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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gıda Teknolojisi  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Vitaminler Ve Mineral Maddeler 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, vitamin ve minerallerin vücut çalışmasındaki 

öneminin, kaynaklarının, günlük gereksiniminin, gıda 

işlemede oluşan kayıplarının ve gıdaların vitamin ve 

mineralce zenginleştirme yollarının anlatıldığı öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön Koşulu Yoktur 

YETERLİK Vitamin ve Mineralleri İncelemek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  
Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam 

sağlandığında bilimsel yöntemlere uygun olarak vitamin 

ve mineral maddelerin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Vitaminlerin özelliklerini inceleyebileceksiniz. 

2. Mineral maddelerin özelliklerini 

inceleyebileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Tepegöz, tahta, kalem, internet ortamı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

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

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
Sevgili Ögrenci, 

 

Bu modül ile vücut çalısmasında önemli görevleri olan vitamin ve minerallerin 

vucüttaki görevlerini, kaynaklarını, günlük alınması gereken miktarlarını, yetersiz ve fazla 

alındıklarında görülen sağlık sorunlarını, gıda işlemede oluşan kayıplarını ve bu kayıpları 

giderme yollarını, gıda teknolojisinde kullanım amaçlarını ve hepsinin kendine özgü bir 

takım özelliklerini öğreneceksiniz. 

 

Böylece bir taraftan kendi sağlığınız için koruyucu önlemler alırken diğer taraftan gıda 

üretiminde ve gıda analizlerinde vitamin ve minerallerle ilgili konularda sebep-sonuç 

ilişkileri kurarak daha verimli çalışacaksınız. 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-1 
 

 
 

Vitaminlerin genel özelliklerini, canlılar için önemini, gıda işlemedeki etkilerini, 

günlük vitamin ihtiyacını, vitamin eksikliği ve fazlalığında vücutta görülen değişimleri, 

vitaminlerin kaynaklarını öğrenerek gıda üretiminde ve gıda kontrol analizlerinde daha 

başarılı olacaksınız. 

 

 

 

 

 Vitaminlerin karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerden farklı olan özelliklerini 

araştırınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle 

paylaşınız. 

 Vitaminlerin ticari olarak satılan saf şeklini veya ilaç şeklinden (ampul, tablet, 

şurup, damla) bir miktar bularak sınıfta arkadaşlarınıza gösteriniz. 

 Vitaminlerin sentetik olarak üretimleri hakkında bilgi toplayınız. Topladığınız 

bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız. 

 Vitaminlerin bir kısmı apolar, bir kısmı polar özelliktedir. Derse hazırlık olarak 

polar ve apolar kavramlarını araştırınız. Bu kavramların geçtiği yerlerde 

öğretmeninizden izin alarak açıklayınız.  

 Vitaminlere vücudun günlük ihtiyacı genellikle miligram (mg ), mikrogram 

(µg veya mcg olarak yazılır) ya da IU (internasyonal ünite) seviyesindedir. Bu 

birimlerin tanımını araştırınız. Konular içinde geçtiğinde bu birimlerle ilgili 

bağlantılar kurarak arkadaşlarınızla ve öğretmenlerinizle paylaşınız. 

 Küçük bir havucu rendeleyerek bir miktar yağın içinde karıştırınız. Yağın 

renginin değişip değişmediğini izleyiniz. Değişti ise nedenini araştırınız. 

 Bir miktar yoğurdu bir kaba alarak bir süre bekletiniz. Bu süre sonunda yoğurt 

sulanacaktır. Bu suyun rengini inceleyiniz ve oluşan rengin neden 

kaynaklandığını araştırınız. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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1. VİTAMİNLER 
 

Vitaminler insanlar ve hayvanlar tarafından sentez edilemeyen ve sağlıklı büyüme, 

üreme ve diğer fonksiyonlar için düzenli olarak diyette bulunması gereken ve eksikliği 

durumunda, özel bir bozukluk veya hastalık meydana getiren organik bileşiklerdir (Organik 

bileşikler, genellikle canlıların yapısında bulunan ve hepsi mutlaka karbon atomu taşıyan 

moleküllerdir). 

 

 İlk defa beslenme bozukluğu ile ortaya çıkan gece körlüğünün, pişirilmiş karaciğer 

yedirilmesiyle ortadan kalktığı miladi tarihin başlamasından 1500 yıl önce tespit edilmiştir. 

Yine eski yıllarda karadan uzun süre uzak kalmış gemiciler arasında diş etlerinin kanaması, 

dişlerin düşmesi ve genel durumun bozulmasıyla karakterize bir hastalığa sıkça 

rastlanmaktaydı. İngiliz gemici James Lancaster, 1601 yılında gemi tayfalarının diyetlerine 

turunçgil meyvelerini eklemiş ve bunun gemicilerde görülen bu hastalığa karşı koruyucu etki 

gösterdiğini gözlemlemiştir. 

 

Vitaminlerin bilimsel anlamada keşfi ve tanımı ise karbonhidrat, protein, lipit ve 

madensel maddelerin keşfinden sonra olmuştur. 

 

Java’da yaşayan ve daha çok kabuksuz pirinçle beslenen yerlilerde zafiyet ve ödem 

(dokulara fazla su sızmasından ötürü, bacaklar ve karında meydana gelen şişlikler), hastada 

yürüme,  görme bozuklukları, kalp fonksiyonlarında bozukluk ile kendini gösteren ve ileri 

aşamasında ölüme sebebiyet veren hastalığı (beriberi)  ilk gözlemleyen araştırmacı 1901 

yılında Hollandalı hekim Grijins olmuştur. Ancak pirinç kabuğunda beriberi hastalığının 

meydana gelmesine neden olan gıda faktörünün Tiamin olduğunu bulan ve  1912 yılında 

pirinç kabuğundan bu vitamini ayırmayı (izole etmeyi) başaran Polonyalı Biyokimyacı 

Casmir Funk olmuştur. Tiaminin azot içermesi nedeniyle bu maddeye hayat veren azotlu 

madde anlamına gelen vita amines ( Vita latince hayat anlamına gelir)  adını veren de yine 

aynı araştırmacı olmuştur. 

 

İngiliz biyokimyacı Frederick Gowland Hopkins 1912 yılında süt içermeyen, 

karbohidrat, yağ, protein ve madensel tuzlardan ibaret sentetik diyetle beslenen sıçanların 

normal olarak büyümediklerini; fakat hayvan başına günde 2 ml süt eklemekle büyümenin 

normale döndüğünü göstermiştir. Benzer şekilde süt eklenmiş diyetle beslenen sıçanların 

diyetinden sütün çıkarılmasıyla büyümede durma olduğunu görmüştür. Hopkins, bu 

gözlemlerinden hayvanın büyümesi ve yaşaması için karbonhidrat, protein, yağ ve mineraller 

dışında başka faktör veya faktörlerin de bulunduğu sonucunu çıkarmış; büyüme ve yaşama 

için gerekli bu faktörlere vitaminler demiştir. İngiliz biyokimyacı Hopkins’in vitaminleri 

keşfetmesi sebebiyle Hollandalı tıp doktoru ve fizyoloji profesörü Christiaan Eijkman ile 

birlikte 1929 yılında Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmıştır. 

 

Vitaminlerin hakkında bugün bildiklerimize yukarıda isimlerini belirttiğimiz bilim 

adamları dışında birçok bilim adamı da çalışmalarıyla katkıda bulunmuştur. 
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1.1. Yapısı 
 

Vitaminlerin yapısal özellikleri şunlardır; 

 

 Vitaminler organik maddelerdir. 

 Tüm vitaminler ya oldukları gibi veya provitaminleri (vitamin ön maddesi) 

şeklinde bitkiler tarafından sentez edilir. 

 Tüm tüketici canlılar vitamin ihtiyacını genellikle bitkileri tüketerek giderirler. 

 Bazı mikroorganizmalar da bitkiler gibi vitamin sentezleyebilmektedir. Örneğin 

hamur mayalamada kullanılan maya,  hamuru bir taraftan hamuru kabartırken 

diğer taraftan B vitamini bakımından zenginleştirmektedir. 

 Bazı vitaminler (B ve K) insan bağırsağındaki mikroorganizmalar tarafından 

üretilmektedir. Mikroorganizmalar tarafından üretilen miktar yeterli olmadığı 

için bu vitaminlerin besinlerle de bir miktar alınması gereklidir. 

 Vücudumuzdaki birçok enzimin yapısında K vitamini ve B grubu vitaminlerinin 

yardımcı ve etkin bir işlevi vardır. Vücuttaki protein, karbonhidrat ve yağların 

kullanımı enzimler sayesinde gerçekleşir. Bu özelliklerinden dolayı B grubu 

vitaminleri ve K vitamini “koenzim fonksiyonuna sahip” vitaminler olarak da 

bilinirler. 

 Vitaminler,  su ve madensel maddeler gibi küçük moleküller veya iyonlar 

halinde bulunurlar. Bu nedenle vücutta kimyasal sindirime uğratılmadan 

doğrudan ince bağırsağa geçer ve oradan kan dolaşımına katılırlar. Kalın 

bağırsakta bakteriler tarafından yapılan B ve K vitaminleri ise kalın bağırsaktan 

emilerek kan dolaşımına katılır. 

 Vücut, her vitaminden gerekli olan miktarın kan dolaşımında sürekli mevcut 

olmasını sağlar. 

 Vitaminler mikro besinler olarak bilinirler ve vücudun günlük ihtiyacı 

genellikle miligram (mg ), mikrogram (µg veya mcg olarak yazılır) ya da IU 

(internasyonal ünite) seviyesindedir.  

 Organların çalışma düzenini etkileyerek vücudun direncini artırırlar. 

 Eksikliğinde çeşitli hastalıklar görülür. 

 Vitaminler vücudun sağlıklı gelişimi, sindirim fonksiyonları, enfeksiyonlara 

karşı bağışıklık kazanması açısından oldukça gereklidir. 

 Vitaminler vücutta "yakılmaz", yani vitaminler vücuda enerji (kalori) sağlamaz.  

 A, D, E, K vitaminleri yağda eriyip vücutta depolanırken B, C vitaminleri suda 

erir ve vücutta depolanmaz. 

 Vitaminler günümüzde laboratuvarlarda yapay olarak da elde edilmektedir. 

 Vitaminler birçok özelliğinden dolayı Gıda Teknolojisinde (gıdaların 

fabrikasyon olarak işlenmesinde) hem doğal ve hem yapay olanları farklı 

amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 Vitaminlerin adlandırılması ise aşağıdaki süreçlerle oluşmuştur: 

 İlk olarak B vitaminin izole edilmesiyle başlanmış ve bulunan bu ilk 

vitamine, Beri Beri hastalığını tedavi edici özelliğinden ötürü bu 

hastalığın baş harfi verilmiş. Bundan sonra bulunan vitaminler için de, 

öncelik A harfine verilecek şekilde, alfabetik sıra izlenmiş. Bu 

sınıflandırmaya uymayan K vitamininin adıysa kan pıhtılaşmasındaki 
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rolünden gelmekte.  K harfi, pıhtılaşma anlamına gelen terim olan 

“koagülasyon” kelimesinin baş harfidir. 

 B vitaminleri, önceleri tek bir vitamin olarak düşünülmüş fakat daha 

sonraları B Vitaminlerinin birçok alt grubu olduğu fark edilmiş, onlara da 

alt indislerden oluşan numaralar verilmiş. Günümüzdeyse artık çoğu B 

vitaminin özel adları da var ; Tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), 

pantotenik asit (B5), piridoksin (B6), biyotin, folik asit, vs. 

 B4(adenin) ve B8(adenilik asit ) vitaminlerinin artık B vitamini grubuna 

ait olmadıkları biliniyor. Dolayısıyla da bu gruplandırmadan çıkarılmış 

durumdalar. Bu nedenle de gruplandırmanın o basamaklarında boşluklar 

bulunuyor. 

 Grupta ayrıca, bizim adlarına alışık olduklarımızın dışında vitaminler de 

bulunmaktadır. Örneğin tavuklarda tüylenme faktörü olan B10,  yine 

tavuklarda bir büyüme faktörü olan B11, sıçanlar için önemli bir bileşik 

olan B13, pangamik asit adlı bileşik B15, bununla ilişkili diğer bir madde 

olan B16 vitaminleri 

 

1.2. Sınıflandırılması 
 

Vitaminlerin yapılarındaki farklılık nedeniyle kesin bir kimyasal sınıflandırma 

yapılamamaktadır. Genel olarak vitaminler yağda çözünen ve suda çözünen olarak iki grupta 

sınıflandırılır. 

 

 Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) 

 Suda Çözünen Vitaminler (C ve B grubu vitaminleri) 

 

1.2.1. Yağda Çözünen Vitaminler 
 

 Vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K’dir. 

 Yağda çözünen vitaminlerin hepsi apolar moleküllerdir. 

 Vitamin A, vitamin D ve vitamin K karaciğerde depolanır. Vitamin E 

karaciğerde ve vücuttaki yağ dokularında depolanır. 

 Depolandıkları için yağda çözünen vitaminlerin aşırı miktarda vücuda 

alınmaları zararlı olabilir. Özellikle vitamin A ve D'nin tüketiminde dikkatli 

olunmalıdır. 

 Yağda çözünen vitaminler lipitler (yağlar) ile birlikte duedonumda (on iki 

parmak bağırsağı) emilerek kana geçerler. Bu nedenle vücutta lipitlerin 

(yağların) emilimi ile ilgili sorunlar genel olarak yağda çözünen vitaminlerin 

absorbsiyonunun da (emiliminin) bozulmasına neden olur. Örneğin ishaller, 

duodenuma (on iki parmak bağırsağı) safra akımının bozulduğu durumlar yağda 

çözünen vitaminlerin yetersizliğine neden olabilirler. 

 

1.2.1.1. A Vitamini (Retinol) 

 

A vitamini hayvansal dokularda retinol, bitkisel dokularda karoten şeklinde bulunur. A 

vitaminini hayvansal gıdalardan direkt A vitamini şeklinde (retinol) vücudumuza alırız. 
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Bitkilerde ise A vitamini ön maddesi (provitamin) olan karoten bulunur. Vücudumuz 

bitkilerden aldığımız karoteni değişime uğratarak retinole çevirir. 

 

Karotenler aynı zamanda bitkilere renk veren pigment görevi de yaparlar. Bitkilerde 

kimyasal yapısı birbirinden farklı 600’e yakın karoten çeşidi vardır. Fakat bunların hepsi 

vücudumuzda aynı oranda A vitaminine dönüşmez. Dönüşme oranı en fazla olan β(beta)  

karoten çeşididir. Vücudumuz β(beta)  karoteni parçalayarak A vitamini yapar. β(beta)  

karotenin A vitaminine (Retinole) dönüşme süreci aşağıda verilmiştir: 

 

β(beta) karotenin parçalanması → A vitamini aldehitin (retinal) oluşması → Retinal’ 

in alkol şeklinde indirgenmesi → A vitamini (Retinol) 

 

Vücudumuzun A vitaminine ( retinole) çevirdiği karoten ince bağırsaklardan emilerek 

kana karışır. A vitamini fazlası  β(beta) karoten şeklinde karaciğerde depolanır ve vücudun 

ihtiyacı olduğu zaman A vitaminine dönüşür. 

 

Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri; 

 

A vitamini suda erimez, benzen, eter, kloroform gibi yağ eritkenlerinde erir. Isıya 

karşı dayanıklıdır. Kolay okside olur. Madensel iyonlar, ışık, ısı gibi faktörler oksidasyonu 

hızlandırır,  alkali ortama dayanıklı, ışığa dayanıksızdır, Güneş ışığı (Ultraviyole ışınları) 

besinlerde A vitamini kaybına yol açar, oksijen ve asitlere karşı dayanıksızdır. 

 

Bulunduğu Kaynaklar; 

 

A vitamini karaciğer, balık, tereyağı, yumurta, yağlı süt gibi hayvansal gıdalarda fazla 

miktarlarda bulunur. 

 

 

Resim 1.2.1: A Vitamininin hayvansal kaynakları 
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Bitkisel kaynaklı gıdaların birçoğu provitamin A (karoten) aktivitesi gösterir. Kayısı, 

havuç, domates gibi sarı renkli meyve ve sebzelerle kuşkonmaz, maydanoz, ıspanak, kereviz, 

marul gibi yeşil renkli sebzeler yüksek oranda provitamin A içerirler. 

 

Resim 1.2.2: A Vitamininin en iyi bitkisel kaynağı 

Vücuttaki Görevleri; 

 

A vitamini görmemizi sağlayan pigmentlerin yapılmasını sağlar. Ayrıca gözün kornea 

tabakasının sağlığı için gereklidir. Vücudun enfeksiyonlara karşı direncini arttırır normal 

büyüme, üreme, kemik ve diş gelişimi, için gereklidir. Cildin tırnakların ve saçların sağlıklı 

kalmasını sağlar. Diş ve dişetlerinin sağlığı için büyük önem taşır, dışardan gelen zararlı 

maddeleri bağlayıp antioksidan özelliği ile vücudumuzu olası tahribatlardan korur. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

A vitamini besinlerde yaygın olarak bulunduğu için normal beslenen bireylerde 

eksikliği pek görülmez. Karaciğerde depolandığı için yetişkinlerde yetersizlik belirtileri 1-2 

yıl içinde görülmeye başlar. 

 

A vitamini yetersizliği bazı emilim bozukluklarında, çölyak hastalarında, karaciğer ve 

safra kesesi hastalarında, sık diyet yapan kişilerde daha sık görülür. Yetersizliğin ortaya 

çıkması uzun bir süreç gerektirir. A vitamini yetersizliğinin ilk belirtisi gece körlüğüdür. 

