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1. ASĐT VE BAZ NEDĐR? 
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       Asit ve bazlar canlı organizmalarda önemli işlevleri olan maddelerdir. Asitlerin ve 
bazların çoğu oldukça tehlikeli ve tahrip edici maddelerdir; bunlar proteini çözerek 
dokuyu tahrip ederler. Örneğin, derişik sülfürik asit kuvvetli bir asittir, suyu tutma 
özelliğine sahiptir. Eğer sülfürik asit canlı bir dokunun üzerine dökülürse çok kısa 
süre içinde o doku tahrip olur. Derişik bazlar da hücre duvarlarının (zar) yapımında 
rol alan yağlar ile reaksiyona girerek bu zarları asitlerden daha çok tahrip ederler. 
Örneğin, çamaşır yıkamada kullanılan bazı tür sabunlar ve deterjanlar baz içerirler. 
Yün ve ipek içeren elbiseler bu tür sabun ve deterjan ile yıkandıkları zaman, temizlik 
maddesinin içindeki bazlar yün ve ipek liflerinin kısalmasına ve kısmen de olsa 
çözülmelerine sebep olacaktır. Asitler suda çözündükleri zaman elektriği ileten 
çözeltiler elde ederiz. Asitler çinko, magnezyum gibi elementler ile reaksiyona girerek 
reaksiyon sonunda hidrojen gazı çıkmasına neden olurlar. Asitlerin tadı ekşidir ve 
mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Bazlar da suda çözündükleri zaman 
elektriği ileten çözeltiler oluştururlar. Bazların tadları 
acıdır ve ellendikleri zaman kayganlık hissi verir. Bazlar kırmızı turnusol kağıdını 
maviye çevirirler. Bazlar asitler ile reaksiyona girerek birbirlerinin özelliklerini nötralize 
ederler. Örneğin, mide hastalıkları ile ilgili ilaçlar bir baz olan bikarbonat (HCO3

- ) 
içerirler. Bu baz midede bulunan hidroklorik asiti nötralize ederek kişiye rahatlama 
hissi verir. 
 
Çizelge :Günlük Hayatımızdaki Bazı Bazlar ve Asitler. 
 
Asitler                       Formülü                    Yer 
Hidroklorik asit           HCl                         Mide özsuyu 
Sitrik asit                     C6 H8 O7                 Limon suyu 
Fosforik asit                H3 PO4                    Coca-Cola gibi içecekler 
Asetik asit                   CH3 COOH           Sirke 
Karbonik asit              H2 CO3                    Gazoz 

Tartarik asit                 C4 H6 O6                 Şarap 
 

Bazlar                       Formülü                     Kullanım Yeri 
Amonyak                   NH3                           Gübre yapımı 
Sodyum hidroksit      NaOH                        Sabun yapımı 
Sodyum bikorbonat   NaHCO3                   Cam yapımı, gübre yapımı 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Arhenius'a Göre Asit-Baz Tanımı :  
 
Asit : Sulu çözeltilerinde ortama H+ (proton) verebilen maddelerdir. 
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HCl(g) H+
 (suda) + Cl-1(suda) 

 
Baz: Sulu çözeltilerinde ortama OH-1 iyonu verebilen maddelere baz denir.  
 
KOH(k) K+1

(suda) + OH-1
(suda) 

 
Lowry-Bronsted'e Göre Asit-Baz Tanımı : 
 
Ortama proton verebilen maddelere asit ve bu protonu kabul eden (alan) maddelere 
baz denir.  
 
H2O + NH3 NH+

4 + OH- 
asit1 baz2 asit2 baz1  
proton veren her madde bu protonu alan başka bir maddeyle çift oluştururlar. Bu asit-baz  

çiftine konjuge asit-baz çifti denir.  
 
Ametal oksitleri (CO2, SO2, SO3, N2O5) asit özelliği gösterir, çünkü bu maddeler suda 
çözündüğü zaman asit oluştururlar.  
 
SO3(g) + H2O(s) H+ (suda) + SO4

-2
(suda) 

 
Metal oksitleri ise ( K2O, MgO, BaO) bazik özellik gösterirler. Bu maddelerde suda 
çözündüğü zaman ortama OH- iyonu verirler. 
 
