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AÇIKLAMALAR 
KOD 541GI0096 

ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Gıda Kontrol / Gıda Laboratuvar Teknisyeni  

MODÜLÜN ADI Süt ve Süt Ürünleri Analizleri 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Süt ve süt ürünlerinde kuru madde miktarı, asit miktarı, sütte 

kir miktarı tayini yapmak için gerekli bilgilerin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL  

YETERLİK Süt ve süt ürünlerinde kalite kontrol analizlerini yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Uygun ortam ve gerekli araç gereçler sağlandığında Türk 

Gıda Kodeksi’ne ve analiz metoduna uygun olarak süt ve süt 

ürünlerinde kuru madde miktarı, asit miktarı ve sütte kir 

miktarı tayinlerini yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar 

1. Süt ve ürünlerinde kuru madde miktarı tayini 

yapabileceksiniz. 

2. Süt ve ürünlerinde asitlik tayini yapabileceksiniz. 

3. Sütte kir miktarı tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Teknoloji sınıfı, kütüphane, internet, laboratuvar 

Donanım: Etüv, desikatör, büret, pipet, erlen, desikatör, 

genel laboratuvar araç gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen ölçme 

araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi 

değerlendireceksiniz. 

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı ( test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlış, vb. ) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
 

Sevgili Öğrenci,  
 

Süt endüstrisi her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de gıda endüstrisinin önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır. 
 

Süt ve süt ürünleri elde ederken ister küçük ölçekli işletme olsun ister büyük fabrikalar 

olsun hepsinin yaptığı ilk işlem, işlemek üzere satın alınan sütün birçok özelliğini belirlemek 

amacıyla analizlerini yapmaktır. Bu analizlerin amacı sütün sağlık açısından ve işleme 

açısından özelliklerini tayin etmektir. 
 

İşlenmiş olan süt ve ürünlerinin de aynı şekilde laboratuvarda birçok yönden 

analizlerini yapmak bu ürünlerin insan sağlığına etkilerini saptama, pazarlamasını yapma ve 

ürün kalitesini geliştirme açısından önemlidir. 
 

Bu modülle, süt ve süt ürünlerinde sıkça yapılan analizlerin bir kısmını öğrenerek 

mesleğinizde daha yeterli hâle geleceksiniz. 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında analiz metotlarına uygun olarak süt ve ürünlerinde kuru 

madde miktarı tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan süt ve süt ürünlerini işleyen gıda işletmelerine giderek 

sütteki kuru madde miktarını neden tespit ettiklerini öğreniniz. 

 Araştırmalanızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE KURU 

MADDE MİKTARI TAYİNİ 
 

Kuru madde, sütün 102 ± 2 ºC’de bir etüvde kurutulmasıyla oluşan kalıntının gram (g) 

olarak ağırlığıdır. Yağsız kuru madde miktarı ise kuru maddeden yağın çıkarılmasıyla 

bulunan değerdir. 
 

Sütün asıl değerli ögesi kuru madde olduğuna göre onun miktarını bilmek teknolojik 

açıdan büyük önem taşır. Normal koşullar altında sütün besin değeri ve süt mamullerine 

işlendiğinde vereceği randıman, sütün kuru maddesi ile paralel olarak artar. 
 

Kuru madde tayini, sadece sütün bileşim zenginliğini belirtmesi açısından değil, aynı 

zamanda süte su katılıp katılmadığının tespiti açısından da önemlidir. Bu amaçla genellikle 

yağsız kuru madde miktarı hesaplanır ve Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne, standartlara ve Gıda 

Kodeksi’nde belirlenen yağsız kuru madde miktarlarına uyup uymadığı kontrol edilir. 
 

Bu modülde gravimetrik yöntemle kuru madde tayini uygulamasını öğreneceksiniz. 
 

Yöntem, belirli miktardaki sütün sabit sıcaklıkta, değişmez ağırlığa kadar suyunun 

uçurulması ve kalan kısımdan kuru madde hesaplanması ilkesine dayanır.  
 

1.1. Numunenin Analize Hazırlanması 
 

 Süt numunesinin hazırlanması; 

 Homojenize edilerek alınan süt örneği analize başlamadan önce sıcaklığı 

yaklaşık 20±2 °C’ye getirilir ve özenle karıştırılır.  

 Eğer süt yağı homojen bir yağ dağılım göstermezse süt, yavaş yavaş 40 

ºC’ye ısıtılır, karıştırılır ve tekrar 20 ± 2 ºC’ye soğutulur.  

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 Yoğurt numunesinin hazırlanması;  

 Homojenize edilmemiş yoğurtlar süt yağının iyice dağılması için mutfak 

tipi bir mikser yardımıyla yeterli süre ve şekilde karıştırılır.  

 Homojenize yoğurtlarda herhangi bir hazırlığa gerek yoktur. 
 

 Peynir numunesinin hazırlanması; 

 Peynir salamura içindeyse, süzgeç kâğıdı ile nemi alınır.  

 Numune öğütücüden geçirilerek karıştırılır. 

 Numune öğütülemeyecek durumda ise yoğrulmak suretiyle iyice 

karışması sağlanır. 
 

1.2. Kullanılan Araç Gereçler  
 

 Sütte kuru madde tayini için gerekli araç gereçler 

 Desikatör (tercih edilen etkili bir nem çekici içeren mavi silikajel) 
 

 

Resim 1.1: Desikatör 

 Kurutma kapları (Yaklaşık 6-8 cm çap ve 2-2,5 cm derinlikte, kapaklı, 

nikel, alüminyum, paslanmaz çelik veya camdan yapılmış.) 

 Analitik terazi (0,1 mg duyarlıkta) 
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Resim 1.2: Analitik terazi 

 Su banyosu 

 Etüv 
 

 Yoğurt ve Peynirde kuru madde tayini için gerekli araç gereçler 
 

 Desikatör içinde nem çekici maddesi olmalıdır. 

 Kurutma kapları (Nikel, alüminyum, paslanmaz çelik veya camdan 

yapılmış; kapaklı, 7-9 cm çapında, 2 cm yüksekliğinde olmalıdır.) 

