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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524LT0028 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı /Tarım Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Bal Analizleri -1 

MODÜLÜN TANIMI 

Balda duyusal muayene ile yabancı madde, rutubet, diastaz 

sayısı ve hidroksi metil furfurol tayinlerinin yapılması ile 

ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Bal analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak balda 

duyusal kontroller, fiziksel analizler, diastaz sayısı ve 

hidroksi metil furfurol tayinlerini yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Balda duyusal kontroller yapabileceksiniz. 

2. Balda fiziksel analizler yapabileceksiniz. 

3. Balda diastaz sayısı tayini yapabileceksiniz. 

4. Hidroksi metil furfurol (HMF) tayini yapabileceksiniz 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

Donanım: Spektrofotometre, pH metre, refraktometre, 

manyetik karıştırıcı, su banyosu, hassas terazi, bunzen beki, 

beher, baget, spatül, erlen, mezür, balon joje, deney tüpü, 

pipet, tüp taşıyıcı, huni, piset, filtre kâğıdı, nişasta+tampon 

karışımı, 0,1 N iyot çözeltisi, para-toluidin, izopropil alkol, 

asetik asit, barbitürik asit, oksijensiz saf su 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bal, arıların çiçek nektarlarını bitkilerin veya bitkiler üzerinde yaşayan bazı canlıların 

salgılarını topladıktan sonra kendine özgü maddeler karıştırarak değişikliğe uğrattıkları 

peteklere depoladıkları tatlı bir besin maddesidir. Bal binlerce yıldan beri hem enerji 

sağlayan değerli bir gıda maddesi olarak hem de yara, yanık ve birçok hastalıkların 

tedavisinde ilaç gibi kullanılmaktadır.  

 

Besin değeri açısından önemi büyük olan bal, sınırlı temini ve pahalı bir ürün olması 

nedeniyle hilelere, taklit ve tağşişlere açık bir üründür. Balın saflığı hem ticari açıdan hem de 

sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Balın kalitesini ve bala uygulanan işlemleri belirlemek için balın yapısını incelemek 

gerekir. Balın laboratuvarda analizi ile yapısını büyük oranda tayin etmek ve bala uygulanan 

işlemler konusunda fikir sahibi olmak mümkündür.  

 

Bu modülü tamamladığınızda balda standartlara uygun olarak duyusal kontroller, 

fiziksel analizler, diastaz sayısı ve hidroksi metil furfurol tayini yapabilme bilgi ve becerisine 

sahip olacaksınız. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak balda duyusal kontrolleri 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ni inceleyiniz.  

 Ballarda yapılan hileleri araştırınız. 

 Yörenizde üretilen balların duyusal özelliklerini araştırınız. 

 

1. BALDA DUYUSAL MUAYENE 
 

1.1. Balın Bileşimi ve Özellikleri 
 

Dünyanın her yerinde olduğu gibi yurdumuzda da çok eski yıllardan beri arıcılık 

yapılmaktadır. Ülkemizin zengin bitki örtüsü, farklı iklim ve coğrafik özellikleri, arıcılığa 

elverişli bir ortam oluşturmaktadır. Ülkemizde arıcılığın arzu edilen seviyede olmadığı ve 

bal üretimi için çok uygun koşullar bulunmasına rağmen, doğal zenginliklerimizin gereği 

gibi değerlendirilemediği söylenebilir. 

 

Arıcılık, yatırımın çok kısa sürede gelire dönüşmesi, diğer sektörlere göre daha az 

işgücüne ihtiyaç duyulması, arı ürünlerine iç ve dış pazarlarda talebin fazla olmasından 

dolayı kârlı bir tarımsal faaliyettir.  

 

Resim 1.1: Bal arısı ve balın oluşumu 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Arı bitkiden aldığı nektarı kendi bünyesinde birtakım işlemlerden geçirdikten sonra 

ticari ve tıbbi değeri yüksek olan bala dönüştürür. Balın kalitesinin kovan etrafında 5 km 

yarıçapındaki bir daire içinde bulunan bitkilerle oldukça sıkı bir ilişkisi vardır.  

 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre bal “bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısım 

salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin 

salgılarının bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek 

değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal 

ürünler” olarak tarif edilmektedir. 

 

Tanımdan da anlaşıldığı gibi balarısı tarafından toplanan nektar, arının bal kesesinde 

birtakım enzimlerle birleştirilerek petekte depolanır. Suyu uçurularak petek gözünde 

olgunlaşan balın üzeri arı tarafından sırlanarak doğal hâlde kullanıma hazır hâle getirilir. 

Balın kokusu, tadı, rengi, görünümü ve kristalleşme özelliği elde edildiği bitki türlerine bağlı 

olarak farklılıklar gösterir. 

 

Bal, besin maddesi olarak kullanılmasının yanı sıra kozmetik ve çeşitli sanayi 

sahalarında muhtelif maksatlarla da kullanılmaktadır.  

 

Kaynağına göre ballar çiçek veya nektar balı (Bitki nektarından elde edilen bal) ve 

salgı balı (bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde 

yaşayan bitki emici böceklerin salgılarından elde edilen bal) olmak üzere iki çeşittir. 

 

Üretim ve/veya pazara sunuluş şekline göre ise ballar aşağıdaki şekilde 

sınıflandırılabilmektedir: 

 

 Petekli bal: Kuluçka amaçlı kullanılmamış olan saf balmumundan hazırlanmış 

temel peteklerin veya arılar tarafından yapılmış peteklerin gözlerinde 

depolanmış ve tamamı veya büyük bölümü sırlanmış olarak satışa sunulan 

baldır. 

 Süzme bal: Sırları alınan yavrusuz peteklerden santrifüj yolu ile elde edilen 

baldır.  

 Petekli süzme bal: Süzme bal içerisinde petekli bal parçaları ile hazırlanmış 

baldır.  

 Sızma bal: Süzme bal elde edilirken alınan sırlardan ve balı alınmış peteklerden 

sızdırılarak toplanan baldır. 

 Pres balı: Yavrusuz peteklerin doğrudan veya 45°C’yi aşmamak üzere ısıtılarak 

preslenmesi ile elde edilen baldır. 

 Filtre edilmiş bal: Yabancı organik ve/veya inorganik maddelerin filtrasyon 

yolu ile uzaklaştırılması sırasında polen içeriği önemli ölçüde azalmış baldır. 

 

Ayrıca bunların dışında kendine özgü doğal koku ve tada sahip olmayan veya 

fermantasyona başlamış veya fermente olmuş veya yüksek sıcaklıkta işlem görmüş, 

endüstriyel amaçlı kullanıma uygun veya diğer gıda maddelerinin üretiminde bileşen olarak 

kullanmaya uygun ballar fırıncılık balı olarak ifade edilmektedir. 
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Balın bileşimi; arının nektarını aldığı çiçeklerin türüne, iklim koşullarına, arının cinsi 

ve yaşına bağlı olarak değişmektedir. Balın bileşimini etkileyen en önemli etken nektarların 

toplandığı bitkinin türüdür. Genel olarak balın % 80'i değişik şekerlerden, %17'si sudan 

meydana gelir. Geri kalan %3'lük kısım başta enzimler olmak üzere balı bal yapan ve balı 

değerli kılan maddelerden oluşur.  

 Su: Baldaki su miktarı balın olgunlaşma durumuna bağlı olarak farklılık 

gösterir. Normal olarak olgunlaşmış ballar %17 dolayında su içerir.  

 Karbonhidratlar: Bal, kaynağına ve enzimlerin aktivitelerine bağlı olarak 

yaklaşık 15 çeşit şeker içerir. Ancak, şekerlerin büyük çoğunluğunu früktoz ve 

glikoz oluşturur. Balda toplam şeker oranı % 80 dolayındadır.  

