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AÇIKLAMALAR 
KOD 524LT0033 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı/Tarım Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Süt Analizleri – 1 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, süt analizlerinden duyusal kontroller, özgül 

ağırlık, kirlilik ve kuru madde tayinleri ile ilgili bilgilerin 

verildiği öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL “Katı ve Sıvılarda Ölçüm” modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Süt analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   
Standardına uygun olarak sütlerde duyusal kontrol, özgül 

ağırlık, kirlilik ve kuru madde tayinleri yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Sütlerde duyusal kontrol yapabileceksiniz. 

2. Sütlerde özgül ağırlık tayini yapabileceksiniz. 

3. Sütlerde kirlilik tayini yapabileceksiniz. 

4. Sütlerde kuru madde tayini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar, kütüphane, bireysel öğrenme ortamları 

vb. 

 

Donanım: Ġnternet, bunzen beki, beher, mezür, termometre, 

laktodansimetre, pamuk disk, hassas terazi, süzme düzeneği, 

etüv, desikatör, kurutma kabı, maĢa, süt numunesi 

 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Süt ve süt ürünleri, insan beslenmesinde en önemli gıda maddelerinin baĢında 

gelmektedir. Bu gıda maddelerinin sağlıklı bir Ģekilde tüketiciye ulaĢması, her aĢamada 

yapılacak kontrollerle mümkündür. Günümüzde, süt sanayisinin teknolojik yönden 

geliĢmesi, süt ve süt ürünleri üreten firmaların artması ve tüketicilerin bilinçlenmesi, etkin 

bir kontrol sistemini zorunlu hâle getirmiĢtir.  

 

Kaliteli süt ve süt ürünleri üretiminde temel koĢul, hiç kuĢkusuz kaliteli çiğ süt 

kullanmaktır. Çiğ süt kalitesinin bozuk olması, ürün kalitesinin düĢük olması anlamına gelir. 

Hatta ileri derecede kalite bozukluğu, sütü kullanılamaz hâle getirir. Bu nedenle çiğ süt 

kalitesinin tespiti, süt teknolojisinde önemli bir konudur. Bu amaçla iĢletmeye alınan sütlerin 

taze ve normal olduğunun; ısıl iĢleme uygunluğunun; tüzük, standart ve gıda kodeksine 

uygunluğunun belirlenmesi amacıyla çeĢitli test ve analizler yapılmaktadır.  

 

Bu modülü tamamladığınızda sütlerde asitlik, yağ ve konservatif madde tayinleri 

yapabilme bilgi ve becerisine sahip olacaksınız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 

Gerekli ortam sağlandığında standardına uygun olarak sütlerde duyusal kontrol 

yapabileceksiniz. 

 

 

 
 Çevrenizde bulunan süt laboratuvarlarında, numune alma Ģekillerini ve yapılan 

duyusal analizleri gözlemleyiniz. 

 Farklı türdeki hayvan sütlerini, duyusal özellikler bakımından karĢılaĢtırınız. 

 

1. SÜTTE DUYUSAL MUAYENE 
 

1.1. Sütün BileĢimi ve Özellikleri 
 

Süt; memeli hayvanlardan elde edilen porselen beyazı (beyaz-krem) renginde, kendine 

has tat ve kokusu olan sıvı bir besin maddesidir. Yapısında herhangi bir pıhtı ve parçacık 

bulunmayan homojen bir yapıya sahiptir. Sütün bileĢimi ve duyusal özellikleri, hayvan 

türüne ve ırkına göre değiĢmekle beraber süt verim dönemlerine ve hayvanın yediği yemlere 

göre de farklılık gösterir.  
 

Sütün temel bileĢenleri su, protein, yağ, Ģeker ve mineral maddelerdir. DeğiĢik türlere 

ait sütlerin bileĢimi Tablo 1.1’de verilmiĢtir. 
 

BileĢenler (%) Ġnek Sütü Keçi Sütü Koyun Sütü 

Su 87,2 86,0 80,7 

Protein 3,5 4,3 5,4 

Yağ 3,7 4,9 7,9 

ġeker (laktoz) 4,9 4,0 5,1 

Mineral madde 0,7 0,8 0,9 

Tablo 1.1: ÇeĢitli sütlerin bileĢimi 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Su: Sütün büyük bir çoğunluğunu su oluĢturur. Su, diğer besin maddelerinin 

erimesini ve sütün kolayca tüketilmesini sağlar. Suyun dıĢında kalan diğer 

bileĢenler, kuru madde olarak adlandırılır. 

 Proteinler: Süt proteinleri, dıĢarıdan vücuda alınması gereken tüm 

aminoasitleri içerdiğinden beslenme için çok önemlidir. Bu yüzden çocukların 

ve gençlerin beslenmesinde süt ve süt mamulleri çok önemlidir. Süt proteinleri; 

kazein, laktoalbümin ve laktoglobülindir. Kazein, sütte bulunan proteinlerin 

miktarca en fazla (% 80-85) olanıdır. Kazein, doğada yalnız sütte bulunur ve 

sütten yoğurt ve peynir yapılması kazein sayesinde mümkün olmaktadır. 

 Yağ: Süt yağı, sütün en önemli maddelerinden biridir. Sütteki miktarı, türe, 

ırka, süt verim dönemine, yemlere, mevsimlere göre çok değiĢiklik gösterir. 

Sabah ve akĢam sütleri arasında bile % 1-2 civarında fark olabilir. AkĢam 

sütleri daha yağlıdır. Süt yağı, sağladığı yüksek enerji değeri yanında yüksek 

yağ asitlerini bünyesinde barındırması, sindiriminin yüksek olması A, D, E, K 

vitaminlerini bulundurması sebebiyle beslenme açısından önemli rol oynar. Süt 

yağının, sütün duyusal özellikleri üzerinde de etkisi vardır. Yeterli miktarda süt 

yağı içeren süt ve ürünlerinin tadı ve aroması daha iyidir. 

 

 

Resim 1.1: Süt 

 Laktoz: Laktoz, glikoz ve galaktozdan oluĢan bir disakkarittir. Süt Ģekeri de 

denir. Çay Ģekerine göre daha az tatlıdır. Süte hafif tatlımsı bir özellik 

kazandırır. Laktoz, yalnız sütte bulunan bir Ģekerdir. Suda eriyen bir madde 

olduğundan peynir suyuna geçer. Bu nedenle süt Ģekeri üretimi, peynir 

suyundan yapılır. Yoğurt mayasında bulunan bazı bakteriler, süt Ģekerini 
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parçalayarak sütü yoğurt hâline getirir. Süt Ģekeri 70 °C’den yüksek 

sıcaklıklarda uzun süre ısıtılırsa parçalanır ve kahverengi bir renk alır. 