 Kuvars veya deniz kumu (irice taneli, hidroklorik asitle yıkanmış) 

 Cam baget (ucu kütleştirilmiş, 6-6,5 cm uzunluğunda) 

 Analitik terazi (0,1 mg duyarlıkta) 

 Su banyosu 

 Etüv 

 

Deniz kumunun hazırlanması; 
 

İrice taneli kum % 25’lik hidroklorik asit çözeltisi ile üç gün boyunca ara sıra 

karıştırılarak işleme tabi tutulur. Daha sonra asit reaksiyon göstermeyinceye veya yıkama 

suyunda klor kalmayıncaya kadar damıtık su ile yıkanır. 160 ºC’de kurutulur. Daha sonra 

etüvde tekrar iki saat kapağı açık olarak kurutulur. Kap, kapak ile kapatılıp desikatöre alınır. 

Oda sıcaklığı kadar soğutulur ve 0.1 mg hassasiyetle tartılır. 5 ml su eklenir, etüvde tekrar iki 

saat ısıtıldıktan sonra soğutulur ve yeniden tartılır. İki kütle arasındaki fark 0.5 mg’ı 

geçmemelidir.  
 

1.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

Yoğurt ve peynirde kuru madde tayini için kullanılan deniz kumu veya kuvarsı 

yıkamak için HCl kullanılır. 
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1.4. İşlem Basamakları 
 

 Sütte kuru madde tayini  

 Boş kurutma kapları, kapakları ile birlikte (kapakları yarı açık durumda) 

102 ± 2 ºC’ye ayarlanmış etüvde 30 dakika kurutulur. 

 Kapağı kapatılarak desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulup kapağı ile 

birlikte tartılır. 

 Sabit ağırlığa getirilmiş ve darası alınmış kurutma kabına yaklaşık 3 ml 

süt örneği konularak hemen kapağı kapatılır ve tekrar tartılır. 

 Sonra sütün suyunun bir bölümünü uçurabilmek amacıyla kuru madde 

kapları kapaksız olarak kuvvetle kaynayan su banyosunda, kaptaki süt 

ince, kuru ve çatlak bir zar hâline gelinceye kadar yaklaşık 30 dakika 

buhar etkisinde bırakılır. Bu işlem sırasında kabın yüzeyinde oluşan 

sütten su buharı çıkışını güçleştiren zarı giderebilmek için birkaç damla 

alkol damlatılması yararlı olur. 

 Belirtilen ön kurutma işleminden sonra kurutma kabının dış yüzeyleri, 

kuru bir bezle ya da süzgeç kâğıdı ile kurutulur. 

 Kapakları yanlarına konularak 102 ± 2 ºC’ye ayarlanmış etüvde yaklaşık 

2-3 saat kurutulur. 

 Bu süre sonunda kapak tekrar kapatılır ve kapaklı kurutma kabı 

desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulup tartılır. 

 Sonra yine etüve alınarak aynı şekilde bir saat bırakılır ve desikatörde 

soğutularak hemen tartılır. 

 Bu işlem birbirini izleyen tartımlar arasındaki ağırlık farkı 0,5 mg’dan 

daha az oluncaya kadar sürdürülür. 

 Kuru madde miktarı aşağıdaki eşitlikten yararlanarak hesaplanır. 
 

 Yoğurtta kuru madde tayini 

 Kapakları yarı açık, içinde bir miktar deniz kumu (hidroklorik asitte 

temizlenmiş, yıkanmış ve iyice kurutulmuş) ve cam baget bulunan 

kurutma kapları, 103±2
 
ºC’ye ayarlanmış etüve konarak bunların sabit 

ağırlığa gelmesi sağlanır. 

 Kurutma kapları desikatörde soğutulduktan sonra daraları belirlenir. 

 Homojen hâle getirilen yoğurt örneğinden kurutma kabına 0,1 mg 

hassasiyetle 5 g numune tartılır, cam baget yardımıyla kumla iyice 

karıştırılarak kabın dibine yayılır. 

 Numuneyi içeren kaplar, 103± 2 ºC’ye ayarlanmış etüve kapakları açık 

durumda konarak yaklaşık 1,5-2 saat süreyle kurutulur. Bu sırada 

sıcaklığın yükselmemesine, özellikle süt şekerinin karamelleşmemesine 

dikkat edilir. 

 Kapakları kapatıldıktan sonra desikatöre alınarak soğumaları beklenir ve 

tam olarak tartılır. 

 Etüve ikinci kez konur ve bu defa 30 dakika aynı sıcaklıkta bekletilir, 

desikatörde soğutulur ve tartılır. 

 Tartımlar arasındaki fark 0,5 mg’dan fazla olduğu takdirde kurutmaya 

devam edilir. İki tartım arasındaki fark 0,5 mg’dan az ise son tartım 
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dikkate alınarak denemeye alınan numune miktarı ve kabın darasına göre 

örneğin kuru madde miktarı hesaplanır. 

 Deney paralel yürütülür ve hesaplamada parallelerin ortalaması alınarak 

kuru madde miktarı yüzde olarak aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanır. 
 

 Peynirde kuru madde tayini 

 İçinde bir miktar deniz kumu (20 g) ve cam baget bulunan kurutma 

kapları, 105 ºC’ye ayarlanmış etüve konarak sabit ağırlığa getirilir. 

 Kurutma kapları desikatörde soğutulduktan sonra daraları belirlenir. 

 Yukarıdaki gibi hazırlanan peynir örneğinden kurutma kabına 0,1 mg 

hassasiyetle 3 g numune tartılır, cam baget yardımıyla kumla iyice 

karıştırılarak kabın dibine yayılır. Sert yipte peynir öreneği analiz 

ediliyorsa yaklaşık 3 ml damıtık su eklenerek kum ile peynir karıştırılır. 

 Numuneyi içeren kaplar, 105 ºC’ye ayarlanmış etüve kapakları açık 

durumda konarak 4 saat süreyle kurutulur.  

 Süre sonunda desikatöre alınarak soğumaları beklenir ve tartılır. 

 Tekrar etüve konur ve 30 dakikalık aralıklarla kurutulup tartılır. 

 Son iki tartımlar arasındaki fark 0,5 mg’dan az olana kadar işleme devam 

edilir. Son tartım dikkate alınarak denemeye alınan numune miktarı ve 

kabın darasına göre örneğin kuru madde miktarı hesaplanır. 

