji çeşitlerini araştırarak vücudumuzun çalışmak için ne tür bir enerji 

kullandığını öğreniniz. 

 

1. KARBONHİDRATLAR 
 

Hücrelerimizin büyüyüp gelişmesi ve çoğalması için gerekli maddeleri besinlerden 

alırız. Besinlerin içerdikleri maddeler yapı ve görevlerine göre organik ve inorganik 

maddeler olarak iki temel gruba ayrılır. 

 

 İnorganik maddeler; canlı vücudunda veya hücrede üretilmezler. 

Su, oksijen, karbon dioksit, mineral maddeler ve tuzlar inorganik yapıdadırlar. 

Bunları tabiattan hazır olarak alırız.  

 

 Organik maddeler ise canlının kendi vücudunda sentezlenen maddelerdir. 

Karbonhidratlar, yağlar, proteinler ve vitaminler canlıların yapısında bulunan 

organik maddelerdir. Bu maddeler canlılarda enerji verici, yapıcı-onarıcı, 

düzenleyici olarak kullanılır. 

 

Organik bileşkelerin yapısında karbon, oksijen ve hidrojen atomları bulunur. Organik 

bileşikler çok atomlu büyük bileşiklerdir. Organik molekülleri meydana getiren temel 

birimler (monomer) birbirlerine kimyasal  bağlarla bağlanarak zincir şeklinde uzayıp büyük 

moleküllü bir hâle (polimer) dönüşürler. Bu olaya polimerleşme  denir. Karbonhidratların 

doğada oluşumu da bir polimerleşme olayıdır.  

 

Karbonhidratlar sakkaritler diye de isimlendirilirler ve bitkisel gıdalarda yaygın olarak 

bulunurlar. Zira bitkisel hücrelerin katı bileşenleri ilk sırada karbonhidratlardan meydana 

gelmişlerdir. Doğada sadece ototroflar tarafından sentezlenebilen karbonhidratlar; insanlar, 

hayvanlar ve birçok mikroorganizma için çok önemli bir enerji kaynağıdır. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Karbonhidratlar, ilk kez Fransız kimyacılar tarafından analiz edilerek C, H ve O olmak 

üzere sadece üç çeşit elementten oluştukları, O ve H elementlerini 1/2 oranında içerdikleri 

görülmüştür. Genel formülleri Cn(H2O)n  şeklindedir. 

 

 Genel  bir kural olarak bir karbonhidrat kendi karbon atom sayısı kadar su 

molekülüne  sahiptir.  

 

1.1. Karbonhidratların Tanımı ve Oluşumu 
 

Karbonhidrat terimi, orjinal olarak karbon, oksijen ve hidrojenden oluşmuş bir grup 

bileşiği belirtmektedir.  

 

Karbonhidratlar aktif aldehid veya keton grubuna sahip polihidroksi alkollerin 

oluşturduğu maddelerdir veya hidroliz edildiklerinde bu maddeleri veren yapılardır. 

 

Bütün enerjilerin kaynağı güneştir. Klorofil gibi özel pigmentlere sahip bitkiler, 

siyanobakteriler, mavi-yeşil algler (mavi-yeşil su yosunları), öglena gibi protistalar güneş 

enerjisini tutarak hücrelerin yararlanabileceği enerji şekline ( kimyasal bağ enerjisi ) 

dönüştürür. Bu olaya fotosentez denir. 

 

Fotosentez, Fransızca kökenli bir kelime olup yeşil bitkilerin, ışık enerjisi 

yardımıyla, karbondioksit (CO2) ve suyu (H2O) birleştirerek organik besin yapması 

olayıdır. "Karbon özümlemesi" de denir.  
 

Fotosentez ile ilgili ilk çalışmalar Joseph Priestly tarafından yapılmıştır. Çalışmalar 

sonucunda atmosferdeki CO2 ve O2 oranının solunum ve fotosentez gibi olaylarla korunduğu 

anlaşılmıştır. 

 

Bitki yapraklarını oluşturan hücrelerde, kloroplast denilen çok küçük yapılar vardır. 

Bu yapıların içinde yeşil renkli boyar madde (pigment) olan klorofil maddesi bulunur. 

Klorofilin görevi, ışık ışınlarındaki fotonları (enerji paketlerini) yakalamaktır. Kloroplastlar, 

klorofilin yakaladığı güneş ışınlarını bir panel gibi toplayıp kollektör gibi enerjiye 

dönüştürerek besin üretirler. Klorofilin yapısında magnezyum bulunur ve klorofile yeşil 

rengi magnezyum verir. 

 

Bitkiler fotosentez sırasında karbondioksit ve su gibi inorganik molekülleri 

birleştirerek glikoz oluşturur. Glikoz polimerleşerek disakkaritleri ve polisakkaritleri 

oluştururlar. Bitkideki lipitler ve proteinler de fotosentez sonucu oluşan glikozdan üretilir.  

 

Fotosentez sonucu oluşan karbonhidratlar, öz su hâlinde bitkinin bütün dokularına 

taşınır. Bitki de bu enerjiyle gelişmesini sürdürür, yeni yapraklar verir, çiçek açar, tohum ve 

meyve üretir.  

 

http://karbondioksit.nedir.com/
http://organik.nedir.com/
http://karbon.nedir.com/
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Yeşil olmayan ve ekildiğinde toprak altında kalan bitki tohumları ise yapılarındaki 

depo edilmiş nişastayı kullanarak büyürler, çimlenirler ve toprağın yüzeyine çıkarak 

fotosentez yapmaya başlarlar.  Bitkilerin en çok yaprağı fotosentez yapabilme özelliğine 

sahip olmakla birlikte genç, yeşil dallar da fotosentez yaparlar. 

 

Fotosentezin genel formülü şöyledir: 

 
6CO2 + 12H2O + Işık enerjisi → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O  

 

 

Resim 1.1: Karbonhidratların fotosentez yoluyla oluşumu 

Fotosentez sonucunda açığa çıkan oksijenin temel kaynağı sudur. Sudaki hidrojen 

atomu ise oluşan glikozun ve açığa çıkan suyun yapısına katılır. Karbondioksitteki oksijen 

atomu, hem sentezlenen glikoz hem de açığa çıkan suyun yapısına katılır. Karbondioksitteki 

karbon atomu ise glikozun yapısına girer. 
 

Klоrоfil tаrаfındаn еmilеn ışık еnеrjisi, о hâliуlе bitkilеrе уаrаrlı dеğildir. Yаrаrlı bir 

hüсrе еnеrjisinе, bir kimуаsаl еnеrji biçiminе dönüşmеsi gеrеklidir. Bu enerji canlıların 

hücre çalışması için gerekli bir enerji çeşididir ve ATP diye adlandırılır. Bitki оlsun hауvаn 

оlsun bütün саnlı hüсrеlеrin еnеrji sаğlауıсısı dаhа çоk ATP оlаrаk bilinеn аdеnоsin 

trifоsfаttır. Önсе ATP'nin hüсrе içindе nаsıl оluştuğunu inсеlеmеk gеrеkirsе bildiğiniz gibi 

klоrоfil ışığı еmеr, ışığın еnеrjisini еlеktriğе çеvirir, sоnrа dа şеkеr уаpmа işlеmi sırаsındа 

bu еnеrji ATP' уе dönüşür. Günеş еnеrjisi böуlесе ATP mоlеküllеri içinе kilitlеnip sаklаnır. 

ATP ise bitkinin ürettiği organik bileşenlerin  kimyasal bağlarında depolanır.  

 

Yeşil yapraklı bir bitkinin fotosentez olayını gerçekleştirebilmesi için güneş ışığı, su 

ve karbondiokside gereksinimi vardır. Bu nedenle bitkiler geceleri fotosentez yapamaz. 
 

1.2. Karbonhidratların Sınıflandırılması  
 

Karbonhidratlar bir çok  farklı özelliklerine göre sınıflandırılabilmekte olup genellikle 

yapısındaki basit şeker sayısına göre incelenmektedir. Buna göre karbonhidratlar 

monosakkaridler, disakkaritler ve polisakkaridler olmak üzere üçe ayrılır:  
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 Monosakkaritler 

En basit karbonhidratlardır ve basit şekerler olarak adlandırılır. Metabolizma için en 

önemlileri glikoz, galaktoz ve fruktozdur. 
 

 Disakkaritler  

 

İki monosakkarit birimin, glikozidik bağla bağlanmasından oluşmuşlardır. Laktoz, 

maltoz ve sükroz olarak üçe ayrılır. 

 

 Polisakkaritler  
 

Bunlar yüzlerce ya da binlerce monosakkarit biriminden oluşmuş uzun zincirlerdir. 

Düz ya da dallı olabilirler. Kendi arasında homopoisakkaritler ve heteropolisakkaritler olarak 

iki gruba ayrılır. 

 

 

                                                             
         Fruktoz                               Laktoz 

         Glikoz                                 Maltoz 

         Galaktoz                              Sükroz 

 

 

 
 

 

 

Şekil 1.1: Karbonhidratların sınıflandırılması 

 

1.3. Karbonhidratların Vücuttaki Görevleri 
 

Karbonhidratların vücutta pek çok farklı görevi vardır. Bunlar: 

 

 Günlük enerjinin % 55-60’ını karşılarlar. Beyin dokusu, enerji için sadece 

karbonhidratları kullanır. 

 Antiketojeniktirler. Normalden az karbonhidrat alımında, kandaki glikoz 

miktarı düşer ve enerji ihtiyacını karşılamak için yağ asitleri okside olmaya 

başlar. Yağ asitlerinin yıkımıyla vücutta normalden çok ketonlar (aseton gibi) 

ve asitler oluşur. Keton cisimciklerinin kanda birikmesi sonucu meydana gelen 

KARBOHİDRATLAR 

MONOSAKKARİTLER DİSAKKARİTLER POLİSAKKARİTLER 

homopolisakkaritler heteropolisakkaritler 
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bozukluğa ketozis denir. Artan keton cisimleri organizmanın asit/baz dengesini 

de bozar. Karbonhidratların yeterli miktarda alımı ketozisi önler. 

 Su ve elektrolitlerin vücutta tutulmasını sağlarlar. Ayrıca sodyumun 

bağırsaklardan kana emilmesine yardım ederler. 

 Proteinin enerji için kullanılmasını önleyerek protein ihtiyacını azaltırlar. 

 Besinsel lif (posa) olarak da günlük diyette önemli yere sahiptir. Bağırsak 

hareketlerini arttırarak burada oluşan artıkların dışkı (gaita) olarak atılmasına 

yardım ederler.  

 Bağırsaklarda patojen bakterilerin çoğalmasını engelleyen bifido bakterilerin 

çoğalmasını sağlarlar.Yani prebiyotik özellik gösterirler. 

 Kan lipitlerini düşürücü etkileri vardır. 

 Karbonhidratlar enerji kaynağı olmalarının yanı sıra, canlılarda yapısal ve 

destekleyici element olarak da fonksiyon görür. Örneğin, suda çözünmeyen 

karbonhidratlar, hayvansal hücre kılıfında ve bağ dokusunda yapısal ve 

destekleyici element olarak görev yapar. Diğer bazı karbonhidratlar ise 

eklemleri kayganlaştırır, hücrelerin birbirine tutunmalarını sağlar ve hayvan 

hücrelerinin yüzeyine biyolojik özgüllük kazandırır. 

 Gıda endüstrisinde tatlandırıcı, jel oluşturucu, kıvam verici, stabilizör, kalori 

azaltıcı ve yağları ikame edici gibi özelliklerinden dolayı kullanılırlar. Ayrıca 

aroma ve renk maddesi olarak da kullanılmaktadır. 

 

1.4. Karbonhidratlarla İlgili Enerji Problemleri 
 

Herhangi bir hareketi (aksiyonu) yapan ya da yapmaya hazır olan kabiliyete enerji 

denir. Kısaca “iş yapabilme yeteneği” olarak da tanımlanabilir. 

