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ÇÇALIALIŞŞMA TAKVMA TAKVĐĐMMĐĐ
�� 29 Eyl29 Eylüül 2006:l 2006: GRUP OLUGRUP OLUŞŞTURULMASI TURULMASI 

ÖÖğğrenciler proje renciler proje üüzerinde zerinde ççalalışışmak istedimak istediğği arkadai arkadaşşlarlarııyla takyla takıım olum oluşşturdular.Prof. Dr. turdular.Prof. Dr. ĐĐnci nci 
MORGMORGĐĐL proje hedef sorusu belirleme tarihini verdi ve L proje hedef sorusu belirleme tarihini verdi ve ööğğrenciler o tarihe kadar renciler o tarihe kadar üçüç tane tane 
proje hedef sorusu buldular.proje hedef sorusu buldular.

�� 13 Ekim 2006:13 Ekim 2006: PROJE HEDEF SORUSU BELPROJE HEDEF SORUSU BELĐĐRLENMESRLENMESĐĐ
ÖÖğğrenciler bulduklarrenciler bulduklarıı proje hedef sorularproje hedef sorularıınnıı Prof. Dr. Prof. Dr. ĐĐnci nci MORGMORGĐĐL'eL'e verdiler ve iverdiler ve iççlerinden bir lerinden bir 
tanesi setanesi seççildi.Prof. Dr. ildi.Prof. Dr. ĐĐnci MORGnci MORGĐĐL projenin 1.kontrol noktasL projenin 1.kontrol noktasıı tarihini belirledi ve o tarihe tarihini belirledi ve o tarihe 
kadar sekadar seççilen proje sorusu ilen proje sorusu üüzerine arazerine araşşttıırma yaprma yapıılmaslmasıınnıı istedi.istedi.
ÖÖğğrenciler 1.kontrol noktasrenciler 1.kontrol noktasıına kadar gena kadar geççen sen süürede bireysel kaynak ararede bireysel kaynak araşşttıırmalarrmalarıı yaptyaptıılar ve lar ve 
sonra grup sonra grup üüyeleri toplanarak elde ettikleri verileri deyeleri toplanarak elde ettikleri verileri değğerlendirmeye alderlendirmeye aldıılar.lar.

�� 3 Kas3 Kasıım 2006:m 2006: PROJENPROJENĐĐN 1. KONTROL NOKTASI N 1. KONTROL NOKTASI ĐĐÇÇĐĐN PROF. DR. N PROF. DR. ĐĐNCNCĐĐ MORGMORGĐĐL L ĐĐLE LE 
GGÖÖRRÜÜŞŞMEME
Toplanan veriler Prof. Dr. Toplanan veriler Prof. Dr. ĐĐnci nci MORGMORGĐĐL'eL'e sunuldu ve eksiklikler belirlenip yapsunuldu ve eksiklikler belirlenip yapıılmaslmasıı
gerekenler gerekenler ööğğrencilere yazrencilere yazııllıı olarak verildi.Projenin 2.kontrol noktasolarak verildi.Projenin 2.kontrol noktasıı tarihi belirlendi.tarihi belirlendi.
Belirlenen eksikliklerin giderilmesi iBelirlenen eksikliklerin giderilmesi iççin ek kaynak arain ek kaynak araşşttıırmasrmasıı yapyapııldldıı.Elde edilen yeni veriler .Elde edilen yeni veriler 
didiğğer verilerle birlikte der verilerle birlikte düüzenlenip 2. kontrol noktaszenlenip 2. kontrol noktasıına hazna hazıır hale getirildi.r hale getirildi.

�� 1 Aral1 Aralıık 2006:k 2006: PROJENPROJENĐĐN 2. KONTROL NOKTASIN 2. KONTROL NOKTASI
Prof. Dr. Prof. Dr. ĐĐnci MORGnci MORGĐĐL son olarak,dL son olarak,düüzenlenen verileri inceleyip,projenin sunulacak hale zenlenen verileri inceleyip,projenin sunulacak hale 
gelmesi igelmesi iççin gerekli bilgileri verdi.Projenin yazin gerekli bilgileri verdi.Projenin yazııllıı teslim tarihini belirledi.teslim tarihini belirledi.
ÖÖğğrenciler son drenciler son düüzeltmeyi yapzeltmeyi yapııp projeyi hazp projeyi hazıır hale getirdiler.r hale getirdiler.

�� 22 Aral22 Aralıık 2006:k 2006: PROJENPROJENĐĐN YAZILI TESLN YAZILI TESLĐĐMMĐĐ
�� HazHazıır hale getirilen proje Prof. Dr. r hale getirilen proje Prof. Dr. ĐĐnci nci MORGMORGĐĐL'eL'e teslim edildi.teslim edildi.



PROJENPROJENĐĐN AMACIN AMACI

�� YaYaşşam iam iççin gerekli olan elementler konusunu arain gerekli olan elementler konusunu araşşttıırmamrmamıızzıın amacn amacıı
dodoğğadaki elementlerin insan hayatadaki elementlerin insan hayatıındaki yerini,kullanndaki yerini,kullanııldldığıığı
alanlaralanlarıı,hangi besinlerde bulunduklar,hangi besinlerde bulunduklarıınnıı,insan v,insan vüücudundaki cudundaki 
fonksiyonlarfonksiyonlarıı nasnasııl etkiledil etkilediğğini ve eksikliini ve eksikliğğinde meydana gelebilecek inde meydana gelebilecek 
durumlardurumlarıın neler oldun neler olduğğunu unu ööğğrenmektir.renmektir.

�� VVüücudumuzun ihtiyaccudumuzun ihtiyacıı olan karbonhidrat,protein,vitamin ve olan karbonhidrat,protein,vitamin ve 
mineraller hakkmineraller hakkıında bilgilenmektir.Donda bilgilenmektir.Doğğru beslenme alru beslenme alışışkanlkanlığıığına na 
sahip olmak ve gerektisahip olmak ve gerektiğği miktarda besin almayi miktarda besin almayıı alalışışkanlkanlıık haline k haline 
getirmektir.getirmektir.

�� Sadece bizim projemiz iSadece bizim projemiz iççin dein değğil,diil,diğğer gruplarla beraber er gruplarla beraber 
projelerimizin ortak bir amacprojelerimizin ortak bir amacıı da grup arkadada grup arkadaşşlarlarıımmıızla yaptzla yaptığıığımmıız z 
araaraşşttıırmalarrmalarıı bir araya gelip dbir araya gelip düüzenlemek,fikir alzenlemek,fikir alışışveriverişşinde bulunarak inde bulunarak 
daha yaratdaha yaratııccıı ddüüşşüünceler sunmak,yani iyi bir nceler sunmak,yani iyi bir üürrüün ortaya n ortaya ççııkarkarıırken rken 
taktakıım ruhuyla m ruhuyla ççalalışışmaktmaktıır.r.



YAYAŞŞAM AM ĐĐÇÇĐĐN KESN KESĐĐNLNLĐĐKLE GEREKLKLE GEREKLĐĐ OLAN OLAN 
ELEMENTLERELEMENTLER

�� YaYaşşayan hayan hüücreler icreler iççinde hemen tinde hemen tüüm elementler bulunabilirse de, m elementler bulunabilirse de, 
aslaslıında, donda, doğğadaki 92 elementten yalnadaki 92 elementten yalnıızca birkazca birkaççıı organizmanorganizmanıın n 
dedeğğiişşmeyen yapmeyen yapıı ööğğeleridir (eleridir (yaya da metabolizmasda metabolizmasıında temel rol nda temel rol 
oynarlar).Biyolojik oynarlar).Biyolojik öönem tanem taşışıyan yan elmentlerinelmentlerin ççooğğunun atom aunun atom ağığırlrlııklarklarıı
ve atom sayve atom sayıılarlarıı kküçüüçüktktüür.Bunlardan karbon, karbon atomlarr.Bunlardan karbon, karbon atomlarıınnıın n 
oluoluşşturduturduğğu uzun zincirler u uzun zincirler yaya da halkalar bida halkalar biççiminde, kendi baiminde, kendi başışına na 
ggöörev yapar.Bu zincir ve halkalar bazen, brev yapar.Bu zincir ve halkalar bazen, büüyyüük ve karmak ve karmaşışık organik k organik 
molekmoleküüllerin temel yapllerin temel yapııssııddıır ve yalnr ve yalnıızca yazca yaşşama ama öözelliklerinden biri zelliklerinden biri 
dedeğğil, aynil, aynıı zamanda bir parzamanda bir parççasasııddıır; r; ööteki temel elementlerin teki temel elementlerin ççooğğu, u, 
karbonla tepkimeye girerek, organik bilekarbonla tepkimeye girerek, organik bileşşiklerin bir biklerin bir bööllüümmüünnüü
oluoluşştururlar. tururlar. 

�� YaYaşşayan varlayan varlııklarklarıın hemen tn hemen tüüm organik bilem organik bileşşikleri, hikleri, hüücre icre iççinde inde ççok bol ok bol 
miktarlarda bulunan miktarlarda bulunan üçüç elementi (karbon, hidrojen ve oksijen) elementi (karbon, hidrojen ve oksijen) 
kapsar.Bu kapsar.Bu üçüç element, insanelement, insanıın beden an beden ağığırlrlığıığınnıın ortalama yn ortalama yüüzde zde 
9393’ü’ünnüü oluoluşşturur.Karbonhidrat ve yaturur.Karbonhidrat ve yağğlar, yalnlar, yalnıızca bu zca bu üçüç elementten elementten 
oluoluşşur: Bunlardan tur: Bunlardan tüüreyen bazreyen bazıı maddelerse, bazmaddelerse, bazıı babaşşka elementleri de ka elementleri de 
kapsayabilirler.Yakapsayabilirler.Yaşşam iam iççin vazgein vazgeççilmez olan su, yalnilmez olan su, yalnıızca hidrojen ve zca hidrojen ve 
oksijenden oluoksijenden oluşşur. ur. 



�� Azot da, yaAzot da, yaşşayan varlayan varlııklar iklar iççin aynin aynıı öönemi tanemi taşışır.Proteinleri r.Proteinleri 
oluoluşşturan turan aminoasitlerinaminoasitlerin, genetik madde , genetik madde dezoksiribondezoksiribonüükleikkleik
asitinasitin (DNA) ve birer protein olan enzimlerin bire(DNA) ve birer protein olan enzimlerin bireşşimlerinde imlerinde 
ggöörevli revli ribonribonüükleikkleik asitinasitin (RNA) yap(RNA) yapııssıına girer.Karbon, hidrojen, na girer.Karbon, hidrojen, 
oksijen ve azot, insanoksijen ve azot, insanıın beden an beden ağığırlrlığıığınnıın yaklan yaklaşışık yk yüüzde 97zde 97’’sini sini 
oluoluşştururlar.Geriye kalan ytururlar.Geriye kalan yüüzde 3zde 3’ü’ü, , ööteki teki ççeeşşitli elementler itli elementler 
oluoluşşturur.Bunlardan bazturur.Bunlardan bazıılarlarıı, y, yüüzlerce yzlerce yııllllıık kaba kimyasal k kaba kimyasal 
analiz yanaliz yööntemiyle ortaya konabilecek kadar ntemiyle ortaya konabilecek kadar ççok ok 
miktarlardadmiktarlardadıır.Bu elementlere, r.Bu elementlere, ““ birincil besleyiciler birincil besleyiciler ”” denir.denir.””
ikincil besleyicilerikincil besleyiciler”” ise, varlise, varlııklarklarıı ancak modern kimyanancak modern kimyanıın n ççok ok 
hassas yhassas yööntemleriyle belirlenebilecek kadar kntemleriyle belirlenebilecek kadar küçüüçük miktarlarda k miktarlarda 
bulunurlar.Bazen iz miktarlarda bulunduklarbulunurlar.Bazen iz miktarlarda bulunduklarıından, bunlara ndan, bunlara ““ iz iz 
elementler elementler ”” de denir.de denir.







BBĐĐRRĐĐNCNCĐĐL BESLEYL BESLEYĐĐCCĐĐLER LER 
�� Kalsiyum, fosfor, potasyum, kKalsiyum, fosfor, potasyum, küükküürt, klor, magnezyum, sodyum ve rt, klor, magnezyum, sodyum ve 

demir birincil besleyicilerdir.Hayvanlardemir birincil besleyicilerdir.Hayvanlarıın sodyuma ihtiyan sodyuma ihtiyaççlarlarıı vardvardıır r 
ama, bitkilerin sodyuma ihtiyaama, bitkilerin sodyuma ihtiyaçç duyup duymadduyup duymadııklarklarıı
bilinmemektedir.Demir ihtiyacbilinmemektedir.Demir ihtiyacıı, birincil besleyicilerin , birincil besleyicilerin ççooğğu ile ikincil u ile ikincil 
besleyicilere duyulan ihtiyabesleyicilere duyulan ihtiyaççlar araslar arasıındaki bir miktardadndaki bir miktardadıır; bu yr; bu yüüzden zden 
de demir bazen, ikincil besleyiciler grubuna sokulmude demir bazen, ikincil besleyiciler grubuna sokulmuşştur. tur. 

�� Kalsiyum, hayvanlarKalsiyum, hayvanlarıın kemik ve din kemik ve dişşlerini, bitkilerin de hlerini, bitkilerin de hüücrelerini crelerini 
biraradabirarada tutan yaptutan yapışışttıırrııccıı ara maddesinin en bara maddesinin en büüyyüük bk bööllüümmüünnüü
oluoluşşturur.Kalsiyumun ayrturur.Kalsiyumun ayrııca, kanca, kanıın pn pııhthtıılalaşşmasmasıında da nda da öönemli bir nemli bir 
ggöörevi vardrevi vardıır.Batr.Batııda sda süüt ve st ve süütten yaptten yapıılmlmışış besinler babesinler başşllııca kalsiyum ca kalsiyum 
kaynakaynağığıddıır.Tropikal br.Tropikal böölgelerde ve Dolgelerde ve Doğğuu’’da kda küçüüçük balk balııklarklarıın kemikleri, n kemikleri, 
belirli bazbelirli bazıı tahtahııllar, sebzeler ve deniz tuzlarllar, sebzeler ve deniz tuzlarıı, iyi birer kalsiyum , iyi birer kalsiyum 
kaynakaynağığıddıırlar. rlar. 