 

1

2

m m
%Kuru Madde x100

m m





 

 

m : Boş kurutma kabının ağırlığı, (kabın darası) (g), 

(Eğer yoğurt ve peynirde yapılıyorsa kap, kum ve cam bagetin birlikte 

ağırlığı) 

m1: Kurutulmuş deney numunesi ile birlikte kabın ağırlığı (g), 

(Eğer yoğurt ve peynirde yapılıyorsa kap, kum ve cam bagetin birlikte 

ağırlıkları) 

m2: Deney numusesi ile birlikte kabın ağırlığı (g),  

(Eğer yoğurt ve peynirde yapılıyorsa kap, kum ve cam bagetin 

birlikte ağırlıkları) 
 

 
 

Örnek soru:  Laboratuvara kuru madde miktarını tayin etmek amacıyla getirilmiş süt 

örneği gerekli işlemlerden geçirilmiş ve darası 15 g olarak alınmış kurutma kabına konarak 

tartılmış ve tartım 20 g olarak bulunmuştur. Gerekli kurutma işlemlerinden sonra son tartım 

15,56 g olarak tespit edilmiştir. Bu süt numunesinin % kuru madde miktarını hesaplayınız. 

 

  

% Rutubet = 100 - % kuru madde 
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Çözüm: 
 

1

2

m m
%Kuru Madde x100

m m





 

 

(15.56 15)x100
Kuru madde(%)   11.2

20 15


 


 

 

1.5. Sonucu Değerlendirme 
 

 Yoğurt standardı (TS 1330) 

 Tam yağlı yoğurtta kuru madde oranı en az % 15 olmalıdır. 

 Yağlı yoğurtta kuru madde oranı en az % 12 olmalıdır. 

 Yarım yağlı yoğurtta kuru madde oranı en az % 10,5 olmalıdır. 

 Yağsız (yavan) yoğurtta kuru madde oranı en az % 9,0 olmalıdır. 
 

 Süt standartları 

 İnek sütünde yağsız kuru madde miktarı % 8.0, koyun sütünde % 10.0, 

keçi sütünde % 8.5 manda sütünde % 9.0’dan az olmamalıdır. 

 Sterilize ve pastörize sütlerde yağsız kuru madde miktarı % 9.0’dan az 

olmamalıdır. 
 

Sütün elde edildiği hayvanın türüne göre sütteki kuru madde miktarı aşağıda 

verilmiştir. 
 

SÜTÜN ÇEŞİDİ 

Tür Irk 

KURU MADDE 

En Az Ortalama En Çok 

İNEK 

Karasığır 

Doğu kırmızısı 

Bozırk 

9,30 14,31 18,99 

10,99 14,06 17,46 

11,08 13,94 17,62 

KEÇİ 

Kıl keçisi 

Tiftik keçisi 

10,30 14,95 22,14 

14,61 15,98 17,50 

KOYUN 

Kıvırcık 

Akkaraman 

11,93 17,87 29,40 

13,60 17,00 21,15 

MANDA 16,26 18,91 22,89 

Tablo 1.1: Sütün elde edildiği hayvanın türü ve ırkına göre sütte kuru madde miktarı  

 Peynir standartları (Beyaz Peynir-TS 591, Kaşar Peyniri TS 3272) 

 Beyaz peynirde rutubet en çok % 60 olmalı, yani kuru madde oranı en az 

% 40 olmalıdır. 

 Olgunlaştırılmamış kaşar peynirinde rutubet en çok % 45, 

olgunlaştırılmış kaşar peynirinde en çok % 40 olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Laboratuvara kuru madde tayini yapmak üzere süt örneği getiriniz. Getirdiğiniz süt 

numunesinin kuru maddesini tayin ediniz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sütten numune alınız ve homojen hâle getiriniz. 

 

 Numunenin analize 

hazırlanması konusunu 

hatırlayınız. 
 

 Boş kurutma kaplarını kapakları ile etüvde 

kurutunuz. 

 

 Boş kurutma kaplarını, 

kapakları açık durumda 102 ± 

2 ºC’ye ayarlanmış etüvde 30 

dakika kurutulacağını 

hatırlayınız. 

 Kurutma kaplarının kapağını kapatarak desikatörde 

oda sıcaklığına kadar soğutunuz.  

 

 

 Desikatör kullanım 

kurallarına uyunuz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kurutma kaplarını kapağı ile birlikte tartınız. 

 

 Tartım sırasında dikkatli ve 

çabuk olunuz. 

 Darası alınan kurutma kabına yaklaşık 3 ml süt 

örneği koyunuz. 

 

 Dikkatli çalışınız. 

 Zamanı iyi kullanmaya özen 

gösteriniz. 

 Kurutma kabının kapağını hemen kapatınız ve tekrar 

tartınız. 

 

 Tartım sırasında dikkatli 

olunuz. 

 

 Kuru madde kaplarını kapaksız olarak kuvvetle 

kaynayan su banyosunda, buhar etkisinde bırakınız. 

 Kaptaki sütün ince, kuru ve 

çatlak bir zar hâline gelinceye 
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kadar yaklaşık 30 dakika 

buhar etkisinde bırakmaya 

dikkat ediniz. 

 Bu işlem sırasında kabın 

yüzeyinde oluşan sütten su 

buharı çıkışını güçleştiren zarı 

giderebilmek için birkaç 

damla alkol damlatılması 

yararlı olur. 

 Kurutma kabının dış yüzeylerini, kuru bir bezle ya 

da süzgeç kâğıdı ile kurutunuz. 

 

 

 Ön kurutma işleminden sonra 

kurutma kabının dış 

yüzeylerini kurutmayı 

unutmayınız. 

 

 Kapakları yanlarına koyarak etüvde kurutunuz. 
 

 

 102 ± 2 ºC’ye ayarlanmış 

etüvde yaklaşık 2-3 saat 

kurutmanız gerektiğini 

unutmayınız. 

 

 Süre sonunda kapağı tekrar kapatınız ve kapaklı 

kurutma kabını desikatörde oda sıcaklığına kadar 

soğutup tartınız. 

 Desikatör kullanım 

kurallarına uyunuz. 
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 Tartım kurallarına uyunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu işlemi birbirini izleyen 

tartımlar arasındaki ağırlık 

farkı 0,5 mg’dan daha az 

oluncaya kadar sürdürünüz. 