Gece körlüğü olan kişiler alacakaranlıkta etrafı göremezler. Yetersizliğin ilerleyen 

dönemlerinde korneada meydana gelen hasar geri dönüşsüzdür. Epitel dokunun zarar 

görmesi vücudun enfeksiyonlara karşı direncini azaltır, büyüme yavaşlar, üreme 

organlarında bozukluklar ortaya çıkar. 

 

Yetişkin bir erkeğin günde 5000-6000 IU ( İnternasyonal Ünite), kadının ise 4000- 

5000 IU (İnternasyonal Ünite) A vitaminine ihtiyacı vardır. 

 

Günlük ihtiyacın üstünde A vitamini alınması zehirlenmeye neden olur. Günlük A 

vitamini ihtiyacı cinsiyet, yaş, bireyin sağlık durumu gibi faktörlerle değişim gösterse de 

genel olarak zehirlenmeye neden olan doz bireyin ihtiyaç duyduğunun on katından fazladır. 

Bu durum düşük yapma, çift görme, dalak ve karaciğerde büyüme, bulantı, kusma, diyare, 

kemik ve kaslarda ağrı ile kendini gösterir. 
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1.2.1.2. D Vitamini (Kalsiferol) 

 

Vücudumuz ihtiyacı olan D vitaminini iki yolla karşılar. Bunlardan birincisi 

besinlerdir. Diğeri vücudun deri tabakasındaki bazı maddelerin (ön maddeler) güneş ışığı 

(ultraviyole) etkisiyle D vitaminine dönüşmesidir. Bu maddelere “kalsiferoller”  

denmektedir. 

 

Vücudumuz deri tabakasında  D vitamini ön maddesi olan  en az 10 kadar değişik 

bileşik (kalsiferol) yapar. Bunlar arasında en önemlileri D2 (ergokalsiferol) ve D3 

(kolikalsiferol) vitaminleridir. 

 

Kalsiferol (D2): Vücudumuz derimizde bulunan“Ergosterol” adlı bir maddeyi 

kullanarak D2 vitamini yapar. Ergosterolü bitkisel besinler alırız ve bu madde cildimizde 

depolanarak güneşten gelen mor ötesi ışınların  (UV) etkisiyle D2 (kalsiferol) vitaminine 

dönüşür. 

 

Kolekalsiferol (D3): D3 (Kolekalsiferol); Deri takasında  sentez edilip depolanan  7-

Dehidrokolesterol adlı bir madde güneş ışınlarının etkisiyle  (UV) D3’e (Kolekalsiferol) 

dönüşür. Bu özelliğinden dolayı D vitamini “güneş vitamini” olarak da bilinir. 

7-Dehidrokolesterol dışarıdan besinlerle alınmaz bu maddeyi tüm memeli canlılar deri 

tabakasında kendileri yapar. 

 

Kalsiferol (D2) ve Kolekalsiferol (D3) böbrek ve karaciğer yoluyla kullanılır. D 

vitamini yaklaşık 6 ay yetecek kadar karaciğerde depo edilir. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Vitamin D, renksiz ve kokusuz kristaller seklinde bulunur; suda çözünmez, lipidlerde 

ve organik çözücülerde çözünür; ısıya ve havanın oksijenine karşı dayanıklıdır. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

D vitamini balık karaciğeri yağında yoğun olarak bulunur. Balık, yumurta sarısı, 

karaciğer, süt ve tereyağı D vitamininin doğal kaynaklarıdır. D vitaminini ihtiyacını 

karşılamanın diğer yolu da güneş ışığından yeterince yararlanmaktır. 

 

Resim 1.2.3: D Vitamini açısından zengin kaynaklar 
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Vücuttaki görevleri 

 

Kalsiyum ve fosforun kemik ve diş dokusunda yer alabilmesi için çimento görevi 

gören bir vitamindir. Kalsiyum ve fosforun ince bağırsaklarda emilmesini ve kemiklerde 

depo edilmesini sağlar. İdrarla kalsiyum ve fosfor atılımını azaltır. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

D vitamini eksikliği; yetersiz besin alan, yeterince güneş ışığı alamayan, emilim 

bozuklukları yaşayanlarla,  kronik böbrek ve karaciğer hastalarında görülür. D vitamini 

eksikliği sonucu; 

 

 Çocuklarda raşitizm, 

 Yetişkinlerde osteoporozis (kemik erimesi), 

 Yaşlılıkta osteomalasia (kemiklerin yumşaması) diye adlandırılan yetersizlik 

belirtileri görülür. 

 

Resim 1.2.4. Raşitizmli çocuklarda kemik şeklinin bozulması 

Raşitizm; D vitamini bağırsaklarda kalsiyum emilimini uyarır, fosforu bağlı olduğu 

organik bileşiklerden ayırarak serbest hale getirir ve kemik oluşumu için kalsiyum ve 

fosforun kemikte birikimini sağlar. Bu olay kemik oluşumunda oldukça önemlidir. D 

vitamini kemiklerin ana malzemesi olan kalsiyum ve fosforu kemikte tutan bir anlamda 

çimento görevi görür. Vücuda ne kadar çok kalsiyum ve fosfor alınırsa alınsın yeteri kadar D 

vitamini alınmazsa vücut kalsiyumu ve fosforu kemik yapımında kullanamaz. Yaşamın ilk 

aylarında bebekler dünyaya geldiğinde karaciğerlerinde bir miktar D vitamini deposu vardır. 

Yaşamın ilk aylarında bu depo bebeğe büyümesi için yeter fakat depolanmış olan fosfor ve 

kalsiyum bir süre sonra tükenir. Anne sütü D vitamini açısından oldukça fakirdir. Bebekler 

ilk aylardan sonra anne sütü yanında D vitamini almazsa ya da iklimsel (örneğin sis) ve 

çevresel (güneş almayan nemli evlerde yaşam) nedenlerle çocuğun cildindeki D vitamini 

etkin hale dönüşemezse, çocuğun kemiklerinde kalsiyum birikemeyeceği için kemik yapısı 

güçlenemez. Böylece bebek raşitik olur. Raşitizmin belirtileri üçüncü aydan önce belirgin 

hale gelmez. Çocuğun gürbüz bir görünümü olabilir; iştahla yer ama çok huzursuzdur, sık sık 
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ağlar ve geceleri rahat bir biçimde uyumaz. Cildi çok hassastır ve üstüne parmakla hafifçe 

basıldığında kırmızı çizgiler ortaya çıkar. Baş özellikle beslenme sırasında ve uykuda çok 

terler. Başın, özellikle yastıkla teması olan bölümlerinin sürekli terlemesi nedeniyle saçlar 

dökülür ve küçük bir saçsız alan ortaya çıkar. Göğüs kafesindeki değişimler ise daha geç 

görünür hale gelir. Kaburga, göğüs kemiği ve omurlardan oluşan göğüs kafesi, çan biçimini 

alır, kas direnci az olduğundan çocuk oturduğunda bel kemiği öne eğilir ve kamburumsu bir 

eğrilik oluşur. Raşitizmin en son belirtileri kol ve bacaklarda ortaya çıkar: 11-12. aya doğru, 

el ve ayak bileklerinde bileziğe benzeyen düğümler oluşur; Raşitik süreç, uygun bir tedavi 

ile durdurulmazsa, çocuk hareket etmeye ve yürümeye başladığında, zayıf ve güçsüz olan bu 

kemikler eğrilir ve hatta ufak bir darbe sonucu kırılabilir. 

 

Çocuklarda raşitizmi önlemek için doktor kontrolünde küçük dozlarda D vitamini 

verilmeli, balık yağı, balık, yumurta sarısı, karaciğer, süt ve tereyağı tüketmesi 

sağlanmalıdır. Bu gıdalar D vitamini yönünden zengindir. Deri altında D vitamini oluşumu 

için çocuk güneşe çıkarılmalıdır. Çocuklar kış aylarında dışarı çıkarılırken soğuktan 

korunacak, ama morötesi ışınların cilde ulaşmasını engellemeyecek biçimde giydirilmelidir. 

Hava güneşli ve sıcak olduğunda ise çocuğa evde pencerenin önünde güneş banyosu 

yaptırılmalıdır; ama cam morötesi ışınları engellediğinden güneş banyosu sırasında 

pencereler açık tutulmalıdır. 

 

Vücuda aşırı miktarlarda D vitamini alınması ise toksik (zehirleyici) etki gösterir. Tüm 

vitaminlerin içinde en toksik olanı D vitaminidir. D vitamini fazlalığında böbreklerde, 

damarlarda ve pek çok organda kalsiyum birikir bu durum hiperkalsemi (yüksek kalsiyum) 

olarak adlandırılır ve ölümcül olabilir. Özellikle çocuklara ilaç şeklinde yüksek dozda ve 

uzun süre D vitamini verilmesi bu duruma sebep olabilir. Zehirlenmenin ilk belirtisi çocuğun 

yemek yemeyi reddederek yalnızca su içmek istemesidir. Gece de susuzluk çeken çocuk, sık 

sık idrar yapma isteği duyar ve süt içmeyi kesinlikle reddeder. Bu belirtilere genellikle 

bulantı, bazen de kabızlık eşlik eder. Bazen bu belirtilerin ortaya çıkmasından önce kısa bir 

ishal evresi görülür. Çocuğun gözlerinin çevresinde halkalar belirmiştir, yüzü soluktur, ateşi 

vardır ve kilo kaybeder. Bütün bu belirtilerin nedeni kandaki kalsiyum fazlalığıdır. Kandaki 

kalsiyum düzeyi ölçülürse belirgin bir biçimde yükselmiş olduğu görülür; ayrıca idrarda 

kalsiyum bulunur. Yetişkinlerde ise damar sertliği, vücudun çeşitli yerlerinde taş ve 

kireçlenmeler de görülür. Bunun nedeni D vitamininin kemiklerde kalsiyum birikimini 

artırmasının yanı sıra kemiklerden kalsiyum ayrılmasına da neden olmasıdır. 

 

Güneşte uzun süre kalındığında deride oluşan D3 vitamini (kolekalsiferol) üretimi 

sonucunda zehirlenme görülmez. Fakat güneş ışığına aşırı maruz kalmanın cilt kanserinde 

birinci risk olduğu unutulmamalıdır. 

 

D-Vitaminlerinin günlük gereksinimleri 18 yaşa kadar 400 İÜ (= 10 mikrogram 

kolekalsiferole eşdeğer), daha yukarı yaşlarda (+18) 200- 300 İÜ’dir. gebelik ve 

laktasyon(emzirme)  döneminde, Bu miktarlara 200 İÜ ilave edilmelidir. 
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1.2.1.3.E Vitamini (Tokoferoller) 

 

Besinlerde E vitamini etkisi gösteren maddelere “ tokoferoller denir”. Bilinen 7 çeşit 

tokoferol olmasına rağmen bulunmasına rağmen insan vücudu için önemli olan    α-tokoferol 

ve daha az bir oranda γ-tokoferol (gama- tokoferol)’ dür. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

E vitamini yağlarda ve yağ eritkenlerinde erir, ısı, alkali, asit ve ışığa karşı 

dayanıklıdır. Ultraviyole ışınları karşısında kolay bozulur. İnsanlar, E vitaminini 

vücutlarında sentezleyemedikleri için bu vitamini besinlerle almak zorundadır. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Tokoferollerin kuvvetli bir antioksidan etkiye sahip oldukları bilinmektedir.  Oksijeni 

tutarak oksijen ile parçalanabilecek veya oksijen etkisi ile değişebilecek vücut bileşimlerini 

korurlar. Bu özelliğinden dolayı antioksidant maddeler grubuna girerler. 

 

Antioksidant özelliğinin dışında bağışıklık sistemi ve lenf hücrelerinde bulunan enzim 

ve moleküllerin çalışmalarını etkiler. Damar sertliği, kalp hastalıkları, hipertansiyon, eklem 

iltihabı, yaşlanma sorunları üzerinde olumlu etkileri vardır. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Tokoferoller çesitli gıda gruplarnda yaygın olarak bulunur. Bunlar tohum, tohum 

yağları, bitkisel yağlar, koyu yeşil yaprakli sebzeler ve çesitli hayvansal gıdalardir. Sert 

kabuklu meyveler (findık, ceviz ) tahıl ve kuru baklagiller, bitkisel yağlar E vitamini 

açısından zengindir. 

 

Resim 1.2.5: Bitkisel yağlar  

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

Günlük gereksinim erkekler için 10 mg ve kadınlar için 8 mg’ dir. Bitkisel yağların 

yüksek düzeyde E vitamini içermesinden ve besinlerde çok yaygın olmasından eksikliğine 

çok nadir rastlanır. 
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İnsanlardaki yetersizliğinde refleks kaybı, duygu ve koordinasyon bozukluğu, göz 

kaslarının felci gibi nörolojik belirtiler görülür. Hayvanlarda ise çeşitli organ bozuklukları, 

kısırlık yetersizlik belirtileridir. 

 

E vitamini yağ dokularında ve karaciğerde depo edilir. Daha az miktarda kalp, adele 

dokusu, testis, rahim, böbrek üstü bezi, beyin ve kanda depo edilir. Ayrıca deriden de 

emilebilme özelliği vardır. 

 

1.2.1.4. K Vitamini ( Naftakinon ) 

 

Kanın pıhtılaşmasında etkili bir vitamindir. Adını koagülasyon (pıhtılaşma) 

kelimesinin baş harfinden almıştır. Bu vitaminin K1, K2 K3 formları bulunur. K1 ve K2 

besinlerde bulunur. K3 ise kalın bağırsak mikroflorasındaki (Bağırsak mikroflorası insan ve 

hayvanların ince ve kalın bağırsaklarında yaşayan mikroorganizmaların tümüne verilen 

isimdir) bakteriler tarafından yapılır ve özellikleri K1 ile aynıdır. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

K Vitamini  yağ çözeltilerinde erir, Işığa, ısıya, oksijene dayanıklıdır, Ultraviyole 

ışınlarından etkilenir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

K vitamini kanın pıhtılaşması için gerekli olan protrombin sentezine yardım eder. 

Vücudumuzda aşağıdaki verilen basamaklar ile pıhtılaşma olayı gerçekleşir: 

 

Protrombin     K vitamini                                     Ca++ 

ön maddesi →→→→ →→ Protrombin →→→Trombin→→Fibrinojen→Fibrin ( 

pıhtı ) 

( Karaciğer ) 

 

Karaciğerde K vitamini yardımıyla protrombin sentezlendikten sonra kalsiyum 

iyonlarının etkisiyle trombin oluşur. Trombin yardımıyla fibrinojen denen protein pıhtı 

şeklindeki fibrine dönüşür. 
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Bulunduğu kaynaklar; 
 

En iyi kaynakları yeşil yapraklı sebzeler ve karaciğerdir. Yeşil çay, karnabahar, marul, 

lahana, ıspanak, yoğurt, yumurta ve karaciğerdir. 

 

Resim 1.2.6: K vitamini açısından zengin kaynaklar 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

K vitamini bağırsaklarda sentezlendiği ve besinlerde yaygın olarak bulunduğundan 

eksikliğine pek rastlanmaz. Bununla beraber antibiyotiklerle tedavi sürecinde olan 

kimselerin bağırsak mikroflorası bozulur yani antibiyotiklerin etkisiyle bağırsaklardaki K 

vitamini yapan mikroorganizmalar da ölür. Bu durum K vitamini ihtiyacını arttırabilir. 

Ameliyat, doğum, yaralanmalar gibi aşırı kanamalı durumlarda da yetersizlik belirtileri 

görülebilir. 

 

Yeni doğan bebeklerde henüz bağırsak florası oluşmadığı için K vitamini yetersizliği 

ve buna bağlı kanamalar görülebilir. 

 

K vitamini ilaç olarak fazla alınırsa aşırı pıhtılaşma sonucunda damarlarda tıkanmalar 

görülür.  

 

1.2.2. Suda Çözünen Vitaminler 
 

 Vitamin B1 (tiamin), vitamin B2 (riboflavin), nikotinik asit (niasin), vitamin B5 

(pantotenik asit), vitamin B6 (piridoksin), biotin (vitamin H), folik asit, vitamin 

B12, vitamin C askorbik asittir. 

 Suda çözünen vitaminlerin birbirinden çok farklı kimyasal yapıları vardır; 

 Hepsi polar moleküllerdir; bu nedenle suda çözünürler.  

 Suda çözünen vitaminlerden B12 hariç diğerleri bitkiler tarafından sentez 

edilirler. 

 Suda çözünen vitaminlerin vücutta depolanma oranı nispeten düşüktür. Bu, 

özellikle B vitaminlerinin birçoğu için geçerlidir. B grubu vitaminlerini eksik 

alan bir kişide bu eksikliğin belirtileri bazen birkaç günde ortaya çıkar. B12 
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vitamini bunun dışındadır çünkü B12’nin karaciğerdeki deposu kişiye bir yıl 

veya daha uzun süre yetebilir. Suda çözünen bir başka vitamin olan C 

vitamininin yokluğu birkaç haftada belirtilerin ortaya çıkmasına yol açabilir. C 

vitamini eksikliğinden kaynaklanan skorbüt hastalığı ise 20-30 hafta içinde 

ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle suda eriyen vitaminlerin (B12 hariç) vücuda 

günlük alınması gerekir. 

 Suda çözünen vitaminlerin birçoğu enzimatik reaksiyonlarda görev alırlar. 