�� Fosfor, tFosfor, tüüm canlm canlıı hhüücrelerde bulunan bircrelerde bulunan birççok bileok bileşşimin yapimin yapııssıına girer: na girer: 
NNüükleikkleik asitler (hem DNA, hem de RNA); enerji taasitler (hem DNA, hem de RNA); enerji taşışıyan bir bileyan bir bileşşim olan im olan 
adenozinadenozin trifosfattrifosfat (ATP); bir(ATP); birççok ok koenzimkoenzim ve hve hüücre zarcre zarıınnıın yapn yapııssıına na 
giren giren fosfolipitlerfosfolipitler.Fosfor ayn.Fosfor aynıı zamanda , kemizamanda , kemiğğin in öönemli bir yapnemli bir yapıı
ööğğesidir. esidir. 

�� Bir birincil besleyici olan potasyum organik bileBir birincil besleyici olan potasyum organik bileşşimlerin yapimlerin yapııssıına na 
girmez.Enzimleri harekete gegirmez.Enzimleri harekete geççirici bir rolirici bir rolüü olduolduğğu sanu sanıılmaktadlmaktadıır. r. 

�� KKüükküürt, rt, üçüç aminoasitinaminoasitin ((sisteinsistein, sistin ve , sistin ve metioninmetionin) bir b) bir bööllüümmüünnüü
oluoluşşturduturduğğu gibi, biru gibi, birççok proteinin de yapok proteinin de yapııssıına girer.Aynna girer.Aynıı zamanda zamanda 
koenzimkoenzim AA’’nnıınn da temel yapda temel yapıı ööğğesidir. esidir. 

�� Sodyum ve klor, hayvansal hSodyum ve klor, hayvansal hüücrelerde uygun bir crelerde uygun bir gegeççiişşmeme dengesinin dengesinin 
ssüürmesini sarmesini sağğlar ve sinir aklar ve sinir akıımlarmlarıınnıın iletilmesinde rol aln iletilmesinde rol alıırlar. rlar. 



�� Magnezyum, bitkilerin klorofil molekMagnezyum, bitkilerin klorofil moleküüllüünnüün bir n bir 
parparççasasııddıır: Bu yr: Bu yüüzden, fotosentez olayzden, fotosentez olayıında temel bir nda temel bir 
rol oynar.Hayvan ve bitki hrol oynar.Hayvan ve bitki hüücrelerinde, enzimleri crelerinde, enzimleri 
harekete geharekete geççirici bir element girici bir element göörevi yapar; kemirevi yapar; kemiğğin in 
yapyapııssıına giren na giren ööğğelerden biridir.Ayrelerden biridir.Ayrııca, ca, ribozomlarribozomlarıınn
öönemli bir yapnemli bir yapıı ööğğesidir. esidir. 

�� Demir, solunumda rol oynayan birDemir, solunumda rol oynayan birççok enzimin, ok enzimin, 
öözellikle hemoglobin ve zellikle hemoglobin ve sitokromlarsitokromlarıınn bir bbir bööllüümmüünnüü
oluoluşşturan hem molekturan hem moleküüllüünnüün merkezinde yer n merkezinde yer 
alalıır.Demirin son zamanlarda, hem kapsamayan bir r.Demirin son zamanlarda, hem kapsamayan bir 
protein olan ve fotosentez olayprotein olan ve fotosentez olayıınnıı bir basamak ileriye bir basamak ileriye 
ggööttüüren ren ferrodoksininferrodoksinin bir parbir parççasasıı olduolduğğu u 
bulunmubulunmuşştur.tur.



ĐĐKKĐĐNCNCĐĐL BESLEYL BESLEYĐĐCCĐĐLER LER 

�� ĐĐkincil besleyiciler, yakincil besleyiciler, yaşşayan organizmalarayan organizmalarıın yalnn yalnıızca yzca yüüzde 1zde 1’’lik lik 
bbööllüümmüünnüü oluoluşştururlar.Enzimlerin bir partururlar.Enzimlerin bir parççasasıı olarak olarak yaya da da 
enzimleri harekete geenzimleri harekete geççirici girici göörev yaptrev yaptııklarklarıı sansanııllıır.Bunlar r.Bunlar 
arasarasıında manganez, baknda manganez, bakıır, krom, r, krom, ççinko, kobalt, molibden, inko, kobalt, molibden, 
boronboron, vanadyum, selenyum, iyot ve flor say, vanadyum, selenyum, iyot ve flor sayıılabilir.Ama tlabilir.Ama tüüm m 
organizmalarorganizmalarıın, bunlarn, bunlarıın tn tüümmüüne ihtiyacne ihtiyacıı yoktur.yoktur.ŞŞimdiki imdiki 
bilgilerimize gbilgilerimize gööre molibden ve re molibden ve boronaborona, hayvanlar de, hayvanlar değğil bitkiler il bitkiler 
ihtiyaihtiyaçç duyarlar; vanadyuma da, yalnduyarlar; vanadyuma da, yalnıızca birkazca birkaçç bitki ile bitki ile 
omurgasomurgasıızlarzlarıın ihtiyacn ihtiyacıı olabilir. olabilir. 

�� BirBirççok iz element, hok iz element, hüücre icre iççinde iz miktarlardan daha yinde iz miktarlardan daha yüüksek ksek 
ddüüzeylere ulazeylere ulaşışırlarsa, zehirli etki grlarsa, zehirli etki göösterirler.Bunlarsterirler.Bunlarıın zehirli n zehirli 
öözelliklerinden bazen yararlanzelliklerinden bazen yararlanııllıır.Sr.Söözgelimi, bakzgelimi, bakıır biler bileşşimleri imleri 
havuzlarda havuzlarda üüreyen yosunlarreyen yosunlarıı ööldldüürmede, rmede, ççinko kapsayan bazinko kapsayan bazıı
merhemler de yaramerhemler de yara--berelerde mantarlarberelerde mantarlarıın gelin gelişşmesini mesini öönlemede nlemede 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.



1)SU1)SU
�� YaYaşşamamıın kn köökeni konusunda ancak birkakeni konusunda ancak birkaçç ayrayrııntntıınnıın bilinmesine n bilinmesine 

karkarşışıllıık, su ik, su iççinde bainde başşladladığıığına kuna kuşşku yok gibidir.Tku yok gibidir.Tüüm canlm canlıı ve ve 
etkin hetkin hüücrelerin bcrelerin büüyyüük bir bk bir bööllüümmüü ((ççooğğunun yunun yüüzde 65zde 65’’ten ten ççooğğu) u) 
sudan olusudan oluşşur Bir hayvan ne kadar genur Bir hayvan ne kadar genççse, kapsadse, kapsadığıığı su su 
miktarmiktarıınnıın o kadar n o kadar ççok olduok olduğğu bilinmektedir.Ayru bilinmektedir.Ayrııca, hayvan ne ca, hayvan ne 
kadar kadar şşiişşmansa, kapsadmansa, kapsadığıığı suyun ysuyun yüüzde miktarzde miktarıınnıın da o kadar n da o kadar 
az olduaz olduğğu gu göösterilmisterilmişştir.Atir.Ağığırlrlığıığı 70 kg olan yeti70 kg olan yetişşkin bir insankin bir insanıın n 
vvüücudunda toplam 40 cudunda toplam 40 ltlt kadar su vardkadar su vardıır.Bu suyun % 62r.Bu suyun % 62’’si si 
intrasellintrasellüülerler ssııvvıı ve % 38ve % 38’’i de i de ekstrasellekstrasellüülerler ssııvvııyyıı meydana meydana 
getirir. getirir. EkstrasellEkstrasellüülerler ssııvvıı babaşşllııca ca intersitisiyelintersitisiyel ssııvvıı (dokular (dokular 
arasarasıı ssııvvıı), plazma ), plazma serebrosipinalserebrosipinal ssııvvıı ggööz iz iççi si sııvvııssıı, sindirim , sindirim 
kanalkanalıından salndan salıınan snan sııvvıı ve periton ive periton iççi, palavra zarlari, palavra zarlarıı arasarasıı, , 
perikardperikard zarlarzarlarıı arasarasıı, , sinovyalsinovyal boboşşluklar gibi gerluklar gibi gerççekte iekte iççlerinde lerinde 
ççok az sok az sııvvıı ihtiva eden ihtiva eden öözel bozel boşşluklarluklarıı dolduran sdolduran sııvvıılardan lardan 
oluoluşşur. ur. 

�� KartilajKartilaj ve kemikler de bve kemikler de büünyelerinde su ihtiva ederler.Kan nyelerinde su ihtiva ederler.Kan 
plazmasplazmasıı 3 litre kadar s3 litre kadar sııvvııyyıı iiççerir, alyuvarlar ve dierir, alyuvarlar ve diğğer kan er kan 
hhüücreleri de 2 litrelik bir hacim olucreleri de 2 litrelik bir hacim oluşştururlar.tururlar.



�� Gerek Gerek serebrosipinalserebrosipinal ssııvvıı, gerek g, gerek gööz iz iççi si sııvvııssıı ve dive diğğerleri karakter erleri karakter 
itibariyle itibariyle intersitisielintersitisiel ssııvvıılarlarıın genel n genel öözelliklerini tazelliklerini taşışırlar, aralarrlar, aralarıında nda 
dodoğğal olarak bazal olarak bazıı farklfarklııllııklar bulunur.Mide baklar bulunur.Mide bağığırsak srsak sııvvııssıına gelince, bu na gelince, bu 
su gsu güünnüün belirli saatlerine ve aln belirli saatlerine ve alıınan besinlere gnan besinlere gööre bre büüyyüük dek değğiişşikler ikler 
ggöösterir. sterir. 

�� Hem hHem hüücre dcre dışıışı ssııvvıınnıın n kompartmanlarkompartmanlarıı arasarasıında, hem de hnda, hem de hüücre icre iççi i 
ssııvvııssıı ile hile hüücre dcre dışıışı ssııvvııssıı arasarasıında devamlnda devamlıı bir dengelenme sbir dengelenme sööz z 
konusudur.Organizma suyun dengelenmesinde bakonusudur.Organizma suyun dengelenmesinde başşllııca iki ca iki 
mekanizmadan yararlanmekanizmadan yararlanıır.Susama ve idrar r.Susama ve idrar ççııkartma, bunun yankartma, bunun yanıında nda 
ççevre evre şşartlarartlarıına bana bağğllıı olarak terleme yolu ile su dengesi dolarak terleme yolu ile su dengesi düüzenlenebilir. zenlenebilir. 

�� ÇÇok sok sııcak havalarda cak havalarda öözellikle, terleme mekanizmaszellikle, terleme mekanizmasıı bu dengenin bu dengenin 
sasağğlanmaslanmasıında en nda en öönemli rolnemli rolüü oynar. oynar. 

�� Su, Su, ççok ok ççeeşşitli maddeleri iitli maddeleri iççinde erittiinde erittiğği ii iççin, genel eritici olarak in, genel eritici olarak 
adlandadlandıırrıılmlmışışttıır. r. 

�� CanlCanlıı varlvarlııklardaki hemen tklardaki hemen tüüm kimyasal tepkimeler su aracm kimyasal tepkimeler su aracııllığıığıyla olur; yla olur; 
tepkimeye giren ve bu tepkime sonucu olutepkimeye giren ve bu tepkime sonucu oluşşan maddeler de, suda an maddeler de, suda 
erirler.Birerirler.Birççok maddenin beden boyunca iletilmeleri iok maddenin beden boyunca iletilmeleri iççin de, in de, öönce beden nce beden 
ssııvvıılarlarıınnıın suyu in suyu iççinde erimiinde erimişş olmalarolmalarıı gerekir.Organizmangerekir.Organizmanıın (bitki n (bitki yaya
da hayvan) yada hayvan) yaşşamamııyla yla ççok yakok yakıın ilin ilişşkisi olan tkisi olan tüüm kimyasal tepkime m kimyasal tepkime 
dizileri, eriyik idizileri, eriyik iççinde oluinde oluşşan dean değğiişşiklerle birlikte gider. iklerle birlikte gider. 

�� Besinlerin sindirimi su yardBesinlerin sindirimi su yardıımmıı ile olur.Su pek ile olur.Su pek ççok organizmanok organizmanıın n 
vvüücudunda tacudunda taşışıyyııccıı ortam olarak gortam olarak göörev yapar.Maddelerin vrev yapar.Maddelerin vüücutta bir cutta bir 
bböölgeden dilgeden diğğer ber böölgeye talgeye taşışınmasnmasıı suyla sasuyla sağğlanlanıır.Su ayrr.Su ayrııca vca vüücut cut 
ııssııssıınnıın dn düüzenlenmesine yardzenlenmesine yardıımcmcıı olur.olur.



2) M2) MĐĐNERALLER NERALLER 
�� CanlCanlıı organizmasorganizmasıınnıın fonksiyonlarn fonksiyonlarıınnıı sasağğllııklklıı bir bir şşekilde yerine ekilde yerine 

getirebilmesi daha dogetirebilmesi daha doğğrusu yarusu yaşşamamıınnıı ssüürdrdüürebilmesi irebilmesi iççin, besin in, besin 
maddeleri su ve vitaminler yanmaddeleri su ve vitaminler yanıında minerallere de ihtiyacnda minerallere de ihtiyacıı
vardvardıır.Bazr.Bazıı minerallerin vminerallerin vüücut fonksiyonlarcut fonksiyonlarıı yyöönnüünden nden öönemi, nemi, 
vitaminlerin ve hormonlarvitaminlerin ve hormonlarıın ki kadar fazladn ki kadar fazladıır.Genel olarak bu r.Genel olarak bu 
mineral maddeler besin maddeleri imineral maddeler besin maddeleri iççerisinde kolaylerisinde kolaylııkla kla 
sasağğlandlandığıığından ndan ççooğğu kez yokluk halleri ile u kez yokluk halleri ile 
karkarşışılalaşışılmamaktadlmamaktadıır.Mineraller arasr.Mineraller arasıında bir bnda bir bööllüümmüü, , 
biyokimyasal gbiyokimyasal göörevleri yrevleri yöönnüünden bnden büüyyüük k öönem tanem taşışırlar.Bunlar rlar.Bunlar 
öözellikle, bazellikle, başşta sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, magnezyum, ta sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, magnezyum, 
fosfor, kfosfor, küükküürt olmak rt olmak üüzere demir, mangan, bakzere demir, mangan, bakıır, iyot, kobalt, r, iyot, kobalt, 
ççinko, inko, flourflour, , kadmiumkadmium gibi minerallerdir.gibi minerallerdir.