 

 Etüve alarak aynı şekilde bir saat bırakınız ve 

desikatörde soğutarak hemen tartınız. 
 

 

 

 

 

 Sonucu standartlarla karşılaştırıp yorum yapınız 

 Kuru madde miktarını 

formülden yararlanarak 

hesaplayınız. 

 Deney raporu yazmayı 

unutmayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kapakları yarı açık, içinde bir miktar deniz kumu ve cam 

baget bulunan kurutma kaplarını 103±2 ºC’ye ayarlanmış 

etüve koyarak sabit ağırlığa gelmesini sağladınız mı? 

  

2. Kurutma kapları desikatörde soğuttuktan sonra daralarını 

belirlediniz mi? 
  

3. Homojen hâle getirilen yoğurt örneğinden kurutma kabına 0,1 

mg hassasiyetle 5 g numune tarttınız mı?  
  

4. Cam baget yardımıyla yoğurdu kumla iyice karıştırarak kabın 

dibine yaydınız mı? 
  

5. Numuneyi içeren kapları 103± 2 ºC’ye ayarlanmış etüve 

kapakları açık durumda koyarak yaklaşık 1,5-2 saat 

kuruttunuz mu? 

  

6. Kapakları kapatıldıktan sonra desikatöre alınarak soğumalarını 

bekleyip tarttınız mı? 
  

7. Etüve ikinci kez koyup bu defa 30 dakika aynı sıcaklıkta 

beklettiniz mi? 
  

8. Desikatörde soğutup tarttınız mı?   

9. Tartımlar arasındaki fark 0,5 mg’dan az oluncaya kadar 

kurutma işlemine devam ettiniz mi? 
  

10. Deneyi paralel yürüttünüz mü?   

11. Hesaplamada parallelerin ortalamasını alarak formüle 

uyguladınız mı? 
  

12. Sonucu standartlarla karşılaştırdınız mı?   

13. Deney raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Sütte kuru madde tayini ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Kuru madde, sütün 102± 2 °C’de bir etüvde kurutulmasıyla oluşan kalıntının gram 

(mg) olarak ağırlığıdır.  

B) Kuru madde, sütün 104± 2 °C’de bir etüvde kurutulmasıyla oluşan kalıntının gram 

(g) olarak ağırlığıdır.  

C) Kuru madde, sütün 102± 2 °C’de bir etüvde kurutulmasıyla oluşan kalıntının gram 

(g) olarak ağırlığıdır.  

D) Kuru madde, sütün 104± 2 °C’de bir etüvde kurutulmasıyla oluşan kalıntının gram 

(mg) olarak ağırlığıdır.  
 

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi süt ve süt ürünlerinde kuru madde tayininde 

kullanılan araçlardır? 

A) Su banyosu, analitik terazi, desikatör, kurutma kapları, etüv 

B) Su banyosu, piknometre, kül fırını, kurutma kapları, analitik terazi 

C) Su banyosu, büret, kül fırını, kurutma kapları, analitik terazi 

D) Desikatör, kurutma kapları, kül fırını, etüv, analitik terazi 
 

3. Sütte kuru madde miktarını tayin ederken sıcaklığı yükseltmek aşağıdakilerden 

hangisine sebep olur? 

A) Süt şekerinin karamelleşmesine sebep olur. 

B) Önemli bir değişikliğe sebep olmaz. 

C) C vitaminlerinin karamelleşmesine sebep olur. 

D) Mineral maddelerin karamelleşmesine sebep olur. 
 

4. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kuru madde miktarı analizini yaparken yanlış olur? 

A) Kurutma kapları desikatöre konurken ağzı kapatılmalıdır. 

B) Kurutma kapları su banyosuna konduğunda kapakları kapatılmalıdır. 

C) Kurutma kapları sabit ağırlığa getirilmelidir. 

D) Kurutma kaplarının darası alınmalıdır. 
 

5. Yoğurt standardıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Tam yağlı yoğurtta kuru madde oranı en az % 16 olmalıdır. 

B) Yağlı yoğurtta kuru madde oranı en az % 13 olmalıdır. 

C) Yarım yağlı yoğurtta kuru madde oranı en az % 10,5 olmalıdır. 

D) Yağsız (yavan) yoğurtta kuru madde oranı en az % 8,0 olmalıdır. 
 

6. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kuru madde miktarını tayin etmede yanlış bir işlem 

basamağıdır? 

A) Kurutma kapları etüve konurken kapakları açık durumda olmalıdır. 

B) Kurutma kapları desikatöre konurken kapakları açık olmalıdır. 

C) Kurutma kapları su banyosuna konurken kapakları açık olmalıdır. 

D) Deneye başlarken kurutma kapları sabit tartıma getirilip darası alınmalıdır. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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7. ……………   …………..  …………… , toplam kuru madde miktarından yağın 

çıkarılmasıyla bulunan değerdir. 
 

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? 

A) Toplam kül miktarı 

B) Yağsız azot miktarı 

C) Toplam kolestrol miktarı 

D) Yağsız kuru madde  
 

8. Aşağıdakilerden hangisi yoğurtta % laktik asit miktarının tanımıdır? 

A) 100 gram yoğurttaki laktik asidin gram olarak ifadesidir. 

B) 100 gram laktik asidin yoğurda oranının ifadesidir. 

C) 100 gram yoğurdun SH değerinin ifadesidir. 

D) 100 gram laktik asidin SH değerine oranının ifadesidir 
 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında analiz metotlarına uygun olarak süt ve ürünlerinde asitlik 

tayini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Asitliğin sütün yapısını ve görünüşünü nasıl etkilediğini araştırınız. 

 Çevrenizdeki süt işletmelerinden birine giderek asitliği yüksek sütlerle asitliği 

düşük sütleri nasıl ayırt ettiklerini öğreniniz. 

 Asitlik derecesine göre sütleri nasıl işlediklerini sorunuz. Öğrenerek elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.  