K2 O(k) + H2O(s) 2K+(suda) + OH-(suda)  
 
Lewis Asit-Baz Tanımı : Elektron çifti alabilen maddeler asit, elektron çiftini verebilen 
maddeler ise bazdır. 
 
 

Asitlerin Özellikleri :  

1- Ekşi bir tada sahiptirler.  
2- Đndikatörlerin rengini değiştirirler. (Asitler litmus kağıdını kırmızıya çevirirler).  
3- Bazlarla reaksiyona girdiklerinde tuz ve su oluştururlar. Bundan başka çok çeşitlilik 
gösteren başka özellikleri de bulunur. Bu spesifik özellikler, anyon muhtevası ve ayrılmamış 
molekülerden dolayı olur. Çeşitli asitlerin molekülleri, çözeltiye farklı miktarda serbest 
Hidrojen bırakma eğilimindedirler.  

 

 

 

 

Bazların Özellikleri : 

1- Acı tada sahiptirler.  



 5 

2- Kaygan hissiyatı verirler.  
3- Đndikatörlerin rengini değiştirirler. (Litmus kağıdını mavi yaparlar).  
Amonyum hidroksit, zayıf bir bazdır ve çökeltiye az miktarda hidroksit iyonu bırakırlar. 
Güçlü baz ve zayıf  baz durumu da asitlerde olduğu gibidir.  
 
 
pH  Kavramı  
 

pH suyun asitlik veya bazlık durumunun bir ölçüsüdür ve logaritmik bir ölçüdür. Saf 
su H ve OH iyonları açısından dengelidir ve PH değeri 7’dir.  

 
PH<7 ise  asidik  ,   PH>7 ise  baziktir. 
 
PH  H+ iyonlarının elektrik potansiyellerine bağlı olarak veya renk indikatörleri ile 

ölçülebilir.Düşük PH’lı sular çoğunlukla, hız kısıtlayıcı reaksiyon olan katot reaksiyonunu 
kolaylaştırıp, korozyonu artırır. Bu parametre içme suyunun güvenliği hakkında direk bilgi 
vermez. Düşük pH ve aynı zamanda düşük TDS ‘li sular korozif olduğu için borulardaki 
birtakım zehirli metalleri çözebilir. Yüksek pH ‘a sahip sularda da pH’ı yükselten 
kimyasalların zararlı olup olmadığı belirlenmelidir.  
pH: hidrojen iyon konsantrasyonu veya sudaki hidrojen potansiyeli.  
 
 
pH’ın asitlik ve alkalilikle ilişkisi  
 

Asidite,alkalinite ve pH derecesi ayrı ayrı şeylerdir. Mesela hidroklorik asidin, sülfirik 
asidin ve hidroklorik asidin 0.1 normal eriyiklerinin (1 litre suda 1 litre eşdeğer gram ağırlıkta 
asit bulunan eriyik normal eriyiktir.) asiditesi birbirinin aynıdır. Halbuki bu eriyiklerin pH 
değerleri farklı ve sırasıyla 1.08, 1.20,2.889’dur. Asitlik bir yetenek faktörü olup bazları 
nötürleştirmek kapasitesi olarak belirlenir; aynı şekilde alkalilikte bir yetenek faktörüdür ve 
asitleri nötrleştirme kapasitesidir. Halboki pH değeri aksine bir şiddet, yoğunluk faktörü olup 
hidrojen iyonlarının konsantrasyonunu gösterir. PH değeri asitlik ve alkalilik aktivitesinin 
(faaliyet derecesinin) bir ölçüsüdür.  

