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AÇIKLAMALAR 
ALAN Gıda Teknolojisi 

DAL/MESLEK Süt İşleme/ Süt ve Süt Ürünleri Operatörü 

MODÜLÜN ADI Sütü İşletmeye Alma 

MODÜLÜN TANIMI 
Sütü işletmeye almak için sütün ilk kontrolleri yapma, 

üreticiden sütün alınıp nakletme ve çiğ sütün fabrikaya 

alımı işlemlerini yapmak için gerekli bilgilerinin verildiği 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bu modülün ön koşulu yoktur. 

YETERLİK Sütü işletmeye almak  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Öğrenci; bu modül ile gerekli bilgiler verilip, uygun ortam 

sağlandığında Türk Gıda Kodeksine uygun olarak sütü 

işletmeye alabilecektir. 

 

Amaçlar 
1. Sütün ilk kontrollerini yapabileceksiniz. 

2. Üreticiden sütü alıp nakledebileceksiniz. 

3. Çiğ sütün fabrikaya alımını yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Üretim atölyesi, işletme, teknoloji sınıfı, 

kütüphane, internet 

 

Donanım: Depolama tankları, silolar, klarifikatör, filtreler, 

ısı değiştiriciler, çeşitli tanklar, ham madde, çeşitli 

pompalar ve temizleme sistemi 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 

kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GİRİŞ 
 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bilindiği gibi süt; büyümek, gelişmek ve yaşamı devam ettirebilmek için gerekli tüm 

besin unsurlarını içermesinden dolayı oldukça önemlidir. Sütün bu besinsel özelliklerinden 

daha fazla yararlanabilmek amacıyla sütün dayanıklılığını artırmak, tüketici sağlığını 

korumak ve değişik nitelikli ürünler elde etmek için çeşitli üretim teknolojileri 

geliştirilmiştir. Geçmişten günümüze hızla geliştirilen bu üretim teknolojileri sayesinde daha 

standart ve üstün kaliteli ürünlerin üretilebilmesi mümkün olmuştur. 

 

Ülkemiz, süt üretimi ve sütün işlenmesi alanında hem kalite hem de miktar yönünden 

dünya ticaretinde büyük bir potansiyele sahiptir. İhracatta diğer üretici ülkelerle rekabet 

edebilmek için, süt işleme sektöründe eğitimli ve bilinçli çalışanların yer alması 

gerekmektedir. İstenilen standartlarda üretimi gerçekleştirebilmek için öncelikle 

hammaddeyi çok iyi tanıyıp, özelliklerine uygun şekilde nakledip, depolayıp ve işlemek 

gerekir. Kaliteli ve sağlıklı bir ürün; her aşamada uygun teknikler kullanılması, temiz, 

düzenli ve disiplinli çalışılmasıyla elde edilir. 

 

Sütün işletmeye gelmeden önce bir takım kontrollerden ve işlemlerden geçirilerek 

uygun koşul ve araçlarla işletmeye nakledilmesi gerekmektedir. Sütün kalitesinin ve 

miktarının belirlenmesi ile sütün temizlenmesi aşamasını takip eden diğer işlemler üretilecek 

ürünün özelliğine göre değişim göstermektedir. 

 

Bu modülün tamamladığınızda, sütün bileşimi, oluşumu ve özellikleri ile sütün 

üreticiden alınıp, nakledilmesi, kalitesinin belirlenmesi ve temizlenmesini yapabileceksiniz. 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

Gerekli bilgi verilip uygun ortam sağlandığında sütün ilk kontrollerini 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde süt üretim çiftlikleri veya toplama merkezlerini ve burada hangi tür 

hayvan sütlerinin üretildiğini araştırınız. 

 Burada süte ne gibi işlemler uygulandığını ve süte hangi kontrol testlerini 

uyguladıklarını araştırınız.  

 Çevrenizde bulabildiğiniz değişik süt türlerini (inek, koyun, keçi, manda) sınıfa 

getirerek, arkadaşlarınızla birlikte özelliklerini inceleyiniz ve aralarındaki farkı 

tartışınız. 

 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

1. SÜTÜN İLK KONTROLLERİ  
 

Sütün sağımdan sonra temini sırasında yapılan ilk kontrollerine geçmeden önce süt, 

bileşimi, bileşimini etkileyen faktörler ve oluşumu hakkında genel bir bilgi sahibi olmak 

gerekir. 

 

1.1. Süt 
 

Süt; dişi memeli hayvanların yeni doğan yavrularını beslemek için süt bezlerinde 

salgılanan ve yavrunun ihtiyacı olan tüm besin maddelerini gerekli oranlarda bulunduran, 

porselen beyazı renginde, kendine has tadı ve kokusu olan bir gıda maddesidir. 

 

Süt diğer gıdalarda ayrı ayrı bulunan esansiyel besin maddelerinin çoğunu 

içermektedir. Vücudun Ca, P ve B2 vitamin ihtiyacının karşılanaması için önemli bir 

kaynaktır. Yine yüksek değerli protein, özellikle de esansiyel amino asitler bakımından da 

iyi bir kaynaktır. Bunların yanında A vitamini ile B1 vitamininin karşılanmasında da katkıda 

bulunur. Bir litre süt 685 kcal enerji sağlamaktadır. 

 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Esansiyel besin maddeleri içeriği, özellikle protein, mineral maddeler ve vitaminler 

bakımından temel bir gıda olmasının yanında koruyucu özelliği de bulunan sütün bu 

özelliklerini korumak için çiğ süt, kurala uygun ve doğru bir şekilde memeden sağılmalı, 

soğutulmalı ve muhafaza edilmelidir. 

 

1.1.1. Bileşimi ve Bileşimini Etkileyen Faktörler 
 

Tüm memeliler tarafından salgılanan süt, oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. 

Bileşim değerleri farklılık göstermekle birlikte tüm süt türleri başlıca su, protein, laktoz, yağ, 

mineraller, vitaminler, enzimler ve diğer iz elementleri içermektedir (Şekil 1.1). 

 

Şekil 1.1: Süt bileşenlerinin dağılımı 

 Süt yağı: Süt yağı, süt serumu içerisinde globül denilen ve çapları 0,1 – 20 µm 

(1 µm= 0,001 mm) arasında değişen damlacıklar şeklinde bulunmaktadır (Şekil 

1.2). Bu yuvarlaklar protein ve fosfolipitlerden oluşan bir membran (zar) ile 

çevrilmiştir. Bu membran yağı enzimlerden koruyarak onun bozulmasını 

engellemektedir. Süt yağı trigliseritler, di ve mono gliseritler, yağ asitleri, 

steroller, karotenoidler (yağın sarı rengini veren madde), vitaminler (A, D, E ve 

K) ve iz elementlerden oluşmaktadır. Süt yağı hafif olduğu için (15,5°C’de 

yoğunluğu 0,93 g/cm3’tür) taze-yeni sağılmış sütte krema tabakası olarak üstte 

toplanmaktadır (Şekil 1.3). 

 Süt yağındaki fosfolipitler, beyin ve sinir hücrelerinin hayati önem 

taşıyan kısımlarını oluşturur. 

 Süt yağı, vücut için gerekli olan doymamış yağ asitlerini içermesinden 

dolayı beslenme açısından oldukça önemlidir. 

 100 ml sütün içerdiği kollestrol miktarı sanıldığı gibi çok değil sadece 12 

mg'dır. 
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Şekil 1.2: Yağın sütteki görünümü              Şekil 1.3: Süt yağının üstte birikmesi 

 Proteinler: Bilindiği gibi metabolizma ve vücut için gerekli olan maddelerin 

sentezinde proteinlerin önemli görevleri vardır. Hücrelerin yapı taşı olan 

proteinler aynı zamanda teknolojik açıdan da büyük önem taşımaktadır. 

Bilindiği gibi proteinler amino asit zincirinden meydana gelmiş büyük 

moleküllerdir. Tüm amino asitler bir amino grubu (NH2) ve bir karboksil grubu 

(COOH) içerirler ve bu gruplar bir peptit bağı ile birbirlerine bağlanmışlardır 

(Şekli 1.4). Sütte bulunan yaklaşık 20 amino asidin 8’i insan organizmasında 

sentezlenememektedir. Metabolizma için gerekli olan bu amino asitlerin 

dışardan alınması gerekmektedir ve bu nedenle bunlara “esansiyel amino 

asitler” denilmektedir. 

 

Şekil 1.4: Bir amino asit modeli 

 

Süt 100’den fazla protein çeşidi içermektedir ki bunların çoğunun süt 

içersindeki miktarı oldukça azdır. Süt proteinin ana grubu ise kazein ve serum 

proteinleridir. 
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 Kazein: Sütün esas proteini olarak bilinir. Süt proteinlerinin yaklaşık % 

80’ini oluşturan ve yanlızca sütte bulunan kazein asitlendirme veya 

maylama ile kolaylıkla pıhtılaşarak ayrılabilir. Bu özelliği fermente süt 

ürünleri ve peynir üretiminde oldukça önemlidir. Sütün 4.6 pH’da çöken 

proteini olarak da bilinmekte ve αs-kazein, β-kazein ile κ-kazein olmak 

üzere 3 alt grubu bulunmaktadır. 

 Serum proteinleri: Kazein ayrıldıktan sonra kalan proeinlerdir. α-

laktalbumin ve β-laktoglobulin olmak üzere 2 fraksiyonu vardır. Kazeine 

oranla daha fazla esansiyel amino asit içerdiğinden beslenme fizyolojisi 

açısından daha değerlidirler. 

 

 Laktoz: Doğada sadece sütte bulunduğundan süt şekeri olarak da 

isimlendirilmektedir. Bir molekül galaktoz ve bir molekül glikozdan oluşmuş 

bir disakkarittir (Şekil 1.5). Bünyesinde bulunan galaktoz beyin ve sinir 

dokularının oluşumunda rol oynar. Sütte gerçek çözelti halinde bulunan laktoz, 

ürüne ve işleme yöntemine bağlı olarak ürünlerde farklı miktarlarda 

bulunmaktadır. İyi bir enerji kaynağı olan laktoz özellikleri süt ve ürünlerinin 

üretimi açısından şu önemlere sahiptir:  

 

 Sütün besin değerine katıda bulunmaktadır. 

 Ürünlerin asitlendirilmesinde bir giriş maddesi olarak kullanılır. Sütün 

daha az dayanmasına sebep olur. 

 Dayanıklı süt ürünlerinin, özellikle süttozlarının eriyebilirliğine etki eder. 

 Yüksek ısıl işlem uygulanan süt ürünlerinde renk ve tat değişimlerine 

neden olur. 

 

Şekil 1.5: Laktozun enzimatik yolla parçalanarak laktik asit oluşturması 

 

Laktozun beslenme fizyolojisi bakımından önemli bir özelliği de vücudun 

kalsiyum ve fosfordan daha iyi yararlanmasını sağlamasıdır. Bu etki özellikle 

bağırsaklarda laktozun parçalanması sonucu ortaya çıkan laktik asit aracılığıyla 

gerçekleştirilir. Ayıca bağırsak florasının asidik olması sonucu istenmeyen bazı 

mikroorganizmaların gelişimini de engellenmiş olur. 
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 Vitaminler: Yaşam için gerekli olan vitaminlerin hemen hemen hepsi sütte 

bulunur. Ancak bazılarının miktarı günlük gereksinimi karşılayacak düzeyde 

değildir. Yağda çözünen vitaminlerden A, D, E ve K vitamini ile suda çözünen 

vitaminlerden B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B6, B12, C vitamini (askorbik asit), 

H vitamini, pantotenik asit, folik asit, nikotinik asit sütte bulunan başlıca 

vitaminlerdendir. Vitaminler beslenme açısından olduğu kadar ürün özellikleri 

açısından da önem taşımaktadırlar. Örneğin B2 vitamini ürünlerin karakteristik 

renklerinin oluşmasında etkilidirler.  

 

 Mineral maddeler: Mineral maddelerin miktarı hayvanın tür ve ırkına, 

laktasyon dönemine, meme hastalıklarına, hayvanın beslenme durumuna ve 

mevsimlere bağlı olarak değişim gösterir. Süt kalsiyum ve fosforca zengindir. 

Bilindiği gibi kalsiyum kemik ve dişlerin temelini oluşturmaktadır. Ayrıca 

vücuttaki demir eksikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması, proteinlerin 

sindirimini kolaylaştırması ve kanın pıhtılaştırılmasında rol oynaması açısından 

önemlidir. Süt proteinlerinin kolloidal durumunun korunmasına yardımcı 

olması peynir üretimine katıda bulunması gibi teknolojik açıdan da önem 

taşımaktadır. 

 

Süt bileşenlerinden süt yağı, laktoz, kazeinler, laktoglobulinler ve laktalbumin süte 

özgün bileşenlerdir. Yani bunlar süt bezlerinde sentezlenir ve sadece sütte bulunmaktadırlar. 

 

Süt verimini ve bileşimini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunların başlıcaları: 
 

Hayvan türü ve ırkı (sütün türü) 

 Laktasyon dönemi  

 Hayvanın sağlık-hastalık durumu  

 Hayvanın beslenmesi 

 İklim koşulları (mevsimin etkisi) 

 Sağım zamanı ve şekli 

 

1.1.1.1. Süt Türü (İnek, Koyun, Keçi, Manda) 
 

Süt elde edildiği canlıya göre isimlendirilmektedir. Örneğin inek sütü, koyun sütü, 

anne sütü gibi. Ancak gıda sektöründe süt denildiğinde genellikle inek sütü anlaşılmaktadır. 
 

 İnek sütü: Başta içme sütü olmak üzere birçok ürünün üretimine uygun olan ve 

bu nedenle de teknolojik açıdan en çok tercih edilen süttür. Irklara bağlı olarak 

bileşiminde farklılıklar görülsede inek sütünün ortalama bileşimi şu şekildedir: 

Kurumaddesi % 12.6, yağ oranı % 3.5, protein oranı % 3.4,  laktoz oranı % 4.7, 

mineral maddelerin oranı % 0.75 ve vitaminlerin oranı % 0.35.  
 

 Koyun sütü: Protein, yağ ve mineral maddeler açısından zengindir. Kurumadde 

oranı inek sütünden ortalama % 50 daha fazla olup, yaklaşık % 19 civarındadır. 

Tadı ve kokusu kendine özgü ve biraz ağırdır. Bu nedenle içme sütü için pek 

uygun değildir. Ancak protein ve yağ oranının yüksek olması nedeniyle yoğurt, 

peynir ve tereyağı üretiminde tercih edilmektedir. 
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                    Resim 1.1: İnek                                  Resim 1.2: Kuzuları ile birlikte koyun 

 

 Keçi sütü: Keçi sütü bileşim açısından inek sütüne yakın değerlere sahip olup 

kurumaddesi % 13-14 arasında değişmektedir. Karoten miktarı az olduğu  için, 

inek sütüne oranla daha beyaz bir renge sahiptir. Keçilerin kış aylarında daha 

fazla yeşil yemle beslenmeleri ve karotenin A vitaminine çevrilmesinde rol 

oynayan tiroid bezlerinin keçilerde daha büyük olmasından dolayı, A vitamini 

bakımından keçi sütleri diğer sütlere oranla 2-3 kat daha zengindir. Uygun 

olmayan ahır ve kötü sağım koşulları gibi nedenlerle keçi sütünün tadı ve 

kokusu pek hoşa gitmese de özel peynirlerin yapınında kullanılan değerli bir 

süttür. Fosfat açısından zengin ancak B12 vitamini gibi bazı vitaminler ile 

mangan ve demir bakımından fakirdir. Sindirimi inek sütüne oranla daha kolay 

olmakla birlikte uzun süre keçi sütü ile beslenenlerde kansızlık 

görülebilmektedir. Keçi sütünün laktoz içeriği inek sütününkinden daha 

düşüktür. Dolayısıyla laktoza alerjisi olan kişilerde tercih edilebilir.  