 

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ASİTLİK 

TAYİNİ  
 

Yeni sağılan normal sağlıklı süt, asidik reaksiyon gösterir, buna ilk asitlik veya doğal 

asitlik denir. Süt ilk asitliğini uzun süre koruyamaz. Sağım ve bekletme koşulları nedeniyle 

birçok mikroorganizma çeşitli yolla süte bulaşır. Bu mikroorganizmaların faaliyeti sütte 

asitliğin yükselmesine sebep olur. Sütte asitlik tayini; 
 

 Onun taze ve normal olup olmadığını, 

 İşleme sırasında sıcaklığa dayanıp dayanmayacağını, 

 Nötralize edici madde ilave edilip edilmediğini, 

 Sütün mastitisli olup olmadığını, 

 Tüzük, standart ve kodekse uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır.  
 

Süt işletmelerinde uygulanan titrasyon asitliği, alkol testi, kaynatma testi gibi 

dayanıklılık deneyleri, genellikle sütte asitlik artışını belirlemek amacıyla yapılır. Asitlik 

düzeyi ile hijyen kalitesi arasında bir ilişki kurulur ve asitlik derecesi, sütün hangi mamul 

için uygun olduğu yönünde karar verilmesine yardımcı olur. Asitlik durumu, bazı süt 

mamullerinde kalite ölçütü olarak ele alınır. Bazı süt mamullerinin üretiminin 

yönlendirilmesine de yardımcı olur. 
 

Titrasyon yoluyla asitlik tayininde iki yöntem kullanılır. Bunlar:  
 

 Yüzde asitlik (laktik asit cinsinden) hesaplama: Prensibi; fenolftalein 

indikatörü katılmış 100 ml sütün asitliğini nötürlemek için harcanan normalitesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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belli NaOH çözeltisinin ml cinsinden miktarı veya süt asidi cinsinden 

hesaplanmış oranların belirlenmesi esasına dayanır. 
 

 Soxhlet-Henkel (SH) derecesi olarak hesaplama: Prensibi; fenolftalein 

indikatörü katılmış 100 ml sütün asitliğini nötralize edecek 0,25 N NaOH 

çözeltisinin ml cinsinden miktarının belirlenmesidir. 
 

2.1. Numunenin Analize Hazırlanması 
 

 Süt numunesinin hazırlanması: Süt örneği iyice karıştırılarak homojen hâle 

getirilmelidir. 
 

 Yoğurt numunesinin hazırlanması: Homojenize edilmemiş yoğurtlar süt 

yağının iyice dağıtılması için yeterli süre ve şekilde karıştırılarak homojen hâle 

getirilir. Homojenize yoğurtlarda herhangi bir işleme gerek yoktur. 
 

 Süttozu numunesinin hazırlanması: Süttozundan, yağsız ise 9 g, yarım yağlı 

ise 11, yağlı ise 13 g tartılır. İçindeki 100 ml damıtık su bulunan karıştırıcıya 

aktarılarak iyice karıştırılır. Üstündeki köpüğün kaybolması için yaklaşık bir 

saat bekletilir. 
 

2.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Büret (0,1 veya 0,05 taksimatlı) 

 Pipetler (25 ml ve 1 ml) 

 Erlen (250 ml hacimli, geniş ağızlı ) 

 Analitik terazi (0,1 mg duyarlıkta) 

 Cam baget 
 

2.3. Kullanılan Kimyasallar 
 

 Fenolftalein çözeltisi (% 1’lik), 1 g fenolftalein % 96’lık alkol içinde eritilir ve 

100 ml’ye tamamlanır. 

 0,1 N NaOH çözeltisi, Soxhlet-Henkel yönteminde 0,25 N NaOH kullanılır. 
 

2.4. İşlem Basamakları 
 

 Sütte % asitlik tayini (laktik asit cinsinden) 

 İyice karıştırılan süt örneğinden 20 ml alınarak 250 ml’lik bir erlene 

boşaltılır.  

 Eşit miktarda saf su aynı pipetle çekilir ve erlen içindeki sütün üzerine 

boşaltılır. 

 Sonra 1 ml fenolftalein belirteci eklenir. 

 0,1N NaOH çözeltisi bürete doldurulur. 

 0,1N NaOH çözeltisi ile açık pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir.  

 Sonuç aşağıdaki formülle hesaplanır(Harcanan 1 ml 0,1 N NaOH 0,009 g 

laktik asidi nötürler.). 
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V x 0,009
Süt asitliği (%) x100

m
  

 

V : Harcanan 0,1 N NaOH çözeltisinin miktarı (ml) 

m : Süt numunesinin miktarı (ml) 
 

 Yoğurtta asitlik tayini (soxhlet-henkel-SH cinsinden) 

 İyi karıştırılmış numuneden bir beher içine 10 g tartılır. 

 Numune üzerine önce kaynatılmış, sonra 40  
o
 C’ye soğutulmuş saf sudan 

10 ml ilave edilir ve cam bagetle iyice karıştırılır. 

 0,5 ml fenolftalein çözeltisi eklenir. 

 Sonra 0,25 N sodyum hidroksit çözeltisi ile en az 30 saniye kalıcı hafif 

pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir. 

 Harcanan sodyum hidroksit miktarı 10 ile çarpıldığında, °SH olarak titre 

edilerek 100 g yoğurdun asitlik derecesi bulunur. 

 SH olarak bulduğumuz asitliği % (laktik asit) asitliğe çevirebiliriz. Bunun 

için aşağıdaki formülden faydalanılır. 

 

 
 

 Süttozunda asitlik tayini  

 Hazırlanan çözeltiden (süttozu + su) pipetle 10 ml alınarak erlene konur.  

 Ayrıca 10 ml damıtık su aynı pipetle çekilir. Bu da erlene konur. 

 Fenolftalein indikatöründen 4-5 damla ilave edilir. 

 En az 30 saniye kalan pembe bir renk elde edilinceye kadar sodyum 

hidroksit ile titre edilir. 

 Sonuç aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

V 0,009
% Asitlik   100

m


   

 

V : Harcanan sodyum hidroksit, çözeltisinin hacmi (ml), 

m : Deney numunesinin ağırlığı (g), 

 
Örnek soru:10 g yoğurt numunesi gerekli işlemler yapıldıktan sonra normalitesi 0,25 

olan NaOH’un 12 ml’si ile titre edilmiştir. Bu yoğurdun asitlik değerini °SH ve % asitlik 

cinsinden hesaplayınız. 
 

Çözüm: 

 Harcanan sodyum hidroksit miktarı 10 ile çarpıldığında, 100 g yoğurt, °SH 

olarak titre edilir. Asitlik derecesi bulunur. 