SODYUMSODYUM

�� Sodyum, vSodyum, vüücut scut sııvvıılarlarıında en yonda en yoğğun un şşekilde bulunan ekilde bulunan 
elementtir.elementtir.ÖÖzellikle plazma ve zellikle plazma ve intersellintersellüülerler ssııvvııda yda yüüksek oranda ksek oranda 
bulunur.Tabiatta bulunur.Tabiatta NaClNaCl halinde yayghalinde yaygıın n şşekilde bulunduekilde bulunduğğundan; vundan; vüücut, cut, 
yemeklere ilave edilen tuzla, sodyum ihtiyacyemeklere ilave edilen tuzla, sodyum ihtiyacıınnıı kolaylkolaylııkla karkla karşışılar.Tuzun lar.Tuzun 
fazlasfazlasıı yine yine NaClNaCl şşeklinde eklinde ççok bok büüyyüük k ööllçüçüde idrarla, daha az olmak de idrarla, daha az olmak 
üüzere de ter ve gaita ile dzere de ter ve gaita ile dışışararıı atatııllıır.Gr.Güünlnlüük k NaClNaCl ihtiyacihtiyacıı 3 gram 3 gram 
civarcivarıındadndadıır.Gerr.Gerççekte normal kimselerde metabolizma iekte normal kimselerde metabolizma iççin gerekli in gerekli NaNa
miktarmiktarıı bir kabir kaçç yyüüz miligramdan ibarettir.Ancak, kan basz miligramdan ibarettir.Ancak, kan basııncncıı yyüüksek olan ksek olan 
kimseler de, kimseler de, NaClNaCl alalıımmıı yeterince syeterince sıınnıırlandrlandıırrıılmallmalııddıır.Bu sr.Bu sıınnıır 1 gram r 1 gram 
civarcivarıındadndadıır.Plazmadaki r.Plazmadaki NaNa miktarmiktarıı % 32 miligram kadard% 32 miligram kadardıır. r. 

�� Sodyumun GSodyumun Göörevleri revleri 
�� VVüücut scut sııvvıılarlarıında bulunan sodyumun en dikkati nda bulunan sodyumun en dikkati ççeken geken göörevini, revini, ozmotikozmotik

basbasııncncıın san sağğlanmaslanmasıı teteşşkil etmektedir.Kankil etmektedir.Kanıın ve n ve intersitisiyelintersitisiyel ssııvvıınnıın n 
normal normal ozmotikozmotik basbasııncncıın san sağğlanmaslanmasıı ve korunmasve korunmasıında nda NaNa
konsantrasyonunun bkonsantrasyonunun büüyyüük bir k bir öönemi vardnemi vardıır. r. 

�� Sodyum, kan plazmasSodyum, kan plazmasıı ddışıışında ve tuz nda ve tuz halindahalinda bir miktar da kemiklerde bir miktar da kemiklerde 
yerleyerleşşmimişş vaziyette bulunur.Gerevaziyette bulunur.Gereğğinde organizma, kemiklerdeki inde organizma, kemiklerdeki 
sodyumdan yararlanabilir.Kan sodyumu dsodyumdan yararlanabilir.Kan sodyumu düüzeyinin ayarlanmaszeyinin ayarlanmasıı, ba, başşllııca ca 
ACTH hormonunun etkisi altACTH hormonunun etkisi altıında olur.Kanda nda olur.Kanda NaNa ddüüzeyinin normalin zeyinin normalin 
üüzerine zerine ççııkmaskmasıına na ““ hipernatremihipernatremi ”” altaltıına dna düüşşmesine ise mesine ise ““ hiponatremihiponatremi ””
denilir.Ydenilir.Yüüksek tansiyonlularksek tansiyonlularıın veya tansiyon en veya tansiyon eğğilimi bulunanlarilimi bulunanlarıın, tuz n, tuz 
diyetlerine diyetlerine öönem vermeleri gereklidir.nem vermeleri gereklidir.NaClNaCl yerine diyette yerine diyette KClKCl tuzu tuzu 
kullankullanıılmaktadlmaktadıır.r.KClKCl tuzunun uzun stuzunun uzun süüre kullanre kullanıılmaslmasıı da K birikimi da K birikimi 
yyöönnüünden saknden sakııncalncalıı olabilir.olabilir.



POTASYUMPOTASYUM
�� Sembol : K                                                      Sembol : K                                                      

* Atom * Atom numarasinumarasi : 19: 19
* * MolekulerMolekuler agirligiagirligi : 39.0983: 39.0983
* Grup * Grup numarasinumarasi : 1: 1
* Grup ismi : Alkali metal* Grup ismi : Alkali metal
* * PerodPerod numarasinumarasi : 4: 4
* Blok : s* Blok : s--blokblok

ÖÖzellikle hzellikle hüücre icre iççi si sııvvııssıı yyöönnüünden ve hnden ve hüücre icre iççerisindeki fonksiyonlarerisindeki fonksiyonlarıı
yyöönnüünden nden ççok ok öönemli bir katyondur.Normal besinlerle yeterli miktarda K nemli bir katyondur.Normal besinlerle yeterli miktarda K 
alalıınnıır.Besinlerle alr.Besinlerle alıınan bu potasyumun miktarnan bu potasyumun miktarıı 22--4 gram aras4 gram arasıında denda değğiişşebilir. ebilir. 

�� Besinlerle alBesinlerle alıınan ve nan ve absorbeabsorbe edilemeyen % 5edilemeyen % 5--10 oran10 oranıında potasyum gaita ile, nda potasyum gaita ile, 
didiğğer bir ker bir kııssıım potasyum da bm potasyum da bööbrekler yolu ile dbrekler yolu ile dışışararıı atatııllıır. r. 

�� Potasyumun GPotasyumun Göörevleri revleri 
�� Kanda potasyum dKanda potasyum düüzeyinin yzeyinin yüükselmesine kselmesine ““ hiperkalemihiperkalemi ”” ddüüşşmesine ise mesine ise ““

hipokalemihipokalemi”” denilir.Kan potasyum ddenilir.Kan potasyum düüzeyindeki dezeyindeki değğiişşiklikler, daha iklikler, daha ççok kendisini ok kendisini 
ççizgili kaslar ve izgili kaslar ve öözellikle kalp kaszellikle kalp kasıı üüzerinde belli eder.zerinde belli eder.HiperkalemiHiperkalemi veya diveya diğğer er 
terimi ile terimi ile hiperpotassemihiperpotassemi halinde kalp vuruhalinde kalp vuruşşlarlarıında yavanda yavaşşlama ve kalp lama ve kalp 
seslerinde zayseslerinde zayııflama gflama göörrüüllüür.r.HiperpotassemiHiperpotassemi, daha , daha ççok bok bööbrek yetersizlibrek yetersizliğği, i, şşok ok 
veya veya dehitratasyondehitratasyon hallerinde, Potasyum athallerinde, Potasyum atııllıımmıı ““ aldosteronaldosteron”” un kontrolun kontrolüü
altaltıındadndadıır. r. 

�� HipokalemiHipokalemi (kanda potasyum d(kanda potasyum düüzeyinin dzeyinin düüşşmesi) daha mesi) daha ççok hok hüücre icre iççi si sııvvııssıındaki ndaki 
potasyum dpotasyum düüşşmesi hali ile birlikte gmesi hali ile birlikte göörrüüllüür. r. 

�� HipokalemiHipokalemi, kaslarda zay, kaslarda zayııflflıık, hastada k, hastada letharjiletharji hali, ihali, işştahstahsıızlzlıık, etraf k, etraf 
organlarorganlarıında felnda felççler ve kalp kasler ve kalp kasıında nda dejeneratifdejeneratif dedeğğiişşiklerle kendini belli eder.iklerle kendini belli eder.



KLORKLOR
�� SembolSembolüü: : ClCl

Atom NumarasAtom Numarasıı:17:17
Atom AAtom Ağığırlrlığıığı: 35.453 gr/: 35.453 gr/molmol
YoYoğğunluk: 3.214 gr/cm3unluk: 3.214 gr/cm3
Erime noktasErime noktasıı: : --100.98 100.98 oCoC
Kaynama noktasKaynama noktasıı: : --34.6 34.6 OcOc

�� Klor, Klor, intersitisiyelintersitisiyel ssııvvıı ve kan plazmasve kan plazmasıındaki bandaki başşllııca anyonlarca anyonlarıı teteşşkil eder.Klor, sodyumla kil eder.Klor, sodyumla 
birlikte birlikte NaClNaCl yani yemek tuzu yani yemek tuzu şşeklinde organizmaya girer.Gereklinde organizmaya girer.Gerççekte sodyum ve klor ekte sodyum ve klor 
metabolizmalarmetabolizmalarıı birbirlerine sbirbirlerine sııkkıı bir bir şşekilde baekilde bağğllııddıır.Alr.Alıınan nan ClCl -- un, gaita ve terle atun, gaita ve terle atıılan lan ççok ok 
ufak bir kufak bir kıısmsmıı harihariçç, b, büüyyüük kk kıısmsmıı idrarla atidrarla atııllıır. r. 

�� VVüücutta kullancutta kullanıım alanlarm alanlarıı: H: Hüücre icre iççi ve di ve dışıışı ssııvvıılarlarıı ddüüzenler. Mide asidinin bir bilezenler. Mide asidinin bir bileşşeni eni 
olarak, besinlerin sindirimine ve besin olarak, besinlerin sindirimine ve besin ööğğelerinin emilimine yardelerinin emilimine yardıım eder. Sinir iletiminin ve m eder. Sinir iletiminin ve 
uyaruyarıılarlarıınnıın iletimine yardn iletimine yardıım eder. m eder. 

�� Eksiklik belirtileri: Sofra tuzunun bileEksiklik belirtileri: Sofra tuzunun bileşşiminde klor bulunduiminde klor bulunduğğu iu iççin sain sağğllııklklıı bireylerde klor bireylerde klor 
yetersizliyetersizliğğine pek rastlanmaz. Klor ve sodyum yetersizlikleri birlikte gine pek rastlanmaz. Klor ve sodyum yetersizlikleri birlikte göörrüüldldüüğğüü iiççin in 
yetersizlik belirtileri de benzerdir.yetersizlik belirtileri de benzerdir.

�� Besin kaynaklarBesin kaynaklarıı: Sofra tuzu sodyum ve klordan olu: Sofra tuzu sodyum ve klordan oluşşur. Bu nedenle tuz ve tuzlu besinler ur. Bu nedenle tuz ve tuzlu besinler 
klorun temel kaynaklorun temel kaynağığıddıır. 1/4 tatlr. 1/4 tatlıı kakaşığışığı tuzun biletuzun bileşşiminde 750 iminde 750 mgmg klor bulunur. Dozlarklor bulunur. Dozlarıı: : 
ÖÖnerilen gnerilen güünlnlüük dozu: Klor gereksinimi konusunda k dozu: Klor gereksinimi konusunda RDARDA’’nnıınn bir bir öönerisi bulunmamaktadnerisi bulunmamaktadıır.r.
Tedavi dozlarTedavi dozlarıı ggüünlnlüük 750mg aralk 750mg aralığıığıddıır.r.
AAşışılmamaslmamasıı gereken doz ggereken doz güünlnlüük 750 k 750 mgmg En iyi alEn iyi alıım m şşekli: En iyi alekli: En iyi alıım bim biççimi yemeklerle imi yemeklerle 
birlikte sofra tuzu (iyotlu) olarak.birlikte sofra tuzu (iyotlu) olarak.¼¼ tatltatlıı kakaşığışığı tuz 750mg klor ituz 750mg klor iççerir.erir.



KALSKALSĐĐYUMYUM
��

SembolSembolüü: : CaCa
Atom NumarasAtom Numarasıı: 20 : 20 
Atom AAtom Ağığırlrlığıığı: 40.08 gr/: 40.08 gr/molmol
YoYoğğunluk: 1.55 gr/cm3 unluk: 1.55 gr/cm3 
Erime noktasErime noktasıı: 839 : 839 oCoC
Kaynama noktasKaynama noktasıı: 1484 : 1484 oCoC

Kalsiyum, insan organizmasKalsiyum, insan organizmasıındaki en yondaki en yoğğun un şşekilde bulunan katyondur. ekilde bulunan katyondur. VVüücuttacutta bulunanbulunan kalsiyumunkalsiyumun
ççokok bbüüyyüükk birbir kkıısmsmıı, , kemikkemik dokusundadokusunda ““ hidroksiaptidhidroksiaptid ”” kristallerikristalleri halindehalinde fosfatlafosfatla birliktebirlikte
bulunur.Kalsiyumunbulunur.Kalsiyumun plazmadakiplazmadaki ddüüzeyizeyi % 10 % 10 miligrammiligram civarcivarıındadndadıır.Kalsiyumr.Kalsiyum öözelliklezellikle kankanıınn
ppııhthtıılalaşşmasmasıındanda öönemlinemli rolrol oynar.Kalsiyumoynar.Kalsiyum kaslarkaslarıınn fonksiyonufonksiyonu yyöönnüündennden de de öönemlidir.Ayrnemlidir.Ayrııcaca hhüücrecre
zarzarıınnıınn permeabilitesindepermeabilitesinde veve sinirselsinirsel aktivitedeaktivitede de de kalsiyumkalsiyum rolrol oynaroynar. . 