 

 Manda sütü: İnek sütünden iki kat daha fazla yağ oranına sahip bir süttür. 

Kuru madde oranı ortalama % 17 olup, bunun % 7-8’i süt yağıdır. Yüksek kuru 

maddenin yanında yüksek yağ ve kalori içermesi, manda sütünün üstün ve 

ayırıcı özellikleri olarak değerlendirilmektedir. Mandalar yeşil yemden aldıkları 

karoteinin tamamını A vitaminine çevirdikleri için sütlerinin rengi inek sütüne 

oranla daha beyazdır. Daha çok tereyağı, kaymak ve yoğurt üretiminde 

kullanılmakla birlikte bazı ülkelerde peynir üretiminde de kullanılmaktadır.  

 

  

Resim 1.3: Keçi    Resim 1.4: Manda  
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Süt hayvanlarının süt verimi ve bileşimindeki maddelerin oranları ırkın etkisiyle de 

değişiklik göstermektedir. Bu nedenle hayvan ırkları arasında melezleme çalışmaları 

yapılarak süt verimi yüksek ve bileşimi zengin süt veren süt hayvanları geliştirilmektedir. 

 

 SU KURU MADDE YAĞ PROTEİN LAKTOZ KÜL 

İNEK 87.25 12.75 3.7 3.60 4.7 0.75 

KEÇİ 86.05 13.35 4.2 3.90 4.4 0.85 

KOYUN 81.70 18.30 6.3 6.20 4.9 0.90 

MANDA 82.55 17.55 8.0 5.80 4.2 0.75 

İNSAN 88.,00 12.00 3.3 1.84 6.5 0.36 

Tablo 1.1: Değişik hayvan ve insan sütlerinin ortalama bileşimleri (% ) 

 

1.1.1.2. Laktasyon Dönemi 
 

Memelilerin doğum yaptıktan sonra süt verdikleri dönem olarak ifade edilmektedir. 

dir. İneklerde bu dönem 305 günlük bir dönemdir. Laktasyon süresince sütün bileşiminde 

değişikler görülmektedir. Bu süreç laktasyonun başlangıcı, normal dönem ve laktasyon sonu 

olmak üzere 3 aşamada incelenebilir. Doğumdan sonra, yani laktasyonun 5-7 günü içerisinde 

elde edilen süte ağız sütü (kolostrum) denilmektedir.  

 

Kolostrum bileşim ve özellikleri açısından normal sütten farklıdır ve doğumdan sonra 

6. güne kadar normal sütle karıştırılmamalı, ürünlerin üretiminde kullanılmamalı ve mutlaka 

yavruya verilmelidir. Tuzlumsu tatta, sarı veya kahverengimsi renkte, %25-30 oranında 

kurumaddesi olan ve protein oranı çok yüksek olan bir süttür. Özgül ağırlığı, asitliği ve 

viskozitesi yüksek olup ısıl işleme son derece hassastır. 

 

Başlangıç döneminden sonra, normal dönem boyunca da sütün bileşiminde bazı 

değişiklikler olmaktadır. Bu değişim daha çok teknolojik ve ekonomik açıdan önemli olan 

yağ ve protein oranlarında görülmektedir. Laktoz ve tuz oranları daha sabittir. Bu nedenle süt 

alımında sürekli yağ oranının belirlenmesi ve buna göre fiyatlandırma yapılması söz 

konusudur. 

 

1.1.1.3. Hayvanın Beslenmesi 
 

Hayvanın beslenmesinde kullanılan yemlerin sütün verimi ve bileşimine etkisi 

oldukça önemlidir. Süt hayvanına verilen bazı yemler süt verimini artırıken bazılar ise 

düşürür. Örneğin yeşil yemler, şeker pancarı artıkları, baklagil otları vb. yemler süt verimini 

artırırken; kolza, susam gibi yemlerle karbondihratı ve fosforu az olan yemler süt verimini 

azaltmaktadır. Bazı yemler de sütün belli bileşenleri üzerine etkili olmaktadır. Örneğin 

hurma çekirdeği ve Hindistan cevizi küspeleri, yulaf ezmase vb. yemler sütün yağ oranını 

artırmaktadır. Yemlerin bileşimindeki yağ asitleri sütün yağ asitleri kompozisyonu üzerinde 

etkili olmaktadır. 
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1.1.1.4. Hayvanın Hastalık Durumu 
 

Hayvanın sağlık durumu ve hastalıklar süt verimini ve bileşimini etkileyen önemli bir 

faktördür. Sütün bileşiminde meydana gelen değişiklikler en çok meme enfeksiyonlarında 

görülmektedir. Meme enfeksiyonlarının sütün kimyasal bileşimi üzerine etkisi iki ana 

başlıkta toplanabilir. Bunlar: 

 

 Toplam kurumadde miktarında meydana gelen azalma 

 Sütün bileşimindeki maddelerin kendi aralarındaki oranlarının değişmesidir. 

 Meme iltihabı (Mastitis):Mastitis nedeniyle sütün bileşiminde meydana gelen 

değişiklerin erken belirlenmesi ve hastalığın ilerlemesinin önlenmesi için 

tedbirler alınması teknolojik açıdan oldukça önemlidir. Meydana gelen bu 

değişikliklerin derecesi, hastalığın şiddeti ile ilgilidir. Çok kuvvetli 

enfeksiyonlarda süt içerisinde epitel hücreler, kazein parçacıkları ve kan 

görülebilir (Resim 1.5). Böyle bir sütün üretimde kullanılmaması gerekir. 

Kullanıldığı takdirde; toplam kurumadde miktarında azalma olacağından 

ürünlerin üretiminde randıman kayıpları, peynir üretiminde bir takım aksamalar 

vb. birçok sorunla karşılaşılabilinir. 

   

  

Resim 1.5: Mastitisli süt örnekleri 
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 Bruselloz (Malta humması): Brusella cinsi bakterilerle oluşan; koyun, keçi, 

sığır, manda ve domuz gibi hayvanların etleri, süt ve idrar gibi vücut sıvıları ile 

insanlara bulaşabilen; titreme ile yükselen ateş, kas ve büyük eklem ağrıları ile 

seyreden bir hastalıktır. Özellikle çiğ sütün ve çiğ sütten üretilen ürünlerin 

tüketilmesi sonucunda insanlara bulaşır 

 

Sadece hastalıklı sütlerin değil aynı zamanda antibiyotik tedavisi gören hayvanların 

sütleri de üretimde ve tüketimde kullanılmamalıdır. Çünkü antiboyitikler direkt süte 

geçmekte ve fermente süt ürünlerinin üretiminde olumsuzluklara neden olmaktadırlar. 

Ayrıca antibiyotikli sütleri tüketen çocuklar, hastalandıkları zaman antibiyotiğe direnç 

kazandıklarından tedaviye olumlu cevap veremeyebilmekte ve sindirim sistemlerinde 

bozulmalar görülebilmektedir. 

 

1.1.2. Süt Oluşumu 
 

Memenin ve sütün oluşumu hormanal bir olaydır. Gebelik sırasında memenin gelişimi 

devam etmektedir. Progesteron ve östrojen hormonlarının etkisiyle kanallar oluşur. Östrojen 

hormonu süt bezleri dokusunun büyümesini etkilerken, progesteron hormonu alveol denilen 

kılcal damar yumağı ile örülü yapıların oluşumunu sağlamaktadır. Gebelik döneminin 2. 

yarısında alveol hücreleri tarafından süt oluşmaya başlar. Süt salgılama hücreleri olan 

alveoller süt oluşturan dokuların yapı elemanlarıdır. Bu süreçte memede bulunan kan 

damarlarının süt oluşturan hücrelere ve dokulara yeterli miktarda kan temin etmeleri 

gerekmektedir. 

 

Şekil 1.6: Memenin kısmi görünümü 

1.2. Süt Temininde Yapılması Gereken İşlemler 
 

Süt sektörünün en büyük sorunu hammaddedir. Türkiye’de günümüze kadar 

uygulanan hayvancılık politikaları nedeniyle modern ahırlar kurulamamış ve kurulan ahırlar 

da ekonomik koşullardan dolayı kapanmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda da 

ülkemizdeki hayvancılık işletmelerinin çoğunluğu köylerde küçük aile işletmeciliği 

düzeyinde kalmıştır. Üretim ve ahır hijyeninde gelişme sağlanamadığı için süt daha sağım 

anında kirlenmektedir. Bu durum, sütün üreticiden alınıp işletmeye ulaştınlmasını 

zorlaştırmaktadır. Ayrıca, sütün üretiminden işletmeye ulaştınlmasına kadar olan süre içinde 
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soğuk zincirin kurulamaması da kaliteyi olumsuz yönde etkilemekte ve fabrikalara gelen çiğ 

süt kısa sürede bozularak ürüne işlenemez duruma gelmektedir. Bu durum önemli ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Sokak sütçüleri veya süt toplayıcılar bu tür sütlerin kesilmesini 

önlemek için süte çeşitli maddeler katmakta ve sağlık sorunu yaratmaktadırlar. 

 

Kaliteli bir ürünün ancak kaliteli ham maddeden üretileceğini bilen modern büyük 

işletmeler; kontrol ederek aldıklan sütleri köylerde veya belirli merkezlerde kurdukları 

toplama merkezlerinde 4°C’ye soğutarak, izolasyonlu tankerlerle soğuk zincir altında 

işletmeye ulaştınlmasını sağlarlar. Ve işletme laboratuvarında yeniden analiz ederek, uygun 

görülen üretim birimine dağıtımını yapmakta ve standart tipte kaliteli ürün üretmektedirler. 

 

Küçük işletmeler sütü yakın çevreden temin edebilirler. Bu durumda günlük ihtiyaç 

kadar süt alınacağından üretici sütünü güğümler içerisinde ve sabah sağımdan hemen sonra 

soğutmadan işletmeye getirebilir. Bu durumda soğutma işletmede yapılır. Gerekli kalite 

kontrolleri yapıldıktan sonta uygunsa işletmeye kabul edilir. Büyük işletmelerin ihtiyacı 

fazla olduğu için sütün,  uzun mesafelerden temin edilmek zorundadır. Bu durumda sütün 

kalite özelliklerinin korunması açısından sütün toplanması, nakil ve işletme tarafından kabul 

edilmesi aşamaları oldukça önem taşımaktadır ve son derece titizlikle yapılmalıdır. 

 

Süt temini; hayvan sahibi köylülerden direkt olarak yapılabildiği gibi, süt üretim 

merkezlerinden veya sütün toplanmasına aracılık yapan süt toplama merkezlerinin 

aracılığıyla da yapılabilmektedir. Süt üretim merkezleri süt veren inek, keçi, koyun veya 

mandanın barındırıldığı tesis, süt sağım ünitesi veya depolama ve soğutma ünitesi içeren 

tesislerdir. Gerek köylüden gerek süt toplama merkezlerinden gerekse süt üretim 

merkezlerinden olsun, öncelikle iş kıyafetlerinin giyilip hijyen koşullarına uygun 

ekipmanlarla süt alımı gerçekleştirilmelidir. Ayrıca ortam temizliğide önemlidir. 

 

Süt toplama merkezleri çiğ sütün toplandığı, süzülebildiği ve soğutulabildiği 

tesislerdir. Süt üretim merkezinden daha dar kapsamlı, çevre köylerden gelen hayvan 

sahiplerinin sütlerinin toplandığı tesistir. Bu toplama merkezlerinin 

 Sütü soğutmak için soğutma ekipmanları veya uygun araçları olmalı,  

 Süt burada depolanılacaksa soğuk depolama teçhizatları bulunmalı, 

 Tercihen sütü ön temizlemeye tabi tutulacağı ekipmanları olmalıdır. 

 

1.2.1. Kontrol Testleri (Platform Testleri) 
 

Kaliteli süt ve süt ürünleri üretiminde temel koşul hiç kuşkusuz kaliteli çiğ süt 

kullanılmasıdır. Çiğ süt kalitesinin bozuk olması, ürün kalitesinin düşük olması anlamına 

gelir. Hatta ileri derecede kalite bozukluğu sütü kullanılamaz hale getirir. Bu nedenle çiğ süt 

kalitesinin tespiti, süt teknolojisinde önemli bir konudur. Bu amaçla her ülkede yasal bir 

takım düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Ülkemizde, çiğ süt kalitesine ilişkin düzenlemeler ve uyulması gereken hususlar, Türk 

Gıda Kodeksi “Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği”nde yer almaktadır. Bu 

tebliğin amacı; çiğ sütün tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, depolanması, taşınması 

ve pazarlanmasını sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesidir.  
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 Kaliteli bir çiğ sütte istenen özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir; 

 

 Kendine özgü tat ve kokuda olmalıdır.  

 Ait olduğu türün normal bileşiminde olmalı ve içinden herhangi bir 

madde alınmış olmamalıdır.  

 Mikroorganizma yükü düşük olmalıdır. 

 Patojen mikroorganizma bulundurmamalıdır.  

 Sağlıklı bir hayvandan elde edilmiş olmalıdır.  

 Antibiyotik, temizlik maddeleri, dezenfektan, tarım ilaçları ile hidrojen 

peroksit, karbonat, formaldehit gibi inhibitör maddeler ve koruyucu 

maddeleri içermemelidir.  

 Su ilave edilmemiş olmamalı yani donma noktası - 0,520°C’den fazla 

olmamalıdır. 

 

Kontrol testlerinin yapılabilmesi için önce numunenin tekniğine uygun olarak alınması 

gerekmektedir. Numuneler aşağıdaki tekniklerle alınmalıdır: 

 

 Hayvanlardan tek tek numune alma: Eğer elle sağım yapılmışsa ilk gelen süt 

atılır, dört memeden sağılan süt aynı kapta toplanır ve iyice karıştırılarak 

numune alınır. 

 

 Makine ile sağım yapılması: Sağımın sonunda, borularda süt kalmadığından 

emin olmak için bir miktar hava geçirilir ve sağım kovasındaki süt iyice 

karıştırılarak numune alınır. 

 

 Harmanlanmış sütten numune alınması: Küçük kaplardaki sütler büyük 

kaplara alınarak iyice karıştırılır ve örnek alınır. 

 

Burada yapılacak kontrol testleri basit alet ve ekipmanlarla çiğ sütün kalitesi hakkında 

genel bilgi verecek nitelikte olup sütün alımı sırasında, süt çiftliklerinde veya süt toplama 

merkezlerinde yapılan testlerdir. İşletmenin sütü kabulü sırasında yapacağı kalite kontrol 

analizleri daha kapsamlıdır. 

