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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Laboratuvar Hizmetleri 

DAL Gıda, Tarım ve Hayvan Sağlığı Laboratuvarı 

MODÜLÜN ADI Meyve ve Sebze Analizleri 

MODÜLÜN SÜRESİ 40/16 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye / öğrenciye tekniğine uygun olarak meyve ve sebze 
analizlerini yapmaya yönelik bilgi ve becerileri 
kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 
KAZANIMLARI 

1. Tekniğine uygun olarak meyve ve sebzelerde en, boy, 
ağırlık, renk ve meyve eti sertliği tayinlerini 
yapabileceksiniz. 

2. TS 4890 kriterlerine uygun olarak meyve ve sebzelerde 
suda çözünür katı madde tayini yapabileceksiniz. 

3. Tekniğine uygun olarak meyve ve sebzelerde su ve 
posa oranı tayini yapabileceksiniz. 

4. Tekniğine uygun olarak meyve ve sebzelerde nişasta 
testi yapabileceksiniz. 

5. Tekniğine uygun olarak meyve ve sebzelerde pH ve 
asitlik tayini yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Laboratuvar ortamı, kütüphane, bireysel öğrenme 
ortamları vb. 
Donanım: Hassas terazi, kolormetre, penetrometre, 
refraktometre, pH metre, manyetik karıştırıcı, blender, 
termometre, kumpas, hesap makinesi, bıçak, sıkma bezi, 
süzgeç, beher, huni, süzgeç kâğıdı, potasyum iyodür, 
fenolftalein, sodyum hidroksit 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 

 
 
Sevgili Öğrenci, 
 
Ülkemiz; coğrafi konumu, verimli ve geniş tarım alanları, bölgelerin ekolojik 

farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetiştirilebildiği 
ender ülkelerden birisi olmasına rağmen sektör açısından hak ettiği yerde değildir.  

 
Ülkemizde üretilen sebze-meyvelerin %30-40’lık bir kısmı tüketiciye ulaşmadan 

kaybedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın %5’i geçmediği düşünülürse ülkemiz 
açısından kayıpların önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu kayıpların sebeplerinin başında 
uygun zamanda hasadın yapılmaması gelmektedir. 

 
Sebze ve meyveler tarımsal üretim açısından nihai(son) ürün, gıda endüstrisi açısından 

ise ham maddedir. Bu modül yaş meyve ve sebze analizleri ile sınırlı olup ürün analizlerini 
kapsamamaktadır. Tüketicinin daha güvenli yaş meyve ve sebze tüketebilmesi veya meyve-
sebze işleme endüstrisinde sağlıklı ve randımanlı ürün elde edilebilmesi için gerekli ham 
madde analizleri bu modülde işlenmektedir.   

 
Bu modülü başarıyla tamamladığınızda tekniğine uygun olarak meyve-sebze 

analizlerini yapabilecek, bu analizler için gerekli olan çeşitli araç ve gereçleri 
kullanabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak meyve ve sebzelerde en, boy, 

ağırlık, renk ve meyve eti sertliği tayinlerini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Meyvelerde en, boy ve ağırlık tayininin yapılış amaçlarını araştırınız. 

 Meyve çeşitlerine göre en, boy ve ağırlık tayininin önemini araştırınız. 

 

1. EN, BOY, AĞIRLIK, RENK VE MEYVE ETİ 

SERTLİĞİ TAYİNİ 
 
Ülkemiz; coğrafi konumu, verimli ve geniş tarım alanları, bölgelerin ekolojik 

farklılıkları sayesinde meyve ve sebzelerin iyi koşullarda ve kaliteli olarak yetiştirilebildiği 
ender ülkelerden biridir. Dünyada yetiştiriciliği yapılan 140 adet bağ-bahçe türünün 80’inden 
fazlası ülkemizde yetiştirilmektedir.  

 
Bağ-bahçe ürünleri sebze ve meyveler olarak ikiye ayrılır.  
 
Kök, gövde, sürgün, yaprak, çiçek, meyve ve tohum gibi çeşitli yerlerinden gıda 

olarak faydalanılan, taze veya pişirilerek tüketilen tek veya çok yıllık otsu bitkilere sebze  
denilmektedir. Meyve  ise çiçekli bitkilerin tohum taşıyan ürünü olarak tanımlanmaktadır. 

 

Resim 1.1: Çeşitli meyveler 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Ülkemizde yetiştirilen meyve türlerini şöyle sınıflandırabiliriz: 
 

 Yumuşak çekirdekli meyveler (armut, ayva, elma, muşmula, yenidünya) 

 Sert çekirdekli meyveler (erik, kayısı, kızılcık, kiraz, şeftali, vişne) 

 Üzümsü meyveler (üzüm, çilek, ahududu, böğürtlen, dut)  

 Sert kabuklu meyveler (ceviz, fındık, kestane, Antep fıstığı, badem) 

 Turunçgiller (limon, portakal, altıntop, mandalina, turunç) 

 Diğer meyveler (incir, muz, nar, çay) 

 

Resim 1.2: Çeşitli sebzeler 

 

 Ülkemizde yetiştirilen sebze türlerini şöyle sınıflandırabiliriz: 
 

 Meyvesi yenen sebzeler (domates, biber, patlıcan, karpuz, kabak, bamya) 

 Yaprağı yenen sebzeler ( lahana, enginar, kereviz, marul, pırasa, pazı) 

 Bakliyat sebzeler (fasulye, bezelye, bakla, barbunya) 

 Soğansı, yumru ve kök sebzeler (patates, soğan, havuç, turp, sarımsak)  
 Diğer sebzeler (karnabahar, kuşkonmaz) 

 
Meyve ve sebzelerin taze olarak tüketilmeleri daha sağlıklı olmasına rağmen hasattan 

sonra niteliklerini kısa sürede kaybetmeleri, her mevsimde yeterli miktarlarda 
üretilememeleri, bazı dönemlerde fazla üretilmeleri sebebiyle büyük kısmı işlenerek 
değerlendirilmektedir. Genel olarak meyve ve sebzeler yaş tüketimin yanında konserve, 
meyve suyu, reçel, marmelat, pekmez, kurutulmuş ve dondurulmuş ürünler yapılarak 
değerlendirilmektedir. 

 
Sebze ve meyveler tarımsal üretim açısından nihai(son) ürün, gıda endüstrisi açısından 

ise ham maddedir. Bu modül yaş meyve ve sebze analizleri ile sınırlı olup ürün analizlerini 
kapsamamaktadır. Tüketicinin daha güvenli yaş meyve ve sebze tüketebilmesi veya meyve-
sebze işleme endüstrisinde sağlıklı ve randımanlı ürün elde edilebilmesi için gerekli ham 
madde analizleri bu modülde işlenmektedir.   
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1.1. Bahçe Ürünlerinde Olgunlaşma ve Hasat 

 
Bahçe ürünlerinde büyük bir dikkatle yapılması gereken işlerden birisi ve ekonomik 

sonuçları düşünülürse belki de en önemlisi meyvelerin hasadıdır. Ancak bu şekilde bütün bir 
yıl sarf edilen emeklerin karşılığı alınabilir. 

 
Bitki veya toprak üzerinde belirli bir olgunluk aşamasına erişen veya gelişmesini 

tamamlayan ürünlerin ana besin kaynağından ayrılması ya da topraktan sökülmesi işlemine 
hasat (derim) denir. 

 
Ülkemizde üretilen sebze-meyvelerin %30-40’lık bir kısmı tüketiciye ulaşmadan 

kaybedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın %5’i geçmediği düşünülürse ülkemiz 
açısından kayıpların önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu kayıpların sebeplerinin başında 
uygun zamanda hasadın yapılmaması gelmektedir. 

 
Olgunluk, meyvenin gelişerek yenilebilme veya başka şekillerde değerlendirilebilme 

durumuna gelmesini ve hasat edilmeye hazır olmasını ifade eder. 
 
Sebze ve meyvelerde hasat, ürün tüketim olgunluğuna gelince veya bu duruma 

erişebileceği aşamada yapılır. Hasat olgunluğu gelmiş meyve ve sebzeler aslında 
bünyelerindeki fiziksel ve kimyasal değişimleri büyük ölçüde tamamlamış ve yeme 
olgunluğuna gelebilecek durumdadır. 

 
Olgunlaşma sırasında nişasta şekerlere dönüşür, dokunun yumuşaması sonucu selüloz, 

hemiselüloz, pektin gibi polisakkaritler daha düşük molekül ağırlıklı çözünen bileşiklere 
parçalanır. Solunum ya da nişastanın şekerlere dönüşümü esnasında organik asitlerin 
kullanımı yüzünden olgunlaşma sırasında meyvelerin asit bileşimi azalır. Meyveler 
olgunlaştıklarında kabuk rengi, tadı ve aroması gelişir, en iyi yenme kalitesine ya da 
olgunluğa ulaşır. 

 
Hasat zamanı sebze-meyvelerin tür ve çeşidine, kullanım amacına, pazarın uzaklığına 

bağlı olarak değişebilmektedir. Bağ-bahçe ürünleri; ağaç olgunluğu ve yeme olgunluğu 
olmak üzere iki farklı olgunlukta hasat edilebilir. 