 

Her makinenin çalışması için kendine göre bir yakıt gereklidir. Vücudumuz da bir 

makinedir ve büyüme, kendini yenileme, enerji depo etme gibi yaşamsal görevlerini 

yürütebilmek için yakıt olarak besin alır. 

 

Günlük yaşamımız içerisinde  rüzgâr enerjisi, elektrik enerjisi vb.birçok çeşit enerji 

çeşidi bulunmaktadır. Canlıların hücre çalışmasında kullandığı enerjinin ise ATP denen bir 

enerji şekli olduğunu daha önceden belirtmiştik. 

 

 Bitki, hayvan ve insanlar hücre faaliyetlerini sürdürebilmek için ATP‘ye ihtiyaç 

duyarlar. Fotosentez yapan bitkiler, soğurdukları güneş enerjisini kullanarak ATP 

molekülleri sentezler  ve depolarlar. İnsan ve hayvanların hücrelerinde klorofil bulunmadığı 

için bunlar fotosentez olayını gerçekleştiremezler; dolayısıyla hücre çalışmaları ve hareket 

etmede ihtiyaçları olan ATP’yi yapamazlar. İnsan ve hayvanların ihtiyaçları olan ATP 

kaynağı besinlerdir. Besinler tüketildikten sonra bir dizi işlemden geçeçerek vücutta 

yakılırlar. Böylece  fotosentez sırasında besinin kimyasal bağlarında tutulmuş (depolanmış) 

olan enerji açığa çıkarak vücuda ısı ve enerji sağlar. 
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 Besinlerin enerji değeri ölçülebilir mi? 

 

Birçok enerji birimi olmasına rağmen besinlerin verdiği enerji değeri kalori birimi ile  

ölçülür.  Kalori bir enerji birimidir ve bizler besinler için kullansak da enerji içeren her şey 

için kullanılabilir. Örneğin bir litre benzin 7.750.000 kalori içermektedir. Kömür çeşitlerinin 

verdiği enerji de kalori olarak ifade edilir. 

 

1925’lerden beri enerji birimi olarak kalori yerine joul terimi kullanılmakla birlikte 

besinlerin enerji değerleri daha çok  kalori birimi ile  belirtilmektedir. Bir kalori yaklaşık 

4,184 joule’ye eşittir.  

 

Fizikteki tanımına göre kalori (cal), atmosfer basıncında 1 gram suyun sıcaklığını 1° C 

artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır; fakat besinlerle ilgili kalori miktarından 

bahsederken bir kalori denildiğinde aslında 1000 kalori, yani bir kilokaloriden 

(1kcal=1000cal) bahsedilmektedir. Örneğin 68 kalori içerdiği söylenen bir elma aslında 

68000 kalori=68 kilokalori içermektedir. Kısaca, kalori dediğimizde aslında kilokaloriyi 

(kcal) kastetmiş oluyoruz. 

 

Besinlerin, kalori miktarını ölçen ve kalorimetre adı verilen alet, bir su tankı ve onun 

içine batırılmış, yüksek basınçlı oksijen bağlantısı olan çelik bir kaptan oluşan basit bir 

düzenektir  Kalorisi ölçülecek yiyecek çelik kaba konulur, oksijen verilerek tutuşturulur. 

Yanma bitince kabı çevreleyen sudaki ısı yükselmesi ölçülür. Derece olarak ısı yükselme 

miktarı ile kilogram olarak suyun ağırlığı çarpılınca sonuç doğrudan (gıda uzmanlarının 

kullandığı) kalori miktarını verir. 

 

Bu hesaplamalar sonucu anlaşılmıştır ki karbonhidratlar, protein ve yağlardan elde 

edilen kalori değerleri sabittir. 

 

1 gr karbonhidrat vücutta yandığında  4 kalori (kcal) verir. 

1 gr protein vücutta yandığında    4 kalori (kcal) verir. 

1     gr      yağ vücutta yandığında                                   9 kalori (kcal) verir. 

 

Böylece söz konusu besin maddesinin kaç gram karbonhidrat, protein ve yağ 

içerdiğini biliyorsak yukarıdaki değerleri kullanarak da kalori miktarını hesaplayabiliriz. 

 

Örnek hesaplamalar:  

 

 50 gram çay şekeri kaç kalori verir? Hesaplayınız. 

 

Çözüm:  

50 gram çay şekerinin kaç kalori verdiğini bulabilmek için çay şekerindeki 

karbonhidrat, yağ ve protein miktarınının bilinmesi gerekir. ( Daha önceki bilgilerden 

hatırlayacağınız gibi vücudumuza aldığımız besin maddeleri içinde yalnızca bu üçünün 

vücut  tarafından enerjiye dönüşme özelliği vardır.) 100 gram çay şekerinde(sakkarozda) 90 

gram karbonhidrat bulunmakta, içerisinde  protein ve yağ bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

protein ve yağ miktarı sıfırdır. 

http://kalorimetre.nedir.com/
http://kcal.nedir.com/
http://yanma.nedir.com/
http://isi.nedir.com/
http://kilogram.nedir.com/
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100 gram çay şekerinde 90 gram karbonhidrat var ise 50 gram çay şekerinde 45 gram 

karbonhidrat bulunmaktadır. 

 

1 gr karbonhidrat vücutta yandığında  4 kalori (kcal) verdiğine göre: 45 x4 = 180 

kalori  

 

Görüldüğü gibi 50 gram çay şekerinin 180 kalorilik enerji değeri vardır. 

 

 200 gram inek sütü kaç kalori verir? Hesaplayınız. 

 

200 gram  inek sütünün verdiği enerjiyi bulabilmek için inek sütünde bulunan 

karbonhidrat, yağ ve protein miktarınının bilinmesi gerekir; 100 gram inek sütünde 5 gram 

karbonhidrat, 3 gram protein ve 4 gram yağ bulunmaktadır. Buna göre 200 gram inek 

sütünde; 10 gram karbonhidrat, 6 gram protein ve 8 gram yağ bulunmaktadır. 

 

1 gr karbonhidrat vücutta yandığında  4 kalori (kcal) verdiğine göre:  10 x 4 =40 kalori 

1 gr protein vücutta yandığında   4 kalori (kcal) verdiğine göre:          6 x 4 = 24 kalori 

1 gr yağ vücutta yandığında  9 kalori (kcal) verdiğine göre:                 8 x 9 = 72 kalori 

TOPLAM  :                         136 kalori   

 

Görüldüğü gibi 200 gram inek sütünün 136 kalorilik enerji değeri vardır. 

 

 250 gram domates  kaç kalori verir? Hesaplayınız. 

 

250 gram  domatesin verdiği enerjiyi bulabilmek için domateste bulunan karbonhidrat, 

yağ ve protein miktarınının bilinmesi gerekir. 100 gram domateste 4 gram karbonhidrat, 0,89 

gram protein ve 0,2 gram yağ bulunmaktadır. Buna göre; 250 gram domateste 10 gram 

karbonhidrat, 2,225 gram protein ve 0,5 gram yağ bulunmaktadır. 

 

1 gr karbonhidrat vücutta yandığında  4 kalori (kcal) verdiğine göre:  10 x 4 =40 kalori 

1 gr protein vücutta yandığında   4 kalori (kcal) verdiğine göre:  2,225 x 4 =  8,9 kalori  

1 gr yağ vücutta yandığında  9 kalori (kcal) verdiğine göre:          0,5 x 9 = 4,5 kalori 

TOPLAM  :                         53,4 kalori   

 

Görüldüğü gibi 250 gram domatesin 53,4 kalorilik enerji değeri vardır. 

 

Vücudumuza aldığımız kalori miktarı harcadığımızdan çoksa karaciğerimizde 

harcanmayan kalori şeker olarak depolanır. Ancak karaciğerde çok fazla şeker birikince 

karaciğer bu şekerin bir kısmını kısa bir süre depolanmak üzere (kaslarda glikojen depoları) 

kaslara aktarır. Eğer kaloriler buradayken de kullanılmazsa daha uzun süre depolamak için 

yağa dönüşür. 

 

Görüldüğü gibi vücutta, kalori ihtiyacına göre kalori alımını dengeleyen duyarlı bir 

mekanizma vardır. Vücudunuza yakıt olarak gerektiğinden çok kalori alırsanız kilonuz 

artar. Vücudunuzun yakacağından daha az kalori alırsanız zayıflarsınız. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek karbonhidratların bitkilere verdiği doku 

ve tatları ayırt ediniz. 

 

Kullanılan araç - gereç ve kimyasallar : 

 

 çay şekeri,  

 glikoz,  

 fruktoz şurubu,  

 nişasta,  

 patates,  

 ceviz kabuğu,  

 mikrobiyoloji laboratuvarından agar-agar ve süt  getiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çay şekeri, glikoz, fruktoz şurubu, 

nişasta, patates kabuğu, ceviz kabuğu, 

agar-agar ve sütün sertlik- yumuşaklık 

gibi dokusal özelliklerini yazınız. 

 Patates ve ceviz kabuğunu yıkayıp temiz 

bir peçete üzerine koyabilirsiniz. 

 Sütü öğrenci sayısı kadar plastik 

bardaklara paylaştırabilirsiniz. 

 Çay şekeri, glikoz, fruktoz şurubu, 

nişasta, patates kabuğu, ceviz kabuğu, 

agar-agar ve sütü sertlik – yumuşaklık 

gibi dokusal özelliğine göre sıralayınız. 

 Çizelge çizerek her besin için ayrı bir 

satır oluşturabilirsiniz. 

 Çay şekeri, glikoz, fruktoz şurubu, 

nişasta, patates kabuğu, ceviz kabuğu, 

agar-agar ve sütün tadına bakınız  

 Bu konudaki düşüncelerinizi not 

edebilirsiniz. 

 Çay şekeri, glikoz, fruktoz şurubu, 

nişasta, patates kabuğu, ceviz kabuğu, 

agar-agar ve sütü tatlılık derecesine göre 

sıralayınız. 

 Sıralamayı not edebilirsiniz.  

 Sonuçlarınız bir çizelge hâline getiriniz ve 

bir sonraki öğrenme faaliyetinden sonra 

bu farkların sebebeplerini yapılarındaki 

karbonhidrat çeşitleri ile ilişkilendirerek 

yorumlayınız. 

 Yorumlarınızn arkadaşlarınızla 

paylaşabilirsiniz. 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve  doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi bitki tohumlarında bulunan karbonhidrattır? 

A) Destek maddesi 

B) Nişasta 

C) Enerji 

D) Selüloz 

E) Kitin 

 

2. Aşağıdaki element gruplarından hangisi karbonhidratların yapısını oluşturur? 

A) C, H, N 

B) C, S, N 

C) H, O, C 

D) S, H, O 

E) N, S, H  

 

3. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların vücuttaki görevlerinden biri değildir? 

A) Prebiyotiktirler. 

B) Proteinlerin vücutta daha fazla kullanılmasını sağlarlar. 

C) Antiketojeniktirler. 

D) Günlük enerji ihtiyacının %55-60’nı sağlarlar. 

E) Kan lipitlerini düşürücü etkileri vardır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere tabloda verilen 

doğru sözcüğü yazınız. 

 

4. ………. dokusu enerji ihtiyacını karşılamak için sadece karbonhidratları kullanır.  

 

5. En çok bilinen monosakkaritler ……................, ………………….  ve fruktozdur. 

 

6. Normalden az karbonhidrat alımında vücut sıvılarındaki asiditenin artmasına 

……………. denir.  

 

Beyin Ketozis Glikoz  Galaktoz 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Bilimsel yöntemlere uygun olarak karbonhidratların fiziksel ve kimyasal özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Hidroliz kavramlarını araştırarak doğada farklı karbonhidratların oluşumu ile bu 

kavramlar arasında bağ kurunuz. 

