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1.1.Sütte Antibiyotik Testi 

Bulunduğu ortamda mikroorganizma faaliyetini engelleyen maddelere inhibitör, yaptıları 

etkiye de inhibitör etki denir.   

İnhibitör (engelleyici) madde içeren sütlerde asitliği geliştirici bakteriler gelişemez; ancak 

acı madde oluşturan mikroorganizmalar etkinliklerini sürdürür. 

Antibiyotikler, deterjan ve dezenfektan gibi diğer inhibitör maddeler, sütte 

mikroorganizmaların gelişmesini engeller ancak sütün çeşitli ürünlere işlenmesi sırasında 

(yoğurt, peynir gibi…) sorunlar yaratır. Başta penisilin olmak üzere çeşitli antibiyotikler, 

süt hayvanlarında görülen mastitis (meme iltihabı) ve diğer enfeksiyon hastalıklarının 

kontrol altında tutulması ya da tedavisi amacıyla kullanılır ve hayvan vücudundan süte 

geçer. Genel olarak antibiyotik tedavisi uygulanan bir hayvandan son uygulamayı takiben 

72–96 saat içinde sağılan sütler antibiyotik içerir. Bunlar güvenle kullanılamaz. Bu sadece 

teknolojik açıdan sakınca yaratmakla kalmaz, tüketildiği takdirde insan sağlığını bozabilir. 

Temizlik ve dezenfeksiyon sırasında etkili bir durulama yapılmazsa deterjan ve 

dezenfektan madde kalıntıları süte bulaşarak mikroorganizmalar üzerinde inhibitör etki 

yapar. Antibiyotikli süt tüketen insanların hastalanması pek görülmemiştir. Ancak 

antibiyotik tedavisine karşı hassasiyet gösteren şahıslarda penisilinli süt tüketiminden 

sonra alerji durumu çıkabilmektedir. Laktik asit bakterilerinin faaliyeti durmuşsa (süt 

yoğurt olmuyorsa, peynir için mayalanan süt pıhtılaşmıyorsa) sütte,  

 Borik asit, boraks, benzoik asit, salisilik asit, salisilatlar, formalin, hidrojen 

peroksit gibi antiseptiklerin ya da  

 Penisilin, auromisin vb. antibiyotiklerin mevcut olduğu anlaşılır.  

Hangi madenini var olduğu analizi yapılarak tespit edilir. Süte hile amaçlı olarak katılan 

inhibitör maddelerin var-yok tayini yapılır. 

İlkesi Numunenin (örneğin) yoğurt kültürü ile aşılanması, indikatör eklenerek bekletilip 

renk değişimi ve pıhtılaşma durumunun gözlenmesidir.  

Kullanılan Araç, Gereç ve Kimyasal Maddeler                     

 Hassas terazi 

 Tartım kabı  

  Numune kabı  

  100 mL’ lik beher  

 Saf su  
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  Erlen  

  Deney tüpü  

 Balon joje  

  Bunzen beki  

  Halka  

  Pipet  

 Bunzen beki  

Kimyasal Maddeler  

 Bromkresol yeşili indikatör çözeltisi: 300 ml damıtık su içerisinde 1 g 

bromkresol yeşili çözündürülür.Çözdürme magnetik karıştırıcıda balon joje 

içerisine balık koyulmak suretiyle 30 dk boyunca karıştırılarak yapılır.  

 Yoğurt kültürü: 1/1 oranında hazırlanan yoğurt kültürü (50 mL yoğurt bir beher 

içerisinde 50 ml saf su ile seyreltilerek deney için hazırlanır). 

 Deneyin Yapılışı 

 50 mL sulandırılmış yoğurt kültürü, 50 ml bromkresol yeşili indikatör çözeltisi ile 

karıştırılarak 100 ml kullanılmaya hazır “ kültür-indikatör çözeltisi” hazırlanır. 

 Her bir deney tüpü içerisine 10 ml süt örneği konur ve 80–90 
o
C’lik su 

banyosunda 5 dk tutulur.  