 
 Ağaç olgunluğu: Ürünün hasat edilmeye hazır ve uygun olma durumudur. Bu 

aşamada üründe fiziksel gelişme durmuş ya da durmak üzeredir. Fakat 
biyokimyasal olaylar bakımından yoğun bir dönem başlamıştır. Ürün, ana 
bitkiden ayrıldıktan sonra en yüksek yeme kalitesine ulaşmak için gereken 
olgunlaşma olaylarının tamamlanmasını sağlayacak durumdadır.  

 
Bu dönem, genellikle meyvelerin dalından kolay koptuğu bir dönemdir. Fakat 
ayva, muşmula, muz, Trabzon hurması ve armut (bazı çeşitleri) gibi geç 
olgunlaşan meyvelerde soğukların başlamasıyla gelişmelerinin durduğu safha, 
ağaç olgunluğu olarak kabul edilir. Bu meyveler, hasattan sonra depolama 
alanlarında yeme olgunluğuna erişir.  
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 Yeme olgunluğu: Ürünün tüketime veya işlemeye hazır olma durumudur. 
Yeme olgunluğundaki meyveler dış görünüş ve tat bakımından tüketici 
tarafından en çok beğenilen durumdadır. Fizyolojik bakımdan meyvelerin tam 
olarak olgunlaştıkları döneme “yeme olgunluğu” denir.  

 
Yeme olgunluğu, tüketicinin alışkanlığına, tat ve lezzet gibi geleneksel ve 
duyusal anlayışa bağlı olarak fizyolojik yönden belirli oranlarda sapmalar 
gösterebilir. Hasat ve yeme olgunluğu arasındaki süre tür, çeşit ve ortam 
koşullarına göre değişir.  

 

Resim 1.3: Domateste olgunluk evreleri 

 Meyve ve sebzelerin olgunluk evreleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

 
 Sert veya ham olgunluk 

 Sıkı olgunluk veya erken olgunluk 

 Tam olgunluk 

 Geç olgunluk 

 Aşırı olgunluk 

 

1.2. Hasat Zamanı 
 
Meyve-sebzelerin çoğunluğunda en iyi hasat zamanı, ürünlerin irilik, renk ve tat 

bakımından çeşidinin özelliklerini en iyi gösterdikleri dönemdir. 
 

1.2.1. Hasat Zamanının Önemi 
 
Meyvelerin vaktinden önce (erken) veya sonra (geç) toplanmalarının birçok yönden 

zararı vardır. 

 

Resim 1.4: Ham (soldaki) ve olgun (sağdaki) nektarinde irilik ve renk farkı 



 

7 

 Erken hasadın sakıncaları 
 

 Erken toplanan meyveler henüz yeterli irilik, şekil ve ağırlığa 
ulaşmamışlardır. Bu nedenle meyveler küçük ve meyvelerin verimi düşük 
olur. Üretici önemli ölçüde ürün kaybına uğrar. 

 Erken toplanan meyvelerde yeteri kadar şeker birikmediği ve bazı 
burukluk veren maddeler gereği kadar azalmadığı için tat ve lezzet iyi 
olmaz. Ürün kalitesi düşük olur. 

 Erken toplanan meyvelerde çeşidin kendine has rengi yeterince 
oluşmadığı için dış görünüşü iyi olmaz, meyveler gösterişsiz olur. 

 Zamanından önce toplanan meyvelerde kabuk yapısına bağlı olarak su 
kaybı hızlı olur ve bu meyveler çabuk buruşurlar. 

 Erken hasat edilen meyvelerde çeşitli fizyolojik bozukluklar meydana 
gelebilir. 

 Erken dönemde meyvelerin dala tutunmaları iyi olduğundan hasat 
zorlaşır. 

 

Resim 1.5: Ham ve olgun kayısıda irilik ve renk farkı  

 Geç hasadın sakıncaları 
 

 Geç toplanan meyvelerde olgunluk ilerlemiş olduğundan hasat sonrası 
dayanma süreleri kısalır ve meyveler çabuk berelenir. 

 Meyvede asit kaybı fazlalaştığı için tat ve lezzet bozulur, ürün yavan bir 
tat alır. 

 Geç hasat edilen meyvelerde de fizyolojik bozukluklar oluşabilir. 

 Ağaç üzerinde uzun süre bırakılan meyveler dökülmeye başlar. Hasat önü 
meyve dökümleri artar. Böylece ürün kaybı oluşur.  

 Hasadı geciktirilen ürün için geçen süre daima risk içerir. 
 
Hasat, depolama yönünden ideal toplanma durumuna gelmiş meyvelerde zamanında 

ve en kısa sürede yapılıp bitirilmelidir. Hasatta gecikme, meyvelerin dallarında 
olgunlaşmasına ve böylece depo ömürlerinin kısalmasına neden olur.  
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Meyvelerin toplanmasına mümkünse havanın serin olduğu sabahın erken saatlerinde 
başlanmalı ve meyvelere mümkün olduğu kadar az zarar verecek derecede itina 
gösterilmelidir. Böylece ürünün sıcaklığı da yükselmemiş olur. Dolayısıyla su kaybı da en 
aza indirgenir. Ayrıca hasat sırasında dikkatli ve bilinçli olmak sureti ile hasat sonrası ürün 
kayıpları büyük ölçüde azaltılabilir. Hasat zamanında meyvelere verilecek çizik, berelenme, 
yaralanma, düşürme gibi durumlar ileride depolama aşamasında çürümelere neden olur.  

 

1.2.2. Hasat Zamanının Tespitinde Kullanılan Kriterler 
 
Hasat zamanının belirlenmesi için kullanılan yöntemler, meyvelerin büyüme ve 

olgunlaşma döneminde bünyelerinde meydana gelen fizyolojik değişimlere dayanır. 
Olgunluğun kültürel işlemler, beslenme ve ekolojinin etkisinde yıllara göre çok farklılık 
göstermesi nedeniyle her meyve türü için kullanılacak ölçütlerin uzun yıllar araştırılması, 
depolama ve olgunlaştırma çalışmalarının sonuçlarıyla irdelenerek değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

 
Meyvelerde hasat olgunluğunu belirlemek için birçok inceleme yapılmış ve metotlar 

geliştirilmiştir; fakat her metodun sakıncalı yönleri vardır ve hiçbir metot kesin sonuç 
vermemektedir. Genellikle bu metotlar tek başına değildir, birkaçı bir arada kullanılarak 
nispeten güvenilir sonuçlar alınabilmektedir. 

 

 Ürünlerin olgunluk düzeylerinin belirlenmesi amacı ile geliştirilmiş pek 
çok yöntem bulunmaktadır. Bunlar: 

 

 İrilik, ağırlık ve şekil 

 Renk (kabuk alt-zemin-rengi ve kabuk üst rengi) 

 Meyve eti sertliği 

 Suda çözünen kuru madde (SÇKM) miktarı 

 Su ve posa oranı 

 Nişasta miktarı 

 Meyve suyu miktarı 

 Asit miktarı 

 Olgunluk oranı (kuru madde/asit) 
 Meyvenin daldan ayrılma durumu 

 Meyve etinin çekirdekten ayrılma durumu 

 Gelişme süresi (tam çiçeklenmeyle hasat arası) 

 Tam çiçeklenmeden sonraki sıcaklık toplamı 

 Aroma (koku) durumu 

 Daldan kopma 

 Özgül ağırlık 

 İç etilen miktarı 

 Çekirdekten ayrılma durumu 

 Etli kabuk çatlaması 

 Solunum hızı 
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Tablo 1.1: Meyve türlerine göre olgunluk kriterleri 

 

1.3. Meyvelerde En, Boy, Ağırlık Tayini 
 
Meyvelerin en, boy, ağırlık, meyve indeksi, meyve eti oranı ve ağırlığı, çekirdeğin eni, 

boyu ve ağırlığı ile meyve et/çekirdek oranı gibi birçok fiziksel özellik meyve ve sebzelerin 
tür özelliklerinin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Aşağıda her bir özelliğin nasıl 
belirlendiği açıklanmıştır. 

 

Resim 1.6: Dijital kumpas 
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 Meyve eni (mm): Meyvelerin orta eksene dik olan en geniş mesafesinin 
kumpas ile ölçülmesiyle belirlenir. Bu ölçüm için geliştirilmiş ve meyvenin 
çevresini ölçerek meyve enini (çap) belirleyen, Resim 1.7’de gösterilen 
araçlarda kullanılmaktadır.  

 Meyve boyu (mm): Meyvelerin stil ucu ile meyve sapı arasındaki mesafenin 
kumpas ile ölçülmesiyle saptanır. 

 Meyve indeksi (boy/en): Meyve boyunun meyve enine oranlanması ile elde 
edilir. 

 Meyve ağırlığı (g): Meyvenin hassas terzide ağırlığının ölçülmesiyle belirlenir. 
 Meyve eti ağırlığı (g): Meyve ağırlığından çekirdek ağırlığının çıkarılmasıyla 

elde edilir. 
 Meyve eti oranı (%): Meyve eti ağırlığının toplam meyve ağırlığına 

bölünmesiyle elde edilir. 
 Çekirdek ağırlığı (g): 50 adet meyvenin çekirdekleri çıkarılır. Bu çekirdeklerin 

hassas terazide tartılarak ortalamalarının alınmasıyla elde edilir. 
 Çekirdek eni (mm): 50 adet meyvenin çekirdekleri çıkarılır. Bu çekirdeklerin 

eni kumpas ile ölçülerek saptanır. 
 Çekirdek boyu (mm): 50 adet meyvenin çekirdekleri çıkarılır. Bu 

çekirdeklerin boyu kumpas ile ölçülerek saptanır. 
 Meyve et/çekirdek oranı (%): Meyve eti ağırlığının çekirdek ağırlığına 

oranlanması ile bulunur. 