 Dehidrasyon kavramlarını araştırarak doğada farklı karbonhidratların oluşumu 

ile bu kavramlar arasında bağ kurunuz. 

 

2. KARBONHİDRATLARIN FİZİKSEL VE 

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ 
 

Genel bir kural olarak bir karbonhidrat kendi karbon atom sayısı kadar su molekülüne 

sahiptir. Zaten karbonhidrat sözcüğü de buradan gelmektedir. O hâlde karbonhidrat 

formülünü Cn(H2O)n şeklinde yazabiliriz. Ancak bu genel formüle uyduğu hâlde 

karbonhidrat olmayan (Asetik asit C2H4O2, Laktik Asit – C3H6O3, Formaldehit – CH2O gibi) 

veya genel formüle uymadığı hâlde karbonhidrat olan (Deoksiriboz – C5H10O4; Ramnoz – 

C6H12O5) bileşikler de vardır. Azot ve kükürt ihtiva eden bazı karbonhidratlar da bu genel 

formüle uymazlar. Bu formül monosakkaridler için geçerli olmakla birlikte disakkaritler ve 

polisakkaritler oluşurken bir molekül suyun çıkması nedeniyle bu düzen kaybolur.  

 

2.1.Monosakkaritler 
 

Monosakkaritler, su ile daha küçük birimlere parçalanamadıklarından basit şekerler, 

tek şekerler, monozlar olarak da bilinirler. 

 

Bu sekerler karbonhidratların en küçük yapı birimidir. Bu nedenle düşük molekül 

ağırlığına sahiptirler. Çoğu Cn(H2O)n formülüne uyar. Zincir  veya halkalı  yapıya sahip 

olup genellikle 3-6 arasında karbon ( C) atomu taşırlar. 

 

2.1.1.Monosakkaritlerin Sınıflandırılması 
 

Monosakkaritler farklı özelliklerine göre birkaç şekilde sınıflandırılabilirler: 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME  KAZANIMI 
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 Yapılarındaki reaktif gruplarına göre monosakkaritlerin gruplandırılması 

Monosakkaritlerin yapısında bir karbon iskeletin birinci karbonunda aldehit (-

COH) veya keton (-C-0-) grubu ( bu gruplara aynı zamanda karbonil grubu veya 

aktif şeker grubu da denir) ve iskeletin geri kalan kısımında da çok miktarda 

hidroksil grubu eklenmiş hâlde bulunur. Aldehit grubu taşıyan monosakkaride 

“aldoz”, keton grubu taşıyana da “ketoz” adı verilir (Birbiri ile ikili bağla 

bağlanmış karbon ve oksijene (C=O) karbonil grubu denir. Karbonil grubuna 

bağlı olarak bir hidrojen ve bir radikal taşıyan R -CHO yapısındaki bileşiklere 

aldehit, iki radikal taşıyan R -CO - R yapısın- daki bileşiklere ise keton adı 

verilir).  

 

Şekil 2.1: Karbonil grubu 

                   

Şekil 2.2.Aldehit grubu        Şekil 2.3: Keton grubu 

 Moleküllerindeki karbon sayılarına göre monosakkaritlerin 

sınıflandırılması Latincelerinin sonuna –oz eki getirilerek gruplandırılırlar. Üç 

karbonlu olanlar trioz, dört karbonlular tetroz, beş karbonlular pentoz, altı 

karbonlular heksoz adını alırlar. Pentozlardan riboz (C5H10O5) ve deoksiriboz 

(C5H10O4) nükleik asitlerin yapısına girer. Hücre zarından difüzyon ile kolay 

geçerler. 

 

Besin kaynağı bakımından önemli olan monosakkaritler heksozlardır. Bunlardan 

glikoz, fruktoz (levüloz) ve galaktoz en önemlileridir. Heksozların kapalı formülleri C6H12O6 

şeklinde olup birbirlerinin izomeridirler( İzomerlik, kapalı formülü aynı, açık formülleri 

farklı olan bileşiklerle ilgili bir tanımlamadır  ve  izomerlik, tıpkı elimizde aynı sayı ve 

şekilde mevcut olan lego parçalarından farklı şekiller yapmak gibidir).  
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2.1.1.1.Glikoz 

 

Glikoz, Yunanca "tatlı" anlamına gelen glukus ve kimyada şekerlere verilen "-oz" 

sonekinden türetilmiştir. Kimyada gliko- ön eki ile başlayan isimler şekerli bileşiklere aittir. 

Gluko- ön eki ile başlayan isimler ise glikozlu bileşiklere aittir. Örneğin glikozitler, 

glikozitlerin bir alt grubudur. Glikoz, gıda sanayisinde dekstroz olarak da bilinir. 

 

Kapalı formülü C6H12O6’dır. Kompleks karbonhidratların bileşiminde en çok bulunan 

monosakkarittir. Aldoheksozdur. Erime noktası 80-86°C’dir. İnsan organizmasında serbest 

hâlde kanda bulunmaktadır.(65-80 mg/100ml).En çok bulunduğu gıdalar üzüm, üzümden 

yapılan yiyecekler, içecekler ve baldır. Bundan dolayı üzüm şekeri olarak da adlandırılır. 

 

 

Şekil 2. 4: D - Glikozun zincir yapısı 

Glikozun genel özellikleri şunlardır: 

 
 Molekül yapısında aldehit grubu bulunduğu için bir aldoheksozdur. 

 Aldoheksoz  6 C’li  aldehit grubu içeren şekerdir. 

 Glikoz suda çok alkolde az çözünür. 

 Orta derecede tatlıdır. 

 Heksozların en önemli üyesidir. Çünkü karbonhidratlar glikoz hâlinde kana 

 geçer ve karaciğer ile kaslarda glikojen şeklinde depo edilir. 

 Glikoz sindirim sırasında parçalara ayrılmaz, direkt kana geçer. 

 

Resim 2. 1: Glikozun üç boyutlu görüntüsü 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanca
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukozit&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Glikozit
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2.1.1.2. Fruktoz 

 

Meyve şekeri ve levüloz adı da verilir. Ketoheksozdur. Genel formülü C6H12O6  olan 

D-fruktoz serbest olarak tatlı meyvelerde (üzüm,incir,dut) çiçek tohumlarında ve balda 

bulunur. Çoğunlukla glikoz ve sakkarozla birlikte bulunur. 

 

 Fruktozun genel özellikleri şunlardır 

 

 Çok tatlıdır. Tatlılık derecesi sakkorozdan yüksektir. 

 Vücutta glikoza dönüşerek kullanılır. 

 Fruktoz kolaylıkla molekül yapısından su çıkararak (dehidrasyon) 

hidroksimetilfurfural ("HMF") oluşturmaya meyillidir.  

 Yine fruktoz içerikli şeker karışımları, -şekerlemeler gibi- fruktozun 

yüksek çözünürlük özelliğinden dolayı diğer karışımlara göre çok daha 

yumuşaktır. 

 Fruktoz, nemi emmede diğer şekerlerden daha hızlıyken  bu nemi doğaya 

bırakmada diğer şekerlere göre daha yavaştır. Bu şeker türü, ortamdaki 

nem oranı ne kadar düşük olursa olsun, her durumda yüksek bir nem 

tutuculuk özelliği sergilemektedir. Bu nedenle fruktoz, içinde kullanıldığı 

besin maddelerine kalite, yumuşaklık ve doğal yoldan biraz daha uzun raf 

ömrü sağlamaktadır. 

 Diğer birçok disakkarit ve polisakkaritlere göre donma noktasına daha 

çok etki eden fruktoz, içinde bulunduğu meyvelerin hücre duvarlarının 

bütünlüğünü koruyarak onları donmaya karşı daha dayanıklı hâle 

getirmektedir. Ancak bu durum yumuşak veya donmuş olarak servis 

edilen tatlılarda istenmeyen bir etki uyandırabilir. 

 Glikoza göre daha güç erir ve daha güç kristalleşir. 

  Fruktoz bir disakkarit olan sakkarozun ve bir polisakkarit olan inülinin   

yapısında bulunur. Ticari olarak inülinin hidrolizinden elde edilir. 

  Glikoza göre daha yavaş fermente olur.  

 Fruktoz doğal olarak bulunmasının yanı sıra, yapay olarak 

üretilmiş tatlandırıcılarda ve yüksek fruktozlu mısır şurubunda kullanılır. 

 Enzimatik işlemlerle, glikoz molekülleri fruktoza dönüştürülebilir. 

 

Fruktozun zincir yapısı aşağıda gösterilmiştir. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Tatland%C4%B1r%C4%B1c%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Y%C3%BCksek_fruktozlu_m%C4%B1s%C4%B1r_%C5%9Furubu&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Enzim
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Şekil 2.6 : Fruktozun zincir yapısı 

2.1.1.3. Galaktoz 

 

Galaktoz, laktozun (süt şekerinin) hidrolizi ile elde edilir. Diğer bir ifadeyle süt şekeri 

denen disakkarit içinde glikoza bağlı hâlde bulunur .  

 

Galaktozun genel özellikleri şunlardır. 

 

 Bitki ve hayvansal organizmada daima birleşik hâlde bulunur. 

 Serbest hâlde bulunmaz. 

 Laktozun bileşiminde bulunur. 

 Glikoz kadar tatlı değildir. 

 Bira mayası ile fermantasyonu yavaş olur. 

 Suda glikozdan az çözünür. 

 

Şekil 2.7 :Galaktozun zincir yapısı 

2.1.2. Monosakkaritlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 

 Monosakkaritler tatlıdır, bu özellikleri moleküllerindeki hidroksil gruplarından 

(-OH) kaynaklanır. Şekerin tatlılık derecesini saptamak için standart şeker 

olarak sakkaroz kullanılır. Sakkarozun tatlılık derecesi 100 kabul edilmiştir. 

Buna göre diğerlerinin tatlılık derecesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 



 

17 

 
Karbonhidratın adı  Tatlılık derecesi Karbonhidratın adı Tatlılık derecesi 

Laktoz 16 Glikoz 74 

Galaktoz 32 Sakaroz 100 

Maltoz 32 Gliserol 108 

Ksiloz 40 Fruktoz  173 

Sorbitol 54 Aspartam 22000 

Mannitol 57 Sakkarin 55000 

Tablo: 2.1 : Monosakkaritlerin tatlılık dereceleri 

 

 Monosakkaritler, içerdikleri karbon sayısına göre de triozlar (3 karbonlu), 

tetrozlar (4 karbonlu), pentozlar (5 karbonlu), heksozlar (6karbonlu) ve 

heptozlar (7karbonlu) olarak adlandırılırlar. 

 Monosakkaritler sulu çözeltilerinde halkalı bir yapı oluştururlar. Bu yapının 5 

üyesi (4 karbon ve 1 oksijeni ) varsa ve beşgen bir yapı olşturmuşsa furan 

halkası adı verilir. Eğer bu halkanın 6 üyesi (5 karbon ve 1 oksijen) varsa ve 

altıgen bir yapı oluşturmuşsa piran halkası adını alır.  

 

Şekil: 2.8 : Monosakkaritlerin zincir ve halka yapıları 

Monosakkaritlerde halkalı yapı şu şekilde oluşur. 
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Şekil: 2.9 : Glikozda halkalı yapının oluşumu 

 

Tablo: 2.10 : Fruktozda halkalı yapının oluşumu 

Halkalı yapıda, karbonil karbonunda yeni bir -OH grubu meydana gelir (aldozlarda 

1.karbon, ketozlarda ise 2.karbon) . Bu hidroksil grubuna yarı asetal hidroksili denir. Diğer 

hidroksil gruplarına göre bunun daha şiddetli bir indirgeme özelliği vardır. Bundan dolayı 

yarı asetal grubuna ‘indirgen grup’ denir. 
 

 Monosakkaritlerin izomer ve epimerlik özelliği 

 

Aynı kimyasal fomüle sahip ama değişik yapılarda olan bileşiklere izomer denir. 