 

1.2.1.1. Duyusal Testler 
 

Sütün rengine, tat ve kokusuna, yapı ve görünüşüne bakılarak yapılır ve puanlama 

yoluyla değerlendirilir. Ancak burda genel bir değerlendirme olarak koku ve görünüşüne 

bakılır.  

 Sütün renginde görülen değişiklikler sütün kalitesi hakkında bazı şüphelere yol 

açar. Yağı alınmış, içerisine hile amaçlı su katılmış ve kuru maddesi (protein, 

yağ, antibiyotik, soda vb.) az olan sütlerin rengi mavimsidir. Bazı 

mikroorganizmalar ve bunların neden oldukları hastalıklar sütün rengini 

bozabilirler. Çeşitli hayvan hastalıkları ve hayvan memesi hastalıkları ve bazı 

bakterilerin etkilediği sütler kesinlikle üretimde ve tüketimde kullanılmamalıdır. 
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 Süt, hayvanın yediği yemlerden, verilen ilaçlardan, mikroorganizma ve enzim 

faaliyetleri ile çevre koşullarından etkilenerek kötü tat ve kokuya sahip olabilir. 

Ahır kokusu ile soğan, sarımsak, lahana, pırasa gibi kötü tat ve kokulu yemler 

sütün tat ve kokusunu bozar ve durum sütte bir kusur olarak kabul edilir. 

 

1.2.1.2. Asitlik Tayini 
 

Asitlik düzeyi ile sütün hijyenik kalitesi hakkında, onun taze olup olmadığı konusunda 

bir fikir verir. Asitlik düzeyinin belirlenmesinde kullanılan en basit yöntemler; alkol testi, 

turnusol kâğıdı testi ve pH metre ile ölçümdür. Normal yeni sağılmış bir sütün asitlik 

derecesi 7-8 SH ve 6.4-6.7 pH’tır. Hastalıklı hayvanlardan elde edilen sütlerde asitlik düşer. 

Yani asitliğin 5 SH' nın altında olması yani pH’nın alkali değerlere doğru yükselmesi normal 

kabul edilmez. Asitliğin yüksek olması ise (11-12 SH) mikroorganizma yükünün fazla 

olduğu anlamanı gelir ve böyle sütler ısıl işleme dayanamazlar, ısıtıldıklarında pıhtılaşırlar. 

 

 Alkol testi: Bu amaçla 1 ml süt örneği % 68’lik etil alkol ile karıştırılır. Eğer 

sütte pıhtılaşma görülürse, asitliği yüksek demektir ve pastörizasyon sıcaklığına 

dayanamaz anlamına gelmektedir. Bu amaçla pratikte alkol tabancası denilen 

aletler kullanılmaktadır. 

 

 

Resim 1.6: Alkol tabancası 

 Turnusol testi: Normal ve taze bir süt mavi turnusolu kırmızıya, kırmızı 

turnusolu da maviye boyar. Renk değişikliğinin çok bariz olması  mesela 

kırmızı turnusolun barizce mevileşmesi çeşitli sebeplerle sütün asitliğinin 

normalden az olduğunu, mavi turnusolunda barizce kızarması asitliğin 

ilerlediğini göstermektedir. 

 pH metre ile ölçüm: Bir sıvının asitliği onun hidrojen iyonları konsantrasyonu 

ile ölçülür. pH ölçümü yapan aletlere pH metre denilmektedir (Resim 1.7). 
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 Normal, yeni sağılmış 

taze sütün asitliği 

Hastalıklı memeden 

sağılan sütün asitliği 

Isıl işlemle pıhtılaşan 

sütün asitliği (en az) 

İnek sütü 7-8 SH 

< 5,0 SH 

11-12 SH 

Koyun sütü 7-11 SH 16.7 SH 

Keçi sütü 8,5 SH 19.0 SH 

Manda sütü 8.6 SH 11.5 SH 

Tablo 1.2. Bazı süt türlerinin asitlik dereceleri 

              

      Resim 1.7: pH metre                                Resim 1.8: Süt dansimetresi 

 

1.2.1.3. Yoğunluk Testi 
 

Sütün yağının alınıp alınmadığını belirlemek, süte su katılıp katılmadığı tespit etmek, 

sütün bileşimi hakkında bilgi sahibi olarak gıda kodeksi, gıda tüzüğü ve standartlarına uygun 

olup olmadığını belirlemek amaçları ile yapılmaktadır. 

 

İnek sütünün ortalama yoğunluğu 1,032 g/ml olup, özgül ağırlık olarak sadece 1,032 

şeklinde ifade edilir. Sütün hemen sağıldığı zamanki özgül ağırlığı birkaç saat beklemiş süte 

oranla daha düşüktür. Bunun sebebi, yağ globüllerinin bir süre bekleyince küçülmesi sonucu 

hacmin eksilmesi ve gazların uçmasıdır. Sütün sağılır sağılmaz özgül ağırlığının belirlenmesi 

doğru değildir. Üzerinden iki saat geçmesi gerekir. 

 

Kurumaddeyi oluşturan bileşenlerin değişik yoğunlukta olmaları nedeniyle, sütün 

yoğunluğu üzerindeki etkileri de farklıdır. Protein, laktoz ve mineral maddeler gibi 

yoğunlukları yüksek olan bileşenlerin, sütün yoğunluğunu artırmalarına rağmen, yoğunluğu 

0,93 g/ml olan süt yağı, sütün yoğunluğunu düşürür. Bu nedenle yağı alınmış sütlerin 

yoğunluğu daha yüksektir. Örneğin yağı alınmış inek sütünün yoğunluğu yaklaşık 1,036 

g/ml’dir. Süte katılan yağsız süt de aynı etkiyi göstererek yoğunluğun artmasına neden olur. 

Süte soda vb. sudan ağır maddelerin katılması da özgül ağırlığın yükselmesine yol açar. Su 

katılması ise özgül ağırlığı düşürür. Süte hem su katılması hem de süt yağının alınması 

halinde özgül ağırlık normal gözükebilir. 
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Sütün özgül ağırlığının ölçülmesinde en kolay yöntem laktodansimetre ile yapılandır. 

Laktodansimetrenin üst kısmında özel bir skala vardır (Resim 1.8). Burdan okunan 

laktodansimetre derecesinin önüne 1.0 rakamı eklenerek yoğunluk belirlenmiş olur. Örneğin 

dansimetre dercesi 28 olarak okunduysa yoğunluk 1.028 dir. Deney aşağıdaki gibi yapılır. 

 

 Kullanılan araç- gereçler: Laktodansimetre, cam silindir (mezür), termometre 

 

 

 

 İşlem basamakları: 

 Süt örneği soğuksa ılık suya, ılıksa soğuk suya daldırılarak yavaş yavaş 

15°C’ye getirilir ve iyice karıştırılır (Resim 1.9, a). 

 Süt örneği bir ölçü silindirine ve silindirin 3/4’ü doluncaya değin 

köpürmeyecek şekilde boşaltılır (Resim 1.9, b). 

 Temiz ve kuru bir laktodansimetre boyun bölümünden tutularak 30 

bölüntüsüne kadar yavaşça süte daldırılır ve biraz beklenip tam olarak 

serbest bırakılır (Resim 1.9, c). 

 Laktodansimetrenin inip çıkması durunca göz süt düzeyine getirilerek 

okuma yapılır (Resim 1.9, d). 

 Aynı zamanda sütün sıcaklığı, laktodansimetrenin boyun bölümünde 

bulunan termometreden belirlenir. Eğer laktodansimetre termometresiz 

ise  sıcaklık ayrıca başka bir termometre ile saptanır (Resim 1.9, e). 

 Eğer okuma sırasında sütün sıcaklığı 15°C ise okunan laktodansimetre 

derecesi önüne 1,0 rakamı getirilerek sütün yoğunluğu belirlenmiş olur. 

Örneğin sütün laktodansimetre derecesi 32 olarak belirlenmişse, o süt 

örneğinin özgül ağırlığı 1,032 ’dir. 

 Ölçme işlemi sırasında sütün sıcaklığı, laktodansimetrenin ayarlı olduğu 

sıcaklıktan farklı ise ayarlı sıcaklığın altındaki her sıcaklık derecesi için 

0,2 eklenir. Çünkü örnek sıcaklığı 15°C düşükse yoğunluk yükselir. O 

hâlde 15°C ‘nin altındaki sıcaklıklarda belirtilen yoğunluk 

15°C’dekinden daha yüksektir. Süt örneğinin sıcaklığı 15°C’den fazla ise 

genleşme olacağından yoğunluk düşer. Bu fark yukarıda belirtilen 

hesaplama yoluyla düzeltilir. Aşağıda bu konuyla ilgili örnek problemler 

ve çözümleri verilmiştir. İnceleyiniz. 

 

Problem: Bir süt örneğinin laktodansimetre derecesi (ld) 17°C’de 32 ise bu sütün 

özgül ağırlığını bulunuz. 

Çözüm: 

 
17 C 15 C 2               2 0,2 0,4

15 C'deki laktodansimetre derecesi;  32 0,4 32,4 eder.

     

  
 

Bu durumda bu süt örneğinin özgül ağırlığı 1,0324 olur. 
 

 Sonucu değerlendirme: Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme 

Sütleri Tebliği’ne göre inek sütlerinin yoğunluğu en az 1,028 ml/V olmalıdır. 
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a 

                

b 

 

c 

 

d 

 

 

e 

Resim 1.9: Yoğunluk tayin aşamaları 

TS 1018 Çiğ Süt Standardına göre inek sütünün yoğunluğu en az 1,028 g/cm3 olarak 

verilmiştir: 

 

1.2.1.4. Mastitis Testi  
 

Hastalıklı memeden (mastitis) elde edilen sütlerin tespiti içinde yukarıda anlatıldığı 

gibi pH ölçümünden yararlanıldığı gibi özel bir test çözeltisi kullanılarak test yapılabilir. pH 

değerinin yükselmesi, yani asitliğin düşmesi, hastalığın anında teşhisi için dikkate alınması 

gereken değişikliklerdir. 

 

 Test çözeltisinini hazırlanışı: 40 g dodesil sülfat ve 240 g üre hafif sıcaklıkta 

mümkün olan en az su ile eritilir. NaOH ile pH’sı 8’e ayarlanır ve suyla 1 

litreye tamamalanır. 

 

 Testin yapılışı: Kontrol kabına 2 ml süt ve 2-3 ml test çözeltisi konur. Köpük 

oluşmamasına dikkat edilir. Süt test çözeltisi ile dairel hareketler yapılarak 

karıştırılır. 2-10 kere döndürüldükten sonra sonuç değerlendirilir. 
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 Sonucun değerlendirilmesi: Herhangi bir değişiklilik olmadan sütün sıvı bir 

şekilde kalmasında sonuç negatif olarak değerlendirili. Hafif yapışkanlık 

sözkonusu ise şüpheli, karışım yapışkan jelatinimsi bir yapı kaznmış ve 

akışkanlık özelliğini kaybetmişse pozitif olarak değerlendirilir. 

 

1.2.1.5. Antibiyotik Testi  
 

Eskiden antibiyotik testini yapmak zaman alırdı. Ancak günümüzde geliştirilen test 

kitleri ile kısa sürede sonuç alınabilmektedir. Bu amaçla 200 µl(0,2 ml) süt numunesi reaktif 

kaplarına alınır (Resim 1.10, 1) ve 3 dk 50°C’de bekletilir (Resim 1.10, 2). Test şeritleri, ok 

yönü aşağıya gelecek şekilde reaktif kaplarına yerleştirilir (Resim 1.10, 3). Tekrar 3 dk 

50°C’de bekletilir. Renk yoğunluğuna bakılarak sonuç değerlendirilir (Resim 1.10, 4). Eğer 

kontrol çizgisine göre test çizgileri görülürse sonuç negatif, ancak test çizgileri görünmezse 

sonuç pozitif yani antibiyotik var demektir (Resim 1.10, 5). 

 

Resim 1.10: Antibiyotik test aşamaları 

 

Teknolojinin gelişmesine paralel bütün bu kontrol testlerini 60 sn gibi kısa bir süreç 

içerisinde yapabilen aletler geliştirilmiştir. Süt analizörü denilen bu aletlerle üreticiden direk 

süt alımı ya da üretim merkezleri aracılığıyla alım sırasında, süt toplama merkezlerinde 

mandıralarda, açık alanlarda ve laboratuvarda sütün kalitesi hakkında bilgi 

edinilebilmektedir. Süt analizörü analize otomatik olarak başlamakta ve istenildiğinde 

bilgisayar ve yazıcıya bağlanabilmektedir. Analizör 60 sn de sonuç vermesi, yukarıda 

anlatılan geleneksel testlere göre hata oranının daha az olması ve aynı anda yağ, yağsız katı 

madde, yoğunluk, protein, laktoz, eklenmiş su miktarı, donma noktası, sıcaklık gibi sütün 

sekiz parametresini ölçebilmesi gibi avantajlara sahiptir.  
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Resim 1.11: Süt analizörü 

1.2.2. Ön Temizleme 
 

Gerek sağım sırasında gerekse sağım sonrasında istenmeyen materyallerin yani kaba 

kirlerin sütten uzaklaştırılması gerekmektedir. Esas temizleme işlemleri işletmeye kabul 

sırasında yapılmaktadır. Burada üretim birimlerinin imkânları doğrultusunda kaba 

kirlerinden uzaklaştırma söz konusudur. 

 

Sağım makinesinin olmadığı elle sağım yapılan yerlerde süt, hidrofil-pamuk filtrelere 

sahip metal süzme düzenekleri ile süzülmelidirler (Şekil 1.7). Bu pamuk filtreler 

kullanıldıktan sonra atılmalı veya bu filtreler yerine gözenekleri dar metal filtreler tercih 

edilmelidir. Enfeksiyon tehlikesinden dolayı tülbent gibi süzme bezleri tercih edilmemelidir. 

 

 

Şekil 1.7: Sütün süzülmesinde kullanılan bir filtre kesiti 

 

Sağım makinesiyle sağım yapılan yerlerde ise sisteme monte edilebilen bir hat filtresi 

de bu amaçla kullanılabilmektedir.  
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1.2.3. Soğutma 
 

Sağımdan sonra sıcaklığı 35°C olan süt 5°C’nin altına soğutulmalı ve 

işletmeye/fabrikaya ulaştırılıncaya kadar bu sıcaklıkta tutulmalıdır. “Soğuk zincir” denilen 

bu işlem herhangi bir noktada kesildiğinde sütteki mikroorganizma sayısında artma 

olmaktadır. Hızlı ve etkili soğutma sütün kalitesini ve özelliklerini korumak için oldukça 

önemlidir. Genellikle sağımdan 3 saat sonra soğutma işlemi yapılmış olmalıdır. 

 

Soğutma işlemi değişik yöntemlerle yapılabilir. Sütün miktarı ve soğutma için 

kullanılacak ekipmanlar seçilecek yöntemi etkilemektedir. Tüm soğutma sistemlerinde sütle 

soğutma maddesi arasında bir ayırma tabakası bulunur. Yani yöntem ne olursa olsun sütle 

soğutma maddesi birbirine temas etmez. 

 

 Küçük hacimli sütlerin soğutulması: Güğümlerin soğutulmasında akarsu ve 

soğuk su havuzları, buz, daldırmalı veya püskürtmeli soğutucular 

kullanılmaktadır. 