 

 Mineral maddeler: Sütte insan vücudunun ihtiyacı olan birçok mineral madde 

mevcuttur. Bunların en önemlileri kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, 

potasyum, az miktarda demir, bakır ve klor gibi maddelerdir. Bunlardan 

kalsiyum ve magnezyum kemik, diĢ ve kıl oluĢumuna yardım eder. Özellikle 

kalsiyumun geliĢme çağındaki çocuklar için önemi büyüktür ve sütte yeteri 

kadar kalsiyum vardır. Sodyum ve potasyum, vücut sıvılarının düzenlemesinde 

etkilidir.  

 

1.2. Süt Analizleri ve Önemi 
 

Türk Gıda Kodeksi tebliğlerinde belirtildiği üzere 40 
o
C’nin üzerinde ısıtılmamıĢ veya 

eĢ değer etkiye sahip herhangi bir iĢlem görmemiĢ süte çiğ süt denir. Çiğ süt, tarımsal 

üretimde son ürün olmasına rağmen gıda endüstrisi açısından ham maddedir.  

 

Çiğ süt analizleri; sütün sağlıklı, kullanabilir veya gıda sanayisinde iĢlenebilir 

olduğunun tespit edilmesi veya değerinin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Üretilen 

sütün standartlara uygun olup olmadığını belirlemek ancak analizlerle mümkündür. Analizler 

ahırda baĢlar; süt toplama merkezlerinde, mandıralarda, fabrikalarda ve kontrol 

kuruluĢlarında devam eder.  

 

Çiğ sütlerde yaygın olarak duyusal testler, özgül ağırlık, kuru madde, yağ, asitlik, 

kirlilik ve konservatif madde tayinleri yapılmaktadır. 

 

1.3. Numune Alma ve Analize Hazırlama 
 

Analizlerin doğru sonuçlar vermesi için tekniğine uygun Ģekilde numune alınması ve 

alınan numunenin ürünün bütününü temsil etmesi gerekir. Kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizler için numune alma iĢlemi birbirinden farklıdır. Mikrobiyolojik analizler için alınan 

numunelerde, aseptik Ģartlar ve steril numune kaplarının kullanılması, numunenin alındığı 

kitleyi temsil etmesi kadar önemlidir. 

 

Resim 1.2: Süt numunesi alma kepçeleri 
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Süt numunesi alınırken yapılması gereken ilk iĢ, numune almaya uygun bir kap 

hazırlamaktır. Numunenin konulacağı kabın temiz olması, içine konulan sütün özelliğini 

bozmayacak yapıda olması, ağzının sıkıca kapatılabilmesi gerekir. Bu amaçla cam, 

paslanmaz metaller ya da plastik kaplar kullanılabilir. Yapılan analiz Ģekline göre 

değiĢmekle beraber genelde 250 ml süt alınır. Bunun için numune kaplarının 300 ml 

hacminde olması lazımdır. Numune kabının çok büyük olması, sütün fiziksel yapısının 

değiĢmesine neden olur. Ağzına kadar dolu olması, sütün çalkalanmaması nedeniyle kapakta 

toplanmıĢ yağ tabakasının karıĢmasını güçleĢtirir. Numunenin konulduğu kaplar, etiket 

yapıĢtırmaya uygun olmalıdır. Süt, özel karıĢtırıcılarla iyice karıĢtırıldıktan sonra numune 

alınmalıdır. Numune almada paslanmaz çelikten yapılmıĢ kepçeler kullanılmalıdır. 
 

Süt numuneleri farklı yerlerden alınabilir. Buna göre numune alma tekniği de 

değiĢmektedir. 
 

 Süt numunesi hayvanlardan tek tek alınacaksa elle sağımda ilk gelen süt atılır. 

Dört memeden sağılan süt, iyice karıĢtırılarak numune alınır. Makineli sağımda, 

sağım sonunda borulardan bir miktar hava geçirilir ve sağım kabındaki süt iyice 

karıĢtırıldıktan sonra numune alınır. 

 HarmanlanmıĢ sütte eğer küçük kaplardan numune alınacaksa küçük kaplardaki 

süt büyük bir kaba boĢaltılır, iyice karıĢtırılır ve örnek alınır.  

 Soğutmalı çiftlik tanklarından numune alınırken süt, önce mekanik karıĢtırıcı ile 

en az 5 dakika karıĢtırılır; sonra numune alınır.  

 Tankerden numune alınmasında, uzun saplı mekanik bir karıĢtırıcı, tankerin 

numune alınacak gözüne daldırılarak tank içeriği iyice karıĢtırılır ve uzun saplı 

numune alma kepçesi ile örnek alınarak numune kabında toplanır. 

 Silo tanklarından numune alınması durumunda yeni doldurulmuĢ sütler, en az 5 

dakika; beklemiĢ sütler ise en az 15 dakika karıĢtırıldıktan sonra numune alınır.   

 Süt çok miktarda ve süt güğümlerinde ise numuneler, numaralandırılarak 

alınmalıdır. 
 

Sütün içinde bulunduğu ünite 

sayısı 
Seçilen ünite sayısı 

1 1 

2-5 2 

6-60 3 

61-80 4 

81-100 5 

100’den çok 5 + (her 100 ünite için 1 adet) 

Tablo 1.2: Süt güğümünde numune alma sayısı 
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Alınan numuneler, numune kaplarına konulup ağızları iyice kapatıldıktan sonra ıĢıktan 

ve sıcaktan korunmalıdır. Alınan numunenin üzerine numune sahibi, yer, tarih gibi bilgilerin 

yazıldığı bir etiket yapıĢtırılır. Numuneler, en kısa zamanda laboratuvara ulaĢtırılmalı; 

taĢınırken gerekirse soğutulmalı ve laboratuvara ulaĢtıktan sonra geciktirilmeden hemen 

analizleri yapılmalıdır. Mikrobiyolojik analizler için alınan numuneler, alındığı andan 

itibaren analizleri yapılıncaya kadar mutlaka 0 °C  ile +5 °C  aralığında muhafaza 

edilmelidir. 

 

Süt numunesi, analizin yapılacağı zamana kadar numunenin alındığı andaki 

özelliklerini korumalıdır. Duyusal, fiziksel ve kimyasal yapısında değiĢiklikler olmuĢ süt 

numunelerinin analiz sonuçları gerçeği yansıtmaz. Bu sebeple alınan numuneler, hemen 

analiz edilmeyecekse veya uzağa gidecekse süte HgCl2 (cıva klorür), K2Cr2O7 (potasyum 

bikromat) ve CH2O (formaldehit)  gibi koruyucu maddelerin ilave edilmesi gerekir. Ancak 

süt numunesine konulan koruyucu maddeler, süt içindeki mikroorganizmaları etkileyeceği 

için mikrobiyolojik analiz yapılacak sütlere katılmamalıdır. Numuneye koruyucu maddeler 

katılmıĢsa bu durum mutlaka etikette ve analiz sonuç raporunda belirtilmelidir. 

 

Numune alınırken iki numune alınmalı; ikinci numune bir anlaĢmazlık hâlinde 

kullanılmak üzere 0-5 °C’de saklanmalıdır.  