 

12 10 120  °SH 
 

% Asitlik = SH x 0,0225 



 

 19 

 SH olarak bulduğumuz asitliği % ( laktik asit) asitliğe çevirebiliriz. Bunun için 

aşağıdaki formülden faydalanılır. 

 

% Asitlik = SH x 0,0225 = 120 x 0,0225 = 2,7 
 

2.5. Sonucu Değerlendirme 
 

 Türk Gıda Kodeksi-Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’ne göre 

çiğ sütlerin asitliği; % süt asidi cinsinden aşağıdaki değerler arasında olmalıdır. 

 İnek sütü : 0,135 – 0,20 (m/v) 

 Koyun sütü : 0,160 – 0,35 (m/v) 

 Keçi sütü : 0,150 – 0,28 (m/v) 

 Manda sütü : 0,140 – 0,22 (m/v) 
 

 Yoğurtta asitlik oranı, Gıda Maddeleri Tüzüğü ve TS 1330 Yoğurt Standardına 

göre laktik asit cinsinden kütlece en az % 0,8 ve en çok % 1,6 olmalıdır. Türk 

Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne göre bu değer en az % 0,6 olarak 

verilmektedir. 
 

 TS 1329 Süttozu Standardına göre süttozlarında asitlik derecesi % süt asidi 

cinsinden % 0,17’yi geçmemelidir. 

 

Taze sütün (%) asitiği % 0,16-0,18’dir. Eğer asitlik % 0,30 veya daha fazla 

bulunmuşsa süt ısıtıldığı zaman kesilecek demektir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Laboratuvara pastörize süt numunesi getiriniz. Bu numunede asitlik tayini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Sütten numune alarak homojen hâle 

getiriniz.  

 Numunenin analize hazırlanması 

konusunu hatırlayınız. 

 İyice karıştırılan süt örneğinden 20 ml alarak 

bir erlene boşaltınız. 

 

 Dikkatli olunuz. 

 Eşit miktarda saf suyu aynı pipetle çekip 

erlen içindeki sütün üzerine boşaltınız. 

 

 

 1 ml fenolftalein belirteci ekleyiniz. 

 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 0,1 N NaOH çözeltisi ile açık pembe renk 

oluşuncaya kadar titre ediniz. 

 

 

 

 Sarf edilen NaOH miktarını büretten 

okuyunuz. 
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 Sonucu formüle uygulayarak hesaplayınız  

 Sonucu standartlarla karşılaştırıp yorum 

yapınız. 

 Sonucu standartlarla karşılaştırarak 

süt örneği hakkında yorum yapınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Süttozundan 13 g tarttınız mı?   

2. İçinde 100 ml damıtık su bulunan karıştırıcıya aktarılarak 

iyice karıştırdınız mı? 
  

3. Üstündeki köpüğün kaybolması için yaklaşık 1 saat 

beklettiniz mi? 
  

4. Hazırlanan çözeltiden (süttozu + su) pipetle 10 ml alarak  

erlene koydunuz mu? 
  

5. 10 ml damıtık (saf su) suyu aynı pipetle çekerek aynı erlene 

koydunuz mu? 
  

6. Fenolftalein indikatöründen 4-5 damla ilave ettiniz mi?   

7. En az 30 saniye kalan pembe bir renk elde edilinceye kadar 

sodyum hidroksit ile titre ettiniz mi? 
  

8. Göz hizasında ve kavis çizgisinin altından okuma yaptınız 

mı? 
  

9. Sonucu formüle ettiniz mi?   

10. Bulduğunuz asitlik değerini standartlarla karşılaştırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Süt asitliğinin standartların üstünde çıkması aşağıdaki seçeneklerden hangisini 

düşündürür? 

A) Değişik türde mikroorganizma üremiş olduğunu 

B) Bu sütün yoğurda işlenmesinin daha uygun olacağını 

C) Bu süte su katıldığını 

D) Bu sütün yağ oranının düşük olduğunu 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi süt asitliği tayini yapma sebebidir? 

A) Sütün taze ve normal olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılır. 

B) İşleme sırasında sıcaklığa dayanıp dayanmayacağını belirlemek amacıyla yapılır. 

C) Nötralize edici madde ilave edilip edilmediğini saptamak amacıyla yapılır. 

D) Yukardakilerin hepsi  
 

3. Aşağıdaki şıklardan hangisinde süttozunda asitlik tayini yapmak amacıyla alınması 

gereken numune miktarı verilmiştir? 

A) Süttozundan, yağsız ise 8 g, yarım yağlı ise 11, yağlı ise 14 g tartılır.  

B) Süttozundan, yağsız ise 9 g, yarım yağlı ise 11, yağlı ise 13 g tartılır. 

C) Süttozundan, yağsız ise 9 g, yarım yağlı ise 10, yağlı ise 12 g tartılır. 

D) Süttozundan, yağsız ise 8 g, yarım yağlı ise 10, yağlı ise 12 g tartılır. 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi süt ve ürünlerinin asitlik tayininde kullanılan kimyasallardır? 

A) % 1’lik fenolftalein çözeltisi ve 0,1 N NaOH 

B) % 1’lik metiloranj çözeltisi ve 1 N NaOH 

C) % 2’lik fenolftalein çözeltisi ve 0,01 N NaOH 

D) % 2’lik metiloranj çözeltisi ve 0,01 N NaOH 
 

5. Süt ve ürünlerinde asitlik tayininde fenolftalein indikatörü kullanılarak 100 ml sütü 

nötralize edecek 0,25 N NaOH çözeltisinin ml cinsinden miktarının belirlenmesi 

esasına dayanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Thörner derecesi 

B) Dornic derecesi 

C) Soxhlet-Henkel derecesi 

D) Laktik asit derecesi 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi SH asitliği 10 olarak bulunmuş bir yoğurt numunesinin 

asitliğini % (laktik asit) asitliğe çevirdiğinizde bulduğunuz sonuçtur? 

A) 0,12 

B) 0,32 

C) 0,42 

D) 0,22 
 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

7. (   ) % asitlik tayininde harcanan 1 ml 0,1 N NaOH 0,9 g laktik aside eş değerdir. 

8. (   ) Süttozlarında asitlik derecesi süt asidi hesabıyla % 0,17’yi geçmemelidir. 

