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AÇIKLAMALAR 
KOD 524LT0034 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri  

DAL/MESLEK Tarım Laboratuvarı /Tarım Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Süt Analizleri – 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül; süt analizlerinden asitlik, yağ ve konservatif 

madde tayinleri ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenme 

materyalidir.   

SÜRE 40/16 

ÖN KOġUL “Volümetrik Analiz ĠĢlemleri”  modülünü baĢarmıĢ olmak 

YETERLĠK Süt analizleri yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç   
Gerekli ortam sağlandığında standardına uygun olarak 

sütlerde asitlik, yağ ve konservatif madde tayinleri 

yapabileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Sütlerde asitlik tayini yapabileceksiniz. 

2. Sütlerde yağ tayini yapabileceksiniz. 

3. Sütlerde konservatif madde tayini yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, internet, bireysel 

öğrenme ortamları vb. 

 

Donanım: Gerber santrifüjü, etüv, su banyosu, bütirometre, 

erlen, pipet, büret, beher, damlalık, puar, deney tüpü, 

fenolftalein indikatörü, 0,1 N NaOH çözeltisi, sülfürik asit, 

amil alkol, % 96’lık etil alkol, % 1’lik rozalik asit çözeltisi, 

%5’lik potasyum iyodür çözeltisi, %2’lik niĢasta çözeltisi, 

hidroklorik asit, yoğurt mayası, 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 ancak her aĢamada 

yapılacak kontrollerle mümkün olacaktır.  

 

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

kullanılmasıdır. 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 sütlere; 

sütün taze ve normal olup olmadığının; ısıl iĢleme uygunluğunun; tüzük, standart ve gıda 

kodeksine uygun olup olmadığının belirlenmesi amacıyla çeĢitli test ve analizler 

yapılmaktadır.  

 

Bu modülü tamamladığınızda sütlerde standardına uygun olarak 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 sütte asitlik tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sütlerde asitlik tayin metotlarını araĢtırınız. 

 Çevrenizde bulunan laboratuvarları ziyaret ederek sütte asitlik tayinin yapılıĢını 

gözlemleyiniz. 

 Farklı türdeki hayvan sütlerinin asitlik derecelerini karĢılaĢtırınız. 

 

1. SÜTTE ASĠTLĠK TAYĠNĠ 
 

1.1. Amacı ve Önemi 
 

Yeni sağılan taze süt, asidik reaksiyon gösterir. Buna ilk asitlik veya doğal asitlik 

denir. Ġlk asitliğin kaynağı sütte bulunan kazein, fosfatlar, sitratlar, erimiĢ hâldeki CO2 ve 

albümindir. Ayrıca hayvanın türü, ırkı, yaĢı, laktasyon dönemi, hastalıklar, bileĢimi sütün ilk 

asitliği üzerinde etkilidir.  

 

Süt, ilk asitliğini uzun süre koruyamaz. Sağım koĢulları nedeniyle mikroorganizmalar 

çeĢitli yollarla süte bulaĢır. Süt, bulaĢan mikroorganizmalar için çok iyi bir besin kaynağı ve 

üreme ortamıdır. Özellikle süt asidi bakterileri, salgıladıkları enzimlerle laktozu parçalayarak 

enerji ve laktik asit oluĢturur. Laktik asit, sütün asitliğinin artmasına neden olur. Bu yolla 

oluĢan asitliğe geliĢen asitlik denir. Analizlerle belirlenen asitlik bu iki asitliğin toplamıdır. 

 

Sütte asitlik tayini; 

 Sütün taze ve normal olup olmadığını, 

 Sütün ısıl iĢleme uygun olup olmadığını, 

 Nötralize edici madde ilave edilip edilmediğini, 

 Tüzük, standart ve gıda kodeksine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılır. 

 

Süte uygulanan ısıl iĢlemler ve katılan bazı kimyasal maddeler sütün asitliğini 

değiĢtirir. Örneğin; süt ısıtıldığında veya süte su katıldığında asitlik düĢerken yüksek 

sıcaklıklarda uzun süre ısıtılan veya formalin katılan sütlerde ise asitlik artar.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Süt asitliğinin belirlenmesinde farklı metotlar vardır. Bu metotlar Ģunlardır: 

 Kaynatma 

 Alkol denemesi 

 Turnusol muayenesi 

 Alizarol denemesi 

 Kırmızı-alkali denemesi 

 pH ölçümü 

 Titrasyon 

 Soxhlet_Henkel (SH) metodu 

 Thörner metodu 

 % Süt asidi metodu 

 

Bu modülde % süt asidi metoduna göre titrasyonla asitliğin belirlenmesi anlatılacaktır.  

 

1.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Erlen 

 Pipet 

 Büret 

 

   

                   Resim 1.1: Erlen                                               Resim 1.2: Büret 

 

1.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Fenolftalein indikatör çözeltisi (%1’lik, m/v): 1g fenolftalein 50 ml % 95’lik etil 

alkolde çözündürülür ve saf su ile hacmi 100 ml’ye tamamlanır. 

 

 0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi 
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1.4. YapılıĢı 
 

% süt asidi metoduna göre asitliğin belirlenmesi, belirli bir miktar numunenin 

fenolftalein indikatörüne karĢı 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilip titrasyonda harcanan 

NaOH miktarından asitliğin hesaplanması esasına dayanır. Analiz yapılırken; 

 Öncelikle süt numunesi iyice karıĢtırılarak homojenize edilir. 

 Ġyice karıĢtırılmıĢ süt numunesinden pipetle 25 ml alınıp darası alınmıĢ bir 

erlene boĢaltılır.  

 Erlen, hassas terazide tartılarak numunenin kütlesi tespit edilir (m).  

 Üzerine 1 ml fenolftalein indikatör çözeltisi ilave edilip karıĢtırılır. 

