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AÇIKLAMALAR 
KOD 541GI0123 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Gıda Kontrol /Gıda Laboratuvar Teknisyeni 

MODÜLÜN ADI Yemeklik Yağların Analizleri -2 

MODÜLÜN TANIMI 

Bu modül, analiz metoduna uygun olarak, yemeklik yağların 

kalite kontrol analizlerini yapabilme yeterliğinin 

kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Yemeklik yağların kalite kontrol analizlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli bilgileri alıp, uygun ortam 

sağlandığında analiz metoduna uygun olarak yemeklik 

yağların kalite kontrol analizlerini yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Analiz metoduna uygun olarak yemeklik yağlarda peroksit 

sayısı tayini yapabileceksiniz. 

2. Analiz metoduna uygun olarak yemeklik yağlarda iyot 

sayısı tayini yapabileceksiniz. 

3. Analiz metoduna uygun olarak yemeklik yağlarda 

sabunlaşma sayısı ve sabun tayinlerini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Kimya laboratuvarı, teknoloji sınıfı, kütüphane, 

internet 

Donanım: Otomatik pipet, bullu pipet, örnek alma kabı, 

analitik terazi, etüv, piknometre, erlen, büret, damlalık, balon 

joje, mezür, cam tartım kaşığı, beher, huni, baget, kıskaç, 

piset, pipet, kahverengi cam şişe, numune kabı, spor, tartım 

kabı, geri soğutucu, bunzen beki veya elektrikli ısıtıcı, ayırma 

hunileri, desikatör, mikro büret, örnek gıda maddesi, kâğıt, 

kalem, cama yazar kalem, laboratuvar araç ve gereçleri, 

temizlik malzemeleri 
 

 

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 vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Yemeklik yağların üretimi ve analizleri gıda sektöründe önemli bir yer tutmaktadır. 
 

Ham madde temininden tüketiciye sunuma kadar olan süreçte kaliteli yemeklik yağlar 

elde edilmesi, ancak kalite kontrol analizleri ile mümkün olabilir. 
 

Yemeklik yağlarda kalite ölçümlerini bu konuda eğitim almış kişiler gıda 

laboratuvarında yapmaktadır. 
 

Bu modülü tamamladığınızda sizler de analiz metoduna uygun olarak yemeklik 

yağların kalite kontrol analizlerini yapabilme becerisine sahip olabileceksiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun 

olarak yemeklik yağlarda peroksit sayısı tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Yağlarda peroksit tayininin hangi amaçlar için uygulandığını araştırınız. 

 Tereyağı veya diğer katı yağlarda peroksit sayısı tayini öncesi uygulanacak 

işlemleri araştırınız.  

 

1. YEMEKLİK YAĞLARDA PEROKSİT 

SAYISI TAYİNİ 
 

1.1. Genel Bilgi 
 

Yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü olup 1 kg yağda bulunan peroksit 

oksijeninin miliekivelant gram olarak miktarıdır. 
 

Yağlar depolanmaları sırasında aşağıdaki nedenlerden dolayı bozulurlar; 
 

 Oksijen alınması, 

 Sıcaklık, 

 Nem, 

 Yağ ile temastaki hava miktarı, 

 Işık (özellikle morötesi ve yakın morötesi ışık), 

 Antioksidan ve peroksidanların bulunup bulunmayışı vb.  
 

Oksijen alınması ve yağların acılaşmaya başlaması yağın doymamışlığı ile ilgili 

görülmektedir. Peroksit sayısı; oksidasyon derecesini gösteren bir parametredir. Ayrıca 

deodorizasyon işleminin etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını gösterir. 
 

Yağdaki peroksit miktarının belirlenmesi yağın bozulma derecesi ve daha ne kadar 

saklanabileceği hakkında bir fikir verir. 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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1.2. Peroksit Sayısı Tayini 
 

1.2.1. İlkesi 
 

Tartılıp asetik asit – kloroform çözeltisinde çözündürülen yağa doymuş potasyum 

iyodür çözeltisi eklenip karanlıkta ve oda sıcaklığında reaksiyona bırakılarak peroksit 

oksijenine eşdeğer miktar iyodun serbest hâle geçmesi ve kalan iyodun da tiyosülfat ile 

titrasyonu ilkesine dayanır. 
 

1.2.2. Kullanılan Araç ve Gereçler  
 

 Erlen: Kapaklı, 250 ml’lik 

 Büret: 50 ml’lik 

 Cam tartım kaşığı:3 ml  

 Balon joje 

 Mezur 

 Analitik terazi: 0,01 g duyarlıkta olmalıdır. 
 

1.2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 Kloroform 

 Asetik asit: Buzlu 

 Potasyum iyodür ( KI ) çözeltisi: Kaynatılmış, soğutulmuş, damıtık suya 

çözünmeyen potasyum iyodür parçacıkları kalana kadar eklenir. Çözeltinin 

kontrolü için; her analizden önce hazırlanan doymuş potasyum iyodür 

çözeltisinden 0,5 ml alınarak 30 ml asetik asit – kloroform çözeltisinin içine 

eklenerek üzerine 2 ml nişasta çözeltisi ilave edilir. Eğer 0,01 N Na2S2O3 

çözeltisinin 1 damlası ile mavi renk oluşuyorsa çözelti atılarak yeniden 

hazırlanır. Çözelti karanlık bir yerde saklanmalıdır. 

 Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3) çözeltisi: 0,002 N veya 0,01 N ayarlı olmalıdır. 

 Nişasta çözeltisi: %1’lik taze hazırlanmış olmalıdır. 1 g çözünen nişasta az 

miktarda damıtık su ile iyice karıştırılır. 100 ml’ye saf su ile tamamlanır. 

Kaynayana kadar ısıtılır ve oda sıcaklığına kadar soğutulur.  

Kontrolü için:100 ml’lik balona 80 ml damıtık su ve % 1’lik nişasta 

çözeltisinden 2 ml konulur. Bu karışım 0,02 N iyot çözeltisi ile açık mavi renk 

oluşuncaya kadar titre edilir. 
 

1.2.4. İşlem Basamakları 
 

BEKLENEN PEROKSİT SAYISI ALINACAK NUMUNE MİKTARI (g) 

5’e kadar 2,0 

5 – 10 1,6 

11 – 15 1,4 

16 – 20 1,2 

21 – 30 1,0 

Tablo 1.1: Alınacak numune miktarı 
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Yemeklik bitkisel sıvı yağlarda peroksit sayısı tayini işlem basamakları;  
 

1. Numune, tahmin edilen peroksit sayısına göre Tablo 1.1’de belirtilen miktarda 

ve 0,001 g duyarlıkla cam tartım kaşığında tartılır ve erlenin kapağı açılarak 

içine yerleştirilir.  

2. Üzerine 10 ml kloroform katıldıktan sonra erlen hızla çalkalanarak yağ çözülür. 

3. Sıra ile 15 ml asetik asit ve 1 ml potasyum iyodür çözeltisi katılır. Erlen hemen 

kapatılarak bir dakika çalkalanır.  

4. 5 dakika karanlık bir yerde bekletilir. 

5. Bu süre sonunda 75 ml damıtık su ve 1 ml nişasta çözeltisi ilave edilir. 

6. Beklenen peroksit sayısı 12,5’ten az ise 0,002 N, 12,5 veya daha yüksek ise 

0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. 
 

Not: Aynı zamanda numune kullanmaksızın yapılan şahit deneme sonucunda serbest 

iyot miktarı bulunmamalıdır. 
 

Analizi yapılacak numune tereyağı veya diğer katı yağlar ise aşağıdaki ön işlem 

uygulanır: 
 

 70
o
C sıcaklıktaki bir etüvde mümkün olduğu kadar kısa bir sürede ağzı kapalı 

bir kap içinde tutularak eritilir.  

 Eritilen numune yaklaşık 40
o
C sıcaklıktaki bir plaka üzerinde bekletilerek su ve 

süt fazı yağ fazından ayrılır.(Yağı aşırı ısıtmaktan ve özellikle 40
o
C’nin 

üzerindeki sıcaklıklarda uzun süre tutmaktan kaçınılmalıdır.) 

 Üst kısımdaki yağ fazı sık gözenekli filtre kâğıdından süzülerek bir behere 

aktarılır. Süzme işlemi numuneyi ısıtmaya gerek duyulmaksızın yapılabilmesi 

için çok hızlı yapılmalıdır. Behere toplanan numune berrak ve saydam 

olmalıdır. 
 

Tereyağı ve diğer katı yağlarda peroksit sayısı tayini işlem basamakları;  
 

1. Yaklaşık 1 g numune 100 ml’lik erlene hassas bir şekilde tartılır. 

2. Üzerine 3/1 asetik asit – kloroform çözeltisinden 10 ml eklenir. Erlenin kapağı 

kapatılarak çözününceye kadar çalkalanır. 

3. Erlene 0,2 ml taze hazırlanmış doymuş potasyum iyodür çözeltisinden 

eklenerek 1 dakika süreyle tekrar çalkalanır. 

4. Karanlık bir yerde 5 dakika bekletilir. 

5. Üzerine taze kaynatılıp soğutulmuş damıtık sudan 20 ml eklenir. 

6. 0,5 ml % 1’lik nişasta indikatörü eklenir.  

7. Oluşan renk açılana kadar ayarlı 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre 

edilir. 

8. Şahit deney için aynı işlemler numune yerine damıtık su konularak yapılır. 
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1.2.5. Sonucun Hesaplanması 
 

 

2 1
2

10 (V V ) F
Peroksit Sayısı meqgr O / kg

m

  
   

 

V2 = Titrasyonda harcanan 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi (ml) 

V1 = Şahit denemede harcanan 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi (ml) 

F  =  0,01 N Na2S2O3 çözeltisinin ayar faktörü 

m = Alınan numunenin ağırlığı (g) 
 

NOT: Titrasyonda 0,002 N sodyum tiyosülfat çözeltisi kullanıldıysa aşağıdaki 

formüle göre hesaplama yapılmalıdır. 
 