 

Resim 1.2: Balın yapısı 

 Mineral maddeler: Balda demir, bakır, potasyum, kalsiyum, magnezyum, 

fosfor, silisyum, alüminyum, krom, nikel ve kobalt gibi değerli mineral 

maddeler vardır. Salgı balları mineral maddelerce daha zengindir. 
 Proteinler: Balın kaynağına bağlı olarak, miktarı değişmekle birlikte ballarda 

oldukça düşük düzeylerde bulunur. Azotlu maddeler, çiçek ballarında yaklaşık 

%0,3 salgı ballarında ise %1 civarındadır. Balda 17 farklı aminoasit çeşidi tespit 

edilmiştir.  

 Asitler: Balda yaklaşık 13 çeşit organik asit bulunmaktadır. Bu asitlerden 

bazıları; formik, malik, oksalik, laktik ve sitrik asittir.  Asitler, bala kendine has 

kokuyu veren maddeler olup balın asidik yapıda olmasını sağlar. 

 Enzimler: Balda, bir kısmı bitkilerden bir kısmı da arının salgı bezlerinden 

gelen değişik enzimler bulunur. Ballarda en çok bulunan enzimler diastaz, 

invertaz ve katalazdır. Enzimler balın en değerli maddeleridir. Doğal ve 

ısıtılmamış ballarda enzim miktarı oldukça yüksek olup bu tür ballar kaliteli ve 

değerlidir. Bal ısıtıldığı oranda enzim değerinde kayıplar oluşur. 

 Vitaminler: Kaynağına ve içerisindeki polenlerin miktar ve çeşidine bağlı 

olarak  balda B grubu vitaminler ( B1, B4 ) ile C, E ve K vitaminleri 

bulunmaktadır.  

 Baldaki diğer maddeler: Yukarıda belirtilenlere ek olarak balda ısı etkisi 

sonucunda hidroksimetilfurfural oluşur, ayrıca bazı toksik (zehir) maddeler, 

lipitler, karboniller, esterler ve mikroorganizmalara da rastlanabilmektedir. 
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Balların taşıması gereken özellikler: 

 

 Balın tadı ve aroması, balın kaynağına ve üretildiği bitkinin türüne bağlı olarak 

değişmekle birlikte, bal kendine özgü koku ve tada sahip olmalıdır. 

 Balın rengi su beyazından koyu amber renge kadar değişebilir. 

 Petekli ballarda, peteğin en az % 80’inin sırlanmış olması gerekmektedir. 

 Bala gıda katkı maddeleri de dâhil olmak üzere dışarıdan hiçbir madde 

katılamaz. Bal, doğal bileşiminde bulunmayan organik ve/veya inorganik 

maddelerden arı(temiz) olmalıdır.  

 Ballar (fırıncılık balları hariç) bala ait olmayan yabancı tat ve kokuda, 

fermantasyonu başlamış, asitliği yapay olarak değiştirilmiş veya içerdiği doğal 

enzimleri parçalayacak ya da önemli düzeyde inaktive edecek şekilde ısıtılmış 

olmamalıdır. 

 Ballardan (filtre edilmiş ballar hariç) yabancı organik veya inorganik 

maddelerin ayrılması sırasında kaçınılmaz olan kayıplar dışında balda polen 

veya diğer bala özgü bileşenler uzaklaştırılamaz. 

 Balda insan sağlığını tehdit eden hiçbir patojen mikroorganizma, parazit 

ve/veya parazit yumurtası ve Clostridium botulinum bulunamaz. 

 Türk Gıda Kodeksi Şeker Tebliği’nde yer alan şekerleri içeremez. 

 Temel petekte balmumunun doğal yapısında bulunmayan, parafin, serezin, iç 

yağı, reçine, oksalik asit gibi organik maddeler ile ağartıcı maddeler gibi 

inorganik maddeler bulunamaz.  

 Etiketinde orijin aldığı çiçek, bitki, bölge veya coğrafya belirtilen ballara filtre 

bal ilave edilemez. 

 Etiketinde botanik orijini belirtilen balların bu özellikleri polen analizi ile 

belirlenir. 

 Ballarda maksimum pestisit kalıntı limiti en fazla 0.01 mg/kg olmalıdır. 

 

1.2. Bal Analizleri ve Önemi 
 

Besin değeri açısından önemi büyük olan bal, sınırlı temini ve pahalı bir ürün olması 

nedeniyle hilelere, taklit ve tağşişlere açık bir üründür. Balın saflığı hem ticari açıdan hem de 

sağlık açısından büyük önem taşımaktadır.  

 

Bala hiçbir katkı maddesi katılamayacağı ve balın insan sağlığını tehdit eden düzeyde 

hiçbir madde içeremeyeceği Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde açıkça belirtilmiş olmasına 

rağmen piyasada çok miktarda suni (sahte), hileli veya şekerli balın bulunması nedeniyle 

hem gerçek üretici ürününü değerinde satamamakta, hem de tüketici kandırılmaktadır. 

Şekerli bal arıların, şeker şurubuyla beslenmeleri neticesinde elde edilen ballardır. Suni 

(yapay) bal şeker şuruplarına aroma ve boya ilavesi ile üretilen ürünlerdir. Hileli bal ise 

doğal ballara çeşitli şeker şurupları, su, nişasta vs. katılarak elde edilen üründür.  

 

Baldaki hilelerin en basiti, düşük nem içeriğine sahip ballara su ilave edilmesidir. 

Diğer yaygın yöntemler ise şeker kamışı veya şeker pancarından elde edilen sakkarozun 

asitle inversiyonu sonucunda üretilen şeker şuruplarının veya mısır, yüksek fruktozlu mısır 

şuruplarının bala katılmasıdır. Özellikle yüksek fruktozlu mısır şuruplarının baldan çok ucuz 
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olması ve endüstriyel ölçekte üretiminin ülkemizde de yapılıyor olması, şeker 

kompozisyonunun doğal balın kompozisyonuna oldukça yakın olması, kolay taşınma ve 

depolanma özelliği, az kristallenme eğilimi ve tadı maskelemeyen özelliğe sahip olması 

nedeniyle bala hile amaçlı katılan ürünler arasında en fazla tercih edilmesini sağlamaktadır.  

 

Asit inversiyonu ile elde edilen şuruplar ve mısır şuruplarının yanı sıra literatürde bala 

hile amaçlı katılan maddeler arasında nişasta, dekstrin, şekerkamışı, akçaağaç, darı ve mahua 

bitkilerinin çiçekleri, şeker pekmezi, hidrol, parafin de yer almaktadır. Bazen de fazla çiçek 

bulunmayan yörelerde kovanların çevresine kaplar içinde şeker veya şeker şurupları 

konularak arılar bunlarla beslenmektedir. Bunların dışında balın flora orijininin doğru 

olmayan şekilde etikette bildirimi de yapılan hileler arasındadır. 

 

Uygun olmayan ortam ve koşullarda saklanması durumunda balın aroma ve lezzeti 

bozulabilmektedir. Ayrıca arıcıların arı hastalıklarına karşı bilinçsizce kullandıkları 

antibiyotikler, ilaçlar, petekleri saklamak için kullandıkları maddeler ve üretim alanlarında 

kullanılan pestisitler bala çeşitli yollarla bulaşabilmektedir. 

 

Balın kalitesi, gerçek ve sağlıklı olup olmadığı; tadı, kokusu, rengi ve görüntüsünden 

anlaşılamamaktadır. Bunun için laboratuvar analizlerine ve uzman değerlendirmesine ihtiyaç 

vardır. Bu amaçla ballarda; yabancı madde, rutubet, asitlik, diastaz sayısı, hidroksimetil 

furfural, invert şeker, ticari glikoz aranması gibi analizler yapılmaktadır.  

 

1.3. Numune Alma ve Analize Hazırlama 

 

Grubu, tipi, ambalajı, üretim ve dolum tarihleri aynı olan ve bir seferde muayeneye 

sunulan ballar bir parti sayılır. Numune partiyi temsilen alınır. 

 

Numune alınacak ürün büyük ambalajlar hâlinde ise ürünü temsil edecek şekilde 

yeterli miktarda, küçük ambalajlar hâlinde ise yeterli sayıda orijinal ambalajlarında alınır. 