 Akarsuda soğutma: En basit soğutma yöntemi olup süt güğümlerinin 

akarsu içerisine konulması ile gerçekleştirilmektedir. Burada dikkat 

edilmesi gereken en önemli nokta güğüm içerisine su kaçmaması ve 

güğümün sütün bulunduğu seviyeye kadar su içine daldırılmasıdır. Bu 

yöntemle süt yaklaşık 10-20°C’ye kadar soğutulmakta bu da yeterli 

olmamaktadır. 

 Buzla soğutma: Bir soğutma sisteminin temin edilemediği ve sütün uzak 

mesafelere gönderilmesi durumunda kullanılan bir yöntemdir. Bu amaçla 

güğüm ağzından girecek genişlikte ve güğüm ağzını tam kapatacak 

şekilde yapılmış buz kapları kullanılmaktadır. Soğutma kabı güğüm 

tabanının yakınına kadar ulaşabilmeli, kullanımdan önce iyice 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bu yöntemle süt yaklaşık 5-

10°C’ye kadar soğutulmaktadır. 

 

Şekil 1.8: Güğüm içerisindeki sütün buz kalıbı ile soğutulması 
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 Soğuk su havuzlarında soğutma (Daldırarak soğutma): Süt içeren 

güğümlerin içinde soğutulmuş su bulunan tanklara veya havuzlara 

daldırılmasıyla yapılan soğutmadır. Genellikle soğutucu olarak buz veya 

mekanik soğutucu sistemlerle soğutulmuş su kullanılır. Karıştırma 

sistemi bulunmayan ünitelerde sütü soğutma uzun zaman almaktadır. Bu 

nedenle bu tip soğutucularda soğutucuyu karıştıracak bir karıştırma 

ünitesi bulunması, su miktarının soğutulacak süt miktarının 5 katı olması 

ve kolaylık sağlaması bakımından daldırarak soğutma ünitelerinin yer 

seviyesinde olması tavsiye edilmektedir. 

 Püskürtmeli soğutucular: Soğutma ortamından alınan soğuk suyun 

güğüm üzerine takılan soğutma başlıkları (halkaları) aracılığıyla 

güğümlerin üzerine püskürtülmesiyle yapılır. Halka şeklinde olan ve 

güğümlerin boyun kısmına yerleştirilen soğutma suyu borusundan soğuk 

suyun güğümün her yönünden püskürtülmesiyle güğüm üzzerinde bir 

soğuk su filmi oluşur. Bu yöntemde süt 4°C’ye kadar 

soğutulabilmektedir. 

 

Şekil 1.9: Püskürtmeli soğutucu ile güğülerin soğutulması 

 

 Daldırmalı soğutucular: Güğümlerde veya 200 litrelik kaplarda bulunan 

sütlerin soğutulmasında daldırma tipi soğutucular kullanılabilir. 

“Daldırma Tip Sağım Sütü Şok Soğutma Jeneratörü” denilen, sağım 

anından itibaren 20 dakika içerisinde sütün sıcaklığını 35°C’den 5°C’ye 

indirebilen pratik kullanımlı ve taşınabilir bir şekilde dizayn edilmiş 

cihazlardır. Çiftliklerin ve küçük ailelerin dahi kolaylıkla kullanabileceği 

bir tarzda üretilen bu ekipmanlar, sağım esnasında sütün anında 

soğutulmasında kullanılabildiği gibi, sağım işlemi tamamlanmış olan 

güğümlere daldırmak suretiyle de kullanılabilmektedir.  
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Şekil 1.10: Güğüm içi daldırılan soğutma elemanları 

 

 Büyük hacimli sütlerin soğutulması: Plakalı ön soğutma ve süt tanklarında 

soğutma olmak üzere değişik seçenekler varsa da en iyisi plakalı ön soğutma ve 

süt soğutma tanklarının birlikte yer aldığı soğutma sistemleridir. 

 

 Soğutmalı tanklar: 200-1500 litre hacmindeki sütlerin soğutulmasında 

kullanılan bu tür soğutucuların pek çok çeşidi vardır. Bunların ortak 

özelliği; süt miktarını gösteren bir göstergenin, hızlı soğutmayı sağlayan 

bir karıştırıcının, sıcaklığı gösteren bir termometrenin ve soğutmayı 

sağlayan soğutma kanallarının bulunmasıdır. Bu yöntemde süt yaklaşık 2 

saatte 2°C’ye soğutulabilmektedir. Montajları pahalı olsa da aynı 

zamanda depolama tankı olarak da kullanılması ve hızlı soğutma 

sağlaması gibi avantajları da vardır. Kapalı ve açık tipleri vardır.Açık 

soğutma tankları, genellikle küçük çaplı çifliklerde veya süt toplama 

merkezlerinde kullanılır. Silindirik şekildedirler ve dayanıklıdır. Tank 

kapağının geniş bir şekilde açılabilmesi sayesinde elle temizlik yapmak 

için tankın içine rahatça ulaşılması, yüksek yalıtım değeri ve düşük enerji 

tüketimine bağlı olarak tasarruf sağlaması, kolay kullanılabilir olması gibi 

faydaları vardır. 

              

Resim 1.12: Açık soğutma tankı            Resim 1.13: Otomatik temizlemeli kapalı  

soğutma tankı  



 

 23 

 Plakalı ısı değiştiriciler: Süt üretim yerlerinde veya süt toplama 

merkezlerinde her zaman bulundurulması mümkün olmasa da en iyi 

soğutma yöntemi plakalı ısı değiştiriciler yardımıyla yapılan soğutmadır. 

Çalıştırılmaları için elektrik, buzlu su ve boru hatlarına gereksinim 

duyulduğu için bunlar daha çok süt işletmelerine kurulmaktadır. 

 

Resim 1.14: Değişik tipte plakalı ısı değiştiriciler 

1.3. Süt Temini Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Süt alımında çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesi, sağlıklı 

olması ve 6 ayda bir sağlık konrolünden geçirilmesine özen gösterilmelidir. 

 Toplayıcı araçlarındaki tankların, süzgeçlerin ve tartım için kullanılan 

güğümlerin krom-nikel olmasına dikkat edilmelidir.  

 Kullanılan yardımcı madde ve malzemelerin temiz ve kaliteli olmalı; su, buhar 

ve elektrikle işleyen sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanmalıdır. 

 Süt kalite kriterlerini korumak amacıyla sağımdan hemen sonra soğutulmuş 

olmalıdır. Süt soğuk alınmalı ve en kısa zamanda işletmeye ulaştırılmalıdır. 

 Sütün alınırken mutlaka süzülmesi ya da filtreden geçirilmesi önemlidir.  

 Dışardan herhangi bir kontaminasyonun önlenmesi için sütün taşındığı 

tankların, güğümlerin kapağı mutlaka kapatılmalıdır. 

 Süt alınırken üreticiye sütte bir sorun olup- olmadığı sorulup, sorunlu sütlerin 

ayrıca alınması sağlanmalıdır. 

 Sütün içine bozulmaması için herhangi bir kimyasal madde ve su 

karıştırılmamalıdır. 

 Süt boşaltıldıktan sonra araç ve sütün temas ettiği yüzeyler dezenfektanla 

temizlenip, durulanmalıdır. 

 Süt, toplama merkezinden alınıyorsa yine aynı hususlara özen gösterilmeli, 

toplama tanklarının düzenli temizlendiğinden, sütün uygun bir şekilde 

soğutulduğundan (4°C) emin olunmalıdır. 

 Kullanılan alet makina ve ekipmanların göstergelerinin düzgün çalışıp 

çalışmadığı belli periyotlarda denetlenmelidir. 
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 Çiğ sütün depolanma süresi ne kadar az olursa ürün kalitesinin de o kadar 

artacağı unutulmamalıdır. 

 

1.4. Süt Toplama Merkezleri 
 

Büyük kapasiteli işletmeler sütü uzak mesafelerden ya da dağınık üreticilerden 

sağlıyorlarsa; sütlerin önce belli noktalarda toplanması ve bu merkezde belirli işlemlerin 

yapılması ve sonra sütün toplu halde işletmeye nakledilmesi tercih edilmektedir. Bu şekilde 

sütün toplandığı noktalara “süt toplama merkezleri” denir. Bu merkezler; sütün bozulmadan, 

herhangi bir hile yapılmasına izin verilmeden, diğer bir ifadeyle kaliteli hammadde temin 

edilmesini garanti altına alan, sınırlı alet ve ekipmanlarla donatılmış işletmelerdir. 

 

Büyük işletmelerin süt toplama merkezleri kurmasıyla hem çiğ süt kalitesi daha iyi 

korunmakta hem de daha ekonomik olmaktadır. Bu merkezlerde oluşturulacak bir 

laboratuvar ile işletmede yapılacak birçok analiz toplama merkezinde yapılarak, farklı 

kalitede sütlerin ayrı nakledilmesi ve uygun olmayan sütlerin yerinde reddedilmesi mümkün 

olmaktadır. Ayrıca, soğutma ve süzme imkânları bulunmayan üretim birimlerinden gelen 

sütler bu merkezlerde süzülebilmekte ve soğutulabilmektedir. 

 

Orta kapasiteli bir süt toplama merkezinde süt alım terazisi, süzme gereçleri, soğutma 

düzenleri, güğüm temizleme ekipmanları, depolama tankları bulunabilir. Bu konuda süt 

toplama merkezinin işletmeye olan uzaklığı, ulaşım olanakları vb. faktörler etkilidir. 

 

Süt toplama merkezlerinde; sütü soğutmak için soğutma ekipmanları veya uygun 

araçlar olmalı, eğer süt toplama merkezinde depolanıyorsa, soğuk depolama ekipmanları 

bulunmalıdır. Ayrıca süt, toplama merkezinde temzlik işlemine tabi tutulacaksa, klarifikatör 

veya diğer temizleme yöntemlerine ilişkin aletler olmalıdır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
LAMA FAALİYETİ 

Sütü üreticiden alıp nakledebilmek için ilk kontrollerini yaptıktan sonra ön temizleme 

işlemini yapıp soğutunuz. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız. 

 Personel hijyeni modülündeki ‘Kişisel 

Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız. 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Takılarınızı çıkarmaya ve saçlarınızı 

toplamaya özen gösteriniz. 

 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile 

yıkamaya dikkat ediniz. 

 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz. 

 Çiğ sütün duyusal kontrolünü yapınız. 
 Burada sadece görünüş ve koku açısından 

değerlendirme yapmayı unutmayınız. 

 Sütün asitliğini belirleyiniz (alkol testi 

veya pH metre ile) 
 Dikkatli ve titiz olunuz. 

 Sütün yoğunluğunu belirleyiniz. 

 Sütün sıcaklığına dikkat ediniz. 

 Hesaplama sırasında sıcaklık faktörünü 

hesaba katmayı unutmayınız.  

 Sütte mastitis testi yapınız.  Seri çalışınız. 

 Sonuçları değerlendiriniz.  Hesaplarınızı tekrar gözden geçiriniz. 

 Kayıt formlarını doldurunuz.  Özenli olunuz. 

 Sütü filtre ile temizleyiniz. 
 Temizlik kurallarına uyunuz ve bunun ön 

temizleme olduğunu unutmayınız. 

 Sütü 4 – 5°C’ye soğutunuz.  

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Güvenlik kontrollerini yapmayı 

unutmayınız.  

 Bir kullanımlık malzemelerinizi çöpe atınız. 

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız. 

 Çalışma ortamınızı temizleyiniz. 

 Araç ve gereçlerinizi temizleyiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Sütü üreticiden alıp nakledebilmek için ilk kontrollerini yaptıktan sonra ön temizleme 

işlemini yapıp soğutunuz. 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?   

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?   

3. Takılarınızı çıkardınız mı?   

4. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?   

5. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp 

çalışmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

6. Sütün duyusal kontrolünü yaptınız mı?   

7. Sütün asitliğini belirlediniz mi?   

8. Sütün yoğunluğunu belirlediniz mi?   

9. Sütte mastitis testi yaptınız mı?   

10. Sonuçları değerlendirdiniz mi?   

11. Kayıt formlarını doldurdunuz mu?   

12. Sütü filtre ile temizlediniz mi?   

13. Sütü 4 – 5° C’ye soğuttunuz mu?   

14. Kullandığınız araç- gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz mi?   

15. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?   

16. Son kontrollerinizi yaptınız mı?   

17. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 

“Evet” ise bir sonraki “Ölçme Değerlendirme” faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
RLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Bir litre süt kaç kcal enerji sağlamaktadır? 

A) 300 kcal 

B) 450 kcal 

C) 685 kcal 

D) 950 kcal 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi süt yağı için söylenemez?  

A) Vücut için gerekli olan doymamış yağ asitlerini içerir. 

B) 100 ml sütün kollestrol miktarı 12 g'dır. 

C) Süt içerisinde globül denilen damlacıklar şeklinde bulunmaktadır . 

D) Süt kurumaddesinin yaklaşık % 12-13 ünü yağ oluşturmaktadır. 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi sütün 4.6 pH’da çöken ve aynı zamanda esas proteini olarak 

bilinmektedir? 

A) Kazein  

B) İmmunoglobulinler 

C) Serum porteinleri 

D) α-laktalbumin 

 

4. Aşağıdakilerden hangi ikisi laktozu oluşturan mono sakkaritlerdir? 

A) Galaktoz ve glikoz 

B) Galaktoz ve sakkaroz 

C) Glikoz ve sakkaroz 

D) Hiçbiri 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi ürünlerin karakteristik renklerinin oluşmasında etkili bir 

vitamindir.? 

A) C vitamini  

B) Riboflavin 

C) B1 vitamini  

D) Pantotenik asit 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi sütte bulunan Ca’un görevlerinden değildir? 

A) Vücuttaki demir eksikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması 

B) Kanın pıhtılaştırılmasında rol oynaması  

C) Proteinlerin sindirimini kolaylaştırması 

D) Süt proteinlerinin kolloidal durumunun bozulmasını sağlaması 
  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 28 

7. Aşağıdakilerden hangisi süt verimini ve bileşimini etkileyen çeşitli faktörlerden 

değildir? 

A) Laktasyon dönemi 

B) Sütün ısıtılması 

C) Hayvanın beslenmesi 

D) İklim koşulları (mevsimin etkisi) 

 

8. Aşağıdaki süt türlerinden hangisi bileşim açısından inek sütüne yakın değerlere 

sahiptir? 

A) Koyun sütü 

B) Manda sütü 

C) Keçi sütü  

D) İnsan sütü 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi doğumdan sonra, yani laktasyonun 5-7 günü içerisinde elde 

edilen süte verilen addır? 

A) Mastitis 

B) Kolostrum  

C) Alveol 

D) Bruselloz 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Süt temini sırasında yapılan aitlik tayin yöntemlerinden 

değildir?  

A) Mastitis testi 

B) Alkol testi 

C) Tunusol testi 

D) pH metre ile ölçüm 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm 

sorulara doğru cevap verdiyseniz “Öğrenme Faaliyeti”ne geçiniz.  
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

 

 

 

 

Gerekli bilgi verilip uygun ortam sağlandığında üreticiden sütü alıp 

nakledebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan süt işletmelerine giderek sütü hangi tip araçlarla işletmeye 

getirdiklerini araştırınız. 