2 1
2

2,8 (V V ) F
Peroksit Sayısı meqgr O / kg

m

  
   

 

Tereyağı ve diğer katı yağların peroksit sayısının hesaplanmasında da aşağıdaki 

formül kullanılır. 
 

2 1(V V )
Peroksit Sayısı 5 (Mmol 0,2/ kg yağ)

m


    

 

V2 = Titrasyonda harcanan 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi (ml) 

V1 = Şahit denemede harcanan 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi (ml) 

m = Alınan numunenin ağırlığı (g) 
 

1.2.6. Sonucun Değerlendirilmesi 
 

Yeni arıtılmış yağların peroksit sayısı 0 – 1 arasındadır. Depolama şartları ve süresine 

bağlı olarak peroksit sayısı artar. 
 

Türk Gıda Kodeksi “Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği”ne göre peroksit 

sayısı;  
 

 Rafine yağlarda en çok 10 miliekivelan aktif oksijen/kg yağ 

 Soğuk preslenmiş ve sızma yağlarda en çok 15 miliekivelan aktif oksijen/kg 

yağdır. 
 

Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi 

Vasıflarını Gösteren Tüzük’e göre tereyağlarında peroksit sayısı şöyle belirtilmiştir; 
 

 Tereyağlarında peroksit sayısı, bir kilogamında 10 miliekivelan gramdan çok 

olmayacaktır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ayçiçeği yağının peroksit sayısını tayin ediniz. 

 

Kullanılacak Araç Gereçler ve Kimyasallar 
 

 Erlen 

 Büret  

 Cam tartım kaşığı  

 Balon joje 

 Mezür 

 Analitik terazi 

 Kloroform 
 

 Asetik asit  

 Potasyum iyodür ( KI ) çözeltisi  

 Sodyum tiyosülfat (Na2S2O3 

.5H2O) çözeltisi  

 Nişasta çözeltisi 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Numuneyi (tahmin edilen peroksit 

sayısına göre) yaklaşık 1,4 g cam 

kaşığa tartınız ve erlenin kapağını 

açarak içine yerleştiriniz.  

 Analiz öncesi hazırlığınızı yapmayı 

unutmayınız. 

 Numuneyi ağzı traşlı ve kapaklı erlene 

tartınız.  

 Erlenin 250 ml hacimli olmasına dikkat 

ediniz. 

 Tartım yapmadan önce terazinin sıfır 

ayarını kontrol etmeyi unutmayınız. 

  Tartımı 0,001g duyarlıkla yapmaya özen 

gösteriniz.  

 Tartım bitince teraziyi kapatınız. 

 Darayı not etmeyi unutmayınız. 

 Üzerine 10 ml kloroform ekledikten 

sonra erleni hızla çalkalayarak yağın 

çözünmesini sağlayınız. 

 Çözünmenin tam olup olmadığını dikkatli 

gözlemleyiniz.  

 Erlenin kapağını kapatarak çalkalamayı 

unutmayınız.     

 Daha sonra 15 ml asetik asit ve 1 ml 

potasyum iyodür çözeltisi ekleyerek 

erleni çalkalayınız.  

 Dikkatli çalışınız.  

 Potasyum iyodür çözeltisini taze ve 

çözelti hazırlama kurallarına uygun olarak 

hazırlamaya özen gösteriniz.  

 Damıtık suyun kaynatılıp soğutulmuş 

olmasına dikkat ediniz. 

 Hacim ölçümünü duyarlı yapınız. 

 KI(Potasyum iyodür) ve suyu koyduktan 

sonra çalkalamayı unutmayınız. 

 Her analizden önce, hazırlanan doymuş 

potasyum iyodür çözeltisini kontrol 

ediniz. 

 5 dakika karanlık bir yerde bekletiniz.  Zamanı sık sık kontrol ediniz. 

 Bu süre sonunda 75 ml saf su ve 1 ml 

nişasta çözeltisi ilave ediniz. 

 

 Hacim ölçümünü duyarlı yapınız. 

 % 1’lik nişasta indikatör çözeltisini 

çözelti hazırlama kurallarına uygun olarak 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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hazırlayınız. 

 Çözeltiyi hazırlarken kaynatılıp 

soğutulmuş damıtık su kullanınız. 

 Bakterilerin üremesini önlemek için 

nişasta çözeltisini taze olarak hazırlayınız. 

 Beklenen peroksit sayısı 12,5’den az 

ise 0,002 N, 12,5 veya daha yüksek ise 

0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile 

titre ediniz. 

 Titrasyon düzeneği hazırlayınız. 

 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 

hazırlayınız. 

 Büreti 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 

ile doldurup, “ 0 ” ayarını yapmayı 

unutmayınız. 

 Titrasyonu yavaş yavaş ve erleni çok 

kuvetli çalkalayarak yapınız. 

 Sodyum tiyosülfat çözeltisinin erlene 

damla damla akmasına özen gösteriniz. 

 Çalkalama yaparken çözeltinin 

sıçramamasına dikkat ediniz. 

 Dönüm noktasına çok dikkat ediniz. 

 Büretteki son damlayı erlene almayı 

unutmayınız.  

 Harcanan sarfiyatı büretten okuyunuz 

ve kaydediniz (V1). 

 Okuduğunuz sodyum tiyosülfat çözeltisi 

miktarını kaydetmeyi unutmayınız. 

 Okumayı büretin çeperlerindeki çözeltinin 

süzülmesi için titrasyon bittikten 10- 15 

saniye sonra yapmaya özen gösteriniz.  

 Aynı işlemi yağ koymadan tanık 

deneme olarak yapınız ve titrasyonda 

harcanan sodyum tiyosülfat çözeltisi 

miktarını kaydediniz (V2).  

 Tanık deneme için damıtık su kullanınız. 

 Titrasyonu dikkatli yapınız. 

 Formülden peroksit sayısını 

hesaplayarak deney raporu yazınız. 

2 1
2

10 (V V ) F
Peroksit Sayısı meqgr O / kg

m

  
  

 Verileri formüle eksiksiz yerleştirmeye 

özen gösteriniz. 

 Hesaplamayı dikkatli ve doğru yapınız. 

 Hesaplama hatasının yanlış sonuca neden 

olacağını unutmayınız.   

 Sonucu ilgili tebliğ veya tüzüklerdeki 

değerlerle karşılaştırarak kaydediniz. 

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Öğretmeninizin verdiği ölçütlere uygun 

bir rapor hazırlayınız. 

 Analiz sonrası işlemlerinizi yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. 1- Kükürt alınması        2- Sıcaklık        3- Işık           4- Yağ ile temastaki hava miktarı 

5-  Nem                        6-Antioksidan ve peroksidanlar 

Yağların depolanmaları sırasında bozulmalarına yukarıdakilerden hangisi ya da 

hangileri etkendir? 

A) 1, 2, 3 ve 4  

B) 1,2, 3, 4 ve 5  

C) 1,3, 4, 5 ve 6  

D) 2, 3, 4, 5 ve 6 
 

2. Aşağıdaki peroksit sayısı ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Deodorizasyon işleminin etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığını gösterir. 

B) Oksidasyon derecesini gösteren bir parametredir. 

C) 1 mg yağda bulunan peroksit oksijeninin miliekivelangam olarak miktarıdır. 

D) Yağların bozulma derecesi ve ne kadar saklanabileceği hakkında bir fikir verir. 
 

3. 1- KI çözeltisi            2- Na2S2O3. çözeltisi         3-% 2’lik nişasta çözeltisi 

4- Asetik asit             5- Kloroform                     6- NaOH    çözeltisi 

Yukarıdaki çözeltilerden hangisi ya da hangileri peroksit sayısı tayininde kullanılır? 

A) 1, 2, 3 ve 4 

B) 1, 2, 4 ve 5 

C) 1, 2, 3, 4 ve 6 

D) 2, 3, 4, 5 ve 6  
 

4. Bir yağ numunesinden 1,2 g tartılarak peroksit sayısı tayini işlem basamakları 

uygulanmıştır. Titrasyonda harcanan 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 1,3 ml’dir. 

Numunenin peroksit sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10,8 

B) 10,7 

C) 10,6 

D) 10,5 
 

5. Bir yağ numunesiden 1,4 g tartılarak peroksit sayısı tayini işlem basamakları 

uygulanmıştır. Titrasyonda harcanan 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 0,8 ml’dir. 

Numunenin peroksit sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 2,7 

B) 3,7 

C) 4,7 

D) 5,7 
 

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 “Uygulamalı Test’’e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Zeytinyağında peroksit sayısı tayini yapınız.  
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Analiz öncesi hazırlığınızı yaptınız mı?   

2. Numuneyi (tahmin edilen peroksit sayısına göre) yaklaşık 1,4 g 

cam kaşığa tarttınız mı?  
  

3. Erlenin kapağını açarak içine yerleştirdiniz mi?   

4. Üzerine 10 ml kloroform ekledikten sonra erleni hızla çalkalayarak 

yağın çözünmesini sağladınız mı? 
  

5. Daha sonra 15 ml asetik asit ve 1 ml potasyum iyodür çözeltisi 

ekleyerek erleni çalkaladınız mı?  
  

6. 5 dakika karanlık bir yerde beklettiniz mi?   

7. Süre sonunda 75 ml damıtık su ve 1 ml nişasta çözeltisi ilave 

ettiniz mi? 
  

8. Beklenen peroksit sayısı 12,5’ten az ise 0,002 N, 12,5 veya daha 

yüksek ise 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre ettiniz mi? 
  

9. Harcanan sarfiyatı büretten okuyup kaydettiniz mi (V1) ?   

10. Aynı işlemi yağ koymadan tanık deneme olarak yaptınız mı?    

11. Titrasyonda harcanan sodyum tiyosülfat çözeltisi miktarını 

kaydettiniz mi (V2)? 
  