�� Normal Normal birbir diyetlediyetle beslenenbeslenen, , birbir kikişşii ggüündende 800 800 miligrammiligram kadarkadar kalsiyumkalsiyum alalıır.Bununr.Bunun 700 700 miligrammiligram kadarkadarıı
gaitagaita ileile tekrartekrar vvüücutcut ddışıışınana atatııllıır.Vr.Vüücuttacutta net net olarakolarak 100 100 miligrammiligram kalsiyumkalsiyum saklanmsaklanmışış olurolur. . VVüücuttacutta kalankalan
veve birbir kkıısmsmıı dada kemiklerdekemiklerde depodepo edilenedilen 100 100 miligrammiligram kalsiyumunkalsiyumun birbir bbööllüümmüü de de yineyine gaitagaita ileile ddışışararıı
atatııllıır.Br.Bööbrekbrek yoluyolu ileile ççokok azaz kalsiyumkalsiyum ddışışararıı atatııllıır.Kalsiyumr.Kalsiyum, , ssüüttette, , yumurtadayumurtada, , peynirdepeynirde, , fasfasüülyedelyede, , 
mercimektemercimekte, , etteette veve bazbazıı yeyeşşilil sebzelerdesebzelerde de de bulunurbulunur. . 

�� KalsiyumunKalsiyumun GGöörevirevi::
�� PlazmadakiPlazmadaki kalsiyumkalsiyum ddüüzeyizeyi ççokok dardar ssıınnıırlarrlar iiççerisindeerisinde bulunurbulunur. Bu . Bu ssıınnıırr % 9,2% 9,2--10,4 10,4 miligrammiligram

arasarasıındadndadıır.Kalsiyumr.Kalsiyum ddüüzeyininzeyinin bubu ssıınnıırrıınn altaltıınana ddüüşşmesinemesine ““ hipokalsemihipokalsemi ””, , üüzerinezerine ççııkmaskmasıınana dada ““
hiperkalsemihiperkalsemi ”” denilirdenilir. . 

�� PlazmaPlazma kalsiyumkalsiyum ddüüzeyininzeyinin % 6 % 6 miligramamiligrama kadarkadar ddüüşşmesimesi halindehalinde ““ tetanitetani ”” denendenen halhal meydanameydana
gelir.Tetanidegelir.Tetanide öözelliklezellikle PeriPeri--feral feral sistemsistem sinirlerindekisinirlerindeki uyaruyarıımlamla, , kaslardakaslarda tetaniktetanik kaskasıılmalarlmalar ggöörrüüllüür.Bur.Bu
kaskasıılmalarlmalar el el veve yyüüzz kaslarkaslarıındanda, , dahadaha ççabukabuk veve belirgindir.Tetanibelirgindir.Tetani halihali devamdevam ederseederse hastahasta öölebilirlebilir. . 

�� HiperkalseminHiperkalsemin halindehalinde iseise, , sinirselsinirsel sistemdekisistemdeki uyaruyarıımlarmlar yavayavaşşlarlar, , bununbunun sonucusonucu olarakolarak kaslarkaslar dada
tembelletembelleşşir.Neticedeir.Neticede iişştahstahsıızlzlııkk veve kabkabıızlzlııkk ggöörrüülebilecelebileceğğii gibigibi, , ileriileri hallerdehallerde kendisinikendisini kemiklerdekemiklerde aaşışırrıı
derecedederecede kalsiyumkalsiyum birikimibirikimi ileile bellibelli edeneden hastalhastalııkk halihali ortayaortaya ççııkar.Plazmakar.Plazma kalsiyumkalsiyum ddüüzeyininzeyinin yyüükselmesikselmesi
daimadaima fosfatfosfat ddüüzeyininzeyinin ddüüzeyininzeyinin ddüüşşmesimesi ileile birliktebirlikte ggöörrüüllüür.Br.Bööbrekbrek fonksiyonfonksiyon bozukluklarbozukluklarıı dada kankan
kalsiyumkalsiyum ddüüzeyindezeyinde dedeğğiişşikliklereikliklere nedenneden olabilirolabilir..



FOSFORFOSFOR

�� SembolSembolüü:P                                                       :P                                                       
Atom:NumarasAtom:Numarasıı::15 ::15 
Atom:AAtom:Ağığırlrlığıığı:30.97376gr/:30.97376gr/molmol
YoYoğğunluk:1.82(beyaz),2.20(kunluk:1.82(beyaz),2.20(kıırmrmıızzıı),2.25 ve2.69(siyah)gr/cm3 ),2.25 ve2.69(siyah)gr/cm3 
Erime noktasErime noktasıı: 44.1 (beyaz) : 44.1 (beyaz) oCoC
Kaynama noktasKaynama noktasıı: 280 (beyaz) : 280 (beyaz) oCoC

Fosfor canlFosfor canlıı organizma iorganizma iççin vazgein vazgeççilmez bir maddedir.Fosforsuz bir hayat ilmez bir maddedir.Fosforsuz bir hayat 
ddüüşşüünnüülemez.Fosfor, organizmada kalsiyumla beraber balemez.Fosfor, organizmada kalsiyumla beraber başşllııca kemiklerde bulunur.Fosfat, ca kemiklerde bulunur.Fosfat, 
kanda fosfat iyonlarkanda fosfat iyonlarıı şşeklinde bulundueklinde bulunduğğu gibi, protein ve lipitlere bau gibi, protein ve lipitlere bağğllıı olarak da olarak da 
bulunur.bulunur.NNüükleikkleik asitleri meydana getiren asitleri meydana getiren nnüükleotitlerdekleotitlerde de, fosforik asit vardde, fosforik asit vardıır.Canlr.Canlıı
organizmanorganizmanıın biyolojik enerji kaynan biyolojik enerji kaynağığınnıı oluoluşşturan turan ATPATP’’dede bir fosfat bilebir fosfat bileşşiiğğidir. idir. 

�� Fosforun GFosforun Göörevi revi 
�� ĐĐnorganik fosfat, plazmada banorganik fosfat, plazmada başşllııca iki ca iki şşekilde bulunur.HPO 4 ekilde bulunur.HPO 4 -- ve H 2 PO 4 ve H 2 PO 4 -- iyonlariyonlarıı kanda kanda 

bulunan bu fosfat iyonlarbulunan bu fosfat iyonlarıından bndan büüyyüük kk kıısmsmıınnıı HPO 4 HPO 4 -- iyonlariyonlarıı teteşşkil eder.Bu fosfat kil eder.Bu fosfat 
iyonlariyonlarıınnıın asitn asit--baz dengesinin sabaz dengesinin sağğlanmaslanmasıında nda öönemli rolleri vardnemli rolleri vardıır.Kanr.Kanıın fosfor cinsinden n fosfor cinsinden 
inorganik fosfor miktarinorganik fosfor miktarıı % 4% 4--5 miligram kadard5 miligram kadardıır.Plazmanr.Plazmanıın fosfor dn fosfor düüzeyi, kalsiyum dzeyi, kalsiyum düüzeyi zeyi 
ile yakile yakıından ilindan ilişşkilidir.Her iki inorganik madde dkilidir.Her iki inorganik madde düüzeyi, kanda birbirleri ile belirli bir oran zeyi, kanda birbirleri ile belirli bir oran 
iiççerisinde bulunurlar.Bu oran 1/1 erisinde bulunurlar.Bu oran 1/1 şşeklindedir.Plazmaneklindedir.Plazmanıın fosfat seviyesi 0,8 m n fosfat seviyesi 0,8 m MolMol/litreyi /litreyi 
aaşşttığıığı zaman fosfat fazlaszaman fosfat fazlasıı idrara geidrara geççer.Bu, fosfat ier.Bu, fosfat iççin ein eşşik deik değğeridir. eridir. 

�� Kan fosfat dKan fosfat düüzeyinin ayarlanmaszeyinin ayarlanmasıında nda ““ parathormonparathormon ”” etkin bir getkin bir göörev yapar.rev yapar.ParathormonParathormon
bu gbu göörevini bir taraftan kemiklerden revini bir taraftan kemiklerden ekstrasellekstrasellüülerler ssııvvııya fosfat ya fosfat gegeççiişşiniini kolaylakolaylaşşttıırmak, rmak, 
didiğğer taraftan da ber taraftan da bööbrebreğğin fosfat in fosfat itrahitrahıınnıı ççooğğaltmak suretiyle yapar.altmak suretiyle yapar.



MAGNEZYUMMAGNEZYUM

�� sembolsembolüü::mgmg
Atom Atom numarasinumarasi: 12 : 12 
Periyodik Tablodaki yeri: Alkali Metal Periyodik Tablodaki yeri: Alkali Metal 
Atom Atom AgirligiAgirligi: 24.3050 gr/: 24.3050 gr/molmol
Elektron Dizilisi: 3s2 Elektron Dizilisi: 3s2 
Erime Erime NoktasiNoktasi: 923K : 923K 
Kaynama Kaynama NoktasiNoktasi: 1363K : 1363K 

�� MagnezyumMagnezyum hayatihayati öönemnem tataşışıyanyan 11 11 mineraldenmineralden birisibirisi, , belkibelki de de 
en en öönemlisidirnemlisidir. . VVüücuduncudun kendisikendisi bubu mineraliminerali üüretmediretmediğğii iiççinin
magnezyumunmagnezyumun besinlerbesinler yoluylayoluyla alalıınmasnmasıı gerekirgerekir. . MagnezyumMagnezyum
öözelliklezellikle stresestrese veve migrenemigrene karkarşışı iyidiriyidir veve kalbikalbi korurkorur. . AstAstıımm veve
alerjikalerjik nezleyinezleyi hafifletirhafifletir. . AyrAyrııcaca cildicildi ddüüzgzgüünlenleşştirirtirir, , sasaççıı
ggüüzellezelleşştirirtirir, , ttıırnaklarrnaklarıı kuvvetlendirirkuvvetlendirir. 300 . 300 enzimienzimi ççalalışışttıırrıırr veve
bununlabununla metabolizmaymetabolizmayıı etkilemietkilemişş olurolur..



�� DODOĞĞAL SAAL SAĞĞLIK KAYNALIK KAYNAĞĞI:I:
�� MagnezyumMagnezyum topraktatoprakta veve denizdeniz suyundasuyunda saklsaklııddıırr. . VVüücudumuzdacudumuzda da da ssüüreklirekli

doldurulmasdoldurulmasıı gerekengereken birbir magnezyummagnezyum rezervirezervi vardvardıırr. . YaniYani bubu mineralinmineralin saysayııssıızz
fonksiyonlarfonksiyonlarıınnıı yerineyerine getirebilmesigetirebilmesi iiççinin vvüücudacuda devamldevamlıı olarakolarak verilmelidirverilmelidir veve
sorunsorun da da buradadburadadıırr. . YanlYanlışış beslenmebeslenme, , topraktatoprakta bubu mineralinmineralin giderekgiderek azalmasazalmasıı
magnezyumunmagnezyumun vvüücutcut taraftarafıındanndan yeteriyeteri kadarkadar alalıınmamasnmamasıınana nedenneden olurolur. . AyrAyrııcaca
fazlafazla terleyenterleyen, , mmüüshilshil veyaveya idraridrar ssööktktüürrüüccüü ilailaçç alanalan kikişşilerdeilerde vvüücuttancuttan dahadaha
fazlafazla magnezyummagnezyum gidergider. . StresStres, , gebelikgebelik veve emzirmeemzirme gibigibi durumlardadurumlarda iseise vvüücuduncudun
magnezyumamagnezyuma olanolan ihtiyacihtiyacıı dahadaha da da artarartar. . VeVe vvüücutcut bubu mineraliminerali yeteriyeteri kadarkadar
almadalmadığıığı takdirdetakdirde kemiklerdekemiklerde depodepo edilmiedilmişş olanolan magnezyumamagnezyuma el el ataratar. . RezerviRezervi
bittibittiğğii zamanzaman da da alarmalarm verirverir. . MideMide barsakbarsak bböölgesindekilgesindeki, , idraridrar yollaryollarıındanda, , 
baldbaldıırlardakirlardaki kramplarkramplar, , kalpkalp ritmindekiritmindeki bozukluklarbozukluklar, , boyundaboyunda veve omuzlardaomuzlarda
kaskasıılmalarlmalar veyaveya sinirliliksinirlilik, , ellerdeellerde uyuuyuşşuklukukluk veve karkarııncalanmancalanma, , migrenmigren, , dikkatdikkat
azlazlığıığı, , ggüürrüültltüüyeye karkarşışı hassasiyethassasiyet magnezyummagnezyum eksiklieksikliğğinininin iişşaretleridiraretleridir. . 

�� NE KADAR MAGNEZYUM?NE KADAR MAGNEZYUM?
�� MagnezyumMagnezyum ihtiyacihtiyacıı yayaşşaa, , yayaşşamam tarztarzıınana ggööre re dedeğğiişşirir. . BundaBunda esasesas kuralkural şşudurudur: : 

BirBir kadkadıınnıınn ggüündende en en azaz 300 mg 300 mg magnezyumamagnezyuma ihtiyacihtiyacıı vardvardıırr. . GebelikGebelik veve
emzirmeemzirme devresindedevresinde iseise bubu miktarmiktar ggüündende 700 700 miligramdmiligramdıırr. . AksiAksi haldehalde ddüüşşüükk veve
erkenerken dodoğğumum ssöözz konusudurkonusudur. . FakatFakat ggüünnüümmüüzdezde besinlerdekibesinlerdeki magnezyummagnezyum
miktarmiktarıı 50 50 yyııll ööncesinencesine ggööre re ççokok dahadaha azdazdıırr. . VeVe bazbazıı yayaşşamam tarzlartarzlarıındanda ççokok dahadaha
fazlafazla magnezyumamagnezyuma ihtiyaihtiyaçç vardvardıırr ((diyetdiyet, , sporspor, , stresstres, , alkolalkol veve sigarasigara gibigibi). ). 
MagnezyumunMagnezyumun fazlasfazlasıınnıınn zararzararıı yokturyoktur, , çüçünknküü fazlasfazlasıı vvüücuttancuttan ççııkarkar. . OlabilecekOlabilecek
yanyan etkileretkiler, , hafifhafif ishalishal, , hafifhafif midemide rahatsrahatsıızlzlııklarklarıı. . BBööbreklerindenbreklerinden sorunusorunu olanlarolanlar
doktoradoktora sormadansormadan magnezyumlumagnezyumlu preparatlarpreparatlar almamalalmamalııddıırr..