 

1.2.2.1. B1 Vitamini ( Tiamin)  

 

B grubu vitaminleri arasında ilk bulunandır. Tiamin; suda eriyen, sinir ve sindirim 

sistemi sağlığında, karbonhidrat metabolizmasında önemli rolü olan bir vitamindir. Bitkisel 

hayvansal kaynaklarda bulunur. Bu vitamin ince bağırsak mukozasında, karaciğerde ve 

başka dokularda fosfatla birleşerek “tiamin pirofosfat” oluşur ve vücutta bu şekilde 

kullanılır. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Tiamin suda erir,  asit ortama dayanıklı, alkalilere dayanıksızdır, yüksek sıcaklık 

molekülde parçalanma yapar. Bu parçalanma sulu ısıda, alkali çözeltide yüksek, kuru ısıda 

daha düşük olur. 

 

İnsanlar tiamin ihtiyaçlarını besinlerle dışarıdan sağlarlar; koyun ve sığır gibi bazı 

geviş getiren hayvanlar rumenlerinde (midelerinin ilk bölümünde), atlar ise kalın 

bağırsaklarında yaşayan bakteriler tarafından sentez edilen tiamin ile karşılayabilirler. 

Domuz, köpek, kedi, kanatlılar ve insanda, bağırsaklarda oluşan tiamin yetersizdir. Tiamin, 

bağırsaklardan kolayca emilir, vücutta depolanmaz, fazlası idrarla atılır. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Tiaminin en zengin kaynakları; bira mayası, kuru baklagiller, organ etleri, yumurta 

sarısı, tahıllar, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlardır. Tohumların özellikle dış kabukları tiamin 

bakımından zengindir Tahıl taneleri öğütülürken kepek ve embriyon kısımları ayrıldığından 

beyaz unda B1 vitamini bulunmaz. Ancak bulgurda durum biraz farklıdır. Buğday bulgur 

yapılmadan önce kaynatılır. Kaynama sırasında tiamin bulgurun iç kısmına emilir. 

Dolayısıyla bulgur tiamin yönünden zengindir. 

 

Resim 1.2.7: Kurubaklagiller Bira mayası 

http://tr.wikipedia.org/wiki/C_vitamini
http://tr.wikipedia.org/wiki/C_vitamini
http://tr.wikipedia.org/wiki/Skorb%C3%BCt
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Vücuttaki görevleri; 

 

Tiamin koenzim gibi hareket ederek vücutta önemli görevler yapar, başta glikoz 

olmak üzere karbohidrat metabolizmasında rol alarak enerji üretimine katılır, sinir sisteminin 

işlemesinde yardımcı olur. Bunu sinirsel iletide önemli görevi olan asetil kolin adlı bir 

maddenin üretilmesindeki rolü ile yapar, mide, kalp  ve bağırsak kaslarının çalışmasına etkisi 

vardır, büyüme üzerine etkileri vardır, zihin faaliyetleri üzerinde olumlu etkisi vardır, damar 

duvarlarına yağların yapışmasını engelleyerek damar sertliği oluşumunu önler, Yağ 

asitlerinin ve sterol denen maddelerin üretimine katılır, bu yolla besinlerle alınan 

karbohidratların gerektiğinde kullanılmak üzere yağa çevrilerek depolanmasını sağlar. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

Günlük Tiamin ihtiyacı yetişkinler için günlük harcanan her 1000 kalori enerji için 

0.4mg’dır ancak alkol, çay kahve tüketimi, büyüme dönemi, gebelik, emziklilik, stres, 

fiziksel aktivitenin fazla olması, ilaç kullanımı vb ihtiyacı artırır. Tam buğday unundan 

yapılmış 100 g ekmek günlük ihtiyacın 1/3’ini karşılamaktadır. 

 

Tiamin yetersizliğinde yorgunluk, nedeni açıklanamayan ağrı sinir ve sindirim sistemi 

hastalıkları, kaslarda zayıflık, ruhsal dengesizlikler, ödem, eklemlerde şişme ve ağrılar 

görülür. İleri derecede yetersizliğin yol açtığı bu hastalığa “beriberi”denir. Hint dilinde  

“yapamam - öyle ağır hastayım ki hiçbir şey yapamam” anlamında kullanılan sözcükten 

adını alır. Hastalık tedavi edilmediğinde ölümle sonuçlanır. Beriberi hastalığı, beslenmesi 

özellikle kabuksuz pirince dayalı uzak doğu ülkelerinde yaşayan bireylerde görülür. 

Günümüzde tiamin yetersizliği azalmıştır. 

 

Resim 1.2.8: Beriberi hastalığına yakalanmış bir çocuk 

Fazlalığına gelince; besinlerde zararlı olacak miktarda tiamin yoktur ancak ilaç 

şeklinde damardan aşırı verildiğinde toksik etki yapar. 

 

1.2.2.2. B2 Vitamini (Riboflavin) 

 

Riboflavin deyimi vitamin yapısında bulunan “riboz” ve “flavin” gruplarından 

gelmektedir. “Riboz” beş karbonlu basit karbohidratlardandır ve “flavin” sarı bir pigmenttir. 
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Bitki ve hayvan dokularında serbest, riboflavin fosfat şeklinde ya da flavoproteinlerin 

yapısında bulunur. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Riboflavinin sudaki çözeltisi sarı - yeşil fluoresans gösterir. Yoğurdun içinde görülen 

yeşil renkli su riboflavine güzel bir örnektir, suda kısmen, alkali çözeltilerde çok iyi çözünür. 

Isıya, nötr ve asit ortamda dayanıklı, alkali ortamda dayanıksızdır, Işığa karşı 

hassastır. Bu nedenle riboflavin içeren besinler ışıkta bekletilmemelidir, Işıkta ve kuvvetli 

alkali ortamda vitamin özelliğini yitirir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Riboflavin Nükleotid denilen maddelerle birleşerek enzim sentezine gider. Bu 

enzimler aracılığı ile oksidasyon-redüksiyon işlevlerini yapar, enerji üretiminde rol alır, kısa 

zincirli yağ asitlerinin yapılmasını sağlar, hücrelerin gelişmesine ve solunumuna etki ederek 

hücrelerin oksijeni daha iyi kullanmasını sağlar, bu yolla görme, saç, cilt ve deri sağlığına 

yararlı etkisi olur. Bazı amino asit ve kandaki alyuvarların yapımına katkıda bulunur. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Riboflavin, bitkilerde ve mikroorganizmalarda sentez edilir; özellikle yapraklı 

sebzelerde, mayada, organ etlerinde, balıkta, yumurtada ve sütte bol miktarda bulunur.  

  

Resim 1.2.9:  B2 (Riboflavin) Vitamini açısından zengin kaynaklar 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

İnsanların bağırsaklarında bakteriler tarafından sentez edilen riboflavin yeterli 

değildir; insanlar besinleriyle riboflavin almak zorundadırlar. Ancak ruminantlar (geviş 

getiren hayvanlar) riboflavin ihtiyaçlarının hepsini bağırsaklarındaki bakteriler tarafından 

sentez edilen riboflavinle karşılayabilirler. İnsanlarda günlük riboflavin gereksinimi kişinin 

yaşına, enerji harcamasına, alınan protein miktarına göre değişir. Yetişkin bir insanın günlük 

ihtiyacı 1-2 mg’dır. Bu gereksinim yara, yanık, ameliyat gibi durumlarda, büyüme 

döneminde, sporcularda, beden işçilerinde,  gebelerde, emziren kadınlarda artar. 

 

Tek başına B2 vitamininin eksiklik belirtilerine rastlanmaz. B2 vitamininin eksikliği, 

genellikle diğer vitaminlerin de eksikliği ile birlikte fark edilir. Yetersizliğinde, büyümenin 
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yavaşlaması, deride kepeklenme ve saçların dökülmesi, dudak köşelerinde çatlamalar ve 

kabuklanmalar, burun ve göz kenarında yaralar, gözde yanma, kilo kaybı, katarakt oluşumu, 

dilde yara ve iltihaplanmalar görülür. Gereğinden fazla alındığında suda eriyen bir vitamin 

olduğundan idrarla atılır ve zararlı etkisi yoktur. Sadece idrarın rengi ve kokusunda 

değişiklik olur. 

 

1.2.2.3. Niasin (B3, Nikotinamid, Nikotinik Asit, PP Vitamini) 

 

Nikotinamid ve nikotinik aside verilen ortak isim “niasin”dir. Bu vitaminin 

yetersizliğinde “pellegra” hastalığı görülür. Bu nedenle Niasin’e Pellegra hastalığını önleyici 

pellegra preventive) anlamındaki sözcüklerin ilk harfleri alınarak PP vitamini de denilmiştir. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Niasin suda erir. Isıya dayanıklıdır. Asit ve alkali ortamda ısıl işleme tutulduğunda 

dahi vitamin özelliğini kaybetmez. Işığa, oksidasyona dayanıklıdır. Vitaminler arasında en 

dayanıklısıdır diyebiliriz. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Hayvansal ve bitkisel dokularda yaygındır; en çok ette ve özellikle karaciğerde 

bulunur. Bundan başka yeşil sebzeler, çay, kahve, ceviz, fındık, buğday, çavdar, baklagiller 

bu vitamin için iyi birer kaynaktır. Niasin, memeli hayvanlar, bitkiler ve birçok bakteride 

triptofan amino asidinden sentez edilir. 

 

Resim 1.2.10: Niasin açısından zengin kaynaklar 

Vücuttaki görevleri; 

 

Metebolizmada koenzim olarak etkinlik gösterir, insan vücudu için hayati 

fonksiyonlarda rol alır, hücrelerin oksijeni kullanabilmeleri için gereklidir, karbohidrat, yağ 

ve protein gibi besin öğelerinin vücuta kullanılmasını sağlar, glikoliz denilen karbohidrattan 

ve glikozdan enerji üretilmesinde görev alır, yağ asitlerinin yapımında etkilidir, proteinlerin 

yapı taşı amino asitlerin kullanılma aşamalarından “azot ayrılma” basamağını gerçekleştirir, 

midede sindirimin temel taşı olan asitlerin üretilmesini sağlar, kan dolaşımına etkisi vardır, 

kan kolestrol seviyesini ayarlar, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasında etkilidir. 
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Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

İnsanlarda günlük Niasin gereksinimi 15-25 mg kadardır. Günlük protein ihtiyacının 

karşılanabileceği şekilde hayvansal kaynaklı besinlerle beslenen kişilerde Niasin yetersizliği 

görülmez. Fazla mısır tüketen, yeterince protein alamayanlarda yetersizlik belirtileri 

gelişebilir. Bu belirtiler sinir-sindirim sistemi hastalıkları, iştahsızlık, yorgunluktur. İleri 

derecede yetersizliğinde ise deride kuruma, sertleşme, özellikle güneş gören yerlerde yanığa 

benzer yaralar şeklindedir. Tedavi edilmediğinde sert ve kaba deri anlamına gelen “pellagra” 

hastalığı görülür. Gıdasının çoğunluğunu mısır ürünleri oluşturan insanlarda Pellegra 

hastalığına rastlanır. Çünkü bitkiler niasini dokularındaki triptofan’dan üretirler ve mısırın 

yapısında triptofan yoktur. 

 

Fazla alındığında deride yanma vb. rahatsızlıklar, karaciğer hasarı görülebilir.  

 

Resim 1.2.11: Pellegralı bir hasta  

Niasinin yüksek dozda alınmasında ise deride kızarma, kaşıntı ve sindirim sistemi 

rahatsızlıkları oluşur. 

 

1.2.2.4. B5vitamini (Pantotenik Asit) 

 

Pantotenik asit, hem hayvansal hem de bitkisel kaynaklarda bulunabildiğinden  

yunanca "her yer" anlamına gelen "pantos" sözcüğünden kökenini almıştır. Vücutta 

depolanamayan ve suda eriyen bir vitamindir. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Suda ve alkolde erir. Nötr ortama dayanıklı, asit ve alkali ortama dayanıksızdır, ışık 

ve oksijenden zarar görmez, ısıya karşı duyarlıdır. 
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Bulunduğu kaynaklar; 

 

Pantotenik asit, yeşil bitkiler ve bazı mikroorganizma tarafından sentez edilir; 

Birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunur. Karaciğer, böbrek, yumurta, bezelye, kuru 

fasulye, süzme bal, karnabahar ve lahanada bol miktarda bulunur. 

 

Resim 1.2.12: B5 (Pantotenik asit) Vitamini açısından zengin kaynaklar 

Vücuttaki görevleri; 

 

B5vitamini enerji üretiminde rol alır, yağ asitlerinin yapımını sağlar, böbrek üstü 

bezine etki ederek kortizon gibi steroid yapıda hormonların yapımını sağlar. Bu hormonların 

katkısı ile yaşlanma ve cilt kırışıklıkları üzerinde olumlu etki yapar. Antistres özelliği ile 

ruhsal yapı üzerine etkilidir, sindirim sisteminin işleyişine katkıda bulunur, kandaki 

alyuvarların ve savunma maddelerinin yapımına faydalıdır. ADP (adenozin difosfat) ile 

birlikte koenzim A’yı oluşturur. Bu madde insan yaşamında gerekli olan birçok işlem için 

olması şart olan bir enzimdir.  Pantotenik asit de diğer vitaminler gibi ince bağırsaklardan 

emilirek kana karışır. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

Yetişkinler için günlük 5-10 mg pantotenik asit  yeterlidir. Pantotenik asit besinlerde 

yaygın olarak bulunduğundan ve bağırsak florasında bakteriler tarafından ihtiyacı 

karşılayacak miktarda yapıldığından normal şartlarda insanlarda eksikliği görülmez. 

1.2.2.5. B6 Vitamini (Piridoksin) 

 

B6 vitamini hayvansal ve bitkisel besinlerde piridoksin, pridoksamin ve pridoksal 

olmak üzere üç şekilde bulunur. Bunlar vücutta birbirine dönüşebilir. B6 vitamini hayvan ve 

bitki dokularında proteinle birlikte bulunur. Bu nedenle yiyeceklerin B 6 içeriği protein 

miktarı ile orantılıdır. Bitkisel yiyeceklerde piridoksin, hayvansal gıdalarda ise pridoksamin 

ve pridoksal bulunur. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Dayanıksız bir vitamindir. Alkali ortamda güneş ışığının etkisiyle, işlenme esnasında, 

uygun olmayan saklama koşullarında, pişirme sırasında kolaylıkla harap olur. 
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Bulunduğu kaynaklar; 

 

Vitamin B6 en fazla karaciğer, böbrek, et, tam buğday unu, balık, yumurta sarısı, 

bulgur, pirinç ve sütte bulunur. 

 

Resim 1.2.13: B6 Vitamini (Piridoksin) açısından zengin kaynaklar 

Vücuttaki görevleri; 

 

B6 Vitamini insan vücudunda hayati rol oynayan birçok işlemde bulunur. Kısaca 

değinecek olursak; 60 kadar enzimin yapısında yer alır, proteinin ana maddesi olan nükleik 

asit sentezine katılır, amino asitlerin bağarsaktan emilerek kana ve kandan hücrelere geçmesi 

için gereklidir.Ayrıca amino asitlerin yapım, yıkım ve biribirlerine dönüşmesinde görev alır. 

Sinirsel ileti için gerekli olan maddelerin yapımında görev alır, antikor ve alyuvar yapımında 

görev alır, enfeksiyonlara karşı direnç oluşturmada etkilidir, vücutta önemli görevleri olan 

serotonin yapımında etkilidir, B12 vitamininin emilimine, magnezyum, çinko ve selenyum 

elementlerinin vücuttaki işlevlerine katkı sağlar, alerjik reaksiyonların etkilerini azaltır,  

Vücuttaki sodyum ve potasyum dengelerine etkisiyle hem vücudun sıvı dengesini korumaya 

hem de kalp ve adale dokularının düzgün çalışmasına yardımcı olur. Prolaktin (süt hormonu) 

hormonunun salgılanmasını azaltır. Gebelik döneminde annenin hormon ve sıvı dengesini 

korur ve bebeğin sinir sisteminin gelişmesi için gereklidir.Vitamin B6 bağırsaklardan kolayca 

emilerek kana karışır. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

İnsanlardaki günlük vitamin B6 gereksinimi ortalam 2 mg’dır. Bağısak kanalındaki 

mikroorganizmalar günlük B6 vitamininin bir bölümünü karşılar. Besinlerde de yaygın 

olarak bulunması nedeniyle B6 vitamini eksikliğine pek rastlanmaz. Vitamin B6 amino asit 

metabolizması ile yakından ilgili olduğu için proteince zengin besinler vitamin B6 

gereksinimini artırırlar. 

 

1.2.2.6. B11 Vitamini (Folik Asit) 

 

“Folat” olarak da bilinir Yeşil yapraklı sebzelerde ve özellikle ıspanakta yaygın olarak 

bulunduğundan bu ad verilmiştir. Çünkü Latincede “folum” yaprak manasındadır. Yaprakta 

bulunan asit anlamına gelmektedir. Folik asit, aminoasit metabolizması ile nükleik asit 
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sentezinde rolü olan ve kansızlığa karşı koruyan B grubu vitaminidir. Folik asit, vücutta 

serbest duruma geçtikten sonra kullanılır. Folik asitin metabolizmada etkinlik gösterebilmesi 

için C vitamini ve niasin koenzimi ( NADP ) yardımı ile aktif şekli olan tetrahidrofolik asite 

indirgenir. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Suda erir.Yüksek sıcaklığa, asit ortama, ışığa ve oksidasyona karşı dayanıksızdır. 

 

Vücuttaki görevleri; 

Kırmızı kan hücrelerinin oluşumu ve proteinlerin enerjiye dönüştürülmesi için gerekli 

olan önemli bir vitamindir. Karaciğerde bir miktar depo edilir. Depo edilen miktar   6-9 ay 

kadar eksiklik belirtilerinin çıkmasını engeller. Bir miktar bağırsak bakterileri tarafından da 

üretilmektedir. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Folik asit, karaciğer başta olmak üzere alabalıkta, organ etlerinde, yeşil yapraklı 

sebzelerde, mayada, kuru baklagillerde çok bulunur. 