Alkalilik bir sudaki HCO3, CO3  ve OH köklerinin toplamının me/lt veya mg/lt 
cinsinden eşdeğeri kalsiyum karbonat olarak verilmektedir. Asitlik de aynı şekilde sudaki  
SO4,CI,NO3 ve diğer asit köklerinin toplamına karşı gelen eşdeğer CaCO3 miktarını me/lt 
veya mg/lt cinsinden göstermektedir.  
Yani alkalilik ve asitlik terimleri eriyikte mevcut HCO3 ve SO4 gibi birçok köklerin ağırlığını 
göstermekte fakat bunların hiçbiri eriyiğin kimyasal aktivitesi hakkında fikir vermemektedir. 
Halbuki pH , eriyiğin kimyasal aktivitesinin bir ifadesidir; zira eriyik ne kadar aktif ise o 
kadar çok iyonize olacak ve içindeki H+ iyonu miktarıda ona göre artacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
Çizelge : Günlük Hayatımızdaki Bazı Maddelerin pH Değerleri. 
 
Çözelti                                                                        pH 
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Hidroklorik asit (0,1 M) ............................................  1 
Mide suyu .................................................................. 1.0 - 3.0 
Sitrik asit (limon suyu) ...............................................2.2 
Asetik asit (Sirke) .......................................................2.9 
Karbonik asit (Gazoz) ................................................ 3.8 
Domates suyu ............................................................ 4.2 
Kahve ......................................................................... 5.0 
Đdrar ........................................................................... 6.0 
Yağmur suyu ..............................................................6.2 
Süt ............................................................................. 6.5 
Saf su ......................................................................... 7.0 
Tükürük ......................................................................7.2 
Kan ............................................................................ 7.4 
Magnezyum hidroksit (Ülser ilacı) ............................10.5 
 

2.ĐNDĐKATÖRLER  
   
Çözeltinin pH’sına bağlı olarak renk değiştiren kompleks yapıdaki organik bileşiklere 
indikatör denir. Bu tür çözeltiler titrasyonun bitiş noktasını saptamak  amacıyla kullanılır. 
Đndikatörleri asit baz, redoks ve çöktürme indikatörleri olarak ayırabiliriz.  
 
 BAZI  ĐNDĐKATÖRLERĐN RENKLERĐ 

 

 
 
Asit- Baz Đndikatörleri  
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Asit Baz indikatörleri zayıf asit veya zayıf bazdırlar. Genelde indikatörle HIn sembolü ile 
gösterilirler. Bu indikatörlerin ayrışma tepkimeleri yazılacak olursa;  
   

 
   
Örneğin metil kırmızısı [HIn] formundayken kırmızı, disosiye olduktan sonra [In- ] formunda 
ise sarı renktedir.  
 

 
 
 
 
 
Le Chatelier prensibine göre H+ konsantrasyonun artması, dengenin sola kaymasına neden 
olur ve bu nedenle HIn’ın kırmızı rengi (asit rengi ) gözlenir. Bunun tersi olarak da OH-  (baz) 
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eklenmesi ile H+ konsantrasyonu azalacağı için denge sağa kayacak ve In- rengi (baz rengi) 
olan sarı renk gözlenecektir.  
   
Diğer bir gösteriş şekli ile  
   

 
   

 
   
Eğer pH = 5 ise [H+] derişimi 10-5 olacağından bunuda formüldeki yerine koyarsak eğer  
   
   

 
 
 

 
 
 
olacaktır. Bu da [HIn] derişiminin   [In- ] derişiminden 100 kat fazla olacağını ve bu nedenle 
HIn rengi olan kırmızı rengin gözlenecegini gösterir.  
   
 
Herhangi bir deney sırasında Asit-Baz indikatörü şeçilirken aşağıdaki kurallara dikkat 
edilmesi gerekmektedir:  
   
 

• Deney sırasında eklenen indikatör miktarı 2 damladan fazla olmamalıdır. Çünkü bazı 
titrantlar indikatörlerle reaksiyona girip rengini değiştirebilir. Bu ihtimali göz ardı 
edebilmek için eklenen indikatör hacmi çok az olmalıdır.  

• Titrasyon sırasında, indikatörün ilk renk değiştirdiği görüldüğü anda titrasyon 
bitirilmelidir.  

• Deney sırasında şeçilecek olan indikatörün renk değiştirme pH’sı titre edilen 
çözeltilerin eşdeğerlik pH’sına uymalıdır.  