 Sütün işletmeye naklinde karşılaştıkları sorunları araştırınız. 

 Yukarıdaki konuları gruplar hâlinde çalışarak sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. SÜTÜN İŞLETMEYE NAKLİ 
 

Çiğ sütün yukarıda açıklanan aşamalardan geçmesinden sonra ürünlere (peynir, yoğurt 

vb.) dönüştürülmek üzere, bakteri üremesine izin vermeyecek şekilde soğuk zincir korunarak 

fabrikaya ulaştırılmasıdır. Bunun için aşağıdaki ekipmanlar aracılığı ile nakil 

gerçekleştirilmektedir. 

 

2.1. Nakil Ekipmanları 
 

Çiğ sütün işletmelere nakledilmesi güğümler, tanklar, tankerler ve borular vasıtasıyla 

olmak üzere dört ayrı şekilde yapılmaktadır. 

 

2.1.1. Güğümler 
 

Çiğ sütün taşınmasında kullanılacak güğüm ve süt kovaları kolay temizlenecek şekilde 

yuvarlak, düz satıhlı, köşe ve kenar yerlerinde girinti çıkıntı olmayan, düzgün ve cilalı 

olmalıdır. Süt bakır, demir ve çinkoyu az miktarda eriterek kötü tatların meydana gelmesine 

sebep olabilir. Bundan dolayı sütün taşınmasında kullanılan güğümler 20 veya 40 litrelik 

paslanmaz çelikten veya gıda sanayinde kullanımına izin verilmiş plastikten yapılmıştır. 

Aynı zamanda güğümlerin ağzı hava almayacak şekilde kapalı ve soğuk zincir korumalı 

olmalıdır. Her kullanıştan önce güğümler bol su ile çalkalanmalıdır.  

 

Bu güğümlerin işletmeye nakli kamyon veya traktör aracılığıyla olmaktadır. Ancak 

soğuk zincirin devamı için soğutma sistemli tankerler ya da korunmalı (ısı, ışık vb.) araçlarla 

işletmelere ulaştırılmalıdırlar. Sütün güğümlerle taşınması oldukça pahalı bir yoldur. Bu 

şekilde taşıma işlemi daha çok küçük işletmelerin süt temin etmede kullandıkları bir 

yöntemdir. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 



 

 30 

 

Resim 2.1: Süt güğümleri  Resim 2.2: Güğüm Kapağı 

2.1.2. Tanklar 
 

Sütün fabrikaya naklini sağlayan diğer bir ekimpan 500 ile 3000 litre arasında değişen 

hacimlerdeki paslanmaz çelik veya gıda sanayinde kullanımına izin verilmiş plastikten 

yapılmış tanklardır. Bir kamyon üstüne monte edilerek taşınan bu tanklar, sütün soğuk zincir 

bozulmadan işletmeye ulaştırılmasını sağlamaktadırlar. Süt toplama merkezlerinden ya da 

üreticiden alınan süt yatay süt toplama tanklarından transfer pompası ile kamyon üstündeki 

tanklara aktarılır. Bu tanklar silindirik veya elips şeklinde olabilir. İstenilen araç üzerine 

monte edilebilen, sütün nakliyesi için ekonomik, kendiliğinden şaseli ve pratik nakil 

ekipmanlarıdır. 

   

Resim 2.3: Araç üstü süt nakil tankı 

2.1.3. Tankerler 
 

Özel olarak paslanmaz çelikten yapılmış, 9000 -30 000 litre kapastiteli tankerler 

büyük işletmeler tarafından tercih edilen bir yöntemdir. Sütün tankerlerle temin edilmesinin 

birçok avantajı vardır. Öncelikle daha ekonomiktir. Yakın üretim çiftliklerinden sütün 

toplanması, özellikle süt toplama merkezlerinden sütün topluca nakli oldukça kolaydır. Aynı 

zamanda sütün tankerle yüklenmesi ve fabrikada boşatılması oldukça az zaman almaktadır.  
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Silindirik veya elips şeklinde istenilen kapasitelerde, çift cidarlı, poliüretan izoleli, her 

türlü araç üzerine monte edilebilen ve komple paslanmaz çelikten imal edilen süt tankerleri 

birbirinden bağımsız birkaç bölmeden oluşmaktadır. Böylece hem farklı kalite ve türdeki 

sütler ayrı ayrı taşınabilmekte  hem de araba virajlarda savrulmayacak bir şekilde bölmeler 

doldurulabilmektedir. Bu tip tankerlerde sütün süzülmesi, ölçülmesi, doldurulup boşaltılması 

için her türlü donanım mevcuttur.  

 

Resim 2.4: Süt nakil tankeri 

2.1.4. Borular 
 

Süt üretim birimleri işletmeye yakın olduğunda sütün nakli için boru hatları da 

kullanılmaktadır. Sütün tadını ve rengini bozmadan, süt akışını sağlayan paslanmaz 

özelliklere sahip nakil ekipmanıdır. Bu borular sütün sadece üretim merkezlerinden 

işletmeye transferinde değil aynı zamanda sütün tanklar veya ekimpanlar arası transferinde, 

sağıldıktan sonra tankerlere taşınmasında kullanılmaktadırlar. Kullanımları açısından yağ, 

hava koşulları ve deterjanlara dayanıklı ekipmanlar olarak vazgeçilmezlerdir.  
 

2.2. Nakil Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar 
 

 Kişisel hijyen kurallarına özen gösterilmelidir. 

 Süt nakil araçları sütü dış etkilerden koruyacak özellikte olmalıdır. 

 Sütün ışıktan, tozdan veya sıcaktan etkilenmesine engel olacak ve dışardan 

insanların veya hayvanların ulaşamayacağı şekilde dizayn edilmelidir. 
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 Nakil sırasında soğuk zincir korunmalıdır (çiftlik, süt toplama tankı, süt 

fabrikası ve fabrikadaki işleme tesisleri arasında soğuk zincir sağlanmalı). 

 Kullanılan alet ve ekipmanların göstergelerinin çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmeli, belli periyotlarda kalibrasyonu yapılmalıdır. 

 Nakil araçları ve kullanılan ekipmanların paslanmaz malzemeden yapılmış 

olmasına özen gösterilmelidir. 

 Nakil öncesinde tüm ekipmanların temiz olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

2.3. Araç-Gereçler ile Ekipmanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu  
 

Alet ve ekipmanların yüzeyinden, gözle görünür büyüklükteki kir kalıntılarının 

tamamen uzaklaştırma işlemine temizlik denir. 

 

2.3.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon Maddeleri 
 

 Deterjanlar 

 

Gıda işletmeleri ve temizliği için gerekli olan bileşikler genellikle spesifik (çok özel) 

amaçlara hizmet eden kimyasal maddelerin karmaşık bir karışımıdır ve genellikle deterjan 

olarak tanımlanırlar. Temizleme özelliği yüksek olan bu ürünler çoğunlukla farklı 

maddelerin karışımlarından oluşmuşlardır. Özellikle ticari firmaların ürettiği deterjanlar bu 

niteliktedir. Süt işletmelerinde kirlerin özellikleri de dikkate alındığında, sabun yeterli 

olmayıp daha kompleks özelliklere sahip ve kullanımı daha kolay çeşitli kimyasal 

maddelerden oluşan deterjanlardan yaralanılır. Söz konusu bu deterjanların fonksiyonları ve 

sınıflandırması aşağıdaki şeklide özetlenebilir: 

 

 Alkali bileşikler: Güçlü çözücüler olup, çok korozotiftirler (aşındırıcı). 

Yağ ve protein gibi organik kalıntılar üzerindeki etki çözme yetenekleri 

nedeni ile alkali bileşikler temizlik ürünlerinin temel bileşenidir. Oldukça 

ucuzdurlar ancak uzun süreli temaslarda dokularda kalıcı zararlara yol 

açarlar. Korozyon (metal veya metal alaşımlarının oksitlenme ve diğer 

kimyasal etkilerle aşınma durumu; demirin paslanması, aliminyumun 

oksitlenmesi gibi korozyon yavaş yavaş seyreden bir olaydır) etkilerini 

azaltmak için azot oksit/silikon dioksit (N2O/SiO2)’i yüksek oranda 

içeren silikatlar ilave edilebilir. Kullanılan başlıca alkali bileşikleri; 

sodyum hidroksit (NaOH), sodyum karbonat (Na2CO3), sodyum 

bikarbonat (NaHCO3), disodyum hidrojen fosfat (Na2HPO4), trisodyum 

fosfat (Na3PO4), sodyum metasilikat (Na2SiO3), sodyum bisilikat 

(Na2Si2O5), sodyum ortosilikat (Na4SiO4), potasyum hidroksit (KOH), 

amonyum hidroksit (NH4OH)’tir. 
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 Asit bileşikler: Bu tip deterjanlar materyallerin yüzeyinde kabuklaşmış 

kir tabakalarını uzaklaştırmak için kullanılır. Asidik temizleme bileşikleri 

spesifik tipte bir temizleyici olup kireç ve mineral birikintilerinin 

temizlenmesinde pH değerlerine bağlı olarak etki gösteren maddelerdir. 

Kullanılan en önemli anorganik ve organik asitler; hidroklorik asit (HCl), 

nitrik asit (HNO3), sülfirik asit (H2SO4), fosforik asit (H3PO4), 

hidroksiasetikasit (OHCH2COOH), formik asit (HCOOH), asetik asit 

(CH3COOH), tartarik asit (COOH(HOOH)2CHOH), sitrik asit 

((COOH)CH2C(OH)(COOH)), sülfamik asit (NH2SO3H), ürenitrat 

(CO(NH2)2HNO3), glukonik asit (C5H6(OH)5COOH)’dir. 

 

 Yüzey aktif maddeler: Bunlar, yüzeyleri ıslatıcı etkiye sahiptir. Islak 

yüzeyin yüzey gerilimini düşürerek temizlik çözeltisinin derinlere 

işlemesini kolaylaştırır. Özellikle temizlenecek yüzeydeki temizleyici ve 

sanite edici bileşiklerin taşınmasını kolaylaştırır. El, alet ve ekipmanların 

temizliğinde kullanılmakta ve bunların yüzeyler üzerinde aşındırıcı etkisi 

de bulunmamaktadır. Bunlar yapı olarak daha çok katyonik, anyonik ve 

iyonik olmayan (noniyonik) yapıda maddelerdir. Katyonik olanlar daha 

çok saniter olarak tanımlanmaktadır. Örnek olarak dörtlü amonyum 

bileşikleri (DAB)’ni verebiliriz. Anyonik olanlara sodyum alkil benzen 

sülfanat, sodyum primer alkil sülfat, sodyum oksietilen sülfat örnek 

verilebilir. İyonik olmayanlar sabun köpüğü üretmekten sorumlu olup, 

kimi zaman büyük miktarda köpük üretmeleri drenaj ve lağım sistemleri 

için sorun oluşturabilmektedir. Alkil fenoller, amidler ve etilen oksit bu 

grupta yer almaktadır. 

 

 Çöküntüyü engelleyici maddeler (Şelat oluşturan bileşikler): Su 

sertliğine yol açan Ca ve Mg bileşiklerinin birikimini önlemek için 

kullanılan kalsiyum bağlayan bileşiklerdir. Bunlara örnek; tetra sodyum 

bifosfat (Na4P2O7), penta sodyum trifosfat (Na5P3O10), hekza sodyum 

tetrafosfat (Na6P4O13), sodyum hekza metafosfat ((NaPO3)6), sodyum 

tartarat (COONa(CHOH)2COONa), glukonik asit (C5H6(OH)5COOH), 

sitrik asit (COOHCH2-HOCCOOH-CH2COOH), etilen diamin tetra 

asetik asit ((HOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOH)2) ve nitrilotriasetik 

asit (N(CH2COOH)3)’i verebiliriz.  

 

Yukarıda belirttiğimiz deterjan sınıflandırmasına ilave olarak, bazen özel bir kirin 

uzaklaştırılması için yüzeye zararlı olan belli özel maddelerin kullanımı gerekli olmaktadır. 

Ayrıca bir temizlik ürününün bütün bileşenleri temizlik işleminde aktif değillerdir. Bu 

nedenle toz halindeki temizlik ürünleri inert yapıda, destekleyici maddeler 

içerebilmektedirler.  
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 Dezenfektanlar 

 

Süt işletmelerinde patojen ve saprofit mikroorganizmaların sayısını azaltmak için 

temizlik işleminden hemen sonra sanitasyon amacıyla bazı dezenfektan maddelerin 

kullanılması veya fiziksel sanitasyon tekniklerinin uygulanması gerekir. Bu amaçla termal 

(buhar, sıcak su) işlemlerden yararlanılacağı gibi radyasyon yoluyla da dezenfeksiyon işlemi 

gerçekleştirilebilir. Günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte oldukça etkili kimyasal 

dezenfektanlar gıda ve özellikle süt endüstrisinde kullanılmaktadır. Gıda endüstrisinde 

kullanılan kimyasal dezenfektanların başlıcaları şunlardır: Dörtlü amonyum bileşikleri, 

iyotlu ve klorlu bileşikler, fenolik bileşikler, deterjan ve dezenfektan özelliklere sahip 

amfoterik bileşikler (biquanidinler) 

 

Optimum koşullarda dezenfektanların 2 dakika içinde etkili olduğu bilinmektedir. 

Olumsuz koşullar da göz önüne alınırsa, bu temas süresinin 10 dakika olacak şekilde 

ayarlanması önerilmektedir. Dezenfektanların 21–38°C’ler arasında en yüksek aktiviteyi 

gösterdiği bilinmektedir. Dezenfektanlar günlük olarak hazırlanmalı ve aktivite tayini 

yapılmalıdır.  

 Klorlu dezenfektanların, ucuz ve kullanımlarının kolay olmasından dolayı 

geniş kullanım alanı bulmaktadır. Fakat bunların gıdalarda renk 

değişimine ve metallerde korozyona neden olması gibi dezavantajları 

bulunmaktadır. Bu nedenle temas süresinin 20–30 dakikayı geçmemesi 

önerilmektedir. 

 

 İyodoforlar, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini aynı anda yapabilen 

deterjan etkili yüzey dezenfektanlardır. 50–70 ppm serbest iyot 

çözeltisinin uygun kullanım olduğu bildirilmektedir. 50°C üzerindeki 

sıcaklıklarda uçucu olduğu için aktivite kaybı söz konusu olabilmektedir. 

 

 Son yıllarda biquanidinler, DAB ve amfoterik dezenfektanların kullanımı 

önem kazanmıştır. Sanitasyondan sonra kontaminasyonu önleme ve 

düşük toksisite gibi özelliklere sahip olduğu bildirilmektedir. Bu 

bileşikler çoğunlukla taban, döşeme ve ekipman dezenfeksiyonunda 

kullanılmaktadır. Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanımı uygun 

değildir. Başlıca avantajları arasında ise organik maddelerle reaksiyona 

girmemeleri, yüksek pH ve sıcakta etkinliklerini gösterebilmeleri, deri ve 

mukozalarda tahrişe neden olmamaları sayılabilmektedir. 

 

Temizlik ve dezenfeksiyon amacıyla kullanılan malzemeler, araç- gereçler hakkındaki 

detaylı bilgi için “İşletmelerde Temizlik ve Dezenfeksiyon” modülüne bakınız. 