 0,1 N NaOH çözeltisi ile açık pembe renk oluĢuncaya kadar titre edilerek 

harcanan NaOH miktarı (V) kaydedilir. Titrasyonda oluĢan açık pembe renk 5 

saniye süre ile kalıcı olmalıdır. 

 Titrasyonda harcanan NaOH miktarından aĢağıdaki formülle % asitlik, laktik 

asit (süt asiti) cinsinden hesaplanır. 

 

                   f x N x V x 0,090 x 100 

% Asitlik = ——————————— 

                  m 

 

f:   NaOH çözeltisinin faktörü 

N:  NaOH çözeltisinin normalitesi 

V:  Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisinin hacmi, ml 

0,090: Laktik asitin mili eĢdeğer gramı 

m: 25 ml numunenin kütlesi, g 

 

Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt Ve Isıl ĠĢlem GörmüĢ Ġçme Sütleri Tebliği’ne göre çiğ 

sütlerde asitlik (% süt asidi olarak, m/v) aĢağıdaki değerler arasında olmalıdır. 

 

 Ġnek sütü  0,135 – 0,20 

 Koyun sütü  0,16 – 0,35 

 Keçi sütü  0,15 – 0,28 

 Manda sütü  0,14 – 0,22 

 

Bulunan % asitlik miktarı gerekirse hesaplama yoluyla SH (Soxhlet-Henkel) asitlik 

derecesine aĢağıdaki formül kullanılarak dönüĢtürülebilir.  

 

SH Asitlik Derecesi = 4 x  0,1 x V x f / 0,25 
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UYGULAMA  FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak % süt asidi metoduna göre 

titrasyonla sütte asitlik tayini yapınız. 

 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Erlen, pipet, büret, fenolftalein indikatörü, 

0,1 N NaOH çözeltisi, süt numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Araç gereçlerin temizliğine ve kuru 

olmasına özen gösteriniz. 

 Süt numunesini çalkalayarak homojenize 

ediniz. 
 Numuneyi yeterli süre çalkalayınız. 

 Uygun hacimde bir erlen alarak hassas 

terazide tartıp darasını belirleyiniz. 

 25 ml numune alarak erlene aktarınız. 

 Erleni tekrar hassas terazide tartarak 

numunenin kütlesini hesaplayınız. 

 

 250 ml’lik erlen kullanınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Numuneyi aktarmak için pipet 

kullanınız. 

 Üzerine 1ml fenolftalein indikatörü 

ekleyiniz. 

 

 Ġndikatörü kenardan sızdırmadan 

direkt numunenin üzerine ekleyiniz. 

 Numuneyi çalkalayarak indikatörle 

karıĢmasını sağlayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

7 

 

 Numuneyi 0,1 N NaOH ile titre ediniz.  

 

 Titrasyon kurallarına uyunuz. 

   Renk pembe olunca titrasyonu 

sonlandırınız. 

 

 Titrasyonu kısa sürede tamamlamaya 

özen gösteriniz. 

 OluĢan pembe rengin en az 5 saniye 

kalıcı olmasına dikkat ediniz. 

 Harcanan NaOH miktarını kaydediniz. 

 

 Okuma yaparken göz ile okunacak 

çözelti seviyesinin aynı seviyede 

olmasına dikkat ediniz. 

 NaOH miktarını ml olarak kaydediniz. 

  Formül yardımı ile % asitliği hesaplayınız.  Hesaplamaları dikkatli yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütte asitlik tayinin amaçlarından değildir? 

A) Sütün ısıl iĢleme uygun olup olmadığını belirlemek 

B) Sağımdan sonra sütün uygun Ģartlarda saklanıp saklanmadığını belirlemek 

C) Nötralize edici madde ilave edilip edilmediğini belirlemek 

D) Sütün özgül ağırlığını belirlemek 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sütte asitlik tayininde kullanılan çözeltilerdendir? 

A) 0.1 N HCl   

B) 0.1 N NaOH   

C) 1 N HCl   

D) 1 N NaOH   

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

3. Yeni sağılan normal taze süt, asidik reaksiyon gösterir buna .......... asitlik denir.  

 

4. Süt asidi bakterileri, salgıladıkları enzimlerle laktozu parçalayarak .............asit 

oluĢmasına sebep olur. 

 

5. % süt asidi metoduna göre titrasyonla asitlik tayininde indikatör olarak .................... 

çözeltisi kullanılır. 

 

6. % süt asidi metoduna göre titrasyonla asitlik tayininde numune 0,1 N ................. 

çözeltisi ile titre edilir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

7. (   ) Yeni sağılan normal taze süt, asit reaksiyon gösterir.  

 

8. (   ) Yüksek sıcaklıklarda uzun süre ısıtılan sütlerde asitlik düĢer.  

 

9. (   ) Süte su katılması, asitliğin artmasına sebep olur.  

 

10. (   ) Sütte asitlik tayin metotlarından biri de kaynatmadır. 

 

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 sütte yağ tayini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Sütte yapılan yağ tayin yöntemlerini araĢtırınız. 

 Gerber yöntemiyle sütte yağ tayininde yapılan hataları araĢtırınız. 

 

2. SÜTTE YAĞ TAYĠNĠ 
 

2.1. Amacı ve Önemi  
 

Yağ oranının belirlenmesi süt analizleri içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Bunun 

nedenleri süt yağı oranın çok değiĢik olması; süt serumunda emülsiyon hâlinde bulunduğu 

için kolayca ayrılması; sütün değerli bir bileĢeni olması; gıda kodeksi, gıda tüzük ve gıda 

standartlarında bir kalite ölçütü olarak ele alınması Ģeklinde sıralanabilir. 