 

Laboratuvara ulaĢan süt numuneleri incelenirken önce temiz ve kuru bir behere 

boĢaltılır. Kapta ve kapağında hiçbir kaymak kalıntısı bırakılmaz. Bunun için süt, kendi kabı 

ile beherglas arasında birkaç kez aktarılır. Yine de kaymak kalıntısı oluyorsa o zaman 

numune kabı, içerisindeki sütle beraber sıcak su banyosunda 38 °C’ye kadar ısıtılır. Sonra 

çalkalanır ve yağın süte karıĢması sağlanır. Daha sonra behere boĢaltılır ve analizlere geçilir.  

 

1.4. Sütte Duyusal Kontroller 
 

Duyu organları güçlü, duyarlı ve süt konusunda uzmanlaĢmıĢ kiĢilerce sütün rengine, 

kıvamına, tat ve kokusuna, yapı ve görünüĢüne bakılarak yapılan ve puanlama yoluyla 

değerlendirilen kontrollerdir. Genellikle laboratuvar ekipmanlarına gerek duyulmadan sütün 

kalitesi kısa sürede belirlenir. 

 

1.4.1. GörünüĢ 
 

Hayvanın sağımı sırasında veya sağımdan sonra mikroorganizmaların bulaĢması veya 

hayvanın hasta olması sonucu süt kirlenebilir. Bu da sütün görünüĢünün bozulmasına neden 

olur. Bakterilerin faaliyeti sonucu sütün taneli, sulu, yapıĢkan bir hâl alması, meme 

çatlaklarından sızan kan nedeniyle süte kan karıĢması ve meme iltihabı olan hayvanların 

sütlerine irin karıĢması sütün görünüĢünü bozar. 

 

Ahır ve çevreden, hayvandan, hayvan altlığından, sağım kaplarından kaynaklanan 

yabancı maddeler de (kıl, sap, saman, gübre, bitki artıkları, sinek, böcek, toz ve benzeri gözle 

görülebilen maddeler) görünüĢün bozulmasına neden olur. Sütün görünüĢünde kumlu, çakıllı 

ve topraklı bir yapı da sütlerin bayat ve hatalı olduğunu gösterir. 
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Kusurlar Nedenleri 

Kirlilik Ahır, sağım ve muhafaza koĢullarının kötü olması 

YapıĢkanlık Bakteri enfeksiyonu sonucu lifli bir yapının oluĢması 

Kanlı süt Meme çatlaklarından süte kan karıĢması 

Ġrinli süt Meme iltihaplarından süte irin karıĢması 

Sert topaklı süt Meme iltihabı ve diğer meme hastalıkları 

Tablo 1.3: Sütün yapı ve görünüĢünden kaynaklanan duyusal kusurları ve nedenleri 

1.4.2. Kıvam  

 
Sütün içerisinde çeĢitli maddelerin bulunması ve bunların kolloid bir sistem 

oluĢturması, sütün kıvamına etki etmektedir. Sütün normal koĢullarda hafif kıvamlı, homojen 

bir akıcılığı vardır. Ancak bazı durumlarda bu görünüĢ değiĢebilir. Sünen, bulaĢan, yapıĢkan 

bir yapı görülebilir. Çok koyu bir kıvam gösteriyorsa süte ağız sütü karıĢtırılmıĢ olabilir veya 

laktasyon sonu süt olabilir. Çok koyu kıvam ile ip gibi uzama veya su gibi akma durumları, 

hileli ve bozuk sütlerde görülür. 

 

Resim 1.3: Sütün kıvamı 

1.4.3. Renk 
 

Normal süt, porselen beyazı rengindedir. Sütteki yağ, sütün rengini sarımsı 

yapmaktadır. Sarılığın derecesi yağda erimiĢ hâlde bulunan pigment maddelerinin 

yoğunluğuna bağlıdır.  

 

Sütlerde, normal renklerin dıĢında bazı değiĢik renkler de görülebilmektedir. Bunlar, 

fizyolojik etkilerden kaynaklanacağı gibi bazı mikroorganizmaların faaliyeti, meme iltihabı, 

süte katılan su ve boyalardan da kaynaklanabilir. Çoğunlukla sarımsı veya kahverengimsi bir 

renk, süte ağız sütü katıldığını; esmerimsi veya mat renk, sütün kirliliğini; kırmızımsı renk, 

süte kan karıĢtığını; mavimsi renk, sütün fazlaca sulandırıldığını gösterir. Sütteki bazı 

mikroorganizmalar da özellikle kırmızı ve mavi olmak üzere süt renginde değiĢiklikler 

yapabilir. 
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Kusurlar Nedenleri 

Kırmızı  Kırmızı renk veren bakterilerden 

 Meme çatlaklarından sızan kandan 

Mavimsi  Süte su katılması 

 Bakteri enfeksiyonu 

Sarımsı ve kahverengi  Kolostromlu süt 

 Meme iltihabı 

 Meme veremi 

Tablo 1.4: Sütün renginden kaynaklanan duyusal kusurları ve nedenleri 

1.4.4. Tat ve Koku 
 

Sütün laktoz, yağ ve minerallerinden kaynaklanan hafif tatlımsı, hoĢ bir lezzeti vardır. 

Kuru maddesi yüksek olan sütlerin tat ve kokusu daha güçlü algılanmaktadır. Sütün 

ısıtılması veya mikroorganizma faaliyetleri sonucunda tadında değiĢiklikler olabilmektedir. 

Meme hastalıklarında süt hafif tuzlumsu tat alabilmektedir. 

 

Hayvanlara verilen yemlerden de süte bazı tatlar geçmektedir. Ġyi çayır otları, sütün 

tadını iyileĢtirirken soğan, sarımsak, pancar ve turp gibi yemler, süte kötü tat vermektedir. 

Demir ve bakır gibi ağır metallerin süte karıĢması, içyağı tadı meydana getirir. 

 

Resim 1.4: DeğiĢik renkte sütler  

Taze ve normal süt, kendine has bir kokuya sahiptir. Fakat çevrenin kokusunu çok 

çabuk alabilen ve bu kokuyu muhafaza edebilen bir özelliğe sahiptir. Bu özellik, süt yağının 

koku maddelerini absorbe etmesinden kaynaklanmaktadır. Hayvana yedirilen yemlerin sütün 

kokusu üzerine etkisi vardır. Hayvandaki hormonal bozukluklar ve bazı bakteriyel hastalıklar 

da sütün kokusunun değiĢmesine neden olabilmektedir. 
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Kusurlar Nedenleri 