 

2.3.2. Nakil Ekipmanlarının Temizlik ve Dezenfeksiyonu 
 

Nakil amacıyla kullanılan ekipmanlar kolay temizlenebilir ve bakteri ihtiva etmeyecek 

özellikte olmalı yani yarık ve çatlak bulundurmamalıdır.  
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Temizlik aşamasında organik materyal ile mikroorganizmaların % 90’ı 

giderilebilmektedir. Böylece dezenfektanların daha etkili olmaları sağlanmaktadır. Alkali ve 

asit karakterdeki temizlik maddeleri, kombine temizleyiciler, deterjan, sabunlar ile solvent 

içeren temizleyiciler bu amaçla kullanılabilmektedir. Temizlik işlemini takiben uygulanan 

dezenfeksiyon işleminde esas olarak, sağlığa zararlı olmayacak şekilde kimyasal ve fiziksel 

yöntemler uygulanarak mikroorganizma sayısını en aza indirmek amaçlanmaktadır.  

 

Hammaddenin ürüne dönüştürülmek için fabrikaya geçişini sağlayan nakil 

ekipmanlarından güğümlerin temizlenmesinde şu sıra takip edilmelidir: 

 

 Güğümler önce soğuk veya ılık su ile çalkalanmalıdır. Sıcak su ile çalkalamak 

doğru değildir. Çünkü sıcak su süt parçacıklarını kurutup kaba iyice 

yapıştırmakta ve temizleme zorlaşmaktadır. 

 Güğümler el dayanacak kadar sıcak su ıle yıkanmalıdır. Yıkama suyuna yeteri 

kadar temizleme tozu ilave edilmelidir. Temizlemede fırça kullanmak işi çok 

kolaylaştırmaktadır. 

 Fırçalamadan sonra ılık su ile güğümler çalkalanmalıdır. 

 Ilık sudan sonra sıcak su ile çalkalanmalıdır. Sıcak su ile çalkalanan kaplar 

çabuk kuruduklarından sıcak su tercih edilmektedir. 

 Çalkalamadan sonra kaplar, alt üst çevrilerek suların akıp gitmesi sağlanır ve 

kurumaya bırakılır. 

 Temizlemede kullanılan su, temiz ve bakterisiz olmalıdır. Emin olmak için 

kullanılan sular zaman zaman kontrol edilmelidir. 

Alım ekipmanları olarak değerlendirilen, güğüm, kova vb. dezenfeksiyonunda basit 

olarak, kaplar 80°C’de en az 15 dk. ve 95°C’de en az 5dk. tutulmalıdır. Kap doğrudan 

doğruya buhar içinde de 1 dk. tutulabilir. Eğer kimyasal yolla dezenfekte edilecekse mesela 

klor eriyiğinde en az 2 dk. tutulmalıdır. Bunun hiçbirisi yapılamıyorsa 80°C’lik suda en az 2 

dk. tutulmalıdır. 

 

Süt üretim merkezlerinde, nakil ekipmanlarından olan tankların ve tankerlerin 

temizlenmesi, sütün kalite özelliklerinin muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde nakliyesi 

için önemlidir.  

 

Modern işletmelerde söz konusu tankların temizliğinde, yıkama sisteminden 

faydalanılır. Yıkama sistemi ile temizlikteki su sıcaklığı, deterjan, yıkama süresi ve su 

hareketi gibi bütün önemli faktörler kontrol edilebilmektedir. 

 

Yıkama üniteleri sağım tesisindeki tankta dâhil olmak üzere pek çok nakil 

ekipmanlarınının yıkama işlemini otomatik olarak yapmaktadır. Bu ünitelerde sıvı 

deterjanlar olarak; alkali deterjan, asitli deterjan, tortu çözücüler vb.kullanılmaktadır. Bu 

deterjanlar yıkama ünitesine aktarıldıktan sonra tankların kendi kendini yıkaması sağlanır. 
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Küçük sağım sistemleri ve ekipmanların temizliğinde 10 l su için 20 ml köpüren, 

cildede zarar vermeyen deterjanların kullanılması önerilmektedir. Ayrıca ekipmanların elle 

temizlenmesinde hijyen fırçalarındanda yararlanılır. Hijyen fırçaları hem yüksek sıcaklık 

hem de düşük sıcaklıklarda en iyi şekilde hizmet verebilecek özellikte olmalıdır. Hijyen 

fırçaları, hangi takım temizlenecekse ona uygun boy, şekil ve görevde olurlar. Bunlar elde 

temizlik için kullanılan tank fırçası, tank fırçası sapı, tank çıkış fırçası ve çok amaçlı 

fırçalardan oluşmaktadır. 

 

Nakil ekipmanlarından olan boruların temizliği de önemlidir. Süt hattında oluşan su 

hareketine bağlı olarak süt borularının tamamen temizlenmesi için, yıkama tronbonu 

kullanılır. Bu trombon tesisteki temizleme ünitesinden otomatik olarak kontrol edilebilir. 

 

Üreticiden gerek süt alımı sırasında gerek depolama sırasında kullanılan ekipmanlarda 

basit onarım gerektirecek durumlar varsa hemen kontrol edilmeli, arıza varsa ya da ekipman 

onarılmayacak haldeyse mutlaka ilgili birimlere haber verilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
AALİYETİ 

Üreticiden aldığınız sütün uygun koşullarda naklini yapınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız. 

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel 

Temizlik Kuralları’ konusunu 

hatırlayınız. 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Takılarınızı çıkarıp saçlarınızı toplamaya 

özen gösteriniz. 

 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile 

yıkamaya dikkat ediniz. 

 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen 

gösteriniz. 

 Sütü nakil aracına aktarınız. 

 Nakil aracının temiz olmasına özen 

gösteriniz. 

 Soğutma sisteminin çalışıp çalışmadığını 

kontrol ediniz. 

 Soğuk zinciri koruyarak sütü işletmeye 

naklediniz. 

 . Herhangi bir aksilik olmaması için 

gerekli kontrolleri yapınız. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Temizlik malzemelerini hazırlayınız.  

 Ön durulama yapınız. 

 Dikkatli titiz çalışınız. 

 Zamanı iyi kullanınız. 

 Temizlik kurallarına uyunuz. 

 Verilen talimatlara uygun davranınız. 

 Deterjanla yıkama yapınız. 

 Durulama yapınız. 

 Dezenfekte ediniz. 

 Çalışma ortamınızı temizleyerek 

güvenlik kontrollerinizi yapınız. 

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi sütün işletmeye nakli sırasında kullanılan ekipmanlardandır? 

A) Güğümler 

B) Tanklar 

C) Borular 

D) Hepsi 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi nakil sırasında dikkat edilecek hususlardan değildir?  

A) Nakil sırasında soğuk zincir korunmalıdır. 

B) Nakil sırasında sütün çalkalanmamasına dikkat edilmelidir. 

C) Nakil öncesinde tüm ekipmanların temiz olmasına dikkat edilmelidir.  

D) Nakil araçları paslanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. 
 

3. Aşağıdakilerden hangisi alkali bileşiklerin özelliklerinden değildir? 

A) Protein kalıntılıları üzerinde etkilidirler. 

B) Ucuzdurlar. 

C) Kireç ve mineral birikintileri üzerinde etkilidirler. 

D) Dokularda kalıcı zararlara yol açarlar. 
 

4. Aşağıdaki deterjanlardan hangisinin aşındırıcı etkisi diğerlerinden daha fazladır? 

A) Alkali bileşikler 

B) Asit bileşikler 

C) Yüzey aktif maddeler 

D) Şelat oluşturanlar 
 

5. Aşağıdakilerden hangi dezenfeksiyon yöntemlerinden biri değildir? 

A) Radyasyon 

B) Kimyasal maddelerin kullanımı 

C) Fırçalama 

D) Buhar-sıcak su 
 

6. Aşağıdakilerden hangisi klorlu dezenfektanların özelliklerindendir? 

A) Düşük toksisite özelliğine sahiptir. 

B) 50°C üzerindeki sıcaklıklarda aktivitesini kaybeder.  

C) Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini aynı anda yapabilirler. 

D) Metallerde korozyona neden olurlar. 
 

7. Aşağıdakilerden hangisi güğüm, kova vb. kapların dezenfeksiyonuna uygun değildir? 

A) 80°C’de en az 15 dk. tutma 

B) Deterjanla fırçalama 

C) Buhar içinde 1 dk tutma 

D) Klor çözeltisinde 2 dk tutma 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm 

sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Üreticiden aldığınız sütün uygun koşullarda naklini yapınız. 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. Sütü nakil aracına aktardınız mı?   

3. Soğuk zinciri koruyarak sütü işletmeye naklettiniz mi?   

4. Temizlik malzemelerini hazırladınız mı?   

5. Ön durulama yaptınız mı?   

6. Deterjanla yıkama yaptınız mı?   

7. Durulama yaptınız mı?   

8. Dezenfekte ettiniz mi?.   

9. Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yaptınız 

mı? 
  

10. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?   

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı 

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

 

 

 

 

Gerekli bilgi verilip uygun ortam sağlandığında çiğ sütün fabrikaya alınması 

işlemlerini yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan süt ve süt ürünlerini üreten işletmelerden randevu alarak 

sütün işletmeye kabulü sırasında nelere dikkat ettiklerini araştırınız.   

 Sütün temizlenmesi sırasında ne gibi işlemler uyguladıklarını araştırınız. 

 İşletmelerin çiğ sütün fabrikaya alınması sırasında karşılaştıkları sorunları 

araştırınız. 

 Araştırmalarınızı rapor hâline getirerek sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 

 

3. ÇİĞ SÜTÜN FABRİKAYA ALINMASI 
 

Çiğ sütün fabrikaya alınması ya da kabulü sırasında öncelikle süt kalitesi 

değerlendirilmektedir. Miktarı belirlendikten sonra süt temizlenerek üretim hattına 

alınıncaya kadar depolanmaktadır. Fabrikanın ön kabul ve alım yeri kamyon bekleme ve 

boşaltılmasına uygun olmalı ayrıca gelen ürünlerin ara depolaması için uygun bir alan 

ayrılmalıdır.  

 

Türk Gıda Kodeksi – Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde Isıl İşlem 

ve/veya Üretim Tesislerine Kabul Edilecek Çiğ Süte İlişkin Şartlar aşağıdaki şekilde 

belirtilmiştir (Tebliğ No:2006/38):  

 

Çiğ süt için hayvan sağlığı şartları 

 

1) Çiğ süt aşağıda belirtilen şekilde temin edilmelidir. 

 

a) İnek veya manda için: 

 

I ) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliğine göre ticari sütçülük 

yapan işletmelerde bulunan tüberküloz ve brusella hastalığı olmadığı resmen belirlenmiş 

hayvanlardan, 

II) Süt vasıtasıyla insanlara geçebilecek bulaşıcı hastalık semptomu göstermeyen, 

III) Sütün duysal özelliklerinde anormallikler oluşturmayan, 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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IV) Genel sağlık durumu, gözle görülebilen herhangi bir hastalık, genital salgıdan 

kaynaklanan bir enfeksiyon, ishal ve ateşle birlikte bağırsak hastalığı veya belirgin meme 

iltihabı göstermeyen,  

V) Sütü etkileme ihtimali olan herhangi bir meme yarası göstermeyen 

VI) Laktasyon döneminin sonuna gelmemiş ve günde en az iki litre süt verimi olan 

ineklerden oluşan, 

VII) İnsan sağlığı için tehlikeli veya tehlikeli olma ihtimali olan, süte geçebilecek 

maddelerle tedavi edilmemiş inek ve sığırlardan oluşan sürülerden, 

 

b) Koyun ve keçiler için : 

 

I) 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu ve Yönetmeliğine göre ticari sütçülük 

yapan işletmelerde bulunan brusella hastalığı olmadığı resmen belirlenmiş keçi koyunlara ait 

olan, II) (a)'da belirtilen ( (I) ve (VI) hariç) şartlara uyan hayvanlardan 

 

2) Farklı hayvan türleri bir ahırda tutulduklarında, her tür tek başına barındırılıyormuş 

gibi gerekli sağlık şartları karşılanmalıdır. 

 

3) Keçiler ineklerlerle bir arada tutulduklarında keçiler içinde tüberküloz şartları 

aranmalıdır. 

 

Sütün kabulü alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar: 

 

 Süt alımında çalışan personelin kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesi, sağlıklı 

olması ve 6 ayda bir sağlık kontrolünden geçirilmesine özen gösterilmelidir. 

 Sütün işletmeye naklinin mümkün olduğunca çabuk yapılmasına dikkat 

edilmeli, tercihen süt toplayıcılarının sütü 2 saat içinde getirmeleri 

sağlanmalıdır. 

 İşletmeye gelen sütün kaliteli olmasına özen gösterilmeli, uygun olmayan süt 

geri çevrilmelidir. Sütün asitliliği (6,4–7), kuru madde oranı (% 11–12), yağ 

oranı en az % 3,5 civarında olmalıdır. 

 Kullanılan yardımcı madde ve malzemelerin temiz ve kaliteli olmalı; su, buhar 

ve elektrikle işleyen sistemlerin kesintisiz çalışması sağlanmalıdır. 

 Sütün alımından ürünlere işleninceye kadar olan sürecin her aşamasında 

temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına riayet edilmelidir. 

 Kullanılan alet makina ve ekipmanların göstergelerinin düzgün çalışıp 

çalışmadığı belli periyotlarda denetlenmelidir. 

 Çiğ sütün depolanma süresi ne kadar az olursa ürün kalitesinin de o kadar 

artacağı unutulmamalıdır. 

 

3.1. Süt Kalitesinin Belirlenmesi 
 

Çiğ süt kalitesinin belirlenmesi, kaliteli bir ürün üretimi açısından oldukça önemlidir. 

Bu amaçla diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de çiğ süt kalitesini belirleyen yasal 

düzenlemeler yapılmıştır.  
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Çiğ sütler, fabrikaya kabul edilme aşamasında kalite sınıflarına ayrılmaktadırlar. Bu 

işlem üretim planlamasının yapılabilmesi, sütün hangi ürünlere işleneceğinin 

belirlenebilmesi ve aynı zamanda da kaliteli ham madde üretimini desteklemek açısından 

önemlidir. 

 

Süt, üreticiden alınırken çiftliklerde veya toplama merkezlerinde ilk kontrole tabi 

tutulmakta (platform testleri), ikinci aşamada ise kaliteyi belirlemeye yönelik işletmenin 

laboratuvarında kontroller gerçekleştirilmektedir. Ancak süt hiçbir denetim yapılmadan 

işletmeye gelmişse platform testlerinin de işletmede süt kabulü sırasında yapılması 

gerekmektedir. 

 

Dolayısıyla öncelikle sütün işletmeye kabul edilecek özelliklerde olup olmadığının 

tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer sütün normal renk, tat, koku ve görünüşünde bozulma 

varsa ve bu bozulma, ürün kalitesini olumsuz önde etkileyecek düzeyde ise süt reddedilir.  

 

Çiğ sütün kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken kontroller aşağıda 

verilmiştir. 