9. (   ) Çiğ sütte asitlik % 0,16 bulunmuşsa bu süt ısıtıldığı zaman kesilecek demektir. 

10. (   ) Sütte asitlik düzeyi ile hijyen kalitesi arasında bir ilişki kurulabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

 

Uygun ortam sağlandığında analiz metoduna uygun olarak sütte kir miktarı tayini 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizdeki süt işletmelerinden birine giderek sütteki kirliliğin süt ve 

ürünlerini nasıl etkilediğini öğreniniz. 

 Kirlilik testlerini nasıl ve hangi aşamada yaptıklarını sorunuz. 

 

3. SÜTTE KİR MİKTARI TAYİNİ 
 

Kir miktarı, 100 ml sütteki toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcek gibi yabancı katı 

maddelerin kurutulmuş hâldeki ağırlığının mg olarak ifadesidir. 
 

Sütün kalitesi üzerinde etkili olan etmenlerden biri de “kirlilik derecesi”dir. Herhangi 

bir nedenle süte karışan yabancı maddelerin çoğu yalnız mikroorganizma sayısını artırmakla 

kalmaz, görünüşünü de bozar ve işlenmesini güçleştirir. Bu nedenle işletmelere alınan 

sütlerin sık sık kirlilik derecesinin kontrol edilmesi gerekir. Kirlilik testi bazı kaynaklarda 

“sedimantasyon testi” olarak da geçmektedir.  
 

Yöntemin ilkesi, bir miktar süt örneğini, standart pamuk filtrelerden süzmek ve filtre 

üzerinde toplanan kir ve pisliklerin miktarını tartarak belirlemektir. 
 

3.1. Numunenin Analize Hazırlanması 
 

Yaklaşık 25 ºC sıcaklıkta karıştırılarak homojen hâle getirilmiş sütten numune 

kepçesiyle 200 ml numune alınır. 
 

3.2. Kullanılan Araç Gereçler 
 

 Süzme (sediment düzeni) 200 ml’lik 

 Standart pamuk diskler 

 Etüv sıcaklığı (100 ± 2 ºC’ye ayarlanabilen)  

 Desikatör (içinde etkili bir nem çekicisi bulunan) 

 Hassas terazi (0,001 g duyarlıkta) 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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3.3. İşlem Basamakları 
 

 Sıcaklığı 100 ± 2 ºC’ye ayarlanmış etüvde sabit tartıma gelinceye kadar 

kurutulmuş, desikatörde soğutulmuş standart pamuk disk, hemen tartılarak 

süzme düzenine yerleştirilir. 

 Yaklaşık 25 ºC sıcaklıkta iyice karıştırılmış 200 ml süt, pamuk diskten bir lastik 

pompa ile hafifçe pompalanarak süzülür. 

 Hemen sonra, 40 ºC sıcaklıkta aynı miktar damıtık su, diskteki süt bulaşıklarını 

gidermek amacıyla aynı usulle geçilir.  

 Pamuk disk çıkarılır. 102±2 ºC’lik etüvde sabit tartıma gelinceye kadar 

kurutulur. 

 Desikatörde soğutulur ve 1 mg hassasiyetle tartılır. 

 Kirlilik derecesi aşağıdaki denklikten yararlanılarak 100 ml sütte mg olarak 

hesaplanır. 
 

2 1M M
K x1000

2


   

 

K  : Kirlilik derecesi, yabancı katı madde miktarı (mg olarak), 

M1 : Deneyden önce pamuk diskin ağırlığı (g olarak), 

M2  : Deneyden sonra kurutulmuş pamuk diskin ağırlığı (g olarak) 
 

3.4. Sonucu Değerlendirme 
 

TS 1018 Çiğ Süt Standardına göre çiğ inek sütünün kir miktarı en çok 6 mg/100 ml 

olmalıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Laboratuvara getirdiğiniz çiğ süt numunesinde kirlilik tayini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Standart pamuk diski sıcaklığı 100 ± 2 

ºC’ye ayarlanmış etüvde sabit tartıma 

gelinceye kadar kurutunuz. 

 Desikatörde soğutarak pamuk diski 

tartınız. 

 Pamuk diski süzme düzeneğine 

yerleştiriniz. 

 Tartımı dikkatli yapınız. 

 Süzme düzeneğine yerleştirirken dikkatli ve 

özenli çalışınız. 

 200 ml süt örneğini pamuk diskten 

süzünüz. 

 Süt sıcaklığının yaklaşık 25 ºC olmasına 

dikkat ediniz. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Süzme işlemi sırasında sütü pamuk diskten 

bir lastik pompa ile hafifçe pompalayarak 

süzmeye çalışınız. 

 Kabı saf suyla yıkayınız. 

 Yıkama suyu sıcaklığının 40 ºC olmasına ve 

aynı miktarda damıtık su ile yıkamaya 

dikkat ediniz. 

 Bu işlemin diskteki süt bulaşıklarını 

gidermek amacıyla aynı usulle yapıldığını 

hatırlayınız. 

 Titiz çalışmaya özen gösteriniz. 

 Pamuk diski etüvde 102± 2 ºC’de 

sabit tartıma gelinceye kadar 

kurutunuz.  

 Dikkatli ve özenli çalışınız. 

 Desikatörde soğutup tartım alınız.  

 Desikatörü kullanırken dikkat edilecek 

noktalara uyunuz. 

 Tartımı 1 mg hassasiyetle yapmaya dikkat 

ediniz. 

 Formülden sonucu hesaplayıp 

standartlarla karşılaştırınız. 

 Kirlilik derecesinin 100 ml sütte mg olarak 

hesaplanacağını hatırlayınız. 

 Sonucu standartla karşılaştırarak not almayı 

unutmayınız. 

 
 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Etüv sıcaklığını, 100 ± 2  ºC’ye ayarladınız mı?   

2. Standart pamuk diski etüvde sabit tartıma gelinceye kadar 

kurutup desikatörde soğuttunuz mu? 
  

3. Standart pamuk diski hemen tartarak süzme düzenine 

yerleştirdiniz mi? 
  

4. Sütü, pamuk diskten bir lastik pompa ile hafifçe 

pompalayarak süzdünüz mü? 
  