Yemimsi tat  Hayvanın soğan, sarımsak ve benzeri yemlerle beslenmesi 

Yavan tat  Süt yağının alınması 

KokmuĢ tat  Lipaz enziminin yem yoluyla süte geçmesi 

 Ġyi yıkanmayan süt kapları 

 Meme dıĢından kaynaklanan enfeksiyon 

Acı, ekĢi, ransit tat  Yemin etkisi 

 Acı madde oluĢturan mikroorganizma faaliyeti 

 Ġyi yıkanmayan süt kapları 

 Laktozun süt asidine parçalanması 

 Meme dıĢından kaynaklanan enfeksiyon 

 Sütün zamanında soğutulmaması 

Keskin yabancı koku  Sütün uzun süre beklemesi 

 Kötü koĢullarda muhafaza sonucu mikroorganizma 

faaliyeti 

 Laktozun süt asidine parçalanması 

 Proteolitik bakteriler tarafından proteinlerin peptitlere 

parçalanması 

 Lipolitik bakteriler tarafından lipitlerin kötü kokulu yağ 

asitlerine parçalanması 

Oksidasyon tadı  Oksijen ve güneĢ ıĢığının etkisiyle süt proteinlerinin 

proteolitik bakteriler tarafından peptitlere parçalanması, süt 

yağının parçalanması 

Metalik tat  Metalik kontaminasyon sonucu süte özellikle bakır ve 

demir elementlerinin katalitik etkileri 

Tuzlumsu tat  Patolojik ve fizyolojik nedenlerle sütte klorür miktarının 

artması, özellikle meme iltihabı 

Balığımsı tat ve koku  Lesitinin trimetilen amine parçalanması 

Tablo 1.5: Sütün tat ve kokusundan kaynaklanan duyusal kusurları ve nedenleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak süt numunesinin duyusal 

kontrollerini yapınız. 

 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Bunzen beki, beher, süt 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız.  

 Süt kabının kapağını açarak behere 

boĢaltınız. 

 Kapağı açmadan numuneyi çalkalamayı 

unutmayınız. 

 Kap ve kapağında kaymak kalıntısı 

kalmamasına özen gösteriniz. 

 Sütün rengini kontrol ediniz.  Aydınlık ortamda çalıĢınız. 

 Sütü inceleyerek kir, ipliğimsi görüntü, 

kan pıhtısı vb. olup olmadığını 

gözlemleyiniz. 

 Sütü bir kaptan baĢka bir kaba yavaĢça 

aktararak gözlemleyiniz. 

 Sütün kıvamını kontrol ediniz. 
 Sütü bir kaptan baĢka bir kaba yavaĢça 

akıtınız. 

 Sütü koklayarak anormal bir koku olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Sütün kendine has kokusunun dıĢında bir 

kokuya sahip olup olmadığına dikkat 

ediniz. 

 Bir miktar süt alarak 75 °C’de ısıtıp 

soğutunuz. 

 Isıtmayı 25-30 dakika süreyle yapınız. 

 15-20 °C’ye kadar soğutunuz. 

 Isıtılıp soğutulan sütü tadarak kontrol 

ediniz. 

 Sütün kendine has tatta olup olmadığına 

dikkat ediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütte en fazla bulunur? 

A) Protein 

B) Yağ  

C) Su 

D) Laktoz 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sütün bileĢimini etkileyen faktörlerden değildir? 

A) Besleme 

B) Laktasyon dönemi 

C) Hayvanın türü ve ırkı 

D) Sağım Ģekli 

 

3. Alınan süt numuneleri, hemen analiz edilmeyecekse veya uzağa gidecekse 

aĢağıdakilerden hangisi ilave edilebilir? 

A) K2Cr2O7 

B) HCl 

C) NaOH 

D) HgO2 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. ……….... yalnız sütte bulunan bir Ģekerdir. 

 

5. Sağımdan sonra bekletilmiĢ sütlerde ………. ve ………. gazları artmaktadır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Kuru maddesi yüksek olan sütlerin tat ve kokusu daha güçlü algılanmaktadır. 

 

7. (   ) Kimyasal analizlerde kullanılacak numunelerde mutlaka aseptik Ģartlara uygunluk 

aranmaktadır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında standardına uygun olarak sütlerde özgül ağırlık tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sütün özgül ağırlığının önemini araĢtırınız. 

 Sütün özgül ağırlığını tayin etmede uygulanan yöntemleri araĢtırınız. 

 

2. SÜTTE ÖZGÜL AĞIRLIK TAYĠNĠ 
 

2.1. Amacı ve Önemi  
 

Sütün özgül ağırlığı, 15 °C sıcaklıktaki 1 ml sütün gram olarak ağırlığıdır. Sütün özgül 

ağırlığı, bileĢimine bağlıdır. Genel olarak sütün kuru madde miktarı arttıkça özgül ağırlık 

artmakta, su oranı arttıkça özgül ağırlık düĢmektedir.  

 

Özgül ağırlık üzerinde baĢta tür ve ırk olmak üzere birçok faktör (laktasyon dönemi, 

kızgınlık, yaĢ, hastalıklar, sabah ve akĢam sağımları, yavruyu ayırma gibi) etkili olmaktadır. 

Farklı türlere ait sütlerin özgül ağırlıkları Tablo 2.1’de verilmiĢtir. Bunların dıĢında süte 

yapılan hilelerle de özgül ağırlık değiĢmektedir. Dolayısıyla özgül ağırlık tayini ile sütün 

bileĢimi ve hileli olup olmadığı konusunda fikir yürütülebilmektedir.  

 

Hayvan Türü Özgül Ağırlık (g/cm
3
) 

Ġnek sütü 1,028-1,034 

Koyun sütü  1,033-1,040 

Keçi sütü 1,032-1,036 

Manda sütü  1,028-1,035 

Tablo 2.1: Farklı hayvan sütlerinin özgül ağırlık değerleri 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

14 

 

Süte su katma, yağını alma veya yağsız süt katma gibi hileler, özgül ağırlığı 

değiĢtirmektedir. Su katılması durumunda özgül ağırlık düĢmekte, yağının alınması veya 

yağsız süt katılması durumunda özgül ağırlık yükselmektedir. Bazen de hem yağı alınıp hem 

de su katılmakta ve böylece özgül ağırlık dengelenmektedir. Dolayısıyla özgül ağırlık, tek 

baĢına sütlere hile yapılıp yapılmadığını tespitte yeterli değildir. Ancak kuru madde veya yağ 

miktarlarından birinin bilinmesi durumunda özgül ağırlık ölçü olarak kullanılabilir. 

 

Özet olarak sütün gıda kodeksi ve standartlara uygun olup olmadığını tespit etmek; 

bileĢimi hakkında bilgi edinmek; su veya yağsız süt katılıp katılmadığını, yağının alınıp 

alınmadığını belirlemek amaçlarıyla özgül ağırlık tayini yapılmaktadır. Ayrıca yağ oranı 

belli ise yoğunluk değerinden faydalanarak aĢağıdaki formülle sütün kuru madde ve yağsız 

kuru madde oranı hesaplanabilmektedir. 

 

Kuru madde (%) = LD × 0,25 + 1,2 × Y + 0,14 

 

LD: Laktodansimetrede okunan değer 

Y: Sütün % yağ miktarı 

 

Sütlerde özgül ağırlık; laktodansimetre, piknometre, westphal terazisi gibi farklı 

ölçüm araçları kullanılarak tespit edilebilmektedir. Bu modülde en yaygın kullanılan 

laktodansimetre yöntemi anlatılacaktır. 