DEMDEMĐĐRR
�� SembolSembolüü: : FeFe

Atom NumarasAtom Numarasıı: 26 : 26 
Atom AAtom Ağığırlrlığıığı: 55.847 gr/: 55.847 gr/molmol
YoYoğğunluk: 7.874 gr/cm3 unluk: 7.874 gr/cm3 
Erime noktasErime noktasıı: 1535 : 1535 oCoC
Kaynama noktasKaynama noktasıı: 2750 : 2750 oCoC

�� ĐĐnsan organizmasnsan organizmasıında nda öözellikle alyuvarlarzellikle alyuvarlarıın yapn yapııssıında bulunan hemoglobinnda bulunan hemoglobin’’in, fonksiyonel bir parin, fonksiyonel bir parççasasıı olmasolmasıı
yyöönnüünden nden öönemlidir.Bunun dnemlidir.Bunun dışıışında demir, kaslarnda demir, kaslarıın n myoglobinindemyoglobininde, , sitokromsitokrom, , peroksidazperoksidaz ve ve katalazkatalaz enzim enzim 
sistemlerinde sistemlerinde yeralanyeralan hayatsal dehayatsal değğeri olan bir mineraldir.Demirin biyokimyasal reaksiyonlareri olan bir mineraldir.Demirin biyokimyasal reaksiyonlarıı öözellikle solunum zellikle solunum 
sistemi ysistemi yöönnüünden bnden büüyyüük gk göörevleri vardrevleri vardıır. r. ÇÇocuklar iocuklar iççin gin güünlnlüük demir ihtiyack demir ihtiyacıı 1010--15 miligram aras15 miligram arasıında nda 
dedeğğiişşir.Bir.Büüyyüüklerin demir ihtiyacklerin demir ihtiyacıı da kadda kadıın veya erkek olun veya erkek oluşşuna veya genuna veya gençç veya yaveya yaşşllıı oluoluşşuna guna gööre farklre farklııllıık k 
ggöösterir.Gensterir.Gençç kadkadıınlarda ve emziren annelerde 18 miligram kadardnlarda ve emziren annelerde 18 miligram kadardıır.Vr.Vüücuttan atcuttan atıılan demir miktarlan demir miktarıı ise sadece 1 ise sadece 1 
miligram kadardmiligram kadardıır.r.ĐĐnsanlar yedikleri her tnsanlar yedikleri her tüürlrlüü et besinleri ile yeterli miktarda demir alet besinleri ile yeterli miktarda demir alıırlar.Fosfatrlar.Fosfatçça zengin a zengin 
besinlerin albesinlerin alıınmasnmasıı demir demir absorbsiyonunuabsorbsiyonunu yavayavaşşlatlatıır.Demirin dokularr.Demirin dokularıından kana salndan kana salıınabilmesi inabilmesi iççin bakin bakııra ihtiyara ihtiyaçç
vardvardıır. r. 

�� Demirin GDemirin Göörevi revi 
�� ĐĐnce bance bağığırsaklardan ihtiyaca grsaklardan ihtiyaca gööre re absorbeabsorbe olan demir, plazmada solan demir, plazmada süüratle ratle ferrikferrik şşekilde oksitlenerek ekilde oksitlenerek glikoproteinglikoprotein

yapyapııssıında olan nda olan ““ transferrintransferrin ”” ile birleile birleşşerek dokulara naklolunur.Demirin organizmadaki depo erek dokulara naklolunur.Demirin organizmadaki depo şşekline ekline ““ ferritinferritin ””
denilmektedir.Demirin fazlasdenilmektedir.Demirin fazlasıı vvüücuttan dcuttan dışışararıı atatıılamaz.Bu nedenle kendilerine gereksiz yere fazla demirli lamaz.Bu nedenle kendilerine gereksiz yere fazla demirli 
preparatlarpreparatlar verilen kan transfverilen kan transfüüzyonu yapzyonu yapıılan lan şşahahııslarda demir birikimi olur. slarda demir birikimi olur. 

�� Demir Demir öözellikle hemoglobinin, solunum zincirinde zellikle hemoglobinin, solunum zincirinde yeralanyeralan nonnon--hem proteinlerin, hem proteinlerin, sitokromlarsitokromlarıınn, , miyoglobininmiyoglobinin
yapyapıılarlarıında nda yeralmasyeralmasıı ve bazve bazıı enzimlerin aktivasyonu yenzimlerin aktivasyonu yöönnüünden nden ççok ok öönemlidir.nemlidir.



KOBALTKOBALT

�� SembolSembolüü: : CoCo
Atom numarasAtom numarasıı: 27 : 27 
Atom aAtom ağığırlrlığıığı: 58.933200 gr.: 58.933200 gr.
NNŞŞA A dakidaki hali: Kathali: Katıı
Renk: Metalik gri renkRenk: Metalik gri renk
SSıınnııffıı: Metalik : Metalik 
Hangi halde bulunur: ParHangi halde bulunur: Parççacacıık, pudra/k, pudra/grangranüülerler, , 
ççubuk, tel/kablo, ubuk, tel/kablo, folyofolyo halinde bulunur. halinde bulunur. 

�� Kobalt B 12 vitamininin yapKobalt B 12 vitamininin yapııssıında nda yeralanyeralan bir bir 
mineraldir.mineraldir.ĐĐnsanlarda kobalt noksanlnsanlarda kobalt noksanlığıığı
ggöörrüülmemilmemişştir. tir. 

�� Fazla kobalt Fazla kobalt ““ polisitemiapolisitemia ”” denen fazla alyuvar denen fazla alyuvar 
teteşşekkekküüllüü hastalhastalığıığına neden olmaktadna neden olmaktadıır.r.



FLUORFLUOR

�� SembolSembolüü: : FlFl
Atom NumarasAtom Numarasıı: 9: 9
Atom AAtom Ağığırlrlığıığı: 18.99840 gr/: 18.99840 gr/molmol
YoYoğğunluk: 1.696 gr/L (0oC, 1 unluk: 1.696 gr/L (0oC, 1 atmatm))
Erime noktasErime noktasıı: : --219.62 219.62 oCoC
Kaynama noktasKaynama noktasıı: : --188.14 188.14 oCoC

�� FluorFluor noksanlnoksanlığıığınnıın din dişş çüçürrüümelerine neden oldumelerine neden olduğğu u 
bilinmektedir.Dibilinmektedir.Dişşi i çüçürrüüten bazten bazıı enzimlerin enzimlerin 
aktivasyonu iaktivasyonu iççin gerekli olduin gerekli olduğğu, bulunmamasu, bulunmamasıı
halinde, aktif hale halinde, aktif hale gegeççemeyenemeyen enzimlerin dienzimlerin dişş
çüçürrüümesine sebebiyet verdikleri varsaymesine sebebiyet verdikleri varsayıımmıı ileri ileri 
ssüürrüülmektedir. lmektedir. FluorFluor, ayr, ayrııca vca vüücuttaki kemiklecuttaki kemikleşşmeye meye 
de yardde yardıım eder.Sularda yetersiz m eder.Sularda yetersiz fluorfluor bulundubulunduğğunda, unda, 
sulara , disulara , dişş macunlarmacunlarıına, sna, süüte eklenerek alte eklenerek alıınabilir.nabilir.



BAKIRBAKIR

SembolSembolüü: Cu: Cu
Atom Atom NumarasNumarasıı: 29: 29
Atom Atom AAğığırlrlığıığı: 63.546 : 63.546 grgr/mol/mol
YoYoğğunlukunluk: 8.92 gr/cm3: 8.92 gr/cm3
ErimeErime noktasnoktasıı: 1084.62 : 1084.62 oCoC
KaynamaKaynama noktasnoktasıı: 2927 : 2927 oCBakoCBakıırr kankan
proteinlerindeproteinlerinde seruloplazmininseruloplazminin yapyapııssıındanda
yeralyeralıır.Bazr.Bazıı öönemlinemli enzimlerinenzimlerin aktiviteaktivite
ggöösterebilmeleristerebilmeleri iiççinin bakbakıırara ihtiyaihtiyaççlarlarıı vardvardıırr..



ÇÇĐĐNKONKO
�� SembolSembolüü: Zn                                                            : Zn                                                            

Atom Atom NumarasNumarasıı: 30                                                         : 30                                                         
Atom Atom AAğığırlrlığıığı: 65.38 : 65.38 grgr/mol /mol 
YoYoğğunlukunluk: 7.133 gr/cm3 : 7.133 gr/cm3 
ErimeErime noktasnoktasıı: 419.58 : 419.58 oCoC
KaynamaKaynama noktasnoktasıı: 907 : 907 oCoC

�� BirBir ççokok besindebesinde fazlasfazlasııylayla bulunanbulunan ççinkoinko mineraliminerali babağışığışıklklııkk sistemindesisteminde anahtaranahtar rolrolüü oynaroynar, , 
zindezinde yaparyapar, , verimliverimli yaparyapar. . AkyuvarlarAkyuvarlarıınn, , antikorlarantikorlarıınn oluoluşşmasmasıındanda paypayıı vardvardıırr. . BaBağışığışıklklııkk
sistemininsisteminin bubu askerleriaskerleri bizibizi hastalhastalığığaa nedenneden olanolan virvirüüslerdenslerden korudukoruduğğuu gibigibi zehirlizehirli
maddelerimaddeleri de de zehirsizzehirsiz hale hale getirmedegetirmede yardyardıımcmcıı olurolur. . 

�� ÇÇĐĐNKO NELER YAPAR?NKO NELER YAPAR?
�� HastalHastalığıığınn kolkol gezdigezdiğğii kkışış aylaraylarıındanda sosoğğukuk algalgıınlnlığıığı veve gribegribe karkarşışı ççokok etkilidiretkilidir. . ÇüÇünknküü

bakterilerebakterilere veve virvirüüslereslere karkarşışı savasavaşş aaççarar veve sonusonuççtata bubu hastalhastalııklaraklara karkarşışı ççokok zayzayııff olanolan
kikişşilerdeilerde bubu tehlikeyitehlikeyi azaltazaltıırr. . AkneyeAkneye karkarşışı dada ççokok etkilietkili birbir mineraldirmineraldir, A , A vitaminininvitamininin
kimyasalkimyasal bilebileşşiminiimini hareketeharekete gegeççiriririr veve mikropmikrop ööldldüürrüüccüü etkisietkisi akneakne sivilcelerininsivilcelerinin
kaybolmaskaybolmasıınnıı sasağğlarlar. . FakatFakat ççinkonuninkonun yararlaryararlarıı bununlabununla bitmiyorbitmiyor. . HHüücrecre yenilenmesindeyenilenmesinde
paypayıı olduolduğğuu iiççinin cildicildi de de ggüüzellezelleşştirirtirir. El . El ttıırnaklarrnaklarıınnıı sertlesertleşştirirtirir veve sasaççıı kuvvetlendirirkuvvetlendirir, , 
nnöörodermitisirodermitisi veve uuççuklaruklarıı hafifletirhafifletir. . AdetAdet ggöörmerme aağğrrıılarlarıınnıı hafifletmesinihafifletmesini, , kkııssıırlrlığığaa karkarşışı etkilietkili
olmasolmasıınnıı dada didiğğerer öözelliklerizellikleri arasarasıındanda sayabilirizsayabiliriz. . VeVe amalgam amalgam gibigibi aağığırr metallerimetalleri de de vvüücuttancuttan
ataratar..



�� ÇÇĐĐNKOYA NE KADAR NKOYA NE KADAR ĐĐHTHTĐĐYACIMIZ VAR?YACIMIZ VAR?
�� ÇÇinkoyainkoya olanolan ihtiyacihtiyacıımmıızz birbir ççokok faktfaktöörere babağğllııddıırr. . ÇÇocuklarocuklarıınn veve

gengenççlerinlerin yetiyetişşkinlerekinlere oranlaoranla dahadaha azaz ihtiyacihtiyacıı vardvardıırr. . HastalarHastalarıınn sasağğllııklklıı
kikişşilerdenilerden dahadaha fazlafazla ihtiyacihtiyacıı vardvardıırr. . StresliStresli tiplerintiplerin de de sakinsakin kikişşilereilere
oranlaoranla ihtiyaihtiyaççlarlarıı dahadaha fazladfazladıırr. . AlmanAlman BeslenmeBeslenme CemiyetiCemiyeti yetiyetişşkinlerkinler
iiççinin ggüündende 15 mg 15 mg ööneriyorneriyor. . ÇÇinkoinko kküürrüü yapmakyapmak isteyenisteyen üçüç ay ay boyuncaboyunca
ggüündende 2020--30 mg 30 mg almalalmalııddıırr. . PrensipPrensip olarakolarak iseise kadkadıınlarnlarıınn ççinkoyainkoya olanolan
ihtiyacihtiyacıı erkeklerdenerkeklerden dahadaha fazlafazla dedeğğildirildir. . GebeGebe veve emzirenemziren annelerinannelerin
ihtiyacihtiyacıı birazbiraz dahadaha fazlafazla olabilirolabilir. . ÇÇocuklardaocuklarda ççinkoinko azlazlığıığı geligelişşmeme veve
bbüüyyüümeme bozuklubozukluğğunauna yolyol aaççabilirabilir. . 