 

 

Resim 1.7: Yuvarlak şekilli meyve ve sebzelerde çap (meyve eni) ölçümü 
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Meyve ve sebzelerde her ne kadar gelişme ilerledikçe irilik artsa da birçoğunda irilik, 
olgunlaşmadan çok çevre faktörlerinin etkisi altındadır. Ancak olgunlukta da dikkate 
alınmalıdır.  

 
İrilik, özellikle limonlarda önemli bir hasat kriteridir. Bu meyve belirli bir iriliğe 

ulaşınca kesilir, daha fazla büyümesine izin verilmez. Çünkü aşırı iri limonlarda hem kalite 
düşer hem de depoda dayanıklılığı azalır.  

 
Birçok meyve, olgunlaşma ile şeklini değiştirmektedir. Örneğin, şeftalide yanaklar 

şişer, elma ve armutta meyve yuvarlaklaşır, elmada sap çukuru derinleşir, kavunlarda enine 
genişleme olur. Bu gelişmeler olgunluk süresince izlenebilir ancak çok güvenilir olgunluk 
kriterleri sayılmazlar. Sadece muzlardaki şekil değişimi hasat zamanının belirlenmesinde 
yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Resim 1.8: Meyve eni ölçümü 

Meyvelerde en, boy, ağırlık tayini yapılırken aşağıdaki işlem basamakları takip edilir: 
 
 Analiz öncesi hazırlıklar yapılır. 
 Sağlam meyvelerden yeterli sayıda rastgele seçilir. 
 Seçilen meyvelerin ağırlıkları hassas terazi ile tartılır. 
 Seçilen meyvelerin en ve boyları kumpas ile ölçülür.  
 Ortalama değerleri hesaplanır. 
 

1.4. Meyvelerde Renk Tayini 
 
Meyvelerde renk önemli kalite kriterlerinden biridir. Meyve rengi, meyvede albeni 

meydana getirerek meyveye olan talebi artırır. 
 
Meyve ve sebzelerde renk tüm üretim süreci boyunca, hasattan depolamaya, 

pazarlamadan işlemeye kadar her aşamada değişime uğrayabilmektedir. Doğal pigmentler, 
klorofiller, karotenoidler ve antosiyoninler rengin kimyasal temelini oluşturmaktadır. 
Enzimatik ve enzimatik olmayan esmerleşme işleme esnasında meyve ve sebzelerin renginde 
etkili olurken özellikle depolamada pektik maddeler ve pektik enzimler meyvelerin 
yumuşaklık ve keskinlikleriyle yakından ilgilidir. Taze meyve-sebzelerde ve ürünlerinde 
istenen renk kalitesinin elde edilmesi için renk kontrol ve ölçümünün önemli bir yeri 
bulunmaktadır. 
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Renk ölçümleri gıdanın renginin renk standartlarına uyup uymadığının belirlenmesi ve 
kontrolü ile hasat zamanının belirlenmesi için yapılır. 

 

Resim 1.9: Turunçgiller için renk skalası 
 

 
Meyvenin hasat zamanına yakın zemin rengindeki değişiklikler çeşitli ülkelerce 

geliştirilmiş renk katalogları ile izlenmekte ve meyve üreticilerine hasat zamanının 
saptanması ile ilgili pratik açıdan önemli bilgiler verebilmektedir. 

 
Meyve ve sebzeler için temel ve kritik kalite kriteri olduğu bilinen rengin ifade 

edilebilmesi için farklı renk sistemleri geliştirilmiştir. Renk, görsel ve enstrümantal olmak 
üzere iki farklı şekilde değerlendirilebilmektedir. Her iki yöntemin de avantajları ve 
dezavantajları bulunmaktadır. 

 
Duyusal analizin en önemli noktası, kişisel düşünce ve duyguları yansıtmasıdır. 

Ayrıca duyusal analiz hızlı, basit ve tanımlayıcı olması nedeniyle yaygın olarak tercih edilen 
bir metottur; ancak en büyük dezavantajı öznel olmasıdır. Bunun yanında elde edilen 
sonuçlar sayısal verilere dökülememekte, nicelik değerlendirmesi gerçekleştirilememektedir.  

 
Analizlerde standartlar için renk kartları kullanılmakta ve daha koyu, daha açık gibi 

öznel terimlerle kıyaslamalar yapılmaktadır. Renk kartları aşağıdaki şekilde 
sınıflandırılabilir. 

 
 Standart renkli plastikler ve diskler: Daha çok taze meyve ve sebzelerde 

kullanılır. Standart renk ile meyve, sebze karşılaştırılır ve aynı olan rengin 
katalog numarası belirlenir. 

 Renk skalaları: Kâğıttan veya başka materyalden değişik renk karışımlarında 
hazırlanan skalalarla gıda karşılaştırılır, skala numarası gıdanın rengini belirtir.  
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Resim 1.10: Domates renk skalası 

 
Enstrümantal yöntemlerle renk değerlendirmesinde spektrofotometre, kolorimetre 

(üçlü uyartı renk ölçer) gibi farklı cihazlar kullanılmaktadır. En yaygın olarak kullanılan 
cihazlar kolorimetrelerdir. Kolorimetrelerin temel prensibi yansıyan ışık miktarını ölçmeye 
dayanmakta iken spektrofotometreler emilen ışık miktarını ölçmektedir. 

 

Resim 1.11: Munsell renk skalası 
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 Kabuk zemin (alt-taban) rengi 
 
Sert ve yumuşak çekirdekli meyve türlerinde olgunlukla birlikte ve olgunluk 

ilerledikçe kabuğun taban renginde yeşilliği veren klorofil kaybolmakta ve bunun yerini 
flavon grubundan olan sarı renk maddesi almaktadır. İşte koyu yeşilden tam sarıya kadar 
olan renk farkları dikkate alınarak sert ve yumuşak çekirdekli meyvelerde hasat olgunluğu 
zamanını tespit etmek mümkün olmaktadır.  

 

 

Resim 1.12: Kolorimetre 

Renk değişimi, tür ve çeşitlere göre farklı hız ve miktarlarda oluşur. Bu gelişme, 
doğrusal ve olgunlukla bağlantılı olduğundan alt renk değişimi olgunluk belirlemede oldukça 
fazla kullanılan bir ölçüttür. Yöntemin uygulanışında her çeşitten değişik olgunluk aşamaları 
ve hasat olumuna eş değer olan renk kartlarından faydalanılır. Ancak bu kriterin 
kullanılmasında bazı sorunlar vardır. Bu, olgunluk zamanında alt rengin tür ve çeşitlere göre 
değişim göstermesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca, iklim ve bakım koşulları da rengi 
önemli ölçüde etkilemektedir. Alt renk, yumuşak çekirdekli meyvelerde ayrıca şeftali, kayısı 
ve bazı erik çeşitlerinde başarı ile kullanılmaktadır. 

 
Bazı meyvelerde, örneğin turunçgillerde, renge bakılarak hasat olgunluğu 

belirlenemez. Kabuğun taban rengine bakılarak hasat olgunluğunun tayini için renk 
skalalarından faydalanılır. Renk skalaları kullanılırken renkteki farklılaşmanın ekolojik 
şartlara, çeşitlere ve yıldan yıla değişeceği de hesaba katılmalıdır. Bölgeler ve çeşitler için 
renk skalaları hazırlanırken, hiç şüphesiz, olgunlukla ilgili öteki nişaneler de göz önünde 
tutulmalıdır. 

 

 Kabuk üst (örtü) rengi 
 
Bu renk, kabukta antosiyandan ileri gelen kırmızı renktir. Bazı bahçe bitkilerinde üst 

renk hiç oluşmazken bazılarında çevre koşullarına göre bir miktar üst renk oluşumu 
görülmektedir. Bazı türlerde ise tüm meyve yüzeyinde üst renk oluşumu gerçekleşir. Bazı 
üzüm, erik, kiraz çeşitleri; vişne, çilek gibi türler son grupta yer almaktadır ve bunlarda 
yoğunluğu iklim koşullarından etkilenmekle birlikte üst renk oluşumu kalıtsaldır.  
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Bu türlerde üst renk hasat kriteri olarak kullanılır ve uygun hasat zamanı kırmızı 
rengin genişliğine göre saptanır. Yeşil taban rengi üzerindeki kabuğun kırmızı örtü rengi de 
(antosiyan pigmenti) olgunluğun ilerlemesi ile birlikte değişir. Ancak renkteki bu değişmeler 
dış şartlara daha çok bağlı olduğu gibi meyve türleri de bu yönden daha çok farklar gösterir. 
Ekolojik şartlar tür ve çeşitlerin özel durumları dikkate alınarak ve taban rengi ile bir arada, 
örtü renginden olgunluğun tayininde faydalanılabilir. 

 
Meyvelerde renk tayini yapılırken aşağıdaki işlem basamakları takip edilir: 
 Analiz öncesi hazırlıklar yapılır. 
 Kolorimetre çalıştırılarak kalibrasyon plakaları yardımıyla kalibre edilir. 
 Meyvenin farklı yerlerinden yeterli sayıda okuma yapılır. 
 Numunedeki meyvelerden yeteri kadarında bu ölçüm tekrarlanır. 
 Ortalama değerler hesaplanır. 