 Örnekler 45 
o
C’ soğutulduktan sonra, üzerlerine 1 ml kültür-indikatör çözeltisi 

ilave edilir ve iyice karıştırılır. 

 Aşılanan örnekler 2–3 saat süreyle 45 
o
C’ta belirgin bir renk değişikliği meydana 

gelinceye kadar inkübe edilir. 

  Sonucun Değerlendirilmesi  

 Örneğin rengi sarı-yeşil ise ve örnek pıhtılaşmış ise herhangi koruyucu bir madde 

olmadığı anlaşılır.  

  Örneğin rengi mavi-gri ve örnek pıhtılaşmamış ise herhangi bir antibiyotik ilave 

edildiği sonucuna varılır. 

İnhibitör Madde + Süt + İndikatör Bakteri üremez + pH düşmez + Renk 

değişmez 

Süt + İndikatör Bakteri ürer + pH düşer + Renk değişir 

 

 

 



14 
 

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü                                                    
Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü  
 

1.2.Özgül Ağırlık Tayini: 

 

Yoğunluk (density); bir maddenin birim hacminin ağırlığıdır. Cismin kütlesinin hacmine 

oranıdır.   

   d = m / V 

Mutlak yoğunluk (absolute density,d
t
); herhangi bir t sıcaklıkta o maddenin özgül ağırlığıdır. 

  d
t
 = m / Vcc (g/cc) 

Göreli yoğunluk (relative density); cismin mutlak yoğunluğunun aynı hacimdeki standart bir 

maddenin mutlak yoğunluğuna oranıdır. 

  d
t
4°C = m / V (g/ml) 

Standart, 4°C’deki suyun yoğunluğu olarak alınır. 

Özgül ağırlık (specific gravity, d
t
t); cismin t°C’deki ağırlığının(m), aynı hacimdeki t°C’deki 

suyun ağırlığına (m1) oranıdır. O cismin sudan kaç kez ağır olduğunun göstergesidir. 

d
t
t = m / V    

       m1 / V1 

Sıvıların özgül ağırlığı 20 °C’de belirlenir. Ölçüm sıcaklığı bu bağlamda işaretlenir ya da 

buna göre düzeltme gerçekleştirilir. 

15°C/ 4°C: Yoğunluğun saptandığı sıcaklık / Standart maddenin (suyun) sıcaklığı 

 

Süt sudan daha ağırdır. Normal inek sütünün özgül ağırlığı 1.028- 1.037 arasında 

değişmektedir. Ortalama 1.030 veya 1.032 kg /dm
3
olarak kabul edilir. 

 

Sütte yoğunluk tayini başlıca şu amaçları içermektedir: 

 Süte su katılıp katılmadığının belirlenmesi, 

 Sütün yağının alınıp alınmadığının belirlenmesi, 

 Süte yağsız süt katılıp katılmadığının belirlenmesi, 

 Sütün kuru madde miktarının hesaplanması. 

 

Sütün yoğunluğu denildiğinde 15.55°C’de 1ml sütün gram olarak ağırlığı anlaşılmaktadır ve 

farklı yöntemlerle saptanabilmektedir. Hammadde kabul ya da platform testi olarak 

düşünüldüğünde yaygın kullanılan yöntem yüzen cisimlerle (dansimetre, aerometre) yoğunluk 

saptamadır. 
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Dansimetrenin ilkesi, aynı cismin yüzdüğü bütün sıvılarda aynı ağırlıkta sıvı ile yer 

değiştirmesidir. Yer değiştiren sıvının ağırlığı, o sıvının hacmi ve yoğunluğuna bağlıdır. 

Dansimetre ile çalışırken; 

1. Dansimetrenin kalibre edildiği sıcaklık ve derecelendirilmesi saptanmalıdır. 

2. Dansimetre temiz ve kuru olmalıdır (derece kısmı hariç ölçüm sıvısı ile ıslatılmış 

olabilir). 

3. Ölçümü yapılacak sıvının içerisinde kendi bileşenleri dışında partiküller yabancı 

madde (kirlilik ögeleri, yabancı cisimler) bulunmamalıdır. 