 

Resim 1.2.14: Folik asit açısından zengin kaynaklar 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

Et, yumurta, kuru baklagil üçlüsünden günde iki porsiyon, biri yeşil yapraklı olmak 

üzere sebze ve meyvelerden üç porsiyon, süt veya yoğurttan bir porsiyon alınırsa folik asit 

ihtiyacı karşılanmış olur. Yetersizliğinde “megaloblastik anemi”denilen bir tür kansızlık 

görülür. Bu kansızlıkta akyuvar ve alyuvar sayısı azalır. Özellikle gebelik döneminde 

yetersiz alınması ciddi sorunlara yol açar. Erken doğum görülür. Bebekte beyin-omurilik 

hasarları oluşur. Bu nedenle gebelikte doktor kontrolünde ek vitamin alınmalıdır. 

 

Normal beslenmede fazlalığı görülmez, ancak vitamin ilacı şeklinde fazla alınırsa 

deride kaşıntı, uykusuzluk, sindirim sisteminde bozukluk olur. Gebelikte ise bebeğe zarar 

verir. 
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1.2.2.7. B12 Vitamini ( Siyanokobalamin, ekstrinsik faktör ) 

 

B grubu vitaminleri içinde en kompleks yapıya sahip olan B12 vitaminidir. En son 

bulunan vitaminlerdendir. Yapısında kobalt da bulunduğundan bu vitamine kobalamin de 

denir.  

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri 

 

Suda ve alkolde erir. Yüksek sıcaklığa, alkali ortama ve aside karşı dayanıksızdır. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Vücudumuzda hücresel metabolizma ve enerji üretimi, kemik iliğinde alyuvar üretimi, 

DNA sentezi ve üst düzey beyin aktivitelerinde (öğrenme ve kısa süreli hafıza gibi) 

kullanılan bir vitamindir. Vücuttaki en önemli görevi kırmızı kan hücrelerinin gelişmesi ve 

çoğalmasında etkili olmasıdır. Özellikle sinir sistemi fonksiyonlarının devamı için gereklidir. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

B12 vitamini yararlı bakteriler tarafından kalın bağırsakta üretilir, ancak yetersizlikleri 

engellemek için vücuda besinlerle de alınmalıdır. B12 vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz. 

Karaciğer, böbrek, yürek, kabuklu deniz ürünlerinde bol bulunur. Kırmızı et, balık, yağsız 

süt tozu, yumurta da iyi kaynaklarından sayılır. 

 

Resim 1.2.15 Deniz ürünleri  

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

Diyette yeterince hayvansal besin bulunursa sağlıklı kişilerin vitamin ihtiyacı 

karşılanmış olur. B12 vitamini kanda ancak 100 ml de 0.02 mikrogram kadar bulunur. 

Genellikle yetersizliği söz konusu değildir. Ancak emilim bozukluğu olanlar ve 

vejetaryenlerde yetersizlik belirtileri görülür. Emilim bozukluğu vücutta İntrinsik faktör adlı 

maddenin yeteri kadar salgılanmayışı ile ilgilidir. 

 

Vücut B12 vitamini emilimini gerçekleştirilebilmek için mide ve bağırsakta bulunan 

glikoprotein yapısındaki “intrinsik faktör” adı verilen bir bileşiğe ihtiyaç duyar. Bu madde 
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olmadan Vitamin B12′nin kana karışması imkansızdır. İntrinsik faktörün yeteri kadar 

bulunmayışı sonucu insanlarda B12 vitamini yetersizliği ve bunun sonucu olarak da 

“pernisiyöz” anemi denen kansızlık hastalığı meydana gelir. İntrinsik faktörün az 

salgılanması genetiktir. Genetik faktörün dışında yaşlanmayla bağlantılı olarak da intrinsik 

faktör üretimi azalabilir. B12 vitamini eksikliği görülen bireylerin ilaç şeklinde bu vitamini 

almaları gerekir.  

 

Pernisiyöz Anemi’de alyuvar, akyuvar ve kan pulcuklarının sayıları azalır, şekilleri 

bozulur ayrıca sinir sistemi bozuklukları, yorgunluk, kol ve bacaklarda duyu azalması, dilde 

şişme ve kızarma, unutkanlık görülür. Kansızlık, yorgunluk, nefes alıp vermede zorlanma, 

erkeklerde sperm sayısında azalma, el ve ayakta uyuşma, depresyon ve beyin 

fonksiyonlarında bozulma, bunama ya da unutkanlık genel olarak bilinen B12 vitamini 

eksikliği belirtileri arasındadır. 

 

B12 vitamini vücutta uzun süreli depolanabilen tek B vitaminidir, bu yüzden B12 

vitamini eksikliği belirtileri aylar hatta yıllar sonra ortaya çıkabilir. Ayrıca, folik asit, 

 vücutta B12 vitaminin görevleri ile benzer görevler üstlendiği için B12 eksikliğini gizleyebilir 

Vücudumuzdaki B12 vitamini seviyesi basit bir kan testi ile belirlenebilir. 

 

1.2.2.8. H Vitamini (Biotin) 

 

H vitamini Biotin veya B7 vitamini olarak da adlandırılır. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

Suda çözünen bu vitamin asit, alkali ve sıcaklığa dayanıklıdır, oksijen ve ultraviyole 

ışınlarından zarar görür. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Yumurta sarısı, karaciğer, böbrek, maya, karnabahar ve domates en iyi kaynaklarıdır. 

Yumurta sarısı da iyi bir kaynaktır. Fakat yukarıda da belirtildiği gibi yumurta akındaki 

avidine bağlıdır. Vücudun yumurta sarısındaki biyotini kullanabilmesi için yumurtanın 

pişmiş olarak tüketilmesi gerekir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Yağların ve proteinlerin yıkımı için gerekli bir vitamindir. Sağlıklı saçın gelişmesinde 

önemli rol oynar. Yumurta akında bulunan ve avidin adı verilen bir glikoprotein, biotin ile 

birleşerek sindirilemeyen ve dolayısıyla bağırsaktan emilemeyen bir kompleks meydana 

getirir; yumurta pişirilince avidin denatüre olduğu için biotini bağlayamaz ve bu etki ortadan 

kalkar. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

Beslenmelerinin %30 kadarında çiğ yumurta bulunduğu takdirde insanlarda da 

eksikliği oluşabilir. 1942 yılında gönüllü bir gruba deneysel olarak çiğ yumurta ağırlıklı 

http://www.cevapsepeti.com/yazilar/depresyon-tedavisinde-alternatif-yontemler
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(diyetin % 30) beslenme uygulanmış ve biotin dışında tüm vitaminler verilmiş. Bunun 

sonucunda iştahsızlık, depresyon, nöropati, kolestrol artışı,  yorgunluk, deride pullanma ve 

kansızlık görülmüştür. Bu durum ancak biotin verilmesi ile iyileştirilebilmiştir. 

 

İnsanlarda günlük biotin ihtiyacı 150-300 µg kadardır. İnsanlarda bağırsak bakterileri 

biotin sentez ettiklerinden ve biotinin hemen her besinde bulunması sebebiyle eksikliği pek 

oluşmaz. Ancak çok fazla çiğ yumurta tüketildiğinde ve aşırı antibiyotik alındığında biotin 

yetersizliği görülebilir. 

 

1.2.2.9. C Vitamini (Askorbik Asit) 

 

C vitamininin kimyasal adı L-Askorbik Asit’tir. Genelde Askorbik Asit veya C 

vitamini olarak adlandırılır. Yapıca Glikoza  benzer. İnsanlar,  primatlar (şempanze, goril, 

orangutan ve bazı maymun türleri) bazı meyve yarasaları ve  hint domuzu dışında diğer 

bütün memeliler karaciğerlerinde glikozdan C vitamini yapabilmektedirler. Bu canlıların C 

vitamini yapamamasının sebebi glikozu C vitaminine dönüştüren enzimin vücutlarında 

olmayışıdır. Bitkiler de bünyelerindeki glikozu kullanarak C vitamini sentezlemektedir. 

Mikroorganizmalar ise C vitaminine (askorbik aside) gereksinim duymazlar ve 

sentezlemezler. 

 

Fiziksel ve kimyasal özellikleri; 

 

C Vitamini suda çok, alkolde az erir, alkali ortama karşı çok hassastır, çabuk okside 

olur. pH’ın artması, ışık, gümüş ve bakır iyonları karşısında hızlı bir oksidatif parçalanmaya 

uğrar. Bu nedenle bakır kaplarda pişen yemeklerde C vitamininin önemli bir bölümü harap 

olur. Buna karşılık buharlı tencerelerde (düdüklü tencere) pişen yemeklerde daha az             

C vitamini kaybı meydana gelir. C vitamini ısıya karşı dayanıksızdır; ısı etkisi ile yapısında 

kimyasal bozulmalar olur. Asit ortama dayanıklıdır. 

 

Askorbik asitin bağırsaklardan emilmesi monosakkaritlere benzer. Bu vitamin vücutta 

hücre zarını geçmek için Dehidroaskorbik asite dönüşür. Hücreye girdikten sonra tekrar 

Askorbik asite indirgenir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Askorbik asit vücudun savunma sistemini güçlendirir. Aminoasitlerin 

metabolizmasında rol alır, kollajen sentezi için gereklidir, kemik ve dişlerin dayanıklı 

olmasını sağlar, kan damarları duvarlarının sağlıklı ve dayanıklı olmasını sağlar, alerjik 

olayların şiddetini azaltır, yara ve yanıkların kolay iyileşmesini sağlar, insulin, kortizon gibi 

ilaçlarla, cıva, kurşun gibi ağır metallerin olumsuz etkilerini giderir, demir ve folik asidin 

vücutta kullanılmasında rol oynar. 

 

C vitamini kuvvetli bir antioksidant’tır. Yani oksijeni tutma özelliği vardır. Bu özelliği 

sayesinde oksijenin olumsuz etkilerini engeller. Antioksidant özelliğinden dolayı tiamin, 

riboflavin, pantotenik asit, biyotin, folik asit, E vitamini ve A vitamini yapısının oksijenden 

bozulmasını engelleyerek vücudumuzda bu vitaminleri koruyucu etki yapar. Askorbik asit 

aynı özelliğinden Gıda Sektöründe de yoğun olarak kullanılmaktadır. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Glikoz
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Gereksinimi, Yetersizliği Ve Fazlalığında Görülen Bozukluklar; 

 

C vitamininin ileri derecede yetersizliğinde; “skorbüt” hastalığı oluşur. Skorbüt 

hastalığı her yaşta görülebilmekle birlikte daha çok çocuklarda görülmektedir. Skorbüt 

hastalığında kollojen doku sağlıklı olarak yapılamamakta, kollojen metabolizmasındaki bu 

aksaklığa bağlı olarak kemiklerde bozukluk ve gelişme yetersizliği görülmektedir  ( Kollojen 

bağ dokusunu oluşturan proteindir. Kemiklerin belli ölçüler dahilinde eğilip bükülmelerini 

sağlar, onlara esneklik verir.).  Kaslarda, yağ dokusunda, iç organlarda, kıl diplerinde ve 

oynak eklemlerde kanamalar gözlenir. 

 

Dişetlerinde şişme ve bozukluklar, enfeksiyonlara karşı dayanıksızlık, büyümede 

duraklama, depresyon deride küçük kanamalar, halsizlik ve özellikle çocuklarda sürekli 

sızlanmalar görülür. Kişi tedavi edilmezse yetersizlik belirtileri ağırlaşır ve ölümle 

sonuçlanabilir. 

 

Hastalıktan Korunmak İçin: Süt çocuklarında günde 30 mg, daha büyüklerde ise 

günde 70 mg askorbik asit alımı skorbütten korunmak için yeterlidir. 

 

Resim 1.2.16: C vitamini eksikliğinin diş etlerine verdiği hasar 

Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması sırasında önemli ölçüde C vitamini 

kaybı olur. Bu nedenle çiğ olarak yenilebilecek olan (meyveler, havuç, domates, maydanoz, 

biber vb.) besinler günlük beslenmemizde mutlaka yer almalıdır. 
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Bulunduğu kaynaklar; 

 

Bütün taze sebze, meyveler bir miktar C vitamini içermekle birlikte en iyi kaynağı 

yeşil ve kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates, portakal, limon gibi 

turunçgiller ve çilek, şeftali, kuşburnu, böğürtlendir. Orta büyüklükte bir portakal ile bir 

porsiyon salata günlük C vitamini ihtiyacını karşılar. 

 

Resim 1.2.17: C Vitamini açısından zengin kaynaklar 

Bebekler henüz çiğneme parçalama işlevini yapamazlar. Bunların C vitamini 

ihtiyacını karşılaması için meyve suyu verilebilir veya doktor kontrolünde C vitamini 

takviyesi yapılabilir. Bebek parçalama-çiğneme işlevini öğrendikten sonra küçük parçalar 

halinde meyveler yedirilmelidir. 

 

Askorbik asit vücudumuzda çok az miktarda (5 mg kadar) depo edilir. Günlük 

ihtiyaçtan fazlası idrarla dışarı atılır. 

 

Askorbik asiti (C vitamini) uzun süre ve yüksek dozlarda ilaç şeklinde alan kişilerde 

böbrek taşları oluşabilir. Bunun nedeni Askorbik asit’in vücutta parçalanması sırasında 

oluşan Okzalik asit’in böbreklerde birikerek “Okzalat Taşı” oluşturmasıdır. Dışardan aşırı C 

vitamini alımı diğer vitaminlerin emilmesinin engellenmesine de neden olabilir. 

 

1.3. Gıda İşlemede Vitamin Kayıpları 
 

 Gıda işleme yöntemlerinin çoğu, vitamin kayıplarına neden olmaktadır. Gıda 

işleme yöntemleri ile meydana gelen bu kayıpların derecesi gıdanın çeşidi ve 

olgunluğu, gıda hazırlama sırasında uygulanan yöntemler (kesme, dilimleme, 

küp şeklinde kesme gibi), gıda parçasının yüzey alanı/hacim oranı, haşlama 

yöntemi, haşlama sıcaklığı,  haşlama süresi, soğutma yöntemi ve gıda/su 

oranına göre değişir. C vitamini gıda işleme yöntemlerinden en fazla etkilenen 

vitamindir. İşleme ve depolamada en çok kayıp C vitamininde görülmektedir. 

İşlenmiş ve ambalajlanmış gıdaların uygun sıcaklık ve şartlarda depolanmaları 

sırasında C vitamini dışında vitamin kaybı yok denecek kadar azdır. 

 Haşlama işlemi sırasında suda çözünen vitaminler suya geçmektedir. Bu suyun 

atılması vitamin kaybına neden olmaktadır. 

 Yüksek ısıda ve uzun süreli pişirmeler vitamin kaybına neden olur. 
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 Kurutma işlemi vitaminlerde değişen oranlarda kayba neden olmaktadır. En 

fazla kayıp C vitamininde oluşmaktadır.  Tiamin ısıya duyarlı olduğu için 

kurutmada uygulanan sıcaklık dercesine göre tiamin de  kayıplar oluşmaktadır. 

Diğer suda çözünen vitaminler ısı ve oksidasyona karşı daha dayanıklı oldukları 

için kurutma sırasındaki kayıplar nadiren % 5-10’u aşmaktadır. 

 Gıdalardaki yağların oksidasyonu sonucu yağda çözünen vitaminlerde kayıp 

olabilmektedir. 

 Pişirme ortamına alkali eklenmesi özellikle tiamin ve C vitamini kaybına neden 

olmaktadır. 

 Ev şartlarında vitamin kaybını en aza indirmek için aşağıdaki noktalara dikkat 

edilmelidir. 

 Gıdalar bekletilirken hava ile teması kesilmeli, serin yerde tutulmalıdır. 

 Kaynama noktasının üzerinde uzun süre pişirme ve kızartmanın vitamin kaybını 

artırdığı unutulmamalıdır. 

 Pişirme sırasında kesinlikle yemek sodası kullanılmamalıdır. 

 Özellikle sebze ve meyveler çok ince kıyılmamalı, marul gibi yapraklı sebzeler 

bıçak kullanılmadan elle parçalanmalıdır. 

 Yiyecekleri pişirmeye hazırlarken ayıklama →yıkama →doğrama→sıcak 

karışıma atma sıralamasına dikkat edilmelidir. 

 Yiyecek maddeleri gölgede kurutulmalıdır. Güneşte yapılan kurutmada vitamin 

kaybı çok olur. 

 Sebzeleri pişirme sırasında az su kullanılmalı, pişme suları dökülmemelidir. 

 Gıdalar mümkün olduğunca kabuğu ile haşlanmalıdır. 

 Yoğurdun suyu atılmamalıdır. 

 Mayalı ve esmer ekmek tercih edilmeli, ince dilimlenerek kızartılmamalıdır. 

 Yiyecekler pişirildikten sonra bekletilip tekrar ısıtıldığında vitamin kaybı artar. 

Bunu önlemek için; fazla miktarda pişirilmemeli, bekletmeden tüketmelidir. 

 

1.4. Gıda Sanayinde Kullanımı 
 

Vitaminler gıda sektöründe çeşitli amaçlarla kullanılır.Vitaminlerin gıda sektöründe 

kullanımları aşağıda verilmiştir; 

 

C (askorbik asit) vitamini gıda sektöründe en çok kullanılan vitamindir. C vitamini 

(askorbik asit) gıda sanayinde aşağıdaki amaçlar için kullanılmaktadır: 

 

 Oksijeni tutma özelliği (antioksidant özelliği), sebze ve meyvelerin 

işleme sırasında kararmasını önlemek için (sitrik asit de yardımcı olur) 

kullanılır. 