12. Analiz sonrası işlemlerinizi yaptınız mı?   

13. Formülden peroksit sayısını hesaplayarak deney raporu yazdınız 

mı? 
  

14. Sonucu rapor olarak düzenlediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME  
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun 

olarak yemeklik yağlarda iyot sayısı tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 İyot sayısı tayininde kullanılan wijs çözeltisinin nasıl hazırlandığını araştırınız. 

 İyot sayısının belirlenmesinde kullanılan diğer yöntemleri araştırınız. 

 Araştırmalarınızı sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YEMEKLİK YAĞLARDA İYOT SAYISI 

TAYİNİ 
 

2.1. Genel Bilgi 
 

İyot sayısı, ağırlık olarak 100 kısım (g) yağın belli koşullar altında bağlayabildiği 

iyodun ağırlığını vermektedir. İyot sayısı; 

 Yağdaki doymuşluk, doymamışlık derecesi,  

 Yağın kuruma özelliği,  

 Yağın hidrojenlendirilmesi ve  

 Yağa başka yağ karıştırılıp karıştırılmadığı hakkında bilgi verir.  
 

İyot sayısının belirlenmesinde kullanılan iki yöntem vardır. Bunlar iyot monoklorür 

veya iyot triklorürün kullanıldığı wijs yöntemi ve iyot monobromürün kullanıldığı hanus 

yöntemidir. 
 

İyot sayısı tayini yapılırken; 
 

 Yağ wijs çözeltisi içindeki iyot monoklorür ile muamele edilerek çift bağlara 

iyot bağlanır.  

 Sonra ortama KI verilerek yağa bağlanmayan iyot monoklorürdeki iyot, 

elementel hâle getirilir. Çünkü iyot ancak elementel hâlde iken yükseltgenir ve 

sodyum tiyosülfat ile bu durumda iken titre edilebilir.  

 Sonra ayarlı sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilip miktarı bulunur. 
 

İyot sayısı, 
 

 Hidrojene yağ yapımında kullanılacak hidrojen miktarının hesaplanmasında,  

 Hidrojenasyonun kontrolünde kullanılır.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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2.2. İyot Sayısı Tayini 
 

2.2.1. İlkesi 
 

Yöntem; reaksiyona etkisi olmayan bir çözücü içinde çözündürülen yağın belirli bir 

süre iyot çözeltisi ile reaksiyona bırakılması ve süre sonunda ortamda kalan iyot miktarının 

nişasta indikatörü eşliğinde sodyum tiyosülfat çözeltisi ile geri titre edilerek bulunması 

ilkesine dayanır. 
 

2.2.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Cam tartım kaşığı 

 Analitik terazi 

 Beher   

 Huni 

 Baget 

 Kıskaç 

 Pipetler(15, 20, 25 ml’lik) 

 Mezür 

 Piset 

 Kahverengi cam şişe    
 

 Büret (50 ml’lik) 

 Numune kabı 

 Spor 

 Balon Joje (100 ml.lik ve 1 

litrelik) 

 Erlen (250 veya 300 ml.lik 

ağzı tıraşlı ve cam kapaklı)  

 Tartım kabı  

 Saat 

 Diğer laboratuvar araç 

gereçleri 
 

2.2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 % 10’luk potasyum iyodür çözeltisi: 10g KI tartılır ve damıtık su ile 100 

ml’ye tamamlanır. Hazırlanan bu çözelti içinde serbest iyot ve iyodat 

bulunmamalıdır. 

 0,1 N ayarlı sodyum tiyosülfat çözeltisi ( Na2S2O3) 

 Buzlu asetik asit: Saf, içinde etanol ve oksitlenebilen madde bulunmamalıdır. 

 Karbon tetraklorür: Saf, içinde oksitlenebilen madde bulunmamalıdır. 

Bu iki reaktifte oksitlenebilen madde bulunup bulunmadığı, 10 ml reaktife 1 ml 

doymuş sulu potasyum dikromat çözeltisi ve 2 ml derişik sülfürik asit katılarak çalkalamak 

suretiyle kontrol edilir (Yeşil renk meydana gelmemelidir.). 

 Wijs çözeltisi: Hazırlanmasında iyot triklorür veya iyot monoklorür kullanılır. 

 Wijs çözeltisi(iyot triklorür(ICl3) ile): 9 g iyot triklorür tartılır, 

kahverengi cam şişeye konur. 700 ml asetik asit ve 300 ml karbon 

tetraklorürden meydana getirilen 1 litrelik bir karışım içinde çözülür. 

Bu çözeltide bulunan halojen miktarı şu yöntemle tayin edilir: 

o Çözeltiden 5 ml’ye 5 ml potasyum iyodür çözeltisi ve 30 ml su 

katılır, birkaç damla nişasta çözeltisi kullanarak 0,1 N sodyum 

tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. 

o Çözeltinin kalan kısmına 10 g toz iyot katılır ve çalkalayarak 

çözülür. 

o Yukarıdaki gibi 5 ml çözelti alınarak aynı şartlarda titrasyon 

yapılır. 
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o Harcanan 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisinin hacmi ilk 

tayindekinin bir buçuk katı olmalıdır. Bu sınırın altında kalınması 

durumunda az miktarda iyot katılarak bir buçuk katı sınırı hafifçe 

aşılmalıdır. Böylece, yan reaksiyonlara yol açacak miktarda bile 

olsa iyot triklorür kalmaması sağlanmış olur. 

o Çözelti bekletilir, berrak olan sıvı sarı veya kahverengi şişeye 

aktarılır. İyi kapatılan şişe karanlıkta saklanırsa aylarca özelliğini 

korur. 
 

 Wijs çözeltisi(iyot monoklorür(ICl) ile): 19 g iyot monoklorür tartılır, 

700 ml asetik asit ve 300 ml karbon tetraklorürden meydana getirilen 1 

litrelik bir karışım içinde çözülür. Birkaç mg iyot katıldıktan sonra 

çözeltide bulunan halojen miktarı iyot triklorürle wijs çözeltisi 

hazırlanmasında belirtildiği gibi tayin edilir. 
 

 % 1’lik taze hazırlanmış nişasta indikatör çözeltisi: 1 g çözünür nişasta az 

miktarda damıtık su ile iyice karıştırılır ve 100 ml’ye tamamlanır. 

Kaynayıncaya kadar ısıtılır ve oda sıcaklığında soğutulur (Çözelti berrak 

olmalıdır.).  

 Damıtık su 
 

2.2.4. İşlem Basamakları 
 

Beklenen İyot Sayısı Alınacak Numune Miktarı (g) 

5’e kadar 3,00 

5–20 1,00 

21–50 0,60 

51–100 0,30 

101–150 0,20 

151–200 0,15 

Tablo 2.1: Alınacak numune miktarı 

1. Tablo 2.1’de belirtilen miktarda numune 0,001 g duyarlıkla cam tartım kaşığı 

içine tartılır ve kaşık kapaklı 250 ml’lik erlen içine yerleştirilir. Tartım pipetle 

de yapılabilir.  

Tartılacak numune miktarı iyot sayısı yüksek yağlarda daha az, düşük olanlarda daha 

fazla olmalıdır. 

2. Yağın çözünmesi için 15 ml karbon tetraklorür konur ve iyice çalkalanır. 

3. 25 ml wijs çözeltisi ilave edilir. 

4. Erlenin kapağı kapatılarak yavaşça çalkalanır.  

5. Eğer iyot sayısı 150’nin altında ise 1 saat, iyot sayısı 150’nin üzerinde ve 

polimerize veya okside yağlarda ise 2 saat karanlık bir yerde bekletilir. 

6. Süre sonunda erlene 20 ml  % 10’ luk potasyum iyodür çözeltisi ve 150 ml 

damıtık su konarak iyice karıştırılır. 

7. Üzerine 1 ml  % 1’lik nişasta indikatör çözeltisi ilave edilir (Renk mavidir). 

8. Bürete doldurulan 0,1 N Na2S2O3.5H2O çözeltisi ile çok kuvvetli çalkalanarak 

titre edilir.  
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9. Mavi renk kayboluncaya kadar titrasyona devam edilmeli ve renksiz hâle 

getirilmelidir. 

10. Mavi renk kaybolunca titrasyona son verilir ve harcanan Na2S2O3.5H2O 

kaydedilir (V1). 

11. Aynı işlemler numune konmadan damıtık su ile tanık deney olarak yapılır ve 

titrasyonda harcanan Na2S2O3.5H2O kaydedilir (V2). 
 

2.2.5. Sonucun Hesaplanması 
 

Harcanan Na2S2O3.5H2O çözeltisinin miktarından yararlanarak numunedeki iyot sayısı 

miktarı aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanır.   
 

2 1V V
İyot Sayısı x 1,269

m


  

 

V2 = Tanık deney için harcanan 0,1 N Na2S2O3.5H2O çözeltisi (ml) 
 

V1 = Asıl deney için harcanan 0,1 N Na2S2O3.5H2O çözeltisi (ml) 
 

m  = Alınan numune miktarı (g) 
 

2.2.6. Sonucun Değerlendirilmesi 
 

Türk Gıda Kodeksi “Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği”ne göre iyot sayısı;  
 

 Ayçiçeği yağı: 118–141  

 Yüksek oleik asitli ayçiçeği yağı: 78–90  

 Hindistancevizi yağı: 6,3–10,6 

 Mısır yağı: 103–135  

 Pamuk yağı: 100–123 

 Soya yağı: 124–139 

 Susam yağı: 104–120 

 Fındık yağı: 81–92 olarak belirtilmiştir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Mısır yağının iyot sayısını tayin ediniz. 

