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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 524LT0029 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı /Tarım Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Bal Analizleri-2 

MODÜLÜN TANIMI 

Balda ticari glikoz, dekstrin, invert şeker ve sakkaroz 

tayinlerinin yapılışı ile ilgili bilgi ve becerilerin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Volümetrik Analiz İşlemleri modülünü başarmış olmak 

YETERLİK Bal analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında standardına uygun olarak balda 

ticari glikoz, dekstrin, invert şeker ve sakkaroz tayinlerini 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Balda ticari glikoz tayini yapabileceksiniz.  

2. Balda dekstrin tayini yapabileceksiniz. 

3. Balda invert şeker tayini yapabileceksiniz. 

4. Balda sakkaroz tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

Donanım: Erlen, hassas terazi, pipet, spatül, baget, beher, su 

banyosu, deney tüpü, bunzen beki, büret, mezür, balon joje, 

filtre kağıdı, huni, % 2’lik iyot çözeltisi, su ile doyurulmuş 

dietil eter, rezorsin çözeltisi, 0.1 N iyot çözeltisi, fehling A 

çözeltisi, fehling B çözeltisi, % 0.2’lik metilen mavisi 

çözeltisi, standard invert şeker çözeltisi,  carrez-I çözeltisi, 

carrez-II çözeltisi, hidroklorik asit, % 0.5’lik fenolftalein 

çözeltisi, 5 N sodyum hidroksit çözeltisi 

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.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Besin değeri açısından büyük önemi olan bal, kaliteli balın miktarının sınırlı ve pahalı 

olması nedeniyle hilelere, taklit ve tağşişlere açık durumundadır. Bala hiçbir katkı maddesi 

katılamayacağı ve balın insan sağlığını tehdit eden düzeyde hiçbir madde içeremeyeceği 

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’nde açıkça belirtilmiştir.  

 

Balın saflığı hem ticari hem de sağlık açısından büyük önem taşımaktadır. Fakat 

piyasada çok miktarda sahte ve yapay bala rastlanmaktadır. Bu durum hem gerçek bal 

üreticisini hem de tüketiciyi mağdur etmektedir.    

 

Balın kalitesini veya hileli olup olmadığını balın tadından, kokusundan ya da 

görüntüsünden anlamak mümkün değildir. İster petek, ister süzme olsun, gerçek balı 

sahtesinden ayırmanın en doğru, sağlıklı ve emin yolu, laboratuvar analizleri ile balın 

yapısının analiz edilmesidir.  

 

Bu modülü tamamladığınızda balda standardına uygun olarak ticari glikoz, dekstrin, 

invert şeker ve sakkaroz tayini yapabilme bilgi ve becerisine sahip olacaksınız. 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun olarak balda ticari glikoz tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 

 Çevrenizde bal üretimi yapan yerleri ziyaret ederek glikoz kullanıp 

kullanmadıklarını araştırınız. 

 

1. BALDA TİCARİ GLİKOZ TAYİNİ  
 

1.1. Ticari Glikoz Tayininin Amacı ve Önemi 
 

Ticari glikoz, nişastanın asit ve\veya enzimlerle hidroliz edilmesiyle elde edilir. Bazı 

kişiler bala ticari glikoz karıştırmakta bazıları da hiç bal kullanmadan sanayi ürünü şekerli 

maddelere aromatik maddeler katarak bal adı altında satmaktadır.  Ancak bir ürün bal olarak 

adlandırılıyor ve satılıyorsa tamamen bal arıları tarafından üretilmesi gereklidir.  
 

Balın bu şekilde doğal yapısının bozulması, bala yabancı maddelerin karıştırılması 

(tağşiş edilmesi) ihracatta da önemli sorunlara yol açmaktadır. Ayrıca tüketiciler bütün 

ballara şüphe ile bakmakta ve bu yüzden balın saf, doğal imajı bozulmaktadır. Bu durum 

doğal bal üreten ve pazarlayanların aleyhine haksız bir rekabet meydana getirmektedir. 
 

Son yıllarda birçok arıcı kar amacıyla bal üretim mevsiminde şeker şurubu, ticari 

glikoz, nişasta içeren ürünleri arılara yoğun olarak verip bal üretmektedir. Arının glikoz 

yiyerek bal yapması, gıda kodeksine aykırı ve bu ballar da sahtedir. Glikozlu ballar açık cam 

renginde ve daha şeffaf olur.  
 

Balda ticari glikozun olup olmadığını belirlemek amacıyla ticari glikoz tayini yapılır. 
 

1.2. Ticari Glikoz Tayin Metotları 
 

Balda ticari glikoz bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla iyot metodu veya 

fiche metodu uygulanmaktadır. 
 

1.2.1. İyot Metodu 
 

Bu metot ticari glikoz şuruplarının ham maddeden gelen polisakkaritler nedeni ile iyot 

çözeltisi ile muamele edildiğinde oluşan kırmızıdan mora kadar değişen rengin 

gözlemlenmesi esasına dayanır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Kullanılan araç gereçler  

 

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Baget 

 

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 

 

 İyot çözeltisi (% 2’lik): 1 g iyot ve 1,4 g potasyum iyodür 50 ml’lik 

balonjojeye konur.  30-40 ml saf su ile çözündürülerek hacmi işaret 

çizgisine tamamlanır. 

 

 Analizin yapılışı 

 

Yaklaşık 1 ml bal eşit hacimde su ile iyice karıştırılır. İyot çözeltisinden 4-5 damla 

ilave edilip şiddetle çalkalanır.  Kırmızıdan menekşeye kadar değişebilen bir rengin 

gelişmesi balda ticari glikoz ve/veya invert şeker bulunduğunu gösterir. 

 

1.2.2. Fiche Metodu 
 

Bala katılan bazı glikoz veya invert şeker şuruplarının üretimi sırasında, yüksek 

sıcaklık işlemleri sebebi ile monosakkaritler kısmen parçalanır. Bu metot, oluşan bu 

parçalanma ürünlerinin, eter ile ekstrakte edilip rezorsin ilave edilerek oluşacak renkli 

yapının gözlemlenmesi esasına dayanır. 

 

 Kullanılan araç gereçler  

 

 Hassas terazi 

 Beher 

 Spatül 

 Baget 

 Pipet 

 Su banyosu 

 Deney tüpü 

 

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 

 

 Rezorsin çözeltisi: Taze süblime edilmiş 1 g rezorsin (C6H4(OH)2-1,3) 

100 ml derişik hidroklorik asit  (d= 1,19 g/ml) içinde çözündürülür. 

Çözelti iyice karıştırılır ve hava sızdırmayan cam kapaklı bir şişede 

saklanır. Bu çözelti kullanılmadan önce taze olarak hazırlanmalıdır.  

 Dietil eter (su ile doyurulmuş): 50-100 ml eter uygun bir ayırma 

hunisinde 20-30 ml su ile karıştırılıp iyice çalkalanır. 20-30 dakika 

dinlendirildikten sonra alttaki su tabakası atılır. Elde edilen, suya doymuş 

eter en çok 1 hafta içinde kullanılmalıdır.  
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 Analizin yapılışı 

 

Behere yaklaşık 5 g bal numunesi tartılır. Üzerine 10 ml su ile doyurulmuş dietil eter 

konup baget ile bal ve eter iyice ezilir ve karıştırılır. 1-2 dakika beklettikten sonra üstteki eter 

100 ml’lik bir behere boşaltılır. Bu işlem aynı hacimlerde eter kullanılarak 3 defa daha 

tekrarlanır ve eter her seferinde aynı beherde biriktirilir. 