  

Resim 1.3: Süzme ve petekli bal 

Piyasada açıkta satılan süzme bal numuneleri cam kavanozlara, petekli bal numuneleri 

naylon poşetlere konarak yöresi ve çeşidi belli olanlar ve olmayanlar ayrı ayrı 

numaralandırılır ve etiketlenir. Petekli ballar süzdürülerek süzme ballar alındığı şeklinde 

çalışmada kullanılır. Bütün bal örnekleri araştırma süresince oda sıcaklığında ve karanlık 
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depolarda muhafaza edilir. Sıvı hâldeki bal, deneyden önce iyice karıştırılır. İçinde kristaller 

oluşmuş ballardan alınan numuneler, kapalı bir kap içinde, sıcaklığı 60 
o
C’nin altındaki bir 

su banyosunda yarım saati geçmeyecek şekilde ısıtılarak çözünme sağlanır. Bu işleme 

rağmen tamamen çözünme sağlanmamış ise, sıcaklık çok kısa bir süre için 65 
o
C’ye kadar 

yükseltilir. Diastaz sayısı ve hidroksimetil furfurol tayininde kullanılan numuneler 

ısıtılmamalıdır. 

 

Petekli ballarda analiz numunesi, peteğin uzunluğu boyunca kesilerek alınır ve bal, 

delik açıklığı 0.5 mm olan kare delikli elekten süzülerek petekten ayrılır. Süzülen bal içinde 

balmumu parçacıkları ve su banyosu içinde 40
 o
C sıcaklıkta ısıtılır. 

 

1.4. Balda Duyusal Kontroller 

 

Balda fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerle birlikte duyusal analizlerin de 

yapılması gerekir. Çünkü diğer analizlerle kaliteli olduğu belirlenen bir bal, nektarın alındığı 

bitkiden kaynaklanan hoş olmayan bir koku nedeniyle tercih edilmeyebilir. Balda duyusal 

analizlerin yapılması ile tüketiciler tarafından bazı balların daha çok tercih edilme ya da 

edilmeme nedenleri açıklanabilecek, üretici ve tüketici arasında tercih, talep ve üretim 

açısından ilişki kurulabilmesi sağlanabilecektir. Bu nedenle duyusal analiz balın kalitesinin 

belirlenmesinde önemli bir faktördür. 

 

Farklı bölgelerde üretilmiş olan ballar lezzet, aroma, renk, doku gibi duyusal 

özellikleri açısından büyük farklılıklar gösterir. Duyusal karakteristiklerine göre balları belli 

bitki ve coğrafik orijinlere göre sınıflandırarak tüketiciye tipik özellikleri olan ürünlerin 

sunulması mümkündür. Ayrıca balın duyusal özellikleri fiyatını belirlemede önemli bir 

etkendir. 

 

1.4.1. Renk ve Görünüş 
 

Balın rengi, elde edildiği kaynağa bağlı olarak genellikle saydamdan başlayıp koyu 

kırmızıya kadar, sarı, kehribar, kahverengi yeşilimsi ve kırmızımsı renklerde olmaktadır. 

Ballar renklerine göre su beyazı, ekstra beyaz, ekstra açık amber, koyu renk olarak dört 

gruba ayrılmaktadır. Bala renk veren maddeler klorofil, karoten, ksantofil ve bileşimi 

bilinmeyen sarı ve yeşil rengi meydana getiren bitki pigmentleridir. Balın berraklığı ve 

şeffaflığı ise içindeki polen ve diğer maddelerin yoğunluğuna bağlıdır. Balın ısıtılması ve 

uzun süre açıkta tutulması balın rengini değiştirmektedir. 

 

1.4.2. Tat ve Aroma 
 

Her balın kendine has bir tadı vardır. Balın tadı yapısındaki şekerlerin miktarı, türü ve 

birbirlerine oranı ile ilgilidir. Balda bulunan glukonik asit ve prolinin tat üzerinde etkisi 

vardır. Bölgenin baskın bitki türü balın tadını ve lezzetini belirler. 

 

Aroma tüketici tercihi açısından önemli bir kriterdir. Genelde keskin ya da yoğun 

aromaların tüketici tarafından tercih edildiği belirlenmiştir. Aroma baldaki esterler, 

aldehitler, ketonlar, alkoller ve serbest asitlerin bulunma durumu ve oranına bağlı olarak 
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değişir. Bu maddeler arasında en geniş yeri alkoller almaktadır. Aroma maddeleri daha çok 

nektardan gelmektedir. Nektar hangi bitkiden toplanmış ise o bitkinin aroması balda 

hissedilir. Çok ısıtılan ballar aroma maddelerinin büyük kısmını kaybeder. 

 

1.4.3.Koku 
 

Balın kokusu nektarın alındığı bitki türlerine göre büyük farklılıklar 

gösterebilmektedir. Balın oluşumu sırasında bitki türlerinin katılımı oranında balın kokusun 

da yöreden yöreye değişiklikler görülebilmektedir. Özellikle unifloral ballar, balda en yoğun 

bulunan bitki kaynağı hakkında bilgi vermektedir. Bu nedenle bal, kendisine kaynak teşkil 

eden bitkilerin tat ve kokusuna sahip olmaktadır. 

 

Kendine özgü koku ve tadı belirlenen kolza, yonca, akasya, portakal, lavanta, kestane, 

ıhlamur vb. ballar vardır. Bunların bir kısmı kültür bitkisi, önemli bir kısmı da yabani 

çiçeklerdir.  

 

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. Balın kokusu ağza alınıp yenilirken hissedilir. Bal, şiddetli 

kokan bir maddenin yanında saklanırsa o maddenin yabancı kokusunu da çekebilme 

özelliğine sahiptir. Genellikle koyu renkli ballar açık renkli ballardan daha keskin kokulu ve 

daha asitlidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda duyusal kontroller 
yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Balın renk ve görünüşünü kontrol ediniz. 

 

 Birden fazla kişi ile kontrol yapmaya 

özen gösteriniz. 

 Balın elde edildiği kaynağı dikkate 

alınız. 

 Balda belirtilen renkler dışındaki 

renkleri gerçek rengi olarak kabul 

etmeyiniz. 

 Balın tadını ve aromasını kontrol ediniz. 

 

 Birden fazla kişi ile kontrol yapmaya 

özen gösteriniz. 

 Bal numunesinden bir miktar yiyiniz. 

Damakta hissettiğiniz tat ve aromanın 

bala has olması gerektiğini 

unutmayınız. 

 Balın kokusunu kontrol ediniz. 

 

 Birden fazla kişi ile kontrol yapmaya 

özen gösteriniz. 

 Bal numunesinden bir miktar yiyiniz. 
Balın kokusu ağızda hissedildiğini 

unutmayınız. 

 Balın kendine has olmayan kokusunu 

yabancı koku sayınız. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”’ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi balın bileşimini etkileyen faktörlerden biri değildir? 

A) Arının nektarını aldığı çiçeklerin türü 

B) İklim koşulları 

C) Arının cinsi ve yaşı 

D) Arı kovanı 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi balda en çok bulunan şeker grubudur? 

A) Fruktoz-Glikoz 

B) Sakkaroz-Glikoz 

C) Fruktoz-Sakkaroz 

D) Maltoz-Fruktoz 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi balın renkleri arasında değildir? 

A) Sarı 

B) Kahverengi yeşilimsi 

C) Mavimsi 

D) Kırmızımsı 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. …………….balın en değerli maddeleridir.  

 

5. Diastaz sayısı ve…………………….tayininde kullanılan numuneler ısıtılmamalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Genellikle açık renkli ballar koyu renkli ballardan daha keskin kokulu ve daha 

asitlidir.  

 

7. (   ) Salgı balları mineral maddelerce daha zengindir.  

 

 

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 Faaliyeti”’ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun olarak balda fiziksel analizler 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Balın nem miktarını etkileyen faktörleri araştırınız.  