 Ekmekçilik - pastacılık sektöründe buğday ununun bileşiminden 

kaynaklanan kusurlarının giderilmesinde kullanılır. 

 Ekmekçilikte ve pastacılıkta hamurun gluten yapısını kuvvetlendirmek 

için kullanılır. 

 Lezzet verici olarak yaygın şekilde kullanılır. 

 Unlu mamullerin bozulmasını ve küflenmesini geciktirmek amacıyla 

kullanılır. 
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 Yine antioksidan olması sebebi ile konserveler, bazı süt ürünleri (süt tozu 

ve tereyağı)ve çeşitli meyve sularında renk koruyucu olarak kullanılır. 

 Dondurulmuş meyveler, erime sırasında doğal renk ve kokularını yitirir. 

Dondurulmadan hemen önce, bu meyvelere saf askorbik asit katılarak, bu 

durum önlenebilmektedir. Bu işlem sonucunda, oksijen askorbik asit 

tarafından tutulur ve istenmeyen değişiklikleri yapamaz. Bu şekilde 

dondurulmuş kayısı, şeftali, elma, üzüm, muz, armut, ananas gibi 

meyvelerde, askorbik asit, antioksidan olarak kullanılır. 

 Bunun dışında askorbik asit besin ve içeceklerin vitamince 

zenginleştirilmesinde kullanılır. 

 

Beta karotenlerden gıda sanayinde yoğun olarak kullanılır ve E160 kodu ile de 

bilinir.Tereyağı (yağı azaltılmış ve konsantre tereyağları dahil), margarin, minarin ve diğer 

yağ emülsiyonları, turuncu, sarı ve krem renkli olgunlaştırılmış peynirler, 

aromalandırılmamış eritme peynirleri, sirke, tuzlu su (salamura) ve yağda 

sebzeler, kahvaltılık tahıllar, reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve preparatları, sosis, salam 

ve pateler, şekerlemeler, içecekler, distile alkollü içkiler, meyve şarapları, aromalandırılmış 

şaraplar, soslar, salata sosları, turşu çeşitleri, çerezler ve unlu mamullerde renk maddesi 

olarak kullanılırlar. 

 

Tokeferoller (E vitamini) antioksidan özelliğinden ötürü  yağ ve yağlı gıdaların 

oksitlenmesi engellemek için kullanılır. Aksi halde bu gıdaların oksitlenmesi acı tat  

oluşumuna sebep olur. 

  

Riboflavin süt ürünlerinde gıda renklendiricisi ( sarı renk ) olarak kullanılır.Bunun 

dışında β-karotenle birlikte sarı renkte içecek hazırlanmasında kullanılır. Riboflavin gıda 

sanayinde “E101” kodlu vitamin olarak da bilinir. 

 

 Niasin etlerde depolama sırasında meydana gelecek olan renk değişimlerini önlemek 

için kullanılır. 

 

Vitaminler gıdaların vitamin yönünden değerini arttırmak için de gıdalara katılabilir. 

Vitaminlerle gıdaların zenginleştirilmesi yöntemleri, gıda sanayinde “vitaminleştirme” ve 

“kıymetlendirme” tabiri ile ifade edilir. Kıymetlendirme, aynı zamanda mineral maddeler ve 

diğer besin öğeleri ile zenginleştirme anlamına da gelmektedir. Gıdaları vitamin yönünden 

kıymetini artırmak için yapılan işlemler şunlardır; 

 Margarinlere A, D ve E vitamini ilave edilmektedir. 

 Hamur işleri; Soya unu, buğday embriyosu, diğer vitamince zengin 

maddelerin ilavesi ile zenginleştirilir. Bazı ülkelerde tiamin, riboflavin, 

niasin ve demirin una katılması yasal zorunluluktur.  

 Yine bazı ülkelerde süt endüstrisinde, sütlü içecekler ve yağsız süt 

yapımında ortama A vitamini eklemesi yapılmaktadır. 

 Pek çok ülkede satılan içme sütlerinde D vitamini zenginleştirmesi 

yapılmaktadır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Vitaminleri; 

 Erime özelliklerine, 

 Vücuttaki görevlerine 

 Vücuttaki gereksinimine, 

 Kaynaklarına, 

 Dayanıklılık durumlarına göre sınıflandırarak bir tablo oluşturunuz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Vitaminleri çözünme özelliklerine göre 

sınıflandırınız. 

 Yağda çözünen vitaminleri sıralayınız. 

 Suda çözünen vitaminleri sıralayınız. 

 Vitaminleri kaynaklarına göre 

sınıflandırınız. 

 Her vitaminin hangi besinde bol 

bulunduğunu araştırınız. 

 Bunun için modülünüz dışındaki 

kaynaklardan da yararlanınız. 

 Bitkisel kaynaklı vitaminleri sıralayınız. 

 Hayvansal kaynaklı vitaminleri 

belirtiniz. 

 Vitaminleri dayanıklılık durumlarına göre 

sınıflandırınız. 

 Her vitaminin ısı, ışık, oksijen, asit, 

alkali, ultraviyole ışını ve madensel 

iyonlara karşı dayanıklılık durumlarını 

araştırınız. 

 Elde ettiğiniz verileri şekilli grafiklere 

dönüştürebilirsiniz. 

 Vitaminleri vücuttaki görevlerine göre 

sınıflandırınız. 

 Her vitaminin vücuttaki görevlerini 

araştırınız.  
 Bir insan vücudu resminde vitaminlerin 

en çok görev aldığı yerleri gösteren bir 

şema hazırlayabilirsiniz. 

 Vitaminleri vücuttaki gereksinimine göre 

sınıflandırınız. 

 Her vitaminin insan vücudundaki 

 gereksinim miktarını modül 

konularından bulunuz. 

 Elde ettiğiniz verilerden bir grafik 

oluşturabilirsiniz. 

 Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri 

tablo haline getiriniz. Sınıf ortamında 

sununuz. 

 Tabloyu bir tabaka fon kâğıdına çizerek 

sınıf panosuna asabilirsiniz. 

 Asetata hazırlayıp tepegözle duvara 

yansıtabilirsiniz. 

 Bilgisayar ortamında sunu hazırlayarak 

(power-point) projeksiyonla 

yansıtabilirsiniz. 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi vitaminlerin özelliklerinden biri değildir? 

A) İnsanlar ve hayvanlar tarafından sentez edilemezler. 

B) Sağlıklı büyüme, üreme ve diğer fonksiyonlar için gereklidirler. 

C) Düzenli olarak diyette bulunması gerekir. 

D) Eksikliği durumunda, özel bir bozukluk veya hastalık meydana gelir. 

E) İnorganik bileşiklerdir. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerin genel özelliklerinden biridir? 

A) Hepsi polar moleküllerdir; bu nedenle suda çözünürler. 

B) Suda çözünen vitaminlerin bir çoğu  enzimatik reaksiyonlarda görev alırlar. 

C) Suda çözünen vitaminlerin vücutta depolanma oranı nispeten düşüktür. 

D) B12 hariç diğerleri bitkiler tarafından sentez edilirler. 

E) Yukardakilerin hepsi 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi D vitamini özelliklerinden değildir? 

A) Vücudumuz Derimizde bulunan“Ergosterol adlı bir maddeyi güneş ışınlarının 

etkisiyle D vitaminine dönüştürür. 

B) D vitamini suda çözünür. 

C) D vitamini yaklaşık 6 ay yetecek kadar karaciğerde depo edilir. 

D) Isıya ve havanın oksijenine karşı dayanıklıdır. 

E) Vücudumuz Derimizde bulunan 7-Dehidrokolesterol adlı bir maddeyi güneş 

ışınlarının etkisiyle D vitaminine dönüştürür. 

 

4. D vitamini eksikliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Yetersiz besin alanlarda eksikliği görülür. 

B) Bağırsaklarda yapıldığı için eksikliğine rastlanmaz. 

C) Yeterince güneş ışığı alamayanlarda eksikliği görülür. 

D) Emilim bozuklukları yaşayanlarda eksikliği görülür.  

E) Kronik böbrek ve karaciğer hastalarında eksikliği görülür. 

 

5. A Vitamini ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Görmemizi sağlayan pigmentlerin yapılmasını sağlar. 

B) Işığa dayanıksızdır. 

C) Hayvansal dokularda karoten şeklinde bulunur. 

D) Günlük ihtiyacın üstünde alınması zehirlenmeye neden olur. 

E) Karaciğerde depolanır. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Sudaki çözeltisi sarı - yeşil fluoresans renk veren B grubu vitamin hangisidir? 

A) B2 vitamini (riboflavin) 

B) B11 vitamini(folik asit) 

C) B6 vitamini (piridoksin) 

D) B5 vitamini (pantotenik asit) 

E) B3 vitamini ( niasin) 

7. Aşağıdakilerden hangisi oksijeni tutarak oksijen ile parçalanabilecek veya oksijen 

etkisi ile değişebilecek vücut bileşimlerini koruyan maddelerin genel adıdır? 

A) Provitamin 

B) Tokoferol 

C) Antioksidan 

D) Katalizör 

E) Kolikalsiferol 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi eksikliğinde, yorgunluk, nedeni açıklanamayan ağrı sinir ve 

sindirim sistemi hastalıkları, kaslarda zayıflık, ruhsal dengesizlikler, ödem, eklemlerde 

şişme ve ağrıların görüldüğü “beriberi” hastalığının oluştuğu vitamindir? 

A) B2 vitamini (riboflavin) 

B) B5 vitamini (pantotenik asit) 

C) B1 vitamini (tiamin) 

D) B6 vitamini (piridoksin) 

E) B11 vitamini(folik asit) 

 

9. B12 vitamini ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) B12 vitamini hayvansal besinlerde bulunmaz. 

B) B12 vitamini yararlı bakteriler tarafından kalın bağırsakta üretilir. 

C) Vücuttaki en önemli görevi kırmızı kan hücrelerinin gelişmesi ve çoğalmasında 

etkili olmasıdır. 

D) Yapısında kobalt da bulunduğundan bu vitamine kobalamin de denir. 

E) B grubu vitaminleri içinde en kompleks yapıya sahip olanıdır. 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yumurta pişirilmediği sürece - çiğ yumurtada bulunan 

biyotini vücudumuzun kullanamama nedenidir? 

A) Yumurta piştiğinde denatüre olduğu için kullanamaz. 

B) Yumurta akındaki intrinstik faktör denen bir madde tarafından bağlandığı için 

kullanamaz. 

C) Çiğ yumurtada biyotini parçalayan enzim aktif olmadığı için kullanamaz. 

D) Yumurta akında avidin denen bir madde tarafından bağlandığı için kullanamaz. 

E) Yukarıdakilerin hepsi 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal adı L-Askorbik Asit olan vitamindir? 

A) A vitamini 

B) B vitamini 

C) E vitamini 

D) C vitamini 

E) K vitamini 
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12. Aşağıdakilerden hangisi C vitamini özelliklerindendir? 

A) C vitamini kuvvetli bir antioksidant’tır. Yani oksijeni tutma özelliği vardır. 

B) Mikroorganizmalar C vitaminine (askorbik aside) gereksinim duymazlar ve 

sentezlemezler. 

C) İnsanlar,  maymunlar bazı meyve yarasaları ve hint domuzu dışında diğer bütün 

memeliler karaciğerlerinde C vitamini yapabilmektedirler. 

D) Kimyasal yapısı glikoza benzer. 

E) Yukardakilerin hepsi 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi ev şartlarında vitamin kaybını en aza indirmek için 

yapılmaması gereken bir işlemdir? 

A) Gıdalar bekletilirken hava ile teması kesilmelidir. 

B) Gıdalar serin yerde tutulmalıdır. 

C) Pişirme sırasında yemek sodası kullanılmamalıdır. 

D) Yiyecekleri pişirmeye hazırlarken sırasıyla ayıklama- doğrama yıkama işlemleri 

yapılmalıdır. 

E) Yiyecek maddeleri gölgede kurutulmalıdır. Güneşte yapılan kurutmada vitamin 

kaybı çok olur. 

 

14. Vitaminlerin Gıda Sanayisinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

doğrudur? 

A) Tokeferoller (E vitamini) antioksidan özelliğinden ötürü yağ ve yağlı gıdaların 

oksitlenmesi engellemek için kullanılır. 

B) Riboflavin süt ürünlerinde gıda renklendiricisi ( sarı renk ) olarak kullanılır. 

C) Niasin etlerde depolama sırasında meydana gelecek olan renk değişimlerini 

önlemek için kullanılır. 

D) D vitamini ekmekçilikte ve pastacılıkta hamurun gluten yapısını kuvvetlendirmek 

için kullanılır. 

E) Yukardakilerin hepsi. 

 

15. Aşağıdakilerden hangisi işleme ve depolamada en çok kayba uğrayan vitamindir? 

A) B1vitamini 

B) D vitamini 

C) E vitamini 

D) C vitamini 

E) B12 vitamini 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 

 

 
 

Mineral maddelerin genel özelliklerini, canlılar için önemini, gıda işlemedeki 

etkilerini, günlük ihtiyacı, eksikliği ve fazlalığında vücutta görülen değişimleri, kaynaklarını 

öğrenerek gıda üretiminde ve gıda kontrol analizlerinde daha başarılı olacaksınız. 

 

 

 

 

 Vücudumuzda bulunan minerallerin neler olduğunu araştırınız. 

 Vücudumuzdaki minerallerin kimyasal sembollerini araştırınız. 

 Vücudumuzda bulunan minerallerin periyodik tablodaki yerini bulunuz. 

 Vücudumuzdaki minerallerin bulunuşunu araştırınız. 

 Vücudumuz için gerekli olan mineral maddelerin tablet, şurup, damla şekillerini 

sınıfa getirerek inceleyiniz. 

 

2. MİNERAL MADDELER 
 

Mineral maddelerin hepsi aslında birer element’tir. Hepsinin periyodik tabloda bir yeri 

vardır. İnsan ve bitkilerin dokusunda bulunan minerallere biyolojik elementler de denir. Bu 

maddeler hayvan ve bitki dokusunda çözünmüş tuz olarak ya da karbohidrat, protein veya 

lipitlere bağlanmış olarak bulunurlar. 

 

2.1. Yapısı 
 

Mineral maddelerin yapısal özellikleri; 
 

 Mineral maddeler, vücudun kendi kendine üretemediği inorganik maddelerdir 

(Yapısında karbon taşımayan moleküllere inorganik moleküller denir.),  bu 

sebeple besinlerle alınması gerekir. 

 İnsan vücudunun yaklaşık % 15’i mineral maddelerden oluşur. 70 kg 

ağırlığındaki bir insanda ortalama 3 kg mineral tuzları vardır. Bunun 

çoğunluğunu iskelet sistemindeki kalsiyum ve fosfor oluşturur. 

 Mineral maddeler de tıpkı vitaminler gibi vücutta enerjiye dönüşmezler. Bundan 

dolayı enerji taşımayan gıda maddeleri grubuna girerler. 

 Sindirilmeden direkt olarak kana alınırlar. 

 Mineraller hücrede protein, karbonhidrat, yağ gibi, organik maddelere bağlı 

olarak bulundukları gibi hücrede tuz halinde de bulunabilirler. Çözünür 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
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durumdaki mineral tuzlarının bir kısmı pozitif yüklü katyon, bir kısmı da 

negatif yüklü anyonlar şeklindedir. 

 Mineraller, vitamin-hormon-enzim v.b. moleküllerin yapısına katılır. 

 Mineraller kanın kanın osmotik basıncının ayarlanmasında, kas kasılmasında, 

kanın pıhtılaşmasında ve sinirlere uyarının iletilmesinde önemli role sahiptir. 

 Mineraller bazı enzimlerin yapılarına katılarak katalizör görevi yapar. 

 Minaraller; idrar, ter ve dışkı ile dışarı atıldığından mineral içeren besinlerin 

düzenli olarak vücuda alınması gereklidir. 

 Vücut içindeki birçok enzimin ve hemoglobin gibi moleküllerin yapısını 

oluştururlar. Bunlar demir, fosfor gibi elementlerdir. 

 Kemiklerin ve dişlerin normal olarak gelişmesini sağlarlar. Bunlar için gerekli 

olan madensel maddeler, kalsiyum, fosfor ve magnezyumdur. 

 Vücut ve hücre sıvısının osmotik basıncını düzenlerler. Bunlardan hücre içi 

sıvıda sodyum, klor; hücre dışı sıvıda potasyum, magnezyum, fosfor bulunur. 

 Hepsinin belli bir kimyasal formülü vardır. 

 Gıdalarda bulunan mineral tuzları vücuda alındıklarında bir kısmı alkali bir 

kısmı asit özelliği gösterirler. bu özelliklerinden dolayı vücudun asit-baz 

dengesi üzerinde etkilidirler. Alkali oluşturan başlıca mineraller kalsiyum, 

magnezyum, sodyum, potasyum; asit oluşturanlar ise fosfor, klor ve kükürt’ tür. 
 İnsan vücudunun en önemli kısmı kuşkusuz ki sudur. Vücudumuzdaki suyun 

içerisinde erimiş halde madensel tuzlar bulunur. Bu tuzlar suyun vücudumuzda 

görev yapmasını sağlar. 

 Mineraller şeker ,nişasta gibi saflaştırılmış yiyeceklerde bulunmaz. 

 Vücut çalışmasında bu ögelerin her biri ayrı ayrı görev yaptığı gibi birbirleri ile 

ilişkili görevleri de vardır. Örneğin demirin kullanılmasında bakırın yardımcı 

olması gibi… 

 

2.2. Çeşitleri 
 

İnsan ve hayvan organizmasında varlığı tespit edilebilen çok sayıda mineralden 

(biyolojik element)  yaklaşık 26’sı hayat için önemlidir. Bunlardan dördü (C,H,O ve N) 

temel elementler olup canlı organizmaların kuruluşuna iştirak eder ve mineral madde olarak 

dikkate alınmazlar. Kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, klor, magnezyum ve kükürt 

makroelementler olarak adlandırılırlar ve C,H,O ve N ile birlikte canlı organizmaların % 99 

undan fazlasını oluştururlar. Demir, iyot, bakır, mangan, çinko, kobalt, molibden, selenyum 

ise mikroelementler (ya da iz elementler) olarak sınıflandırılır. 