 

Beherde biriken eterli ekstrakt 30-35 °C’ye ısıtılmış su banyosuna yerleştirilir. 

Ekstrakt yaklaşık 5 ml kalıncaya kadar buharlaştırılır. Beherin dibinde kalan ekstrakt deney 

tüpüne alınır. Üzerine 2 ml rezorsin çözeltisi eklenip tüp kuvvetlice çalkalanır. Rezorsin 

çözeltisinin eklenmesi anından itibaren 1 dakikalık süre içinde kiraz kırmızısı bir rengin 

oluşması bala ticari glikoz ve/veya invert şeker katıldığını gösterir. Sarı veya hafif pembe 

rengin oluşması balda ticari glikoz olmadığı anlamına gelir. 

 

Resim 1.1: Fiche metodu ile ticari glikoz tayininde sonuçların karşılaştırılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak iyot metodu ile balda ticari 

glikoz tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Erlen/deney tüpü, pipet, baget, % 2’lik iyot 

çözeltisi, bal numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Analizde kullanılan kimyasal 

maddeleri ve çözeltilerini 

hazırlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 Erlene bir miktar bal numunesi alınız. 

 

 Bal numunesinden 1 ml alınız. 

 Üzerine eşit hacimde su ekleyiniz. 

 

 Bal numunesinin üzerine saf sudan 1 

ml katınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Bal ve suyu iyice karıştırınız. 

 

 Homojen bir karışım oluncaya kadar 

karıştırınız. 

 Cam baget kullanınız. 

 Üzerine 4-5 damla iyot çözeltisi ilave ediniz. 

 

 Damlalık veya pipet kullanınız. 

 Numune miktarıyla orantılı miktar 

(her bir ml numune için 4-5 damla 

iyot çözeltisi) kullanınız. 

 İyice çalkalayıp oluşan rengi gözlemleyiniz. 

 

 Homojen bir karışım oluncaya kadar 

çalkalamaya devam ediniz. 

 Bal numunesinde kırmızıdan 

menekşeye kadar değişebilen bir 

renk gözlemlediyseniz ticari glikoz 

içerdiğine karar veriniz. 

 

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. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak fiche metodu ile balda ticari 

glikoz tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, beher, spatül, baget, pipet, 

deney tüpü, su banyosu, su ile doyurulmuş dietil eter, rezorsin çözeltisi, bal numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Analizde kullanılan kimyasal 

maddeleri ve çözeltilerini hazırlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 Behere yaklaşık 5 g bal numunesi tartınız.  Tartım kurallarına uyunuz. 

 Üzerine 10 ml su ile doyurulmuş dietil eter 

koyunuz. 

 Balı bagetle iyice ezerek eterle karıştırınız. 

 

 Sıçratmamaya dikkat ediniz. 

 1-2 dakika beklettikten sonra üstteki eteri 

bir behere boşaltınız. 

 Bekletme süresine uyunuz. 

 Numuneyi aktarmamaya dikkat ediniz. 

 Bu işlemi 3 defa daha tekrarlayarak aynı 

beherde biriktiriniz. 
 Yukarıda belirtilen işlemleri 

tekrarlayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Beherde biriken eterli ekstraktı 30-35 °C’ye 

ısıtılmış su banyosuna yerleştiriniz. 

 Ekstraktı yaklaşık 5 ml kalıncaya kadar 

buharlaştırınız. 

 Su banyosunun belirtilen sıcaklıkta 

olmasına dikkat ediniz. 

 Beherin dibinde kalan ekstraktı deney 

tüpüne alınız. 

 

 Beherin içindeki ekstraktı iyice 

karıştırdıktan sonra tüpe aktarınız. 

 Aktarma esnasında ekstraktı tüpün 

dışına dökmemeye dikkat ediniz. 

 Üzerine 2 ml rezorsin çözeltisi ekleyip iyice 

çalkalayınız. 

 Homojen bir karışım oluncaya kadar 

çalkalamaya devam ediniz. 

 Rezorsin eklenme anından itibaren 1 

dakikalık süre içinde oluşan rengi 

gözlemleyiniz. 

 

 Kiraz kırmızısı bir rengin oluşması 

durumunda bala ticari glikoz 

katıldığına karar veriniz. 

 

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 ticari glikozla ilgili yanlış bir ifade içermektedir? 

A) Ticari glikoz, nişastanın asit ve\veya enzimlerle hidroliz edilmesiyle elde edilir. 

B) Ticari glikozun piyasa değeri ucuzdur. 

C) Glikozlu ballar açık cam renginde ve daha şeffaf olur. 

D) Arının glikoz yiyerek bal yapması balın sahte olduğunu göstermez. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bala glikoz katılma nedenidir? 

A) Balın aromasını artırmak 

B) Baldan yüksek kar elde etmek 

C) Balın dayanma süresini artırmak 

D) Balın şekerlenmesini önlemek 

 

3. Balda Fiche metodu ile ticari glikoz tayininde ticari glikoz varlığında aşağıdaki 

renklerden hangisi görülür? 

A) Sarı 

B) Kahverengi 

C) Kiraz kırmızısı 

D) Hafif pembe 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Balda iyot metodu ile ticari glikoz tayininde ……….. çözeltisinden ……… damla 

ilave edilip şiddetle çalkalanır.  

 

5. Balda iyot metodu ile ticari glikoz tayininde ……………  menekşeye kadar 

değişebilen bir rengin oluşması ticari glikoz varlığını gösterir.  

 

 

 

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 



 

 11 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun olarak balda dekstrin tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Ballarda dekstrin tayini hangi amaçlarla yapılır?  

 Bütün bal çeşitlerinde mutlaka dekstrin bulunur mu? Neden? Araştırınız. 

 

2. BALDA DEKSTRİN TAYİNİ 
 

Dekstrin nişastanın hidroliziyle elde edilen düşük molekül ağırlıklı bir 

karbonhidrattır. Nişastayla aynı kapalı formüle sahip [(C6H10O5)n] ama ondan daha küçük 

moleküllü (n=10-30) yapışkan bir maddedir. Bal içinde az miktarlarda da olsa dekstrin 

bulunmaktadır. Baldaki amilaz enzimi nişastaya etki ederek glikozit bağlarını parçalar, 

dekstrin ve çok az miktarda maltoz oluşur. Uzun süreli etkime sonunda ise dekstrin maltoza 

ve izomaltoza parçalanır.  

 

Ticari olarak dekstrin, nişastanın doğrudan doğruya 200°C dolayında ısıtılmasıyla ya 

da sulu asitler, diyastaz gibi katalizörler aracılığıyla değişik sıcaklıklarda parçalanmasıyla 

elde edilir. Dekstrin nem çekici, suda çok çözünen, alkolde ise çözünmeyen, şekilsiz, tatlımsı 

bir maddedir.  

 

Balda dekstrin tayini var-yok testi şeklinde olup normal değerlerin üzerindeki 

miktarlarda pozitif sonuç vermektedir. Testin pozitif çıkması balın hileli olduğu veya 

bulaşmaların olduğu anlamına gelir. 