 

2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Mezür: En az 20 cm yüksekliğinde 3-4 cm çapında olmalıdır. 

 

 Laktodansimetre: Laktodansimetreler sütlerde özgül ağırlığın belirlenmesi 

amacıyla geliĢtirilmiĢ özel dansimetrelerdir. 15 °C çalıĢma sıcaklığına göre 

ayarlanmıĢtır. Laktodansimetrelerin üzerinde üstte 14’ten baĢlayan; altta 42 ile 

biten taksimatlar mevcuttur. Laktodansimetrelerin farklı çeĢitleri vardır. En 

kullanıĢlısı termometreli olanıdır. 

  

Resim 2.1: Laktodansimetre 
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2.3. YapılıĢı 
 

Laktodansimetre ile özgül ağırlık tayininde numune, mezüre aktarılır. Ġçerisine 

laktodansimetre daldırılır. Süt yüzeyinin laktodansimetre ile kesiĢtiği noktadaki değer 

okunur. Okunan değere 1000 eklenip 1000’e bölünerek özgül ağırlık belirlenir. 
 

Laktodansimetre ile özgül ağırlık tayininde Ģu hususlara dikkat edilmelidir: 
 

 Sütler sağılır sağılmaz hemen özgül ağırlık tayini yapılmamalı; hiç olmazsa 3 

saat serin bir yerde muhafaza edildikten sonra sütte ölçüm yapılmalıdır.  

 Ölçüm yapılmadan önce süt numunesi iyice çalkalanarak homojenize 

edilmelidir. 

 Ölçümü yapılacak sütün sıcaklığı mutlaka 10-20 °C arasında olmalıdır. Sıcaklık 

bu sınırlarda değilse ısıtılarak veya soğutularak bu sınırlara getirilmeli ve daha 

sonra ölçüm yapılmalıdır. 

 Süt numunesi, mezüre aktarılırken mezür ¾’üne kadar doldurulmalıdır. 

 Kaba alınırken sütün köpürmemesine özen gösterilmelidir. 

 Laktodansimetre, boyun kısmından tutularak sütün içine daldırılır. Biraz 

bekledikten sonra tam olarak serbest bırakılır. 

 Laktodansimetrenin dalıp çıkması durunca okuma iĢlemi yapılır. Okuma iĢlemi 

sırasında göz ile süt yüzeyinin aynı seviyede olmasına dikkat edilir. 

 Laktodansimetrenin üzerindeki termometreyle veya (laktodansimetre 

termometresiz ise) baĢka bir termometre ile sütün sıcaklığı ölçülür.  

 Sütün sıcaklığı 15 °C ise belirlenen laktodansimetre değerine 1000 eklenip 

1000’e bölünerek sütün yoğunluğu saptanır. Sütün sıcaklığı 15 °C’den farklı ise 

sıcaklık düzeltmesi yapılır. Sıcaklık 15°C’den yüksek ise okunan sıcaklık 

derecesinin 15 °C’den farkı 0,2 ile çarpılıp okunan laktodansimetre değerine 

eklenir. 15 °C’den düĢük ise fark 0,2 ile çarpılıp okunan laktodansimetre 

değerinden çıkarılır.  
 

Örnek 1: Sıcaklığı 15 °C, laktodansimetre değeri 33 olarak belirlenmiĢ sütün özgül 

ağırlığını hesaplayalım: 
 

Özgül ağırlık = (LD+1000) / 1000 

Özgül ağırlık = (33+1000)/1000 

Özgül ağırlık = 1,033 g/ml 
 

Örnek 2: Sıcaklığı 17 °C, laktodansimetre değeri 32 olarak belirlenmiĢ sütün özgül 

ağırlığını hesaplayalım: 
 

17-15 = 2 

2x0,2 = 0,4 
 

DüzeltilmiĢ laktodansimetre değeri =32+0,4=32,4 olur.  
 

Özgül ağırlık = (LD+1000) / 1000 

Özgül ağırlık = (32,4+1000)/1000 

Özgül ağırlık =1.0324 g/ml olur. 
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Örnek 3: Sıcaklığı 14 °C, laktodansimetre değeri 32 olarak belirlenmiĢ sütün özgül 

ağırlığını hesaplayalım: 

 

15-14 = 1    

1x0,2 = 0,2      

DüzeltilmiĢ laktodansimetre değeri =32-0,2=31,8 

 

Özgül ağırlık = (LD+1000) / 1000 

Özgül ağırlık = (31,8+1000)/1000 

Özgül ağırlık = 1.0318 g/ml olur. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte laktodansimetre ile 

özgül ağırlık tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Mezür, termometre, laktodansimetre, süt 

numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Süt numunesini elle çalkalayarak 

homojenize ediniz. 

 

 Homojenize olabilmesi için sütü yeterli 

süre çalkalayınız. 

 Numuneyi mezüre doldurunuz. 

 

 En az 20 cm yüksekliğinde 3-4 cm 

çapında mezür kullanınız. 

 Köpürme olmaması için mezürü biraz 

yana yatırınız. Sütü kenarından 

sızdırarak aktarınız.  Birdenbire 

boĢaltma yapmayınız. 

 Mezürün ¾’ü kadarını doldurunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Numuneye 

laktodansimetreyi 

daldırınız. 

 
 Laktodansimetrenin kuru ve temiz 

olmasına dikkat ediniz. 

 ĠĢlemi, düz bir zeminde yapınız. 

 Laktodansimetreyi boyun kısmından 

tutunuz. Sütün içerisine kendi ağırlığı 

ile dalacak Ģekilde yavaĢça bırakınız.  

 Termometre ile 

sütün sıcaklığını 

ölçünüz. 

 

 Eğer laktodansimetre termometresiz 

ise sütün sıcaklığını baĢka bir 

termometre ile ölçünüz. 

 Termometrenin kuru ve temiz 

olmasına özen gösteriniz. 

 Laktodansimetre 

hareketsiz kalınca 

sütün 

laktodansimetre 

ile kesiĢtiği 

noktada okuma 

yapınız. 

 

 Laktodansimetrenin dalıp çıkmasının 

durması için yeterli süre bekleyiniz. 

 Okuma iĢlemi sırasında göz ile süt 

yüzeyinin aynı seviyede olmasına 

dikkat ediniz. 

 Sıcaklık düzeltmesi yapınız ve özgül 

ağırlığı belirleyiniz. 

 Sütün sıcaklığı 15 °C’den farklı ise 

sıcaklık düzeltmesi yapınız. 

 Formül yardımıyla özgül ağırlığı 

hesaplayınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi 1 ml sütün gram olarak ağırlığının belirlendiği tayindir? 

A) Sütün hacmi 

B) Sütün kütlesi 

C) Sütün kuru madde miktarı 

D) Sütün özgül ağırlığı 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢ bir ifade içermektedir? 

A) Süt, sudan ağırdır. 