Örneğin; fruktoz, glikoz ve galaktozun kimyasal formülleri (C6H12O6 ) aynı olup hepsi 

birbirinin izomerleridir. 

 

Eğer iki monosakkarid yalnızca özgün bir karbon atomu etrafında konfigrasyon farkı 

gösteriyorsa bunlar birbirinin epimerleridir. Örneğin glikoz ve galaktoz C-4 epimerleridir, 

yapılarındaki tek fark 4. C’nun –OH grubu pozisyonudur.  
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Şekil: 2.11 : Glikoz ve galaktoz epimerleri 

 Monosakkaritlerde enantiomer özellik  

 

Tabiatta her molekülün bir ayna görüntüsü vardır. Simetrisinde olan bu iki molekül 

birbiri üzerine çakışmaz. Örneğin sağ el ve sol ellerimiz ayna simetrisine sahiptir. Eldivenin 

sağ teki sol ele uymaz. Bir polarize ışık demeti bir çözeltinin üzerine gönderildiğinde (bunun 

için polarimetre adı verilen cihazlar kullanılır)  çözeltinin özelliğine bağlı olarak ışık sağa ya 

da sola çevrilecektir. Polarize ışığı sağa çevirenlere dekstrorotatuvar (D. +) sola çevirenlere 

ise levoretatuvar (L, +) denir.  

 

“D” veya “L” şekerlere birbirinin enantiomeri denir. Bu tür bileşikler biri diğerinin 

ayna görüntüsü olan iki tür molekül oluştururlar. 

 

Şekil 2.12 : Glikozun (D ve L ) ayna görüntüsü 
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Bu şekilde oluşmuş izomerler benzer fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler. 

Aynanın ancak polarize ışığı çevirme yönleri ve çevrim dereceleri farklıdır. 

 

Eğer bir çözelti, bir bileşiğin D ve L formlarını eşit miktarda içeriyor ise bu çözelti 

polarize ışığın yönünü değiştiremez, başka bir deyişle optikçe aktif değildir. Böyle 

karışımlara rasemik karışım denir.  

 

Kısaca; polarize ışığın yönünü değiştiren maddeler optikçe aktif maddeler denir ve 

monosakkaritler optikçe aktif maddelerdir.  

 

2.2. Disakkaritler 
 

İki monosakkaridin bir molekül su kaybederek birleşmesinden disakkaritler oluşur. 

 

2.2.1. Disakkaritlerin Sınıflandırılması 
 

Disakkaritler çift şekerlerdir. Bir disakkarit, iki molekül monosakkaritin glikozit bağı 

ile bağlanmasıyla oluşur. Bu bağlanma sırasında bağ sayısı kadar su ortaya çıkar. Buna 

dehidrasyon sentezi denir. 

 

Canlılarda en çok bulunan disakkaritler; maltoz (arpa şekeri), sakkaroz diğer adı 

sükroz (çay şekeri) ve laktoz (süt şekeri)dur. 

 

Disakkariti oluşturan monosakkaritler aynı cinsten olabilecegi gibi farklı cinsten de 

olabilirler. 

 

 Glikoz + Glikoz = Maltoz + H2O 

 Glikoz + Fruktoz = Sakkaroz (Sükroz) + H2O 

 Glikoz + Galaktoz = Laktoz + H2O 

 

2.2.1.1.Sakkaroz 

 

Sakkaroz (sükroz),şeker pancarı ve şeker kamışından elde edilen çay şekeri olarak 

bilinen şekerdir.Şeker pancarında  % 16-20, şeker kamışında %  14-28 oranlarında sakkaroz 

bulunur. Meyvelere tatlılık veren bir şekerdir. İnsan beslenmesinde çok önemli bir yere sahip 

olan sakkaroz, sadece bitkiler tarafından üretilir. 

 

Modern rafinasyon yöntemleri ile yüksek derecede rafine edilen şeker % 99,9 

oranında sakkaroz içermektedir. 

 

Sakkaroz suda kolay,alkolde güç çözünmektedir.Ergime noktası 106 
o
C’dir.200

o
C’de 

esmerleşerek karamelize olmaktadır. Daha fazla ısıl işlem sakkarozun parçalanmasına yol 

açar. 
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Şekil 2.13: Sakkarozun oluşum formülü 

2.2.1.2. Laktoz 

 

Süt şekeri olarak bilinen,  birer molekül glikoz ve galaktozun  glikozidik bağ 

oluşturmasıyla meydana gelen disakkarittir.Doğada sadece sütte bulunur. Memeli 

hayvanların sütlerinde % 2-6, insan sütünde % 5-6 oranında laktoz bulunur.Asit veya laktaz 

enziminin etkisiyle kendisini oluşturan glikoz ve galaktoza parçalanır.Galaktozun doğada 

fazla yer almaması ve sinir ve damar sistemlerinin oluşması için gerekliliği,laktozun 

beslenme açısından önemini ortaya koymaktadır.Hidrolizi sakkarozdan daha yavaş 

seyreder.Bu nedenle sindirimi de yavaştır.Laktoz oluşumunun genel denklemi; 

 

Glikoz + Galaktoz           Laktoz + H2O       şeklinde yazılır.  

 

İnsanlarda sütün laktozunu parçalayan laktaz enziminin yetersizliği ya da hiç 

olmaması durumunda ‘laktoz intoleransı’ denilen bir rahatsızlık söz konusu olur. Laktoz 

hidrojene edildiğinde laktitol elde edilir.İnce bağırsakta metabolize edilemeyen laktitol,kalın 

bağırsaktaki mikroorganizmalarca laktik ve asetik asitlere dönüştürülmektedir.Laktitolün su 

tutma ve bağırsak hareketlerini hızlandırma özelliği  diareye(ishal) neden olmaktadır. 

 

Şekil 2.14 :Laktozun oluşum formülü 
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2.2.1.3. Maltoz 

 

Maltoz (malt şekeri veya di-glikoz olarak da bilinir), C12H22O11 moleküler formüllü bir 

disakkarittir. Sistematik ismi α-D-Glukopiranozil-(1→4)-α-D-Glukopiranoz'dur.Diğer 

karbonhidratlar gibi maltozun da hidrojen-oksijen oranı 2:1'dir. Glikozidik bağ ile bağlanmış 

iki glikoz molekülünden oluşur. 

 

Nişastanın hidrolizi ile oluşan maltoz adını bira üretiminde kullanılan malttan 

almaktadır. Doğada serbest olarak bulunmaz. Mısır, patates ve buğday nişastalarından asit 

veya enzim etkisiyle elde edilir.Biralık arpanın çimlendirilip kavrulmasıyla elde edilen 

maltın esas şekeri olup fermente olduğunda bira alkolünü oluşturmaktadır.Maltozun  

oluşumu; 

 

Glikoz + Glikoz               Maltoz +  H2O  şeklinde yazılır.  

 

Şekil 2.15 : Maltozun oluşum formülü 

2.2.2. Disakkaritlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 

 Genel formülleri (C12H22O11) olup en önemli üyeleri; sakkaroz, maltoz, 

laktozdur. Maltoz ve sükroz bitkilerden, laktoz da hayvanlardan ve insanlardan 

sağlanır. 

 İki monosakkaritin glikozid bağıyla bağlanarak meydana getirdiği şekerlerdir. 

Bu birleşme sırasında su açığa çıktığı için olaya dehidrasyon sentezi denir. 

 Dehidrasyon sentezinin tersi olan su ile parçalanma olayına da hidroliz denir. 

Disakkaritler, sıcak sulu asidik ortamda veya enzimlerin etkisi ile hidrolize 

edilerek kendilerini oluşturan iki molekül monosakkarite ayrılırlar. 

 

C12H22O11 ———— C6H12O6 + C6H12O6 + H2O 

 

Maltoz ————— Glikoz + Glikoz + H2O 

Laktoz ————— Glikoz + Galaktoz + H2O 

Sakkaroz ————— Glikoz + Fruktoz + H2O 
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 Suda kolayca erir. 

 Tatlılık derecesi disakkaritin türüne göre değişir. 

 Vücutta doğrudan kullanılmaz. Sindirim kanalında monosakkaritlere ayrıldıktan 

sonra kana geçer. 

 Polarize ışığı sağa çevirirler. 

 Disakkaritler beyaz renkte olup kuru sıcaklıkta kahverengiye dönüşür. 

 Sakkaroz dışında laktoz ve maltoz indirgen özelliğe sahiptir. 

 Monosakkaritlere göre daha kolay kristalleşirler. Suda çok, alkolde az 

çözünürler. 

 Doğrudan doğruya mayalanmazlar, ancak hidroliz ürünleri mayalanabilir.  

 

2.3. POLİSAKKARİTLER 
 

Polisakkaritler, pek çok sayıda monosakkarit veya monosakkarit türevi molekülün art 

arda glikozid bağları aracılığıyla  bağlanmasıyla oluşmuş molekül yapısındaki 

karbonhidratlardır. Genel formülleri (C6H11O5)n şeklindedir. Doğada bulunan 

karbonhidratların çoğu, yüksek moleküler ağırlıklı polimerler olan polisakkaritler 

hâlindedirler. Enzimler veya asitlerin etkisiyle yapılarındaki monosakkaritlere 

bölünürler.Çoğu amorf, beyaz ve tatlı olmayan maddelerdir.Aynı monosakkaritlerden 

oluşanlara homopolisakkarit, farklı monosakkaritlerden oluşanlara da heteropolisakkaritler 

denir. 

 

Genellikle 20’den fazla monosakkarit molekülü kendi aralarında düz zincir veya 

dallanmış yapıda birleşir. Bu birleşme sırasında su açığa çıkar. Böylece polisakkaritler 

oluşur. 

 

Polisakkaritleri meydana getiren monosakkaritler, düz zincir veya dallı bir yapı 

oluşturur. Bu dallı yapılarda selülozda olduğu gibi iplik tarzında bir yapıya, glikojende ise 

dallanmış çalı yapısına sahiptir.  

 

Besinsel önemi olan polisakkaritler sindirim kanalında enzimlerle parçalanıp 

monosakkaritlere ayrışarak kana geçer. 

 

Yüksek moleküllü polisakkaritler enzim, asit veya ısının etkisiyle parçalanır. Aşağıda 

bazı polisakkaritlerin hidroliz parçalanmaları gösterilmektedir. 

 

Nişasta  →    Dekstrin   →    Maltoz → Glikoz 

Selüloz  →    Sellobioz  →   Glikoz 

İnulin    →    Fruktoz 

Pektin    →    Galaktronik asidi 

 

2.3.1. Polisakkaritlerin Sınıflandırılması 
 

Polisakkaritler, 

 

 Homopolisakkaritler 
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 Glukanlar 

 Selüloz 

 Fruktanlar- İnulin 

 Laktonlar- Agar-agar 

 Glukoranlar- Pektin 

 Nişasta 

 Heteropolisakkaritler 

 Arap zamkı, gamlar şeklinde sınıflandırılır.  

 

Yukarıda sayılan polisakkaritler arasından gıda sanayinde en çok kullanılanları kısaca 

inceleyelim.  

 

2.3.1.1. Nişasta 

 

Nişasta amiloz(% 15-20) ve amilopektinden(%80-85) meydana gelmiştir.Amiloz, düz 

zincir şeklinde çok sayıda glikoz molekülülün birleşmesinden meydana gelmiştir.  

 

Amiloz 250-300 adet glikozun α-(1-4) glikozidik bağla oluşturduğu düz zincirli 

dallanmamış yapıdır.  

 

Şekil 2.16 :  Nişastanın amiloz yapısı 

Amilopektin, dallanmış yapı gösterir.Amilozdan her 8-9 glikoz ünitesinden sonra α-

(1-6) glikozidik bağla ayrılır. Her dalda yaklaşık 15-18 adet glikoz bulunur. 