�� DENGELDENGELĐĐ BESLENME YETERLBESLENME YETERLĐĐ MMĐĐ??
�� Her Her zamanzaman yeterliyeterli dedeğğildirildir. . ÇÇinkonuninkonun barsakbarsak yoluylayoluyla alalıınmasnmasıı herkesherkes

iiççinin farklfarklııddıırr. . BesinlerinBesinlerin bilebileşşimiimi de de bundabunda öönemlinemli birbir rolrol oynaroynar. . VVüücutcut
ççinkoyuinkoyu bolbol proteinliproteinli hayvansalhayvansal üürrüünlerdennlerden aldaldığıığındanda bolbol liflilifli bitkiselbitkisel
yiyeceklerdenyiyeceklerden aldaldığıığındanndan dahadaha iyiiyi dedeğğerlendirirerlendirir. Bu . Bu nedenlenedenle
vejeteryenlervejeteryenler genelliklegenellikle vvüücutlarcutlarıındakindaki ççinkoinko azlazlığıığındanndan şşikayetikayetççidirleridirler. . 
SporcularSporcular veve şşekereker hastalarhastalarıı iiççinin de de aynaynıı şşeyey gegeççerlidirerlidir. . 

�� ÇÇĐĐNKO AZLINKO AZLIĞĞI NASIL ANLAI NASIL ANLAŞŞILIR?ILIR?
�� ÖÖzelliklezellikle enfeksiyonlaraenfeksiyonlara karkarşışı zayzayııff olmaolma ççinkoinko azlazlığıığınnıınn en en öönemlinemli

belirtisidirbelirtisidir. . BununBunun ddışıışındanda ççocuklardaocuklarda ööğğrenmerenme yeteneyeteneğğinininin ssıınnıırlrlıı
olmasolmasıı, , bbüüyyüümedekimedeki aksaklaksaklııklarklar, , sasaçç ddöökküülmesilmesi, , kkııssıırlrlııkk, , sosoğğukuk ellereller veve
ayaklarayaklar, , koklamakoklama veve tat alma tat alma duygusununduygusunun ssıınnıırlrlıı olmasolmasıı, , ttıırnaklardarnaklarda
beyazbeyaz lekelerlekeler de de ççinkoinko azlazlığıığınnıınn didiğğerer belirtileridirbelirtileridir..



�� ÇÇĐĐNKO EN FAZLA NELERDE VAR? (100 NKO EN FAZLA NELERDE VAR? (100 gramdagramda))
�� ĐĐstiridyestiridye -- 7 mg 7 mg 
�� PeynirPeynir -- 22--4 mg 4 mg 
�� SSığıığırr etieti -- 5 mg 5 mg 
�� SSüütstsüüzz ççikolataikolata -- 2 mg 2 mg 
�� KuruKuru fasulyefasulye -- 3 mg                       3 mg                       
�� YumurtaYumurta -- 1.5 mg 1.5 mg 
�� MMııssıırr -- 2.5 mg 2.5 mg 
�� BrBrüükselksel lahanaslahanasıı -- 1 mg                               1 mg                               
�� KaridesKarides -- 2.3 mg 2.3 mg 
�� BrokoliBrokoli -- 1 mg 1 mg 



GGüünlnlüük hayatta kullandk hayatta kullandığıığımmıız besin ve malzemelerdeki z besin ve malzemelerdeki 
bazbazıı asitler ve bazlarasitler ve bazlar

�� GGüünlnlüükk hayattahayatta kullandkullandığıığımmıızz sabun,sabun,ççamaamaşışırr suyu,tuzsuyu,tuz ruhu,bazruhu,bazıı ilailaççlar,gazoz,sirke,tlar,gazoz,sirke,tııraraşş kkööppüüğğüü,cilt,cilt bakbakıımm
kremi,ketkremi,ketççapap gibigibi maddelerinmaddelerin yapyapııssıındanda asitasit yadayada bazbaz bulunmaktadbulunmaktadıırr..

�� BazBazıı asitasit veve bazlarbazlar iseise yediyediğğimizimiz sebzesebze veve meyvelerdemeyvelerde dodoğğalal olarakolarak vardvardıır.Hattar.Hatta bazbazıı asitasit veve bazlarbazlarıınn
eksiklieksikliğğindeinde canlcanlıı vvüücudundacudunda birtakbirtakıımm hastalhastalııklarklar meydanameydana gelirgelir. . FolikFolik asitasit eksiklieksikliğğindeinde anemininaneminin oluoluşşmasmasıı
gibigibi. . ŞŞimdiimdi öönemlinemli asitasit veve bazlarbazlarıınn öözelliklerinizelliklerini veve kullankullanııldldığıığı alanlaralanlarıı inceleyeliminceleyelim..

�� FormikFormik asit(HCOOHasit(HCOOH):                                        ):                                        
�� BakterilereBakterilere kküüff veve mayalaramayalara etkietki edereder. . MikrobikMikrobik bozunmaybozunmayıı öönlemeknlemek iiççinin ggııdalardadalarda koruyucukoruyucu olarakolarak

kullankullanııllıırr. . KarKarııncanca salgsalgııssıındanda bolbol miktardamiktarda bulunurbulunur..
�� AsetikAsetik asit(CH3COOH): asit(CH3COOH): 
�� SirkeSirke asidiasidi olarakolarak bilinirbilinir asetikasetik asidinasidin %5%5--8 8 liklik çöçözeltisizeltisi sirkesirke olarakolarak kullankullanııllıırr. . AsetikAsetik asitasit birbir ççokok ilailaçç veve

endendüüstristri maddesininmaddesinin hazhazıırlanmasrlanmasıındanda kullankullanııllıırr. . TahriTahrişş ediciedici kokuyakokuya sahipsahip birbir ssııvvııddıırr. . AlAlüüminyumminyum asetatasetat
tuzu,tazetuzu,taze kesilmikesilmişş yaralardayaralarda kankan dindiricidindirici olarakolarak kullankullanııllıırr..

�� SorbikSorbik asit(HC6H7O2):asit(HC6H7O2):
�� KKüüff veve mayalarmayalarıınn geligelişşmesinemesine engelengel olur.Buolur.Bu öözellizelliğğindeninden dolaydolayıı yiyeceklerdeyiyeceklerde antimikrobikantimikrobik koruyucukoruyucu olarakolarak

kullankullanııllıırr. . Kokusu,lezzetiKokusu,lezzeti yoktur.yoktur.BenzoikBenzoik asit(C6H5COOH):asit(C6H5COOH):
�� BeyazBeyaz renklirenkli iiğğnene veve yaprakyaprakççııkk ggöörrüünnüümmüündende birbir maddedirmaddedir. . GGııdalardadalarda mikrobikmikrobik bozunmaybozunmayıı öönlemeknlemek iiççinin

kullankullanııllıırr. En . En ççokok kullankullanııldldığıığı alanlar,meyvealanlar,meyve suyu,marmelat,resuyu,marmelat,reççel,gazlel,gazlıı iiççecekler,turecekler,turşşular,ketular,ketççapap veve benzeribenzeri
üürrüünlerdirnlerdir. . BenzoikBenzoik asit,birasit,bir ççokok bitkininbitkinin yaprak,kabukyaprak,kabuk veve meyvelerindemeyvelerinde bulunurbulunur. . BenzoikBenzoik asit,genellikleasit,genellikle
sodyumsodyum tuzutuzu olarakolarak kullankullanııllıırr. . ĐĐlavelave edildiedildiğğii ggııdandanıınn tadtadıınnıı etkileretkiler..

�� FolikFolik asitasit::
�� FolikFolik asit,yaasit,yaşşayanayan ttüümm hayvanhayvan veve bitkibitki dokulardokularıındanda azaz da da olsaolsa bulunurbulunur. . FolikFolik asitasit en en ççokok koyukoyu yeyeşşilil

yapraklyapraklıı sebzelersebzeler veve ggııdada olarakolarak kullankullanıılanlan hayvanlarhayvanlarıınn bbööbrekbrek veve karacikaraciğğerlerindeerlerinde bulunurbulunur. . 
Biftek,hububat,sebzeler,domates,peynirBiftek,hububat,sebzeler,domates,peynir veve ssüüttette azaz miktardamiktarda bulunurbulunur. . FolikFolik asitasit eksiklieksikliğğindeinde vvüücuttacutta
anemianemi ((kanskansıızlzlııkk) ) ortayaortaya ççııkarkar..



�� LaktikLaktik asitasit: : 
�� ZeytineZeytine lezzetlezzet veve bilebileşşenlerininenlerinin salamurayasalamuraya gegeççiişşiniini sasağğllııyoryor..
�� ProbiyonikProbiyonik asitasit::
�� Peynirde,ekmekPeynirde,ekmek veve unluunlu mamullerindemamullerinde roprop hastalhastalığıığınana karkarşışı, , kküüflereflere karkarşışı etkilietkili birbir asittirasittir..

�� TartarikTartarik asitasit::
�� ÇöÇözzüünnüürlrlüüğğüü yyüüksekksek birbir asittir.Asitlikasittir.Asitlik veve tat tat iiççinin kullankullanııllıırr. . ÜÜzzüümdemde bulunur.Yiyecekbulunur.Yiyecek veve

iiççeceklerimizeeceklerimize bulunanbulunan asitlerinasitlerin yenilipyenilip iiççilmesindeilmesinde birbir mahsurmahsur yokkenyokken sunisuni olarakolarak eldeelde
edilenedilen asitlerinasitlerin yenilipyenilip iiççilmesiilmesi tehliketehlike arzarz edereder. . SimdiSimdi sasağğllığıığımmıızz iiççinin zararlzararlıı olanolan asitleriasitleri
inceleyeliminceleyelim..

�� EE--230 230 SorbikSorbik asitasit:: Vitamin B12Vitamin B12’’yi yi yokyok ediyorediyor..
�� EE--250 250 sodyumsodyum niritnirit, E251 , E251 SodyumSodyum nitratnitrat :: KalpKalp damardamar hastalhastalııklarklarıı.(t.(tüümm sosissosis veve

salamlardasalamlarda.).)
�� EE--120 120 KarminikKarminik asitasit:: nnöörolojikrolojik hastalhastalııklarklar..
�� EE--330 330 sitriksitrik asitasit:: En En tehlikelitehlikeli kanserojenkanserojen etkietki maddesimaddesi olupolup ne ne yazyazııkk kiki birbir ççokok hazhazıırr ggııdadadada

bulunuyor.(gofretbulunuyor.(gofret, , meyvemeyve sularsularıı, , bazbazıı hazhazıırr ççorbalar,tenekeorbalar,teneke konservekonserve turturşşularular, , bazbazıı hazhazıırr
yaprakyaprak sarmalarsarmalarıı,baz,bazıı şşekerlemelerekerlemeler.).)

�� EE--300 300 AskorbikAskorbik asitasit :: KanserojenKanserojen etkietki maddesimaddesi. (. (bazbazıı portakalportakal sulusulu iiççeceklerdeeceklerde.) .) 
�� YurtYurt ddışıışındanda yasaklananyasaklanan bizdebizde hâlâhâlâ kullankullanıılanlan katkkatkıılarlar::
�� EE--211 211 sodyumsodyum benzoatbenzoat: : ketketççaplardaaplarda bulunurbulunur..
�� EE--210 210 BenzoikBenzoik asitasit, , 
�� EE--211 211 SodyumSodyum benzoatbenzoat,,
�� EE--213 213 KalsiyumKalsiyum benzoatbenzoat, , 
�� EE--214 214 EtilEtil--pp--hidroksibenzoathidroksibenzoat,,
�� EE--215 215 SodyumSodyum etiletil--pp--hidroksibenzoathidroksibenzoat, , 
�� EE--216 216 PropilPropil--pp--hidroksibenzoathidroksibenzoat, , 
�� EE--217 217 SodyumSodyum propilpropil--pp--hidroksibenzoathidroksibenzoat
�� BunlarBunlar renklirenkli drajedraje ççikolatalardaikolatalarda veve kaymaklkaymaklıı biskbisküüvilerdevilerde kullankullanııllıırr. . KalpKalp hastalhastalııklarklarıı, , damardamar

sertliklerisertlikleri veve ttııkankanııklklııklaraklara yolyol aaççanan katkkatkıı maddeleridirmaddeleridir..



BESBESĐĐNLERNLER

�� CanlCanlıılardalarda bbüüyyüümeme, sa, sağğllıık,k, üüreme ireme iççin gerekli besin maddelerininin gerekli besin maddelerinin alalıınmasnmasıı. . 
Besinler, Besinler, bedendebedende gergerççekleekleşşenen kimyasalkimyasal tepkimelertepkimeler iiççinin gerekligerekli kimyasalkimyasal
enerjininenerjinin yanyanıı ssııra, bedene ra, bedene destekdestek olanolan, , hhüücrelerincrelerin oluoluşşmasmasıı veve yenilenmesiyenilenmesi iiççinin
gerekengereken maddelerimaddeleri de sade sağğlarlarlarlar. Canl. Canlıılarlarıın varln varlııklarklarıınnıı ssüürdrdüürebilmelerirebilmeleri iiççinin
ççeeşşitliitli kimyasalkimyasal bilebileşşenlerenler iiççereneren besinlerbesinler almalaralmalarıı gerekirgerekir. . SporcularaSporculara ggüçüç
kazandkazandıırmak rmak iiççinin yaya da da şşiişşmanlmanlıık, k, şşekeeker hastalr hastalığıığı ve kalve kalııttıımsal msal bozukluklarbozukluklar gibigibi
sorunlarasorunlara da karda karşışı dada, , öözelzel beslenmebeslenme rejimlerirejimleri uygulanabiliruygulanabilir. . DengeliDengeli birbir rejimderejimde
kikişşinininin aldaldığıığı kalori, bedenin kalori, bedenin gereksinmesinegereksinmesine uygunuygun olmalolmalııddıır. Beslenme r. Beslenme 
rejimininrejiminin öönemlinemli bilebileşşenlerienleri proteinlerproteinler, , yayağğlarlar, , karbonhidratlarkarbonhidratlar, su, , su, vitaminlervitaminler veve
tuzlartuzlar ileile bazbazıı azaz bulunanbulunan elementlerdirelementlerdir. . BunlarBunlar uygunuygun veve dengelidengeli bibiççimdeimde
alalıınmazlarsa, beslenme nmazlarsa, beslenme bozuklubozukluğğu hastalu hastalııklarklarıı ortayaortaya ççııkar.kar.