4. Sıvının ölçüm için konulacağı silindirik kap (mezür) dansimetrenin serbestçe 

yüzebileceği şekilde uygun boyutta olmalıdır. 

5. Dansimetre sıvıya yavaşça daldırılmalı, fazla salınmasına izin vermeyecek şekilde 

bırakılmalı ve salınım durunca okuma yapılmalıdır. 

 

Deneyin Yapılışı: 

Süt numunesi önce 40°C’ye kadar ısıtılıp iyice karıştırılır (hava kabarcığı olmayacak şekilde) 

sonra 15°C’ye soğutulur. Silindir içine köpürtmeden dökülür. 

Laktodansimetre, sütün içine batırılıp, sabit kaldığı noktada okuma yapılır, üzerindeki 

termometreden sütün sıcaklığı kaydedilir. Laktodansimetreler üzerinde çalışma sıcaklıkları 

(15°C, 20°C gibi) belirtilmiştir. Eğer sütün sıcaklığı bu değer ile aynı ise okunan 

laktodansimetre derecesi (L.D) yoğunluk olarak belirtilir. Sıcaklık kullanılan 

laktodansimetrenin sıcaklığının altında ya da üstünde ise düzeltme işlemi yapılarak yoğunluk 

bulunur. 

 

Hesaplama: 

Bu işlemde aradaki sıcaklık farkı 0.2 faktörü ile çarpılır, süt sıcaklığı üstünde ise 

laktodansimetre derecesine eklenir. Aksi durumda çıkarılarak sonuç bulunur. 

 

Örnek: 15°C’ye ayarlı bir dansimetrede 18°C’de sütte ölçüm yapıldığını ve değerin 1.030 

olarak okunduğunu varsayalım. 

18-15 = 3°C 

3 x 0.2 = 0.6 

30 + 0.6 = 30.6 

Sütün sıcaklığına göre düzeltilmiş yoğunluğu 1.0306 kg/dm
3
’tür. 



16 
 

Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü                                                    
Gıda Analiz ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü  
 

Hesaplanan yoğunluk değeri aşağıdaki çizelgeye göre değerlendirilir. 

 

Çizelge – Farklı türlere ait sütlerin ortalama yoğunlukları  

 Yoğunluk (kg / dm
3
) 

İnek sütü 1.028 – 1.037 

Koyun sütü 1.033 – 1.042 

Keçi sütü 1.032 – 1.040 

Manda sütü 1.028 – 1.038 

 

1.3. Sütte Kuru Madde Tayini: 

Kuru madde çözümlemeleri yalnızca bileşim zenginliğinin göstergesi olduğu için değil, aynı 

zamanda az değişken olması nedeniyle süte katımı olası suyun belirlenmesinde de nitel 

bilgiler veren bir ölçümdür. Bunun yanı sıra yağın değişken olması nedeniyle yağsız kuru 

madde ölçümlerinin gerçekleştirilmesi de yasal düzenlemelerde bildirilen niceliklere 

uygunluğunun saptanması için zorunludur. Gıda Maddeleri Tüzüğü’ne göre inek sütlerinin 

yağsız kuru madde içeriklerinin en az %8, koyun sütlerinin %10, keçi sütlerinin %8.5 ve 

manda sütlerinin de %3 olması öngörülmüştür. 

 

Süt ve ürünlerinin kuru madde içeriği üç yöntemle belirlenebilir: 

 Gravimetrik yöntem ile 

 Denklik ve çizelgeler yardımı ile, 

 Refraktometrik ölçümler ile. 

 

1.3.1. Gravimetrik yöntem ile kuru madde içeriğinin belirlenmesi 

Bu yöntemin dayandığı ilke, belirli nicelikteki süt ya da ürününün kuru madde bileşenlerine 

zarar vermeksizin suyunu uçurmak ve geri kalan kısmından kuru maddeyi hesaplamaktır. 

