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GIDALARDA KJELDAHL METODU İLE PROTEİN TAYİNİ 

Proteinler her organizmada bulunan önemli bir makro molekül sınıfıdır. Proteinler, 20 farklı 

tip L-amino asitten meydana gelen polimerlerdir. Ortalama % 50–55 karbon, % 6–7 hidrojen, 

% 20–23 oksijen, % 12–19 azot ve %0.2–3.0 kükürt içeren organik bileşiklerdir. 

Bazı proteinlerde bu temel elementlerden başka P, Fe, Zn, Cu gibi elementler de 

bulunabilmektedir. Protein yapısını oluşturan yaklaşık 20 kadar aminoasit vardır. 

Aminoasitlerin farklı dizilimleri ise proteinin işlevini belirlemektedir. Bitkisel ve hayvansal 

kaynaklı tüm gıdalarda protein bulunmaktadır. Gıda içerisinde azot ihtiva eden bileşikler, 

genellikle protein olarak bilinmektedir bu sebeple protein tayin metotları da gıda içindeki 

mevcut azot miktarının tayinine dayanmaktadır. Genellikle toplam azot miktarı ile belirlenen 

protein oranı ‘ham protein’ olarak adlandırılır. 

Azot içeren ancak protein olmayan bileşikler;  

1. Nükleik asitler  

2. Nitrojenli karbonhidratlar  

3. Alkaloidler  

4. Nitrojenli lipitler  

5. Porfirinler  

6. Nitrojenli pigmentler  

7. Üre  

8. Pürinler  

9. Amin ve amid bileşikleri 

 

 

 

 



 Sayfa 2 
Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü                                                                                     

Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 

 

Gıdalarda Protein Analizi Yapılmasının Nedenleri  

1. Gıda maddesinin mevcut kalite standartlarına uygunluğunun belirlenmesi 

 2. Gıda maddesinin beslenme değerinin belirlenmesi (Gıdaların besleme değeri toplam 

ham protein miktarının haricinde diğer bazı kalite indeksleri ile de belirlenmektedir, 

örneğin; PER (Protein EffIciency Ratio), BV (Biological Value) ve EAO (Esansiyel 

Amino asit Oranı) gibi) 

3. Proteinlerin bazı fonksiyonel ve teknolojik özelliklerini belirlemek  (emülsiyon kapasitesi, 

su ve yağ bağlama kapasitesi, köpük oluşturma, jel kuvveti, çözünürlük vs.) 

 4. Bir gıda maddesinin genel bileşiminin tespit edilmesi   

5. Satışa sunulacak gıda maddesinin fiyatını belirlemek  

6. Herhangi bir işleme tekniğinin proteinler üzerindeki etkisini belirlemek  

7. Gıda içindeki protein çeşitleri veya bunların yapısal özelliklerinin belirlenmesi gibi farklı 

amaçlarla yapılmaktadır. 

Gıdalarda Toplam Protein Tayin Metotları  

1. Proteinlerin Bazı Bileşiklerle Verdiği Reaksiyonların Dikkate Alındığı Metotlar  

2. Proteinlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerini Değerlendiren Metotlar  

3. Proteinlerde Bulunan Toplam Azotun Dikkate Alındığı Metotlar 
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Proteinlerin Bazı Bileşiklerle Verdiği Reaksiyonların Dikkate Alındığı Metotlar 

 1. Biuret metodu 

 2. Lowry metodu  

3. Pyrochemiluminescent metodu 

 4. Ksantoproteik asit reaksiyonu metodu 

 5. Millon reaksiyonu metodu  

6. Boya bağlama metodu (Amidoswarz - Bradford - Cochineal kırmızısı - Bufalo siyahı - 

Orange G ) 

7. Bicinshoninic asit metodu 

 8. Ninhidrin metodu  

Proteinlerin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerini Değerlendiren Metotlar  