 

Şekil 2. : Nişastanın amilopektin dallı -zincir yapısı  
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Hücre sitoplazmasında büyük granüller hâlinde depolanan polisakkaritlerdir. Bitkilerin 

önemli depo karbonhidratıdır. Kök,meyve ve tohumlarda daha çok olmak üzere bitkinin tüm 

kısımlarında bulunurlar.Hububat, patates, kuruyemiş ve baklagiller nişasta bakımından 

zengindirler. 

 

İçerik bakımından en zengin sebze patatestir. 

 

Dokuda granül hâlinde bulunan nişasta tanecikleri,nişastanın kökenine göre farklı 

görünüştedirler.Bu nedenle mikroskopla incelendiğinde farklı kaynaklardan gelen nişasta 

türleri birbirinden ayrılabilmektedir. 

 

Resim 2. 2: Patatesteki nişasta molekülerinin elektron mikroskobundan alınmış görüntüsü  

2.3.1.2. Pektin 

 

Pektin , uzun zincirli bir polisakkarittir.Bitkilerin yapısında selüloz lifleri arasında 

dolgu maddesi olarak yer alır, dokulara sertlik kazandırır. Hücre 

duvarında,selüloz,hemiselüloz,lignin ve protein bileşikleri ile bir arada bulunur.Suda 

çözünür,pektinin esterleşme düzeyi arttıkça jelleşme özelliği gelişir.Endüstride pektin  

turunçgil kabukları ve elma posasından elde edilir.  

 

Alkollerle organik ya da inorganik asitlerin tepkimeye girmesi olayına ‘esterleşme’ 

denir. 

 

Şekil 2 .17 : Pektinin yapı formülü 
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2.3.1.3. Selüloz 

 

Glikoz moleküllerinin oluşturduğu çok dayanıklı düz zincirler şeklinde bir 

bileşiktir.Bitkilerin hücre duvarlarını oluşturan iskelet maddesidir.Doğada en çok bulunan 

organik bileşiktir.Odunun büyük kısmı ve pamuğun neredeyse tamamı selülozdur.Selüloz 

zincirleri birbirine paralel demetler şeklinde dizilirler.Bu demetler arasında hidrojen 

bağlarının oluşması çok sağlam ve esnek olan selüloz liflerini meydana getirir.Selüloz suda 

çözünmez, yoğun asit etkisiyle glikoza kadar parçalanabilir.İnsan organizmasında selülozun 

yapısındaki bağları çözebilecek bir enzim olmadığı için sindirilmeden vücuttan atılır.Besin 

değeri olmamasına karşın diyet lifi olarak beslenmede önem taşır. 

 

Çeşitli tipteki selülozlar; gıda endüstrisinde katkı maddeleri ve başka amaçlarla 

kullanılmaktadır. 

 

Örneğin; modifiye selülozlar gıdalardaki yağ içeriğini azaltmak amacıyla 

kullanılmaktadır. 

 

Şekil 2.18 : Selülozun yapı formülü 

2.3.1.4. Hemiselüloz 

 

Pentozan da denir.Bitki hücre duvarlarında selüloz lifleriyle beraber bulunur.Su tutucu 

ve katyon bağlayıcı özelliği vardır. Ağırlığının on katına kadar su çekebilir. Nişasta gibi 

jelatinize olmaz.Tahıllar suda çözünen ve çözünemeyen hemiselülozları içerirler.Bunlar 

buğday hamuruna suyun bağlanması, hamurun sertliğinin artması, yoğurma süresinin 

azalması ve ekmeğin bayatlama hızının yavaşlamasında rol oynarlar. Ayrıca bağırsak 

çalışmalarını artırarak sindirim sisteminin sağlığında rol oynarlar. 

 

2.3.1.5. Gamlar  

 

Polisakkaritler ve türevlerinden oluşan bu maddeler hidrofilik (suyu seven) 

moleküllere sahip, düşük miktarlarda iken yüksek viskozite gösteren maddelerdir.Gıda 

endüstrisinde sıklıkla kullanılan ekonomik bir  kıvam vericidir. 

 

Süt ürünleri ve soslarda, suyu bağlamak ,buz kristallerinin büyümesini yavaşlatmak ve 

çözünmeyi geciktirmek amacıyla kullanılırlar. Fırıncılık ürünlerinde ise yoğurma toleransını, 

su tutma özelliğini ve ürünün raf ömrünü arttırırlar. 

 

Sosis vb.  et ürünlerinde homojenizasyon ve tekstürü olumlu etkilerler, gıdanın 

bileşimindeki suyu bağlayarak verim ve raf ömrü üzerine olumlu etki yaparlar. 
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Kuru çorbalık karışımlarda, yemek ve salata soslarında, ekmek, kek, bisküvi 

üretiminde hamurun reolojik (şekil ve kıvam) özelliklerini etkilemek amacıyla kullanılabilir. 

 

2.3.1.6. Diğer Bazı Polisakkaritler 

 

 Agar Agar 
 

Deniz bitkilerinde, alglerde bulunur. Agar agar bakteri üretiminde ortam 

hazırlanmasında ve emülsifiyer olarak kullanılır (Su ve yağ gibi doğal  yollarla birbirine 

karışmayan maddelerin bir araya gelmesini sağlayan maddelere ‘emülsifiyer’  denir). 

 

 Dekstrin 
 

Dekstrinler, nişastanın asit veya enzimlerle glikoz ve maltoza hidrolizi sırasında 

oluşan ara maddelerdir (Büyük moleküllerin su kullanılarak küçük moleküllere  ayrıldığı 

kimyasal tepkimelere  hidroliz denir). Beyaz, tatsız ve kokusuzdurlar. Suda çözünürler, 

alkolde çözünmezler. 

 

 Glikojen 

 

İnsan ve hayvan vücudunda bulunan karbonhidrat türüdür. Adaleler ve özellikle 

karaciğerde bulunur. Karaciğerde fazla bulunduğundan glikojene“karaciğer nişastası veya 

hayvansal nişasta” da denir. Saf glikojen;  beyaz,  kokusuz ve tatsız bir tozdur. Suda 

çözünür. Alkolde çözünmez. İyotla kırmızı kahverengi bir renk verir.  

 

Şekil 2 .19 : Glikojenin yapısı 

 İnülin 
 

Birçok bitkide yedek karbonhidrat olarak bulunur. Beyaz, tatsız, kokusuz bir toz olup 

suda çözünür. Fakat çözelti ısıtılmakla jelatinleşmez. İyotla sarıya boyanır. İnülaz enzimi ile 

fruktozu verir. İnsanlarda bu enzim bulunmadığından besin değeri pek az veya hiç yoktur. 

 

 Lignin 
 

Bitkisel dokularda ilk büyüme döneminde oluşur ve bu dönem sonunda hücre 

duvarlarının yapısında yer alır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_reaksiyon
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 Kitin 
 

Bitkisel dokularda dış hücre katmanı olup dokunun su kaybını önler. Patates ve 

domates gibi bazı ürünlerin kabukları kitin içeriğinden dolayı parçalanmadan üründen 

uzaklaşabilir. 

 

Şekil 2 .20: Kitinin yapı formülü 

2.3.2. Polisakkaritlerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri 
 

 Genel formülleri (C6H11O5) n şeklindedir. 

 Polisakkaritler n sayısındaki monosakkaritlerin birleşmesiyle (n–1) mol suyun 

çıkmasından meydana gelir. 

 Beyaz renklidir. 

 Suda çözünmez. 

 Alkalilere karşı dayanıklıdır. 

 Polisakkaritler  amorf  bileşiklerdir. Kendine has belirgin bir yapıya sahip 

değildirler. İndirgen şeker özellikleri yoktur. Bu özellikleri ile 

monosakkaritlerden ayrılır. 

 Polisakkaritler maya ile fermente olmaz. 

 Anorganik asitlerle veya belirli enzimlerle tam olarak hidrolizlenince yapılarını 

oluşturan maddelere parçalanır. Bazı polisakkaritlerin hidrolizi ile yalnız 

monosakkaritler, bazıları da bunlara ek olarak şeker türevleri, etil alkol gibi 

karbonhidrat olmayan maddeler verir. 

 

2.4. Karbonhidrat Reaksiyonları 
 

Birçok karbonhidrat reaksiyonu olmakla birlikte belli başlı karbonhidrat 

reaksiyonlarını ve özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz. 

 

 Karamelizasyon 

 

Şekerler ve şeker grupları, aminoasitler ve proteinler gibi azotlu maddelerin mevcut 

olmadığı ortamda, şekerlerin ergime noktalarının üzerinde ısıtılmasıyla karamelizasyon 

olarak adlandırılan kompleks bir dizi reaksiyon meydana gelir.  
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Şekerin karamele dönüşmesi genellikle 170
0
  C civarında olur. Şeker molekülleri 

oksitlenir ve bazı uçucu maddelerin kaybolması sonucu karamel lezzeti ortaya çıkar. 

 

Karamelizasyon oluşumu süresince farklı lezzet bileşikleri ortaya çıkar. Karameller, 

yüksek moleküler ağırlıklı bileşiklerin, değişik kompleks karışımlarıdır. Üç grupta 

sınıflandırılırlar: 

 

 Karamelanlar (C24H36O18) 

 Karamelenler (C36H50O25) 

 Karamelinler (C125H188O80) 

 

Karamelan suda ve alkolde çözünür, buruk acıdır. Karamelan 55 dakika daha ısıtılırsa 

su kaybı sonucu karamelen oluşur. Karamelen yalnız suda çözünür, ısıtmaya daha devam 

edilirse suda çözünmeyen pigmentler açığa çıkar ki ortalama molekül bileşimi C125 H188 O88 

olan bu maddelere humin veya karamelin adı verilir ve acı (bitter) tattadır. 

 

Bu polimerler, renklerdirici olarak  kolalı içeceklerde, soya sosu, şekerlemeler ve 

dondurma gibi ticari gıda üretimlerinde sıklıkla kullanılır. E150 olarak etiketlenirler. 

 

Basamaklar Sıcaklık 

°C 

Tarif ve kullanımı Resimler 

1 Suyun 

buharlaştırılması 

100 

  

Şeker erir ve yüzeyden safsızlıklar 

uzaklaşır. 

  

2 Küçük Lif 102 

  

Renk yoktur; yumuşak soğutma; lezzette 

değişiklik yok. Buz kullanılır. 

  

 

3 Büyük Lif 104 

  

Renk yoktur; yumuşak soğutma; lezzette 

değişiklik yok. Korumada kullanılır. 

  

4 Küçük Kabarcık 110 - 115 

  

Renk yoktur; yarı-yumuşak soğutma; 

lezzette değişiklik yok.Şeker 

kremasında,dolgularda, Italian meringue, 

fondanlarda, fudge, ve lokumda 

kullanılır. 

  
 

5 Büyük Kabarcık 119 - 122 

  

Renk yoktur; sert soğutma; renk değişimi 

yok. Yumuşak karamellerde kullanılır. 

  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Molek%C3%BCl
https://tr.wikipedia.org/wiki/Oksitlenme
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6 Zayıf patlama 129 

  

Renk yoktur; sert soğutma; renk değişimi 

yok. Yarı sert şekerlemelerde kullanılır. 

  

7 Güçlü patlama 

  

165 - 166 

  

Renk yoktur; sert soğutma; lezzette 

değişiklik yok. Butterscotch ve sert 

şekerlemelerde kullanılır. 

  

8 Ekstra güçlü 

patlama 

168 

  

Açık renk; soğutma boyunca cama 

benzer bir kırılma; lezzette değişiklik 

yok. Sert şekerlemelerde kullanılır. 

  

 

9 Açık Karamel 180 

  

Soluk kehribardan altın kahverengi; 

zengin lezzet. 

  

 

10 Orta Karamel 180 - 188 

  

Altın kahve renginden kestane 

kahverengi; zengin lezzet. 