 

Resim 1.13: Kolorimetre ile renk ölçümü 

 

1.5. Meyve Eti Sertliği Tayini 
 
Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde meyve eti sertliği hasat olgunluğunun 

belirlenmesinde kullanılan bir kriterdir. Olgunluk ilerledikçe meyve etinin sertliği azalır ve 
ileri olgunlukta meyveler iyice yumuşar ve kepekleşir. Meyve gelişiminin son döneminde 
hücrelerin ve hücreler arası boşlukların gelişmesi, pektin ve hemiselülozların parçalanarak 
çeper direncinin azalması nedeni ile meyve eti sertliği giderek azalmaktadır. Bu azalma 
özellikle olgunlaşma başladıktan sonra kararlı ve belirgin ise meyve eti sertliği iyi bir 
olgunluk kriteri olarak kullanılabilir. Ayrıca ürünün hasat anındaki meyve eti sertliği, hasat 
sonrası dayanma gücünü belirleyen önemli bir faktördür.  
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Resim 1.14: Penetrometre 

Meyve etinin sertliğini tayin için penetrometre  (basınç ölçeği) denilen özel aletler 
geliştirilmiştir. Bu aletin daldırma milinin ete gömülmesi sırasında etin gösterdiği direnç 
ölçülerek olgunluk tespit edilir.  

 
Ancak burada da güvenilir temel verilerin elde edilebilmesi için değişik çeşitlerle, 

değişik yıllarda ve değişik ekolojilerde araştırmaların yapılması gerekir. Çünkü meyve eti 
sertliği aynı çeşitte bile yer ve iklim şartlarına, özellikle sıcaklık ve neme, anaca, su ve 
gübreleme (özellikle azot) şartlarına göre değişmektedir. Örneğin; sıcak ve kurak koşullarda, 
bol güneşli geçen yıllarda bu değer yükselirken serin ve nemli koşullarda düşer. Genel olarak 
meyve iriliğini artıran anaç ve toprak nemi, aşırı azot gibi faktörler meyve eti sertliğini 
azaltmaktadır. Hatta aynı ağaçta tacın iç kısmından alınan meyvelerle kenarda bulunanlar ve 
yine küçük meyvelerle iri meyveler arasında bile farklar vardır.  

 
Bazı elma çeşitlerinin hasat zamanındaki ortalama meyve eti sertlik değerleri örnek 

olarak aşağıda verilmiştir: 
 
 Staqrking Delicious   7.0-7.5 kg 
 Golden Delicious   6.5-7.0 kg 
 Starkrimson Delicious   7.2-7.7 kg 
 Starkspur Golden Delicious  6.3-7.0 kg 
 Granny Smith   8.0-8.5 kg 
 
Elma, armut ve ayva gibi yumuşak çekirdekli meyvelerle kiraz, vişne dâhil tüm sert 

çekirdekli meyvelerde ve hatta çilek gibi yumuşak meyvelerde dahi bu yöntem başarı ile 
uygulanabilmektedir. Penetrometre ile yapılan meyve eti sertlik testleri konserve 
endüstrisinde ve meyvelerin uzak mesafelere gönderilmesinde çok faydalı sonuçlar 
vermiştir. 
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Meyve eti sertliği tayini yapılırken aşağıdaki işlem basamakları takip edilir: 
 
 Analiz öncesi hazırlıklar yapılır. 
 Penetrometreye istenen uç takılarak sıfırlanır. 
 Meyvenin farklı yerlerinden kabuğu soyulur. 
 Kabuğu soyulan kısım penetrometre ile delinir. 
 Delinme anında oluşan basınç penetrometrenin skalasından okunur. 
 Numunedeki meyvelerden yeteri kadarında bu ölçüm tekrarlanır. 
 Ortalama değerleri hesaplanır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde en, boy, ağırlık 

tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Cetvel, kumpas, hassas terazi, meyve 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü 
giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 
uymzlısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 
araç gereçleri hazırlamalısınız.  

 Sağlam meyvelerden yeterli sayıda rastgele 
seçiniz. 

 

 Meyvelerin tamamını temsil edecek 
şekilde seçim yapmalısınız. 

 Seçilen meyvelerin ağırlıklarını hassas terazi 
ile tartınız. 

 Tartım kurallarına uymalısınız. 

 Seçilen meyvelerin en ve boylarını kumpas ile 
ölçünüz.  

 

 Yeterli sayıda ölçüm yapmalısınız. 

 

 Ortalama değerleri hesaplayınız.  Hesaplamaları dikkatli yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ-1  



 

19 

 

Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde renk 

tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Meyve numunesi, kolorimetre 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü 
giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 
uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 
araç gereçleri hazırlamalısınız.  

 Kolorimetreyi çalıştırıp kalibrasyon plakaları 
yardımıyla kalibre ediniz. 

 Kalibrasyonu doğru yaptığınızdan 
emin olmalısınız. 

 Meyvenin farklı yerlerinden ölçüm yapınız. 

 

 Yeterli sayıda okuma yapmalısınız. 

 Numunedeki diğer meyvelerde bu ölçümü 
tekrarlayınız. 

 Yeterli sayıda meyvede ölçüm 
yapmalısınız. 

 Ortalama değerleri hesaplayınız.  Hesaplamaları dikkatli yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -2 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyve eti sertliği tayini 

yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Penetrometre, bıçak, meyve numunesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlıkları yapınız. 

 

 Laboratuvar önlüğünüzü 
giymelisiniz. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 
uymalısınız. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 
araç gereçleri hazırlamalısınız. 

 Penetrometreye uygun uç takınız. 

 

 Numuneye uygun uç seçmelisiniz. 

 Meyvenin farklı yerlerinden kabuğunu 
soyunuz. 

 

 Elinizi kesmemeye dikkat 
etmelisiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ -3 
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 Meyvenin kabuğu soyulan kısımlarından 
penetrometre ile delerek oluşan basıncı 
skaladan okuyunuz. 

 

 

 Meyvenin birkaç yerinden ölçüm 
yapmalısınız. 

 

 Numunedeki diğer meyvelerde bu ölçümü 
tekrarlayınız. 

 

 Yeterli sayıda meyvede ölçüm 
yapmalısınız. 

 

 Ortalama değerleri hesaplayınız.  Hesaplamaları dikkatli yapmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi yumuşak çekirdekli meyvelerden biri değildir? 
A) Muşmula  
B) Yenidünya  
C) Portakal  
D) Armut  
E) Ayva 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi meyvesi yenen sebzelerden biri değildir? 
A) Patates 
B) Patlıcan 
C) Bamya 
D) Domates 
E) Karpuz 
 

3. Meyve ve sebzelerin taze olarak tüketilmeleri daha sağlıklı olmasına rağmen büyük 
kısmı işlenerek değerlendirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden 
biri değildir? 
A) Hasattan sonra niteliklerini kısa sürede kaybetmeleri  
B) Her mevsimde yeterli miktarlarda üretilememeleri  
C) Bazı dönemlerde fazla üretilmeleri  
D) Damak tadına uygun yeni ürünlere dönüştürülebilmesi 
E) Endüstriyel işleme ile bazı meyvelerin daha sağlıklı hâle getirilebilmeleri 
 

4. Gelişmiş ülkelere göre ülkemizde üretilen sebze-meyvelerde kayıp oranının daha 
yüksek olmasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Uygun zamanda ekimin yapılmaması 
B) Uygun zamanda hasadın yapılmaması 
C) Uygun zamanda zararlılarla mücadelenin yapılmaması 
D) Uygun zamanda işlemenin yapılmaması 
E) Uygun koşullarda depolanmaması 
 

5. Meyve ve sebzelerin tür özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan fiziksel 
özelliklerin belirlenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Meyve indeksi: Meyve boyunun meyve enine oranlanması ile elde edilir. 
B) Meyve eti oranı: Meyve eti ağırlığının toplam meyve ağırlığına bölünmesiyle elde 

edilir. 
C) Meyve ağırlığı: Meyve ağırlığından çekirdek ağırlığının çıkarılmasıyla elde edilir. 
D) Meyve et/çekirdek oranı: Meyve eti ağırlığının çekirdek ağırlığına oranlanması ile 

bulunur. 
E) Meyve eni: Meyvelerin orta eksene dik olan en geniş mesafesinin ölçülmesiyle 

belirlenir. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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6. Meyvelerde renk ve tayini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Meyvelerde renk değişimi tür ve çeşitlere göre farklı hızlarda oluşur. 
B) Enstrümantal renk ölçümlerinde spektrofotometre veya kolorimetre kullanılır. 
C) Kolorimetrenin temel prensibi yansıyan ışık miktarını ölçmeye dayanır. 
D) Spektrofotometrenin temel prensibi emilen ışık miktarını ölçmeye dayanır. 
E) Turunçgillerde renge bakılarak hasat olgunluğu belirlenir. 
 

7. Meyve eti sertliği tayini ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Meyve eti sertliği tayini için penetrometre denilen özel aletler geliştirilmiştir. 
B) Ürünün hasat anındaki meyve eti sertliği, hasat sonrası dayanma gücünü belirleyen 

önemli bir faktördür. 
C) Meyve eti sertliğinin değişimi olgunluk düzeyi ile yakından ilişkilidir. 
D) Meyvelerde olgunluk ilerledikçe meyve etinin sertliği artar. 
E) Yumuşak ve sert çekirdekli meyve türlerinde meyve eti sertliği hasat olgunluğunun 

belirlenmesinde kullanılan bir kriterdir. 
 