�� KiKişşinininin dengelidengeli beslenmesibeslenmesi iiççinin alalıınannan besinlerbesinler 5 5 gruptagrupta incelenirincelenir: : 
�� TahTahııll veve EkmekEkmek GrubuGrubu
�� SSüütt veve YoYoğğurturt GrubuGrubu
�� Et Et GrubuGrubu
�� SebzeSebze veve MeyveMeyve GrubuGrubu
�� YaYağğ veve ŞŞekereker GrubuGrubu



KARBONHKARBONHĐĐDRATLAR:DRATLAR:
�� VVüücuduncudun temeltemel enerjienerji kaynakaynağığıddıırr. . KiKişşinininin ggüünlnlüükk

enerjienerji gereksiniminingereksiniminin %55'i %55'i karbonhidratlardankarbonhidratlardan
sasağğlanmallanmalııddıırr. . KarbonKarbon, , hidrojenhidrojen veve oksijendenoksijenden
oluoluşşanan bubu bilebileşşiklerikler yiyeceklerdeyiyeceklerde dahadaha ççokok şşekereker
veve ninişşastaasta bibiççimindeiminde bulunurbulunur. . ÖÖrnerneğğinin üüzzüümm
şşekeriekeri denendenen glikozglikoz en en basitbasit karbonhidratlardankarbonhidratlardan, , 
yumruluyumrulu bitkilerinbitkilerin kkööklerindeklerinde depolanandepolanan ninişşastaasta
iseise en en karmakarmaşışıkk karbonhidratlardankarbonhidratlardan biridirbiridir. . 
KarbonhidratKarbonhidratççaa zenginzengin yiyeceklerinyiyeceklerin yapyapııssıındanda
genelliklegenellikle glikozdanglikozdan dahadaha karmakarmaşışıkk şşekerlerekerler veve
ninişşastalarastalar bulunurbulunur. . AmaAma bubu bilebileşşikleriniklerin ttüümmüü
sindirimsindirim ssııraraıındanda parparççalanarakalanarak glikozaglikoza
indirgendiindirgendiğğindeninden, , yiyeceklerdekiyiyeceklerdeki bbüüttüünn
karbonhidratlarkarbonhidratlar sonundasonunda glikozglikoz olarakolarak kana kana 
gegeççerer veve karacikaraciğğerdeerde glikojenglikojen bibiççimindeiminde
depolandepolanıırr. . VVüücudacuda enerjienerji gerektigerektiğğindeinde, , 
karacikaraciğğerdekierdeki glikojenglikojen yenidenyeniden glikozaglikoza
ddöönnüüşşerekerek kankan doladolaşışımmıı aracaracııllığıığıylayla hhüücrelerecrelere
dadağığıttııllıırr. Bu . Bu nedenlenedenle, , kandakanda bulundubulunduğğuu iiççinin kankan
şşekeriekeri de de denendenen glikozglikoz vvüücuduncudun temeltemel enerjienerji
kaynakaynağığıddıırr..



PROTEPROTEĐĐNLERNLER
�� VVüücuduncudun yapyapıı tataşşlarlarııddıırr. . KemiklerKemikler, , kaslarkaslar, , 

derideri, , sinirlersinirler, , kkıısacassacasıı vvüücuduncudun bbüüyyüükk
bbööllüümmüü proteinlerdenproteinlerden oluoluşşurur. . 
YiyeceklerleYiyeceklerle alalıınannan proteinlerproteinler sindirimsindirim
ssıırasrasıındanda parparççalanarakalanarak aminoasitlerineaminoasitlerine
ayrayrışıışırr veve vvüücutcut, , bubu aminoasitaminoasit
deposundandeposundan seseççtitiğğii uygunuygun yapyapııtataşşlarlarıınnıı
yenidenyeniden birbir arayaaraya getirerekgetirerek kendikendi
dokulardokularıınnıı oluoluşşturanturan proteinleriproteinleri yapabiliryapabilir. . 
Protein Protein aaççııssıındanndan zenginzengin olanolan babaşşllııcaca
hayvansalhayvansal yiyecekleryiyecekler yunurtayunurta, et, , et, balbalııkk, , 
peynirpeynir veve ssüütt, , bitkiselbitkisel yiyecekleryiyecekler iseise
ekmekekmek, , patatespatates, , ffıındndııkk veve cevizceviz gibigibi
kabuklukabuklu yemiyemişşlerler, , bezelyebezelye, , fasulyefasulye veve
mercimektir.1 mercimektir.1 grgr protein 4 protein 4 Kal'likKal'lik birbir
enerjienerji sasağğlarlar. . GGüünlnlüükk enerjininenerjinin %10%10--15'i 15'i 
proteindenproteinden gelmelidirgelmelidir. . BeslenmemizdeBeslenmemizde
proteindenproteinden zenginzengin besinlerebesinlere ihtiyaihtiyaççtantan
fazlafazla ttüüketmekketmek kadarkadar zararlzararlııddıırr..



YAYAĞĞLARLAR

�� VVüücuduncudun enerjienerji ihtiyacihtiyacıındanda birbir
didiğğerer besinbesin grubugrubu da da yayağğlardlardıırr. . 
YaYağğlarlar da da karbonkarbon, , hidrojenhidrojen, , veve
oksijendenoksijenden oluoluşşurur. . TereyaTereyağığı, , yayağğllıı
et, et, kaymakkaymak, , peynirpeynir veve yumurtayumurta gibigibi
yiyeceklerdenyiyeceklerden alalıınannan hayvansalhayvansal
yayağğlarlar ileile mmııssıırr, , ayayççiiççeeğğii, , ffıındndııkk veve
cevizceviz gibigibi yayağğllıı tohumlardantohumlardan eldeelde
edilenedilen bitkiselbitkisel yayağğlarlar dengelidengeli
beslenmedebeslenmede öönemlinemli birbir yeryer tutartutar. . 
AmaAma bubu temeltemel besinlerinbesinlerin fazlafazla
alalıınmasnmasıı zararlzararlıı olabilirolabilir. Baz. Bazıı
yayağğlarlarıınn kalpkalp hastalhastalııklarklarıı olasolasııllığıığınnıı
artartıırdrdığıığınana inananinanan birbirççokok doktordoktor, , 
sasağğllııklklıı birbir yayaşşamam iiççinin öözelliklezellikle
hayvansalhayvansal yayağğlarlarıınn fazlafazla
yenmemesiniyenmemesini salsalııkk verirverir. 1 gr. . 1 gr. yayağğ
9 9 KalKal enerjienerji sasağğlamaktadlamaktadıırr..



VVĐĐTAMTAMĐĐNLERNLER
�� VVüücuttakicuttaki birbir taktakıımm biokimyasalbiokimyasal iişşlemlerinlemlerin

devamdevamıındanda rolrol oynarlaroynarlar, , vvüücuduncudun direncinidirencini
artartıırrıırr veve bazbazıı vitaminlervitaminler, , vvüücudacuda alalıınannan ççokluoklu
doymamdoymamışış yayağğ asitlerininasitlerinin oksidasyonunuoksidasyonunu
öönlerlernlerler. . ĐĐlklk bulunanbulunan vitaminlervitaminler alfabeninalfabenin
dedeğğiişşikik harfleriyleharfleriyle adlandadlandıırrıılmlmışışttıı. . SonradanSonradan
bubu bilebileşşikleriniklerin kimyasalkimyasal yapyapıılarlarıı belirlenincebelirlenince, , 
askorbikaskorbik asitasit, , tiyamintiyamin yaya da da riboflavinriboflavin gibigibi
bilimselbilimsel adlaradlar verildiverildi. . AmaAma bugbugüünn bilebile, , 
vitaminlerinvitaminlerin A, B, C A, B, C gibigibi harflerleharflerle ananıılmaslmasıı ççokok
yaygyaygıındndıırr. . VitaminlerinVitaminlerin ççokok azaz miktardamiktarda
alalıınmasnmasıı vvüücutcut iiççinin yeterliyeterli olduolduğğundanundan, , ççeeşşitliitli
yiyeceklerleyiyeceklerle dengelidengeli beslenenbeslenen kikişşilerdeilerde
vitaminvitamin eksiklieksikliğğii ggöörrüülmezlmez. . YalnYalnıızz bazbazıı
hastalhastalııklardaklarda doktorlardoktorlar, , vvüücutcut sasağğllığıığınana
kavukavuşşuncayauncaya kadarkadar normaldennormalden dahadaha fazlafazla
vitaminvitamin alalıınmasnmasıınnıı öönerirlernerirler. . AmaAma olaolağğanan
kokoşşullardaullarda yiyeceklerdekiyleyiyeceklerdekiyle yetinmeyipyetinmeyip
geregereğğindeninden ççokok vitaminvitamin almanalmanıınn hihiççbirbir yararyararıı
yokturyoktur; ; çüçünknküü vitaminlerinvitaminlerin ççooğğuu vvüücuttacutta
depolanmazdepolanmaz veve ggüünlnlüükk gereksinimdengereksinimden fazlasfazlasıı
idrarlaidrarla birliktebirlikte ddışışararıı atatııllıırr..



MMĐĐNERALLERNERALLER

�� MinerallerMineraller vvüücuduncudun sasağğllııllıı kalabilmesikalabilmesi iiççinin
gerekligerekli olamolam kimyasalkimyasal elementlerelementler ileile bubu
elementlerinelementlerin inorganikinorganik bilebileşşikleridirikleridir. Her . Her 
mineralinmineralin, , ööbbüürr besinbesin maddelerininmaddelerinin etkisinietkisini
ggüçüçlendirenlendiren tamamlaytamamlayııccıı birbir ggöörevirevi vardvardıırr. . 
En En ççokok ssüüttette veve ssüütt üürrüünlerindenlerinde bulunanbulunan
kalsiyumkalsiyum, , kemiklerinkemiklerin veve didişşlerinlerin sasağğllııklklıı
geligelişşmesindemesinde öönemlinemli rolrol oynaroynar. . SSüütt
üürrüünlerindenlerinde, , yumurtayumurta sarsarııssıındanda, , 
baklagillerdebaklagillerde veve kurukuru yemiyemişşlerdelerde bulunanbulunan
fosforfosfor da da kemikkemik veve didişşlerinlerin, , kaskas veve sinirsinir
dokusunundokusunun yapyapııtataşşlarlarıındandndandıırr. . ĐĐççmeme
sularsularıındanda bulunanbulunan flflüüorunorun dada didişş
çüçürrüümelerinimelerini öönledinlediğğii saptanmsaptanmışışttıırr. . 



BESLENMENĐN EĞĐTĐMDEKĐ YERĐ

� Beslenme insan sağlığını etkileyen en önemli faktördür. Çocuklar besin değerleri yüksek 
besinleri doğal olarak seçemediklerinden beslenme ve besinler hakkında bilgi sahibi 
olmaları gerekmektedir. Yeterli beslenemeyen çocukların öğrenemedikleri ve hastalıklara 
maruz kaldıkları bilinmektedir. Okullar çocukların sağlık ve beslenme durumlarını
geliştirmede önemli bir konuma sahiptirler. Bu nedenle, okul çocukları beslenme eğitimi 
için ana hedeftirler. Bu çalışmanın amacı Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerde neler 
yapıldığını göstererek, Türkiye'deki okullarda beslenme eğitimini yaygınlaştırmaktır. 

� Anahtar Sözcükler: Beslenme eğitimi, okul, Avrupa Birliği, öğretmen eğitimi 
� Okul Sağlığı ve Beslenme 
� Aile, iletişim araçları ve çevre çocukların beslenme alışkanlıklarını etkiler (Traahms ve 

Pipes, 2000). Okul öncesi dönemden başlanmak üzere doğru beslenme alışkanlıklarının 
kazandırılmasının gerekliliği bilinmektedir (Jonides ve ark. 2002). Çocukluk döneminde 
kazanılan beslenme alışkanlıkları yaşamın daha sonraki yıllarında devam etmektedir 
(Healthy People 2010, 2000). Okul çağı çocuklarının beslenmeye dayalı sorunları arasında 
büyüme ve gelişme geriliği, diş çürükleri, aşırı kilonun yanı sıra uzun süreli sağlık 
problemlerinden diyabet ve koroner kalp hastalıkları da ortaya çıkabilmektedir (Cotugna ve 
Vickery, 2005). Okul ortamı yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıkları kazandırarak kısa ve 
uzun sürede ortaya çıkabilecek hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi için gerekli bilgi, 
yetenek ve davranışların gelişmesinde önemli bir konuma sahiptir (Healthy People 2010, 
2000).



SaSağğllııklklıı yayaşşam iam iççin ABD Hastalin ABD Hastalııklarklarıın Kontroln Kontrolüü ve Korunma Merkezi ve Korunma Merkezi 
((CentersCenters forfor DiseaseDisease ControlControl

andand PreventionPrevention (CDC)) taraf(CDC)) tarafıından gelindan gelişştirilen ana ilkeler (1996):tirilen ana ilkeler (1996):

�� •• Okulda saOkulda sağğllıık ek eğğitiminin bir paritiminin bir parççasasıı olarak okul olarak okul ööncesi dncesi döönemden banemden başşlanarak orta lanarak orta 
ööğğretimin sonuna dek yaretimin sonuna dek yaşşa uygun beslenme ea uygun beslenme eğğitimini mitimini müüfredata yerlefredata yerleşştirme, tirme, 

�� •• ÖÖğğrenciler irenciler iççin aktivite ve yetenek geliin aktivite ve yetenek gelişşimlerinin saimlerinin sağğlanmaslanmasıı, , 
�� •• EEğğitimciler iitimciler iççin hizmet in hizmet ööncesi ve hizmet incesi ve hizmet iççi ei eğğitimin saitimin sağğlanmaslanmasııddıır. r. 