  

 

11 Koyu Karamel 188 - 204 

  

Çok koyu ve acı; yanık kokusu. 

Renklendirmek için kullanılır, ama 

tatlılıktan yoksundur. 

  

 

12 Black Jack 210 

  

"Maymun kanı" olarakta bilinir bu 

noktada, şeker saf karbonlara 

parçalanmaya başlar. Yanık lezzet. 

 

Tablo 2. 2 : Sakkarozun karemelisazyonu basamakları  

Karamelizasyon reaksiyonlarında çeşitli lezzetler oluşur. Diasetil önemli bir lezzet 

bileşiğidir, karamelizasyonun birinci basamağında üretilir. Diasetil, çoğunlukla tereyağı ya 

da butterscotch lezzetinin oluşumundan sorumludur. Diasetil yalnızca karamelizasyonda 

üretilmez, yoğurt ve bira gibi fermente ürünlerde bakteriler tarafından da üretilir. 

Diasetilin yanı sıra yüzlerce diğer lezzet verici bileşen üretilir; furanlara örnek olarak 

hidroksimetilfurfural (HMF) ve hidroksiasetilfuran (HAF); fronanlara, 

hydroxydimethylfuranone (HDF), dihidrosidimetilfuranon (DDF) ve disakkaritlerden maltol 

ve monosakkaritlerden hydroxymaltol verilebilir.  
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Hidroksimetilfurfural (HMF) balda, meyve sularında, sütte hatta sigarada bile bulunur. 

Hidroksiasetilfuran (HAF), tatlı bir aromaya sahiptir ve düşük koku eşiğindedir. Maltol, taze 

fırın ekmeğini hatırlatan tada sahiptir, ekmeklerde ve keklerde lezzet attırıcı (E636) olarak 

kullanılır. 

 

 Karamel Deneyi: Bir deney tüpüne 2 ml. şeker çözeltisi koyunuz. 

Üzerine 1 ml. % 10’luk NaOH çözeltisi ilave ediniz ve dikkatlice ısıtınız. 

Isıtma boyunca çözelti önce sarı, sarımsı kahverengi ve siyaha doğru bir 

renk alacaktır. Süreçte oluşan renk değişimlerini yukarıda verilen tabloyla 

karşılaştırınız. 

 

 Maillard reaksiyonu  

 

Maillard reaksiyonu adını Fransız bilim adamı Louis Camille Maillard'dan (1878-

1936) alır ki o, 1912 yılında amino asidler ve karbonhidratların reaksiyonları üzerinda 

çalışmıştır ve bu onun 1913’te yayınlanmış olan tezinin bir parçasıdır. Maillard reaksiyonu , 

tek bir reaksiyon değildir. Amino asitler ve indirgen şekerlerin arasında, genellikle yüksek 

sıcaklıklarda gerçekleşen reaksiyonların, bir kompleks serisidir. Karamelizasyon gibi 

enzimatik olmayan esmerleşmenin bir çeşididir ve gıda teknolojisinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu reaksiyonlar ekmek kabuğunda olduğu gibi arzu edilen renk ve kokuyu 

oluşturabilirken, bazı süt ürünlerinde istenmeyen tat ve koku gelişimine neden olabilir. 

Esmerleşme reaksiyonu serbest aminoasit, peptid veya proteinlerin yapısında bulunan serbest 

amino grubu ile indirgen şekerler arasındaki reaksiyonla başlayıp esmer renkli azotlu 

polimerlerin ( melanoidinler ) oluşması ile tamamlanır. 

 

Bu işlemde, yüzlerce farklı lezzet bileşiği meydana gelir. Bu bileşikler parçalanarak 

yeni lezzet bileşiklerine dönüşürler. Maillard reaksiyonu boyunca, gıdaların her bir çeşidinde 

çok özel lezzet bileşikleri oluşur. 

 

Maillard reaksiyonları, fırında pişmiş, kızartılmış ya da diğer ısısal işlem görmüş 

bütün gıdalarda önemlidir. Maillard reaksiyonları, ekmeğin, kurabiyelerin, keklerin, etin, 

biranın, çikolatanın, patlamış mısırın  lezzetinden (kısmen) sorumludur.  Birçok üründe 

(kahve gibi), lezzet Maillard reaksiyonları ve karamelizasyonun birleşimidir. Bununla 

birlikte, karamelizasyon sadece 120-150 °C'nin üzerinde oluşurken, Maillard reaksiyonları 

oda sıcaklığında bile meydana gelebilir. 

 

Diğer yandan, Maillard reaksiyonları, ürünün besin değerini azaltabilir, amino asitler 

ve karbonhidratlar kaybolabilir. Bazen bu lezzet beğenilmez, sterilize sütteki “pişmiş lezzet“ 

buna örnek verilebilir. 

 

Maillardın bazı son ürünleri toksik ve karsinojenik olabilir. Maillard reaksiyonu 

ürünlerinden biri akrilamidtir, sadece 180°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşan potansiyel 

toksik bileşiktir. Özellikle fırınlanmış ya da kızartılmış ürünlerde (French fries) oluşur. 

Kızartma 180 °C aşağı olduğu zaman akrilamid oluşmaz. 
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Maillard reaksiyonu gıda maddelerinde bir miktar biyolojik değer kaybına sebep olur. 

Reaksiyon sırasında, protein bileşikleri meydana gelebilir ki, bu maddeler sindirim 

enzimleriyle ya hiç ya da çok yavaş parçalanır. Örneğin proteinlerdeki temel aminoasitlerden 

lisin kendisinden yaralanılamaz hâle gelir.  

 

Serbest ε-amino grubu içermesi nedeniyle lisin, en reaktif amino asit olarak kabul 

edilir. Birçok gıda maddesinin bileşimindeki proteinlerde lisin sınırlı düzeyde 

bulunmaktadır. İnsan beslenmesi açısından önemli bir aminoasit olan lisin, vücutta 

sentezlenemediği için dışardan alınması zorunludur. Lisinin Maillard reaksiyonu ile imha 

edilmesi, proteinlerin beslenme değerini önemli düzeyde azaltır. 

 

İndirgen şekerlerce zengin olan gıdaların Maillard reaksiyonuna kolayca girdiği 

bilinmektedir.  

 Maillard deneyi : Laboratuvarda bir miktar işlem görmemiş yeşil kahve 

çekirdeğini bir behere koyarak bek alevinde cam bir bagetle 

kahverengileşinceye kadar karıştırınız. Bu arada oluşan değişimleri 

gözlemleyiniz.  

Sonuçta ortaya çıkan kahverengi renk ve koku maillard ve karamelizasyonun 

bileşimidir. 

 

Şekil 2. 21: Maillard reaksiyonu 

 Karbonhidratların indirgenme ve yükseltgenmesi 

 

Tollens reaktifini, fehling ve benedit çözeltilerini indirgeyen şekerlere indirgen 

şekerler denir. Aldoz veya ketoz, tüm mono sakkaritler indirgen şekerler olarak bilinirler. 

Örneğin: glikoz kuvvetli indirgen özelliğe sahip bir madde olup ilk basamakta glukonik 

aside yükseltgenir. Sakkaroz (sukroz) indirgen özelliği olmayan bir şekerdir. Çünkü aldehit 

yapısı yoktur. 

 Fehling çözeltisinin indirgenmesi: Alkali ortamda serbest aldehit ya da 

keton grubuna sahip olan karbonhidratlar Cu+2'yi, Cu+1'e 

indirger. Karbonhidratların indirgeyici özelliğini göstermek için veya 
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indirgeyici özelliğe sahip olan karbonhidratların varlığının tayininde 

kullanılan kalitatif bir deneydir. 

 

o Gerekli kimyasallar: Fehling -A çözeltisi: 35 gr CuSO4.7H2O’ bir 

ölçü kab›nda bir miktar saf su ile çözüp hacmi 500 ml’ye 

tamamlanır. Fehling- B çözeltisi: 120 gr KOH ve 173 gr 

Sodyumpotasyum tartarat saf suda çözülür. %2’lik çözünür nişasta 

çözeltisi, %2’lik glikoz çözeltisi, %2’lik sakkaroz çözeltisi  

 

o Deneyin yapılışı: Üç deney tüpü alınıp her birine 2 ml Fehling A, 

2 ml Fehling B konulup karıştırılır. Tüplerden birine 5 damla 

nişasta,  ikincisine 5 damla glikoz ve üçüncüsüne 5 damla sakkaroz 

çözeltisi ilave edilir ve ısıtılr. Kırmızı renkli çökelek oluşması 

indirgen şeker varlığını gösterir. 

 

Kırmızı rengin oluşması  ortamdaki indirgen şekerin varlığının göstergesidir. Burada 

glikoz bir aldehit grubu taşıdığı için Cu+2 yi Cu+1 e indirger. Kendisi glukonik aside 

yükseltgenir. Ortamdaki sodyum hidroksit ile de sodyum glukonat oluşturur.  

 

Şekil 2.22: Fehling reaksiyonu 

 Tollens çözeltisinin indirgenmesi: Bir deney tüpüne % 5 lik 

AgNO3 çözeltisinden 5 ml konur. Bunun üzerine çökelek (Ag2O) 

oluşuncaya kadar % 10 lul NaOH çözeltisi ilave edilirken aynı zamanda 

da çalkalanır. Daha sonra oluşan çökelek çözünene kadar seyreltik 

amonyak çözeltisi ilave etmeye devam edilir. Karışıma 2 ml glikoz 

çözeltisi ilave edilir. Tüp iyice çalkalandıktan sonra bir su banyosunda 
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veya bek alevinde ısıtılır. Isıtma devam ederken tüpün çeperlerinde 

gümüş aynası oluşur. Glikozun aldehit kısmı glukonik aside yükseltgenir 

ve gümüş oksitte metalik gümüşe indirgenir. 

 

Şekil 2.23: Tollens ayıracı reaksiyonu 

 İnvert şeker oluşumu 

 

Sakaroz, enzimatik yolla (invertaz enzimi ile) veya asit etkisiyle hidrolitik olarak (1 

mol su alarak) glikoz ve fruktoza parçalanmaktadır. Böylece 1 mol sakaroz (342 g) 1 mol su 

(18 g) kazanarak, 1 mol glikoz (180 g) ve 1 mol fruktoz (180 g) yani toplam 360 g indirgen 

şeker oluşmaktadır. Buna göre 95 g sakarozun parçalanmasıyla 100 g invert şeker oluşur. 

Sakaroz + Su Glikoz + Fruktoz 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol (342 g) (18 g) (180 g) (180 g) 

Sakarozun kendini oluşturan şekerlere parçalanması olayına inversiyon denir. Sakarozun 

inversiyonu sonucu daima eşit miktarlarda glikoz ve fruktoz oluşur. Glikoz ve fruktozun eşit 

miktardaki bu karışımına invert şeker denir. Ancak glikoz ve fruktoz eşit miktarlarda olmasa 

da bunların karışımına invert şeker denmektedir. 
 

Sakkarozun inversiyonu kristalizasyonun kontrolünde önemlidir. Reçel gibi şekerli 

ürünler üretilirken sakkarozun takriben %40-45’nin glikoz ve fruktoza ayrılması 

gerekmektedir. Aksi takdirde kristalleşmektedir (şekerlenmektedir). Kristalizasyonun 

azalmasında sakkaroz içeriğinin azalması etkilidir. Bunun için, reçel vb. ürünler üretilirken 

yeterli süre kaynatma ve organik asit (sitrik asit, tartarik asit) ilavesi yapılmaktadır. Diğer 

şekerli ürünlerde de (lokum, kaplamalı şekerler vb.) invert şeker içeriği önemlidir. Ayrıca 

invert şeker sakkarozdan daha fazla tatlılık sağlamakta olup şekerli ürünlerde yaygın olarak 

kullanılırlar. 