5. Hemen sonra 40 ºC sıcaklıkta aynı miktar damıtık suyla, 

diskteki süt bulaşıklarını gidermek için aynı usulle geçtiniz 

mi? 

  

6. Pamuk diski çıkararak 102± 2 ºC’lik etüvde sabit tartıma 

gelinceye kadar kuruttunuz mu? 
  

7. Desikatörde soğutarak 1 mg hassasiyetle tarttınız mı?   

8. Kirlilik derecesini verilen formülle buldunuz mu?   

9. Sonucu standartlarla karşılaştırdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi sütte kir miktarının tanımıdır? 

A) Kir miktarı, 100 g sütteki toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcek gibi yabancı katı 

maddelerin kurutulmuş hâldeki ağırlığının mg olarak ifadesidir. 

B) Kir miktarı, 100 ml sütteki toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcek gibi yabancı katı 

maddelerin kurutulmuş hâldeki ağırlığının g olarak ifadesidir. 

C) Kir miktarı, 100 ml sütteki toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcek gibi yabancı katı 

maddelerin kurutulmuş hâldeki ağırlığının mg olarak ifadesidir. 

D) Kir miktarı, 10 ml sütteki toz, gübre, kıl, bitki artıkları, böcek gibi yabancı katı 

maddelerin kurutulmuş hâldeki ağırlığının mg olarak ifadesidir. 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sütteki kirliliğin süte olan etkisidir? 

A) Sütteki mikroorganizma sayısı artar. 

B) Sütün görünüşü bozulur.  

C) Sütün işlenmesi güçleşir. 

D) Yukardakilerin hepsi 
 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde 

verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

3. (   ) Kirlilik tayini yönteminin ilkesi, belirli bir miktar süt örneğini, standart pamuk 

filtrelerden süzmek ve filtre üzerinde toplanan kir ve pisliklerin miktarını tartarak 

belirlemektir. 

4. (   ) Çiğ sütler, kir miktarı en çok 100 ml’de 2 mg olan sütlerdir. 

5. (   ) Kirlilik testi bazı kaynaklarda “sedimantasyon testi” olarak da geçmektedir. 

6. (   ) Süzme sırasında diskteki süt bulaşıklarını gidermek amacıyla kullanılan damıtık 

su 70 ºC olmalıdır. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Laboratuvara getirdiğiniz pastörize sütte, kuru madde miktarı tayini, asitlik tayini, 

kirlilik miktarı tayini yapınız. 
 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

A-Kuru madde miktarı tayini   

1. Kapakları yarı açık, içine bir miktar deniz kumu ve cam baget 

bulunan kurutma kaplarını 103±2 ºC’ye ayarlanmış etüve 

koyarak bunların sabit ağırlığa gelmesini sağladınız mı? 

  

2. Kurutma kapları desikatörde soğuttuktan sonra bunların 

daralarını belirlediniz mi? 
  

3. Homojen hâle getirilen yoğurt örneğinden kurutma kabına 0,1 

mg hassasiyetle 5 g numune tarttınız mı?  
  

4. Cam baget yardımıyla yoğurdu kumla iyice karıştırarak kabın 

dibine yaydınız mı? 
  

5. Numuneyi içeren kapları 103±2 ºC’ye ayarlanmış etüve 

kapakları açık durumda koyarak yaklaşık 1,5-2 saat süreyle 

kuruttunuz mu? 

  

6. Kapakları kapatıldıktan sonra desikatöre alınarak 

soğumalarını bekleyip tarttınız mı? 
  

7. Etüve ikinci kez koyup 30 dakika aynı sıcaklıkta beklettiniz 

mi? 
  

8. Desikatörde soğutup tarttınız mı?   

9. Tartımlar arasındaki fark 0,5 mg’dan az oluncaya kadar 

kurutma işlemine devam ettiniz mi? 
  

10. Deneyi paralel yürüttünüz mü?   

11. Hesaplamada parallelerin ortalamasını alarak formüle 

uyguladınız mı? 
  

12. Sonucu standartlarla karşılaştırdınız mı?   

13. Deney raporunuzu yazdınız mı?   

B-Asitlik tayini    

14. Süt örneğini iyice karıştırarak homojen hâle getirdiniz mi?    

15. Bir erlene iyice karıştırılan süt örneğinden 20 ml boşalttınız 

mı? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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16. Eşit miktarda saf suyu, aynı pipetle çekip erlen içindeki sütün 

üzerine boşalttınız mı? 
  

17. 1 ml fenolftalein belirteci eklediniz mi?   

18. 0,1N NaOH çözeltisi ile açık pembe renk oluşuncaya kadar 

titre ettiniz mi? 
  

19. Sarf edilen NaOH miktarını büretten okudunuz mu?   

20. Sonucu hesapladınız mı?   

21. Sonucu standartlarla karşılaştırdınız mı?   

22. Deney raporunuzu yazdınız mı?   

C-Kirlilik miktarı tayini    

23. Etüv sıcaklığını, 100 ± 2 ºC’ye ayarladınız mı?   

24. Standart pamuk diski etüvde sabit tartıma gelinceye kadar 

kurutup desikatörde soğuttunuz mu? 
  

25. Standart pamuk diski hemen tartarak süzme düzenine 

yerleştirdiniz mi? 
  

26. Sütü, pamuk diskten bir lastik pompa ile hafifçe 

pompalayarak süzdünüz mü? 
  

27. Hemen sonra, 40 ºC sıcaklıkta aynı miktar damıtık suyla 

diskteki süt bulaşıklarını gidermek için aynı usulle geçtiniz 

mi? 

  

28. Pamuk diski çıkararak 102± 2 ºC’lik etüvde sabit tartıma 

gelinceye kadar kuruttunuz mu? 
  

29. Desikatörde soğutarak 1 mg hassasiyetle tarttınız mı?   

30. Kirlilik derecesini verilen formülle buldunuz mu?   

31. Sonucu standartlarla karşılaştırdınız mı?   

32. Deney raporunuzu yazdınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
  



 

 33 

CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. A 

3. A 

4. B 

5. C 

6. B 

7. D 

8. A 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. A 

2. D 

3. B 

4. A 

5. C 

6. D 

7. Yanlış 

8. Doğru 

9. Yanlış 

10. Doğru 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1. C 

2. D 

3. Doğru 

4. Yanlış 

5. Doğru 

6. Yanlış 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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