 

Süt yağı oranının belirlenmesi; süt toplama merkezlerinde, süt fabrikalarında, 

mandıralarda, kontrol laboratuvarlarında ve üretim çiftliklerinde sık sık yapılan bir analizdir.  

Sütün yağ oranı; sütün standartlara uygun olup olmadığının, süte hile yapılıp yapılmadığının 

belirlenmesi, süt alım satımında fiyat takdiri, sütün çeĢitli ürünlere iĢlenmesi sırasında 

üründeki yağ oranının ayarlanabilmesi için yaygın olarak kullanılır. 

 

Formaldehit katılmıĢ sütlerde; formaldehit kazeinin yapısındaki aminoasitlerle 

birleĢerek deriĢik sülfürik asit çözeltisinin bile çözemediği bileĢikler oluĢturduğu için yağ 

tayini yapmak oldukça güçtür. Bu nedenle yağ tayini yapılacak sütlerde öncelikle 

formaldehit araması yapılmalıdır.  
 

Sütte yağ tayininde;  

 Gerber metodu,  

 Babcock metodu,  

 Milko-Tester metodu  gibi farklı metotlar uygulanabilmektedir. 

  

Bu modülde en yaygın olarak kullanılan Gerber metodu anlatılacaktır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Pipet 

 Su banyosu 

 Gerber santrifüjü: Özel bir santrifüjdür. Bütirometrelerin yerleĢtirilmesine 

uygun tablası vardır. Tablada bütirometrelerin konması için sayıları değiĢebilen 

(4-36 adet) yuvalar vardır. Tablanın üstünde bir kapak, bazılarında bütirometre 

kırılması durumunda dökülen asitten koruması amacıyla emniyet için ikinci bir 

Ģeffaf kapak vardır. Farklı çeĢitleri mevcut olup ısıtmalı olanları da vardır. 

Kullanımı esnasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

 Cihaz, sarsıntısız çalıĢmasını sağlamak için sarsıntısız ve düz bir zemine 

yerleĢtirilmelidir. 

 Bütirometreler her zaman çift sayıda olmalı ve cihazda karĢılıklı yuvalara 

konmalıdır. 

 Cihaz tamamen durmadan kapağı açılmamalıdır. 

 

 
 

Resim 2.1: Gerber santrifüjü 

 

 Bütirometre: Bütirometreler süt ve süt ürünlerinin içerdiği yağ miktarını tayin 

etmede kullanılan bir ucu açık özel Ģekilli cam tüplerdir. Üzerinde taksimat 

çizgileri vardır. Bu çizgiler bütirometre içine konan sütteki yağı ağırlık olarak 

gösterir. Taksimat çizgileri 10 eĢit kısma bölünmüĢ olup yağ miktarını % 0,1 

hassasiyetle belirlemek mümkündür. Farklı süt ürünlerinin yağ oranının 

belirlenmesinde o ürün için geliĢtirilmiĢ bütirometreler kullanılmaktadır. 
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Resim 2.2: Bütirometre 
 

2.3. Kullanılan Kimyasal ve Çözeltiler 
 

 Sülfürik asit: Süt için yoğunluğu d=1,82 g/ml olan % 90’lık H2SO4 

 Amil alkol: Saf ve 20 °C de yoğunluğu 0,812–0,818 g/ml olmalıdır. 

 

2.4. YapılıĢı 
 

Gerber metodu ile yağ tayini, yağ hariç sütün diğer bileĢenlerini sülfürik asit 

yardımıyla parçalayıp açığa çıkan yağı amil alkol vasıtasıyla berrak hâle getirerek miktarının 

belirlenmesi esasına dayanır. Analiz yapılırken; 

 

 Öncelikle süt numunesi iyice karıĢtırılarak homojen hâle getirilir. Sütün 

yaklaĢık 20 °C civarında olmasına dikkat edilmeli, süt kaymak bağlamıĢsa 40 

°C’ ye kadar ısıtılıp karıĢtırılmalı daha sonra 20 °C’ye kadar soğutulmalıdır. 

 

 Bütirometrenin içerisine 10 ml % 90’lık sülfürik asit (d=1.82 g/ml) konur. Asit 

çözeltisi bütirometreye konurken bütirometrenin boğaz kısmına bulaĢma 

olmamalı ve içinde hava kabarcıkları kalmamalıdır. Üzerine yavaĢça 11 ml 

numune konur. Numune, asit üzerinde bir tabaka oluĢturacak ve asitle 

karıĢmayacak Ģekilde sızdırılarak ve bütirometre boynu ıslatılmayacak Ģekilde 

konur. Bütirometreye son olarak berraklaĢmayı sağlaması için 1 ml amil alkol 

eklenir ve tıpası kapatılır. Amil alkol eklenirken de bütirometrenin ağız kısmına 

bulaĢtırılmamasına, amil alkolün yavaĢça sızdırılarak ilave edilmesine özen 

gösterilmelidir. Bütirometreye konan süt, asit ve amil alkolle karıĢmamalı; 

tabaka teĢkil etmelidir.  

 

 Daha sonra bütirometre alt-üst edilerek asidin numuneyi yakması sağlanır. 

Numunedeki yağ, böylece serbest duruma geçer. Numunenin rengi tamamen 

kahverengiye dönene kadar çalkalama iĢlemine devam edilir. KarıĢtırma 

sırasında bütirometrede oluĢan basınç nedeni ile lastik tıpa atabilir. Dikkatli 

olunmalı ve tıpa yavaĢça gevĢetilerek içerideki basınç alınmalıdır. Çalkalama 

sırasında lastik tıpa karĢı tarafa gelecek Ģekilde tutulmalı, çalkalama esnasında 

ısı açığa çıktığı için dikkat edilmelidir.   
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 Çalkalama iĢlemi tamamlandıktan sonra bütirometreler Gerber santrifüjüne 

yerleĢtirilerek 1200 devir/dakika hızda 5 dakika santrifüj edilir. Bütirometreler 

taksimatlı kısımlarını yukarı gelecek Ģekilde yerleĢtirilmelidir. Ayrıca 

bütirometreler mutlaka karĢılıklı olarak yerleĢtirilmeli, numune tek ise dengeyi 

sağlamak için karĢısına içi su dolu bir bütirometre yerleĢtirilmelidir.  