• Özellikle metil oranj ve metil kırmızısı indikatörleri sıcak çözeltilerin titrasyonunda 
kullanılmamalıdır. Çünkü bu indikatörlerin görülebilen renk değişiklikleri sıcaklık 
artması ile daha düşük pH’lara kayar.  
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Bazı indikatörlerin hazırlanışı 
Đndikatör  pH 

aralığı  
Asit 
Rengi  

Baz 
Rengi  

Đndikatör  
Derişimi 
(g/100mL)  

Çözücüsü  

Timol Mavisi  1.2 - 2.8  Kırmızı  Sarı  0.1  %95 Etanol  
Metil Sarı  2.9 – 

4.0  
Kırmızı  Sarı  0.5  %95 Etanol  

Bromfenol Mavi  3.0 – 
4.6  

Sarı  Mavi  0.04  %20 Etanol  

Metil Oranj  3.1 - 4.5  Kırmızı  Sarı  0.1  Su  
Bromkrezol Yeşili  3.8 - 5.5  Sarı  Mavi  0.02  %95 Etanol  
Bromfenol Kırmızısı  5.2 – 

7.0  
Sarı  Kırmızı  0.04  7.8 ml 0.01 N NaOH + 

su  
p-nitrofenol  5.6 – 

7.6  
Renksiz  Sarı  0.25  %50 Etanol  

Metil Kırmızısı  4.2 – 
6.3  

Kırmızı  Sarı  0.1  %95 Etanol  

Nitrazin Sarısı  6.0 – 
7.0  

Sarı  Mavi  0.1  Su  

Bromtimol Mavi  6.0 – 
7.6  

Sarı  Mavi  0.1  %50 Etanol  

Fenol Kırmızısı  6.4 – 
8.0  

Sarı  Kırmızı  0.1  Su  

Nötral Kırmızısı  6.8 – 
8.0  

Kırmızı  Sarı  0.1  70 ml %95 Etanol + su  

Krezol Kırmızısı  7.2 – 
8.8  

Sarı  Kırmızı  0.1  Su  

Timol Mavi  8.0 – 
9.6  

Sarı  Mavi  0.1  %95 Etanol  

*Fenolftalein  8.3–
10.0  

Renksiz  Kırmızı  1.0  %50 Etanol +0.0.1 N 
NaOH  

 Timolftalein  9.3–
10.5  

Renksiz  Mavi  0.1  %95 Etanol  

Alizarin Sarısı  10.0-
12.1  

Sarı  Viyole  0.1  su  

   
*Fenolftalein : 1 g fenolftalein %50 Etanol’ de çözündükten sonra, nötralleştirmek amacı 
ile hafif pempe oluncaya kadar üzerine 0.01 N NaOH eklenir. Bu pempe rengin 1-2 damla 
0.01 N HCl asit çözeltisi eklendiği zaman kaybolması gerekmektedir. 
   
Karışık Đndikatörler  
   
Bazı titrasyonlarda daha hassas sonuç alabilmek için, daha dar pH aralığında titrasyonun 
gerçekleşmesi istenir. Bu nedenle uygun iki indikatör karıştırılarak çok yakın pH aralığında 
renk değiştiren bir karışım elde edilir. Örneğin Metilen mavisi-metilen kırmızısı (tashiri 
indikatörü) pH 5.45 ile 5.5 gibi dar bir alan içerisinde viole renginden yeşile döner.   
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Đndikatörler  
**Konsantrasyon 

(g/100mL)  Çözücüsü  Asit Rengi  Baz Rengi  
Geçiş 
 pH'sı  

Geçiş 
Rengi 

I  II  I  II                 

Metil sarısı  *Metilen mavisi  0.05  0.05  %95 Etanol  Mavi,viyole  Yeşil  3.2  Viole  

Metil oranj  Ksilen cyanol  0.02  0.28  %50 Etanol  Kırmızı  Yeşil  3.9  Gri  

Metil oranj  *Đndigo karmin  0.1  0.25  Su  Viyole  Sarı,yeşil  4.1  Gri  

Bromkresol yeşili  Metil oranj  0.1  0.02  Su  Portakal  Koyu yeşil  4.3  Açık yeşil 