Küçük kristal yapısından dolayı invert şeker,  ürünlerde topaklanmayı engellerken 

daha akıcı ürünlerin elde edilmesini sağlar.  
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İnvert şeker benzer özelliklerinden dolayı kimi zaman yapay bal olarak da bilinir. 

Şekerleme, içecek ve diğer endüstrilerdeki tatlandırma işlemi invert şeker ile yapılır.  

 

Şekil 2.24: İnvert şeker oluşum reaksiyonu 

 İnvert şeker oluşumu deneyi (Sakkarozun asitle hidrolizi): Yaklaşık 5 ml. 

sakkaroz eriyiği, 2.5 ml. su ve 0.5 ml. konsantre HCl ile karıştırılıp su 

banyosunda 10 dakika ısıtıldıktan sonra soğutulur ve NaOH ile nötralize 

edildikten sonra Fehling deneyini müsbet verdiği görülür. Asitle ısıtma 

sırasında sakkaroz glikoz ve fruktoz moleküllerine parçalanarak ortamda 

invert şeker oluşur. Sakkarozun indirgen özelliği olmadı hâlde inversiyon 

sürecinden sonra indirgen özellik kazanır. 

 

 Nişastanın çirişlenmesi ve jelatinizasyonu 

 

Nişasta soğuk suda çözünmez. Su ile ısıtıldığında 55 
o
C’ nin üzerinde su emerek şişer, 

hacmi büyür, pelteleşir, koloidal bir çözelti meydana gelir. Buna çirişlenme denir. Patates 

nişastası 65 
o
C’ de, mısır nişastası 75 

o
C’ de, buğday ve pirinç nişastası 85 

o
C’ de çirişlenir. 

Nişastanın pişirilmesinden sonra elde edilen yüksek viskoziteli sıvı soğutulduğunda jelleşme 

oluşur. 

 

Bir miktar patates nişastasını bir behere koyarak bir miktar suyla karıştırıp, bek 

alevinde bir 55 
o
C’nin üzerinde bir süre ısıtınız ve ısıtma süresindeki değişimleri 

gözlemleyiniz (çirişleme). Daha sonra soğuma sürecindeki (jelleşme) değişiklikleri 

gözlemleyiniz.  

 

2.5. Karbonhidrat Türevleri 
 

Karbonhidrat türevleri, monosakkaritlerin yapısının değişmesi ile oluşan maddelerdir. 

Örneğin; bir çok canlı, yapısındaki glikozu gerektiğinde  C vitaminine (askorbik asite) 

dönüştürebilmektedir. Dolayısıyla C vitamini de aslında bir karbonhidrat türevidir.  

 

Karbonhidrat türevleri, monosakkaritlerin yapısındaki bir hidroksil grubunun bir başka 

yapı ile yer değiştirmesi veya bir karbon atomunun karbonksilik asite dönüşmesi ile 

oluşurlar. Bu dönüşüm, canlıların yapısında doğal olarak cereyan edebildiği gibi bir çoğu 

ticari amaçla, sentetik olarak da üretilebilmektedir.  
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Önemli karbonhidrat türevleri şunlardır.  

 

 Şeker fosfatları, bir monosakkaritin hidroksil gruplarından biri ile fosforik 

asidin birleşmesi sonucu oluşmuş bileşiklerdir.  

 Amino şekerler, bir monosakkaritteki bir hidroksil grubunun bir amino grubu ile 

yer değiştirmesi sonucu oluşmuş bileşiklerdir.  

 Deoksi şekerler, bir monosakkaritteki bir hidroksil grubunun bir hidrojen ile yer 

değiştirmesi sonucu oluşmuş bileşiklerdir . 

 Şeker asitleri (aldonik, üronik, sakkarik asitler), monosakkaritin aldehit ve/veya 

alkol gruplarının asit grubuna yükseltgenmesiyle oluşurlar. 

 Şeker alkolleri, monosakkaritlerin karbonil grubunun indirgenmesi sonucu 

oluşurlar. Glikozdan sorbitol, mannozdan mannitol, galaktozdan dulsitol 

oluşması önemlidir.  

 

2.6. Karbonhidrat Kaynakları 
 

Bazı besinlerin karbonhidrat içerikleri Tablo 1.1’de verilmiştir. Tabloda da görüldüğü 

gibi şeker içeren kaynaklar, karbonhidrat açısından oldukça zengin bileşiklerdir. 

 

Gıdalar Karbonhidrat 

İçeriği 

Gıdalar Karbonhidrat 

İçeriği 

Şeker 99 Süt 4-5 

Bal, üzüm pekmezi 70-75 Yumurta 0,7 

Tahin helvası 54 Karaciğer 0,9 

Tahıllar 70-75 Patates 17 

Ekmek 53-55 Ispanak, domates 2-3 

Makarna  75 Taze fasulye,bamya 2-3 

Yağlı tohumlar 13-16 Salatalık, marul 2-3 

Kurubaklagiller 55-60 Havuç, soğan 7-8 

İncir, üzüm, nar 15-17 Şeker pancarı 16 

Muz 23 Şeker kamışı 20 

Portakal 10 Reçeller 65 

Sığır eti 0,1 Kavun, 

karpuz,patlıcan 

5-6 

  

Tablo 2. 3: Bazı besinlerin karbonhidrat içerikleri (100 g/g) 

Bazı besinlerin karbonhidrat içerikleri Tablo 1.1’de verilmiştir. Tabloda da görüldüğü 

gibi şeker içeren kaynaklar karbonhidrat açısından oldukça zengin bileşiklerdir. 

 

2.7. Besinsel Lifler 
 

Karbonhidratları gruplarken monosakkarit, disakkarit ve polisakkaritler olarak 

ayırdığımızı hatırlayacaksınız. Besinsel lifler sadece bitkilerde bulunur ve vücut tarafından 

sindirilemeyen polisakkaritler oluşturur. Besinsel lifler; selüloz, hemiselülozlar, 

hemiglukanlar ve pektinlerin yanı sıra gamlar ve müsilajlar gibi insan vücudu tarafından 

sindirilemeyen bitki polisakkaritlerdir.  Esasında “posa” dediğimiz şey sindirilmeyen 
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karbonhidratların toplamını ifade eder. Bu nedenle besinsel lif yerine “posa” terimi de 

kullanılmaktadır.  

 

Besinsel lifler, suda çözünen ve suda çözünmeyen besinsel lifler olarak kendi içinde 

ikiye ayrılır.  

 

 Suda çözünmeyen besinsel lifler 

 

Selüloz, hemiselüloz, lignindir. Bunlar, kendilerinin 20 katı kadar suyu 

absorblamasına rağmen jel oluşturamazlar. Bunları, bağırsak kaslarını harekete geçiren 

posalar olarak da adlandırabiliriz. Atık maddelerin bağırsak içindeki hareketini sağlarlar. Bu 

nedenle de “vücudun süpürgesi” olarak bilinirler. Tam buğday ve tam tahıllı ürünler, buğday 

kepeği ve sebzeler başlıca kaynaklardır. 

 

 Suda çözünen besinsel lifler 

 

Bitkilerin pektin ve hemiselüloz kısmıdır. Su ile karıştırıldığında suyu bağlayarak jel 

oluştururlar. Bunlar dışkıya yumuşaklık, jel kıvamı ve hacim kazandırarak bağırsakların 

düzenli çalışmasını sağlarlar. Yulaf kepeği, arpa, fasulye, mercimek, elma, çilek ve 

turunçgiller başlıca kaynaklardır. 

 

Besinsel lifler, bu özelliklerinden dolayı vücutta kolon kanserine karşı koruyucu görev 

yaparlar. Özellikle batı tipi, lif açısından fakir diyet kolon kanseri ihtimalini arttırmaktadır. 

Bu sebeple yetişkin bir insanın günde ortalama 25 - 35 gram lif tüketmesi gerekmektedir.  

 

Besinsel liflerin insan vücudu tarafından sindirilememelerinin sebebi insan vücudunda 

besinsel lifleri sindirecek enzimler bulunmamasıdır. Geviş getiren hayvanların (sığr, koyun, 

inek vb.) midelerinde (rumeninde) yaşayan mikroorganizmalar bitkilerdeki besinsel lifleri 

parçalayarak glikoza çevirirler. Bu nedenle besinsel lif açısından zengin yiyeceklerle 

beslenmek (sebzeler ve meyveler) insanlarda çok fazla kilo artışına sebep olmazken; koyun, 

sığır vb. hayvanlarda kilo artışına sebep olur. 

 

Monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler grubunda olan nişasta yönünden 

zengin besinler, tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışarak kan şekerini hızla yükseltirler 

ve bir süre sonra kan şekerimizin hızla düşmesine sebep olurlar. Örneğin, çok aç ve yorgun 

olduğumuz zaman ağzımıza birkaç kaşık şeker ya da bal alırsak veya 1 bardak meyve suyu 

içersek  açlığımız hemen geçer ve yaklaşık 15-20 dakika sonra kendimizi yeniden enerjik 

hissederiz. Hızla yükselen kan şekerini normal seviyeye getirmek için vücut  büyük bir hızla 

insülin salgılamaya başlar. Bu durum bir süre sonra doygunluk hissinin azaltarak kişinin çok  

çabuk acıkmasına neden olur. Bu durum zamanla insülün metabolizmasını bozarak “insülin 

direnci” dediğimiz olay ortaya çıkabilir. Sağlığımızı korumak için bu grup 

karbonhidratlardan çok fazla  tüketmemek gerekir. Bütün tatlılar, meşrubatlar, çikolata, 

kurabiyeler, kekler, bisküviler ve diğer hamur işleri bu gruptaki karbonhidratları içerirler. 



 

38 

 

  Besinsel Lif 

 Gıda Çözünmeyen Çözünebilir Toplam 

Buğday unu - - 1.5 

Tam buğday unu - - 7 

Buğday kepeği 45 10 55 

Yulaf kepeği - - 25 

Pirinç kepeği - - 27 

Arpa kavuzu 72 3 75 

Bezelye 22 8 30 

Havuç 16 14 30 

Elma 11 6 17 

Elma lifi - - 70 

Şeker pancarı lifi 65 20 85 

Biracılık artığı lif - - 35 

Tablo 2.4 : Bazı besinlerin karbonhidrat içerikleri (100 g/g) 

Besinsel lifin sağlık açısından önemi şu şekilde sıralanabilir. 

 

 Lifli besinler sindirim sırasında daha fazla metabolik enerji tüketirler. 

Sindirimleri daha uzun sürdüğü için kan şekerini çok hızlı yükseltmezler. 

Kandaki şeker seviyesinin sabit kalmasına yardımcı olurlar.  

 Lif içeriğinden dolayı birçok hastalığı önlerler. Sindirim sistemi için daha 

yararlıdırlar. 

 Yeterli miktarda besinsel lif tüketimi, kalp hastalığına karşı koruma 

sağlamaktadır. Mevcut araştırmalar, günde 12 ila 33 gram lifin kan basıncını 

düşürebileceğini, kan kolesterol seviyelerini daha iyi hâle getireceğini 

göstermiştir. 

 Besinsel lifler, kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürür. Vücuttan geçerken 

suyu emerek kötü kolesterolün vücuttan çıkarılmasına yardımcı olur. 

 Besinsel lifler, bağırsaklardan boşaltımı kolaylaştırır. Besinsel lif tüketimi 

arttıkça dışkı miktarı da arttığından vücutta daha fazla normal bağırsak hareketi 

gerçekleşir. 

 Besinsel lifler, mide-bağırsak sistemi sağlığına iyi gelir. Meyve, sebze ve tam 

tahıllarda bulunan bazı doğal lif çeşitleri, kalın bağırsakta fermente olarak 

vücutta kalsiyum gibi önemli minerallerin emilimine yardımcı olur. 
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 Besinsel lifler, diyabeti kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu lifler, vücut 

tarafından emilmeyen karbonhidratlar olduğundan lif açısından zengin bir diyet, 

daha az kan şekerine dönüşen toplam karbonhidrat demektir. Ayrıca yüksek lif 

içeren gıdalar, daha yavaş sindirilir ve yemek sonrası kan şekerinin daha yavaş 

yükselmesini sağlar. 