 

 Santrifüjleme sonunda yağ hafif olduğu için bütirometrenin taksimatlı kısmında, 

ağır olan diğer kısımlar ise altta toplanacak Ģekilde ayrılır. Bütirometre 65 

°C’deki su banyosunda taksimatlı kısmı yukarı gelecek Ģekilde 5 dakika (en az 

3, en çok 10 dakika) bekletildikten sonra okuma yapılır. Bütirometre tamamen 

suya daldırılmıĢ olmalıdır. Isıtma düzeneği olan santrifüjlerde bütirometrenin su 

banyosunda ısıtılmasına gerek yoktur, santrifüjden sonra hemen okuma yapılır. 

 

 
 

Resim 2.3: Su banyosu 
 

 Okuma esnasında bütirometrenin lastik tıpası ile oynamak suretiyle yağın alt 

düzeyinin “0” (sıfır) çizgisine gelmesi sağlanır. Bütirometre skalasında biriken 

yağın üst düzeyi okunur ve numunenin % yağ miktarı belirlenir. Okunan yağ 

yüzdesi 100 g örnekteki gram yağı verir. Okuma iĢlemi, 10 saniye içinde 

yapılmalıdır. Okuma yapılırken skalada biriken yağ berrak olmalıdır. Yağın 

köpüklü, yanık ve tortulu olması analizin hatalı yapıldığını gösterir.  

 

 Her numune için mutlaka paralel çalıĢılmalı ve paraleller arasındaki fark en 

küçük taksimatın gösterdiği değerin yarısından çok olmamalıdır.     

 

Analiz, tamamlanır tamamlanmaz bütirometreler asidin etkisinden korumak için ayrı 

bir kaba boĢaltılmalı ve sıcak su içinde bir süre bırakıldıktan sonra soğuk su ile 

çalkalamalıdır. Eğer böyle yapılmazsa soğuyan yağ, bütirometrenin boyun bölümüne bulaĢır 

ve temizlenmesi güçleĢir. Bu durumlarda, bütirometreleri sodalı sıcak su içinde bekletmek ve 

birkaç kez yıkamak gerekir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte Gerber metoduyla yağ 

tayini yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Gerber santrifüjü, bütirometre, pipet, su 

banyosu, % 90’lık sülfürik asit (d=1.82 g/ml), amil alkol, süt numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

  Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlayınız. 

 Araç gereçlerin temizliğine ve kuru 

olmasına özen gösteriniz. 

 Süt numunesini homojenize ediniz. 

 Süt numunesinin sıcaklığının yaklaĢık 20 

°C civarında olmasına dikkat ediniz. 

 Süt kaymak bağlamıĢsa su banyosunda 

40 °C’ye kadar ısıtıp karıĢtırınız ve 20 

°C’ye kadar soğutunuz. 

 Köpürmeye meydan vermeden elle 

çalkalayarak iyice karıĢtırınız. 

  Bütirometreye 10 ml sülfürik asit 

koyunuz. 

 

 Bütirometrenin soğuk olmamasına dikkat 

ediniz. Gerekirse su banyosunda 

ısınmasını sağlayınız.  

 Butirometreleri ağızları yukarı gelecek 

Ģekilde taĢıyıcılara yerleĢtiriniz. 

 Dispenser, pipet veya uygun bir hacim 

ölçüm aracı kullanınız. 

 Puar kullanınız ağızla pipetleme 

yapmayınız. 

 % 90’lık sülfürik asit çözeltisi  (d=1,82 

g/ml) kullanınız. 

 Sülfürik asidin etrafa dökülmemesine 

dikkat ediniz. 

 Sülfürik asidi bütirometreye koyarken 

boyun kısmına bulaĢma olmamasına ve 

içinde hava kabarcıkları kalmamasına 

dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Üzerine 11 ml numune koyunuz.   

 

 Pipetin ucunu bütirometrenin iç çeperine 

dayayıp numuneyi sızdırarak yavaĢça 

boĢaltınız. 

 Bütirometrenin boyun kısmına numune 

bulaĢtırmayınız. 

 Sütün asit ile karıĢmadan ayrı bir tabaka 

hâlinde kalmasına dikkat ediniz. 

 Üzerine 1 ml amil alkol ilave ediniz. 

 

 1 ml’lik pipet kullanınız. 

 Pipetin ucunu bütirometrenin iç çeperine 

dayayıp amil alkolü sızdırarak yavaĢça 

boĢaltınız. 

 Bütirometrenin boyun kısmına amil alkol 

bulaĢtırmayınız. 

 Bütirometrenin tıpasını kapatıp alt-üst 

ederek asitin numuneyle karıĢmasını 

sağlayınız. 

 

 Çalkalama sırasında bütirometreyi tıpa 

karĢı tarafa gelecek Ģekilde tutunuz. 

 Çalkalama sırasında tıpayı yavaĢça 

gevĢeterek içerdeki basıncı almayı 

unutmayınız.  

 Çalkalama esnasında ısı açığa çıktığı için 

bütirometreyi bir bezle veya yanmaz 

eldivenle tutunuz. 

 Numunenin rengi tamamen kahverengiye 

dönene kadar çalkalama iĢlemine devam 

ediniz. 

 Bütirometreyi santrifüje yerleĢtiriniz. 

 

 Bütirometreleri taksimatlı kısımlarını 

yukarı gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Bütirometreleri karĢılıklı yerleĢtiriniz.  