 

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 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında meyve ve sebzelerde TS 4890 kriterlerine uygun olarak 

suda çözünür katı madde tayini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

  Meyvelerde suda çözünen katı madde tayininin önemini araştırınız  

  Meyvelerde suda çözünen katı madde tayininin yapılışını araştırınız. 

 

2. SUDA ÇÖZÜNEN KATI MADDE TAYİNİ 
 
Gıda maddeleri su ve kuru madde olmak üzere iki kısımdan oluşur. Ortamdan su 

uzaklaştırıldığında kuru madde kalır. Bu kısma genellikle toplam kuru madde denir. Toplam 
denmesinin nedeni kuru maddenin iki ayrı ögeden oluşmasıdır. Toplam kuru maddenin bir 
kısmı suda çözünmeyen kuru madde, diğer kısmı ise suda çözünen kuru maddeden (briks ya 
da refraktometre değeri) oluşmaktadır.  

 

 
Gıdalarda suda çözünmeyen kuru maddeyi; selüloz ve nişasta gibi polisakkaritler yani 

büyük moleküllü bileşikler oluşturur. Suda çözünen kuru maddeyi ise başta früktoz, glikoz 

olmak üzere şekerler ve sitrik asit, malik asit, tartarik asit gibi organik asitler oluşturur. 
 
 

2.1. Amacı ve Önemi  
 
Suda çözünen kuru madde hem üretim hem de kalite kontrolde önemli bir ölçüttür. 

Suda çözünür kuru madde miktarı meyvelerde olgunluk ve hasat zamanının belirlenmesinde, 
meyve suyu, konsantre, salça veya konserve işleme aşamalarında sürekli olarak üretimin 
denetim altında tutulmasında önemlidir. 

 

Resim 2.1: El ve abbe refraktometresi, dijital refraktometre 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Suda çözünür kuru madde tayini; refraktometre, areometre (briks hidrometresi) veya 
kurutma dolabı yardımıyla çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Pratik olması 
nedeni ile daha çok refraktometre kullanılarak yapılmaktadır. Bulunan değerler ya yalnız 
başına ya da meyve eti sertliği veya asit miktarı ile birleştirilip öneriler ışığında kıyaslanarak 
hemen hemen birçok meyvede başarı ile kullanılmaktadır. 

 
Ürünlerin bünyesinde bulunan katı maddelerin büyük bir kısmını şekerler oluşturur. 

Miktarları olgunlukla artar. Bu artış özellikle turunçgiller, üzüm ve sert çekirdekli meyve 
türlerinde belirgindir ancak bu maddelerin miktarı iklim, toprak, hava koşulları, beslenme, 
verim, anaç vb. gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenler yöntemin kullanışlılığını 
zayıflatmaktadır. Ancak kiraz, erik, şeftali, kayısı, vişne ve üzümlerde önemli bir olgunluk 
kriteridir. Turunçgillerde ise asit miktarı ile birlikte kullanılır.  

 

Resim 2.2: Abbe refraktometrede görüntü ayarı 

 

2.2. Yapılışı   
 
Yöntem, örneklerden alınan birkaç damla meyve suyunun, refraktometrede SÇKM 

miktarının doğrudan % olarak ölçülmesi şeklinde uygulanmaktadır. 

 

Resim 2.3: El tipi refraktometrede kalibrasyon  
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Refrektometrede ölçüm yapmadan önce doğru ölçüm yapıp yapmadığı kontrol 
edilmelidir. Bu amaçla SÇKM miktarı bilinen herhangi bir sıvı kullanılabilir fakat genellikle 
bu işlem için saf su kullanılmaktadır. Saf su ile ölçüm yapıldığında briks değeri 0 (sıfır) 
okunuyorsa doğru ölçüm yapıyor demektir. Şayet doğru değeri göstermiyorsa kalibrasyon 
yapılmalıdır. Bunun için kalibrasyon vidası çevrilerek 0 (sıfır) değeri okunacak şekle 
getirilerek kalibrasyon tamamlanır. 

 

Resim 2.4: Kivide refrektometre ile hasat zamanının belirlenmesi  

 
Meyve ve sebzelerde suda çözünür katı madde tayini yapılırken aşağıdaki işlem 

basamakları takip edilir: 
 
 Analiz öncesi hazırlıklar yapılır. 
 Saf su ile refraktometre kalibre edilir. 
 Prizmaya 1-2 damla numune damlatılır. 
 Kapağı birkaç kez kapatıp açılarak hava kabarcığı çıkartıldıktan sonra kapatılır. 
 Görüntü netleştirilip refraktometreye göre kırılma indisi veya kütlece yüzde 

suda çözünen katı madde miktarı okunur. 
 Okuma yapıldıktan sonra prizma yüzeyi sonra saf su ile silinir ve kurulanır.  

 

Resim 2.5: El tipi refraktometrede ölçüm sonucu 

 
Numunede herhangi bir sulandırma yapılmamışsa refraktometrede okunan değer 

doğrudan % çözünür kuru madde oranını verir. Herhangi bir hesaplamaya gerek yoktur. Çok 
zorunlu durum olmadıkça analiz numunesi seyreltilmemelidir.  Seyreltme yapılmış ise 
okunan değer seyreltme faktörüyle çarpılarak suda çözünür katı madde miktarı hesaplanır.  
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Resim 2.6: Dijital refraktometrede ölçüm işlem basamakları 

 

Meyve En az En çok Ortalama 

Vişne 12.36 19.3 14.71 

Kayısı 12.5 18.0 15.0 

Elma 11.18 14.01 12.08 

Üzüm 15.88 19.30 17.03 

Çilek 6.0 11.6 8,6 

Şeftali 8.10 13.70 10.88 

Armut 11.18 13.54 12.13 

Nar 15.4 18.0 15.4 

Portakal 11.18 13.54 11.41 

Greyfurt 9.97 13.31 10.46 

Limon 6.6 11.4 9.3 

Mandalın 10.0 15.0 13.3 

Erik 11.3 23.1 16.6 

Çizelge 2.1: Değişik meyvelerin brix değerleri 



 

28 

UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde suda çözünen 

katı madde tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Refraktometre, saf su, meyve numunesi  
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız. 

 Saf su ile refraktometreyi kalibre ediniz. 

 

 Prizmanın temiz olduğundan emin 
olmalısınız. 

 Prizmaya birkaç damla saf su 
damlatmalısınız. 

 Prizmanın kapağını şekildeki gibi 
kapatmalısınız. 

 Görüntüyü netleştirip briks değerini 
okumalısınız. 

 Okuduğunuz değer 0 (sıfır)’dan farklı 
ise kalibrasyon vidasını çevirerek briks 
değerini 0 (sıfır)’a ayarlamalısınız. 

 

 Prizmaya 1-2 damla numune damlatınız. 

 

 Numunenin fazla damlatılmasından 
kaçınmalısınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Kapağı birkaç kez kapatıp açarak hava 
kabarcığını çıkarttıktan sonra kapatınız. 

 Hava kabarcığı kalmadığından emin 
olmalısınız. 

 Görüntüyü netleştirilip refraktometreye 
göre kırılma indisi veya kütlece yüzde suda 
çözünen katı madde miktarını okuyunuz. 

 
 

 Prizma yüzeyini saf su ile silip kurulayınız.  
 Prizma yüzeyini çizmemek için 

yumuşak bir bez kullanmalısınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Suda çözünür kuru madde miktarı meyvelerde olgunluk ve ……………….. zamanının 

belirlenmesinde önemlidir. 

2. Suda çözünür kuru madde tayini; refraktometre, ………………………… veya 

kurutma dolabı yardımıyla çeşitli yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. 

3. Suda çözünür kuru madde tayininde pratik olması nedeni ile daha çok 

……………………  kullanılmaktadır. 

4. Meyvelerin bünyesinde bulunan suda çözünür katı maddelerin büyük bir kısmını 

…………………….. oluşturur. Miktarları olgunlukla artar. 

5. Meyvelerin bünyesinde bulunan suda çözünür katı madde miktarları ………….. ile 

artar. 

6. Refrektometre de kalibrasyon genellikle ………………. ile yapılmaktadır. 

7. Refrektometre de saf su ölçülürse briks değeri ……………………. okunur. 

 
 

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. 

 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında meyve ve sebzelerde tekniğine uygun olarak su ve posa 

oranı tayini yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Meyvelerde su ve posa oranı tayininin önemini araştırınız.  

 Meyvelerde su ve posa oranı tayininin yapılışını araştırınız.  

 

3. SU VE POSA ORANI TAYİNİ  
 
Gıdalarla alınan bitki ve bitki kökenli besinlerden vücudumuzun sindiremediği ve kan 

dolaşımına emilimini yapamadığı kompleks karbonhidratlara posa denir.  
 