1. Direkt spektrofotometrik absorbans metodu  

2. Nefelometrik- Türbidimetrik metot 

 3. IR (Infrared) analizleri 

 4. NMR (Nükleer Magnetik Rezonans) 

 5. Flüorometrik metotlar  

6. Özgül ağırlık yöntemi 

 7. Elektrikli iletkenlik metodu  

8. Polarizasyon Proteinlerde Bulunan  

Toplam Azotun Dikkate Alındığı Metotlar  

1. Kjeldahl metodu  

2. Dumas Metodu 
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Proteinlerde Bulunan Toplam Azotun Dikkate Alındığı Metotlar 

Yapılan araştırmalarda proteinlerin yaklaşık % 16'sının N, geri kalan bölümünün K, C, H ve 

O' den ibaret olduğu saptanmıştır. Bu yöntemle yapılan protein tayininde, önce gıdanın 

içerisindeki N miktarı bulunur ve bu değer bir faktör (100/16=6.25) ile çarpılarak protein 

miktarı hesaplanır. Ancak, gıda maddelerinin N oranı değişebildiği gibi gıda içerisinde 

bulunan diğer bazı azotlu maddelerin oranı da farklı olabilir. 

 

 Çeşitli Gıdalar için Protein Çevirme Faktörleri 

 

Et, yumurta, fasulye, balık vb gıdalar           6,25 

Süt ve mamulleri                                          6,38 

Arpa, çavdar, yulaf                                      5,83 

Buğday, un vb.                                             5,70 

Jelatin                                                           5,30 

Kabuklu yemişler                                         5,30 

 

Bazı gıdalar için belirlenen bu oranların farklı olmasının en önemli nedenleri şunlardır: 

1.Gıda içindeki azotun tamamı protein kaynaklı olmayabilir. 

2.Protein tabiatında olmayan azotlu bileşiklerin oranları farklı olabilir. 

3.Bir gıdada değişik yapıdaki proteinlerin oranları farklıdır. 

4.Her proteinin aminoasit oranları, dolayısıyla azot miktarları farklıdır. 
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Gıda maddesindeki toplam organik azotun tayin edilmesine dayalı yöntemleri iki gruba 

ayrılır: 

 

1.Gıda maddesi içindeki, doğal formda bulunan azotun elementel azot haline çevrilmesine 

dayalı yöntemler, 

 

2.Gıda maddesi içindeki, doğal formda bulunan azotun amonyum tuzları haline çevrilmesine 

dayalı yöntemler. 

 

Kjeldahl Yöntemi 

Protein tayininde en çok kullanılan yöntem Danimarkalı kimyacı Johan Kjeldahl’ın 

geliştirdiği Kjeldahl yöntemidir. Kjeldahl yöntemi üç aşamada gerçekleştirilir. 

 

         Resim 1:Danimarkalı kimyacı Kjeldahl’ın 1883’te kurduğu protein tayin düzeneği 
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1.Yakma (yaş oksidasyon)  

Örnek içindeki organik maddelerin oksidasyonu ve azotun amonyumsülfat haline 

dönüştürülmesi(yaş oksidasyon) işlemidir. Bu reaksiyonun kolaylıkla oluşabilmesi için Cu, 

Hg, Fe, S, Se veya K tuzları kullanılır. Katalizörler yakma işlemi sırasında arzu edilen 

kimyasal reaksiyonları hızlandırır. Katalizörler ayrıca H2SO4’ün kaynama noktasını 

yükseltirler dolayısıyla yüksek sıcaklıklara ulaşılır ve kısa sürede reaksiyon gerçekleştirilir. 

Yakma işlemine açık mavi-yeşil veya çimen yeşili renk oluşuncaya kadar devam edilir. 