 Numune tek ise santrifüjde dengeyi 

sağlamak için içi su dolu ikinci bir 

bütirometre yerleĢtirmeyi unutmayınız. 



 

15 

 

 Numuneyi 1200 devirde 5 dakika 

santrifüj ediniz. 

 

 Santrifüjün sarsıntısız ve düz bir 

zeminde olduğunu kontrol ediniz. 

 Santrifüj hızlı dönerken tabla kenarına 

elle basarak durdurmaya çalıĢmayınız. 

 Santrifüj ısıtıcılı değilse bütirometreyi 

65–70 °C’deki su banyosunda 5 dakika 

bekletiniz. 

 

 Bütirometrenin taksimatlı kısmı yukarı 

gelecek Ģekilde yerleĢtiriniz. 

 Butirometrenin tamamen suya 

daldırılmıĢ olmasına dikkat ediniz. 

 Bütirometrenin skalasından yağ miktarını 

okuyunuz. 

 

 Santrifüj iĢlemi biter bitmez veya su 

banyosundan alınır alınmaz okumayı 

hemen yapınız. 

 Bütirometrenin lastik tıpası ile oynamak 

suretiyle yağın alt düzeyinin sıfır 

çizgisine gelmesini sağlayınız. 

 Bütirometrenin skalası üzerinde yağın 

üst düzeyini okuyunuz. 

 Analiz sonunda okuma yapılırken 

skalada biriken yağın berrak olmasına 

dikkat ediniz. 

 Okunan değeri 100 g sütte gram yağ 

miktarı olarak kaydediniz. 

 Paraleller arasındaki farkın en küçük 

taksimatın gösterdiği değerin yarısından 

çok olmamasına dikkat ediniz.    
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME  
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütte yağ tayinin amaçlarından değildir? 

A) Süte yapılan hilelerin belirlenmesi 

B) Alınan ve satılan sütlerde fiyat belirlemesi 

C) Sütün standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi 

D) Süt yağının kalitesinin belirlenmesi 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi sütte yağ tayininde yapılan bir iĢlemdir? 

A) Bütirometrenin içerisine önce 10 ml amil alkol konur.  

B) Bütirometreye son olarak 1 ml sülfürik asit eklenir.  

C) Numunenin rengi tamamen maviye dönene kadar çalkalama iĢlemine devam edilir. 

D) Bütirometre 1200 devir/dakika hızla çalıĢan santrifüjde 5 dakika santrifüj edilir. 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sütte yağ tayinin doğru yapıldığını gösterir? 

A) Yağ sütununun berrak olması 

B) Yağ sütununun köpüklü olması 

C) Yağ sütununun yanık olması 

D) Yağ sütununun tortulu olması 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 
4. Sütte yağ tayininde bütirometreye ilk önce 10 ml ................................ konur. 

 

5. Sütte yağ tayininde ........ ml numune kullanılır.  

 

6. Sütte yağ tayininde bütirometreler ............ santrifüjünde santrifüj edilir.  

 

7. Sütte yağ tayininde okuma yapılırken skalada biriken yağ ............. olmalıdır.  

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

8. (   ) Sütte yağ tayininde numune, asitle karıĢmayacak Ģekilde sızdırılarak konur.  

 

9. (   ) Yağ tayininde paraleller arasındaki fark en küçük taksimattan çok olmalıdır.  

 

10. (   ) Sütte yağ tayininde çalkalama esnasında bütirometrede oluĢan basınç, tıpa yavaĢça 

gevĢetilerek alınmalıdır.  

 

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 konservatif madde 

tayini yapabileceksiniz. 

 

 

 

 
 Süte katılan konservatif maddeleri araĢtırınız.  

 Sütte konservatif madde tayin metotlarını araĢtırınız. 

 

3. SÜTTE KONSERVATĠF MADDE TAYĠNĠ 
 

3.1. Konservatif Madde Tayininin Amacı ve Önemi 
 

Süt, dayanıksız bir gıda maddesi olup kısa sürede bozulabilmektedir. Bu nedenle 

yasak olmasına rağmen sütün dayanma süresini uzatmak, kalitesi bozulmuĢ sütleri kaliteli 

gibi göstermek veya normal görünüm kazandırmak amacıyla bazı koruyucu (konservatif) 

maddeler katılabilmektedir.  

 

Sütlerde kullanımı yaygın olan koruyucu maddelerin baĢında; 

 Hidrojen peroksit,  

 Potasyum dikromat,  

 Formaldehit,  

 Sodyum karbonat,  

 Salisilik asit, 

 Borik asit 

 

gelmektedir. Bu maddeler insan sağlığı için zararlı olduğu gibi kaliteli süt ürünleri üretimini 

de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle koruyucu madde ilavesi yoluyla yapılan 

hilelerin tespit edilmesi gerekir.  

 

Sütlerde yukarıda belirtilen koruyucu maddelerin dıĢında bazen antibiyotik, deterjan, 

dezenfektan gibi maddelerin kalıntılarına da rastlanmaktadır. Antibiyotikler genellikle 

hayvan hastalıklarının tedavisinde kullanılarak süte geçmekte, deterjan ve dezenfektan 

madde kalıntıları ise temizlik ve dezenfeksiyon sırasında yeterli durulama yapılmaması 

durumunda süte bulaĢmaktadır. Bu maddeler, mikroorganizmaların üzerinde inhibitör etki 

yaparak mikroorganizmaların geliĢmesini engellemekte ve sütlerin iĢlenmesi sırasında 

problemler yaĢanmasına sebep olmaktadır. Sütlerde bu gibi kalıntılar bulunmamalıdır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.2. Konservatif Madde Tayin Metotları 
 

Sütlere ilave edilen koruyucu maddelerin ve antibiyotik, deterjan gibi kalıntıların 

tespit edilmesinde her biri için geliĢtirilmiĢ farklı pratik testler vardır. Burada en yaygın 

olarak kullanılan karbonat testi, wodes testi, formaldehit testi ve inhibitör testi anlatılacaktır. 