 

Şema 3.1: Çiğ süt kontrolleri 

Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği’nde ve Türk 

Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan inek-çiğ süt standarında çiğ sütlerin taşıması 

gereken özellikler belirtilmiştir. Buna göre; 
 

 Çiğ süt doğal niteliğini ve bileşimini bozacak yabancı madde içermemeli,  

 Tüberküloz ve brucella hastalığı tespit edilmiş hayvanlarla birlikte aynı sürüde 

bulunan sağlıklı hayvanlardan elde edilen süt, ancak ısıl işlemden sonra süt 

ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde veya ısıl işlem görmüş süt üretiminde 

kullanılabilir. 

 Standardize edilmemiş çiğ inek sütünde donma noktası – 0.520°C’den fazla 

olmamalı, 
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 Tebliğe göre çiğ sütün bileşimi Tablo 3.1’de verilmiştir. 

 İnek-çiğ süt standarına göre inek sütünün fiziksel, enzimatik ve biyolojik 

özellikleri Tablo 3.2’de, kimyasal özellikleri ise Tablo 3.3’te ve mikrobiyolojik 

ölçütleri ise Tablo 3.4’de verilen değerlere uygunluk göstermelidir. 

 

 PROTEİN 

En az (%, m/V) 

ASİTLİK 

Süt asidi (%, m/V) 

YOĞUNLUK 

En az (m/V) 

İNEK 2.8 0.135-0.20 1.028 

KOYUN 3.1 0.160-0.35 1.028 

KEÇİ 2.8 0.150-0.28 1.026 

MANDA 5.5 0.140-0.22 1.028 

Tablo 3.1: Çiğ sütün bileşimi 

 

Özellikler Sınırlar 

Yoğunluk, (g/cm
3
), en az 1,028 

Donma noktası,  en yüksek -0,520 ºC 

Kir, mg/100 mL, en çok  6 

Resazurin deneyi, 1 saatte gelişen renk 

Mavi , erguvanî veya koyu pembe renge 

kadar açılan renklerde olmalı 

 

Fosfataz deneyi 

0,5 mL’si en az 0,05 mg fenol değerinde 

fosfataz aktivitesi göstermeli  

 

Mastitis testi  Negatif 

Tablo 3.2: Çiğ sütün fiziksel, enzimatik ve biyolojik özellikleri 

 

Özellikler En az 

Protein, % (m/v), en az 2,8 

Asitlik (süt asidi ),% (m/v), en az 

                                         en çok 

0,135 

0,200 

Yağ,% (m/v) en az 3,5 

Yağsız kuru madde, % (m/v) en az 8,5 

İnhibitör Madde Bulunmamalı 

Okside edici maddeler Bulunmamalı 

Karbonat ve formaldehit Bulunmamalı 

Tablo 3.3: İnek sütünün kimyasal özellikleri 

Çiğ sütlerde duyusal testler sağımdan sonra en geç 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Tat 

kontrolü yapılmadan önce, herhangi bir enfeksiyonu önlemek amacıyla, örnek 70°C’de 30 dk 

ısıl işleme tabi tutulmalı ve sonra soğutulmalıdır. 
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Özellikler Değerler 

Toplam canlı bakteri sayısı 30ºC’da kob/mL, en çok 
1) 

100000 
a) 

Somatik hücre sayısı adet/mL, en çok
1)

 500000
b) 

Staphylococcus aureus, kob/mL’de n c m M 

5 2 100 500 

Salmonella 5 0 25mL’de bulunmamalı
2) 

1) 
Süt üretim işletmelerinden toplanan ve/veya ısıl işlem görmüş içme sütü, süt ürünleri ve süt 

esaslı ürünlerin
 
üretiminde kullanılacak inek sütünde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde o 

yıl için müsaade edilen değeri aşmamalıdır. 
a) 

Ayda en az iki numune ile iki aylık bir periyodun geometrik ortalaması. 

      
b) 

Ayda en az bir numune ile üç aylık bir periyodun geometrik ortalaması. 

      
2) 

25mL (veya25 g) numune, aynı ürünün farklı kısımlarından alınan 5 mL’lik 5 numuneden 

oluşur. 

n: Numune sayısı (adet), 

m: Bakteri sayısı için kabul edilebilir eşik değeri, (kob/mL; g) eğer tüm numunelerdeki 

bakteri sayısı”m”i geçmemişse sonuç yeterli sayılır. 

M: Bakteri sayısı için en fazla sınır değer (bir veya daha fazla numunede “c” bakteri sayısı 

“m” den daha fazla ise sonuç olumsuz sayılır. 

c: Numune grubu içinde izin verilen maksimum sınırın “M” altında olması istenen numune 

sayısı (diğer numunelerdeki bakteri sayısı “m” veya daha az ise numune olumlu sayılır) 

Tablo 3.4: İnek sütünün mikrobiyolojik özellikleri 

3.2. Süt Miktarının Belirlenmesi 
 

Fabrikaya gelen süt miktarı ya tartılarak kg cinsinden ya da hacim ölçümü yapan 

sayaçlar yardımıyla litre cinsinden belirlenmektedir. Süt ağırlığının belirlenmesinde süt alım 

terazisi veya kantar kullanılmaktadır (Resim 3.1). Eğer süt, işletmeye güğümlerle gelmişse; 

güğümler mekanik bir taşıma düzeneği ile işletmenin içine getirilmekte ve kantarın kefesine 

boşaltılmaktadır. Kefe dolduğu zaman, buradaki görevli kadrandaki ibrenin gösterdiği 

miktarı kaydetmekte ve sütü kantar altı havuzuna aktararak silo tankına pompalamaktadır 

(Resim 3.2). Diğer bir yöntem de süt alım ünitesine monte edilecek bir sistemle güğümlerin 

tek tek tartılmasıdır (Şekil 3.1). 

 

Resim 3.1: Süt alım terazisi 
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Resim 3.2: Kadrandaki ibrenin gösterdiği miktardaki sütün kantar altı havuzuna alınması 

 

Şekil 3.1: İşletmeye güğümlerle getirilen sütün süt alım ünitesinde tartılması 

 

Eğer süt işletmeye tankerlerle getirilmişse tartım işlemi büyük kantarlarda 

yapılmaktadır. Bu tip kantarlar işletme binasının içinde ayrı bir bölmeye ya da bina dışındaki 

bir kulübeye yerleştirilmektedir. Burada bulunan görevli kantarı çalıştırdıktan sonra aracı 

hem doluyken hem de süt boşaldıktan sonra tartmaktadır. Aradaki fark süt miktarı olarak 

kaydedilmektedir (Şekil 3.2). 

 

Şekil 3.2: Tankerlerle getirilen sütün kantarla ölçümü 
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Şekil 3.3: Ölçüm tankı yöntemiyle süt miktarının belirlenmesi 

Diğer bir yöntem ise ölçüm (tartım) tankı sistemidir. Bu sistemde, ölçüm tankı 

ayaklarının altına, ölçüm sonucunu gösteren ve kumanda panosuna elektriksel sinyal 

gönderen hassas uyarıcılar yerleştirilmiştir. Uyarıcıların sinyalleri, tanka dolmakta olan sütün 

ağırlığı ile orantılı olarak artmakta ve süt alımı tamamlanınca ya da tank dolunca, kumanda 

panosundan süt miktarı belirlenmektedir (Şekil 3.3). 

 

Tankerlerle getirilen sütün miktarı, doğrudan hacim ölçen sayaçlardan geçirilerek de 

belirlenebilmektedir. Ancak sayaç sütün yanı sıra, özellikle ürünün çalkalanması sırasında 

sistemde oluşan havayı da ölçtüğünden yanlış sonuç elde edilebilmektedir. Bu sorunu 

gidermek amacıyla sisteme sayaçtan önce bir hava alma ünitesi (deaeratör) 

yerleştirilmektedir (Şekil 3.4).  

 

Şekil 3.4: Süt miktarının hacimsel olarak sayaçla belirlenmesi 

  

1. Hava ayırıcı 

    (deaeratör) 

2. Pompa 

3. Filtre 

4. Sayaç 
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3.3. İşletmede Sütün Temizlenmesi 
 

Süt, sağım sırasında memeden gelen bazı epitel hücreler ve lökositler gibi hücre 

kökenli maddeleri bulundurabilir. Bununla birlikte sağım sonrası sütün kuru ot, saman, sap, 

kıl, gübre kalıntıları, toprak partikülleri gibi katı materyaller ile de kontaminasyonu söz 

konusu olabilmektedir. Bu materyaller sütün görünüşünü bozmanın yanı sıra mikrobiyel 

bozulmalara yol açan mikroorganizmaların bulaşmasına da aracılık eder. Dolayısıyla gerek 

sağım sırasında gerekse sağım sonrasında bu gibi istenmeyen materyallerin sütten 

uzaklaştırılması gerekmektedir.  

 

Bu amaçla değişik temizleme yöntemleri kullanılmaktadır. Süt alım terazisi üzerine 

konulan bez veya tel süzgeçler ve/veya hat filtreleri aracılığıyla süzme; klarifikasyon 

işletmelerde kullanılan yöntemlerdir. 

 

3.3.1. Filtre ile Temizleme 
 

Küçük işletmelere güğümle gelen sütler, süt alım terazisine boşaltılırken terazi üzerine 

yerleştirişmiş bez filtreler (tülbent gibi) veya tel süzgeçler aracılığıyla süzülmektedir (Resim 

3.3). Ancak bu işlemde yalnızca gözle görülebilen büyük boyutlu katı materyallerin 

ortamdan uzaklaştırılması söz konusu olmaktadır. Ayrıca süzme işleminde tülbent 

kullanılması durumunda bez temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

 

 

Resim 3.3: Süt alım terazisinini üzerine yerleştirilmiş tel süzgeç 

Orta ve büyük ölçekli işletmelerde yaygın olarak kullanılan bir yöntem ise kaba süzme 

işlemine alternatif olarak süt kabulü sırasında tartım terazisinin tankına metal süzgeçler 

konulması ve plakalı soğutucu girişlerine metal hat filtrelerinin monte edilmesidir. Bu 

filtreler paslanmaz çelikten yapılmıştır ve bunların sık sık temizlenip dezenfekte edilmeleri 

gerekmektedir (Resim 3.4).  
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Ayrıca özel süt filtrelerinden de bu amaçla yararlanılabilir. Bunlar krom-nikel 

alaşımından yapılmış bir kazan, sık dokunmuş plastik esaslı bir süzgeç, süt giriş ve çıkış 

borularından oluşmaktadır (Şekil 3.7).  

 

 

Resim 3.4: Boru tipi filtre Şekil 3.7: Süt filtresi 

3.3.2. Merkezkaç Kuvveti ile Temizleme (Klarifikasyon) 
 

Kaba temizlemeyle uzaklaştırılamayan somatik hücreler, kan pıhtıcıkları, lökositler, 

bazı mikroorganizmalar, bakterilerce zengin protein topakçıkları ve diğer kirlilik etmenleri 

klarifikasyon işlemi ile etkin bir şekilde arındırılmaktadır. 

 

Süt miktarının artmasıyla sütün kaba partiküllerinden arındırılması işleminin 

mekanizasyonu işlem kolaylığı sağlaması bakımından önerilmektedir. Bu amaçla klarifikatör 

olarak adlandırılan mekanik seperatörlerden yararlanılmaktadır (Resim 3.5). 

 

  



 

 49 

3.3.2.1. Yöntemin Prensibi 
 

Ana faz (süt) içindeki katı, yarı katı veya yarı sıvı fazların santrifüj kuvveti ile sürekli 

olarak ayrılması işlemine “klarifikasyon” denilmektedir. Bu yöntemin ana prensibi 

yoğunluğu sütten fazla olan partiküllerin santrifuj kuvvetinin etkisiyle ortamdan 

uzaklaştırılmasıdır. Klarifikatörlerle yapılan temizleme işlemi ile çapı 4-5 mikron olan 

unsurlar uzaklaştırılabilmektedir.  

 

Klarifikatör kullanımı sırasında, seperasyon hızının iyi ayarlanması gerekmektedir. 

Aksi takdirde sütün en düşük yoğunluğa sahip bileşeni olan yağın da ortamdan uzaklaşması 

söz konusu olabilmektedir. Yağın seperasyonunun engellenmesi için sütün klarifikatörden 

10°C’nin altındaki sıcaklıkta geçirilmesi önerilmektedir. 

 

Resim 3.5: Farklı tip klarifikatör 

3.3.2.2. Klarifikatörlerin Yapısı 
 

Merkezkaç kuvveti ile çalışan klarifikatörlerin gövde kısmının içinde konik şeklinde 

üst üste dizilmiş çanaklar bulunmaktadır. Delik içermeyen bu çanakların sayısı kapasiteye 

göre 10 ile 20 arasında değişebilmektedir. Çanak yüzeyi üzerinde 1-3 mm kalınlığında ve 

eşit aralıklarla yerleştirilmiş 8 adet çubuk (şerit-pim) bulunmaktadır. Bunların sayısı 

çanakların çapına göre 6-12 arasında değişebilir. Bu çubuklar sayesinde çanaklar üst üste 

konulduğunda, yüzeyler arasında 1-3 mm kadar bir boşluk kalmakta ve buna da kanal ismi 

verilmektedir. Böylece sütün bu kanallar arasında bir film hâlinde yayılması mümkün 

olmaktadır (Şekil 3.8 ve Resim 3.6). Bazı krema separatörleri, temizleme işlemini de 

yapabilmektedir. 
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Şekil 3.8: Klarifikatörün iç görünümü   

 

Resim 3.6: Üst üste dizilmiş çanaklar ve üzerindeki çubuklar 

3.3.2.3. Klarifikasyon İşlemi 
 

Klarifikasyon sırasında süt, giriş borusundan girerek çanaklar arasındaki kanallara 

ince bir film hâlinde yayılmaktadır. Çanaklar üzerindeki çubukların yönlendirmesi ve 

santrifuj kuvvetin etkisiyle yoğunluğu sütten fazla olan yabancı partiküller ayrılarak 

seperatör çamuru boşluğunun dip kısmında birikirken pisliklerden ayrılan süt yukarı doğru 

yükselerek boşaltım borusundan dışarı alınmaktadır (Şekil 3.8).  
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Tamburun dakikada devir sayısı 5000-6000 arasında değişmekte ve kalrifikatör 

büyüklüğüne göre saatte 10 ile 30 m
3
 süt temizlenebilmektedir. 

 

3.3.2.4. Klarifikatörün Temizlenmesi ve Seperatör Çamuru 
 

Eski tip seperatörler, sökülerek temizlenecek şekilde tasarlanmıştır. Bu tip 

seperatörlerde seperatör söküldükten sonra tambur temizlenmekte, kurutulmakta ve yeniden 

kullanılmadan önce monte edilmektedir. Bu işlem yaklaşık 60 dakika sürmektedir.  

 

     

  

Resim 3.8: Seperatörün sökülüp temizlenmesi 

Ancak günümüzde, seperatör çamurunu otomatik olarak gövde dışına deşarj eden ve 

sökülmesine gerek kalmadan temizleme yapan modern seperatörler kullanılabilmektedir. 

Kendi kendini temizleyen bu tip seperatörlerin gövdesinde çevresel bir yarık bulunmaktadır. 