 

2.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Balda dekstrin tayini yapılırken aşağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 

 Deney tüpü 

 Hassas terazi 

 Spatül 

 Pipet 

 Filtre kâğıdı 

 Su banyosu 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Balda dekstrin tayini yapılırken aşağıdaki çözeltiler kullanılmaktadır: 
 

 0.1 N iyot çözeltisi: 12,7 g iyot ve 25,4 g potasyum iyodür bir miktar saf suda 

çözündürülerek 1 litrelik balon jojeye aktarılır ve hacim çizgisine kadar saf su 

ile tamamlanır. 

 Fosfomolibdik asit çözeltisi: 5 g fosfomolibdik asit, 15 g derişik H2SO4 saf su 

içerisinde çözündürülerek 1 litreye tamamlanır. 
 

2.3. Yapılışı 
 

Analizi yapılacak numuneden deney tüpüne  1 g alınır. Üzerine 5 ml saf su eklenir. Bu 

çözelti su banyosunda ısıtılarak çözünmesi sağlanır ve soğutulur. Üzerine 0.25 ml 0.1 N iyot 

çözeltisi eklenir. Şahit olarak başka bir tüpe 5 ml saf su ve 0.25 ml 0.1 N iyot çözeltisi 

eklenerek iki tüpteki renk karşılaştırılır. 
 

Şahitte sarı-kahverengi renk gözlenir. Eğer bal hileli değilse numunede de bu renk 

gözlenir. Nişasta dekstrini içeren bal da ise az veya çok kesif kahverengi veya kırmızımsı bir 

renk gözlenir. 
 

Şayet tam olarak karar verilmekte zorlanılır ise proteinler çöktürülerek bu deney 

tekrarlanmalıdır. Bu durumda; analizi yapılacak numuneden  deney tüpüne  2 g alınarak 

üzerine 9 ml saf su eklenir.  Bu çözelti su banyosunda ısıtılarak çözünmesi sağlanır. Üzerine 

1 ml fosfomolibdik asit çözeltisi eklenir. Çözelti süzgeç kağıdından süzüldükten sonra elde 

edilen berrak süzüntü soğutulur. Soğutulan süzüntüden 5 ml alınarak üzerine 0.25 ml 0.1 N 

iyot çözeltisi eklenir. Bu sefer renk durumu daha belirgin şekilde görülür ve şahit tüpte 

oluşan renk ile karşılaştırılır. 

 

Resim 2.1: Dekstrin tayininde sonuçların karşılaştırılması 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda dekstrin tayini 

yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Deney tüpü, hassas terazi, spatül, pipet, su 

banyosu, 0.1 N iyot çözeltisi, bal numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Analizde kullanılan kimyasal 

maddeleri ve çözeltilerini hazırlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 Deney tüpüne 1 g numune koyunuz. 

 

 Deney tüpünü beher veya erlen 

içerisine yerleştirebilirsiniz. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Üzerine 5 ml saf su ekleyiniz. 

 

 Saf su ölçümü ve aktarmayı pipetle 

yapınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Tüpü su banyosunda ısıtarak balın 

çözünmesini sağlayınız. 

 Bal numunesi tamamen çözününceye 

kadar bekleyiniz. 

 Numune çözeltisini çeşme suyunda 

soğutunuz. 

 

 Deney tüpünü çeşme suyu altında 

tutarak soğuttunuz. 

 Üzerine 0.25 ml 0.1 N iyot çözeltisi 

ekleyiniz. 

 

 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 0.25 ml yerine 4-5 damla 0.1 N iyot 

çözeltisi ekleyebilirsiniz. 

 Şahit olarak başka bir tüpe 5 ml saf su ve 

0.25 ml 0.1 N iyot çözeltisi ekleyiniz. 

 Ölçümleri pipetle yapınız. 

 0.25 ml yerine 4-5 damla 0.1 N iyot 

çözeltisi ekleyebilirsiniz. 

 Tüplerde oluşan renkleri karşılaştırınız. 

 

 Oluşan renk kahverengi veya 

kırmızımsı ise bal numunesinin 

dekstrin içerdiğine karar veriniz. 
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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 balda dekstrin tayininde kullanılan bir çözeltidir? 

A) Eterli çözelti 

B) Rezorsin çözeltisi 

C) N iyot çözeltisi 

D) N NaOH çözeltisi 

 

2. Nişasta dekstrini içeren balda analiz sonucunda aşağıdaki renklerden hangisi görülür? 

A) Mavimsi 

B) Sarı 

C) Beyaz 

D) Kırmızımsı 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. Balda dekstrin tayininde deney tüpüne……. g numune alınır. 

 

4. Balda dekstrin tayininde analiz sonucunda şahitte……………….renk gözlenir.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Balda dekstrin tayininde numuneyi su banyosunda ısıtmaya gerek yoktur. 

 

6. (   ) Dekstrin tayininde deney tüpündeki numunenin üzerine 5 ml saf su eklenir. 

 

 

 

 

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–3 
 

 
Gerekli ortam sağlandığında, standardına uygun olarak balda invert şeker tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Ballarda invert şeker tayinin amacı nedir? Diğer şekerlere göre yüksek oranda 

olması neden istenir? 

 Bal arılarının invert şekerle beslenmesinin bal kalitesi üzerindeki etkisini 

araştırınız. 

 

3. BALDA İNVERT ŞEKER TAYİNİ 
 
İnvert şeker sakkarozun enzim veya asit etkisiyle parçalanarak glikoz ve fruktoza 

indirgenmesinden elde edilen ürüne verilen genel bir isimdir. Bu durumda sakkaroz iki 

bileşenine (glikoz ve fruktoza) indirgenir ve şeker kristallerinin boyutu da küçülmüş olur. 

 

Sakkaroz polarize ışık düzlemini sağa çevirir. Hidroliz sonucu meydana gelen şeker 

karışımı ise polarize ışık düzlemini sola çevirir. Bu nedenle bu işlem inversiyon, hidroliz 

ürünü de invert şeker olarak adlandırılır. 

 

NOT: Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre Fruktoz +Glikoz miktarı çiçek 

ballarında %60, salgı ballarında ise %45 oranından az olamaz. 

 

İnvert şeker, tabii balın esas bileşenini oluşturur. İnvert şeker (Fruktoz +Glikoz) 

miktarı, çiçek ballarında %60, salgı ballarında ise %45 oranından az olamaz. Fakat bala 

invert şeker katılması da istenmeyen bir durum olup hile kapsamında değerlendirilir. HMF 

oranın l50 mg/kg’dan büyük olması bala invert şeker katıldığının bir belirtisidir.  

 

Ticari olarak invert şeker rafine sakkaroz çözeltisinin hidroliz edilmesiyle elde edilir 

ve ağırlık itibariyle eşit oranda glikoz ve fruktoz içerir. İçerisine aroma ve renk verici 

maddeler katılarak sahte (suni) bal üretiminde kullanılır. Tabii ve suni bal karışımları da bu 

kapsamda değerlendirilir. 