 

3.2.1. Karbonat Testi 
 

Karbonatlar, özellikle sıcak yaz aylarında sütlerin herhangi bir ürüne iĢlenmeden 

kesilmesini engellemek amacıyla süte katılır. Bu amaçla en çok sodyum bikarbonat 

(NaHCO3) kullanılmaktadır. Karbonat katılan sütlerde pıhtılaĢma gecikmekte, peynir üretimi 

için katılan kültürden beklenen asitlik düzeyi sağlanamamaktadır. Sütlerde karbonat bulunup 

bulunmadığının belirlenmesi amacıyla karbonat testi uygulanmaktadır. 

 

 Kullanılan araç gereçler 

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Damlalık 

 

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 

 Etil alkol (% 96’lık) 

 %1’lik rosalik asit çözeltisi 

 

 YapılıĢı: Süt numunesi iyice karıĢtırılarak homojenize edilir. Bir deney tüpü 

içine 5 ml süt ve 5 ml % 96’lık etil alkol konur. Üzerine %1’lik rosalik asit 

çözeltisinden 2–3 damla damlatılır ve karıĢtırılır. OluĢan renk, kontrol edilir. 

Karbonat katılmıĢ sütlerde gül kırmızısı, karbonat katılmayan sütlerde ise 

kahverengimsi bir renk oluĢur. 

 

 
 

Resim 3.1: Karbonat katılan ve katılmayan numunelerde oluĢan renkler  
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3.2.2. Wodes Testi 
 

Sütlere yapılan hilelerden biri de beyazlatıcı ve mikroorganizmalar üzerine öldürücü 

etkileri nedeniyle hidrojen peroksit, klorid gibi okside edici maddelerin katılmasıdır. Bunlar 

da sütlere katılması yasak olan maddeler olup wodes testi ile sütte bulunup bulunmadığı 

kontrol edilmektedir. 

 

 Kullanılan araç gereçler 

 Deney tüpü veya erlen 

 Pipet 

 Puar  

 

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 

 % 5’lik potasyum iyodür çözeltisi  

 % 2’lik niĢasta çözeltisi 

 HCl 

 

 YapılıĢı: 10 ml süt 50 ml’lik deney tüpüne veya erlene konur. Üzerine 1 ml % 

5’lik potasyum iyodür çözeltisi eklenir. Üzerine 19 ml % 2’lik niĢasta çözeltisi 

ilave edilir. Çözeltiler, kabın kenarından sızdırılarak ilave edilmeli ve ilave 

edildikten sonra ters yüz edilerek karıĢtırılmalıdır. KarıĢtırmadan sonra 10 ml 

saf HCl ilave edilir, ağzı kapatılır ve tüp ters-düz edilerek karıĢtırılır. HCl 

ilavesinden sonra 3 dk. içinde numunenin rengi mavimsi siyaha dönerse sütte 

hidrojen peroksit veya klorid var demektir.  

 

3.2.3. Formaldehit Testi 
 

Sütte yapılan hilelerden biri de süte formaldehit katılmasıdır. Sütün asitliğinin 

yükselmesini ve kesilmesini (pıhtı oluĢumunu) engellediği için formaldehit katılmaktadır. 

Sütte varlığı formaldehit testiyle belirlenir. 

 

 Kullanılan araç gereçler 

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Puar  

 

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 

 Sülfürik asit 

 

 YapılıĢı: GeniĢ ağızlı bir deney tüpüne 10 ml süt konur. Üzerine tüpün 

kenarından sızdırılarak numune hacminin yarısı kadar kesif sülfürik asit konur. 

Süt ve asit karıĢtırılmadan dipte bir tabaka oluĢur. Süt ve asidin birleĢtiği yerde 

mavi veya menekĢe renkli bir halka meydana gelirse formaldehitin olduğuna 

karar verilir. 
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3.2.4. Ġnhibitör Testi 

 

Bulunduğu ortamda mikroorganizma faaliyetlerini engelleyen veya yavaĢlatan 

maddelere inhibitör, yaptıkları etkiye de inhibitör etki denir. Antibiyotikler, deterjan ve 

dezenfektan gibi maddeler sütte inhibitör etki gösterir. Sütlerde asitliği geliĢtirici bakterilerin 

geliĢmesini engellediklerinden bu sütlerden yoğurt, peynir üretilmesini de engeller. Ayrıca 

bu maddeler sadece teknolojik açıdan sakınca yaratmakla kalmaz, tüketildiği takdirde insan 

sağlığını da bozabilir. 

 

Ġnhibitör madde testi, Ģahit ve numunenin yoğurt kültürü ile aĢılanıp yeterli süre 

inkübe edildikten sonra % asitliklerinin belirlenerek karĢılaĢtırılması esasına dayanır. 

 

 Kullanılan araç gereçler 

 Erlen  

 Deney tüpü 

 Pipet 

 Büret  

 Su banyosu 

 Etüv 

 

 Kullanılan kimyasal ve çözeltiler 

 Yoğurt mayası 

 Fenol ftalein indikatörü 

 0,1 N NaOH çözeltisi  

 

 YapılıĢı: Kontrol edilecek süt ve katkılı olmadığından emin olunan Ģahit 

numuneden 25’er ml alınır. Her ikisi de 90–95 °C’de 15 dakika pastörize edilip 

yaklaĢık 45 °C’ye kadar soğutulur. ġahit ve numuneden 10’ar ml alınıp içine 1–

2 ml (numune ve Ģahit numuneye eĢit miktarda olmak üzere) yoğurt mayası 

ilave edilir. Mayalanan bu sütler etüve yerleĢtirilerek 42–44 °C’de 2–3 saat 

bekletilir. Bu süre sonunda etüvden alınarak pıhtılaĢma kontrolleri yapılır. 