 

Deneyin yapılışı: 

Etüvde örneğin suyunu uçurarak kuru madde hesaplanabilir. Bu amaçla kullanılacak olan 

kaplar etüvde 105-110°C’de 1-2 saat kurutulur ve sonrasında desikatörde yarım saat 

soğutularak tartılır (sabit tartıma getirilir). İyice karıştırılmış süt örneğinden darası alınmış 

kurutma kaplarına yaklaşık 5 ml süt aktarılarak tartılır. Buharlaşmayı önlemek için tartım hızlı 

yapılmalıdır. Kaplar tartımdan sonra kaynar su banyosu üzerinde yarım saat kadar (süt kabuk 
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görünümü alıncaya kadar) tutularak suyu uçurulur ve sonra kapların altı silinerek 105°C’de 

sıcaklıktaki etüvde 3 saat tutulduktan sonra desikatöre alınarak yarım saat soğutulur ve tartım 

yapılır. Sonra yeniden etüvde 1 saat tutulur ve yine soğutulup tartım yapılır. Tartımlar arası 

fark 0,5 mg’dan az olana kadar bu işlem yinelenir. 

Hesaplama: 

Örneğin; 

Kap no.           Dara             D+Örnek              Örnek             D+Km           Km                    %       

   28              31,8181           36,8542             5,0361              32,4205        11,96 

 

% su içeriği = 100-11,96 = 88,04 olacaktır. 

% yağ=3,7 ise  %yağsız kuru madde = 11,96 - 3,7 = 8,26 olarak bulunur. 

 

Bir diğer gravimetrik yöntem ise kızılötesi (infrared) ışınlı terazide kurutarak örneğin 

kurutulmasıdır. Kurutma kabı içerisine tam 10 g örnek alınarak kızılötesi ışın yayan bir lamba 

altında kısa sürede kurutlur ve aygıtın terazisinden örneğin % kuru madde ve su içerikleri 

doğrudan okunur. 

Gravimetrik yöntemle kuru madde çözümlemesinin süt ürünlerine uygulanışı aynıdır. 

Kurutma 130°C’de 2-3 saat süreyle gerçekleştirilir. Viskoz ürünlerde “ısıl temas alanı” nı 

arttırmak amacıyla kurutma kabı içerisine steril kum ve cam baget eklenip sabit tartıma 

getirilir. 

1.3.2. Denklik ve çizelgeler yardımıyla kuru madde içeriğinin belirlenmesi 

Bu işlemde sütün özgül ağırlığı ile yağ oranı arasındaki ilişkiden yararlanılmaktadır. Bu amaç 

için birçok denklik düzenlenmiştir. Bunlardan en çok kullanılanı “RICHMOND DENKLİĞİ” 

dir. Bu denklik ile sütün kuru maddesinin belirlenebilmesi için örneğin inek sütü olması, yağ 

oranının ve özgül ağırlığının bilinmesi gerekir. Richmond denkliğine göre; 

 

% Toplam kuru madde= 0,25 x Laktodansimetre derecesi + 1,2 x yağ(%)+ 0,14 

 

Örneğin: Laktodansimetre derecesi 31, yağ oranı %3,6 ise; 

 

%Km= 0,25 x 31 + 1,2 x 3,6 + 0,14=12,21 

 

Bir diğer denklik ise;  
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%Kuru madde= 1,3 F  +  273 L   _  0,4                 F; Sütün yağ içeriği 

                                        L + 100                           L; Laktodansimetre derecesi 

Yağsız kuru madde hesaplanmasında 1,33 F yerine 0,33 F kullanılır. 

*Bilimsel çalışmalarda kuru madde ölçümü mutlaka gravimetrik yöntem ile belirlenmelidir. 

Bunun yanı sıra matematiksel işleme gerek göstermeksizin yine aynı parametreler göz önüne 

alınarak hazırlanmış tablo ve cetvellerden de yaygın olarak yararlanılmaktadır. Bunlar 

arasında en yaygın olarak kullanılanları da “Collins Tablosu” ve “Ackerman Cetveli” dir. Bu 

amaçla kullanılan tablolardan ikisi aşağıda verilmiştir. 