ÖÖğğretmenler ve retmenler ve ÖÖğğrenciler irenciler iççin Beslenme Ein Beslenme Eğğitimi :itimi :
�� Beslenmeye dayalBeslenmeye dayalıı davrandavranışış dedeğğiişşikliikliğğini saini sağğlamanlamanıın en etkin yolu en en etkin yolu eğğitimdir (itimdir (PowersPowers ve ve 

ark., 2005). Beslenme eark., 2005). Beslenme eğğitiminde amaitiminde amaçç yemeye ve iyemeye ve iççmeye dayalmeye dayalıı karar vermede yol karar vermede yol 
ggöösterici olmaktsterici olmaktıır. Beslenme durumunun dr. Beslenme durumunun düüzeltilmesinin yanzeltilmesinin yanıında bilgi kazannda bilgi kazanıımmıı ve ve 
davrandavranışış dedeğğiişşikliikliğğinin kazandinin kazandıırrıılmaslmasııddıır (Devine, 1988). r (Devine, 1988). 

Beslenme eBeslenme eğğitiminin etkin olabilmesi iitiminin etkin olabilmesi iççin (in (StockleyStockley, 1993): , 1993): 
�� •• ĐĐlgi lgi ççekici ekici 
�� •• AnlaAnlaşışılabilirlabilir
�� •• BesinBesin öögelerindengelerinden ççokok besinlerinbesinlerin kullankullanıılmaslmasıı
�� •• MesajlarMesajlarıınn tutarltutarlıı olmasolmasıı
�� •• OluOluşşabilecekabilecek risklerriskler konusundakonusunda insanlarinsanlarıınn haberdarhaberdar edilmesiedilmesi
�� •• DeDeğğiişşiminimin faydalarfaydalarıınnıınn vurgulanmasvurgulanmasıı
�� •• DiyetteDiyette dedeğğiişşimlerinimlerin sasağğlanmaslanmasıı ssıırasrasıındanda ortayaortaya ççııkabilecekkabilecek engellerinengellerin üüstesindenstesinden

gelinmesigelinmesi



BeslenmeBeslenme EEğğitimiitimi MMüüfredatfredatıı

�� BeslenmeBeslenme eeğğitimiitimi, , beslenmebeslenme ayrayrıı birbir dersders olarakolarak verilebileceverilebileceğğii gibigibi didiğğerer derslerinderslerin
konularkonularıınana entegreentegre edilmiedilmişş olarakolarak dada verilebilmektedirverilebilmektedir. . GenellikleGenellikle beslenmebeslenme eeğğitimiitimi ayrayrıı birbir
dersders olarakolarak veyaveya evev ekonomisiekonomisi mmüüfredatfredatıı iiççindeinde verilmektedirverilmektedir. . AncakAncak bubu şşekildeekilde beslenmebeslenme
eeğğitimininitiminin verilmesiverilmesi davrandavranışış dedeğğiişşikliikliğğindeninden ççokok bilgibilgi artartıırrıımmıınana nedenneden olmaktadolmaktadıırr. . AyrAyrııcaca
eeğğerer ööğğretmendenretmenden beslenmebeslenme eeğğitimininitiminin verilmesiverilmesi istenmiyorsaistenmiyorsa beslenmebeslenme konusukonusu ööğğretmenretmen
taraftarafıındanndan eleele alalıınmamaktadnmamaktadıırr. . BBööyleceylece beslenmebeslenme eeğğitimiitimi alanalan ööğğrencilerrenciler gergerççekek yayaşşamdaamda
ööğğrendiklerinirendiklerini birbir arayaaraya getirmedegetirmede sorunlarlasorunlarla karkarşışılalaşşmaktadmaktadıırlarrlar. 1980'li . 1980'li yyııllardallarda
bbüüttüünlenleşştiricitirici mmüüfredatfredat yaklayaklaşışımmıınnıınn geligelişşmimişş üülkelerdelkelerde beslenmebeslenme eeğğitimininitiminin verilmesindeverilmesinde
benimsenmibenimsenmişştirtir. . 

�� TabloTablo 1'de 1'de bazbazıı AvrupaAvrupa BirliBirliğğineine üüyeye üülkelerdelkelerde beslenmebeslenme eeğğitimindeitiminde mmüüfredattafredatta olmasolmasıı
gerekenlergerekenler veve tavsiyelertavsiyeler verilmektedirverilmektedir. . MMüüfredatfredat beslenmebeslenme ileile ilgiliilgili yediyedi konuyukonuyu eleele
almaktadalmaktadıırr. Bu . Bu konularkonular AvrupaAvrupa veve ABD'dekiABD'deki beslenmebeslenme uzmanlaruzmanlarıı, , sasağğllııkk eeğğitimcileriitimcileri veve
ööğğretmenlerdenretmenlerden oluoluşşturulanturulan birbir konseykonsey taraftarafıındanndan belirlenmibelirlenmişştirtir ((DixeyDixey veve ark., 1998):1. ark., 1998):1. 
GGııdada veve duygusalduygusal geligelişşimim

�� 2. 2. YemeYeme alalışışkanlkanlııklarklarıı veve sosyososyo--kküültltüürelrel etkileretkiler
�� 3. 3. BeslenmeBeslenme veve kikişşiselisel sasağğllııkk
�� 4. 4. GGııdada üüretimiretimi, , iişşlenmesilenmesi veve dadağığıttıımmıı
�� 5. 5. TTüüketicilerinketicilerin ggııdayadaya bakbakışış aaççııssıı
�� 6. 6. GGııdandanıınn korunmaskorunmasıı veve saklanmassaklanmasıı
�� 7. 7. GGııdandanıınn hazhazıırlanmasrlanmasıı



DENEY RAPORUDENEY RAPORU

�� Deneyin AmacDeneyin Amacıı::
�� Saf su,Saf su,ççeeşşme suyu ve sert suda sabunun kme suyu ve sert suda sabunun kööppüürmesini incelemek,sudaki iyon miktarrmesini incelemek,sudaki iyon miktarıı arttarttııkkçça ka kööppüürmenin rmenin 

azalacaazalacağığınnıı hesaplamak.hesaplamak.

�� Kuramsal Bilgiler:Kuramsal Bilgiler:
�� Su, Su, çöçökelti verebilecek kelti verebilecek öönemli miktarda iyonlar inemli miktarda iyonlar iççeriyorsa, suyun sert su olarak taneriyorsa, suyun sert su olarak tanıımlanmlanıır. Sert su r. Sert su 

kalsiyum, magnezyum ve akalsiyum, magnezyum ve ağığır metal iyonlarr metal iyonlarıı iiççerir. Sabun ile erir. Sabun ile çöçökelek olukelek oluşşturur. Sertlik gturur. Sertlik güünnüümmüüzde, zde, 
numunedeki bnumunedeki büüttüün n ççok yok yüüklklüü katyonlarkatyonlarıın toplam konsantrasyonuna en toplam konsantrasyonuna eşşdedeğğer kalsiyum karbonat er kalsiyum karbonat 
konsantrasyonu cinsinden ifade edilir. Sert su ile yapkonsantrasyonu cinsinden ifade edilir. Sert su ile yapıılan buz bulan buz buğğulu bir gulu bir göörrüünnüümde olur. mde olur. 

�� ĐĐki ki ççeeşşit sert su vardit sert su vardıır; ger; geççici sert su ve kalici sert su ve kalııccıı sert su. sert su. 
GeGeççici sert su : Bikarbonat iyonu, HCO3ici sert su : Bikarbonat iyonu, HCO3-- iiççerir. HCO3erir. HCO3--((aqaq) i) iççeren su eren su ııssııttııllıırsa, bikarbonat iyonu CO32rsa, bikarbonat iyonu CO32-- , , 
CO2 ve su vermek CO2 ve su vermek üüzere kolayca bozunur. CO32zere kolayca bozunur. CO32-- sudaki sudaki ççok deok değğerlikli katyonlarla tepkimeye girerek erlikli katyonlarla tepkimeye girerek 
CaCO3 CaCO3 –– MgCO3 karMgCO3 karışıışık k çöçökeltisini ve kazan takeltisini ve kazan taşışı adadıı verilen tortuyu oluverilen tortuyu oluşşturur. turur. 

�� Kazan taKazan taşışınnıın olun oluşşumu buhar umu buhar üüreten sanayi kazanlarreten sanayi kazanlarıında ve buharla nda ve buharla ççalalışışan elektrik santralaran elektrik santralarıında olduknda oldukçça a 
ciddi sorunlara neden olabilir.Kazan taciddi sorunlara neden olabilir.Kazan taşışınnıın olun oluşşumu su umu su ııssııttııccıılarlarıınnıın etkinlin etkinliğğini azaltini azaltıır ve kazanr ve kazanıın an aşışırrıı
ııssıınmasnmasıına neden olabilir. na neden olabilir. 
GeGeççici sert su, su arici sert su, su arııtma tesisinde suya stma tesisinde suya söönmnmüüşş kirekireçç [[CaCa(OH)2] kat(OH)2] katııp metal karbonat p metal karbonat çöçökeltisini skeltisini süüzmekle zmekle 
yumuyumuşşatatıılabilir. Baz, bikarbonat iyonu ile tepkimeye girerek su ve karbolabilir. Baz, bikarbonat iyonu ile tepkimeye girerek su ve karbonat iyonu olunat iyonu oluşşturur. Karbonat turur. Karbonat 
iyonu Ca2+ gibi M2+ iyonlariyonu Ca2+ gibi M2+ iyonlarıı ile tepkimeye girerek metal karbonatlarile tepkimeye girerek metal karbonatlarıı halinde halinde çöçöker.ker.



�� Suyun geldiSuyun geldiğği kaynai kaynağğa baa bağğllıı olarak olarak ççok veya az kireok veya az kireçç iiççermektedir. Sert ermektedir. Sert 
su, su, ççok kireok kireçç iiççeren sudur. Deeren sudur. Değğiişşik sertlik dereceleri bulunmaktadik sertlik dereceleri bulunmaktadıır ve r ve 
bunlar bunlar °° Alman sertliAlman sertliğği (i (°°dHdH) biriminde ) biriminde ööllçüçülmektedir.lmektedir.

»» Sertlik derecesi 1 = 0 Sertlik derecesi 1 = 0 –– 7 7 °°dHdH (Yumu(Yumuşşak su)ak su)
»» Sertlik derecesi 2 = 8 Sertlik derecesi 2 = 8 –– 14 14 °°dHdH ((ĐĐdeal ideal iççme suyu)me suyu)
»» Sertlik derecesi 3 = 15 Sertlik derecesi 3 = 15 –– 21 21 °°dHdH (Sert su)(Sert su)
»» Sertlik derecesi 4 = 21 Sertlik derecesi 4 = 21 °°dHdH’’denden daha fazla (daha fazla (ÇÇok sert su)ok sert su)

�� Saf su; iSaf su; iççinde var olan minerallerin inde var olan minerallerin destilasyondestilasyon gibi ygibi yööntemlerle alntemlerle alıınmnmışış
olduolduğğu sudur. Saf su iu sudur. Saf su iççinde inde öözellikle zellikle ççocuklar ve yaocuklar ve yaşşllıılar ilar iççin gerekli olan in gerekli olan 
kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, skalsiyum, magnezyum, bikarbonat, süülfat, klorlfat, klorüür gibi mineraller r gibi mineraller 
bulunmaz. Sertlik debulunmaz. Sertlik değğeri eri ççok dok düüşşüük olan sular da bir tk olan sular da bir tüür saf su sayr saf su sayııllıır. r. 
ĐĐççinde mineral bulunmadinde mineral bulunmadığıığı iiççin tadin tadıı yavandyavandıırr



Deneyde KullanDeneyde Kullanıılan Malzemelerlan Malzemeler

�� Saf suSaf su
�� ÇÇeeşşme suyume suyu
�� CaCO3'lCaCO3'lüü susu
�� SSııvvıı sabunsabun
�� 3 deney t3 deney tüüppüü

Deneyin yapDeneyin yapııllışıışı
�� 1.deney t1.deney tüüppüüne saf sune saf su
�� 2.deney t2.deney tüüppüüne ne ççeeşşme suyume suyu
�� 3.deney t3.deney tüüppüüne CaCO3'lne CaCO3'lüü su koyduk.su koyduk.ĐĐççlerine birer damla slerine birer damla sııvvıı

sabun damlattsabun damlattıık ve k ve ççalkaladalkaladıık.Deneyin sonunda en fazla k.Deneyin sonunda en fazla 
kkööppüürmenin saf suda en az krmenin saf suda en az kööppüürmenin CaCO3'lrmenin CaCO3'lüü suda suda 
olduolduğğunu gunu göözlemledik.Bunun sebebi suyun izlemledik.Bunun sebebi suyun iççindeki bazindeki bazıı
kimyasal maddeler sabunun kkimyasal maddeler sabunun kööppüürmesini rmesini 
zorlazorlaşşttıırmasrmasııydydıı..ÇÇeeşşme suyunda bulunan kalsiyum tuzu da me suyunda bulunan kalsiyum tuzu da 
sabunun ksabunun kööppüürmesini engelledi.rmesini engelledi.



Deneyde en Deneyde en 
ççok kok kööppüüren ren 
saf su+ssaf su+sııvvıı
sabun oldusabun oldu



Musluk Musluk 
suyu+ssuyu+sııvvıı sabun sabun 

saf suya gsaf suya gööre re 
daha az daha az 
kkööppüürdrdüü



en az ken az kööppüüren ren 
sert su+ssert su+sııvvıı
sabun oldusabun oldu



ÜçÜç deney tdeney tüüppüünnüü
karkarşışılalaşşttıırdrdığıığımmıızda soldan zda soldan 

sasağğa;saf su,musluk suyu ve sert sua;saf su,musluk suyu ve sert su
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