Numune ve Ģahit numunenin pıhtı durumları karĢılaĢtırılır. PıhtılaĢma varsa 

Ģahit numune ile numunenin asitlikleri tespit edilir. Asitlikler arasındaki fark % 

0,2 laktik asitten fazla olursa numunenin içinde inhibitör maddelerden 

(antibiyotik, deterjan kalıntısı vs.) herhangi birinin bulunduğu anlaĢılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte karbonat testi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Beher, pipet, damlalık, % 96’lık etil alkol, 

% 1’lik rozalik asit çözeltisi,  süt numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız. 

 Süt numunesini homojenize ediniz.  Numuneyi elle çalkalayınız. 

 Uygun bir kaba 5 ml numune alınız. 
 Deney tüpü, beher, erlen vb. kullanınız. 

 Numuneyi pipetle alıp aktarınız. 

 Numunenin üzerine 5 ml % 96’lık etil 

alkol ilave ediniz ve karıĢtırınız. 

 

 Pipet kullanınız. 

 Üzerine 2-3 damla % 1’lik rozalik asit 

çözeltisi ilave ediniz ve karıĢtırınız.    
 Damlalık veya 1 ml’lik pipet kullanınız. 

 OluĢan rengi gözlemleyiniz. 

 

 Gül kırmızısı bir renk oluĢursa süte 

karbonat katıldığına karar verilir. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 1 



 

22 

 

 

 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte wodes testi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Erlen, pipet, puar, % 5’lik potasyum 

iyodür çözeltisi, % 2’lik niĢasta çözeltisi, hidroklorik asit, süt numunesi 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız. 

 Uygun bir kaba 10 ml numune alınız. 

 

 Ġlave edilecek kimyasal maddelerin 

miktarı fazla olduğu için 50–100ml’lik 

erlen ya da beher kullanınız.  

 Numuneyi pipetle alıp aktarınız. 

 Üzerine 1 ml % 5’lik potasyum iyodür 

çözeltisi ekleyiniz.  

 

 Pipet kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 2 
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 Üzerine 19 ml % 2’lik niĢasta çözeltisi 

ekleyiniz ve karıĢtırınız. 

 Çözeltiyi aktarırken pipet kullanınız. 

 Erleni elle çalkalayarak karıĢtırınız. 

 Etrafa sıçratmamaya dikkat ediniz. 

 Üzerine 10 ml saf hidroklorik asit ilave 

ediniz. 

 

 Pipete asit çekerken puar kullanınız.  

 Asidi erlenin iç çeperinden sızdırarak 

ekleyiniz. 

 KarıĢımı çalkalayıp bir süre bekleyiniz.  En az 3 dakika bekleyiniz. 

 OluĢan rengi gözlemleyiniz. 

 

 Mavimsi-siyah bir renk oluĢursa sütte 

hidrojen peroksit veya klorid olduğunu 

karar verilir. 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte formaldehit testi 

yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Pipet, deney tüpü, sülfürik asit, puar, süt 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri hazırlayınız. 

 GeniĢ ağızlı bir tüpe yaklaĢık 10 ml 

numune koyunuz. 

 

 Pipet kullanınız. 

 Üzerine tüpün kenarından sızdırarak 

numune hacminin yarısı kadar sülfürik 

asit ekleyiniz. 

 Pipete asit çekerken puar kullanınız.  

 Asidi tüpün iç çeperinden sızdırarak 

ekleyiniz. 

 Dipte oluĢan tabakayı gözlemleyiniz. 

 

 Süt ve asidin birleĢtiği yerde mavi veya 

menekĢe renkli bir halka meydana gelirse 

sütte formaldehit olduğuna karar verilir. 
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AĢağıdaki iĢlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak sütte inhibitör testi yapınız. 

 

Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Erlen, pipet, büret, deney tüpü, su banyosu, 

etüv, yoğurt mayası, fenol ftalein indikatörü, 0,1 N NaOH çözeltisi, süt 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giyiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uyunuz. 

 ÇalıĢma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri ve çözeltileri 

hazırlayınız. 

 Numune ve Ģahitten 25’er ml alıp bir erlene 

aktarınız. 

 

 Pipet veya uygun bir hacim ölçüm 

aracı kullanınız. 

 ġahit ve numuneyi 90-95 °C’de 5-10 dakika 

ısıtarak pastörize ediniz. 

 Su banyosunda ısıtarak pastörize 

ediniz. 

 Isıtılan numune ve Ģahidi mayalama 

sıcaklığına soğutunuz. 

 YaklaĢık 45°C’ye kadar soğutunuz. 

 Soğutmayı su ile yapınız. 

 Soğutulan numune ve Ģahitten 10’ar ml alarak 

bir deney tüpüne aktarınız. 

 

 Uygun ölçekte pipet kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ - 4 
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 Deney tüplerine 1-2 ml yoğurt mayası ilave 

ediniz. 

 

 Her ikisi için de mutlaka eĢit 

miktarda maya kullanınız. 

 Deney tüplerini etüve yerleĢtirerek 42-44 

°C’de 2-3 saat bekletiniz. 

 

 Etüvü belirtilen sıcaklığa 

ayarlayınız. 

 Bekletme süresi sonunda etüvden alarak her 

ikisine de asitlik tayini yapınız. 

 Modülde sütte asitlik tayinin 

yapılıĢını gözden geçiriniz. 

 ġahit ve numunenin asitlikleri arasındaki farkı 

belirleyerek değerlendiriniz. 