 

1.3.3. Sütün yağsız kuru madde içeriğinin refraktometre ile saptanması: 

Refraktometre, sıvı veya katıların kırılma indislerini saptayan ve gıda sektöründe buna göre o 

maddenin % kuru madde içeriğini saptayan aygıtlardır.  

El refraktometreleri genelde %0 – 40 ölçekli, %0.1 duyarlılıkta aletlerdir. İşletmeye gelen 

sütün kuru madde içeriğinin kabaca saptanmasında kullanılır. 

Aygıt önce saf su ile kalibre edilir. Prizmalar arasına 1-2damla ölçüm sıvısı damlatılıp 

kapatılır ve ışık yolunun aydınlığa döndürülerek keskin bir yarım daire ayrımına gelene kadar 

ayarlanıp ölçüm gerçekleştirilir. 

TS- 1018 inek sütü (çiğ) standardına göre yağsız kuru madde en az %8.5 olmalıdır. 

 

 Yağsız kuru madde içeriği (%) 

İnek sütü 8 

Koyun sütü 10 

Keçi sütü 8.5 

 

 

1.4.Sütün Kül İçeriğinin Belirlenmesi: 

Sütün niceliğinin az olmasına karşın işlevsel bir özelliği olan bu kitlenin özellikle kemik ve 

hemoglobin oluşumunda rol oynaması, renninin etkisinde, sütün asit tepkimesine, donma 

noktasına, elektriksel iletkenliğine ve viskozitesine etkileri nedeni ile bilimsel araştırmalarda 

nicelik olarak saptanma gereği vardır. 
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Belirli nicelikteki sütün, kurutulduktan ve organik bileşenleri 550°C’ yi geçmeyen özel yakma 

(kül) fırınında iyice yakıldıktan sonra kalan kısmının kül oranını saptama işlemi temel ilkedir. 

 

Deneyin Yapılışı: 

Porselen krozeler, kuru madde analizinde olduğu gibi darası alınıp içerisine 10 ml iyice 

karıştırılmış süt örneği aktarılarak tartılır. Krozeler, kaynar su banyosunda 15-20 dk tutulup 

etüvde 1-2 saat kurutulur. Daha sonra kül fırınına alınır. Fırın çalıştırılıp sıcaklığı 550°C’ye 

çıkarılır. Kaplar, sütün organik ögeleri tamamen yanıncaya yani kül, tek düze beyazımsı bir 

renk alıncaya kadar fırında tutulur. Sütün yakılması sonucu elde edilen madde, sütün 

yanmayan kısmıdır. Bunu tümüyle “süt tuzu” olarak adlandırmak doğru değildir. Her iki 

ögenin bileşimleri arasında fark vardır. Sütün yakılması sırasında süt tuzlarının bir kısmı 

azalmakta, bazılarında ise çok az bir artış gözlenmektedir. Genel olarak inek sütlerinde 

gözlenen %0.9 oranındaki süt tuzu içeriği külde %0.7’ye düşmektedir. 

 

Deney yapılırken krozelerin ilk önce 550°C’de sabit tartıma getirilmeleri, desikatörde 

soğutulup daralarının alınması, deney sırasındaki bütün tartımların mg düzeyde hassaslıkta 

yapılması dikkat edilecek noktalardır. 

 

Hesaplama: 

Örneğin kül içeriği aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

 

    % Kül = 

 

a= yakma krozesinin darası (g) 

b= Kül + kroze ağırlığı (g) 

M= Örnek miktarı (g) 

 

*Sütte kül içeriği %0.75 civarında olmalıdır. 

Kaynaklar: 

Anonymous, 2002. TSE- 1018 İnek Sütü- Çiğ. Türk Standartları Enstitüsü. 

Hacettepe Üniversitesi Laboratuvar Föyü, 2009. 

Süt ve Mamülleri Analiz Yöntemleri (Duyusal, Fiziksel ve Kimyasal Analizler), 2002. Prof. 

Dr. Mustafa TEKİN, Doç. Dr. Gül Figen ÖZTÜRK. 

  b - a   
x 100 

M 
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