 

Yukarıda da belirtildiği gibi mineraller vücudumuzda bulunan miktarına göre makro 

veya mikro elementler olarak ikiye ayrılırlar. 

 

 Makro (majör) mineraller, vücut dokularında kilogramda-gram olarak bulunan 

minerallerdir. Diğer bir deyişle vücut bileşimimizde fazla bulunan minerallerdir. 

Bunlar kalsiyum (Ca), fosfor (P), potasyum (K), magnezyum (Mg), sodyum (Na), klor 

(Cl)’dur. 

 Mikro (iz mineraller), vücut dokularında kilogramda - miligram olarak bulunan 

elementlerdir. Diğer bir deyişle vücut bileşimimizde az miktarda bulunurlar. 
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Bunlar demir (Fe), çinko (Zn), iyot (I), selenyum (Se), bakır (Cu), mangan 

(Mn)’ dır. 

Tablo 2.1: 60 kg’lık bir insan vücudunda bulunan mineraller ve oranları 

2.2.1. Kalsiyum 
 

Kalsiyum adı Latincede “kireç” anlamına gelen “calx” sözcüğünden gelmektedir. 

Yetişkin bir insan vücudunda 1200 g kalsiyum bulunur. Bunun %99' u iskelet sisteminde 

geri kalan %1' lik kısım ise kan ve diğer vücut sıvılarının bileşiminde yer alır. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Vücutta kalsiyumun işlevleri oldukça fazladır. Bunlar şu şekilde özetlenebilmektedir; 

 

 Kanin pıhtılaşması için gereklidir. 

 Kalp kaslarinin normal kasilma ve dinlenmesini sağlar. 

 Tansiyon düzenleyici görevi vardır. 
 Sinirsel uyarılarda rol oynar. 

 Sindirim ve metabolizmada görevli enzimlerin aktif hale gelmesine yardımcıdır. 
 Yeterli kalsiyum alımı bebeklerde ve gençlerde sağlıklı iskelet ve diş gelişimi 

için yetişkinlerde ise kemik ve diş sağlığını koruma,  ileri yaştaki bireyler için 

kemiklerin kırılma riski veya osteoporoz’u önlemesi (kemik erimesi) açısından 

önemlidir. 

  



 

37 

Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 

 

Kalsiyum yetersizliginde; kemik ve dişlerde sorunlar, çocuklarda raşitizm, erişkinlerde 

osteoporoz, yaşlılarda osteomalasiya, tetani (kasların kontrol edilemeyen şekilde kasılması) 

ve buna bağlı olarak kas ve sinir bozuklukları, bacaklarda kramplar, saç ve tırnaklarda 

kırılmalar görülür. 

 

Yaşamın her devresi için farklı düzeylerde kalsiyuma ihtiyaç vardır. Yaş ve cinsiyete 

göre günlük kalsiyum gereksinimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Yaş Erkek (mg) Kadın (mg) 

1 500 500 

2-3 550 550 

4-6 600 600 

7-9 700 700 

10-12 900 1100 

13-15 1100 1000 

16-18 900 700 

19-49 800 700 

50+... 800 800 

Gebelik ve emziklilik - 500 mg ekstra 

Tablo 2.2: Yaş ve cinsiyete göre günlük kalsiyum gereksinimi 

Vücudumuza gıdalarla aldığımız kalsiyumun hepsi vücut tarafından kullanılamaz. 

Kalsiyum emilimini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bu faktörler aşağıda sıralanmıştır; 

 

 Bazı gıdaların yapısında kalsiyum bulunmasına rağmen vücudumuz bu 

kalsiyumu kullanamaz. Bunun sebebi bu gıdaların yapısında kalsiyum emilimini 

azaltan bazı maddeler bulunmasıdır. Ispanak, kakao gibi gıda ürünleri içerisinde 

oksalik asit, tahıl ürünlerinde Fitik asit, bu gıdalardaki kalsiyumla emilmez 

bağlar yaparak vücuda alınan kalsiyumun vücut tarafından kullanılmasını 

engeller. Böylece bu gıdalardaki kalsiyum vücutça emilmeden dışarı atılır.  Bu 

gibi gıdaların kalsiyum içeren proteinli ürünlerle birlikte alınmasında yarar 

vardır. Buna örnek olarak ıspanağın yoğurtla, ekmeğin peynirle, bulgur 

pilavının ayranla, alınması önerilebilir. 

 Kafein vücutta kalsiyum emilimini düşürmektedir. Bu nedenle Kafeinli 

içeceklerin özellikle çocuklar tarafından tüketilmesi hiçbir zaman 

önerilmemektedir. 

 Kalsiyum ile birlikte fosforun bağırsaklarca emilmesinde, D vitamini, kalsitonin 

ve paratriod hormonunun rollerinin yanında insülin ve östrojen hormonlarının 

azlığı ve çokluğu da etkilidir. 

 Yeterli miktarda alınan magnezyum, fosfor, C vitamini mide asidi ile, düzenli 

egzersiz yapma kalsiyumun vücutça emilip yararlı hale dönüşmesinde önemli 

rol oynarlar. 

 Bazı hastalıklar, bazı ilaçlar,  hareketsizlik,  stres de kalsiyum emilimini 

azaltabilmektedir. 
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Bulunduğu kaynaklar; 

 

Kalsiyumun en iyi kaynağı süt ve türevleridir.  Pekmez, susam, fındık kurutulmuş 

meyveler, kuru baklagiller kalsiyumun yönünden zengindir. Kalsiyumun en iyi kaynağı süt 

ve süt ürünleridir. Süt ve süt ürünleri kalsiyum için zengin bir kaynak olmasının yanında 

emilebilen kalsiyum için de iyi bir kaynaktır. Yapılan çalışmalarda süt ve ürünlerinin 

tüketimiyle kalsiyum gereksiniminin önemli bir kısmının karşılandığı ortaya konmuştur. 

Nitekim gelişmiş ülkelerde gıda ile alınan kalsiyumun %60-90'ı süt ve ürünleriyle 

karşılanmaktadır. İrlanda, Finlandiya ve İsviçre gibi kişi başına süt tüketiminin yüksek 

olduğu ülkelerde ise kalsiyum gereksinimi tek başına süt ile karşılanabilmektedir. 

  

Resim 2.3: Kalsiyum açısından zengin kaynaklar 

Sütte kalsiyum değişik şekillerde bulunmaktadır %28-47' si çözünmüş ve %53-72' si 

kolloidal durumdadır. Ayrıca sütte kalsiyumun büyük bir kısmı fosfor asidiyle birleşerek 

kalsiyum fosfatı, kazein ise mevcut kalsiyumun bir kısmı ile birleşerek kalsiyum-kazeinat 

kompleksini oluşturmaktadır. 

 

Yapılan çalışmalar pastörizasyon işleminin, kalsiyumun vücutta kullanılabilmesi 

açısından bir etki yapmadığını göstermiştir. Sütün homojenize edilmesinin ise kalsiyumun 

çözünürlüğünü arttırıcı ve vücudun kalsiyumdan yararlanabilme oranını yükseltici etkisi 

olduğu bildirilmiştir. 

 

Günde en az iki su bardağı süt veya yoğurt tüketilirse günlük kalsiyum ihtiyacının 

yarısı karşılanmış olur. İhtiyacın arttığı durumlarda bir bardak süt veya yoğurt ya da peynir 

fazladan alınmalıdır. 

 

Vücuda alınan kalsiyum bağısakta yağların hidrolizi (parçalanması) ile ortaya çıkmış 

olan yağ asitleriyle sabunlar oluşturur; safra asitleriyle oluşturulmuş çok küçük emülsiyonlar 

içinde ince bağırsaktan emilir. 

 

Beslenmeye gerekli titizlik gösterilmesine rağmen hâlâ kalsiyum ihtiyacı varsa ancak 

zaman doktor denetiminde kalsiyum ilaçları alınmalıdır. Fazla kalsiyum, az kalsiyum 

alınması kadar kemiklerin normalden daha çok incelmesine yol acar. Çünkü fazla kalsiyum, 

eğer kemiklerde birikiyorsa, kemiğin dış kısmını kuvvetlendirir, ortasına faydası yoktur. 

İçeriden incelmeyi artıran, dışarıdaki ağırlaşma kemiğin kırılmasını daha da kolaylaştırır. 

Eğer kemikte değil de, eklem yerlerinde birikiyorsa ağrılara, böbrekte birikmesi taş 

oluşmasına, idrar yollarında ise sık sık tuvalete çıkma gibi daha çok çeşitli rahatsızlıklara 

neden olur. 
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Resim 2.4: Yeterli kalsiyum alan bir kişinin sağlıklı kemik görüntüsü ile kalsiyum yönünden 

fakir kalmış bir kemik yapısı 

2.2.2. Fosfor 
 

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. 

Fosfor, vücuttaki her hücrenin fonksiyonları için alınması gerekli bir mineraldir. Kemikler 

vücutta bulunan fosforun yaklaşık %85'ine sahiptir. Geri kalanı alyuvarlarda, vücut 

sıvılarında ve dokularda bulunur. Yumuşak dokularda fosfat iyonu (lipit, protein, 

karbonhidrat ve nükleik asit ) şeklinde bulunur. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Fosfor, kalsiyumla birlikte kemik ve dişlerin yapı maddesidir. Hücre çoğalması, 

protein, karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görev alır, vücudun asit-baz dengesini korur, 

nükleik asitlerin yapısında yer alır. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Hemen hemen her yiyecekte fosfor bulunursa da en zengin kaynağı protein içeriği 

yüksek olan et ve süt ürünleridir. Kalsiyum ve protein açısından yeterli beslenen kişiler, 

fosfor için de yeterli beslenmektedirler. 

Fosfor tüm bitki tohumlarının hepsinde (fasulye, bezelye tahıllar ve fındık gibi) fitik 

asit ya da fitat olarak bilinen fosfat şeklinde depolanır.  Fitatın yapısında bulunan fosforun 

sadece %50'sini insanlar kullanabilir, çünkü insanda fosforu fitattan ayıran fitaz enzimi 

bulunmamaktadır. Mayalarda fitaz bulunur, bu yüzden ekşitilmiş (mayalanmış) 

ekmeklerdeki fosfor miktarı, kahvaltılık kullanılan dilimli ekmeklerden daha fazladır. 

Bitkilerdeki fosfor miktarı bir yerden diğerine farklılık gösterir çünkü arazinin mineral 

içeriği coğrafik olarak farklılık gösterir. 

 

Fosfor, kalsiyum ve proteince zengin besinlerde yaygındır. Etler, organ etleri, 

yumurta, su ürünleri, süt ve türevleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar en iyi kaynaklarıdır. 
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Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 

 

Yetişkin bireylerde günlük gereksinimi 0.8 ile 1.2 g arasıdır. Fosfor çoğu gıdada 

bulunduğundan eksikliğinin görülmesi ancak ileri derecede beslenme yetersizliğinde olur. 

Bununla beraber gereğinden fazla kalsiyum alımında, antiasit kullanımında, aşırı 

saflaştırılmış besin tüketiminde, alüminyum, demir, magnezyum gibi bazı minerallerin 

gereğinden fazla alınmasında da yetersizlik belirtileri ortaya çıkabilir. 

 

Yetersizlik belirtileri;  kemik ve diş sorunları,  büyümede yavaşlama, huzursuzluk,  

ağırlık kaybı,  eklem iltihapları şeklindedir. 

 

Karbonatlı içeceklerin çok fazla içilmesi, çok fazla et içeren yemeklerin yenmesi gibi 

sebeplerle vücuda aşırı düzeyde fosfor alınabilir. Fazla alınması vücudu direkt etkilemez; 

ancak kalsiyum emilimini etkiler ve sonuçta osteoporoz veya kemik kırıklarının artmasına 

sebep olabilir. Bunun dışında demir emilimini olumsuz yönde etkileyebilir, tansiyon 

yükseltici etki yapabilir. 

 

2.2.3. Magnezyum 
 

Magnezyum vücutta en çok bulunan dördüncü mineraldir ve sağlık için gereklidir. 

Vücutta magnezyumun yaklaşık %50'si kemiklerde bulunur. Diğer yarısı da doku 

hücrelerinde ve dokularda bulunmaktadır. Magnezyumun sadece %1'i kanda bulunur. 

 

Bitkilere yeşil renk veren klorofilin yapısında yer aldığında “bitki dünyasının demiri” 

olarak da kabul edilir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Magnezyum, vücutta çok az bulunmasına karşın vücuttaki 300'den fazla biyokimyasal 

reaksiyon için gereklidir. Normal kas ve sinir fonksiyonlarının gerçekleşmesi, kalp ritminin 

sabit tutulması, kuvvetli bir bağışıklık sistemi ve kuvvetli kemikler için magnezyum 

gereklidir. Ayrıca magnezyum kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine ve normal kan 

basıncının desteklenmesine yardımcı olur. Buna ilaveten enerji metabolizması ve protein 

sentezinde de yer alır. Hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve şeker hastalıklarının 

engellenmesinde magnezyumun büyük bir rolü bulunmaktadır. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Ispanak gibi yapısında klorofil (bitkilere yeşil rengi veren molekül) molekülü bulunan 

sebzeler magnezyum için iyi kaynaktır. Bazı baklagiller (fasulye ve bezelye), fındık, 

tohumlar ve bütün tahıl ve işlenmemiş tahıl magnezyum için iyi kaynaklardır. İşlenmiş tahıl 

magnezyumca fakirdir. Beyaz un arıtıldığında ve işlendiğinde magnezyumca zengin 

kısımları ve kepek uzaklaşır. Bütün tahıldan yapılmış ekmek, işlenmiş beyaz undan elde 

edilmiş ekmeğe göre daha çok magnezyum içerir. Musluk suyu da magnezyum kaynağı 

olabilir. Fakat su kaynağına göre magnezyum miktarı değişir. Doğal olarak çok mineral 
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içeren sular “sert su” olarak adlandırılırlar. Sert su, normal suya göre daha çok magnezyum 

içerir. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 

 

Yetişkin bireyler için günlük magnezyum gereksinimi kilogram başına 4.5 mg’dır. 

Magnezyum gereksinimi, alkol tüketimi, yoğun zihinsel eylemler, stres, hamilelik, emziklilik 

gibi durumlarda artabilir. 

 

Gıdalarla alınan magnezyum midedeki HCl etkisiyle MgCl2’e dönüşür ve bu şekilde 

ince bağırsaklarda emilir. Vücut gıdalarla alınan magnezyumun ancak yarısını emer. Emilimi 

etkileyen faktörler kalsiyumdaki gibidir. 

 
Bazı mide-bağırsak rahatsızlıkları vücudun magnezyumu absorbe (emme) etmesini 

engelleyebilir. Bu tür rahatsızlıklar vücutta magnezyum eksikliğine neden olabilirler. 

Eksiklik durumunda böbrekler eksikliği telafi etmek için magnezyumun idrar yolu ile 

atılımını sınırlar. Bununla beraber, idrar yolu ile aşırı magnezyum kaybı bazı ilaçların yan 

etkileri olabilir. Ayrıca dikkat edilmeyen şeker hastalıkları ve aşırı alkol alımı idrar ile aşırı 

magnezyum kaybına neden olabilir. 

 

Doğal olarak gıdalarla alınan magnezyum vücutta yan etki yaratacak kadar birikmez. 

Fakat takviye olarak alınan çeşitli magnezyum ilaçları vücutta fazlalığa sebep olabilir. Aşırı 

magnezyum alımının ilk belirtisi ishaldir. Magnezyum fazlalığı böbrek rahatsızlığı olan 

kişileri daha çok etkiler. Aşırı yüksek magnezyum alımı kan basıncında düşüşe 

(hipotansiyon) halsizlik, dalgınlık, kalp ritminde bozukluk, böbrek fonksiyonunda bozukluk 

gibi rahatsızlıklara neden olurlar. Yüksek oranda fazlalığında, kaslarda zayıflık ve nefes alıp 

vermede zorluk gözlenebilir. 

 

2.2.4. Sodyum ve Potasyum 
 

Vücut sıvılarında bulunan ve elektrolit olarak adlandırılan potasyum, sodyum ve klor 

gibi mineraller, vücudumuzun elektrik akımını iletmekle sorumludur. Vücuttaki potasyumun 

yaklaşık % 95'i hücre içi sıvıda, sodyum ise hücre dışı sıvıda bulunur. Potasyum sodyumla 

birlikte vücuttaki su dengesinin sağlanmasına yardımcı olur ve gıdaların hücre içine geçişini 

sağlar. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Kas kontrolü, sinir tepkileri iletimi ve sıvı dengesi büyük ölçüde doğru miktarda 

potasyum varlığına bağımlıdır. Potasyumun önemli görevlerinden biri de sinir sistemindeki 

mesajları iletmesidir. Bu mineral her gün vücutta kullanılır ve tekrar yeri doldurulur. 

Kalbimiz ve vücudumuzdaki diğer kaslarımızın sağlıklı yapısını koruması potasyuma 

bağlıdır. 
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Sodyum ve potasyum kan basıncını düzenlemede rol oynar, sodyum kasların 

gevşemesine, potasyum ise kasılmasına yardım eder, vücut sıvılarının nötürlük düzeninin 

korunmasını sağlarlar. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Sodyum yemek tuzunda çok bulunduğundan zeytin, turşu, peynir gibi tuzlu ve 

salamura besinlerde, kabartma tozunda, dereotunda, karbonatlı içeceklerde fazladır. 