B) Özgül ağırlık, sütlere hile yapılıp yapılmadığının tespitinde tek baĢına yeterlidir. 

C) Özgül ağırlık, yaz aylarında düĢük; kuru maddeye bağlı olarak az çıkabilir. 

D) Laktodansimetre sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılır. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi laktodansimetre ile sütte özgül ağırlık tayininde yapılan bir 

iĢlemdir? 

A) Sütü 75 °C’ye ısıtıp soğutmak 

B) Sütün yağını almak 

C) Sütü çalkalayarak homojenize etmek 

D) Sütü hassas terazide tartmak 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

4. Laktodansimetre ile özgül ağırlık tayininde sütün sıcaklığı 15 °C’den yüksek ise 

okunan sıcaklık derecesinin 15 °C’den farkı ....... ile çarpılıp okunan değere eklenir. 

 

5. Laktodansimetre ile özgül ağırlık tayininde, laktodansimetre ………… kısmından 

tutularak numuneye daldırılır.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

6. (   ) Sütün bileĢim zenginliği hakkında bilgi edinmek, özgül ağırlığının tespit 

edilmesinin amaçlarından değildir. 

 

7. (   ) Sütün özgül ağırlığı, içinde bulunan maddelerin miktarına bağlıdır. 

 

8. (   ) Laktodansimetre ile özgül ağırlık tayininde, laktodansimetrenin inip çıkması 

durunca göz, süt düzeyine getirilerek okuma yapılır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında standardına uygun olarak sütlerde kirlilik tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sütte kirliliği artıran faktörler nelerdir? AraĢtırınız. 

 Sütteki kirliliğin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araĢtırınız. 

 

3. SÜTTE KĠRLĠLĠK MĠKTARININ 

BELĠRLENMESĠ 
 

3.1. Amacı ve Önemi 
 

Sütün kalitesi üzerinde etkili olan etmenlerden biri de kirlilik miktarıdır. Herhangi bir 

nedenle süte karıĢan yabancı maddelerin çoğu, yalnız mikroorganizma sayısını artırmakla 

kalmaz, aynı zamanda sütün görünüĢünü bozar ve iĢlenmesini güçleĢtirir. Bu nedenle 

iĢletmelere alınan sütlerin sık sık kirlilik kontrollerinin yapılması gerekir. Sütte kirlilik 

miktarı, 100 ml sütteki kirin (yabancı katı maddeler) kurutulmuĢ hâldeki ağırlığının mg 

olarak ifadesidir. 

 

Sütün temiz olduğu ifade edildiğinde lezzetinin tam, her çeĢit kirden uzak ve dayanma 

özelliğinin iyi olduğu anlaĢılır. Temiz sütler de bazen tehlikeli olabilir. Sadece temiz olması, 

sütün kimyasal bileĢiminin yeterli olduğu ve sağlığa zararsız olduğu anlamına gelmez. Süt, 

en temiz Ģartlar altında üretilmiĢ olsa bile mikroorganizmalar içerebilir. Bunun nedeni, sütün 

üretildiği yerden iĢleneceği yere kadar takip ettiği yoldaki bulaĢmalar olabilir. 

 

Sağlıklı memeden temiz Ģartlarda elde edilen süt, baĢka kaynaklardan bulaĢma 

olmamıĢsa sağlık bakımından zararsızdır. Zararlı mikroorganizmalar, kir ve pisliklerle süte 

geçmektedir. Bu açıdan sağlığa zararlı olmamasının kaba ölçüsü, sütün temiz olmasıdır. 

Burada, daha çok gözle görülebilen kirlilik aranmaktadır.  

 

Sütlerde kirliğin belirlenmesinde;  

 

 Santrifüj etme, 

 Pamuk disklerden süzme  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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gibi yöntemler uygulanabilmektedir. Bu modülde pamuk disklerden süzülerek sütün 

kirliliğinin belirlenmesi anlatılacaktır. 

 

Sütlerin pamuk disklerden süzülerek kirliliğinin belirlenmesinde diskler gözle 

incelenerek kirlilik tahmin edilir veya tartılmak suretiyle kir miktarı belirlenir. Çok temiz 

olan süt, pamuk süzgeçte gözle görülebilir derecede kir bırakmaz. Çok kirli sütler ise gözle 

görülebilir kirler bırakır.  

 

3.2. Kullanılan Araç Gereçler 

 

Resim 3.1: Pamuk diskler 

  Pamuk disk 

  Hassas terazi 

  Süzme düzeneği 

  Beher 

  Etüv 

  Desikatör 

  MaĢa 
 

3.3. YapılıĢı 
 

TS 1018’e göre sütte kirlilik miktarının belirlenmesinde aĢağıdaki iĢlem basamakları 

takip edilir: 

 
 Etüvde 100±2 °C’de sabit ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuĢ ve desikatörde 

soğutulmuĢ standart pamuk disk, tartılıp süzme düzeneğine yerleĢtirilir. 

 YaklaĢık 25 °C sıcaklıktaki 200 ml süt, iyice karıĢtırılıp pamuk diskten süzülür.  

 Daha sonra 40 °C sıcaklıktaki saf su ile numune kabı yıkanarak yıkama suyu da 

diskten süzülür. 

 Diskten süt bulaĢıkları kalmayıncaya kadar saf su geçirilir. 

 Pamuk disk çıkarılır. Etüvde 100±2 °C’de değiĢmez ağırlığa gelinceye kadar 

kurutulup desikatörde soğutulur. Hassas terazide 0,001 g duyarlılıkla tartılarak 

aĢağıdaki formülden miligram olarak kir miktarı hesaplanır. 
 

  M2 - M1 

    K = ──────×1000 

 2 
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K=100 ml sütteki kir miktarı (mg) 

M1=ĠĢlemden önceki pamuk diskin ağırlığı (g) 

M2=ĠĢlemden sonra kurutulmuĢ pamuk diskin ağırlığı (g) 

 

TS 1018’e göre 100 ml sütteki kir miktarı 3 mg’a kadar olan sütler ekstra sınıf; 6 mg’a 

kadar olan sütler 1. sınıf ve 10 mg’a kadar olanlar 2. sınıf süt olarak kabul edilir.  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak TS 1018’e göre sütte kirlilik 

tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Pamuk disk, hassas terazi, süzme düzeneği, 

beher, etüv, desikatör, süt numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Sabit ağırlığa getirilmiĢ standart pamuk 

diskleri tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı, 0,001 g duyarlıkta yapınız. 

 Pamuk disklerini süzme düzeneğine 

yerleĢtiriniz. 

 Pamuk diskleri yerleĢtirirken dikkat 

ediniz. 

 200 ml süt numunesi alarak iyice 

karıĢtırınız. 

 Süt numunesinin yaklaĢık 25 °C 

sıcaklıkta olmasına dikkat ediniz. 

  Numuneyi pamuk diskten süzünüz. 
 Sütü pamuk diskten bir lastik pompa 

ile hafifçe pompalayarak süzünüz. 