Bromkresol yeşili  Metil kırmızısı  0.075  0.05  %95 Etanol  Şarap kırmızısı  Yeşil  5.1  -  

Metil kırmızısı  *Metilen mavisi  0.1  0.05  %95 Etanol  Kırmızı,viyole  Yeşil  5.4  Kirli mavi 

Bromkresol yeşili  Klorfenol kırmızısı  0.05  0.05  Su  Sarı,yeşil  Mavi,viyole  6.1  -  

Bromkresol moru  Bromtimol mavisi  0.05  0.05  Su  Sarı  Viyole,mavi  6.7  Viole  

Nötral kırmızısı  Metilen mavisi  0.05  0.05  %95 Etanol  Viyole,mavi  Yeşil  7.0  -  

Bromtimol mavisi  Fenol kırmızısı  0.05  0.05  Su  Sarı  Koyu viyole  7.5  Açık viole 

Kresol kırmızısı  Timol mavisi  0.025  0.15  Su  Sarı  Viole  8.3  Pembe  

Fenolftalein  *Metil yeşili  0.033  0.067  %95 Etanol  Yeşil  Viole  8.9  Gri,mavi  

Fenolftalein  Timol mavisi  0.075  0.025  %50 Etanol  Sarı  Viole  9.0  Yeşil  

Fenolftalein  Timolftalein  0.1  0.1  %95 Etanol  Renksiz  Viole  9.9  -  
Fenolftalein  Nil mavisi  0.033  0.133  %95 Etanol  Mavi  Kırmızı  10.0  Viole  

    
* işaretli olan çözeltiler kahverengi cam şişede saklanmalıdır.  
     
** Her bir indikatör için ayrı ayrı g/100 mL’lik çözelti hazırlanır ve bu karışımlardan 
 
 
 

Đndikatörler  
          I                           II  

Karışım Oranlar  
(VI / VII)  

Metil oranj  *Đndigo karmin  1/1  

Fenolftalein  Timol mavisi  3/1  

Bromkresol yeşili  Metil kırmızısı  3/1  

Nötral kırmızısı  Metilen mavisi  1/1  

Bromtimol mavisi  Fenol kırmızısı  1/1  

Kresol kırmızısı  Timol mavisi  1/3  

Fenolftalein  Nil mavisi  1/2  

Metilen Kırmızısı  Metilen Mavisi  1/1  
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Çöktürme Đndikatörleri  
   
Az bir miktarda çözeltiye ilave edilen iyon, eşdeğerlik noktasında, çöktürücü reaktifin 
aşırısı ile renkli bir tuz oluşturur. Bu tür indikatörlere en güzel örnek, Mohr medotu ile 
Cl tayininde kullanılan potasyum kromattır.  
  
  
  

 
    
 
REDOKS ĐNDĐKATÖRLERĐ 
 
Redoks titrasyonlarında ekivalans noktası potasyum permanganat veya iyot 
çözeltilerinin kullanıldığı durumlarda gözle saptanabilir ancak seryum (IV) nitrat 
çözeltisi veya benzer renksiz ayarlı çözeltilerinin kullanıldığı durumlarda 
eşdeğerlik noktasının gözle saptanması imkansızdır. Eğer kullanılan çözeltiler 
seyreltik ise yine eşdeğerlik noktasında oluşan renk dönümü doğru olarak 
saptanamaz. Bu nedenle yükseltgenmiş durumdaki renkleri ile indirgenmiş 
durumdaki renkleri farklı olan maddeler kullanılır. Redoks indikatörü diye 
adlandırılan bu maddeler asit karşısında ayarlı çözeltinin aşırısında dayanıklı 
olmalı ve titrasyon  ortamındaki diğer maddeler le reaksiyon vermemelidir. 
Ekivalens noktasına ulaşıldığında ayarlı çözeltinin aşırı duruma geçmesinde 
redoks indikatörleri ayarlı çözelti ile reaksiyon vererek indirgenirler veya 
yükseltgenirler ve yapılarındaki bu değişiklik rengin değişmesine neden olur. 
Renk dönümü her indikatör için karakteristik olan belirli bir redoks potansiyeli 
alanında oluşur. Bu alan asit-baz indikatörlerindeki pH alanı ile 
karşılaştırılabilir. Uygun redoks indikatörü olarak titre edilen örnekteki 
maddeye ait redoks potansiyeli alanına mümkün olduğu kadar yakın bir alanda 
renk dönümü veren indikatör seçilir. Redoks titrasyonlarında redoks indikatörü 
olarak en fazla ferroin , difenil amin /H2SO ve etoksikrisiodin kullanılır. Ferroin 
o-fenantrolin hidroklorür ve demir(II) hekzamin  kompleksi yapısında bir 
maddedir. Ferroin kolayca mavi renkli demir(III) kompleksi şekline 
oksitlenebilir. Reaksiyon tersinir olarak yürümektedir.   
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pH indikatör  kağıtları ve stripleri 

