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Sonuç ve Tartışma: Vücut kitle indeksine göre leptin seviyesinin kıyaslaması doğru orantılı 
çıkmıştır. Cinsiyete göre değerlere bakıldığında kız bireylerde daha yüksek değerler bulunmuştur. 
Genel olarak değerler Türkiye’de yapılan çalışmalarla kıyaslandığında ortalama değerler aynı 
çıkmıştır.
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Amaç: Üç ilden alınan farklı bal örneklerinin renk analizi, polen ve fenolik madde miktarlarının 
tayin etmek. Elde ettiğimiz veriler ışığında bu balların kalitesini ve etki değerlerini karşılaştırmaktır.

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmalarda kullanılmak üzere Karaman-Karaçayır mevkisinden 
alınmış Çiçek balı, Mersin- Silifke Yöresinden alınmış Keçiboynuzu balı (harnup balı) ve Kastamonu 
Merkezden alınmış Çiçek balı kullanılmıştır. Alınan örneklerin polen analizi için uluslar arası metot 
olarak kabul edilmis olan Lieux (1972) ve Maurizio (1951)’ya göre Sorkun tarafından belirtilen, 
10 gr bal içindeki polenleri ayırarak bu polenlerden preparat yapılması yöntemi kullanılmıştır. 
(Sorkun, 1989). Sabit preparatların hazırlanmasında Wodehouse yöntemi izlenmiştir(Wodehouse, 
1935).Hazırlanan preparatlar dijital görüntüleme sistemine sahip ışık mikroskobu ile incelenmiştir. 
Renk analizi için örnekler su ile seyreltilip, Spektrofotometre de absorbansları ölçümüş, Çıkan 
değerler PFUND skalası ile karşılaştırılarak renkleri belirlenmiştir. Örneklerin fenolik madde 
miktarının tesbiti için Folin-Ciocalteu metodu izlenmiştir.

Bulgular: Örneklerin polen analizleri sonucunda Dominant, sekonder, minor ve eser taksonlar 
belirtilmiş ve saptanan taksonlar tablolar halinde hazırlanmıştır. Örneklerin renk analizleri PFUND 
skalasına göre; Karaman’dan alınan Çiçek balı light-amber, Mersin-Silifke Yöresinden alınan 
Keçiboynuzu balı (harnup balı) amber ve Kastamonu Merkez civarından alınan Çiçek bal ise light 
amber olarak Saptanmıştır. Fenolik madde tayini sonucunda Keçiboynuzu balında (harnup balı) 
fenolik madde miktarı yoğun olarak tesbit edilmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Üç farklı ilden alınan balların her birinin kimyasal yapısının güçlü olduğu ve 
üreticilerinin organik üretime önem verdiği bu çalışmayla ortaya çıkmıştır.
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