 

Balda invert şeker tayini; invert şeker cinsinden faktörü bilinen Fehling çözeltisinin 

belli bir hacmi, bazik ortamda numune çözeltisi ile metilen mavisi indikatörüne karşı titre 

edilir. Titrasyonda harcanan bal çözeltisi hacminden, baldaki invert şeker miktarı belirlenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

http://www.hammaddeler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=210&Itemid=172
http://www.hammaddeler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=171
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3.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Balda invert şeker tayini yapılırken aşağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 

 Erlen 

 Pipet 

 Bunzen beki 

 Manyetik karıştırıcı 

 Büret 

 Hassas terazi 

 Spatül 

 Beher 

 Mezür 

 Balon joje 

 Baget 

 Filtre kâğıdı 

 Huni 

 

Resim 3.1: Manyetik karıştırıcı 

3.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Balda invert şeker tayini yapılırken aşağıdaki çözeltiler kullanılmaktadır: 

 Fehling A çözeltisi: 69,278 g bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O), tartılır 

ve litrelik balon jojede 400 ml kadar saf su ile çözülür. Hacim çizgisine kadar 

saf su ile tamamlanır ve iyice karıştırılır. Bu çözelti, en fazla 24 saat süre ile 

kullanılabileceğinden, deney anından en fazla 1 gün önce taze olarak 

hazırlanmalıdır. 

 Fehling B çözeltisi: 346 g sodyum potasyum tartarat tetrahidrat (Ca4H4O6 

NaK.4H2O) (Senyet Tuzu veya Rochelle Tuzu olarak da bilinir) ve 100 g 

sodyum hidroksit (NaOH) tartılır. Litrelik balon jojede 600 ml kadar saf suda 

çözülür ve saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. Çözelti, 4 gün 

dinlendirildikten sonra orta gözenekli bir süzgeç kâğıdından süzülür ve renkli 

bir şişede muhafaza edilir. 
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 Metilen mavisi çözeltisi, (% 0,2’lik): 2 g metilen mavisi (C16H18NaCl), tartılır 

ve litrelik balon jojede bir miktar saf suda çözülür. Saf su ile hacim çizgisine 

kadar tamamlanır ve iyice karıştırılır. 

 Sodyum hidroksit çözeltisi, (5 N): 50 g sodyum hidroksit (NaOH), tartılır ve 

250 ml’lik balon jojede, musluk suyu ile dıştan soğutulurken 150-180 ml saf 

suda çözülür. Çözelti, musluk suyu altında döndürülerek soğutulur ve oda 

sıcaklığına kadar soğuduktan sonra saf su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır 

ve iyice karıştırılır. Bu çözelti, plâstik kapaklı bir şişede muhafaza edilir. 

 Carrez I çözeltisi: 105,6 g potasyum ferrosiyanür trihidrat [K4Fe(CN)6.3H2O], 

tartılır ve litrelik balon jojede yeterince saf suda çözülür. Saf su ile hacim 

çizgisine kadar tamamlanır. 

 Carrez II çözeltisi: 219,4 g çinko asetat dihitrat [Zn(CH3COO)2.2H2O], tartılır 

ve litrelik balon jojede, 30 ml asetik asit ve 600 ml kadar saf suda çözülür. Saf 

su ile hacim çizgisine kadar tamamlanır. 

 Stok invert şeker çözeltisi: 9,5 g saf sakaroz (C12H22O11), tartılır ve uygun bir 

erlende, 30-40 ml saf suda çözülür. 5 ml derişik hidroklorik asit ilâve edilip, 60 
o
C’a ayarlanmış su banyosunda, arada bir karıştırılarak 20 dakika bekletilir. 

Isıtma esnasında büyük ölçüde gerçekleşen hidroliz işlemi, soğuyan çözelti oda 

sıcaklığında 24 saat bekletilerek tamamlanır. Hidroliz sonucunda oluşan invert 

şeker çözeltisi, litrelik balon jojeye alınır. Saf su ile hacim çizgisine kadar 

tamamlanır ve iyice karıştırılır. Bu çözelti her hafta yeniden hazırlanmalıdır. 

 Standard invert şeker çözeltisi: Stok invert şeker çözeltisinden alınan 125 

ml’lik bir kısım, 500 ml’lik balon jojede 5-6 damla fenolftalein çözeltisi ile 

karıştırılır. Bir büretten akıtılan 5 N sodyum hidroksit çözeltisi ile kararlı pembe 

rengin oluştuğu ilk damlaya kadar titre edilir. Elde edilen çok açık pembe renkli 

nötr karışımın hacmi saf su ile 500 ml’ye tamamlanır. Çözelti iyice karıştırılır 

ve hava sızdırmayacak şekilde kapatılarak muhafaza edilir. 

 

3.3.Yapılışı 
 

 Fehling çözeltisinin ayarlanması 
 

 Uygun bir erlende, 5 ml Fehling-A, 5 ml Fehling-B çözeltisi, 10 ml saf su 

ve 15 ml standart invert şeker çözeltisi karıştırılır. 

 Karışım, bek alevi üzerinde döndürülürek veya ısıtmalı manyetik 

karıştırıcıda karıştırılarak kaynama gözleninceye kadar ısıtılır.  

 Kaynatma işlemine başladığı andan itibaren 2 dakika daha devam edilir. 2 

dakikanın sonunda ısıtmaya son verilir.  

 Karışıma,10-12 damla metilen mavisi çözeltisi eklenir. Metilen mavisi 

şekersiz ortamda mavi olduğu için bu safhada karışım mavileşir, çünkü 

karışımda hala indirgen şeker mevcut değildir.  

 Metilen mavisi katılmış karışım bir büretten akıtılan standart invert şeker 

çözeltisi ile metilen mavisi ilavesini müteakip 3 dakika içinde titrasyon 

sonuna ulaşılacak şekilde, renk maviden kırmızıya dönünceye kadar titre 
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edilir. Titrasyon sonunu tespit etmek için karışımın üstteki duru kısmının 

rengine itibar edilmeli, bu kısmın rengi maviden kırmızıya döndüğü an 

eşdeğerlik noktası olarak alınmalıdır. 

 Titrasyonda harcanan standart invert şeker çözeltisi hacmi başlangıçta 

eklenen 15 ml ile toplanarak kullanılan toplam standart invert şeker 

çözeltisi hacmi (V) bulunur. 

 5ml fehling-A’nın eşdeğeri olan invert şekerin mg olarak miktarı yani 

fehling çözeltisinin faktörü (F) aşağıdaki formülden hesaplanır.  

 

F=Vx2.5 

 

 Numune çözeltisinin hazırlanması 

 

 Uygun bir behere analiz numunesinden 0,001 hassasiyetle 2 g tartılır. 

 Numune üzerine 80-100 ml saf su konarak iyice karıştırılır, bal 

çözündürülür.  

 Numune çözeltisi 250 ml’lik bir ölçülü balona jojeye aktarılır. 

 Üzerine 1 ml carrez-I ve 1 ml carrez-II çözeltisi ilave edilip çalkalanır. 

 Hacim saf su ile 250 ml’ye tamamlanarak balon alt üst edilip tam 

homojenlik sağlanır. 

 Carrez çözeltileri ilave edildiğinde oluşan çökmeler, kaba gözenekli filtre 

kâğıdından süzülür.  

 Süzüntüden 50 ml alınarak 100 ml’lik balon jojeye aktarılıp hacim saf su 

ile 100 ml’ye tamamlanır. 