 40 °C sıcaklıktaki saf su ile numune 

kabı yıkanarak yıkama suyu da diskten 

süzülür. 

 Diskten süt bulaĢıkları kalmayıncaya 

kadar saf su geçirilir. 

 Pamuk diskteki bulaĢıkların tamamen 

giderilmesine özen gösteriniz. 

 Pamuk diski süzme düzeneğinden 

alarak etüvde 100 ºC’de sabit tartıma 

gelinceye kadar kurutunuz. 

 Pamuk diskleri çıkarırken dikkat 

ediniz. 

 Kurutulan pamuk diski desikatörde 

soğutunuz. 

 Disklerin soğuması için yeterli süre 

bekleyiniz. 

 Pamuk diski hassas terazide tartınız. 
 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı, 0,001 g duyarlıkta yapınız. 

 Kir miktarını hesaplayınız.  Hesaplamada formülü kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütte kirlilik miktarı tayininde kullanılan araç gereçlerdendir? 

A) pH-metre 

B) Laktodansimetre 

C) Pamuk disk 

D) Piknometre 

 

2. Sütte kirlilik miktarı tayininde numune kabındaki ve diskteki süt bulaĢıklarını 

gidermede kullanılan saf suyun sıcaklığı kaç °C’dir? 

A) 10 °C 

B) 20 °C 

C) 30 °C 

D) 40 °C 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sütte kirlilik miktarının belirlenmesinde yapılan bir iĢlemdir? 

A) Bir miktar süt alarak 75 °C’de ısıtıp soğutmak 

B) KarıĢtırılan sütü pamuk diskten süzmek 

C) Sütün kıvamını kontrol etmek 

D) Sütün rengini kontrol etmek 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

4. (   ) Sütlerde kirliliğin belirlenmesinde numune pamuk disklerden süzülerek kir 

miktarı belirlenir. 

5. (   ) Sütün temiz olması sağlığa zararsız olduğunu göstermez. 

 

6. (   ) Çok temiz olan süt bile pamuk süzgecinde gözle görülebilecek kirlilik bırakır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak sütlerde kuru madde tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sütün kuru maddesi ile kıvam ve özgül ağırlığı arasındaki iliĢkiyi araĢtırınız. 

 Sütün kuru maddesinin ticari önemini ve iĢleme teknolojisi açısından önemini 

araĢtırınız. 

 

4. SÜTTE KURU MADDE TAYĠNĠ 

 

4.1. Amacı ve Önemi 
 

Sütte kuru madde, sütün etüvde 100± 2 
o
C’de kurutulmasıyla oluĢan kalıntının gram 

(g) olarak ağırlığıdır. Normal koĢullar altında sütün besin değeri ve süt mamullerine 

iĢlendiğinde vereceği randıman, sütün kuru madde miktarı ile doğru orantılıdır. Kuru madde 

tayini, aynı zamanda süte yapılan hilelerin tespit edilmesinde önemli bir göstergedir.  

 

Sütteki toplam kuru madde miktarı, çeĢitli faktörlere göre değiĢir. Tür, ırk, laktasyon, 

yaĢ, hastalıklar, yem, mevsim ve süte katılan veya sütten çekilen maddeler, kuru madde 

miktarına etki etmektedir. Hile amacıyla süte ilave edilen su, yağsız süt, yayıkaltı, peynir 

suyu ve benzeri maddeler, kuru madde miktarını düĢürür. Süt tozu, krema, koyulaĢtırılmıĢ 

süt, soda vb. maddeler, kuru madde miktarını artırır. Sütün yağını çekmek, yağsız kuru 

maddeyi etkilemez ancak kuru maddeyi azaltır. 

 

Sütlerde kuru madde miktarının belirlenmesi özgül ağırlık ve yağ miktarından 

hesaplama yoluyla veya gravimetrik kuru madde tayiniyle yapılmaktadır. Formül yardımıyla 

hesaplama, özgül ağırlık konusunda verildiğinden burada sadece gravimetrik kuru madde 

tayini anlatılacaktır.  

 

4.2. Kullanılan Araç Gereçler  
 

Sütlerde kuru madde tayininde aĢağıdaki araç gereçler kullanılmaktadır: 

 

 Hassas terazi 

 Etüv 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
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 Su banyosu 

 Desikatör 

 Kurutma kabı 

 

4.3. YapılıĢı 
 

Gravimetrik kuru madde tayininin esası belirli bir miktardaki sütün etüvde kurutulup 

tartılarak kuru madde miktarının belirlenmesidir. Analiz yapılırken; 

 

 Öncelikle süt numunesi iyice karıĢtırılıp homojenize edilerek analize hazır hâle 

getirilir. 

 Daha önceden etüvde 100± 2 °C’de 1,5–2 saat kadar kurutulup desikatörde 

soğutularak sabit tartıma getirilmiĢ kurutma kapları tartılır, kapların darası 

kaydedilir.  

 Hazırlanan süt numunesinden 3–4 ml kadar pipetle alınarak kurutma kabına 

aktarılır ve tartılır.  

 Süt konulan kap, kapaksız olarak kaynar su banyosu üzerine yerleĢtirilir. 

 Süt ince, kuru ve çatlak bir zar hâline gelinceye kadar kaynar su banyosunda 

bekletilir. 

 Kurutma kabının kapakları, kapatılmadan açık olarak 100 ºC ± 2 ºC’ye 

ayarlanmıĢ olan etüve (kapakları da yanına)  konur.  

 Kurutma kap ve kapakları 2 saat 30 dakika etüvde bırakıldıktan sonra kapaklar 

kapatılarak desikatöre alınır.  

 Kurutma kapları desikatörde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletilerek 

tartılır.  

 Kurutma kapları etüve tekrar alınarak aynı Ģekilde 1 saat daha bırakılır ve 

desikatörde soğutularak hemen tartılır. 

 Ġki tartım arasındaki fark 0,5 mg’dan fazla ise kurutma iĢlemleri tekrarlanır. 

Fark 0,5 mg’dan az ise iĢlem sonlandırılır. AĢağıdaki formüllerle % kuru madde 

ve % yağsız kuru madde miktarları hesaplanır. 

 

     m1 - m 

% KM = ─────── x100 

     m2 - m 

 

% KM= Yüzde kuru madde oranı 

m: Dara (boĢ kurutma kabı ve kapağının g olarak ağırlığı)  

m2: Süt numunesi ile birlikte dara (g) 

m1: KurutulmuĢ süt numunesi ile birlikte dara (g) 

 

% YKM = % KM - % YM 

 

% YKM= Yüzde yağsız kuru madde oranı 

% YM= Yüzde yağ miktarı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte kuru madde tayini 

yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Kurutma kabı, maĢa, etüv, desikatör, 

hassas terazi, süt numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Süt numunesini homojenize ediniz. 

 

 Süt örneğini 20±2 °C ’ye getiriniz. 