 

Potasyum ise kahve, balık, tavuk, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerde ve kuru 

baklagillerde bulunur. 

 

Resim 2.5: Sodyum ve Potasyum açısından zengin kaynaklar 

 

Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 

 

Yetişkin bir bireyin günlük ortalama sodyum gereksinimi 4 g, potasyum gereksinim 

ise 2 g kadardır. 

Sağlıklı kişilerde normal durumlarda sodyum-potasyum yetersizliğine rastlanmaz. 

 

Fazla sıcakta çalışanlar ve çok terleyenlerde, diüretik kullananlarda (idrar atımını 

arttıran), sık ishal olanlarda sodyum atımı artacağından vücutta sodyum eksikliği oluşabilir. 

Sodyum eksikliğinde mide bulantısı, kas krampları, kusma, zihni bulanıklık ve baş dönmesi 

görülebilir. 

 

Kasların aşırı kullanımı, aşırı fiziksel aktivite, aşırı terleme, ishal, diüretik (idrar 

atımını artıran)ilaçlar yine diüretik etkisi olan kafeinli içeceklerin çok tüketilmesi ve yetersiz 

su içimi, potasyum ihtiyaçlarını artıran faktörlerdir. 

 

Fazla alınan sodyum, tansiyon yükselmesine vücutta su tutulmasına ve ödeme neden 

olur. Potasyum fazlalığında ise, kalp sorunları görülebilir. Ancak bu durumlar  çeşitli  

hastalıkları olan kişilerde ortaya çıkar. 
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2.2.5. Demir 
 

Vücut bileşimimizde çok az bulunmasına rağmen sağlıklı yaşam için çok önemli bir 

mineraldir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Demirin en önemli görevi hemoglobin yapımıdır.  Hemoglobin,  kırmızı kan 

hücrelerine (alyuvar-eritrosit) rengini veren ve oksijenin kanda taşınmasını sağlayan bir 

proteindir. Demir ise hemoglobinin temel yapısına giren bir mineraldir. Akciğerlerde alınan 

oksijenin hemoglobine bağlanarak dokulara aktarılmasında büyük önem taşır. Demir, 

hemoglobin dışında küçük miktarlarda miyoglobinin (kas proteini) yapısında bulunur ve 

kaslara oksijen taşınmasını sağlar. Diğer bir deyişle oksijen yaşantımız için ne kadar önemli 

ise oksijenin kullanılabilmesi için de demir önemlidir. Demir,  hemoglobin ve miyoglobin 

dışında az miktarda enzimlerin yapısında bulunur, 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Demirin en iyi kaynakları hayvansal besinlerdir. Karaciğer, yürek, böbrek gibi organ 

etleri ve kırmızı etlerde, yumurta sarısında çok bulunur. Bitkisel besinler, pekmez, 

kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller demir açısından zengindir. Ispanak gibi sebzelerde 

demir miktarı fazladır, ancak yeterince emilmediğinden iyi kaynak sayılmaz.  Bitkisel 

kaynaklı besinlerde bulunan demir vücudumuzun ihtiyacını karşılayamaz. Günlük demir 

ihtiyacını karşılamak için günde en az bir porsiyon kırmızı et veya kırmızı etle pişen 

yemeklerden tüketmek ve dengeli beslenmek gerekir. 

 

Resim 2.6: Kırmızı etler demir açısından zengin kaynaklar 

Demir hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Et, tavuk, balık ve 

sakatatlardaki demir formuna (şekline) “hem-demir” denir. Bu besinlerdeki demir 

hemoglobin ve myoglobinin yapısında bulunduğu için bu şekilde adlandırılır. Hayvan 

dokularındaki koyu kırmızı rengi hemoglobin sağlar. Etin rengi koyulaştıkça hem-demir 

miktarı artar. 

 

Bitkisel kaynaklı besinlerde ise hemoglobin yoktur dolayısıyla yapılarındaki demir 

formu hem olmayan-demirdir. Kuru baklagiller, kuru meyveler ( özellikle kuru üzüm, kuru 
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kayısı ), pekmez, yeşil yapraklı sebzeler, fındık, fıstık, susam, tahin gibi yiyecekler hem 

olmayan-demir yönünden zengindir. Yumurtadaki demirin de büyük bir kısmı hem olmayan-

demir içermektedir. 

 

Bu iki formu birbirinden farklı kılan nedir? 

 

Besinlerdeki demirin tamamı vücudumuzda emilemez. Tükettiğimiz demirin büyük 

bir kısmı kan dolaşımına geçemez. Vücudumuzda ne kadar demirin emileceği, ne kadar 

demir aldığımıza, formuna, emilimi etkileyecek diğer besin öğelerinin varlığına ve kendi 

demir depolarımızın durumuna bağlıdır. Hem-demir, hem olmayan-demirden daha kolay 

emilir. Demir depolarımıza bağlı olarak aldığımız hem-demir % 15–35 oranında emilir. 

 

Hem olmayan-demir ise sadece % 2–20 oranında emilebilir. Demir emiliminin artması 

için vücudumuz başka besin öğelerinin desteğine ihtiyaç duyar. Demir emilimini arttıran 

besin öğeleri şunlardır; 

 

 Bakır; Yeterli bakır alımı normal demir metabolizması ve kırmızı kan 

hücrelerinin oluşması için gereklidir. Bakır eksikliğinde anemi gözlenmektedir. 

 Et proteinleri; Et proteinleri hem olmayan demirin emilimini artırmaktadır. 

 C Vitamini; C vitamini içeren besinler hem olmayan demirin emilimini 

artırmaktadır. 

 

Vücudumuzda demir emilimini azaltan etkenler de vardır. Bu etkenler; ıspanak ve 

çikolatadaki okzalik asitler, kuru baklagil ve tahıllardaki fitik asit, çay içindeki tanen, 

kahvedeki polifenol adlı maddelerdir. Bu maddeler demiri çözünmeyen bileşiklere çevirerek 

hem olmayan-demirin emilimini azaltır. Günde içilen bir bardak portakal suyu bitkisel demir 

emilimini bir kat arttırırken çay ve kahve tüketimi demir emilimini % 75 azaltmaktadır. Bir 

öğünde kalsiyum ve demirin bir arada tüketilmesi de demirin emilimini azalmaktadır. Bu 

nedenle özellikle 1-2 yaşındaki çocukların aşırı süt tüketimi kansızlığa sebep olabilmektedir. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 
 

Günlük demir ihtiyacı; 

 

 0-4 ay arasındaki bebeklerin 5 mg (bu dönemde anne sütü yeteli olmaktadır). 

 5-12 ay arasındaki bebeklerin 10 mg, 

 1-12 yaş arasındaki çocukların 10 mg, 

 13-16 yaş arasındaki erkek çocuklarının 18 mg (bu yaşlar arasındaki erkeklerde 

hızlı büyüme demir ihtiyacını arttırmıştır). 

 13-16 yaş arasındaki kız çocuklarının 24 mg (Kızların adet kanamalarıyla demir 

kayıplarının olması ve büyüme için demir gereksinimi artmıştır). 

 Normal erişkin bir kadının 28 mg, 

 Normal erişkin bir erkeğin 10 mg, 

 Emzikli bir kadının 33 mg, 

 Hamile bir kadının 48 mg’dır. 
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Yetişkinlerin vücudunda toplam 3.5-4 g kadar bulur. Vücudumuzda bir miktar demir 

proteine bağlanarak depolanır. Vücudumuza aldığımız demir miktarı ihtiyacımızın altında 

olduğunda önce depolanmış demir kullanılır. Yetersiz demir alımı devam ederse depo demir 

tükenir ve demir eksikliği nedeni ile hemoglobin yapımı azalır buna bağlı olarak kansızlık 

(anemi) oluşur. Dünyada demir eksikliğine bağlı anemi çok önemli bir sağlık problemidir. 

Dünyada; her 5 erkekten biri (%20’si), her 3 kadından biri (%35’i), her 2 gebeden biri 

(%50’si) ve her 5 çocuktan ikisi (%40’ ı) kansızdır. Ülkemizde 0-5 yaş arası çocuklarda 

kansızlığa rastlanma sıklığı % 50 gibi oldukça yüksek bir değerdir. 

 

Anemi (kansızlık) sebepleri şunlardır; 

 

 Demir içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesi, 

 Bebeklerde; ek besinlere geç başlama ve anne sütü yerine inek sütüyle beslenme 

kansızlığa neden olabilir. 

 Erişkinlerde ise vejetaryenlik, yanlış uygulanan zayıflama rejimleri ve yeme 

bozuklukları da kansızlık sebebi olabilir. 

 Ülkemizde kadınlarda kansızlığın en büyük nedeni adet kanamasına bağlı kan 

kaybıdır. Sık doğumlar, çoğul gebelikler, annenin 2 yıldan sık aralıklarla veya 

4’ten fazla sayıda doğum yapması gibi durumlar kansızlığa neden olabilir. 

 Demir emiliminin bozulduğu durumlar; uzun süren ishaller, kronik 

enfeksiyonlar, sindirim sisteminde bozukluklar vücuda alınan demirin emilimini 

bozarak kansızlığa neden olabilir. 

 

Sosyo-ekonomik düzeyi düşük toplumlarda ve beslenme alışkanlıkları yanlış olan 

insanlarda daha sık anemi görülür. 

 

Aneminin belirtileri; yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi, çabuk yorulma, soluk renk, 

çalışma kapasitesinde azalma, iştahsızlık, bazen bulantı, çarpıntı, nefes darlığı, üşüme hissi, 

saçlarda dökülme, konsantrasyon bozukluğu, toprak, buz, kireç yeme isteği, ağız kenarında 

çatlaklar oluşması, tırnaklarda düzleşme, fiziki aktivitede azalma, daha sık hastalanma, dilde 

acıma hissi (tahriş olmuş dil) ve kırmızılaşma, çocuklarda ise büyümede gerilik, algılama, 

öğrenme ve yorumlama fonksiyonlarında azalma, dikkat dağılması görülür. 

 

Demir yetersizliği olup olmadığı kan testiyle anlaşılmaktadır. Kansızlık durumunda 

demir içeren ilaçların doktor kontrolünde alınması gerekir. Vücuda bilinçsizce aşırı dozda 

demir alınması çok ciddi sonuçlar doğurabilen demir zehirlenmesine neden olabilir. 

 

2.2.6. Bakır 
Bakır insanlar ve hayvanlar için gerekli bir mikro mineraldir. Vücutta en çok karaciğer 

ve beyinde bulunur. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

Bakır hücrelerde enerji üretimine yardım eder, bağ dokusunun yapımında rol oynar. 

Kırmızı kan hücrelerinin oluşması için demiri gerekli yerlere taşır. Beyin ve sinir sisteminin 
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normal fonksiyonları için gerekli reaksiyonlar bakıra bağlı enzimler (küproenzimler) 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

Bakır, karaciğer başta olmak üzere organ etlerinde, su ürünlerinde, yağlı tohumlarda, 

kuru baklagillerde, kakao, kabuklu deniz ürünlerinde, yumurta ve yeşil sebzelerde bol 

bulunur. Buğday kepeği ve bütün tahıl ürünleri de bakır için iyi bir kaynaktır. İnek sütü bakır 

açısından fakirdir ve sadece inek sütüyle beslenen bebek ve çocuklarda bakır eksikliği 

oluşabilir. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 

 

Bakır, solunan hava ve toz ile de vücuda girebilir. Bakır içeren toz ve dumana maruz 

kalan işçilerin akciğerlerine bakır girebilir. 

 

Dengeli ve yeterli beslenen sağlıklı bireylerde bakır yetersizliği görülmez. Ancak 

genetik sorunlar ve çinkonun fazla alındığı durumlarda bakır yetmezliğine bağlı olarak 

kansızlık, büyümede yavaşlama, saç dökülmesi ve cilt bozuklukları görülebilir. Wilson 

Hastalığı denilen genetik hastalıkta vücutta bakır birikmesi oluşur. Bu hastalıkta sinir sistemi 

bozuklukları, karaciğer sirozu, gözde yeşil-sarı-kahverengi renk halkaları görülür. Bu 

hastalığı olan kimseler az miktarda bakır alsalar dahi toksik etki yapar. 

 

Günlük Bakır İhtiyacı; bebeklerde günlük 0,5 - 1 mg, çocuklarda 1 - 2 mg ve 

yetişkinlerde de ortalama 2,5 mg kadar bakır alınması günlük bakır ihtiyacını karşılar. 

 

Bakır, tüketildiğinde kan dolaşımına hemen geçip, vücudun her tarafına dağılır. Bakır 

vücudu idrar veya dışkı yoluyla terk edebilir. Ancak genelde dışkı yoluyla terk eder. Bakırın 

vücuttan atılması birkaç gün sürer. 

 

2.2.7. İyot 
 

İyot’ u 1811 yılında ilk defa Fransız kimyacı Bernard Curtois barut yaparken 

bulmuştur. Kabuklu deniz hayvanlarından sodyum ve potasyum bileşikleri yapmaya 

çalışırken ortama fazla sülfirik asit ilave etmiş ve pembe renkli bir buharın çıktığını 

görmüştür. Eski yunan dilinde “iodes”  violet (pembe) demektir. Bu maddeye İyot adını 

vermiştir. İyot, bileşikleri suda kolay eriyen bir mineraldir. 

 

Vücuttaki görevleri; 

 

İyot; insan vücudunda çok az bulunan, normal büyüme ve gelişme için gerekli olan 

eser bir mineraldir. Günlük alınması gereken iyot miktarı bir toplu iğne başı kadardır. Bu 

miktar bile yaşamımız için çok önemlidir. 
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İyot vücuttaki her hücrede bulunmasına rağmen en çok bulunduğu doku tiroid bezidir. 

Bunun dışında tükrük bezlerinde, beyin sıvısında, mide mukozasında, göğüslerde, 

yumurtalıklarda, gözün yapısında bulunur. 

 

Vücuda alınan iyotun % 50’ den fazlası birkaç dakika içinde troid bezi tarafından 

alınır. Troid bezi iyotu kullanarak vücudun çalışmasında çok önemli görevleri olan troid 

hormonlarını yapar. Tiroid bezi kelebek şeklindedir ve boyunun ön kısmında bulunur. Tiroid 

bezinde sentezlenen hormonlar kana geçer ve vücutta çeşitli işlevleri kontrol ederler. Bu 

hormonların görevi vücutta beynin normal çalışmasını sağlamak, sinir sisteminin çalışmasını 

düzenlemek, vücut ısısını ve vücut enerjisini kontrol etmektir. İyot yetersiz alınırsa tiroid 

bezi, troid hormonları yeterli miktarda yapılmaz. Bu da birçok ciddi sağlık sorunlarını 

beraberinde getirir. 

 

Bulunduğu kaynaklar; 

 

İyotun temel kaynağı havadır. Havada bulunan iyot toprağa çöker ve toprakta yetişen 

bitkiler iyotu bünyelerine alır. Bu bitkilerle beslenen insanlar ve hayvanlarda iyottan 

yararlanır. Bol yağış alan, ağaç bulunmayan yörelerde topraktaki iyot yağmur suları ve 

rüzgarlarla derelere, oradan da denizlere taşınır. Bu nedenle İyot deniz ürünlerinde çok 

bulunur. Deniz kenarında yetişen bitkilerde de iyot oranı fazladır. Bu yörelerde yetişen 

hayvanların yumurtası, sütü eti iyot için iyi kaynaktır. Denizden uzak yerlerde ve dağlık 

bölgelerin toprağında iyot hemen hemen hiç bulunmaz. 

 

Gereksinimi, Yetersizliği ve Fazlalığında Görülen Sorunlar; 

 

Yaklaşık olarak dünya nüfusunun 1/3 ü iyot bakımından fakir bölgelerde 

yaşamaktadır. Ve yaklaşık olarak dünya nüfusunun % 72 si iyot eksikliği problemleri 

yaşamaktadır. İyot yetersizliğine bağlı sağlık sorunları aşağıda sıralanmıştır. Bunlar; 

 

İyot yetersizliği hastalıklarının başında, en çok “Guatr” gelmektedir. Guatr, boyunda 

tiroid bezinin büyümesidir. Ülkemizde her 100 kişiden 31’inde guatr görülmektedir. Guatr 

kadınlarda daha sık görülmektedir. Her 3 kadına karşın 1 erkekte guatr görülmektedir. 

 

Resim 2.7: Sağlıklı bir Troid bezi 
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Resim 2.8: Yetersiz iyot alımından dolayı oluşmuş guatr 

 Fetüste (bebek anne rahminde iken) düşük, ölü doğumlar, doğuştan anomaliler, 

bebek ölüm hızında artış,  zekâ geriliği, sağırlık, şaşılık, felç, cücelik,  nörolojik 

kretenizm yani spastiklik sorunlarına sebep olabilir. Anne karnındaki bebek 20. 

haftaya kadar tiroid hormonunu üretemez ve bu hormonu anneden alır. 

Gebelikte hafif-orta iyot yetmezliği anne veya yeni doğanı olumsuz 

etkileyebilir. Anne yeterince iyot almazsa hem kendisi hem de bebek için tiroid 

hormonunu üretemez. Bu durumda annede guatr, bebekte yukarıda saydığımız 

bozuklukları oluşabilir. 

 Bebeklerde, çocuk ve gençlerde guatr; zekâ düzeyinde bozukluk, büyüme ve 

gelişme geriliğine neden olur. İyottan yetersiz beslenen çocuklar; daha zor 

anlar, daha zor eğitilir. İşlerinde daha az üretken olur,  okul başarıları düşer, 

akranlarına göre zekâ düzeyleri düşüktür. 