 

Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Mısır yağı 

 Analitik terazi 

 Beher   

 Huni       

 Baget 

 Büret (50 ml’lik) 

 Kıskaç 

 Pipetler(15, 20, 25 ml’lik) 

 Kahverengi cam şişe    
 

 Mezür 

 Piset     

 Spor 

 Balon joje (100 ml’lik ve 1     

litrelik) 

 Erlen (250 veya 300 ml’lik 

ağzı tıraşlı ve cam kapaklı.)  

 Saat 

 Diğer laboratuvar araç 

gereçleri 
 

 

Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

 Damıtık su 

 0,1 N ayarlı Na2S2O3.5H2O 

çözeltisi 

 Buzlu asetik asit   

 Karbon tetraklorür 

 % 10’luk potasyum iyodür 

çözeltisi 
 

 % 1’lik taze hazırlanmış 

nişasta indikatör çözeltisi 

 İyot triklorür (ICl3) veya iyot 

monoklorür (ICl) 

 Wijs çözeltisi  
 

 

İşlem Basamakları Öneriler 
 

 0,20 g numuneyi 250 ml’lik erlen içinde 

tartınız. 

 
 

 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 Numuneyi ağzı tıraşlı ve kapaklı erlene 

tartınız.  

 Tartımı 0,001 g duyarlılıkla yapmaya 

özen gösteriniz. 

 Tartım yapmadan önce terazinin sıfır 

ayarını kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Tartım sonucunu not etmeyi 

unutmayınız. 

 Terazi kullanım kurallarına uyunuz. 

 Tartım bitince teraziyi kapatmayı 

unutmayınız. 

 
 

  Üzerine 15 ml karbon tetraklorür ve 25 

ml wijs çözeltisi ilave ediniz.  

 

 Wijs indikatör çözeltisini çözelti 

hazırlama kurallarına uygun olarak 

hazırlayınız. 

 Hacim ölçümünü duyarlı yapınız.      

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Yağın çözünmesini sağlayınız. 

 Çözünmenin tam olup olmadığını 

dikkatli gözlemleyiniz. 

 Erlenin kapağını kapatarak çalkalamayı 

unutmayınız.  

 

 

 Erleni karanlık bir yerde 1 saat 

bekletiniz. 
 

  Zamanı sık sık kontrol ediniz. 
 

 

 Süre sonunda erlene 20 ml % 10’luk KI 

çözeltisi ve 150 ml damıtık su koyunuz. 
 

 
 

 

 % 10’luk KI çözeltisini çözelti 

hazırlama kurallarına uygun olarak 

hazırlayınız. 

 Damıtık suyun kaynatılıp soğutulmuş 

olmasına dikkat ediniz. 

 Hacim ölçümünü duyarlı yapınız. 

 KI ve suyu koyduktan sonra 

çalkalamayı unutmayınız. 
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 Üzerine 1 ml % 1’ lik nişasta indikatör 

çözeltisi ilave ediniz.  

 

 % 1’ lik nişasta indikatör çözeltisini 

çözelti hazırlama kurallarına uygun 

olarak hazırlayınız. 

 Çözeltiyi hazırlarken kaynatılıp 

soğutulmuş damıtık su kullanınız. 

 Bakterilerin üremesini önlemek için 

nişasta çözeltisini taze olarak 

hazırlayınız. 
 

 

 Mavi renk kaybolana kadar 0,1 N 

Na2S2O3 çözeltisi ile titre ediniz.  
 

 
 

 
 

 Titrasyon düzeneği hazırlayınız. 

 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 

hazırlayınız. 

 Büreti 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi 

ile doldurup, “ 0 ” ayarını yapmayı 

unutmayınız. 

 Titrasyonu yavaş yavaş ve erleni çok 

kuvvetli çalkalayarak yapınız. 

 Sodyum tiyosülfatın erlene damla 

damla akmasına özen gösteriniz. 

 Çalkalama yaparken çözeltinin 

sıçramamasına dikkat ediniz. 

 Büretteki son damlayı erlene almayı 

unutmayınız. 

 

  Titrasyon sonunda sarfiyatı okuyunuz ve 

kaydediniz (V1). 

 

 Mavi renk kaybolunca titrasyona son 

veriniz. 

 Erleni çalkaladığınızda renk 30 saniye 

boyunca kaybolmuyorsa büretten 

harcanan sodyum tiyosülfat miktarını 

okuyunuz. 

 Okuduğunuz sodyum tiyosülfat 

miktarını kaydetmeyi unutmayınız. 

 Okumayı büretin çeperlerindeki 

çözeltinin süzülmesi için titrasyon 

bittikten 10- 15 saniye sonra yapmaya 

özen gösteriniz.  
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 Aynı işlemi numune koymadan tanık 

deney olarak yapınız ve titrasyonda 

harcanan Na2S2O3 miktarını kaydediniz 

(V2).  

 Tanık deney için damıtık su kullanınız. 

 Titrasyonu dikkatli yapınız. 

  Sonucu hesaplayınız.  

 

 Bulduğunuz değerleri aşağıdaki 

formülde yerine koyarak iyot sayısı 

miktarını bulabilirsiniz.  
 

2 1V V
İyot Sayısı x 1,269

m


  

 

 Verileri formüle eksiksiz yerleştirmeye 

özen gösteriniz. 

 Hesaplamayı dikkatli ve doğru yapınız. 

 Hesaplama hatasının yanlış sonuca 

neden olacağını unutmayınız.   

  Deney raporu yazınız.   

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Öğretmeninizin verdiği ölçütlere uygun 

bir rapor hazırlayınız.  

 Hazırladığınız raporu sınıfta 

arkadaşlarınızla tartışınız. 

 Analiz sonrası işlemleri yapınız. 

 Laboratuvar son kontrollerini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. 1- Yağın kuruma özelliği   2-Yağın asit miktarı   3-Yağdaki doymuşluk, doymamışlık 

derecesi    4-Yağların yoğunluğu   5-Yağın hidrojenlendirilmesi   6-Yağa başka bir 

yağın karıştırıp karıştırılmadığı 
 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bize yağlarda iyot sayısı hakkında bilgi 

vermez? 
A) 1 ve 3  B) 2 ve 4  C) 3 ve 5  D)1 ve 6 

 

2. Aşağıdaki çözeltilerden hangisi iyot sayısı tayininde kullanılmaz? 

A) Potasyum klorür 

B) Karbon tetra klorür 

C) Sodyum tiyosülfat  

D) Potasyum iyodür 
 

3. İyot sayısı tayininde numune 0,1 N sodyum tiyosülfat ile titre edildiğinde 

aşağıdakilerden hangi renk oluşmalıdır?  

A) Mavi 

B) Yeşil 

C) Siyah 

D) Renksiz 
 

4. Bir yağ numunesi 0,30 g tartılarak iyot sayısı tayini işlem basamakları uygulanmıştır. 

Tanık deney ve numune ile yapılan titrasyonda harcanan 0,1 N sodyum tiyosülfat 

çözeltisi; V1 = 10 ml, V2 = 59 ml’dir. Buna göre numunenin iyot sayısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 208,20 

B) 209,72 

C) 207,27 

D) 202,27 
 

5. Bir yağ numunesiden 1 g tartılarak iyot sayısı tayini işlem basamakları uygulanmıştır. 

Tanık deney ve numune ile yapılan titrasyonda harcanan 0,1 N sodyum tiyosülfat 

çözeltisi; V1 = 15 ml, V2 = 73 ml’dir. Buna göre numunenin iyot sayısı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 73, 602 

B) 73,620 

C) 73,026 

D) 73,062 
 

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 “Uygulamalı Test’’e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Ayçiçeği yağında iyot sayısı tayini yapınız.  
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. 0,1 N ayarlı Na2S2O3.5H2O ve %10’luk KI çözeltisini, çözelti 

hazırlama kurallarına uygun olarak hazırladınız mı? 
  

3. % 1’lik nişasta indikatör çözeltisini taze hazırladınız mı?   

4. Titrasyon düzeneği kurdunuz mu?   

5. Büretin kullanıma hazır olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

6. 0,30 g fındık yağını 250 ml’lik erlen içinde tarttınız mı?   

7. Üzerine 15 ml karbon tetraklorür ve 25 ml wijs çözeltisi ilave 

ettiniz mi? 
  

8. Erleni karanlık bir yerde 1 saat beklettiniz mi?   

9. Süre sonunda erlene 20 ml % 10’luk KI çözeltisi ve 150 ml 

damıtık su koydunuz mu? 
  

10. Üzerine 1 ml  % 1’lik taze hazırlanmış nişasta indikatör çözeltisi 

ilave ettiniz mi? 
  

11. Büreti 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile doldurup sıfır ayarını 

yaptınız mı? 
  

12. Erlendeki mavi renkli çözeltinin rengi kayboluncaya kadar 0,1 N 

sodyum tiyosülfat ile titre ettiniz mi? 
  

13. 30 sn. bekleyip rengin değişip değişmediğini kontrol ettiniz mi?   

14. Harcanan sodyum tiyosülfat miktarını kaydettiniz mi?   

15. Aynı işlemi yağ koymadan damıtık su ile tanık deneme olarak 

yapıp, harcanan sodyum tiyosülfat miktarını kaydettiniz mi? 
  

16. Bulduğunuz verileri formüle yerleştirip sonucu doğru olarak 

hesapladınız mı? 
  

17. Rapor hazırlayıp, hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınızla 

tartıştınız mı? 
  

18. Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?   

 



 

 21 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Bu öğrenme faaliyeti sonunda uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun 

olarak yemeklik yağlarda sabunlaşma sayısı ve sabun tayinlerini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Rafine yağlarda sabun miktarı tayini neden yapılır? Araştırınız. 

 Bitkisel yağlara uygulanan sabun deneyinin hangi nedenle yapıldığını 

araştırınız. 