 Süt yağı homojen bir dağılım 

göstermiyorsa sütü yavaĢ yavaĢ 40 

°C’ye ısıtınız, karıĢtırınız ve sonra 20 

±2 °C’ye soğutunuz. 

 Sabit tartıma getirilmiĢ kurutma 

kaplarını tartınız. 

 Kurutma kaplarını etüvde 100± 2 °C’de 

1,5–2 saat kurutunuz. 

 Desikatörde oda sıcaklığına kadar 

soğutup tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Kurutma kabına 3–4 ml numune 

koyarak tartınız. 

 

 Uygun ölçekte pipet kullanarak süt 

numunesini kaba aktarınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı, 0,1 mg duyarlıkta yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Süt konulan kabı, kapaksız olarak 

kaynar su banyosu üzerine yerleĢtirerek 

bekletiniz. 

 Süt ince, kuru ve çatlak bir zar hâline 

gelinceye kadar kaynar su banyosunda 

bekletiniz. 

 Kurutma kabını etüve yerleĢtirip 100± 

2 ºC’de 2,5 saat kurutunuz. 

 

 Kurutma sıcaklığına ve süresine 

uymayı unutmayınız. 

 Kurutma kabını desikatöre alarak 

soğutunuz. 

  

 Kurutma kaplarını maĢa ile tutunuz. 

 Desikatörde oda sıcaklığına kadar 

soğutunuz. 

  Kurutma kabını hassas terazide 

tartınız. 

 

 Kurutma kaplarını maĢa ile tutunuz. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Tartımı 0,1 mg duyarlıkta yapınız. 

 Kurutma kaplarını tekrar etüve alarak 

100± 2 °C’de 1 saat daha kurutup 

desikatörde soğutarak tartınız. 

 Ġki tartım arasındaki fark 0,5 mg’dan 

fazla ise tekrar kurutunuz. 

 Formülden sonucu hesaplayınız. 
 Tartımlarda bulunan değerleri formülde 

yerine yerleĢtirerek sonucu bulunuz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütte kuru madde tayinin amaçlarından değildir? 

A) Sütün hacmini ölçme 

B) Hile amacıyla süte su katılmasını belirleme 

C) Ürünlere iĢlemeye uygunluğu belirleme 

D) BileĢim zenginliğini belirleme 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sütte kuru madde tayininde kullanılan araç gereçlerdendir? 

A) Süzme düzeneği  

B) Laktodansimetre  

C) Desikatör  

D) Mezür 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinin sütteki toplam kuru madde miktarı üzerine etkisi yoktur? 

A) Laktasyon 

B) Hayvanın yaĢı 

C) Sütten çekilen maddeler 

D) Sütün süzülmesi 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi sütte kuru madde tayininde yapılan bir iĢlemdir? 

A) Tartılan pamuk diski süzme düzenine yerleĢtirmek 

B) Süt örneğini bir mezüre, mezürün ¾’ü doluncaya kadar aktarmak 

C) Süt numunesini iyice karıĢtırarak homojenize etmek 

D) Miktarı miligram olarak formülden hesaplamak 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. (   ) Sütteki toplam kuru madde miktarına süte yapılan hilelerde (su katılması, yağı 

alınması gibi) etki etmektedir. 

 

6. (   ) Sütte kuru madde tayininde numune etüvde 100± 2 °C’de kurutulur. 

 

7. (   ) Kuru madde miktarı üzerine mevsim etki etmez. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütün kuru maddesinde en çok bulunur? 

A) Yağ 

B) Protein 

C) Laktoz 

D) Mineral maddeler 

 

2. AĢağıdaki enzimlerden hangisi pastörize edilmiĢ sütlerde bulunmaz? 

A) Katalaz 

B) Fosfataz 

C) Peroksidaz 

D) Lipaz 

 

3. AĢağıdaki analizlerden hangisinde pamuk disk kullanılır? 

A) Kuru madde tayini 

B) Kirlilik miktarı tayini 

C) Özgül ağırlığı tayini 

D) Hiçbiri 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi laktodansimetre ile ölçülür? 

A) Özgül ağırlık 

B) Kütle 

C) Hacim 

D) Kuru madde 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi bir süt proteini değildir? 

A) Kazein 

B) Laktoalbümin 

C) Laktoglobülin 

D) Gluten 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi sütte numune alma ile ilgili doğru bir ifade içermektedir? 

A) Numune kabının çok büyük olması gerekir. 

B) Numunenin konulduğu kaplar, etiket yapıĢtırmaya uygun olmalıdır. 

C) Mikrobiyolojik analizler için numuneler taĢınırken soğutulmamalıdır. 

D) Numune alınırken süt karıĢtırılmamalıdır. 

 
7. AĢağıdakilerden hangisi ekstra sütlerin TS 1018’e göre kirlilik miktarını ifade eder? 

A) En az 3 mg 

B) En çok 5 mg 

C) En çok 3 mg  

D) En az 8 mg 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. AĢağıdakilerden hangisi duyusal kontrollerle belirlenemez? 

A) Renk 

B) Tat ve koku 

C) Kıvam 
D) Özgül ağırlık 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

9. (   ) Peroksidaz enzimi kaynatılmıĢ ve sterilize edilmiĢ sütlerde görülmez. 

 

10. (   ) Sütlerde kimyasal ve mikrobiyolojik analizler için numune alma Ģekli aynıdır. 

 

11. (   ) Özgül ağırlık, sütlere hile yapılıp yapılmadığını tespitte tek baĢına yeterli değildir. 

 

12. (   ) Sabah ve akĢam sağımları sütün özgül ağırlığını etkilemez. 

 

13. (   ) Sütte kirlilik tayininde pamuk disk etüvde 100±2 °C’de kurutulur. 

 

14. (   ) Lipaz enzimi taze sütte bulunur. 

 

15. (   ) Hayvan süt proteinlerinin % 80-85’i bir süt proteini olan laktoglobülindir. 

 

16. (   ) Süt yağının süt ürünlerinin ekonomik değerini artırmada önemi büyüktür. 

 

17. (   ) Laktasyon sonu sütünün kıvamı normal sütlerden daha düĢüktür.  

 

18. (   ) Normal süt, porselen beyazı rengindedir. 

 

19. (   ) Süte su katılıp katılmadığını belirlemek, özgül ağırlık tayininin amaçlarından 

biridir.  

 

20. (   ) Sütün yağı alındığında veya yağsız süt katıldığında özgül ağırlık yükselir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ 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 baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARI 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 laktoz 

5 oksijen, azot 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 C 

4 0,2 

5 boyun 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 D 

3 B 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 YanlıĢ 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖNE 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 C 

3 D 

4 C 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

RĠLEN K 

 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 B 

3 B 

4 A 

5 D 

6 B 

7 C 

8 D 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

11 Doğru 

12 YanlıĢ 

13 Doğru 

14 YanlıĢ 

15 YanlıĢ 

16 Doğru 

17 YanlıĢ 

18 Doğru 

19 Doğru 

20 Doğru 
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