 
 
Sıvı pH Đndikatörleri 
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Deney hakkında ön bilgi 
 
           Karalahanayı kaynatıp suyunu aldığımızda, bu su bir turnusol kağıdı gibi işlev 
görüyor. Yani asidik özellikte madde attığımızda farklı, bazik özellikte madde attığımızda 
farklı renge dönüyor. Bunun nedeni kara lahana suyu da bir çeşit indikatördür. 
           Kara lahana suyu mor renklidir. Bu mor rengin kaynağı, içerdiği “antosiyanin” denilen 
bir pigmenttir. Eğer kara lahana suyuna asidik bir madde (havuç suyu gibi) eklenirse, 
karışımın rengi kırmızıya; bazik bir madde (deterjan gibi) eklenirse, yeşile döner. Neredeyse 
tüm indikatörler gibi kara lahana suyu da, pH değişimi ile (ortamdaki H+ veya OH- 
iyonlarının miktarının değişmesi ile) ışığı farklı dalga boylarında yansıtır. Renk değişimi 
gözlemlememizin sebebi budur. Bazik bir madde eklendiğinde antosiyanin OH- kazanırken; 
asidik madde eklendiğinde ise hidroksit iyonlarını kaybeder. Bu değişiklikler, ışığın değişik 
dalga boylarında yansımasına ve bizim kara lahana suyunu kırmızı ya da yeşil görmemize 
sebep olur. 
 

         Antosiyaninler ve antosiyanidinler 
 

             Antosiyaninler, kırmızı-mavi bitki pigmentlerinin büyük bir grubudur. Antosiyaninler, 
tüm gelişmiş bitkilerde, çoğunlukla çiçeklerde ve meyvelerde fakat aynı zamanda, 
yapraklarda, gövdelerde ve köklerde oluşur. Bu bölümlerde, hücre çepherinde baskın olarak 
bulunurlar. Oranları oldukça büyüktür: örneğin, bir kilogram böğürtlen yaklaşık 1.15 gram 
içerir, ve kırmızı ve siyah baklagiller familyasına ait tohum veya bitkilerde, gramında 20 mg 
içerebilir.  

Antosiyaninlerin renkleri yapıya bağlıdır, fakat ayrıca meyvenin asitliğine de bağlıdır. Çoğu 
antosiyanin asidik koşulda kırmızı olur ve düşük asili koşulda maviye döner.  

Kimyasal olarak antosiyaninler, şekersiz antosiyanidin aglikona ve antosiyanin glikozitle 
bölünürler. Bunlar, gıda katkı maddesi olarak kullanılırlar, 163 E numaralarıdır.  

Yapısı  

500'ün üzerinde antosiyanin bitkilerden izole edilmiştir. Bunların temel yapı taşı flavilyum 
iyonudur. (Bak Şekil 2).  

 
 

Şekil. 2 : Flavilyum iyonu, antosiyaninlerin temel yapıtaşı.  
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Şekil 2' de gösterildiği gibi, flavilyum iyonunun 7 farklı yan gurubu vardır. Bu yan guruplar, 
hidrojen atomu, hidroksit atomu veya metoksi gurubudur. 