 Balda bulunan rutubetin bal üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 

2. BALDA FİZİKSEL ANALİZLER 
 

2.1. Yabancı Madde Tayini 
 

Bal, doğal yapısında bulunan organik ve inorganik maddeler haricînde herhangi bir 

yabancı madde, parazit, arı, arı parçaları ve yavru arı içeremez. Bal içinde bulunabilecek 

canlı ve cansız arı ve diğer böcekler ile bunların parçaları, artıkları, yumurta ve yavruları, 

parafin, nişasta, gliserin, kum, toprak gibi bal ve peteğinden başka gözle görülebilen her 

türlü madde yabancı madde olarak kabul edilir.  

 

Resim 2.1: Bal süzme eleği 

Ballarda yabancı madde tayini süzme ve petekli ballarda aşağıdaki şekilde yapılır: 
 

 Süzme ballarda yabancı madde tayini: Bal numunesi 50 
o
C’de ısıtılarak 

kristal şekeri çözündürülüp göz açıklığı 0,5 mm olan kare delikli bir elekten 

geçirilerek elek üstünde kalan yabancı maddeler gözle incelenir. 
 

 Petekli ballarda yabancı madde tayini: Petek uzunluğu boyunca kesilerek 

uygun büyüklükte bir parça alınır. Alınan bal numunesi, göz açıklığı 0,5 mm 

olan kare delikli bir elekten geçirilerek peteğinden ayrılır. Süzülen bal içinde 

balmumu parçacıkları ve elek üzerindeki petek içinde kristal şeker kalmışsa bal, 

su banyosu içinde 40 
o
C’ye kadar ısıtılıp hem kristalleşme giderilir hem de balın 

akışkanlığı artırılarak süzülmesi kolaylaştırılır. Elek üstünde kalan yabancı 

maddeler gözle incelenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Rutubet Tayini 
 

Ballarda nem miktarı çok önemli bir faktördür. Balın nem miktarına; bitki kaynağı, 

sıcaklık, yağışlar, sırlanma durumu ve pazarlanma sırasında yapılan işler, balın olgunlaşma 

derecesi etkili olmaktadır. Balın bozulmadan kalabilmesi yapısındaki su miktarı ile yakından 

ilişkilidir. Olgunlaşmış bir balda nem miktarının % 23’ü geçmemesi istenmektedir. Fakat 

depolama sırasında herhangi bir güçlükle karşılaşmamak için en ideali balda nem miktarının 

% 17-18 civarında olması gerekmektedir.  

 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda rutubet miktarı % 20’den fazla olamaz.  

İstisna olarak bu oran püren-calluna kaynaklı çiçek ballarında ve fırıncılık ballarında  % 23, 

püren-calluna kaynaklı fırıncılık ballarında ise % 25 olarak belirlenmiştir. 

 

Ballarda rutubet miktarı refraktometre ile tayin edilir. Bal numunesi refraktometrenin 

prizma yüzeyleri arasına konur. Cihaz kullanma talimatına göre kullanılmalıdır. Balın optik 

kırılma indisi okunarak rutubet miktarı tespit edilir. 

 

Resim 2.2: Refraktometre 

2.2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Refraktometre 

 Spatül 

 Beher 

 Baget 

 

Işık saydam bir ortamdan diğer saydam bir ortama geçerken yolundan sapar, bu olaya 

ışığın kırınımı olayı denir. Işığın kırınımı ortamların yoğunluğuna göre değişir. İşte bu 

olaydan yararlanılarak yapılan konsantrasyon belirlemelerine refraktometri, bu amaç için 

kullanılan aletlere de refraktometre denir. 
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Refraktometre ile yapılan ölçümle kırılma katsayısı (indisi) belirlenir. Kırılma indisi 

aslında ışığın bir ortamdaki hızının diğer bir ortamdaki hızına oranıdır. Kırılma katsayısı 

hem ışığın dalga boyuna ve hem de ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bu bakımdan 

kırılma katsayısı verilirken bu katsayının ışığın hangi dalga boyunda ve kaç ºC’de ölçüldüğü 

bildirilmelidir. Örneğin, nD20 ifadesi, 20ºC sıcaklıkta ve sodyumun sarı ışığında (589,3 nm = 

6x10-5 cm dalga uzunluklu sodyum ışığının D hattında) ölçüm yapıldığını ifade eder. 

Kırılma katsayısı sıcaklığın artması ile düşer, azalması ile yükselir. Bu bakımdan belli 

sıcaklıklarda ölçüm yapıldığı zaman, eğer sıcaklık bir miktar saparsa, düzeltme etmeni 

kullanılarak gerçek kırılma katsayısı belirlenir. Ancak bu sapma miktarının +5ºC’yi 

aşmaması gerekir. 

 

Günümüzde 20 
o
C’ye ayarlanabilen dereceli su bağlantıları olan kuru madde ve 

kırılma indisi skalası bulunan refraktometreler tercih edilmektedir. Kullanım öncesi 

refraktometrenin ayarı (kalibre) yapılır. Bu amaçla aletle birlikte verilen kırılma katsayısı 

belli olan sıvılar kullanılır; bu mümkün değilse damıtık su (n değeri 1,3330) kullanılır.  

 

Kırılma indisi 

(20 oC) 

Rutubet 

muhtevası 

(%) 

Kırılma indisi 

(20 
o
C) 

Rutubet 

muhtevası 

(%) 

Kırılma indisi 

(20 
o
C) 

Rutubet 

muhtevası 

(%) 

1,5044 13,0 1,4940 17,0 1,4840 21,0 

1,5038 13,2 1,4935 17,2 1,4835 21,2 

1,5033 13,4 1,4930 17,4 1,4830 21,4 

1,5028 13,6 1,4925 17,6 1,4825 21,6 

1,5023 13,8 1,4920 17,8 1,4820 21,8 

      

1,5018 14,0 1,4915 18,0 1,4815 22,0 

1,5012 14,2 1,4910 18,2 1,4810 22,2 

1,5009 14,4 1,4905 18,4 1,4805 22,4 

1,5002 14,6 1,4900 18,6 1,4800 22,6 

1,4997 14,8 1,4895 18,8 1,4795 22,8 

      

1,4992 15,0 1,4890 19,0 1,4790 23,0 

1,4987 15,2 1,4885 19,2 1,4785 23,2 

1,4982 15,4 1,4880 19,4 1,4780 23,4 

1,4976 15,6 1,4875 19,6 1,4775 23,6 

1,4971 15,8 1,4870 19,8 1,4770 23,8 

      

1,4966 16,0 1,4865 20,0 1,4765 24,0 

1,4961 16,2 1,4860 20,2 1,4760 24,2 

1,4956 16,4 1,4855 20,4 1,4755 24,4 

1,4951 16,6 1,4850 20,6 1,4750 24,6 

1,4946 16,8 1,4845 20,8 1,4745 24,8 

    1,4740 25,0 

Tablo 2.1: Balın 20 
o
C sıcaklıktaki kırılma indisi ile rutubet muhtevası arasındaki ilişki 
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2.2.2. Yapılışı 
 

Refraktometre hazırlanır ve kalibre edilir. Analiz numunesi homojen hâle getirilir. 

Homojenize numuneden 1 damla alınarak alttaki temiz ve kuru prizma yüzeyine damlatılır. 

Damlatma işlemini yaparken prizmanın yüzeyine değdirmeden damlatma yapılmasına dikkat 

edilmelidir. Numune konduktan sonra prizmanın kapağı dikkatli bir şekilde kapatılır. 

Skaladan kırılma indisi virgülden sonra 4. haneye kadar okunur ve kaydedilir. 

 

Bazen refraktometre de tam 20 
o
C’de okuma yapmak mümkün olmayabilir. Bu 

durumda okuma yapılan sıcaklık ölçülür. 20 
o
C’nin üzerinde okuma yapılmış ise okunan 

kırılma indisi değerine her 1 
o
C için 0,0002 eklenir. 20 

o
C’nin altında okuma yapılmış ise 

okunan kırılma indisi değerinden her 1  
o
C için 0,0002 çıkarılır. Böylece 20

 o
C ’deki kırılma 

indisi değeri bulunur. 