 Besinsel lifler, kilo almaya karşı koruyucu olabilir. Kalori kaynağı olmayan ve 

tokluk hissi yüksek olan besinsel liflerin çok çiğnenmesi gerektiğinden 

sindirime de yardımcı olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek glikozun indirgen özelliğini Fehling 

deneyi ile gözlemleyiniz. 

 

 Kullanılan araç - gereç ve kimyasallar  

 

Fehling A çözeltisi: 35 gr CuSO4.7H2O’› bir ölçü kabında bir miktar saf su 

ile çözüp hacmi 500 ml’ye tamamlanır. 

 

 Malzemeler 

o Fehling B çözeltisi: 120 gr KOH ve 173 gr sodyum potasyum 

tartarat saf suda çözülür. 

o Glikoz 

o Bek 

o Tahta maşa 

o Erlen veya deney tüpü 

o Beher 

o Spatül 

o Terazi 

o Cam baget 

o Pipet 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 2 ml glikozu behere boşaltınız. 

 

 Laboratuvar kıyafetlerinizi giyiniz.  

 Ellerinizi her çalışma öncesinde 

yıkayınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanılan 

gereçleri temizleyiniz.  

 Analiz föyünü dikkatlice okuyunuz. 

 2 ml glikozun üzerine bir miktar saf su 

koyup baget yardımıyla karıştırarak 

glikozu çözündürünüz. Böylece glikoz 

çözeltisini hazırlamış olacaksınız. 

 Doğru ölçüm yapınız.  

 İlave işlemlerini sırasıyla yapınız.  

 Belirtilen miktarlarda madde /çözelti 

almaya özen gösteriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Fehling A ve Fehling B çözeltilerinden  5 

ml alınız. 
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 Aldığımız bu çözeltileri  ve 2 ml glikoz 

çözeltisini erlene boşaltınız. 

 

 

 Erlene eklediğimiz çözeltileri ispirto 

ocağında veya bek alevinde (su 

banyosunda da olabilir) ısıtınız. 

 

  

 Bekle çalışırken güvenlik önlemlerini 

alınız. 

 Isının da etkisiyle mavi olan çözeltinin 

yeşilimsi bir renk aldığını göreceksiniz. 

 

 



 

43 

 Çözeltinin daha sonra açık kırmızı bir 

renge dönüştüğünü göreceksiniz. 

 

 

 Glikoz, aldehit grubu taşıdığı için 

Cu+2’yi Cu+1’e indirgedi.Kendisi 

glukonik aside yükseltgendi. Ortamdaki 

sodyum hidroksit ile de sodyum 

glukonat oluştu.  

 

 

 Aldoz veya ketoz, tüm mono 

sakkaritlerin indirgen şekerler olduğunu 

hatırlayınız. 

 Aynı deneyi fruktoz ve sakkarozla 

yaparak sonucu gözlemleyiniz. 

 Fehling deneyi ile glikoz ve fruktoz 

kırmızı renk verirken sakkarozda renk 

değişmez. 

 

 Deney raporunuzu yazınız.  
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Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek glikozun indirgen özelliğini tollens 

(gümüş aynası) deneyi ile gözlemleyiniz. 

 

 Kullanılan araç - gereç ve kimyasallar  

 Malzemeler 

o %5’lik AgNO3 (gümüş nitrat) çözeltisi 

o %10’luk NaOH 

o Glikoz 

o Bek  

o Tahta maşa 

o Deney tüpü 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bir deney tüpüne %5’lik AgNO3 çözeltisinden 5 ml 

koyunuz. 

 

 Laboratuvar 

kıyafetlerinizi giyiniz.  

 Ellerinizi her çalışma 

öncesinde yıkayınız. 

 Çalışma ortamınızı ve 

kullanılan gereçleri 

temizleyiniz.  

 Analiz föyünü dikkatlice 

okuyunuz. 

 

 Bunun üzerine çökelek (Ag2O) oluşuncaya kadar 

%10’luk NaOH çözeltisi ilave ediniz. 

    

 Doğru ölçüm yapınız.  

 İlave işlemlerini sırasıyla 

yapınız.  

 Belirtilen miktarlarda 

madde /çözelti almaya 

özen gösteriniz.  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Oluşan çökelek çözünene kadar amonyak çözeltisi 

ilave ediniz. 
 

  

 Karışıma 2 ml glikoz çözeltisi ilave ediniz. 

 

 

 Tüpü çalkalayarak bek alevinde ısıtınız. 

             

 Isıtma devam ederken 

tüpün çeperlerinde gümüş 

aynası oluşacaktır.Bunun 

nedeninin, glikozun 

aldehit kısmının glukonik 

aside yükseltgenirken 

gümüş oksitin metalik 

gümüşe indirgenmesi 

olduğunu hatırlayınız. 

 Deney raporunuzu yazınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Bu faaliyet sonunda kazanımlarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki formüllerden hangisi disakkaritlerin genel formülüdür? 

A) C6H12O6 

B) C8H16O8 

C) CNH2NON 

D) C12H22O11 

E) C29H16O8 

 

2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  
A) Galaktoz————— Glikoz + Fruktoz + H2O  

B) Maltoz ————— Glikoz + Glikoz + H2O 

C) Laktoz ————— Glikoz + Galaktoz + H2O 

D) Sakkaroz ————— Glikoz + Fruktoz + H2O 

E) Hepsi 

 

3. Disakkaritler grubunda yer almayan karbonhidrat hangisidir? 
A) Maltoz 

B) Galaktoz 

C) Sakkaroz 

D) Laktoz 

E) Hiçbiri 

 

4. İki molekül monosakkariti birleştiren bağa verine ad aşağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Glikozidik bağ 

B) Kovalent bağ  

C) Glikozit bağı 

D) Peptid bağı 

E) Ester bağı 

 

5. Aşağıdaki şıklardan hangisinde laktoz intoleransının tanımı verilmiştir? 
A) İnsanlarda sütün laktozunu parçalayan laktaz enziminin yetersizliği ya da hiç 

olmaması durumudur. 

B) Hayvanlarda sütün laktozunu parçalayan laktaz enziminin yetersizliği ya da hiç 

olmaması durumudur. 

C) İnsanlarda sütün laktozunu parçalayan laktik  asitin  yetersizliği ya da hiç olmaması 

durumudur. 

D) Hem hayvan hem de insanlarda sütün laktozunu parçalayan laktaz enziminin 

yetersizliği ya da hiç olmaması durumudur. 

E) Sütün bileşiminde, laktoz miktarının düşük olması. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Aşağıdakilerden hangisi monosakkarit değildir? 

A) Glikoz 

B) Galaktoz 

C) Maltoz 

D) Fruktoz 

E) Hiçbiri 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritlerin gıda sanayinde kullanımını sağlayan 

özelliklerinden biri değildir?  

A) Renk oluşturma 

B) Parlaklık verme  

C) Nem çekicilik 

D) Nemlendirme  

E) Tat oluşumu 

 

8. Aşağıdaki şıklardan hangisinde monosakkaritlerin   tatlılık derecelendirmesinde 

referans olarak kullanılan karbonhidrat ve tatlılık değeri doğru olarak verilmiştir? 

A) Fruktoz -173 

B) Sakkaroz-100 

C) Galatkoz-100 

D) Laktoz- 32 

E) Nişasta - 50 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerin genel formülüdür? 

A) C6H12O6 

B) C8H16O8 

C) C12H22O11 

D) (C6H11O5 )n 
E) (C12H22O11) 
 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir polisakkarit değildir? 

A) Gamlar  

B) Pektin  

C) Lesitin 

D) Nişasta 

E) Sakkaroz 

 

11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Nişasta granüllerinin soğuk  suda lapamsı bir yapı almalarına “çirişlenme” denir. 

B) Nişasta granülleri sıcak  suda çözünmezler. 

C) Kökenlerine bağlı olarak nişastalar  60-80°C arasında çirişlenmekte yani jelatinize 

olmaktadırlar. 

D) Nişasta molekülleri suyu yavaşça emerek şişerler ve bu kalıcıdır. 

E) Nişasta moleküllerinin hepsi suda çözünürerek homojen bir çözelti oluşturur. 
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12. Aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerin özelliklerinden biri değildir? 

A) Beyaz renklidirler.  

B) Suda çözünmezler. 

C) İndirgen şeker özellikleri yoktur. 

D) Polisakkaritler maya ile fermente olurlar.  

E) Yüzlerce-binlerce monosakkaritin biraraya gelmesinden oluşmuşlardır. 

 

13. Sağlıklı bir insan diyetinde tüketilmesi gereken besinsel lif miktarı aşağıdaki 

şıklardan hangisinde verilmiştir? 

A) 45-55 g/gün  

B) 25-35 g/gün 

C)35-45 g/gün  

D)15-25g/gün  

E)60-70g/gün 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratların formülüdür? 

A) C2NH2NON 

B) CnH3nO2n 

C) CnH2nOn 

D) CnH2nH2n 

E) CnS2nH2n 

 

15. Karbonhidratlar gıda sanayinde hangi amaçla kullanılır? 

A) Kıvam verici 

B) Yağları ikame edici 

C) Jel oluşturucu 

D) Tat verici 

E) Hepsi 

 

Aşağıdaki cümleyi dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere tabloda verilen 

doğru sözcüğü yazınız. 

 

16. Monosakkaritlerin yapısında bir ……….. veya bir …….. grubu bulunmaktadır. 
 

Keton Ksilitol Aldehit 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Bu ödül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Organik ve inorganik kavramlarını açıkladınız mı?   

2. Karbonhidratların doğada oluşum şemasını çizdiniz mi?   

3. Karbonhidratların sınıflandırmasını yaptınız mı?    

4. Karbonhidratların vücuttaki temel görevlerini sıraladınız mı?    

5. Karbonhidratların genel formülünü yazdınız mı?   
6. Enerji tanımını yaparak karbonhidratların enerji değerini 

açıkladınız mı? 
  

7. Monosakkaritleri tanımlayıp gruplandırarak aralarındaki farkların 

neler olduğunu sıraladınız mı? 
  

8. Monosakkaritlerin açık, kapalı ve halka yapılarını yazdınız mı?   

9. Monosakkaritlerde enantiomer özellik kavramını açıkladınız mı?   

10. Monosakkaritlerin izomer ve epimerlik özelliğini açıkladınız mı?   

11. Disakkaritlerin tanımını, oluşumunu, sınıflandırmasını ve 

özelliklerini açıkladınız mı? 
  

12. Glikozid bağı açıkladınız mı?   

13. Disakkaritlerin tanımını, oluşumunu, sınıflandırmasını ve 

özelliklerini açıkladınız mı? 
  

14. Disakkaritlerin açık ve kapalı formüllerini yazarak glikozid bağı 

açıkladınız mı? 
  

15. Karbonhidrat türevlerinin nasıl oluştuğunu ve çeşitlerini sıraladınız 

mı? 
  

16. Karamelizasyon, indirgen şeker, Maillar reaksiyonu, nişastanın 

jelatinizasyonu ve çirişleme terimlerini açıkladınız mı? Bu 

reaksiyonlarla ilgili deneyler yaparak sonuçlarını yorumladınız mı? 

  

17. Besinsel lifin ne anlama geldiğini ve önemini açıkladınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 C 

3 B 

4 Beyin 

5 
Glikoz, 

Galaktoz 

6 Ketozis 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 A 

6 C 

7 D 

8 B 

9 D 

10 C 

11 C 

12 D 

13 B 

14 B 

15 E 

16 
Keton, 

aldehit 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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