 

 Birinci titrasyon 

 

 Hazırlanan numune çözeltisi alt üst edilerek homojenize edilip bundan bir 

miktar uygun bir bürete konur. 

 250 ml’lik bir erlene, 5 ml Fehling-A, 5 ml Fehling-B çözeltisi, 10 ml saf 

su ve 5 ml numune çözeltisi konup karıştırılır. 

 Karışım hafif bir bek alevi üzerinde elle döndürülerek veya ısıtmalı 

manyetik karıştırıcıda karıştırılarak kaynama gözleninceye kadar ısıtılır. 

 Kaynama anında itibaren ısıtma işlemi 2 dakika daha sürdürülür. 

 2 dakikanın sonunda karışıma 10-12 damla metilen mavisi çözeltisi 

katılıp karıştırılır.  

 Karışım büretteki numune çözeltisi ile titrasyon 3 dakika içinde sona 

erecek şekilde, renk maviden kiremit kırmızısına dönünceye kadar titre 

edilir. 

 Titrasyonda harcanan numune çözeltisi hacmi tespit edilir. 

 Titrasyonda harcanan numune çözeltisi ile başlangıçta erlene konulan 

numune çözeltisinin hacmi toplanır (Vs). 
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 Esas titrasyon 

 

 Birinci titrasyonda başlangıçta alınan 5 ml numune çözeltisi hacmi yerine 

yukarıda belirlenen Vs miktarının 2-3 ml eksiği alınarak aynı titrasyon bir 

defa daha tekrarlanır.  

 Bu esas titrasyonda harcanan toplam numune çözeltisi (Vn) bulunur. 

 

 Hesaplama: Baldaki indirgen şeker toplamı, kütlece % invert şeker cinsinden, 

aşağıdaki formüle göre hesaplanır; 

 

       50 x F 

İŞ= ───── 

        m x Vn 

 

İŞ: Numunedeki invert şeker yüzdesi (m/m), 

F: Fehling çözeltisinin faktörü (mg şeker/5 ml), 

m: Numune miktarı (g), 

Vn: Son titrasyonda harcanan numune çözeltisi hacmidir (ml). 

 

Not: Faktör hesaplama veya numune çözeltisinin titrasyonu yapılırken, kaynama 

sonrasında karışımın rengi kırmızıya dönmez ise başlangıçta konulan invert şeker 

çözeltisinin veya numune çözeltisinin miktarı artırılmalıdır. Şayet metilen mavisi 

damlatıldıktan sonra karışımın rengi maviye dönmez ise bu durumda da başlangıçta 

konulan invert şeker veya numune çözeltisinin miktarı azaltılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda invert şeker tayini için 

fehling çözeltisini ayarlayınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Erlen, pipet, ısıtıcılı manyetik 

karıştırıcı, büret, hassas terazi, spatül, beher, mezür, balon joje, baget, filtre kâğıdı, huni, 

Fehling A çözeltisi, Fehling B çözeltisi, % 0,2’lik metilen mavisi çözeltisi, standard invert 

şeker çözeltisi,  carrez-I çözeltisi, carrez-II çözeltisi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Analizde kullanılan kimyasal 

maddeleri ve çözeltilerini hazırlayınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 250 ml’lik erlene 5 ml fehling A, 5 ml 

fehling B, 10 ml saf su ve 15 ml standart 

invert şeker çözeltisi koyup karıştırınız. 

 

 Ölçümleri hassas yapınız. 

 Karışımı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ile 

karıştırarak kaynama gözleninceye kadar 

ısıtınız. 

 

 Çözeltide kaynama zamanını tespit 

ediniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kaynama başladığı andan itibaren 2 dakika 

kaynatınız. 
 Saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Kaynatma işlemine son verip 10-12 damla 

metilen mavisi ilâve ediniz. 

 

 Pipet veya damlalık kullanınız. 

 Erleni çalkalayarak karıştırınız. 

 Karışımı standart invert şeker çözeltisi ile 

renk maviden kırmızıya dönünceye kadar 

titre ediniz. 

 

 Büreti standart invert şeker çözeltisi ile 

doldurunuz. 

 Titrasyon kurallarına uyunuz. 

 Titrasyonu 3 dakika içinde bitirmeye 

dikkat ediniz. 

 Karışımın üstteki duru kısmının rengi 

maviden kırmızıya döndüğü andaki 

eşdeğerlik noktasında titrasyona son 

veriniz. 

 Titrasyonda harcanan standart invert şeker 

çözeltisi hacmini kaydediniz. 

 Büret okumasını kuralına uygun olarak 

yapınız. 

 Ayarlama işleminde kullanılan toplam 

standart invert şeker çözeltisi hacmini 

hesaplayınız. 

 Titrasyonda harcanan standart invert 

şeker çözeltisi hacmini başlangıçta 

eklenen 15 ml ile toplayınız.  

 Fehling çözeltisinin faktörünü hesaplayınız.  Formülü kullanınız. 
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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. 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda invert şeker tayini 

yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Erlen, pipet, ısıtıcılı manyetik 

karıştırıcı, büret, hassas terazi, spatül, beher, mezür, balon joje, baget, filtre kâğıdı, huni, 

Fehling A çözeltisi, Fehling B çözeltisi, % 0,2’lik metilen mavisi çözeltisi, standard invert 

şeker çözeltisi,  carrez-I çözeltisi, carrez-II çözeltisi, bal numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Analizde kullanılan kimyasal 

maddeleri ve çözeltilerini hazırlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 250 ml’lik bir behere 2 g numune tartınız. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Üzerine 80-100 ml saf su ekleyerek 

numuneyi çözündürünüz. 

 

 Ölçüm ve aktarma işlemi için mezür 

kullanınız. 

 Cam bagetle iyice karıştırarak 

numuneyi çözündürüp homojen bir 

karışım oluşturunuz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Numune çözeltisini 250 ml’lik balon jojeye 

aktarınız. 

 Aktarma yaparken huni kullanınız. 

 Numune çözeltisini dökmeden 

aktarmaya özen gösteriniz. 

 Üzerine, 1 ml carrez I ve 1 ml carrez II 

çözeltileri ilâve edip çalkalayınız. 
 Pipet kullanınız. 

 Balon jojeyi saf su ile çizgisine tamamlayıp 

alt üst ediniz. 

 

 Hacim çizgisini geçirmemeye özen 

gösteriniz. 

 Balon jojeyi alt üst ederken kapağını 

sıkıca kapatıp mutlaka işaret 

parmağınızla tutunuz. 

 Numune çözeltisini filtre kâğıdından 

süzünüz. 

 Basit süzme düzeneği kurarak 

kullanınız. 

 Süzüntüden 50 ml alıp, 100 ml’lik balon 

jojeye aktararak saf su ile çizgisine 

tamamlayınız. 

 Dökmeden aktarmak için huni 

kullanınız. 

 250 ml’lik erlene, 5 ml Fehling A, 5 ml 

Fehling B, 10 ml saf su ve 5 ml numune 

çözeltisi koyup karıştırınız. 

 Ölçümleri hassas yapınız. 

 Homojen bir karışım elde etmek için 

iyice karıştırınız. 

 Karışımı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ile 

karıştırarak kaynama gözleninceye kadar 

ısıtınız. 