 

Tablo 2.1’den belirlenen kırılma indisi değerinin karşılığı olan % rutubet (nem) 

miktarı bulunur. Bulunan değer, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde belirtilen % nem 

miktarı ile karşılaştırılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak petekli balda yabancı madde 

tayini yapınız. 
 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Elek, bıçak, su banyosu 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız araç 

gereçleri hazırlayınız. 

 Peteği uzunluğu boyunca keserek 

uygun büyüklükte bir parça alınız. 

 

 Bal peteğini keserken dikkatli olunuz. 

 Alınan parçayı göz açıklığı 0,5 mm 

olan kare delikli bir elekten süzünüz. 

 

 Eleğin temiz ve belirtilen göz açıklığına 

sahip olmasına önem veriniz. 

 Yabancı maddelerin daha iyi 

görünebilmesi için eleğin içine beyaz ince 

bir tül seriniz. 

 Bal numunesini su banyosu içinde 40 
o
C’ye kadar ısıtarak akışkanlığını artırınız. 

 Elek üstünde kalan yabancı maddeleri 

çıplak gözle inceleyiniz. 

 

 Elek üzerinde görülen yabancı maddeleri 

dikkatlice gözlemleyiniz. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki “Uygulama Faaliyeti”’ne geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda rutubet tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Beher, baget, refraktometre 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Araç gereçlerin temizliğine ve kuru 

olmasına özen gösteriniz. 

 Numuneyi uygun bir kapta homojen hâle 

getiriniz. 

 Bal numunesini behere alınız. 

 Balı cam bagetle karıştırarak 

homojenize ediniz. 

 Homojenize numuneden bir damla alarak 

refraktometrenin prizma yüzeyine 

damlatınız. 

 

 Refraktometreyi düz bir zemine 

koyunuz. 

 Plastik pipet veya spatül ile 

numuneden damla alınız. 

 Damlatma yaparken dikkatli olunuz. 

 Refraktometre kullanım talimatlarına 

uyunuz. 

 Numuneyi koyduktan sonra prizmanın 

kapağını kapatınız. 

 Prizma yüzeyinin temiz ve kuru 

olmasına dikkat ediniz. 

 Prizmanın kapağını yavaş kapatmaya 

özen gösteriniz. 

 Skaladan balın kırılma indisini okuyunuz. 

 

 Okuma yaparken dikkatli olunuz. 

 Okumayı 4. haneye dek yapınız. 

 Okuduğunuz değeri kaydetmeyi 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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  Okuma yapılan sıcaklığı ölçünüz. 

 Okuma yapılan sıcaklığı aletin 

termometresinde ölçmeyi unutmayınız. 

 Okuma sıcaklığını kaydediniz. 

 Ölçüm sıcaklığına göre düzeltme yaparak  

% rutubet miktarını belirleyiniz. 

 

 Okuma yapılan sıcaklık 20 oC ’de 

değilse gerekli düzeltmeleri yapınız. 

 Tablo 2.1’de belirlediğiniz kırılma 

indisi değerinin karşılığı olan % nem 

miktarını bulunuz. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”’ye geçiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Balda yabancı madde tayininde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? 

A) Bal peteği uzunluğu boyunca kesilerek uygun büyüklükte bir parça alınır. 

B) Bal numunesi hassas terazide tartılır. 

C) Bal numunesi, göz açıklığı 0,5 mm olan kare delikli bir elekten süzülür.  

D) Elek üstünde kalan yabancı maddeler gözle incelenir 

 

2. Balda rutubet tayini aşağıdaki aletlerden hangisi ile yapılır? 

A) Hidrometre 

B) Dansimetre 

C) Mikrometre 

D) Refraktometre  

 

3. Genelde refraktometrede okumanın yapıldığı sıcaklık aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10 oC 

B) 15 oC 

C) 20 oC 

D) 25 oC 

 

4. Refraktometre ile 17 oC’de yapılan bal analizinde kırılma indisi 1,5018 olarak 

okunmuştur. Balın % rutubet miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 14,2 

B) 14,4     

C) 14,6 

D) 14,8 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Homojenize numuneden 1 damla alınarak alttaki temiz ve kuru prizma yüzeyine 

damlatılır.  

 

6. (   ) 20 oC’nin üzerinde okuma yapılmış ise okunan kırılma indisi değerine her 1 
o
C 

için 0,0002 çıkarılır.  

 

7. (   ) Skaladan balın kırılma indisi virgülden sonra 4. haneye kadar okunur ve 

kaydedilir.  

 

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 Faaliyeti”’ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun olarak balda diastaz sayısı tayinini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Hangi çeşit balların diastaz sayısı yüksek çıkar? Nedenlerini araştırınız. 

 Diastaz sayısı ile hidroksimetil furfurol arasındaki ilişkiyi araştırınız. 

 

3. BALDA DİASTAZ SAYISI TAYİNİ 
 

Yüksek ısıda, uzun süreli ısıtılması hâllerinde balın tat ve aroması değişir, rengi 

koyulaşır, diastaz enzimi kayba uğrar ve sonuçta kalitesi düşer. Diastaz aktivitesinin 

düşmesine karşılık; früktoz parçalanarak hidroksimetil furfurol (HMF) miktarında artma 

meydana gelir.  

 

Balda diastaz kaybı istenmeyen kalite kriterlerinden olmakla beraber diastaz sayısının 

yüksek olması da istenmeyen bir durumdur. Balda yüksek düzeyde diastaz bulunması, 

yüksek asit oluşumuna dolayısıyla fermantasyona neden olur. Balın diastaz etkinliği balın 

kalite göstergesi olup depolanma şartlarından ve ısıtılma işlemlerinden etkilenir.  

 

Balda diastaz sayısı tayininde bal numunesine, bir miktar nişasta çözeltisi 

karıştırılarak sabit sıcaklıkta tutulur. Nişasta, baldaki diastaz enziminin tesiri ile hidroliz 

olur. Hidroliz olayından sonra geriye kalan hidroliz olmamış nişasta, iyot çözeltisi ile 

reaksiyona sokularak renkli bir komplekse dönüştürülür. Farklı hacimlerde nişasta çözeltileri 

aynı işleme tabi tutularak 1 g balın tamamen hidroliz edebildiği nişasta çözeltisi hacmi 

hesaplanır. Nişasta çözeltisinin hacminden faydalanarak da diastaz sayısı belirlenir. 

 

3.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Balda diastaz sayısı tayini yapılırken aşağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 Hassas terazi 

 Erlen 

 Huni 

 Filtre kâğıdı 

 Spatül 

 Beher 

 Mezür 

 Balon joje 

 Pipet 

 Deney tüpü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Tüp taşıyıcı 

 Bunzen beki 

 pH metre 

 Manyetik karıştırıcı 

 Su banyosu 

 

Resim 3.1: Su banyosu 

3.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Balda diastaz sayısı tayini yapılırken aşağıdaki çözeltiler kullanılmaktadır: 

 0,1 N iyot çözeltisi: 1,27 g iyot ve 2,54 g potasyum iyodür bir miktar saf suda 

çözülerek 100 ml’lik balonjojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su ile 

tamamlanır. 

 Nişasta + tampon karışımı: 40 ml fosfat/sitrat tampon çözeltisi 250 ml’lik bir 

erlende 100 ml nişasta çözeltisi ve 20 ml 0,1 N sodyum klorür çözeltisi ile 

karıştırılır. Karışım, kaba gözenekli (siyah bandlı) süzgeç kağıdından süzülür. 

Süzüntü, temiz, kuru ve ağzı iyi kapanan bir şişeye konularak saklanır ve 2 

günden sonra yenilenir. 

 0,1 N Sodyum klorür çözeltisi: 2,93 g sodyum klorür (NaCl), 500 ml’lik bir 

balonda bir miktar saf su ile çözülür ve hacim saf su ile 500 ml’ye tamamlanır. 