Posa, diğer karbonhidratlar gibi enerji için kullanılmadan vücuttan atılır. Posa 

vücudumuzu besleyemez ve bir besin ögesi değildir. Fakat diğer birçok yoldan sağlığımıza 
olumlu katkı sağlar; 

 
 Doygunluk ve tokluk hissi verir, düşük kaloriye sahiptir.  
 Kabızlık ve bağırsak sorunu olanlar için ideal bir besin kaynağıdır. 
 Bağırsak kanserine karşı önleyici rol oynar. 
 Hemoroid (Basur) hastalığı, spastik kolon, damar sertliği, şeker ve benzeri 

birçok hastalığın tedavisinde ve önleyici olarak kullanılır.  
 
Posa sadece meyve, sebze, endüstri bitkileri, tahıl ve baklagillerden alınabilir. Süt 

yumurta ve ette posa yoktur. İncir, kuru erik, kuru incir, kuru kayısı, ayva ve çilek en yüksek 
posa içeren meyvelerdir. Marul, ıspanak, patates, havuç, şalgam, kereviz ve brokoli en fazla 
posa içeren sebzelerdir. 

 
Bütün posalar birbirine benzemez. Besinlerdeki posa, gerçekte çözünen ve 

çözünmeyen posa olmak üzere iki ana grupta toplanabilir fakat besinler, gerçekte her ikisinin 
karışımını içerirler. Çözünen posanın kaynağı olan bir besin, bir miktar çözünmeyen posa da 
içerebilir. Bunun tersi de mümkündür. Her ikisi de sağlığımız için önemlidir. 

 
Meyve ve sebzeler (çözünen) pektin ve (çözünmeyen) selüloz içerir. Bununla beraber 

oransal olarak meyveler daha çok pektin, sebzeler ise selüloz içerir.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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3.1. Amacı ve Önemi 
 
Meyvelerde olgunluk ilerledikçe meyve suyu yüzde miktarı da artmaktadır. Bu ölçüt 

daha çok kaliteyi belirlemek üzere kullanılır ve standartlarda değerler bildirilmiştir.  Meyve 
numunesinden el presi yardımı ile çıkarılan suyun yüzde miktarı bazı ürünlerde olgunlukla 
da ilişkilidir. Örneğin, turunçgil meyveleri ve özellikle limonda bu kriter yaygın olarak 
kullanılmaktadır.  

 

Resim 3.1: Numunenin blendırda parçalanması 

3.2. Yapılışı 
 
Meyve ve sebzelerde su ve posa oranı tayini yapılırken aşağıdaki işlem basamakları 

takip edilir; 
 
 Analiz öncesi hazırlıklar yapılır. 
 Yabancı maddeleri ve sapları ayıklanmış numuneden 1000 g tartılır. 
 Numune blendır ile parçalanır. 
 Parçalanan numunenin suyu ayrılır.  
 Suyu ve posası ayrı ayrı tartılır. 
 Sonuç % olarak ifade edilir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde su ve posa oranı 

tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Hassas terazi, blendır, sıkma bezi, beher 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar güvenlik kurallarına 
uyunuz. 

 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 
araç gereçleri hazırlayınız. 

 Yabancı maddeleri ve sapları ayıklanmış 
numuneden 1000 g tartınız. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 Numuneyi blendır ile parçalayınız. 

 

 Numunenin tamamını parçalayınız. 

 

 Parçalanan numunenin suyunu ayırınız. 

 

 Posayı geçirmeyecek süzgeç 
kullanınız. 

 

 Suyu ve posayı ayrı ayrı tartınız.  
 Sonucu % olarak ifade ediniz. 

 Tartım kurallarına uyunuz. 

 
 
 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Gıdalarla alınan bitki ve bitki kökenli besinlerden vücudumuzun sindiremediği ve kan 

dolaşımına emilimini yapamadığı kompleks karbonhidratlara ………………. denir. 

2. Meyve ve sebzeler pektin ve selüloz içerir. Bununla beraber oransal olarak meyveler 

daha çok …………………, sebzeler ise ………………………… içerir.  

3. Su ve posa oranı tayininde yabancı maddeleri ve sapları ayıklanmış numuneden 

……………… gram tartılarak analize alınır. 

4. Su ve posa oranı tayininde sonuç ……………………. olarak hesaplanır. 

5. Besinlerdeki posa, gerçekte ……………….. ve …………………… posa olmak üzere 

iki ana grupta sınıflandırılabilir.  

 
 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında meyve ve sebzelerde tekniğine uygun olarak nişasta testi 

yapabileceksiniz. 
 
 
 
 
 

 Meyvelerde nişasta testinin önemini araştırınız. 

 Meyvelerde nişasta testinin yapılışını araştırınız.  

 

4. NİŞASTA TESTİ  
 

4.1. Amacı ve Önemi 
 
Nişasta taşıyan meyvelerde, nişasta miktarındaki azalma meyvenin olgunlaşması ile 

ilişkilidir. Nişasta miktarındaki azalma durumunun tespitinde iyot çözeltisi kullanılır. Gözle 
saptanan belirli bir nişasta kaybı durumu hasat olumuna eş değerdir. Ancak nişasta kaybı 
iklime bağlı olduğundan bazı ülkelerde yeterince güvenilir bulunmamıştır. Nitekim 
nişastanın 10°C'nin altındaki sıcaklıklarda kayıp hızı olgunluğun ilerleme hızından daha 
fazladır.  

 
Nişasta testi özellikle elma, armut gibi meyve türlerinde kullanılan pratik bir 

yöntemdir. Bu yöntemde üretici, bahçeden topladığı birkaç meyveyi ekvatoral bölgeden 
kesmekte ve kesilen bölgeyi %1’lik iyot çözeltisine batırmakta ve yarım dakika sonra meyve 
yüzeylerine bakarak koyu lacivert ve açık sarı renk ayrışımını gözlemektedir. Pratik açıdan 
koyu lacivert renkte 1/3 oranında açılma, nişastanın o miktarının şekere dönüştüğünü 
vurgulamakta ve bu da hasat zamanının geldiğini işaret etmektedir. 

 

4.2. Yapılışı  
 
Yöntemin uygulanışında belirli aralıklarla ağaçtan alınan meyve örneklerinin enine 

kesim yüzeyi çözeltiye batırılmakta, nişasta içeren bölge koyu mavi renge boyanmakta ve 
boyalı alan miktarına bakılarak olgunluk zamanına karar verilmektedir. Boyalı alanın %60-
65 civarında olduğu dönemde meyvenin hasat için optimum olgunlukta olduğuna karar 
verilir.  

 
Nişasta tayininde kullanılacak meyveler, ağaçların omuz hizasında her yönünden; bir 

dıştan, bir iç kısımlarından olmak üzere ağacı temsil edecek şekilde alınır. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

ARAŞTIRMA 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

36 

 

Resim 4.1: Nişasta testi değerlendirme tablosu  

 
Meyve ve sebzelerde nişasta testi yapılırken aşağıdaki işlem basamakları takip edilir: 
 

  Meyveler ekvatoral bölgeden ikiye bölünür.  
  Meyvelerin kesilen yüzeyleri %1’lik potasyum iyodür içine bandırılarak 10-15 

saniye bekletilir. 
 Meyveler çözeltiden çıkarıldıktan sonra 3 dakika bekletilir. 
 Oluşan renk mevcut skalalara göre değerlendirilir. 

 

Resim 4.2: Elmada nişasta testi  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde nişasta testi 

yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Elma, bıçak, iyot çözeltisi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız. 

 Meyveleri ekvatoral bölgeden ikiye 
bölünüz. 

 Düz bir yüzey oluşmasına özen 
göstermelisiniz. 

 Meyvelerin kesilen yüzeylerini %1’lik 
potasyum iyodür içine bandırarak 10-15 
saniye bekletiniz. 

 Yeterli süre bekletmelisiniz. 

 Meyveleri çözeltiye batırıp çıkardıktan 
sonra 3 dakika bekletiniz. 

 Yeterli süre beklemelisiniz. 

 Oluşan rengi mevcut skalalara göre 
değerlendiriniz. 

 

 Meyve tür ve çeşitlerine göre 
değerlendirme yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

1. Nişasta taşıyan meyvelerde nişasta miktarının azalması meyvenin ……………………. 

ile ilişkilidir. 

2. Nişasta miktarındaki azalma durumunun tespitinde ……………… çözeltisi kullanılır. 

3. Nişasta kaybı ……………….. bağlı olduğundan, bazı ülkelerde yeterince güvenilir 

bulunmamıştır. 

4. Nişasta tayininde kullanılacak meyveler, ağaçların …………………. hizasında her 

yönünden, bir dıştan bir iç kısımlarından olmak üzere ağacı temsil edecek şekilde 

alınır. 

5. Nişasta tayininde meyveler ……………………….. bölgeden ikiye bölünür. 

6. Nişasta tayininde meyvenin nişasta içeren bölgesi koyu …………………. renge 

boyanmaktadır. 

7. Nişasta tayininde boyalı alanın ……………………………. civarında olduğu dönem 

meyvenin hasat için optimum olgunlukta olduğunu gösterir. 

 
 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 
 
 
 
Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak meyve ve sebzelerde pH ve 

asitlik tayinini yapabileceksiniz. 
 
 

 
 
 

 Meyvelerde pH tayininin yapılışını araştırınız. 

 Meyvelerde asitlik tayininin yapılışını araştırınız.  

 

5. PH VE ASİTLİK TAYİNİ  
 
Asitlik değeri bazı meyveler için ya yalnız başına ya da meyvenin SÇKM içeriği ile 

birlikte hasat zamanının saptanmasında kullanılmaktadır. 
 