Bu yarıklardan biriken kir maddeleri dışarı atılarak seperatörün uzun süre çalışması 

sağlanmaktadır. Özellikle klarifikasyon ve seperasyon (yağın ayrılması) işlemlerini birlikte 

yürüten seperatörlerde, çalışmanın sürekliliği otomatik temizlemeyle sağlanmaktadır (Şekil 

3.9). 
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Şekil 3.9: Klarifikasyon ve seperasyon işlemini birlikte yürüten bir seperatörde kirlerin 

uzaklaştırılması 

Temizleme seperatöründe biriken seperatör çamurunun yaklaşık 1/3’ü kuru maddeden 

oluşmaktadır. Seperatör çamurunun bileşiminde şu maddeler bulunmaktadır: 

 

 % 70-75 su 

 % 15-20 proteinli maddeler 

 % 3-4 yağ 

 % 2-3 kül 

 % 2-3 diğer organik maddeler 

 

Normal koşullarda 10.000 litre sütten 1 kg civarında kirlilik ögesi çıkmaktadır. Ancak 

sağım ve muhafaza koşulları, kirlilik miktarı üzerinde etkili olmaktadır. Seperatör çamuru 

içinde yabancı maddeler, epitel hücreler, akyuvarlar, alyuvarlar ve az miktarda protein 

topakçıkları bulunmaktadır. Ayrıca mikroorganizma yükü de oldukça fazladır.  
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Resim 3.7: Seperatör çamuru 

3.4. Sütün Depolanması 
 

İşletmeye alınan çiğ süt, büyük hacimli dikey tanklarda (silolarda) depolanmaktadır. 

Bu tankların hacimleri yaklaşık 25.000 – 200.000 litre arasında değişmektedir. Küçük silo 

tankları genellikle işletmenin içine büyük olanlar ise dışına yerleştirilmektedir. Dışarı 

yerleştirilen silo tankları çift cidarlı olup arada izolasyon katmanı içermektedir. Ayrıca bu 

tankların bir de karıştırma sistemi bulunmaktadır. Ancak karıştırma işleminin son derece 

dikkatli ve özenli yapılması, kuvvetli karıştırmadan kaçınılması gerekmektedir. Çünkü 

kuvvetli karıştırma, süte hava girmesine ve yağ globüllerini çevreleyen membranın zarar 

görmesine neden olmaktadır. Bu da sütte hoşa gitmeyen ransit tadın oluşumuna sebep 

olabilir. Bu yüzden silo tanklarında pervaneli karıştırıcılar kullanılmaktadır (Şekil 3.5). 

 

Tanklarda ayrıca sıcaklık göstergesi, pnömatik seviye göstergesi, doluluk seviyesi 

karıştırıcının altında olduğu zaman karıştırıcıyı durduran, ancak karıştırıcının üstüne 

çıktığında karıştırıcıyı çalıştıran bir elektrot sistemi, taşmayı önleyen ve tankın tavanına 

yerleştirilen elektrot ile tankın tamamen boşaldığını gösteren ve tankın en alt noktasındaki 

boşaltma kısmına yerleştirilen alt seviye kontrol elektrodu bulunmaktadır (Şekil 3.6).  

 

Eğer işletmeye gelen çiğ süt soğutulmamış ise öncelikle soğutulması gerekmektedir. 

Soğutulmuş olarak depolanan bu sütlerin mümkün olduğunca kısa süre içinde üretime 

alınması gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kalite ölçütleri belirlenen sütler, özelliklerine 

göre farklı tanklarda depolanmaktadır. Ayrıca farklı kaynaklardan işletmelere gelen sütler de 

yine bu özelliklere göre karıştırılarak (harmanlanarak) depolanmaktadır. 
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Şekil 3.5: Pervaneli karıştırıcısı olan bir silo tankı 

 

Şekil 3.6: Silo tankındaki göstergeler ve elektrotlar 

 

  

1. Karıştırıcı 

2. Menhol kapak 

3. Sıcaklık göstergesi 

4. En alt seviye 

kontrol elektrodu 

5. Pnömatik seviye 

göstergesi 

6. Taşmayı önleyen 

elektrot 
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 Depolama kriterleri 

 

Çiğ sütün depolanma süresini kısıtlayan ana faktör psikrotrofik bakteri gelişmesi ve bu 

buna bağlı olarak da bu mikroorganizmalar tarafından bozulmaya neden olan enzimlerin 

üretimidir. Çiğ sütteki mikroorganizmaların sayısı ne kadar az olursa sütün depolanma süresi 

de o kadar uzun olur. 

 

Sütte bakteri gelişiminin engellenmesi amacıyla çiğ sütün depolamadan önce 2°C'ye 

kadar soğutulması uygulanan bir yöntemdir. Sütteki psikrotrofik bakterilerin bir bölümünü 

öldüren ve birçok işletmenin depolaman önce başvurduğu diğer bir yöntem de 

termizasyondur. TS 1018 çiğ süt standardına göre termizasyon; çiğ sütün işlenmeden önce 

daha uzun süre muhafaza edilmesini sağlamak ve sütteki mikroorganizma sayısını azaltmak 

amacıyla alkali fosfataz testinde pozitif reaksiyon gösterdiği 57ºC - 68ºC arasında en az 15 

saniye süre ile ısıtılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. Daha sonra süt hızla soğutulmakta 

ve depolanmaktadır. 

 

Ayrıca süt sağımı sırasında hijyen kurallarına uyulması, sütün 4°C veya daha düşük 

sıcaklıklarda soğutularak soğuk zincirin korunması, depolanma süresinin kısa tutulması, 

etkili HACCP sistemleri gibi birçok kriter süt endüstrisinde kalite güvencesidir. Bu genel 

kriterlere dikkat edilmesi mikroflorayı büyük veya küçük oranlarda elemine etmektedir. 

 

 Depolama sırasında sütün bileşiminde meydana gelen değişiklikler 

 

Depolama sırasında süt yağı ve proteinde bazı kimyasal değişimler olabilir. Bu 

değişimler sütün bünyesinde bulunan oksijen ve lipaz enziminden kaynaklanmaktadır.  

 Süt yağının oksidasyonu: Sütün bünyesinde bulunan oksijen lipitlerin 

bünyesinde bulunan doymamış yağ asitlerinin çift bağlarını etkileyerek 

yağın oksidasyonuna neden olur. Sonuçta tat bozukluğu meydana 

gelmektedir.  

 Proteinin oksidasyonu: Kuvvetli güneş ışığının etkisiyle amino asitler 

okside olabilmektedirler. Bunun sonucunda tat bozukluğu meydana 

gelmektedir. Bu nedenle sütün güneş ışığından korunması gerekmektedir.  

 Lipolizis: Depolama sıcaklığının yüksek olması durumunda sütte 

bulunan lipaz enzimi lipitleri parçalamakta ve bazı yağ asitleri serbest 

hale geçmektedir. Lipaz enzimi daha çok zarları parçalanmış yağ 

globülleri üzerinde etkilidir. Bu da sütün pompalanması, çalkalanması, 

boşaltılması vb. işlemler sonucu olmaktadır. Bunun sonucunda yağda 

ransit atat ve koku oluşmaktadır. 
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Şekil 3.7: Fabrikaya gelen çiğ sütün kabul aşamaları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Fabrikaya süt alımı yapıp sütü temizleyiniz ve depolayınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Kişisel hazırlıklarınızı yapınız. 

 Personel Hijyeni modülündeki ‘Kişisel 

Temizlik Kuralları’ konusunu hatırlayınız. 

 İş kıyafetinizi giyiniz. 

 Takılarınızı çıkarınız. 

 Saçlarınızı toplamaya özen gösteriniz. 

 Ellerinizi dezenfektan etkili sabun ile 

yıkamaya dikkat ediniz.  

 Kâğıt havlu ile kurulamaya özen gösteriniz.  

 İşletmeye giriş kurallarını uygulayınız. 

 Çiğ sütün kalitesine ilişkin 

laboratuvar sonuçlarını alınız. 

 Sütün duyusal niteliklerinin normal olmasına 

dikkat ediniz. 

 Sütün işletmeye alımı sırasında yapılan 

analiz sonuçlarının üretimde kullanılacak 

sütün taşıması gereken nitelikleriyle 

uygunluğunu kontrol ediniz. 

 Kayıt formlarını doldurunuz.  Dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriniz. 

 Sütün miktarını belirleyiniz. 

 Gerekli alet ve ekipmanların temiz olup 

olmadığını, çalışıp çalışmadığını kontrol 

ettiniz mi? 

 Sütün miktarını kayıt altına almayı 

unutmayınız. 

 Sütü filtreden geçiriniz.  Filtrenin temiz olmasına özen gösteriniz. 

 Sütü klarifikatör ile temizleyiniz. 

 Sütün seperasyon sıcaklığında olmasına özen 

gösteriniz. 

 Klarifikatörün seperasyon hızını ayarlamayı 

unutmayınız. 

 Sütünüzü kalite özelliklerine göre 

depolayınız. 

 Depolama ünitesinin temiz olmasına dikkat 

ediniz. 

 Klarifikatörü temizleyip dezenfekte 

ediniz. 

 Verilen talimatlara uygun olarak çalışınız. 

 İş güvenliği kurallarını uygulamaya dikkat 

ediniz. 

 Kullanılan ekipmanları temizleyip 

dezenfekte ediniz. 

 Ekipmanların kullanım talimatlarına uyunuz. 

 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriniz. 

 Çalışma ortamınızı temizleyerek 

güvenlik kontrollerinizi yapınız. 

 İşletmelerde hijyen ve temizlik kurallarını 

uygulayınız. 

 Dikkatli ve titiz çalışmaya özen gösteriniz. 

 İş kıyafetinizi çıkarıp asınız.  İş yeri talimatlarına uygun davranınız. 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 
 

1. Aşağıdakilerden hangisi çiğ sütün kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılması gereken 

kontrollerden biri değildir? 

A) Yağ oranı 

B) Alkol testi 

C) Laktoz oranı 

D) Protein oranı 
 

2. Aşağıdakilerden hangisi sütü temizle yöntemlerinden biri değildir? 

A) Hat filtreleri 

B) Seperasyon 

C) Tel süzgeçler 

D) Klarifikasyon 
 

3. Sütten somatik hücreleri, kan pıhtıcıklarını, lökositleri vb. uzaklaştırmak amacıyla 

aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır? 

A) Separatör 

B) Hat filtreleri 

C) Tel süzgeçler 

D) Klarifikatör 
 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara tabloda verilen kelimelerden uygun olanını 

yerleştiriniz. 
 

4. Standardize edilmemiş çiğ inek sütünün donma noktası ………… °C’den fazla 

olmamalıdır. 
 

5. Silo tanklarında genellikle …………………….. karıştırıcılar kullanılmaktadır. 
 

6. ……………… yalnızca gözle görülebilen büyük boyutlu katı materyallerin ortamdan 

uzaklaştırılması sağlamaktadırlar. 
 

7. Yağın seperasyonunun engellenmesi için sütün klarifikatörlerden …………….°C’nin 

altında geçirilmesi önerilmektedir. 
 

8. Sayaçlarla süt miktarının belirlenmesi sırasında yanlış ölçümü engellemek için 

sayaçtan önce sisteme ……………………. yerleştirilmektedir. 
 

paletli tel süzgeçler   hassas uyarıcılar hava alma ünitesi  -0,520   

pervaneli    10 -0,300 hat filtreleri 40 
 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Tüm 

sorulara doğru cevap verdiyseniz “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Fabrikaya sütü kabul edip sütün temizleme ve depolama işlemlerini yapınız. 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Üretim öncesi kişisel hazırlıklarınızı yaptınız mı?   

2. Çiğ sütün kalitesine ilişkin laboratuvar sonuçlarını aldınız mı?   

3. Kayıt formlarını doldurdunuz mu?   

4. Gerekli alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp 

çalışmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

5. Sütün miktarını belirlediniz mi?   

6. Sütü filtreden geçirdiniz mi?   

7. Sütü klarifikatör ile temizlediniz mi?   

8. Sütünüzü kalite özelliklerine göre depoladınız mı?   

9. Seperatörü temizleyip dezenfekte ettiniz mi?   

10. Kullanılan ekipmanları temizleyip dezenfekte ettiniz mi?   

11. Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi yaptınız 

mı? 
  

12. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?   

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın 

tamamı “Evet” ise  “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki işlem basamaklarına göre çiğ sütün ilk kontrollerini yaptıktan sonra uygun 

koşullarda naklini sağlayarak işletmeye kabulünü yapıp, temizleyip depolayınız. 
 

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet,  kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) işareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. İş kıyafetlerinizi giydiniz mi?   

2. Kişisel hijyen kurallarını uyguladınız mı?   

3. Takılarınızı çıkardınız mı?   
4. Kullanmadığınız  kişisel eşyalarınızı dolabınıza kaldırdınız mı?   
5. Gerekli alet ve ekipmanlarınızı hazırladınız mı?   
6. Alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını ve çalışıp 

çalışmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

Sütün ilk kontrollerini yapmak için; 

7. Sütün duyusal kontrolünü yaptınız mı?   

8. Sütün asitliğini belirlediniz mi?   

9. Sütün yoğunluğunu belirlediniz mi?   

10. Sütte mastitis testi yaptınız mı?   

11. Sonuçları değerlendirdiniz mi?   

12. Kayıt formlarını doldurdunuz mu?   

13. Sütü filtre ile temizlediniz mi?   

14. Sütü 4 – 5°C’ye soğuttunuz mu?   

Üreticiden alıp sütü nakletmek için; 

15. Sütü nakil aracına aktardınız mı? 
  

16. Soğuk zinciri koruyarak sütü işletmeye naklettiniz mi? 
  

17. Temizlik malzemelerini hazırladınız mı? 
  

18. Ön durulama yaptınız mı? 
  

19. Deterjanla yıkama yaptınız mı? 
  

20. Durulama yaptınız mı? 
  

21. Dezenfekte ettiniz mi? 
  

Çiğ sütün fabrikaya alımını yapmak için; 

22. Çiğ sütün kalitesine ilişkin laboratuvar sonuçlarını aldınız mı?   
23. Kayıt formlarını doldurdunuz mu? 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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24. Gerekli alet ve ekipmanların temiz olup olmadığını, çalışıp 

çalışmadığını kontrol ettiniz mi? 
  

25. Sütün miktarını belirlediniz mi?   

26. Sütü filtreden geçirdiniz mi?   

27. Sütü klarifikatör ile temizlediniz mi?   

28. Sütünüzü kalite özelliklerine göre depoladınız mı? 
  

29. Seperatörü temizleyip dezenfekte ettiniz mi?   
30. Kullandığınız araç ve gereçleri temizleyip dezenfekte ettiniz 

mi? 
  

31. Çalışma ortamınızı temizleyerek güvenlik kontrollerinizi 

yaptınız mı? 
  

32. Ellerinizi yıkayıp dezenfekte ettiniz mi?   

33. İş kıyafetlerinizi çıkarıp yerine astınız mı?   
 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı “Evet” ise bir 

sonraki modüle geçiniz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. D 

3. A 

4. A 

5. B 

6. D 

7. B 

8. C 

9. B 

10. A 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

5. C 

6. D 

7. B 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ -3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1. C 

2. B 

3. D 

4. -0,520 

5. pervaneli 

6. tel süzgeçler 

7. 10 

8. hava alma 

ünitesi 
 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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