 Nişasta çözeltisi: Diastaz sayısı tayini için uygun nitelikte, suda tamamen 

çözünebilir nişastadan 1 g alınarak 250 ml’lik bir erlende 60 ml su ile 

karıştırılır. Karışım, hızla kaynama noktasına kadar ısıtılır. Isıtma esnasında 

erlen, boyun kısmından tutularak mümkün olduğu kadar hızla dairesel olarak 

çalkalanır. Isıtma hızı düşürülür ve 3 dakika süre ile kaynatmaya devam edilir. 

Erlenin ağzı kapatılır ve oda sıcaklığında soğuması beklenir. 100 ml’lik ölçülü 

bir balona alınır ve işaret çizgisine kadar seyreltilir. Bu nişasta çözeltisinin iyot 

ile verdiği kompleksin rengindeki değişmenin en düşük seviyede kalması 

bakımından, burada verilen çözelti hazırlama işlemlerine aynen uyulmalıdır. 

 Fosfat/sitrat tampon çözeltisi: 469 ml sitrik asit monohidrat çözeltisi, 2 litrelik 

bir behere konur ve 531 ml disodyum hidrojen fosfat dihidrat çözeltisi ile 
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karıştırılır. Beher, bir manyetik karıştırıcı üzerine yerleştirilir ve çözelti orta 

hızda karıştırılır. Çözelti pH metre ile ölçülerek pH’sı 5,2’den büyük ise 

hidroklorik asit çözeltisi ile pH'sı 5,2’den küçük ise sodyum hidroksit çözeltisi 

ile titre edilip pH değeri tam olarak 5,2’ye ayarlanır. Hazırlanan bu fosfat/sitrat 

tampon çözeltisi 2 hafta süre ile kullanılabilir. 

 Sitrik asit monohidrat çözeltisi: 21,01 g sitrik asit monohidrat 

(C6H8O7.H2O), 1000 ml’lik bir balonda saf su ile çözündürülüp çizgisine 

tamamlanır ve iyice karıştırılır. 

 Disodyum hidrojen fosfat dihidrat çözeltisi: 35,60 g disodyum 

hidrojen fosfat dihidrat (Na2HPO4.2H2O), 1000 ml’lik bir balonda saf su 

ile çözündürülüp çizgisine tamamlanır ve iyice karıştırılır. 

 0,5 N Hidroklorik asit çözeltisi: Yoğunluğu 1,19 g/ml olan derişik 

hidroklorik asitten alınan 1 hacim asit, 23 hacim su ile seyreltilerek 

yaklaşık 0,5 N çözelti hazırlanır. 

 0,5 N Sodyum hidroksit çözeltisi: 20 g sodyum hidroksit (NaOH), 1000 

ml’lik bir balonda bir miktar saf su ile çözüldükten sonra hacim saf su ile 

1000 ml’ye tamamlanır ve iyice karıştırılır. 

 

3.3. Yapılışı 
 

Uygun bir behere, ön ısıtma işlemine tabii tutulmamış bal numunesinden 10 g tartılır. 

Üzerine 40- 50 ml saf su eklenip bir baget ile karıştırılarak numune çözündürülür. Karışım 

100 ml’lik balon jojeye alınır ve hacmi saf su ile 100 ml’ye tamamlanır. Bir seri hâlinde 

dizilmiş ve 1.den itibaren numaralanmış 12 adet deney tüpüne Tablo 3.1’de verilen 

miktarlarda bal çözeltisi, saf su ve nişasta-tampon karışımı konularak bütün tüplerdeki 

karışım hacimlerinin 18 ml olması sağlanır.  

 

Tüp 

no 

Bal çöz. 

(ml) 

Destile 

su 

Nişasta-tampon 

karışımı 
Toplam 

Diastaz 

sayısı 

1 10,0 5,33 2,67 18,0 1,0 

2 10,0 3,3 4,7 18,0 2,5 

3 10,0 0,0 8,0 18,0 5,0 

4 7,7 2,3 8,0 18,0 6,5 

5 6,0 4,0 8,0 18,0 8,3 

6 4,6 5,4 8,0 18,0 10,9 

7 3,6 6,6 8,0 18,0 13,9 

8 2,8 6,6 8,0 18,0 18,0 

9 2,1 7,9 8,0 18,0 23,0 

10 1,7 8,3 8,0 18,0 29,4 

11 1,3 8,7 8,0 18,0 38,5 

12 1,0 9,0 8,0 18,0 50,0 

Tablo 3.1:  Diastaz sayısı tayininde, alınacak bal çözeltisi ve reaktif hacimleri 
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Tüplerin her biri alt üst edilip iyice karıştırılarak 38-40 °C sıcaklıktaki su banyosunda 

1 saat bekletilir. Bir saatlik sürenin sonunda, deney tüpleri su banyosundan çıkarılır ve 

hemen buzlu suya batırılarak soğutulur.  Her tüpe birer damla 0,1 N iyot çözeltisi 

damlatıldıktan sonra tüpler alt üst edilerek karıştırılır.   Tüpler, 1 numaralı olandan itibaren 

gözle incelenir. Mavilik gösteren ilk tüp sınır olarak alınır. Bundan bir önceki deney 

tüpündeki nişastanın tamamı iyot ile hiç renk vermeyecek şekilde hidroliz olmuş demektir. 

Bu deney tüpüne karşılık gelen diastaz sayısı Tablo 3.1’den okunur. Bu değer, balın diastaz 

sayısı olarak kaydedilir. 

 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre ballarda diastaz sayısı 8’ den az olamaz. 

Ancak narenciye balı gibi yapısında doğal olarak düşük miktarda enzim bulunan ve doğal 

olarak HMF miktarı 15mg/kg’dan fazla olmayan ballarda diastaz sayısı 3’ten az olamaz. 

 

Resim 3.2: Diastaz sayısı tayininde inkübasyon sonucunun gözlenmesi 

Diastaz sayısını daha hassas olarak tayin etmek için tüp sayısı 24’e veya 36’ya 

çıkarılabilir. Bu takdirde yukarıdaki çizelgede belirtilen bal ve destile su hacimlerini araya 

alacak şekilde uygun standardlar hazırlanır ve her standardın tekabül ettiği diastaz sayısı 

aşağıdaki eşitlikle bulunur. 

 

Diastaz sayısı = 50/V 

Burada; 

V = Alınan bal çözeltisi hacmidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda diastaz sayısı tayini 

yapınız. 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Hassas terazi, spatül, beher, 

erlen, mezür, balon joje, deney tüpü, pipet, tüp taşıyıcı, huni, filtre kâğıdı, bunzen beki, pH 

metre, manyetik karıştırıcı, su banyosu, nişasta+tampon karışımı, 0,1 N iyot çözeltisi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

 Behere 10 g bal numunesi tartınız.   Tartım kurallarına uyunuz. 

 Numunenin üzerine 40-50 ml saf su ekleyip 

cam bagetle karıştırarak homojen hâle 

getiriniz. 

 Karışımın tamamen homojen hâle 

gelmesine özen gösteriniz. 

 Karışımı 100 ml’lik balon jojeye aktarınız. 
 Beheri oksijensiz saf su ile çalkalayıp 

yıkayarak balon jojeye aktarınız. 

 Balon jojeyi saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 

 Hacim çizgisini geçmeyiniz. 

 Balon jojeyi alt üst ederek homojenize 

ediniz. 

 12 adet deney tüpü alarak numaralandırınız. 

 Tüpleri tüp taşıyıcısına yerleştiriniz. 

 

 Deney tüplerinin aynı ölçüde olmasına 

dikkat ediniz. 

 Deney tüplerini tüp taşıyıcısına numara 

sırasına göre yerleştiriniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Deney tüplerine 1 numaralı tüpten 

başlayarak sırasıyla 10,0 - 10,0 - 10,0 - 7,7 - 

6,0 - 4,6 - 3,6 - 2,8 - 2,1 - 1,7 - 1,3 - 1,0 ml 

bal çözeltisi koyunuz. 

 

 Tüplerin sırasının karışmaması için 

dikkatli olunuz. 