Meyvelerin olgunlaşması ve lezzeti şeker/asit oranı ile ilişkilidir. Meyvelerde şekerin 

aside oranı arttıkça meyve olgunlaşır ve lezzeti artar. 
 
Olgunlaşan meyvelerde genel olarak asit miktarı değeri azalır. Buna bağlı olarak da 

ekşi tat kaybolur. Ancak hasat dönemi içerisindeki asit miktarı hem suda erir maddelerin 
miktarını etkileyen şartlara hem de asit kaybı hızına bağlıdır. Bu nedenle yalnız başına 
kullanışlı değildir. 

 

Asit Cinsi Bulunduğu Meyve ve Sebzeler 

Sitrik Asit Domates, çilek, ahududu, şeftali, kayısı, turunçgiller 

Malik Asit Kiraz, elma, armut, erik 

Tartarik Asit Üzüm 

Oleik Asit Zeytin 

Çizelge 5.1: Meyve sebzelerde bulunan organik asitler 

 
Meyvelerin çoğu organik asitler bakımından zengindir ve düşük pH’lıdırlar. 

Turunçgillerde ve çilek gibi etli, zarlı, kabuksuz meyvelerde bulunan başlıca asit sitrik asit, 
kabuklu çekirdekli meyvelerde malik asit, üzümsü meyvelerde tartarik ve malik asittir. 
Meyvedeki asit konsantrasyonu ve pH, toprak koşulları ve meyvenin olgunluğundan 
etkilenir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ARAŞTIRMA 
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Bahçe ürünlerinde olgunlaşmayı gösteren en önemli kriterlerden birisi de kuru madde  
miktarıdır fakat bu tek başına yanılgılara neden olabildiğinden dolayı kuru maddenin asit 
miktarı ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. 

Ürünlerin içerdiği asit miktarı iklimsel faktörlerle yakından ilişkilidir. Sıcak yörelerde 
asit parçalanması daha hızlıdır. Bu nedenle aynı kuru madde değerinde farklı yörelerdeki 
ürünler farklı miktarlarda asit içerebilir. Bu ise tadı doğrudan etkiler. Dolayısıyla kuru 
maddenin asit miktarı ile birlikte değerlendirilmesi hasat olgunluğunun saptanmasında daha 
gerçekçi bir kriterdir. Bu nedenle olgunluk indisi denilen yüzde olarak kuru maddenin, aside 
oranı saptanır. 

 
Olgunluk indisi = % Kuru madde / % Asit 
 
Olgunluk indisi değerleri çeşitler için ayrı ayrı saptanarak tüketicilerin beğenisini 

kazanacağı en uygun asit ve kuru madde değerleri bulunur.  
 

5.1. pH Tayini 
 
pH tayini, pH metre denilen cihazlarla veya pH indikatör kâğıtları/stripleri ile yapılır.  
 

 pH indikatör kâğıtları /stripleri ile pH tayini 
 
pH indikatör kâğıtları veya striplerle pH tayini oldukça pratiktir. pH indikatör kâğıdı 

veya strip, ölçümü yapılacak sıvı içerisine daldırılarak kısa bir süre bekletilir ve çıkarılır. 
Üzerinde meydana gelen renk değişiklikleri, kutusu üzerinde bulunan renk skalası ile 
eşleştirilerek pH değeri belirlenir. 

 

Resim 5.1:pH indikatör kâğıtları/stripleri 

Sonuç daha güvenilir olduğundan pH metre cihazları yaygın olarak kullanılmaktadır. 
El tipi (portable-taşınabilir) veya masa üstü tipleri vardır.  

 

 pH metre kalibrasyonu 
 
Farklı marka ve modellerin kalibrasyonlarında bazı farklılıklar olabilmesine rağmen 

hepsinde mantık aynıdır. Cihazın kullanım kılavuzu dikkate alınarak kalibrasyon 
yapılmalıdır. Kalibrasyon işlemi sık sık yapılmalı ve pH metrenin doğru ölçüm yaptığından 
emin olunmalıdır.  
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Resim 5.2: El tipi ve masa üstü pH metre 

 
Kalibrasyon işlemi, buffer (tampon) çözeltiler ile yapılır. Buffer çözeltiler 

kullanıldıktan sonra atılmalı, dibinde tortu bulunan çözeltiler kullanılmamalıdır. Kalibrasyon 
işlemi genellikle pH= 4, pH= 7 ve pH= 10 buffer çözeltileri ile aşağıdaki işlem basamakları 
takip edilerek yapılır: 

 
 pH metre işleme başlamadan en az 10-15 dakika önce çalıştırılarak ısınması 

sağlanır.  
 pH metre cal tuşuna basılarak kalibrasyon konumuna alınır.  
 Elektrot, tampon çözeltiye daldırılıp yaklaşık 1 dakika bekletilir.  
 Bu sürenin sonunda gösterge, tampon çözeltinin pH değerini gösterir. pH değeri 

farklı ise tampon çözeltinin pH değerini doğru gösterecek şekilde pH metre 
ayarlanır. 

 Elektrot saf su ile yıkanıp yumuşak kâğıt ile kurulanır. 
 Aynı işlemler diğer buffer çözeltiler için de tekrarlanır. 
 

 pH metre ile ölçüm yapılışı 
 
Analize hazırlanan numunelerden rastgele numune alınır. Pres ile suyu çıkarılabilen 

bir gıda ise preslenir. Preslenemeyenler ise blendera konulup numune iyice parçalanıncaya 
kadar blender uygun devir ve sürede çalıştırılır. Uygun bir süzgeç yardımıyla parçalanan 
numunenin suyu ayrılır. Bu şekilde analize hazırlanmış olan numune behere aktarılır. 
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Resim 5.4: pH metre ile ölçüm 

Kalibrasyonu yapılmış ve ölçümden 10-15 dakika önce çalıştırılarak ısıtılmış olan pH-
metrenin elektrotu numune içerisine daldırılır. Gösterge değeri sabitleninceye kadar beklenip 
sıcaklık ve pH değeri okunur. pH ölçümleri en az 2 paralel olarak yapılarak paralellerin 
ortalaması alınır. Paraleller arasında farkın 0,1 birimden fazla olmamasına dikkat edilmelidir.  

 

Sebze pH Meyve pH 

Bezelye 6,0-7,5 Elma 5,0-6,5 

Biber 5,5-7,0 Çilek 5,0-7,5 

Domates 5,5-7,5 Erik 6,0-7,5 

Mantar  6,5-7,5 Limon 6,0-7,0 

Nane  7,0-8,0 Şeftali 6,0-7,5 

Pırasa 6,0-8,0 Muz 5,0-7,0 

Paprika 7,0-8,5 Üzüm, beyaz 6,0-8,0 

Çizelge 5.2: Değişik sebze ve meyvelerin pH değerleri 

5.2. Asitlik Tayini 
 
Analize hazırlanan numunelerden rastgele alınarak blendera konur. Numune iyice 

parçalanıncaya kadar blender yüksek devirde çalıştırılarak püre hâline getirilir. Uygun bir 
süzgeç yardımıyla ezilen numunenin suyu ayrılır ve filtre kâğıdı ile süzülüp belirli bir hacme 
tamamlanır. 

 
Hazırlanan numune çözeltisinden 5-10 ml alınarak uygun bir erlene aktarılır. Üzerine 

kaynatılıp soğutulmuş saf sudan 50 ml eklenip karıştırıldıktan sonra birkaç damla %1’lik 
fenolftalein indikatörü ilave edilir. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile ilk pembe renk 
gözlendiği ana kadar titre edilir ve hesaplamaya geçilir. 
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Resim 5.5: Titrasyon sonlandırma noktası  

 
Titrasyon asitliği tayininde numunede seyreltme yapılmışsa önce gerçek numune 

miktarı hesaplanmalıdır. 
 

              V x  N  x  E 
Titrasyon asitliği (%) = --------------------  x 100 

                      m 
 
V: Titrasyonda harcanan NaOH miktarı (ml) 
N: Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin normalitesi 
E:  1 ml 0,1 N NaOH’in eşdeğer asit miktarı 
m: Titre edilen gerçek numune miktarı (ml) 
 

            Tartılan numune miktarı  

Gerçek numune miktarı = ---------------------------------- x Analiz için kullanılan filtrat 

                 Seyreltilmiş son hacim 

 
Vişne suyu gibi koyu renkli numunelerde analiz öncesi renk açma işlemi 

yapılmamışsa titrasyon sonundaki renk dönüşümünü fenolftalein ile izlemek mümkün 
değildir. Bu nedenle titrasyon sonu pH metre ile belirlenir. pH’sı 8-8,1 olduğunda titrasyon 
sonlandırılır. 

 
Örnek: Elma numunesinde titrasyon asitliğini saptamak üzere 25 g numune tartılmış, 

püre hâline getirildikten sonra hacim 250 ml’ye tamamlanıp süzülmüştür. Süzüntüden 25 ml 
alınarak bir erlene aktarılmıştır. Üzerine 2-3 damla fenolftalein damlatıldıktan sonra 0,1 
normal sodyum hidroksitle titre edilmiş ve titrasyonda 4,4 ml  NaOH harcanmıştır. % 
titrasyon asitliğini malik asit cinsinden hesaplayınız. 