 

 Çözeltide kaynama zamanını tespit 

ediniz. 
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 Kaynama başladığı andan itibaren 2 dakika 

kaynatınız. 
 Saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Kaynatma işlemine son verip 10-12 damla 

metilen mavisi ilâve ediniz. 

 

 Pipet veya damlalık kullanınız. 

 Erleni çalkalayarak karıştırınız. 

 Karışımı numune çözeltisi ile renk maviden 

kırmızıya dönünceye kadar titre ediniz. 

 

 Büreti numune çözeltisi ile 

doldurunuz. 

 Titrasyon kurallarına uyunuz. 

 Titrasyonu 3 dakika içinde bitirmeye 

dikkat ediniz. 

 Titrasyona erlendeki renk kiremit 

kırmızısına dönünce son veriniz. 

 Harcanan numune çözeltisi hacmini 

kaydediniz. 

 Büret okumasını kuralına uygun 

yapınız. 

 Titrasyonda harcanan numune çözeltisi ile 

başlangıçta erlene konulan numune 

çözeltisi hacmini toplayınız. 

 Bulduğunuz toplam numune 

çözeltisinin hacim miktarını 

kaydediniz. 

 Tespit edilen numune çözeltisi hacminin 2-

3 ml eksiğini alarak titrasyonu 

tekrarlayınız. 

 Yukarıda belirtilen titrasyon 

işlemlerini aynen uygulayınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Formülü kullanınız. 

 Bulduğunuz değeri Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliği’nde belirtilen invert şeker 

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. Aşağıdaki araç gereçlerden hangisi balda invert şeker tayininde kullanılır? 

A) Erlen 

B) Beher 

C) Filtre kâğıdı 

D) Hepsi 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi invert şeker tayininde kullanılan çözeltilerden değildir? 

A) Fehling çözeltisi 

B) İyot çözeltisi  

C) Carrez çözeltisi 

D) Metilen mavisi çözeltisi 

 

3. İnvert şeker tayininde karışımın kaynatılma süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2 dakika 

B) 3 dakika 

C) 4 dakika 

D) 5 dakika 

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

 

4. İnvert şeker tayininde Fehling çözeltisinin ayarlanmasında erlene 5 ml Fehling-A, 5 

ml Fehling-B çözeltisi, 10 ml saf su ve ….. ml invert şeker çözeltisi karıştırılır.  

 

5. İnvert şeker tayininde Fehling çözeltisinin ayarlanmasında titrasyonda harcanan 

toplam ……………………… çözeltisi hacmi tespit edilir.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Fehling çözeltisinin ayarlanmasında titrasyon sonunu tespit etmek için karışımın 

üstteki duru kısmının rengine itibar edilmelidir. 

 

7. (   ) Numune çözeltisinin hazırlanmasında karışım üzerine metilen mavisi çözeltisi 

ilave edilip çalkalanır. 

 

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 balda sakkaroz tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Sizce bal üretiminde sakkarozu kullanmak doğru mudur? Her zaman baldaki 

sakkarozu tam tespit edebilmek mümkün müdür? 

 

4. BALDA SAKKAROZ TAYİNİ 
 

Arı çiçeklerden aldığı sakkarozu enzimatik olarak invert şekere dönüştürerek bal 

yapar; balda az miktarda sakkaroz da vardır. İyi bal kolay kolay kristalleşmez. Niteliği düşük 

olan balda sakkaroz oranı yüksektir ve kolay kristallenir. Sakkarozun baldaki miktarı, balın 

olgunlaşma derecesine ve nektarın bileşimine göre değişirken çok erken hasat edilen 

olgunlaşmamış ballar fazla miktarda sakkaroz ihtiva eder.  

 

Günümüzde en çok hile bala şeker şuruplarının katılması (tağşiş) veya arıların bal 

üretim sezonunda şekerle beslenmesi şeklinde yapılmaktadır. 

 

NOT: Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre sakkaroz miktarı çiçek ve salgı balında 

en fazla 5 g/100 g olmalıdır. 

 

Bu değer bazı ballarda istisna tutulmuştur. İstisna tutulan bal çeşitleri ve sakaroz 

değerleri Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

 

Bal çeşidi 
Sakaroz 

(en fazla) 

Yalancı akasya, adi yonca, Banksia meziesii çiçek balı, tatlı yonca, kırmızı 

okaliptüs, meşin ağacı ve narenciye ballarında 
15 g/100g 

Lavanta çiçeği ballarında 10 g/100g 

Kızıl çam Pinus brutia ve fıstık çamlarından Pinus pinea elde edilen salgı 

ballarında 
10 g/100g 

Tablo 4.1: İstisna tutulan bal çeşitleri ve sakaroz değerleri 

 

Sonuçta balda sakkaroz miktarının fazla çıkması arıların fazla şekerle beslendiği veya 

bala sakaroz şurubunu katıldığı anlamına gelir. Bunun sonucunda, mat renkli 

tanımlanamayan bir tatta ve kokuda bal oluşur. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Balda sakkaroz tayininde numune asidik ortamda hidroliz edilerek yapısındaki şekerin 

tamamı indirgenir. Faktörü bilinen Fehling çözeltisinin belli bir hacmi, şekerleri indirgenmiş 

numune çözeltisi ile metilen mavisi indikatörüne karşı titre edilir ve harcanan numune 

çözeltisi hacminden, baldaki toplam şeker yüzdesi bulunur. Bu değerden, invert şeker 

yüzdesinin çıkarılması ve aradaki farkın 0,95 çevirme faktörü ile çarpılması sonucu sakkaroz 

oranı hesaplanır. 

 

Üçüncü öğrenme faaliyeti uygulamasında bal numunesindeki invert şeker (glikoz, 

früktoz gibi) miktarını belirlemiştik. Fakat sakkaroz invert (indirgen) özellikte olmadığı ve 

fehlingi indirgemediği için belirlenememişti. Ancak balda bulunan sakkaroz inversiyona 

uğratılırsa invert şekere dönüşür ve fehlingi indirger. Bu nedenle bal numunesinde 

inversiyon işleminden sonra bulunan şeker, sakkaroz ile birlikte var olan bütün şekerlerdir. 

Yani toplam şekeri gösterir. 

 

Toplam şeker ile invert şeker arasındaki farkın 0,95 ile çarpılması sonucu sakaroz 

miktarı bulunur. Çünkü 1mol sakkaroz inversiyon sırasında 1mol su alır ve 95 g sakkarozdan 

100 g invert şeker oluşur. 

 

4.1. Kullanılan Araç Gereçler 
 

Balda sakkaroz tayini yapılırken aşağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 

 Erlen 

 Pipet 

 Bunzen beki 

 Manyetik karıştırıcı 

 Büret 

 Hassas terazi 

 Spatül 

 Beher 

 Mezür 

 Balon joje 

 Baget 

 Filtre kâğıdı 

 Huni 

 Su banyosu 

 

4.2. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

Balda invert şeker tayini yapılırken aşağıdaki çözeltiler kullanılmakta olup çözeltilerin 

hazırlanış şekilleri 3. Öğrenme Faaliyeti’nde anlatılmıştır. 