 Araştırmalarınızı sunum hâline getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

3. YEMEKLİK YAĞLARDA SABUNLAŞMA 

SAYISI VE SABUN TAYİNLERİ 
 

3.1. Genel Bilgi 
 

Doğal yağlar, kuvvetli asitlerle muamele edildiğinde veya basınç altında su ile 

ısıtıldığında gliserinle serbest aside hidrolizlenir. Kuvvetli alkalilerin etkisiyle yağ asitleri 

alkali metal tuzları “sabun” oluşturur. Genellikle yağların bu şekilde bölünmesine de 

“sabunlaşma” denir.   
 

Sabunlaşma sayısı, “1 g yağın sabunlaşması için gerekli olan potasyum hidroksidin 

(KOH) mg olarak ağırlığıdır”. 
 

Yağların sabunlaşma sayısı, yağ asitlerinin zincir uzunlukları, dolayısıyla molekül 

ağırlıkları ile ters orantılıdır. Yani uzun zincirli yağ asitlerinin esterleri olan yağların 

sabunlaşma sayıları, kısa zincirli olanlardan daha düşüktür. 
 

Bütirik, kaproik, kaprilik, laurik asit esterleri olan tereyağında sabunlaşma sayısı 

yüksektir(225 – 250). 
 

Hindistan cevizi (255) ve hurma (245) yağları gibi bazı yağlar dışında, bitkisel 

yağların sabunlaşma sayısı 200’ün altındadır. 
 

Sabunlaşma sayısı bilinen bir yağın yaklaşık molekül ağırlığı hesaplanabilir.  

 

Örneğin; Sabunlaşma sayısı 190 olan bir yağın yaklaşık molekül ağırlığı şöyle 

hesaplanabilir: 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Molekül ağırlığı ne olursa olsun 1 mol yağı sabunlaştırmak için denklem gereğince 3 

mol (yani 56 x 3 = 168 g = 168,000 mg) KOH gereklidir. 
 

Sabunlaşma sayısı 190 demek, 1 g yağı sabunlaştırmak için 190 mg KOH gerekli 

demektir. O hâlde yağın molekül ağırlığı 168,000 / 190 = 831 demektir.  
 

Sabunlaşma sayısı yağların ve yağ asitlerinin saflığının belirlenmesinde yaygın olarak 

kullanılır. Bunun dışında sabunlaşma yağ işleme teknolojisinde serbest asitliğin giderilmesi 

için de kullanılmaktadır.  
 

3.2. Sabunlaşma Sayısı Tayini 
 

3.2.1. İlkesi 
 

Yöntem; 1 g yağın sabunlaşması için gerekli olan potasyum hidroksidin mg olarak 

ağırlığının bulunması ilkesine dayanır. 
 

3.2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Analitik terazi:  0,001 g 

duyarlıkta 

 Cam balon: 200 ml’lik, alkaliye 

dayanıklı, ağzı tıraşlı, geri 

soğutucuya takılabilir özellikte 

olmalıdır. 

 Geri soğutucu: 1,3 cm ve 75 

cm uzunluğunda 

 Bunzen beki veya elektrikli 

ısıtıcı 

 Pipet:25 ml’lik 
 

 Büret: 50 ml’lik 

 Numune kabı 

 Spor 

 Kıskaç  

 Mezür 

 Piset 

 Beher 

 Saat 

 Diğer laboratuvar araç 

gereçleri 

 

3.2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 Fenolftalein çözeltisi:  % 1’lik ,% 95’lik (hacim/hacim) 100 ml etanolde, 1 g 

fenolftalein çözerek hazırlanmış 

 Etil alkollü 0,5 N potasyum hidroksit çözeltisi: Bu çözelti kauçuk tıpalı 

kahverengi veya sarı cam şişede saklanır ve kullanılmadan önce aktarılır. 

Çözelti renksiz veya saman sarısı renkte olmalıdır. Renksiz çözelti iki şekilde 

hazırlanabilir: 

 

 Damıtma yapılarak; 

o 2 litrelik damıtma balonu içine 1 litre etil alkol, 8 g analitik saflıkta 

potasyum hidroksit ve 5 g alüminyum parçacıkları konur. 

o Balon geri soğutucuya bağlanarak 1 saat süreyle kaynatılır ve süre 

sonunda hemen damıtılır. 

o Hazırlanacak normaliteye göre gerekli olan potasyum hidroksit 

miktarı damıtılan etil alkol içinde çözülür. 
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o  En az 3 –5 gün bekletildikten sonra renksiz ve berrak olan üst 

kısım, çöken potasyum karbonattan aktarma veya sifon yardımıyla 

ayrılır. 
 

 Damıtma yapılmadan;  

o 1 litre etil alkole 4 ml alüminyum bütilat katılır. 

o Çözelti 3 – 5 gün bekletilir. 

o Süre sonunda çözeltinin üst kısmı aktarma yoluyla ayrılır. 

o Ayrılan kısım içinde gerekli miktarda potasyum hidroksit çözülür 

ve çözeltinin faktörü tayin edilir. 

Bu şekilde hazırlanan ve faktörleri tayin edilen çözeltiler analizlerde hemen 

kullanılabilir. 
 

Çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan etil alkol % 95’lik ( v/v) olmalı ve 

kullanılmadan hemen önce 100 ml için 5 damla % 1’lik fenolftalein indikatörü kullanılarak, 

0,1 N etil alkollü KOH çözeltisi ile nötrlenmelidir. 

 

 0,5 N hidroklorik asit çözeltisi: Yoğunluğu 1,19 olan % 37’lik HCl’den 41,5 

ml alınır ve damıtık su ile litreye tamamlanır. 
 

3.2.4. İşlem Basamakları 
 

1. Alkaliye dayanıklı bir sabunlaştırma balonu içine 2 g kadar numune 0,001 g 

duyarlıkla tartılır. 

2. Üzerine 25 ml etil alkollü potasyum hidroksit çözeltisi konur. 

3. Balon geri soğutucuya bağlanır ve ara sıra karıştırılarak yavaş bir şekilde 60 

dakika kaynatılır ve tamamen sabunlaşması sağlanır. 

4. Bu süre sonunda, geri soğutucunun üstünden bir pipet yardımıyla geri 

soğutucunun içi balona doğru yıkanır. 

5.  4 – 5 damla fenolftalein çözeltisi katılarak, 0,5 N hidroklorik asit çözeltisi ile 

renksiz nokta yakalanıncaya kadar titre edilir. 

6. Aynı işlemler bir de tanık deney için yapılır. 
 

Not: 1-Sabunlaşması güç olan bazı yağlar için kaynatma süresinin 1 saatten fazla 

olması gerekebilir. 

        2-Sabunlaşma sırasında esmerleşen veya esasen esmer renkte olan numuneler 

için indikatör olarak alkali mavi 6B kullanılmalıdır. 
 

3.2.5. Sonucun Hesaplanması 
 

Sabunlaşma sayısı aşağıdaki formüle göre hesaplanır. Hesaplama sonucunda, 

belirlenen sabunlaşma sayısı tam sayı olarak ifade edilir. 
 

2 1V V
Sabunlaşma Sayısı x 28,05 mgKOH/ gr yağ

m


  

 

V2 = Tanık denemede harcanan 0,5 N HCl çözeltisi (ml) 
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V1 = Numunenin titrasyonunda harcanan 0,5 N HCl çözeltisi (ml) 
 

m  = Alınan numune miktarı (g) 
 

28,05 = 1 ml 0,5 N HCl karşılığı olan KOH’ in mg olarak miktarı 

 

3.2.6. Sonucun Değerlendirilmesi 
 

Türk Gıda Kodeksi “Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği”ne göre 
sabunlaşma sayısı;  

 Ayçiçeği yağı: 188–194 

 Yüksek oleik asitli ayçiçeği yağı: 182–194 

 Hindistancevizi yağı: 248–265 

 Mısır yağı: 187–195 

 Pamuk yağı: 189–198 

 Soya yağı: 189–195 

 Susam yağı: 186–195 

 Fındık yağı: 188–198 mg KOH/g yağ olarak belirtilmiştir. 

 

Tereyağlarında sabunlaşma sayısı 210 – 235 arasındadır. 
 

3.3. Sabunlaşmayan Madde Tayini 
 

Yağda sabunlaşmayan madde miktarı yani sabunlaşmayan maddeler oranı; yağda 

çözünmüş hâlde olup sabunlaşmadan sonra suda çözünmeyen; fakat analizde kullanılan 

petrol veya dietil eteri içinde çözünen maddelerin toplamıdır. 
 

Bunlar kostik alkali ile sabunlaşmayan çeşitli alifatik alkolleri, steroller gibi lipid 

yapısındaki bileşikleri, hidrokarbonları, karotenoidleri, ksantofilleri, yağda çözünen 

vitaminleri ve yağda çözünen benzer organik bileşikleri içerir. 
 

3.3.1. İlkesi 
 

Yöntemin ilkesi; yağın alkolde hazırlanmış baz çözeltisi ile sabunlaştırılması, 

sabunun çözücü ile birkaç kez ekstraksiyonu ve yıkanan ekstraktın kuruyuncaya kadar 

buharlaştırılmasıdır.  
 

Aşağıda belirtilen analiz yöntemi, aşırı derecede sabunlaşmayan madde içermeyen 

tüm hayvansal ve bitkisel yağlara uygulanabilmektedir. 
 

3.3.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Analitik terazi:  0,001 g 

duyarlıkta 

 Cam balon: 150 ve 200 

ml’lik, ağzı tıraşlı, geri 

soğutucuya takılabilir 

 Pipetler 

 Desikatör 

 Numune kabı 

 Mezür 

 Piset 
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özellikte olmalıdır. 

 Geri soğutucu 

 Ayırma hunileri: 500 ml 

 Su banyosu 

 Etüv: 103 2 o C ayarlı 
 

 Beher 

 Saat 

 Diğer laboratuvar araç 

gereçleri 

3.3.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 Etanol çözeltisi: % 95’lik (hacim / hacim) ( Sulu) 

 Etanollü KOH çözeltisi: Yaklaşık 0,5 N  

 Etanollü KOH çözeltisi: Yaklaşık 2 N( 120 g KOH % 95’lik hacim/hacim 

etanolde çözünür ve litreye tamamlanır.) 