 Deney tüplerinin iç çeperine pipeti 

değdirerek çözeltiyi aktarınız. 

 Bal çözeltilerinin üzerine 1 numaralı tüpten 

başlayarak sırasıyla 5,33 - 3,3 - 0 - 2,3 - 4,0 

- 5,4 - 6,6 - 7,2 - 7,9 - 8,3 - 8,7 - 9,0 ml saf 

su ekleyiniz. 

 

 Tüplerin sırasının karışmaması için 

dikkatli olunuz. 

 Deney tüplerinin iç çeperine pipeti 

değdirerek saf suyu aktarınız. 

 Üzerine 1 numaralı tüpten başlayarak 

sırasıyla 2,67 - 4,7 ve diğerlerine 8,0 ml 

nişasta + tampon karışımı ekleyiniz. 

 

 Tüplerin sırasının karışmaması için 

dikkatli olunuz. 

 Deney tüplerinin iç çeperine pipeti 

değdirerek nişasta + tampon karışımını 

aktarınız. 
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 Tüplerin her birini alt üst ederek iyice 

karıştırınız. 

 

 Homojen bir karışım oluşuncaya kadar 

karıştırınız. 

 Tüpleri 38-40 °C’de ki su banyosunda 1 

saat bekletiniz.  

 Suyun sıcaklığını ve süresini 

kaydetmeyi unutmayınız. 

 Tüpleri su banyosundan çıkarıp hemen 

buzlu suya batırarak soğutunuz. 
 Tüpleri soğuyuncaya kadar bekletiniz. 

 Her tüpe, birer damla 0,1 N iyot çözeltisi 

damlatınız. 

 

 Dikkatli ve titiz davranınız. 

 Tüpleri alt üst ederek karıştırınız. 
 Homojen bir karışım oluncaya kadar 

karıştırınız. 

 Tüpleri inceleyerek mavilik gözlenen ilk 

tüpü belirleyiniz. 

 

 Rengi maviye dönen ilk tüpü dikkate 

alınız. 
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 Mavilik gözlenen tüpten bir önceki tüpe 

karşılık gelen diastaz sayısını çizelgeden 

okuyarak balın diastaz sayısı olarak 

kaydediniz. 

 Bal numunesinin diastaz sayısını Tablo 

3.1’den yararlanarak bulunuz. 

 Bulduğunuz değeri Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliği’nde belirtilen diastaz sayısı 

değeri ile karşılaştırınız. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”’ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi diastaz sayısı tayininde kullanılan araç gereçlerdendir? 

A) Deney tüpü 

B) Petri kutusu 

C) Kroze 

D) Lam 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi balda diastaz sayısı tayininde kullanılan çözeltilerdendir? 

A) 0,1 N NaOH çözeltisi 

B) 0,1 N H2SO4 çözeltisi 

C) 0,1 N HCL çözeltisi 

D) 0,1 N iyot çözeltisi 

 

3. Balda diastaz sayısı tayininde deney tüplerinin su banyosunda bekletildiği sıcaklık 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 20-22°C 

B) 38-40°C 

C) 48-50°C 

D) 56-58°C 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Nişasta, baldaki………………enzimi tesiri ile hidroliz olur.  

 

5. Tüpler 1 numaralı olandan itibaren gözle incelenir …………… gösteren ilk tüp sınır 

olarak alınır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Diastaz sayısı tayininde hidroliz olmamış nişasta, iyot çözeltisi ile muamele 

edilerek renkli bir komplekse dönüştürülür.  

 

7. (   ) Diastaz sayısı tayininde 1 g bal numunesi tartılıp uygun bir beherde 40- 50 ml saf 

suda çözündürülerek 100 ml’lik balon jojeye aktarılıp hacim çizgisine tamamlanarak 

numune çözeltisi hazırlanır.  

 

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 Faaliyeti”’ne geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun olarak hidroksimetil furfurol tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Hidroksimetil furfurolun kimyasal yapısını inceleyerek balda nasıl oluştuğunu 

araştırınız. 

 Ballarda hidroksimetil furfurolun insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırınız. 

 

4. BALDA HİDROKSİMETİL FURFUROL 

(HMF) TAYİNİ 
 

HMF, balda ısıl işlem sonucu indirgen şeker ve aminoasitler arasındaki tepkime ile 

oluşan bir bileşiktir. HMF miktarı balın kalitesini belirlemede kullanılan önemli bir kriterdir. 

Taze ballarda hemen hemen hiç bulunmaz veya çok az miktarlarda bulunur. Balın uzun süre 

depolanması ve yüksek sıcaklıkta ısıtılması sonucu HMF miktarı artar.  

 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre balda izin verilen HMF miktarı en çok 40 

mg/kg’dır. Yalnız üretildiği bölge etiketinde belirtilmek koşulu ile tropikal iklim bölgeleri 

kaynaklı ballarda bu değer 80 mg/kg olarak belirtilmiştir. 

 

HMF miktarının 150 mg/kg’dan daha büyük bulunması bala invert şeker katıldığının 

belirtisi olarak kabul edilir. Artı 4 derecede muhafaza edilen balların HMF miktarlarındaki 

artışların çok düşük oranlarda olduğu tespit edilmiştir. 

 

Balda HMF miktarı spektrofotometre ile belirlenir. Bal numunesinde bulunan 

hidroksimetil furfurol, para-toluidin ve barbitürik asit ile muamele edilerek renkli bir 

maddeye dönüştürülür. Oluşan renkli çözeltinin absorbansı spektrofotometre ile ölçülür ve 

buradan hidroksimetil furfurol muhtevası hesaplanır. 

 

4.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Balda HMF tayini yapılırken aşağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 

 Spektrofotometre 

 Hassas terazi 

 Balon joje 

 Deney tüpü 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 
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 Beher 

 Cam baget 

 Piset 

 Pipet 

 Tüplük 

 Su banyosu 

 

Resim 4.1: Spektrofotometre 

4.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Balda HMF tayini yapılırken aşağıdaki çözeltiler kullanılmaktadır: 

 

 Para-toluidin çözeltisi (100 g/l'lik): 10,0 g para-toluidin, 50 ml izopropil alkol 

içinde, su banyosu üzerinde hafifçe ısıtılarak çözündürülür. Olabildiğince az 

izopropil alkol ile yıkanarak, 100 ml’lik bir balona aktarılır. Çözeltiye 10 ml 

kristalize asetik asit eklenerek karıştırılır. Hacim, izopropil alkol ile 100 ml’ye 

tamamlanır ve iyice karıştırılır. En az 24 saat dinlendirildikten sonra çözelti 

kullanıma hazır olur. Bu çözelti başlangıçta renksizdir; fakat kısa zamanda 

kahverengiye döner. Renklenmesi kullanılmasına engel değildir, renkli ve iyi 

kapanan bir şişede muhafaza edilirse 6 ay süreyle kullanılabilir. Ancak, ilk 

hazırlandığında, en az 24 saat dinlendirilmesi ve sonra kullanılması esastır. 

 Barbitürik asit çözeltisi (% 0.5'lik): 0,5 g barbitürik asit, 100 ml'lik bir 

balonda, 60-70 ml suda çözülür. Hacim saf su ile işaret çizgisine kadar 

tamamlanır ve iyice karıştırılır.  

 Oksijensiz damıtık su: Kaynar haldeki damıtık su içinden, oksijeni tamamen 

giderilmiş (% 0.01'in altına düşürülmüş) azot gazı geçirilerek suda çözünmüş 

hâlde bulunan oksijen uzaklaştırılır. Elde edilen oksijensiz su soğutulur ve ağzı 

hava sızdırmayacak şekilde kapanabilen bir kap içinde muhafaza edilir.  

 

4.3. Yapılışı 
 

Uygun bir behere, ön ısıtma işlemi uygulanmaksızın hazırlanmış analiz numunesinden 

10 g tartılır. Üzerine 20 ml oksijensiz saf su eklenip bir baget ile karıştırılarak numune 

çözündürülür. Karışım oksijensiz saf su ile yıkanarak 50 ml’lik balon jojeye aktarılıp hacmi 
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50 ml’ye tamamlanır ve iyice karıştırılır. Bu numune, hazırlandıktan sonra mümkün olan en 

kısa zamanda işleme alınmalıdır. 