 

Tablo 1 : Antosiyaninlerin ana grupları ve Şekil 2'de gösterildiği gibi R1-R7 yan 
gurupları 

Antosiyanidin  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Ana 
renk  

E-
numarası  

Apigeninidin -H -OH -H -H -OH -H -OH turuncu   

Aurantinidin -H -OH -H -OH -OH -OH -OH turuncu   

Capensinidin -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OCH3 -H -OH mavimsi-
kırmızı 

  

Cyanidin -OH -OH -H -OH -OH -H -OH morumsu 
kırmızı 
renk 

E163a 

Delphinidin -OH -OH -OH -OH -OH -H -OH pembe, 
mavi 

E163b 

Europinidin -OCH3 -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH mavimsi 
kırmızı 

  

Hirsutidin -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OCH3 mavimsi-
kırmızı 

  

Luteolinidin -OH -OH -H -H -OH -H -OH turuncu   

Pelargonidin -H -OH -H -OH -OH -H -OH turuncu, 
somon 

E163d 

Malvidin -OCH3 -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH pembe E163c 

Peonidin -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OH morumsu 
kırmızı 
renk 

E163e 

Petunidin -OH -OH -OCH3 -OH -OH -H -OH pembe E163f 

Pulchellidin -OH -OH -OH -OH -OCH3 -H -OH mavimsi-
kırmızı 

  

Rosinidin -OCH3 -OH -H -OH -OH -H -OCH3 kırmızı   

Triacetidin -OH -OH -OH -H -OH -H -OH kırmızı 
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*Kara lahanada değişik pH’ larda ortaya çıkan renkler,      

                                                                                    *Bazı yenilebilen bitkilerin antosiyanin içeriği 
 

pH  

 
Renk 

 
    1 Kırmızı 

 
   2 2 Pembe kırmızı 

 
   3 Pembe 

 
   4 Koyu pembe – mor 

 
   5 Mor 

 
   6 Mor – mavi 

 
   7 Mavi 

 
   8 Mavi – yeşi l 

 
  9 Yeşil 

 
  10 Koyu yeşil – sarımsı 

 
  11 Açık yeşil – sarı 

  12 Sarı 

 
 
 

Gıda maddesi  100 g gıdadaki antosiyaninin 
mg cinsinden değeri  

patlıcan (egg plant)  750  

black currant  130-400  

böğürtlen  83-326  

çayüzümü  25-497  

kiraz  350-400  

chokeberry  200-1000  

yabanmersini  60-200  

elderberry  450  

portakal  ~200  

turp  11-60  

ahududu  10-60  

frenk üzümü  80-420  

kırmızı grape  30-750  

kırmızı soğan  7-21  

kırmızı şarap  24-35  

çilek  15-35  
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 Kullanım  

Antosiyaninler,suda çözünebilen güçlü renklerdir ve tarihten beri gıdayı renklendirmek 
amacıyla kullanılır. Küçük sulu ve taneli meyvelerin ekstraktları, renkli içeceklerde, 
pastalarda ve diğer gıdalarda kullanılır. Antosiyaninlerin gıdalarda kullanılmasında bazı 
sakıncalar bulunmaktadır.  

Antosiyaninler suda çözülebilir, ki bu kullanımını kısıtlar, pH'ya bağlıdır. Asitlik değiştiğinde 
rengi değişir. Örneğin, kımızı lahananın rengi sirke veya diğer asitler eklendiğinde değişir. 
Diğer bir yandan, aliminyum tavada pişirildiğinde, daha alkali bir ortam oluşur ve renk 
pembeden maviye dönüşür.  