 Etanollü KOH çözeltisi: Yaklaşık 0,1 N 

 Dietil eter 

 HCL çözeltisi: Yaklaşık 1 N 

 Aseton 

 Etanollü fenolftalein çözeltisi % 1’lik (ağırlık/hacim)fenolftalein % 95’lik 

etanol içinde 

 Damıtık su  
 

3.3.4. İşlem Basamakları 
 

1. 5 g kadar numune 0,01 g duyarlıkla balonun içinde tartılır. 

2. 50 ml, 2 N etanollü KOH çözeltisi katılır ve geri soğutucuya takılır. 

3. Yavaşça bir saat süreyle kaynatılır.  

4. Isıtma bittikten sonra geri soğutucu ayrılır. 

5. Balonun içindekiler, ayırma hunisine aktarılır. 

6. Balon toplam 100 ml damıtık su ile yıkanır. 

7. Balon ve geri soğutucu 100 ml dietil eter ile yıkandıktan sonra eter ayırma 

hunisine aktarılır. 

8. Ayırma hunisinin ağzını kapatmadan önce, çözelti hunide biraz çalkalanır. 

Kapağı kapatıldıktan sonra kuvvetle çalkalanır. Arada huninin kapağı açılarak, 

dietil eterin evaporasyonu sonucu oluşan gazı alınır, basıncı engellenir. Bu 

çalkalama işlemine, basıncı arada almak üzere, 1 dakika devam edilir. 

9. Karışım henüz ılık iken iki fazın tam olarak birbirinden ayrılmasına kadar, 

ayırma hunisi düşey tutulur. Huni uygun bir düzeneğe oturtulur. Üstteki eter 

fazının, alttaki su ve sabun fazından tamamen ayrılması için 15 dakika veya 

daha uzun süre beklenir. 

10. Aşırı ölçüde alkalilik nedeniyle emülsiyon meydana gelirse birkaç damla 1 N 

HCL çözeltisi katılır. Eğer fazların ayırımı kesin gözükmezse, huniye 20 – 50 

ml arasında damıtık su eklenerek faz ayırımları belirgin bir şekilde görülebilir. 

11. Sulu faz sabunlaşmada kullanılan balona, eter ekstraktı ise içinde 40 ml su 

bulunan ikinci bir ayırma hunisine akıtılır.                                                                                                                                                                                                                                                           

12. Sulu ve etanollü sabun çözeltisi her defasında 100 ml dietil eter kullanılarak iki 

kez daha aynı şekilde ekstrakte edilir. 

13. Eter ekstraktları ikinci ayırma hunisinde toplanır. 
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14. Toplanan eter ekstraktında çözünmeyen katı madde bulunursa dikkatle süzgeç 

kâğıdından süzülür ve çözünen madde kalmayacak şekilde bir miktar dietil eter 

ile yıkanır. 

15. İçinde 40 ml su ve eter ekstrakları toplanmış huni kuvvetle çalkalanmadan 

döndürülür ve fazlar ayrıldıktan sonra yıkama çözeltisi alt taraftan akıtılır. 

16. Her defasında kuvvetle çalkalanarak eterli çözelti iki kez 40 ml su ile 

yıkandıktan sonra sıra ile 40 ml 0,5 N KOH çözeltisi, 40 ml damıtık su ve tekrar 

40 ml KOH çözeltisi ve en az iki kez daha 40 ml damıtık su ile yıkanır. 

17. Su ile yıkama işleminde, yıkama suyuna bir damla fenolftalein çözeltisi 

katılarak pembe renk vermeyinceye kadar devam edilir. 

18. Ayırma hunisindeki eterli çözelti huninin üst tarafından, darası alınmış, 200 

ml’lik bir balona yavaşça aktarılır. 

19. Huni dietil eter kullanılarak dikkatlice yıkanır ve balonun içinde küçük bir 

hacim kalıncaya kadar buharlaştırılır. 

20. Daha sonra 6 ml aseton katılmasından sonra balon, kaynamakta olan su banyosu 

içine eğik olarak batırılır ve çözücüler hafif bir hava akımında tamamıyla 

buharlaştırılır. 

21. Kalıntı, 75 – 80 o C’deki etüvde,  balon yatay durumda olacak şekilde 15 dakika 

süre ile tutularak kurutulur. 

22. Desikatörde soğutulur ve tartılır (m1). 

23. 15 dakikalık sürelerle kurutma işlemine, birbirine izleyen iki tartım arasındaki 

ağırlık kaybı % 0,1’den az oluncaya kadar devam edilir. 

24. Kalıntı yeni destile edilmiş ve nötrleştirilmiş % 95’lik 20 ml etanolde çözülür. 

25. Fenolftalein kullanılarak 0,1 N etanollü KOH çözeltisi ile titre edildiğinde 

çözelti 0,2 ml’den fazla kullanılırsa tayin yeniden yapılmalıdır. 
 

3.3.5. Sonucun Hesaplanması 
 

Sabunlaşma maddeler aşağıdaki formüle göre hesaplanır 
 

1m
Sabunlaşmayan Maddeler (%) 100

m
   

 

m1 = Kalıntı ağırlığı (g) 

m = Numune ağırlığı (g) 
 

3.3.6. Sonucun Değerlendirilmesi 
 

 

Türk Gıda Kodeksi “Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği”ne göre 
sabunlaşmayan madde; 

 Ayçiçeği yağı   <15 

 Yüksek oleik asitli ayçiçeği 

yağı   < 15 

 Hindistancevizi yağı   < 15 

 Mısır yağı   < 28 

 Pamuk yağı   < 15 

 Soya yağı   < 15 

 Susam yağı   < 20 

 Fındık yağı   <=7,2 g / kg   

olarak belirtilmiştir. 
 

Tereyağında sabunlaşmayan madde % 0,5 – 2,0 arasındadır.   
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3.4. Sabun Miktarı  
 

Bu yöntemle, sodyum sabunu içeriği ve HCl ile deneme şartları altında reaksiyona 

giren diğer bazik maddeler(magnezyum sabunu, bazik fosfatidler vb. gibi) tayin edilir. 
 

Sonuç % sodyum sabunu veya % NaOH cinsinden hesaplanır. 
 

Sabun miktarı analizi; nötralizasyon aşamasında serbest yağ asitlerinin sabun hâline 

çevrilerek yağdan uzaklaştırılmasının kontrolünde kullanılmaktadır. Böylece yağda kalan 

sabun miktarının kodekse uygun olup olmadığı anlaşılmaktadır. 
 

3.4.1. İlkesi 
 

Yağlarda çözünmüş olabilen sabunun sodyum oleat olarak miktarıdır. 
 

3.4.2. Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Su banyosu 

 Erlen 

 Mikro büret: 5 ml  

 Balon: 500 cc’lik 

 Analitik terazi: 0.01 g duyarlıkta 

 Diğer laboratuvar araç ve gereçleri 
 

3.4.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 Aseton: Destile edilmiş, % 2 oranında su katılmış 

 0,01 N HCL çözeltisi: Ayarlı 

 Bromofenol Mavisi: % 95’lik (hacim/hacim) etanolle hazırlanmış % 1’lik 

(ağırlık/hacim) çözelti 

 0,01 N NaOH çözeltisi 

 Damıtık su 
 

3.4.4. İşlem Basamakları 
 

1. Kullanılmadan önce her 100 ml sulu aseton için; 0,5 ml bromofenol mavisi 

katılarak ve çözeltiyi rengi sarı oluncaya kadar 0,01 N HCl veya 0,01 N NaOH 

ile titre ederek deney çözeltisi hazırlanır (500 cc’lik balonda). 

2. 40 g kadar numune 0.01 g duyarlıkta, önceden deney çözeltisi ile iyice yıkanmış 

ve kurutulmuş bir erlene tartılır. 

3. 1 ml damıtık su katılır ve su banyosunda hafifçe ısıtılır. 

4. Kuvvetle çalkalanarak 50 ml nötrleşmiş aseton katılıp su banyosunda hafifçe 

ısıtıldıktan sonra iyice çalkalanır. 

5. İki faz ayrılıncaya kadar bekletilir. Numunede sabun varsa üsteki faz yeşil veya 

mavi renk alır. 

6. Bu takdirde yeniden sarı renk meydana gelinceye kadar mikro büretten 0.01 N 

HCL katılır. Hafifçe ısıtma ve çalışma işlemine üst fazın sarı renginin sürekliliği 

sağlanıncaya kadar bu işlem sürdürülür. 
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3.4.5. Sonucun Hesaplanması 
 

V
Sabun Miktarı 0,304

m
         % sodyum oleat olarak 

 

Burada: 

V = Harcanan 0,01 N HCL çözeltisi (ml) 

M = Numune ağırlığı (g)  
 

3.4.6. Sonucun Değerlendirilmesi 
 

Türk Gıda Kodeksi “Bitki Adı ile Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği”ne göre sabun 

miktarı; 
En çok 0,005 %  m/m olarak belirtilmiştir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Ayçiçeği yağının sabunlaşma sayısını tayin ediniz. 

 

Kullanılan Araç ve Gereçler 
 

 Analitik terazi:  0,001 g 

duyarlıkta olmalıdır. 

 Cam balon: Alkaliye dayanıklı, 

200 ml’lik, ağzı tıraşlı, geri 

soğutucuya takılabilir özellikte 

olmalıdır. 

 Geri soğutucu: 1,3 cm ve 75 cm 

uzunluğunda olmalıdır. 