 

Organik Madde + H2SO4     =        CO2 +H2O + NH4 +SO2 

2 NH4+ + H₂SO4              =           (NH4)2SO4 

 

2.Damıtma  

Amonyum sülfatın, su ve NaOH ile ayrıştırılarak önce NH4OH ve daha sonra NH3 haline 

dönüştürülerek bir zayıf asitle tutulması işlemidir. Kjeldahl yakma ünitesinde yanma işlemi 

ile tüm organik maddeler uzaklaştırıldıktan sonra örnek mavimsi yeşil bir renk alır ve hiç 

siyahlık kalmaz. Balon soğutulur. Soğuduktan sonra üzerine 50 mL saf su ilave edilerek 

destilasyon cihazına bağlanır. Cihaz otomatik olarak NaOH’ı (%30’luk) alır ve 4 dakika 

boyunca destilasyon işlemine devam eder. Süre sonunda amonyak gazı uçar ve zayıf bir asit 

olan borik asit (%3 ‘lük) içinde tutulması sağlanır.  

 

 

(NH4)2SO4 + 2NaOH             =               Na2SO4 + 2 NH4 OH 

        

NH4 OH                     =                   NH3 + H2O 

       

NH3 +H3BO3        =                     NH4H2BO3  
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3. Titrasyon 

Amonyak çözeltisinde nötrleşmeden arta kalan asit veya asit üzerinde tutunan bazın titre 

edilerek toplam azot miktarının tayin edilmesi işlemidir. Burada zayıf asit tarafından tutulan 

amonyağın titrasyonu amacıyla 0.1N HCl kullanılır. pH 4.5- 4.6 olana kadar titrasyon 

işlemine devam edilir. 

 

NH4H2BO3+HCl           =                NH4Cl+H3BO3 

 

4. Hesaplama 

 

%Azot= 
                 

 
       

  
      

% Protein= % Azot X F 

 

V1= Titrasyonda harcanan HCl miktarı (ml) 

V0= Kör deneme titrasyonunda harcanan HCl miktarı (ml) 

N= Titrasyonda kullanılan HCl çözeltisinin normalitesi (0.1 N) 

0.014= Azotun miliekivalen ağırlığı 

m= Alınan gıda örneği miktarı (g ve ya ml) 

 

Dumas Yöntemi 

Prensip: 

Dumas Yöntemi’nin prensibi, yakma sonrası gaz fazına geçen nitrojenin ölçülmesi 

şeklindedir. Örnekler 800-950°C’de yakılmak üzere saf oksijen ile alevlendirilmektedir. 

Yanma ile oluşan artık gazlar filtrelerde tutularak atılmakta ve sıcak bakır üzerinde oksijen 

uzaklaştırılarak NO3 ‘in N2 ‘ye dönüşmesi sağlanmaktadır. Böylece helyumun taşıdığı nitrojen 

termal iletkenlik ile ölçülerek kantitatif analiz yapılmaktadır. Protein miktarı ise, bulunan bu 

azot miktarı ile protein çevirme faktörünün çarpılması sonucunda elde edilmektedir. 

 

 

 



 Sayfa 8 
Erciyes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü                                                                                     

Gıda Analizleri ve Teknolojisi Laboratuvar Föyü 

 

 

Kullanılan Alet ve Gereçler: 

 Dumas Yakma Metodu ile Leco FP-528 Protein/Nitrojen Analizörü 

 Analizöre entegre durumunda hassas terazi 

 Alüminyum kapsül (Leco Tin Foil Capsule) 

İşlem: 

 Protein/Nitrojen Analiz Cihazı açıldıktan sonra 1 saat beklenir ve kör (boş) yakma 

yapılarak 2-3 saat daha beklenir. 

 Cihazın standartlara ulasıp ulasmadıgı kontrol edilerek analiz islemine baslanır. 

 Ölçümü yapılacak numuneler 0.20-0.25 g arası tartılır, hassas terazide print butonu ile 

ağırlığın cihaza kaydedilmesi sağlanır ve kapsül damlacık görünümünde kapatılır. 

 Hazır haldeki numune cihaza verilir. 

Hesaplama: 

    Her bir numunenin analiz süresi 4 dk’dır. Analiz bitiminde cihaz sonuçları “% nitrojen” 

olarak verir. Cihazın verdigi değer, örneğin durumuna göre, daha önce bahsedilmiş olan 

Faktörler ile çarpılarak “% Ham Protein” oranı hesaplanır. 
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