 Yetişkinlerde guatr ve guatrın sebep olduğu bozukluklar, tiroid bezinin 

çalışmaması, zihnin yeterli çalışmaması, güçsüzlük, kısırlık görülebilir. 

 Hamileliğinde yeterli iyot almayan annelerin bebeklerinde Kretenizm hastalığı 

görülebilir. Kretenizm ciddi bir beyin hasarıdır. 

 

Tiroid bezinin yeterli hormon üretememesinin belirtileri; yorgunluk, kabızlık, kalpte 

yavaşlama, üşüme, soğuğa tahammülsüzlük, hareketlerde ve zihinsel hızda yavaşlama, adet 

düzensizliği ve kısırlık, cilt ve cilt altında ödem ile kilo alma, metabolizma hızında 

yavaşlama, iştah azalması, ses kalınlaşması, uykuya eğilim ve gözlerde şişme, ileri dönemde 

koma hali ve solunum durmasıdır. Troid bezinin az çalışması tanısı, kanda troid bezi 

hormonlarının seviyesine bakılarak konur. 

 

Vücutta iyot eksikliğinin birçok sebebi olabilir. Bu sebepler aşağıda sıralanmıştır: 

 

 Özellikle gebelik ve emzirme döneminde iyot ihtiyacı artmaktadır. Gebelikte 

iyot desteği alan annelerin bebeklerinde anlama, kavrama, kendini ifade etme 

düzeylerinin daha iyi olduğu saptanmıştır. 

 İyot yetersizliği hastalıkları özellikle toprağında iyot yetersizliği olan bölgelerde 

sık görülmektedir. 

 İyot vücuda besinler, su ve deniz ürünleri ile alınır. Denizden uzak bölgelerde 

yaşayanlar, burada yetişen besinlerden gerektiği kadar iyot alamayabilir. 
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Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki topraklardaki iyot azlığı, kişilerin de günlük 

iyot ihtiyacını karşılayamamasıyla sonuçlanır. 1900'lü yıllardan itibaren iyot 

eksikliğini gidermek amacıyla iyot eksikliği görülen ülkelerde iyotlu tuz ve 

iyotlu bitkisel yağlar kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Amerika’da, bu 

sorunun çözümü için temel gıda maddelerine iyot katılır. Pek çok ülkede iyotlu 

tuz üretimiyle iyot eksikliğinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. 

 Mineral maddelerden biri olan Selenyumun vücuttaki eksikliği, iyot eksikliği 

etkilerinin artmasına neden olmaktadır. 

 A vitamini ve demir eksikliklerinde de iyot eksikliği etkilerinin arttığı 

bilinmektedir. 

 İyotun troid bezine girmesini engelleyen maddelere “guatrojen” maddeler denir. 

Guatrojen maddeler Troksin hormonunun azalmasına neden olan ve genelde 

kolza, kara lahana, soya, bezelye, keten tohumu, yer fıstığında bulunan 

tiyosiyanat, izo tiyosiyanat, goitrin, nitril gibi maddelerdir. Bu maddelerin uzun 

süreli ve fazla tüketilmesi vücutta iyotun kullanımını olumsuz yönde etkiler. 

Memleketimizde özellikle Karadeniz bölgesinde fazla miktarda tüketilen 

karalahanada bu maddelerden tiyosiyanatlar bol bulunur. Onun için bu yörede 

troid bezi hastalığı olan Guatr’a çok rastlanır. 

 Sigara içiminin anne sütünde düşük iyot seviyelerine neden olduğu, ''Yeni 

doğanın’’ yegâne iyot kaynağının anne sütü olduğunu vurgulamalıyız. Sigara, 

anne sütünde iyot alımını olumsuz etkileyerek iyot yetmezliğine ve yeni 

doğanın iyot alımının bozulmasına neden olur. 

 Bromin olarak bilinen bazı kimyasal maddeler vücutta iyot emromin olarak 

bilinen bazı kimyasal maddeler vücutta iyot olarak bilinen bazı kimyasal 

maddeler vücutta iyot emilimine engel olmaktadır. 

 Piyasadaki fırın ürünlerinde hamuru beyazlatmak ve hamur hacmimi arttırmak 

için kullanılan potasyum bromat (bromine) iyotun tiroid bezinde kullanılmasını 

ve depolanmasını engeller. Bu nedenle Bromid guatr yapıcı olarak bilinir. Bu 

madde E924  olarak kodlanmıştır. Ayrıca bu madde meme dokusu için gerekli 

olan iyotun meme dokusuna da girmesini engeller. 

 

Sukroz asetat izobütirat (bromin olarak da bilinir) E444 kodlu bir maddedir. Bu madde 

bitkisel yağların üretiminde ve alkolsüz aromalı-bulanık içeceklerin yapımında kullanılır. 

 

Bromin toksik bir maddedir ve yapılan deneylerde çoğu hayvanlarda kansere neden 

olduğu saptanmıştır. Bu maddelerin kullanımı birçok gelişmiş ülkede yasaklanmıştır. 

 

 Vegan (hayvansal gıdaları, giyecekleri ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı 

reddetme) veya vejetaryen (et, balık, kümes hayvanları) beslenme şekli iyot 

eksikliğine neden olabilmektedir. 

 İyot ihtiyacını karşılamak için tuzlara iyot eklemesi yapılmaktadır. Piyasada 

satılan tuzların çoğu iyotlu tuzdur. Ancak tuzun tansiyon yükseltmesi etkisinden 

dolayı birçok insan yemeklerinde az tuz kullanmaktadır. Dolayısıyla tuzla 

alınan iyot miktarı günlük ihtiyacı her zaman karşılamayabilir. 

 



 

50 

İyotlu tuz guatrı tedavi etmez ancak guatr oluşmasını ve ilerlemesini önlemede 

yardımcıdır. İyotlu tuzları evlerimizde kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar 

vardır. Bunlar; 

 

 Evinize aldığınız tuzun iyotlu olmasına dikkat ediniz, 

 Tuzu koyu renkli ve kapaklı kavanozlarda koruyunuz, 

 Serin ve kuru yerde saklayınız, 

 Güneş ışığından uzak tutunuz, 

 Tuzu kendi torbasında saklayacaksanız naylon torbanın ağzını mutlaka 

kapalı tutunuz 

 

Günlük iyot ihtiyacı yaşlara göre değişmektedir. Ortalama günlük gereksinim; 

bebeklerde 50 mg, 12 yaşına gelmemiş çocuklarda yaklaşık 100-120 mg’ dır. Yetişkin ve 12 

yaşın üstündeki çocukların tüketmesi gereken miktarı ise 150 mg’dır. Hamilelik ve emzirme 

dönemlerinde tüketilmesi gereken günlük miktar 200 mg’dır. 

 

Az rastlanan bir durum olmasına rağmen aşırı iyot alımı  troid bezinin aşırı 

çalışmasına neden olur ( Alınan miktarın günde  1gram dan fazla olduğu durumlarda). Aşırı 

dozda iyot alımında Ağızda metalik tat, artmış tükürük salgısı, burun akıntısı, özellikle başın 

ön kısmında ağrı ve ateş yükselmesi görülür. İyodun fazla alınması durumunda da tiroid bezi 

baskılanarak hormon üretimi azalır, yetersizliğinde olduğu gibi “Basit Guatr“ ortaya çıkar. 

 

2.3. Gıda İşlemede Mineral Kayıpları 
 

Bir gıdanın mineral içeriği o gıdanın elde edildiği ham maddeden kaynaklanır. Bu 

nedenle gıdalarda yer alan minerallerin beslenmedeki yeri, fizyolojik değerleri ve gıdalarda 

bulunduğu konumu üretim sırasında üzerinde önemle durulması gereken konulardır. Gıdanın 

üretildiği alet-ekipman ve kaplardan; depolama sırasında, ambalajdan taşınan metaller 

ürünün mineral içeriğinde yer alır. Gıdanın doğal yapısında yer alan ve dışarıdan taşınan 

minerallerin gıdanın kalitesiyle yakından ilişkisi vardır. Örneğin, bazı metaller işlenmiş 

meyve ve sebzelerde renk değişikliğine neden olabilir. Bazı metaller ise gıdada üretim ve 

depolama sırasında meydana gelen, tat, koku değişikliklerinden sorumludur. Pek çok metal 

gıdayı olumsuz etkileyerek bazı elzem besin öğelerinin kaybına neden olmaktadır. En büyük 

mineral kaybı tahılların öğütülmesi ile gerçekleşir. Bu nedenle diyette yüksek rafine 

gıdaların artması mineral eksikliğine yol açmaktadır. 

 

Şeker, nişasta gibi saflaştırma işlemleri, süzme yoğurt ve çökelek yapımında yoğurdun 

suyunun atılması, besinlerin salamurada bekletilmesi, iyotlu tuzun açıkta bekletilmesi gibi 

işlemler besinlerdeki mineral kaybını artırır. Isıl işlem dışındaki birim işlemlerin pek 

çoğunun gıdalarda mineral kaybına yol açmadığı gerçektir. Bu işlemler karıştırma, 

temizleme, ayıklama, dondurarak kurutmadır. Bunun yanı sıra bazı işlemlerde de istem dışı 

kayıplar olmaktadır. Örneğin; ağartma, dondurma ve derin kızartma gibi. 
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2.4. Minerallerin Gıda Sanayinde Kullanımı 
 

Mineraller; gıda sanayinde tat verici, renklendirici, koruyucu, besin değerini artırıcı, 

antioksidat, kıvam artırıcı, homojenleştirici, inceltici, asit düzenleyici olarak 

kullanılmaktadır. 

 

Kalsiyum gıda sektöründe bazı teknolojik amaçlarla kullanılır. Örneğin, konserve 

domates üretiminde az miktarda kalsiyum tuzu ilave edilir. Bu işlemle kalsiyumpektat 

oluşturulur ve dokunun sertliği artırılır. Peynir endüstrisinde peynir pıhtısının kalitesinin 

iyileştirilmesi için CaCl2 kullanılmaktadır. İçme sütlerine de mineral değerini artırması için 

kalsiyum ilave edilir. 

 

Gıdalar yolu ile yeterli iyot alınamadığı durumlarda potasyum iyodür yiyeceklere ek 

olarak ilave edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Vücudumuzda bulunan Minerallerle ilgili şekil, grafik ve resimlerden oluşan bir tablo 

hazırlayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Her mineralin vücuttaki görevlerini 

sıralayınız. 

 Çeşitli kaynaklardan minerallerin 

vücutta yaptığı görevleri araştırınız. 

 Mineralleri vücuttaki depo yerine göre 

sıralayınız. 

 İskelet sisteminde bulunan mineralleri 

sıralayınız. 

 Dolaşım sisteminde bulunan mineralleri 

belirtiniz. 

 Hücre içi ve dişi sıvılarda bulunan 

mineralleri sıralayınız. 

 Detaylara özen gösteriniz. 

 Gıdaların mineral içeriğini araştırınız. 

 Çeşitli kitaplardan ve internetten 

yararlanarak minerallerin çeşitleri ve 

kaynakları ile ilgili araştırma yapınız. 

 Gıda işlemede oluşan mineral kayıplarını 

araştırınız. 

 Gıda işleme yöntemlerini liste halinde 

yazınız. 

 İşlenmiş gıda çeşitlerini belirleyiniz. 

 Gıda işleme sırasında oluşabilecek 

mineral kayıplarını araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Araştırma sonucunda edindiğiniz bilgileri 

tablo haline getiriniz. 

 Sınıf ortamında sununuz. 

 Tabloyu bir tabaka fon kâğıdına 

çizebilirsiniz. 

 Sınıf panosuna asabilirsiniz. 

 Asetata hazırlayıp tepegözle duvara 

yansıtabilirsiniz. 

 Bilgisayar ortamında sunu hazırlayarak 

(power-point) projeksiyonla 

yansıtabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyumun en iyi kaynaklarındandır? 

A) Ekmek 

B) Süt 

C) Portakal 

D) Makarna 

E) Maydanoz 

 

2. Guatr hastalığı aşağıdaki minerallerden hangisinin yetersizliğinde oluşur? 

A) İyot 

B) Bakır 

C) Fosfor 

D) Sodyum 

E) Magnezyum 

 

3. İnsan vücudunda en çok bulunan mineral aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Demir 

B) Potasyum 

C) Kalsiyum 

D) Magnezyum 

E) Sodyum 

 

4. Akciğerlerden hücrelere oksijen taşıyan mineral aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fosfor 

B) Demir 

C) Sodyum 

D) İyot 

E) Sodyum 

 

5. Aşağıdaki yiyeceklerin hangisinde hiç mineral bulunmaz? 

A) Su Ürünleri 

B) Tahıllar 

C) Meyveler 

D) Nişasta 

E) Yoğurt 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzda iyotun en çok bulunduğu dokudur? 

A) Tiroid bezinde bulunur. 

B) Tükrük bezlerinde bulunur. 

C) Beyin sıvısında bulunur. 

D) Mide mukozasında bulunur. 

E) Göğüslerde ve yumurtalıklarda bulunur. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. Aşağıdakilerden hangisi demir anemisinin (kansızlık) sebepleri değildir? 

A) Demir içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesi 

B) Bebeklerde ek besinlere geç başlama 

C) Gereğinden fazla inek sütüyle beslenme 

D) Vejetaryen beslenme şekli 

E) Gereğinden fazla C vitamini tüketimi 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi vücutta alkali oluşturan minerallerden değildir? 

A) Kalsiyum 

B) Fosfor 

C) Magnezyum 

D) Sodyum 

E) Potasyum 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi makro elementlerdendir? 

A) Kükürt 

B) Demir 

C) İyot 

D) Bakır 

E) Çinko 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi mineral maddelerin özelliklerinden biridir? 

A) Vücuttaki minerallerin bir kısmı pozitif yüklü katyon, bir kısmı da negatif yüklü 

anyonlar şeklindedir. 

B) Sindirilmeden direkt olarak kana alınırlar. 

C) Vücutta enerjiye dönüşmezler. 

D) İnsan vücudunun yaklaşık % 15’i mineral maddelerden oluşur. 

E) Yukardakilerin hepsi 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi B12 vitamininin özelliklerinden değildir? 

A) B12 Vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz. 
B) B12 Vitamini yararlı bakteriler tarafından kalın bağırsakta üretilir. 

C) Yapısında kobalt bulunur. 

D) B12 vitamini vücutta depolanmaz. 

E) Yetersizliği sonucunda “pernisiyöz” anemi oluşur. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi Retinol ve karoten’i tanımlamaktadır? 

A) A vitamini ön maddesidir. 

B) B grubu vitaminleridir. 

C) Bitkilere yeşil renk veren pigmentlerdir. 

D) D vitamini ön maddesidir. 

E) E vitamini ön maddesidir. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kalsiyum emilimini azaltan sebeplerden değildir?  

A) Ispanak, kakao gibi gıda ürünleri içerisindeki oksalik asit 

B) Turunçgillerdeki Fitik asit 

C) Kafein içeren içeceklerin fazla tüketimi 

D) Östrojen hormonunun azlığı 

E) Hareketsizlik ve stres 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi güneş vitamini olarak bilinen vitamindir? 

A) A vitamini 

B) E vitamini 

C) D vitamini 

D) C vitamini 

E) K vitamini 
 

5. Aşağıdakilerden hangisinin eksikliğinde Kretenizm hastalığı oluşur? 

A) Bakır 

B) Magnezyum 

C) Sodyum 

D) İyot 

E) Potasyum 

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler 

doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

6.  (   ) Besinlerde E vitamini etkisi gösteren maddelere tokoferoller denir. 

 

7.  (…) Bağırsaklarımızda bulunan bazı mikroorganizmalar vitamini 

sentezleyebilmektedir. 

8.  (   ) K vitamini kanda alyuvar yapımı için gereklidir. 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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9.  (   ) Denizden uzak yerlerde ve dağlık bölgelerin toprağında iyot hiç bulunmaz. 

 

10.  (   ) Vitaminler vücudumuzun enerji kaynaklarıdır. 

 

11.  (   ) Suda çözünen vitaminlerin hepsi polar moleküllerdir; bu nedenle suda çözünürler. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 

 

12. D vitamini eksikliği sonucu; çocuklarda ………………………, yetişkinlerde 

……………….yaşlılıkta …………………… diye adlandırılan yetersizlik belirtileri 

(hastalıklar) görülür. 

 

13. Bitki dünyasinin demiri sayilan mineral………………………dur. 

 

14. Vücut B12 vitamini emilimini gerçekleştirilebilmek için mide ve bağırsakta bulunan 

glikoprotein yapısındaki ……………  ……………. adı verilen bir bileşiğe ihtiyaç 

duyar. 

 

15. C vitamininin ileri derecede yetersizliğinde …………….. hastalığı oluşur. 

 

16. Demir hem hayvansal hem de bitkisel besinlerde bulunur. Et, tavuk, balık ve 

sakatatlardaki demir formuna(şekline) ……………………… denir. Bu besinlerdeki 

demir ……………….. ve ………………. yapısında bulunduğu için bu şekilde 

adlandırılır. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

  



 

57 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 E 

3 B 

4 B 

5 C 

6 A 

7 C 

8 C 

9 A 

10 D 

11 D 

12 E 

13 D 

14 E 

15 C 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 A 

3 C 

4 B 

5 D 

6 A 

7 E 

8 B 

9 A 

10 E 
  

CEVAP ANAHTARLARI 
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MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 D 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 D 

10 Y 

11 D 

12 

Raşitizm, 

osteoporoz, 

osteomalasia 

13 Magnezyum 

14 
intrinsik 

faktör 

15 skorbüt 

16 

hem-demir, 

hemoglobin, 

myoglobin 
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