 Bunzen beki veya elektrikli ısıtıcı 

 Pipet:25 ml 

 Büret: 50 ml 

 Numune kabı 

 Spor 

 Kıskaç  

 Mezür 

 Piset 

 Beher 

 Saat 

 Diğer laboratuvar araç 

gereçleri 
 

Kullanılan Kimyasal Maddeler 
 

 Fenolftalein çözeltisi  

 Etil alkollü 0,5 N potasyum hidroksit çözeltisi 

 0,5 N hidroklorik asit çözeltisi  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Alkaliye dayanıklı bir 

sabunlaştırma balonu içine 2 g 

kadar numuneyi tartınız. 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız.  

 Numuneyi ağzı tıraşlı ve geri soğutucuya 

takılabilir bir cam balona tartınız.  

 Tartımı 0,001 g duyarlılıkla yapmaya özen 

gösteriniz. 

 Tartım yapmadan önce terazinin sıfır ayarını 

kontrol etmeyi unutmayınız. 

 Tartım sonucunu not etmeyi unutmayınız. 

 Terazi kullanım kurallarına uyunuz. 

 Tartım bitince teraziyi kapatmayı unutmayınız. 

 Üzerine 25 ml etil alkollü 

potasyum hidroksit çözeltisi 

koyunuz. 

 Etil alkollü KOH çözeltisini çözelti hazırlama 

kurallarına uygun olarak hazırlayınız. 

 Hacim ölçümünü duyarlı yapınız.      

 Balonu geri soğutucuya 

bağlayarak ve ara sıra 

karıştırarak 60 dakika 

kaynatınız.   

 Zamanı sık sık kontrol ediniz. 

 Sabunlaşması güç olan bazı yağlar için 

kaynatma süresinin 1 saatten fazla olması 

gerekebilir. 

 Bu süre sonunda, geri 

soğutucunun üstünden bir pipet 

yardımıyla geri soğutucunun 

içini balona doğru yıkayınız. 

 % 10’luk KI çözeltisini çözelti hazırlama 

kurallarına uygun olarak hazırlayınız. 

 Damıtık suyun kaynatılıp soğutulmuş olmasına 

dikkat ediniz. 

 Hacim ölçümünü dikkatli yapınız. 

 KI ve suyu koyduktan sonra çalkalamayı 

unutmayınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 4 – 5 damla fenolftalein çözeltisi 

ilave ediniz.  

 % 1’lik fenolftalein çözeltisini çözelti hazırlama 

kurallarına uygun olarak hazırlayınız. 

 Sabunlaşma sırasında esmerleşen veya esasen 

esmer renkte olan numuneler için indikatör 

olarak alkali mavi 6B kullanılmalıdır. 

 0,5 N hidroklorik asit çözeltisi 

ile renksiz nokta yakalanıncaya 

kadar titre ediniz. 

 Titrasyon düzeneği hazırlayınız. 

 0,5 N hidroklorik asit çözeltisi hazırlayınız. 

 Büreti 0,5 N hidroklorik asit çözeltisi ile 

doldurup, “ 0 ” ayarını yapmayı unutmayınız. 

 Titrasyonu yavaş yavaş ve erleni çok kuvvetli 

çalkalayarak yapınız. 

 Hidroklorik asitin erlene damla damla akmasına 

özen gösteriniz. 

 Çalkalama yaparken çözeltinin sıçramamasına 

dikkat ediniz. 

 Büretteki son damlayı erlene almayı 

unutmayınız. 

  Titrasyon sonunda sarfiyatı 

okuyunuz ve kaydediniz (V1).        

 Renksiz noktayı yakaladığınız anda titrasyona 

son veriniz. 

 Büretten harcanan hidroklorik asit miktarını 

okuyunuz. 

 Okuduğunuz hidroklorik asit miktarını 

kaydetmeyi unutmayınız. 

 Okumayı büretin çeperlerindeki çözeltinin 

süzülmesi için titrasyon bittikten 10- 15 saniye 

sonra yapmaya özen gösteriniz.  

 Aynı işlemi numune koymadan 

tanık deney olarak yapınız ve 

titrasyonda harcanan 0,5 N 

hidroklorik asit miktarını 

kaydediniz (V2).  

 Tanık deney için damıtık su kullanınız. 

 Titrasyonu dikkatli yapınız. 

  Sonucu hesaplayınız.  
 

 

2 1V V
Sabunlaşma Sayısı x 28,05 mgKOH/ gr yağ

m




 

 Verileri formüle eksiksiz yerleştirmeye özen 

gösteriniz. 

 Hesaplamayı dikkatli ve doğru yapınız. 

 Hesaplama hatasının yanlış sonuca neden 

olacağını unutmayınız.   

  Deney raporu yazınız.   

 Rapor hazırlamak çok önemlidir. 

Öğretmeninizin verdiği ölçütlere uygun bir rapor 

hazırlayınız.  

 Hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınızla 

tartışınız. 

 Analiz sonrası işlemleri yapınız. 

 Laboratuvar son kontrollerini yapınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aşağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. 

 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Sabunlaşma sayısı tayini aşağıdakilerden hangisinde kullanılır? 

A) Yağa başka bir yağ karıştırılıp karıştırılmadığını anlamak için 

B) Yağların ve yağ asitlerinin saflığının belirlenmesinde 

C) Yağın doymamışlık derecesini saptamada 

D) Yağın bozulma derecesini belirlemede 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sabunlaşma sayısı tayininde kullanılmaz? 

A) Etil alkollü potasyum hidroksit çözeltisi 

B) Hidroklorik asit çözeltisi 

C) Potasyum klorür çözeltisi 

D) Fenolftalein indikatörü 
 

3. Sabunlaşma sayısı tayininde titrasyon sonunda aşağıdakilerden hangi renk ortaya 

çıkmalıdır? 

A) Pembe 

B) Yeşil 

C) Mavi 

D) Renksiz 
 

4. 1-Etanollü potasyum hidroksit çözeltisi    2-Hidroklorik asit çözeltisi                             

3-Potasyum klorür çözeltisi         4-Aseton         5-Dietil eter         6-Fenolftalein 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sabunlaşmayan madde tayininde 

 kullanılmaz? 
A) 1 ve 2  

B) Yalnız 3 

C) 4 ve 5  

D) Yalnız 6 
 

5. Sabunlaşmayan kısmın yüksek çıkması aşağıdakilerden hangisini verir? 

A) Mineral yağların karıştırılmış olabileceğini  

B) Asitlik derecesinin yüksek olduğunu 

C) Yağın bozulmuş olduğunu 

D) Hiçbiri 
 

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Sabun miktarı tayininde sodyum sabun içeriği ve HCl ile deneme şartları altında 

reaksiyona giren bazik maddeler tayin edilir. 

B) Sabun miktarı tayininde sonuç % sodyum sabunu veya % NaOH cinsinden 

hesaplanır. 

C) Sabun miktarı tayini nötralizasyon aşamasında serbest yağ asitlerinin sabun hâline 

çevrilerek yağdan uzaklaştırılmasının kontrolünde kullanılır. 

D) Hepsi 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. 1-Hidroklorik asit çözeltisi         2-Fenolftalein           3-Sodyum hidroksit çözeltisi    

4-Bromofenol mavisi 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sabun miktarı tayininde kullanılır? 

A) 1 ve 2  

B) 2 ve 3  

C) 1, 3 ve 4 

D) 2, 3 ve 4 
 

8. Sabun miktarı tayininde numunede sabun varsa aşağıdakilerden hangisi gözlemlenir? 

A) Üstteki faz renksizdir. 

B) Üstteki faz sarı renktedir. 

C) Üstteki faz yeşil veya mavi renktedir. 

D) Üstteki faz pembe renktedir. 
 

 

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 “Uygulamalı Test”e geçiniz. 
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UYGULAMALI TEST 
 

Mısır yağında sabunlaşmayan madde ve sabun miktarı tayini yapınız.  

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Sabunlaşmayan madde tayini için;   

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. 5 g kadar numuneyi 0,01 g duyarlıkla balonun içinde tarttınız 

mı? 
  

3. 50 ml, 2 N etanollü KOH çözeltisi katarak, geri soğutucuya 

taktınız mı? 
  

4. Yavaşça bir saat süreyle kaynattınız mı?    

5. Isıtma bittikten sonra geri soğutucuyu ayırarak, balonun 

içindekileri ayırma hunisine aktardınız mı? 
  

6. Balonu toplam 100 ml damıtık su ile yıkadınız mı?   

7. Balon ve geri soğutucuyu 100 ml dietil eter ile yıkandıktan 

sonra eteri ayırma hunisine aktardınız mı? 
  

8. Ayırma hunisinin ağzını kapatmadan önce, çözeltiyi hunide 

biraz çalkaladıktan sonra kapağını kapatıp kuvvetle 

çalkaladınız mı? 

  

9. Karışım henüz ılık iken iki fazın tam olarak birbirinden 

ayrılmasına kadar ayırma hunisini düşey tuttunuz mu (Huniyi 

uygun bir düzeneğe oturtarak, üstteki eter fazının, alttaki su ve 

sabun fazından tamamen ayrılması için 15 dakika veya daha 

uzun süre beklediniz mi?) ? 

  

10. Aşırı ölçüde alkalilik nedeniyle emülsiyon meydana geldiğinde 

birkaç damla 1 N HCL çözeltisi ilave ettiniz mi? 
  

11. Sulu etanollü fazı sabunlaşmada kullanılan balona, eter 

ekstraktını ise içinde 40 ml su bulunan ikinci bir ayırma 

hunisine aktardınız mı? 

  

12. Sulu ve etanollü sabun çözeltisini her defasında 100 ml dietil 

eter kullanılarak iki kez daha aynı şekilde ekstrakte ettiniz mi? 
  

13. Eter ekstraktlarını ikinci ayırma hunisinde topladınız mı?   

14. Toplanan eter ekstraktında çözünmeyen katı madde 

bulduysanız dikkatle süzgeç kâğıdından süzerek, çözünen 

madde kalmayacak şekilde bir miktar dietil eter ile yıkadınız 

mı? 
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15. İçinde 40 ml su ve eter ekstraktları toplanmış huniyi kuvvetle 

çalkalanmadan döndürerek, fazlar ayrıldıktan sonra yıkama 

çözeltisini alt taraftan akıttınız mı? 