Renk, sıcaklık, oksijen, UV-ışığı ve farklı kofaktörlerden etkilenir. Sıcaklık, flavilyum 
iyonunu parçalayabilir, ve bu rengin kaybolmasına neden olur. Sıcaklık aynı zamanda, 
antosiyoninlerin içinde kalan şekerden dolayı Maillard reaksyonları na neden olur. Işık da 
benzer etkiye sahiptir. Oksijen, antosiyaninleri parçalayabilir, bu gerçekleştiğinde, peroksitler 
ve vitamin C gibi diğer reaktifler okside olur. Bitkinin ve gıdanın içerisindeki birçok bileşik 
antosiyaninler ile etkileşir ve parçalanır, değişir ya da rengi azalır. Elmadaki kuinonlar, 
örneğin, çileklere şeker eklenmesi rengin kararlılığını arttırır iken, antosiyaninlerin 
parçalanmasını arttırır 

Aktivite ve toksidite  

Antosiyaninler, gıda renklendirmede kullanıldığında toksik değildir ve çilekler ve diğer 
antosiyoninli meyveler tüketildiğiv zaman sınırı aşmayabilir. Yüksek konsantrasyonda 
antosiyanin karışımları, gıda ilavesi olarak satılır, bunlar iyi sindirilemezler.  

Antosiyaninlerin antioksidan olarak sağlığı desteklediğini gösteren belirtiler vardır ki kronik 
kalp hastalıklarının riskini azaltır, görsel aktiviteyi ve antiviral aktiviteyi geliştirir. Bununla 
birlikte bu iddalar bilimsel olarak kanıtlanamamıştır. Antosiyaninler önemli antioksidanlardır, 
fakat bunların insan sağlığına etkisi tam anlaşılamamıştır.  
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               DENEY 

 
 
DENEY ADI :  Kara lahanayı indikatör olarak kullanmak, 
  
DENEYĐN AMACI : Đndikatör kavramının incelenmesi 
  
DENEYDE KULLANILAN MALZEMELER :  

- Kara lahana               - Sodyum hidroksit 
- Sıcak su                     - Tüplük  
- Limon                        -1 adet huni 
- Süzgeç kağıdı            -Sirke 
- Tuz ruhu                    -10 adet deney tüpü 

      -     Sodyum bikarbonat    -Saf su 
       
 
DENEYĐN YAPILIŞI 

 
Günlük hayatta kullandığımız bazı maddelerin asit mi yoksa baz mı olduğunu saptamak için 
kırmızı lahana suyu kullanabiliriz. Kırmızı lahana yapraklarını küçük küçük parçalanır.Bu 
parçalar bir tencereye konur ve üzerine yeterli miktarda kaynar su dökülür. Yarım saat kadar 
soğuması beklenir. Tenceredekileri süzgeçten geçirir ve lahana suyunu 7 ayrı deney tüpüne 
yaklasık 15’er ml eklenir.Beherlerden birini referans için kullanıyoruz. Diğer  beşine sırayla  
limon, üzüm sirkesi, tuz ruhu (HCl), sodyum bikarbonat (kabartma tozu) ve sodyum hidroksit 
ekliyoruz. Renk değişimlerini not ediyoruz.  
 
 

     
 
 
 
 
 
      Lahananın suyunu salmasıyla elde ettiğimiz çözeltide antosiyanin indikatörü 
vardır. Rengi, asit çözeltide kırmızı, hafif alkalin çözeltide mor-yeşil, yüksek alkalin 
çözeltide ise sarıdır. 
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    SONUÇ :  
          Kara lahana suyu mor renklidir. Bu mor rengin kaynağı, içerdiği “antosiyanin” denilen 
bir pigmenttir. Eğer kara lahana suyuna asidik bir madde (havuç suyu gibi) eklenirse, 
karışımın rengi kırmızıya; bazik bir madde (deterjan gibi) eklenirse, yeşile döner. Neredeyse 
tüm indikatörler gibi kara lahana suyu da, pH değişimi ile (ortamdaki H+ veya OH- 
iyonlarının miktarının değişmesi ile) ışığı farklı dalga boylarında yansıtır. Renk değişimi 
gözlemlememizin sebebi budur. Bu değişiklikler, ışığın değişik dalga boylarında yansımasına 
ve bizim kara lahana suyunu kırmızı ya da yeşil görmemize sebep olur. 
         Sonuç olarak Asitlik ve Bazlık kavramının kara lahananın limon, sirke, tuz ruhu(HCl), 
sodyumhidroksit ve sodyum bikarbonat kullanarak renk değişimlerinin meydana geldiği 
gözlemlendi. 
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