 

 Fehling A ve B çözeltileri 

 Metilen mavisi çözeltisi (% 0,2’lik) 

 Sodyum hidroksit çözeltisi (5 N) 
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 Carrez-I çözeltisi 

 Carrez-II çözeltisi 

 Standard invert şeker çözeltisi 

 Hidroklorik asit 

 Fenolftalein çözeltisi (% 0,5’lik): 0,5 g fenolftalein (C6H4OH) C2O2C2, 100 ml 

hacimce % 50’lik etil alkol-su karışımında çözülerek hazırlanır. 

 

4.3. Yapılışı 
 

Balda sakkoroz tayininin yapılışında laboratuvara gelen numune homojen hâle 

getirildikten sonra yeterli miktarlarda tartılarak 2 ayrı numune çözeltisi hazırlanır. Birincisi 

ile 3. Öğrenme Faaliyeti’nde gösterildiği şekilde invert şeker miktarı belirlenir. İkincisi 

numune çözeltisi ise inversiyona uğratıldıktan sonra aynı işlemler yapılarak toplam şeker 

miktarı belirlenir. Belirlenen toplam şekerden invert şeker miktarı çıkarılır ve bulunan değer 

0,95 katsayısı ile çarpılarak baldaki sakkaroz miktarı hesaplanır. 

 

 Fehling çözeltisinin ayarlanması: Öğrenme Faaliyeti 3’te gösterildiği şekilde 

yapılır. 

 Birinci numune çözeltisinin hazırlanması: Öğrenme Faaliyeti 3’te gösterildiği 

şekilde yapılır. 

 İkinci numune (İnversiyona uğratılmış) çözeltisinin hazırlanması: 

 

 Uygun bir behere analiz numunesinden 0,001 hassasiyetle 2 g tartılır. 

 Numune üzerine 80-100 ml saf su konarak iyice karıştırılır, bal çözülür.  

 Numune çözeltisi 250 ml’lik bir ölçülü balona jojeye aktarılır. 

 Üzerine 1 ml carrez-I ve 1 ml carrez-II çözeltisi ilave edilip çalkalanır. 

 Hacim saf su ile 250 ml’ye tamamlanarak balon alt üst edilip tam 

homojenlik sağlanır. 

 Carrez çözeltileri ilave edildiğinde oluşan çökmeler, kaba gözenekli filtre 

kâğıdından süzülür.  

 Süzüntüden 50 ml alınarak 100 ml’lik balon jojeye aktarılıp üzerine5 ml 

derişik HCl eklenir. 

 Karışım, 65- 67 °C ye ayarlanmış su banyosu içine yerleştirilir. 

 Kendi sıcaklığı banyonun sıcaklığına ulaşıncaya kadar arada bir 

bekletilerek karıştırılır. Karışımın sıcaklığı su banyosunun sıcaklığına 

ulaştıktan sonra ısıtma işlemine 5 dakika daha devam edilir.  

 Bu sürenin sonunda karışım hızla soğutulup üzerine 5-6 damla 

fenolftalein çözeltisi damlatılır. 

 Balondaki karışım hafif pembe bir renk elde edilinceye kadar 5 N NaOH 

ile titre edilir.  

 Çözeltinin hacmi saf su ile 100 ml’ye tamamlanır ve iyice karıştırılır. Bu 

çözelti deney çözeltisi olarak kullanılır. 

 

 Birinci titrasyon: Her iki numuneyede ayrı ayrı Öğrenme Faaliyeti 3’te 

gösterildiği şekilde yapılır. 
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 Esas titrasyon: Her iki numuneyede ayrı ayrı Öğrenme Faaliyeti 3’te 

gösterildiği şekilde yapılır. 

 Hesaplama:  

 Öncelikle her iki numune içinde ayrı ayrı elde edilen değerler 

kaydedilerek aşağıdaki formüle göre hesaplama yapılır.  

 

       50 x F 

İŞ= ───── 

        m x V 

 

İŞ: Numunedeki invert şeker yüzdesi (m/m) 

F: Fehling çözeltisinin faktörü (mg şeker/5 ml) 

m: Numune miktarı (g) 

V: Son titrasyonda harcanan numune çözeltisi hacmidir (ml) 

 

 Bal numunesinin sakkaroz içeriği kütlece yüzde cinsinden, aşağıdaki 

formüle göre hesaplanır;  

 

S ═ (İŞ2- İŞ1) x 0.95 

 

Burada: 

 

S: Sakkaroz yüzdesi (m/m), 

İŞ2: İkinci Numune (İnversiyona uğratılmış) çözeltisinin yüzde invert 

şeker içeriği % (m/m), 

İŞ1: Birinci Numune çözeltisinin yüzde invert şeker içeriği % (m/m), 

0,95 katsayısı sakkarozun mol kütlesinin, invert şekerin mol kütlesine 

oranıdır. 

 

Not: Faktör hesaplama veya numune çözeltisinin titrasyonu yapılırken, kaynama 

sonrasında karışımın rengi kırmızıya dönmez ise başlangıçta konulan invert şeker 

çözeltisinin veya numune çözeltisinin miktarı artırılmalıdır. Şayet metilen mavisi 

damlatıldıktan sonra karışımın rengi maviye dönmez ise bu durumda da başlangıçta 

konulan invert şeker veya numune çözeltisinin miktarı azaltılmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak balda sakkaroz tayini 

yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereç ve kimyasallar: Erlen, pipet, ısıtıcılı manyetik 

karıştırıcı, büret, hassas terazi, spatül, beher, mezür, balon joje, baget, filtre kâğıdı, huni, su 

banyosu, Fehling A çözeltisi, Fehling B çözeltisi, % 0,2’lik metilen mavisi çözeltisi, standard 

invert şeker çözeltisi,  carrez-I çözeltisi, carrez-II çözeltisi, % 0,5’lik fenolftalein çözeltisi, 

hidroklorik asit, 5 N sodyum hidroksit çözeltisi, bal numunesi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Analizde kullanılan kimyasal 

maddeleri ve çözeltilerini hazırlayınız. 

 Fehling çözeltisini ayarlayınız. 

 Bal numunesini analize hazırlayınız. 

Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 Behere 2 g numune tartıp üzerine 80-100 

ml saf su ekleyerek çözündürünüz. 

 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Bal numunesini cam baget kullanarak 

homojen bir karışım yapınız. 

 Numune çözeltisini 250 ml’lik balon jojeye 

aktarıp üzerine, 1 ml carrez I ve 1 ml carrez 

II çözeltisi ilâve ederek çalkalayınız. 

 Numune çözeltisini balonjojeye 

aktarırken huni kullanınız. 

 Çözeltiler iyice karışıncaya kadar 

çalkalayınız. 

 Balon jojeyi saf su ile çizgisine tamamlayıp 

alt üst ediniz. 

 Hacim çizgisini geçirmemeye özen 

gösteriniz. 

 Balon jojeyi alt üst ederken kapağını 

sıkıca kapatıp mutlaka işaret 

parmağınızla tutunuz. 

 Numune çözeltisini filtre kâğıdından 

süzünüz. 

 Basit süzme düzeneği kurarak 

kullanınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Süzüntüden 50 ml alıp, 100 ml’lik balon 

jojeye aktarınız. 

 Dökmeden aktarmak için huni 

kullanınız. 

 Üzerine 5 ml hidroklorik asit ekleyiniz. 

 Bullu pipet kullanınız. 