 

Çözüm :  
 
Gerçek numune miktarı = (25 / 250) x 25 = 2,5 g 
 
                                     V x N x E                  4,4 x 0,1 x 0,006705     
Titrasyon asitliği (%) = --------------- x 100  = ---------------------------- x 100 = 0,118 
                                            m                                       2,5 



 

44 

 

Çizelge 5.3: Bazı asitlerin molekül ve mili ekivalent ağırlıkları  

 
Bulunan asitlik değerinin başka bir asitlik cinsinden ifade edilmesi istenirse, çevirme 

işleminin daha hızlı yapılabilmesi için katsayılardan oluşan çizelgeler (Çizelge 5.3) 
kullanılabilir. Bunun için değeri bilinen asitlik çeşidinin bulunduğu satır belirlenip ilgili 
sütundan çevrilecek asit çeşidi ile çakışma noktası belirlenir. Bu noktadaki katsayı ile bilinen 
asitlik değeri çarpılıp asitlik değeri istenen asitlik cinsinden verilir.  

 

 

Çizelge 5.4: Asitlerin birbirlerine çevrilmesine ilişkin katsayılar 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde pH metre 

ile pH tayini yapınız. 
 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Blender, beher, pH metre, meyve 

numunesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız. 
 Analize hazırlanan numunelerden yeteri 

kadar alınarak blendera koyunuz. 
 Blenderı uygun devirde çalıştırarak 

numuneyi parçalayınız. 

 

 Yeteri kadar numune kullanmalısınız. 

 Parçalanan numunenin suyunu ayırınız. 
 Analize hazırlanmış olan numuneyi bir 

behere aktarınız. 
 Uygun bir süzgeç kullanmalısınız. 

 pH metrenin elektrotunu numune 
içerisine daldırılarak okuma yapınız. 

 

 Gösterge değeri sabitleninceye kadar 
bekledikten sonra okuma yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -1 
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Aşağıdaki işlem basamaklarını ve önerileri dikkate alarak meyvelerde asitlik tayini 
yapınız. 

 
Uygulamada kullanılacak araç gereçler: Blender, kaba filtre kâğıdı, huni, erlen, 

pipet, mezür, damlalık, büret, fenolftalein, sodyum hidroksit, meyve numunesi 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Analiz öncesi hazırlık yapınız. 

 Laboratuvar önlüğünüzü giymelisiniz. 
 Laboratuvar güvenlik kurallarına 

uymalısınız. 
 Çalışma ortamınızı ve kullanacağınız 

araç gereçleri hazırlamalısınız. 
 Analize hazırlanan numunelerden yeteri 

kadar alınarak blendera koyunuz. 
 Blenderı uygun devirde çalıştırarak 

numuneyi parçalayınız. 

 Yeteri kadar numune kullanmalısınız. 

 Uygun bir süzgeç yardımıyla parçalanan 
numunenin suyunu ayırınız. 

 Kaba filtre kâğıdı kullanmalısınız. 

 Bu şekilde analize hazırlanmış olan 
numuneden 5-10 ml alınarak uygun bir 
erlene aktarınız. 

 Pipet kullanmalısınız. 

 Üzerine kaynatılıp soğutulmuş saf sudan 50 
ml ekleyip karıştırınız. 

 Mezür kullanmalısınız. 

 Birkaç damla %1’lik fenolftalein indikatörü 
ilave ediniz.  

 Damlalık kullanmalısınız. 

 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile ilk 
pembe renk gözlendiği ana kadar titre 
ediniz. 

 

 Büret kullanmalısınız. 

 Hesaplama yapınız.  Hesaplamaları dikkatli yapmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ -2 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
 
Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

  
1. Asitlik değeri bazı meyveler için ya yalnız başına ya da meyvenin 

……………………………... içeriği ile birlikte hasat zamanının saptanmasında 

kullanılmaktadır. 

2. Meyvelerin çoğu organik asitler bakımından zengindir ve ……………... değeri 

düşüktür.  

3. pH tayini, pH metre ile veya pH ………….… kâğıtları /stripleri ile yapılır. 

4. pH tayininde sonuç daha …………………. olduğundan pH metre cihazları yaygın 

olarak kullanılmaktadır. 

5. pH metrelerde kalibrasyon işlemi, ……………………….. çözeltiler ile yapılır. 

6. pH metrelerle işleme başlamadan en az …………..……. dakika önce çalıştırılarak 

ısınmaları sağlanır. 

7. pH metrenin elektrotu numune içerisine daldırıldıktan sonra gösterge değeri 

………………………… kadar beklenip pH değeri okunur. 

 
 

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 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 
kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

Meyve ve sebzelerde en, boy, ağırlık tayini 

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. Sağlam meyvelerden yeterli sayıda rastgele seçtiniz mi?   

3. Seçilen meyvelerin ağırlıklarını hassas terazi ile tarttınız mı?   

4. Seçilen meyvelerin en ve boylarını kumpas ile ölçtünüz mü?   

5. Ortalama değerleri hesapladınız mı?   

Meyve ve sebzelerde renk tayini 

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. Kolorimetreyi çalıştırıp kalibrasyon plakaları yardımıyla kalibre 
ettiniz mi? 

  

3. Meyvenin farklı yerlerinden ölçüm yaptınız mı?   

4. Numunedeki diğer meyvelerde de bu ölçümü tekrarladınız mı?   

5. Ortalama değerleri hesapladınız mı?   

Meyve ve sebzelerde meyve eti sertliği tayini 

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. Penetrometreye uygun uç taktınız mı?   

3. Meyvenin farklı yerlerinden kabuğunu soydunuz mu?   

4. Meyvenin kabuğu soyulan kısımlarından penetrometre ile delerek 
oluşan basıncı skaladan okudunuz mu? 

  

5. Numunedeki diğer meyvelerde de bu ölçümü tekrarladınız mı?   

6. Ortalama değerleri hesapladınız mı?   

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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Meyve ve sebzelerde suda çözünür katı madde tayini 

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. Saf su ile refraktometreyi kalibre ettiniz mi?   

3. Prizmaya 1-2 damla numune damlattınız mı?   

4. Kapağı birkaç kez kapatıp açarak hava kabarcığını çıkarıp kapağı 
kapattınız mı? 

  

5. Görüntüyü netleştirilip kırılma indisi veya kütlece yüzde suda çözünen 
katı madde miktarını okudunuz mu? 

  

6. Prizma yüzeyini saf su ile silip kuruladınız mı?   

Meyve ve sebzelerde su ve posa oranı tayini 

1. Analiz öncesi hazırlıkları yaptınız mı?   

2. Yabancı maddeleri ve sapları ayıklanmış numuneden 1000 g tarttınız 
mı? 

  

3. Numuneyi blender ile parçaladınız mı?   

4. Parçalanan numunenin suyunu ayırdınız mı?   

5. Suyu ve posayı ayrı ayrı tarttınız mı?   

6. Sonucu % olarak ifade ettiniz mi?   

Meyve ve sebzelerde nişasta testi 

1. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

2. Meyveleri ekvatoral bölgeden ikiye böldünüz mü?   

3. Meyvelerin kesilen yüzeylerini %1’lik potasyum iyodür içine 
bandırarak 10-15 saniye beklettiniz mi? 

  

4. Meyveleri çözeltiye batırıp çıkardıktan sonra 3 dakika beklettiniz mi?   

5. Oluşan rengi mevcut skalalara göre değerlendirdiniz mi?   
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Meyve ve sebzelerde pH tayini 

1. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

2. Analize hazırlanan numunelerden yeteri kadar alarak blendera 
koydunuz mu? 

  

3. Blenderı uygun devirde çalıştırarak numuneyi parçaladınız mı?   

4. Parçalanan numunenin suyunu ayırdınız mı?   

5. Analize hazırlanmış olan numuneyi bir behere aktardınız mı?   

6. pH metrenin elektrotunu numune içerisine daldırılarak okuma yaptınız 
mı? 

  

Meyve ve sebzelerde asitlik tayini 

1. Analiz öncesi hazırlık yaptınız mı?   

2. Analize hazırlanan numunelerden yeteri kadar alarak blendera 
koydunuz mu? 

  

3. Blenderı uygun devirde çalıştırarak numuneyi parçaladınız mı?   

4. Uygun bir süzgeç yardımıyla parçalanan numunenin suyunu ayırdınız 
mı? 

  

5. Bu şekilde analize hazırlanmış olan numuneden 5-10 ml alarak uygun 
bir erlene aktardınız mı? 

  

6. Üzerine kaynatılıp soğutulmuş saf sudan 50 ml ekleyip karıştırdınız 
mı? 

  

7. Birkaç damla %1’lik fenolftalein indikatörü ilave ettiniz mi?   

8. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ile ilk pembe renk gözlendiği ana 
kadar titre ettiniz mi? 

  

9. Hesaplama yaptınız 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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 E 

4 B 

5 C 

6 E 

7 D 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Hasat 

2 Areometre 

3 Refraktometre 

4 Şekerler 

5 Olgunluk 

6 Saf Su 

7 Sıfır 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Posa 

2 Pektin- Selüloz 

3 Bin 

4 Yüzde  

5 Çözünen- Çözünmeyen 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Olgunluğu 

2 İyot 

3 İklime  

4 Omuz 

5 Ekvatoral 

6 Mavi 

7 %60-65 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 SÇKM 

2 pH 

3 İndikatör 

4 Güvenilir 

5 Buffer (Tampon) 

6 10–15 

7 Sabitleninceye 
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