 

İki adet deney tüpü alınıp bu tüplerin her birine, 2'şer ml numune çözeltisi ve 5'er ml 

para-toluidin çözeltisi eklenir. Daha sonra A tüpüne 1 ml su, B tüpüne ise 1 ml barbitürik asit 

çözeltisi katılır ve her iki tüp de iyice karıştırılır. Bu işlemlerin tamamı 1-2 dakika içinde 

tamamlanmalıdır.  Spektrofotometre, 550 nm dalga boyuna ayarlandıktan sonra referans 

çözelti (A tüpü) ile sıfır ayarı yapılır. Daha sonra barbitürik asit eklenmiş analiz çözeltisinin 

(B tüpü) okuması yapılır. Okuma işlemi 3 dakika içinde gerçekleştirilmelidir. Okunan 

absorbans (A) değerinden aşağıdaki formül yardımıyla mg/kg olarak baldaki hidroksimetil 

furfurol (HMF) miktarı hesaplanır. Bulunan değer, Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde 

belirtilen HMF miktarı ile karşılaştırılır.  

 

HMF (mg/kg) = A x 192 

 

A: Spektrofotometrede okunan absorbans değeri 

 

192 rakamı ise, deneyde oluşan renkli maddenin absorbsiyon katsayısı ve sonuç için 

seçilen konsantrasyon birimi hesaba katılarak bulunmuş bir faktördür. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda hidroksimetil furfurol 

(HMF) tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Spektrofotometre, hassas 

terazi, balon joje, deney tüpü, beher, cam baget, piset, pipet, tüplük, su banyosu, para-

toluidin, izopropil alkol, asetik asit, barbitürik asit, oksijensiz saf su 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız araç 

gereçleri hazırlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

 Behere 10 g bal tartınız.  Tartım kurallarına uyunuz. 

 Üzerine 20 ml oksijensiz saf su 

ekleyiniz. 

 Karışımı cam bagetle karıştırarak 

homojen hale getiriniz. 

 Karışımın tamamen homojen hâle 

gelmesine özen gösteriniz. 

 Numune çözeltisini 50 ml’lik balon 

jojeye aktarınız. 

 Beheri oksijensiz saf su ile çalkalayıp 

yıkayarak balon jojeye aktarınız. 

 Balon jojeyi oksijensiz saf su ile 

çizgisine tamamlayınız. 

 

 Hacim çizgisini geçmeyiniz. 

 Balon jojeyi alt üst ederek homojenize 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 İki ayrı deney tüpü alarak her birine 

2’şer ml numune çözeltisi koyunuz. 

 

 Deney tüplerini “A” ve “B” şeklinde 

etiketlemeyi unutmayınız. 

 Hacim ölçümünü dikkatli yapınız. 

 Ölçüm ve aktarma işlemi için pipet 

kullanınız. 

 Numune çözeltilerinin üzerine 5’er ml 

paratoluidin çözeltisi ekleyiniz. 
 Hacim ölçümünü dikkatli yapınız. 

 Tüplerden birine (A tüpü) 1 ml saf su 

diğerine (B tüpü)  1 ml barbitürik asit 

çözeltisi ekleyerek tüpleri iyice 

karıştırınız. 

 

 Hacim ölçümünü dikkatli yapınız. 

 Karıştırma işlemini yapmayı unutmayınız. 

 Numune çözeltisinden tüplere alma ve 

çözeltilerin ilave edilmesi işlemlerini 1-2 

dakika içinde tamamlamaya özen 

gösteriniz.  
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 Spektrofotometreyi çalıştırarak 550 nm 

dalga boyuna ayarlayınız. 

 Referans çözeltisi (A tüpü) ile 

spektrofotometrenin sıfır ayarını 

yapınız.    

 Barbitürik asit eklenmiş analiz 

çözeltisinin (B tüpü) okumasını 

yapınız. 

 Spektrofotometrede okuma yapma 

kurallarına uyunuz. 

 Okuma işlemini 3 dakika içinde yapınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Formülü kullanınız. 

 Bulduğunuz miktarı Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliği’nde göre değerlendiriniz. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”’ye geçiniz. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki cihazlardan hangisi HMF tayininde kullanılır? 

A) Refraktometre 

B) Spektrofotometre 

C) Polarimetre 

D) Sakkarometre 

 

2. Aşağıdaki çözeltilerden hangisi HMF tayininde kullanılmaktadır? 

A) Para-toluidin çözeltisi 

B) Barbitürik asit çözeltisi 

C) Oksijensiz saf su 

D) Hepsi 

 

3. HMF tayininde kullanılan numune miktarı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 5 g 

B) 10 g 

C) 15 g 

D) 20 g 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi HMF tayininde yapılan bir işlem değildir? 

A) Tartılan bal 20 ml oksijensiz saf su içinde ısıtılmaksızın çözündürülür. 

B) Tüplerin her birine, 2 'şer ml numune çözeltisi koyulur. 

C) Numune çözeltilerinin üzerine 5 'er ml para-toluidin çözeltisi eklenir. 

D) Her tüpe birer damla 0,1 N iyot çözeltisi damlatılır. 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. HMF tayininde spektrofotometrede .…….. nm dalga boyunda ölçüm yapılır. 

 

6. HMF tayininde spektrofotometrenin sıfır ayarı …………… çözeltisi ile yapılır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (   ) HMF tayininde analiz numunesine ön ısıtma işlemi uygulanmamalıdır. 

 

 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Baldaki su oranının yüksek olması aşağıdakilerden hangisine yol açar? 

A) Renginin koyu olmasına 

B) Besin değerinin artmasına 

C) Kolay bozulmasına 

D) Olgunlaşmasına   

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bala renk veren bir maddedir? 

A) Klorofil 

B) Karoten 

C) Ksantofil 

D) Hepsi 

 

3. Balda rutubet tayininde aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır? 

A) Refraktometre hazırlanır ve kalibre edilir.  

B) Analiz numunesinden bir miktar alınarak homojenize edilir. 

C) Homojenize numuneden 1 damla alınarak prizma yüzeyine damlatılır. 

D) Hepsi 

 

4. Aşağıdaki analizlerden hangisinde nişasta+tampon karışımı kullanılır? 

A) Rutubet tayini 

B) Diastaz sayısı tayini 

C) Yabancı madde tayini 

D) HMF tayini 

 

5. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre çiçek ve salgı balında HMF miktarı en fazla ne 

kadar olmalıdır? 

A) 20 mg /kg 

B) 30 mg /kg 

C) 40 mg /kg 

D) 120 mg /kg 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Balın bileşimini etkileyen en önemli etken…………..toplandığı bitkinin türüdür.  

 

7. Balda diastaz sayısı tayininde her tüpe birer damla …………………………….. 

damlatıldıktan sonra tüpler alt üst edilerek karıştırılır. 

 

8. HMF tayininde hazırlanan A tüpü spektrofotometrenin sıfır ayarı için kullanılacak 

olan …………… çözeltidir.  

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Balda yüksek düzeyde diastaz bulunması, yüksek alkali oluşumuna neden olur. 

 

10. (   ) Hidroksimetil furfurol miktarı, 1 kg balda mg olarak, HMF = A x 192 formülüne 

göre hesaplanır. 

 

 

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 modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 C 

4 Enzimler 

5 
HMF (Hidroksi 

metil furfurol) 

6 Yanlış 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 D 

6 Yanlış 

7 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 B 

4 Diastaz 

5 Mavilik 

6 Doğru 

7 Yanlış 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 B 

4 D 

5 550 

6 Referans 

7 Doğru 

N K 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 D 

4 B 

5 C 

6 Nektarların 

7 
0.1 N iyot 

çözeltisi 

8 Referans 

9 Yanlış 

10 Doğru 
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