 Balon jojenin iç yüzeyine pipeti temas 

ettirilerek asidi ekleyiniz. 

 Karışımı 65-67 
o
C’ye ayarlanmış su 

banyosu içine yerleştiriniz. 

 

 Su banyosunun sıcaklığını ölçmeyi 

unutmayınız. 

 Su banyosunun sıcaklığının 70 oC’nin 

üzerinde olmamasına dikkat ediniz. 

 Balon jojeyi arada bir karıştırarak sıcaklık 

65-67 
o
C’ye ulaştıktan sonra 5 dakika 

bekletiniz. 

 Çözelti karışımının sıcaklığı su 

banyosu sıcaklığına ulaştıktan sonra 

saati ayarlamayı unutmayınız. 

 Karışımı çeşme suyu altında hızla 

soğutunuz. 

 

 Balon jojeyi musluk altından 

döndürerek eşit olarak soğutma 

yapınız. 

 Karışıma 5-6 damla fenolftalein damlatınız.  Hassas pipet veya damlalık kullanınız. 
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 Karışımı hafif pembe bir renk elde 

edilinceye kadar 5 N NaOH ile titre ediniz. 

 

 Titrasyon kurallarına uyunuz. 

 Hafif pembe renk oluşunca titrasyona 

son veriniz. 

 Çözelti hacmini saf su ile 100 ml’ye 

tamamlayıp iyice karıştırınız. 

 Hacim çizgisini geçirmeyiniz. 

 Balon jojeyi alt üst ederek karıştırınız. 

 250 ml’lik erlene, 5 ml Fehling A, 5 ml 

Fehling B, 10 ml saf su ve 5 ml numune 

çözeltisi koyup karıştırınız. 

 Ölçümleri hassas yapınız. 

 Homojen bir karışım elde etmek için 

iyice karıştırınız. 

 Karışımı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ile 

karıştırarak kaynama gözleninceye kadar 

ısıtınız. 

 

 Çözeltinin kaynama zamanını tam 

olarak tespit ediniz. 

 Kaynama başladığı andan itibaren 2 dakika 

kaynatınız. 
 Saati ayarlamayı unutmayınız. 
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 Kaynatma işlemine son verip 10-12 damla 

metilen mavisi ilâve ediniz. 

 

 Pipet veya damlalık kullanınız. 

 Erleni çalkalayarak karıştırınız. 

 Karışımı numune çözeltisi ile renk maviden 

kırmızıya dönünceye kadar titre ediniz. 

 

 Büreti numune çözeltisi ile 

doldurunuz. 

 Titrasyon kurallarına uyunuz. 

 Titrasyonu 3 dakika içinde bitirmeye 

dikkat ediniz. 

 Titrasyona erlendeki renk kiremit 

kırmızısına dönünce son veriniz. 

 Harcanan numune çözeltisi hacmini 

kaydediniz. 

 Büret okumasını kuralına uygun 

yapınız. 

 Titrasyonda harcanan numune çözeltisi ile 

başlangıçta erlene konulan numune 

çözeltisi hacmini toplayınız. 

 Bulduğunuz toplam numune 

çözeltisinin hacim miktarını 

kaydediniz. 

 Belirlenen numune çözeltisi hacminin 2-3 

ml eksiğini alarak titrasyonu tekrarlayınız. 

 Yukarıda belirtilen titrasyon 

işlemlerini aynen uygulayınız. 

 Hesaplama yapınız. 

 Formülü kullanınız. 

 Bulduğunuz değeri Türk Gıda Kodeksi 

Bal Tebliği’nde belirtilen sakkaroz 

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 balda sakkaroz tayininde kullanılan bir çözelti değildir? 

A) Standard invert şeker çözeltisi 

B) % 0,2’lik metilen mavisi çözeltisi 

C) 5 N sodyum hidroksit çözeltisi 

D) Rezorsin çözeltisi 

 

2. Balda sakkaroz tayininde aşağıdaki çözelti ikilisinden hangisi kullanılır? 

A) Fehling A çözeltisi-5 N sodyum hidroksit çözeltisi 

B) Carrez-I çözeltisi-0.1 N iyot çözeltisi 

C) % 0,5’lik fenolftalein çözeltisi- rezorsin çözeltisi 

D) Nişasta çözeltisi -% 0,2’lik metilen mavisi çözeltisi 

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 

 

3. Çok erken hasat edilen olgunlaşmamış ballar …………. miktarda sakkaroz ihtiva 

eder.  

 

4. Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre sakkaroz miktarı çiçek ve salgı balında en 

fazla …. g/100 g olmalıdır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Sonuçta balda sakkaroz miktarının fazla çıkması arıların fazla şekerle beslendiği 

veya bala sakaroz şurubu katıldığı anlamına gelir. 

 

6. (   ) Sakkoroz tayininde balın inversiyona uğratılmasına gerek yoktur. 

 

 

 

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. Aşağıdakilerden hangisinin hidrolizi ile ticari glikoz elde edilir? 

A) Fruktoz 

B) Protein 

C) Nişasta 

D) Yağ 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde balın sahte olduğunu gösterir? 

A) Bala sakkaroz katmak 

B) Bala nişasta içeren ürünler katmak 

C) Arıyı glikozla beslemek 

D) Hepsi 

 

3. Aşağıdaki analizlerin hangisinde fiche metodu uygulanır? 

A) Balda ticari glikoz tayini 

B) Balda dekstrin tayini 

C) Balda sakkaroz tayini 

D) Balda invert şeker tayini    

 

Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Toplam şeker ile invert şeker arasındaki farkın ………….. ile çarpılması sonucu 

sakaroz miktarı bulunur. 

 

5. Fiche metodunda bal numunesinde……..veya……………. rengin oluşması balda 

ticari glikoz olmadığı anlamına gelir.  

 

6. Dekstrin tayininde bal çözeltisi…………………..ısıtılarak çözünmesi sağlanır.  

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

7. (   ) İyot metodunda rezorsinin eklenme anından itibaren 1 dakikalık süre içinde kiraz 

kırmızımsı bir rengin oluşması bala ticari glikoz ve/veya invert şeker katıldığını 

gösterir.   

 

8. (   ) Dekstrin tayininde şahit olarak başka bir tüpe 5 ml saf su ve 0.25 ml 0.1 N iyot 

çözeltisi eklenerek iki tüpteki renk karşılaştırılır.  

 

9. (   ) Fehling çözeltisinin ayarlanmasında karışım kaynamaya başladığı andan itibaren 

20 dakika daha devam edilir. 20 dakikanın sonunda ısıtmaya son verilir. 

 
10. (   ) Sakkaroz tayininde birinci titrasyon, büretteki deney çözeltisi ile renk maviden 

kiremit kırmızısına dönünceye kadar titre edilir.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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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 B 

3 C 

4 İyot, 4-5 

5 Kırmızıdan 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 1 

4 
Sarı-

kahverengi 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 B 

3 A 

4 15 

5 İnvert şeker 

6 Doğru 

7 Yanlış 

 

ÖÖĞRENME FAALİYETİ-4’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 Fazla 

4 5 

5 Doğru 

6 Yanlış 

N K 

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 0,95 

5 
Sarı veya hafif 

pembe 

6 Su banyosunda 

7 Yanlış 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 
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