 Fark % 0.2 laktik asitten fazla olursa 

numunenin içinde inhibitör 

maddelerden herhangi birinin 

bulunduğuna karar verilir. 
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 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdaki kimyasal maddelerden hangisi sütte karbonat testinde kullanılır? 

A) H2SO4 

B) NaOH 

C) Rozalik asit 

D) Salisilik asit 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi inhibitör testiyle ilgili bir iĢlem değildir? 

A) ġahit ve numune 90-95 °C’de 15 dakika pastörize edilir. 

B) Mayalanan sütler etüve yerleĢtirilerek 42-44 °C’de 2-3 saat tutulur.  

C) ġahit ve numunenin titrasyon asitliği tespit edilir.  

D) Numunenin üzerine numunenin yarısı kadar HCl eklenir. 

 

3. AĢağıdaki kimyasal ve çözeltilerden hangisi sütte wodes testinde kullanılmaz? 

A) % 5’lik potasyum iyodür 

B) % 2’lik niĢasta çözeltisi 

C) HCl 

D) H2SO4 

 

4. Karbonat katılmamıĢ sütlerde yapılan karbonat testinde oluĢan renk aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kahverengimsi 

B) Gül-kırmızısı 

C) Mavimsi-siyah 

D) Mavi-menekĢe 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

5. Sütlerde karbonat testinde süt numunesinin üzerine etil alkol ve ............................... 

çözeltisi konulup karıĢtırılarak oluĢan renk gözlenir. 

 

6. Wodes testinde numunenin rengi mavimsi siyaha dönerse sütte ................................ 

veya klorid var demektir.  

 

7. Sütlerde inhibitör testinde Ģahit ve numune etüve yerleĢtirilerek ............ °C’de 2-3 saat 

tutulur. 
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AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

8. (   ) Sütlere koruyucu (konservatif) maddeler katılması yasaktır.  

 

9. (   ) Antibiyotik sütte mikroorganizmaların geliĢmesini engeller. 

 

10. (   ) Sütlerde formaldehit testinde numune miktarı kadar HCL kullanılır. 

 

 

 

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. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi sütteki ilk asitliğin kaynağı gösterilemez? 

A) CO2 

B) Kazein 

C) Fosfatlar 

D) Sağım koĢulları 

 

2. AĢağıdakilerden hangi sütte yağ analizinin amaçlarından değildir? 

A) Sütün standartlara uygun olup olmadığının belirlenmesi 

B) Sütün çeĢitli ürünlere iĢlenmesi sırasında ürünün yağ oranının ayarlanması 

C) Sütün hijyenik kalitesinin belirlenmesi 

D) Süte yapılan hilelerin belirlenmesi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi sütteki asitlik düzeyine etkisi yoktur? 

A) Laktasyon dönemi 

B) Sütün geç sağımı 

C) Süt bileĢimi 

D) Bakteriler 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi sütlerde inhibitör etki yapmaktadır? 

A) Antibiyotikler 

B) Katalaz 

C) Mineraller 

D) Kazein 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi sütlere karbonat katılmasının nedenidir? 

A) Asit tayinini kolaylaĢtırmak 

B) PıhtılaĢmayı artırmak 

C) Sütün asitliğini artırmak 

D) Sütün asitlik geliĢimini engellemek 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

6. Süt asidi bakterilerinin laktozu parçalamalarıyla oluĢan ................... sütün asitliğinin 

artmasına neden olur.  

 

7. Yağ tayini yapılacak sütlerde öncelikle ....................... araması yapılmalıdır.  

 

8. Süt ve süt ürünlerinin içerdiği yağ miktarını tayin etmede kullanılan bir ucu açık özel 

Ģekilli cam tüplere ......................... denir.  

 

9. Sütte yağ tayininde berraklaĢmayı sağlamak için ............................. eklenir.  

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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10. Karbonat testinde ............................... bir renk oluĢursa süte karbonat katılmıĢtır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan parantezlere verilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

11. (   ) Hayvanın türü, ırkı, yaĢı, laktasyon dönemi, hastalıklar, süt bileĢimi asitlik 

üzerinde etkilidir.  

 

12. (   ) Sütte yağ tayininde numunenin rengi tamamen kahverengine dönene kadar 

çalkalama iĢlemine devam edilir.  

 

13. (   ) Sütte yağ tayininde bütirometreler santrifüje yerleĢtirilirken numune tek ise 

dengeyi sağlamak için karĢısına boĢ bütirometre yerleĢtirilmelidir.  

 

14. (   ) Sütte yağ tayininde bütirometre su banyosuna taksimatlı kısmı aĢağı gelecek 

Ģekilde yerleĢtirilmelidir. 

 

15. (   ) Farklı süt ürünlerinin yağının belirlenmesinde o ürün için geliĢtirilmiĢ 

bütirometreler kullanılmaktadır. 

 

16. (   ) Sütte yağ tayininde yağ sütununun berrak olması analizin hatalı yapıldığını 

gösterir.  

 

17. (   ) Antibiyotik ve deterjan kalıntıları içeren sütten peynir ve yoğurt yapılamaz. 

 

 

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 ANAHTARLARI 
 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 B 

3 Ġlk /doğal 

4 Laktik 

5 Fenolftalein 

6 NaOH 

7 Doğru 

8 YanlıĢ 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 D 

3 A 

4 Sülfürik asit 

5 11 

6 Gerber 

7 Berrak 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 D 

4 A 

5 Rosalik asit 

6 Hidrojen peroksit 

7 42-44 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 C 

3 B 

4 A 

5 D 

6 Laktik asit 

7 Formaldehit 

8 Bütirometre 

9 Amil alkol 

10 Gül kırmızısı 

11 Doğru 

12 Doğru 

13 YanlıĢ 

14 YanlıĢ 

15 Doğru 

16 YanlıĢ 

17 Doğru 
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