  

16. Her defasında kuvvetle çalkalayarak eterli çözeltiyi iki kez 40 

ml su ile yıkadıktan sonra sıra ile 40 ml 0,5 N KOH çözeltisi, 

40 ml damıtık su ve tekrar 40 ml KOH çözeltisi ve en az iki 

kez daha 40 ml damıtık su ile yıkadınız mı? 

  

17. Su ile yıkama işlemine, yıkama suyuna bir damla fenolftalein 

çözeltisi katılınca pembe renk vermeyinceye kadar devam 

ettiniz mi? 

  

18. Ayırma hunisindeki eterli çözeltiyi huninin üst tarafından, 

darası alınmış 200 ml’lik bir balona yavaşça aktardınız mı? 
  

19. Huniyi dietil eter kullanarak dikkatlice yıkayıp, balonun içinde 

küçük bir hacim kalıncaya kadar buharlaştırdınız mı? 
  

20. Daha sonra 6 ml aseton ilave ederek, balonu kaynamakta olan 

su banyosu içine eğik olarak batırıp, çözücüleri hafif bir hava 

akımında tamamıyla buharlaştırdınız mı? 

  

21. Kalıntıyı, 75 – 80
o
C’deki etüvde,  balon yatay durumda olacak 

şekilde 15 dakika süre ile tutarak kuruttunuz mu? 
  

22. Desikatörde soğutarak tarttınız mı (m1)?   

23. 15 dakikalık sürelerle, kurutma işlemine, birbirine izleyen iki 

tartım arasındaki ağırlık kaybı % 0,1’den az oluncaya kadar 

devam ettiniz mi? 

  

24. Kalıntıyı yeni destile edilmiş ve nötrleştirilmiş % 95’lik 20 ml 

etanolde çözündürdünüz mü? 
  

25. Fenolftalein kullanarak 0,1 N etanollü KOH çözeltisi ile titre 

ettiğinizde 0,2 ml den fazla kullandıysanız tayini yeniden 

yaptınız mı? 

  

26. Bulduğunuz verileri formüle yerleştirip sonucu doğru olarak 

hesapladınız mı? 
  

Sabun miktarı tayini için;    

27. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

28. Kullanmadan önce, her 100 ml sulu aseton için; 0,5 ml 

bromofenol mavisi katarak ve çözeltiyi rengi sarı oluncaya 

kadar 0,01 N HCL veya 0,01 N NaOH ile titre ederek deney 

çözeltisi hazırladınız mı? 

  

29. 40 g kadar numuneyi 0.01 g duyarlıkta, önceden deney 

çözeltisi ile iyice yıkanmış ve kurutulmuş bir erlene tarttınız 

mı? 

  

30. 1 ml damıtık su katarak, su banyosunda hafifçe ısıttınız mı?   

31. Kuvvetle çalkalayarak 50 ml nötrleşmiş aseton katıp, su 

banyosunda hafifçe ısıttıktan sonra iyice çalkaladınız mı? 
  

32. İki faz ayrılıncaya kadar beklettiniz mi?    
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33. Numunede renk değişimini gözlemlediniz mi?   

34. Numunede sabun varsa, yeniden sarı renk meydana gelinceye 

kadar mikro büretten 0.01 N HCL kattınız mı?   
  

35. Hafifçe ısıtma işlemine üst fazın sarı rengi devamlı olarak 

kalıncaya kadar devam ettiniz mi? 
  

36. Bulduğunuz verileri formüle yerleştirip sonucu doğru olarak 

hesapladınız mı? 
  

37. Rapor hazırlayıp, hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınızla 

tartıştınız mı? 
  

38. Analiz sonrası işlemleri yaptınız mı?   

39. Laboratuvar son kontrollerinizi yaptınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
UYGULAMALI TEST 

 

Size verilen ayçiçeği yağı numunesinde; 

 İyot sayısı tayini yapınız.  

 Peroksit tayinini yapınız. 

 Sabun miktarı tayinini yapınız. 
 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEGİ 
 

Uygulama testi sonucunda aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler 

için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

İyot sayısı tayini için   

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. Analiz numunesini hazırladınız mı?   

3. 0,1 N ayarlı Na2S2O3.5H2O ve %10’luk KI çözeltisini, çözelti 

hazırlama kurallarına uygun olarak hazırladınız mı? 
  

4. % 1’lik nişasta indikatör çözeltisini taze hazırladınız mı?   

5. Titrasyon düzeneği kurdunuz mu?   

6. Büretin kullanıma hazır olup olmadığını kontrol ettiniz mi?   

7. 0,30 g fındık yağını 250 ml’lik erlen içinde tarttınız mı?   

8. Üzerine 15 ml karbon tetraklorür ve 25 ml wijs çözeltisi ilave 

ettiniz mi? 
  

9. Erleni karanlık bir yerde 1 saat beklettiniz mi?   

10. Süre sonunda erlene 20 ml % 10’luk KI çözeltisi ve 150 ml 

damıtık su koydunuz mu? 
  

11. Üzerine 1 ml  % 1’lik taze hazırlanmış nişasta indikatör 

çözeltisi ilave ettiniz mi? 
  

12. Büreti 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile doldurup sıfır 

ayarını yaptınız mı? 
  

13. Erlendeki mavi renkli çözeltinin rengi kayboluncaya kadar 

0,1 N sodyum tiyosülfat ile titre ettiniz mi? 
  

14. 30 sn. bekleyip rengin değişip değişmediğini kontrol ettiniz 

mi? 
  

15. Harcanan sodyum tiyosülfat miktarını kaydettiniz mi?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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16. Aynı işlemi yağ koymadan damıtık su ile tanık deneme olarak 

yapıp, harcanan sodyum tiyosülfat miktarını kaydettiniz mi? 
  

17. Bulduğunuz verileri formüle yerleştirip sonucu doğru olarak 

hesapladınız mı? 
  

18. Rapor hazırlayıp, hazırladığınız raporu sınıfta arkadaşlarınızla 

tartıştınız mı? 
  

Peroksit tayini için;   

19. Numuneyi (tahmin edilen peroksit sayısına göre) yaklaşık 1,4 

g cam kaşığa tarttınız mı? 
  

20. Erlenin kapağını açarak içine yerleştirdiniz mi?   

21. Üzerine 10 ml kloroform ekledikten sonra erleni hızla 

çalkalayarak yağın çözünmesini sağladınız mı? 
  

22. Daha sonra 15 ml asetik asit ve 1 ml potasyum iyodür 

çözeltisi ekleyerek erleni çalkaladınız mı? 
  

23. 5 dakika karanlık bir yerde beklettiniz mi?   

24. Süre sonunda 75 ml damıtık su ve 1 ml nişasta çözeltisi ilave 

ettiniz mi? 
  

25. Beklenen peroksit sayısı 12,5’den az ise 0,002 N, 12,5 veya 

daha yüksek ise 0,01 N sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre 

ettiniz mi? 

  

26. Harcanan sarfiyatı büretten okuyup kaydettiniz mi? (V1)   

27. Aynı işlemi yağ koymadan tanık deneme olarak yaptınız mı?   

28. Titrasyonda harcanan sodyum tiyosülfat çözeltisi miktarını 

kaydettiniz mi?(V2) 
  

29. Formülden peroksit sayısını hesaplayarak deney raporu 

yazdınız mı? 
  

30. Bulduğunuz değerleri Türk Gıda Kodeksi; Bitki Adı ile 

Anılan Yemeklik Yağlar Tebliğinde belirtilen peroksit sayısı 

miktarı ile karşılaştırdınız mı? 

  

Sabun miktarı tayini için;   

31. Kullanmadan önce, her 100 ml sulu aseton için; 0,5 ml 

bromofenol mavisi katarak ve çözeltiyi rengi sarı oluncaya 

kadar 0,01 N HCL veya 0,01 N NaOH ile titre ederek deney 

çözeltisi hazırladınız mı? 

  

32. 40 g kadar numuneyi 0.01 g duyarlıkta, önceden deney 

çözeltisi ile iyice yıkanmış ve kurutulmuş bir erlene tarttınız 

mı? 

  

33. 1 ml damıtık su katarak, su banyosunda hafifçe ısıttınız mı?   

34. Kuvvetle çalkalayarak 50 ml nötrleşmiş aseton katıp, su 

banyosunda hafifçe ısıttıktan sonra iyice çalkaladınız mı? 
  

35. İki faz ayrılıncaya kadar beklettiniz mi?   
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36. Numunede renk değişimini gözlemlediniz mi?   

37. Numunede sabun varsa, yeniden sarı renk meydana gelinceye 

kadar mikro büretten 0.01 N HCL kattınız mı?   
  

38. Hafifçe ısıtma işlemine üst fazın sarı rengi devamlı olarak 

kalıncaya kadar devam ettiniz mi? 
  

39. Bulduğunuz verileri formüle yerleştirip sonucu doğru olarak 

hesapladınız mı? 
  

40. Bulduğunuz değerleri Türk Gıda Kodeksi; Bitki Adı ile 

Anılan Yemeklik Yağlar Tebliği’nde belirtilen sabun miktarı 

ile karşılaştırdınız mı? 

  

41. Bütün tayinler için rapor hazırlayıp, hazırladığınız raporu 

sınıfta arkadaşlarınızla tartıştınız mı? 
  

42. Analiz sonrası işlemlerinizi yaptınız mı?   

43. Laboratuvar son kontrollerinizi yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir 

sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. C 

3. B 

4. A 

5. D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. A 

3. D 

4. C 

5. A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. B 

2. C 

3. D 

4. B 

5. A 

6. D 

7. C 

8. C 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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