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ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
ISPARTA İLİNDEN TOPLANAN ÇİĞ, PASTÖRİZE VE UHT SÜTLERDE
OKRATOKSİN A MİKTARLARININ TESPİTİ
Ayşegül YAVAŞ
Süleyman Demirel Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Danışman: Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER
Bu tez çalışması kapsamında Isparta ilinden farklı mevsimlerde toplanan 18
adet çiğ süt, 18 adet pastörize süt ve 28 adet UHT süt bazı kimyasal özellikler ve
okratoksin A miktarı bakımından incelenmiştir. Ayrıca bu değerlere mevsimin
etkisi araştırılmıştır.
Yaz mevsiminde toplanan 9 adet çiğ süt örneğinin ve kış mevsiminde toplanan 9
adet çiğ süt örneğinin pH, yağ oranı, kuru madde miktarı, kül miktarı ve
okratoksin A miktarı ölçülmüştür. Bu örneklerinin pH, yağ oranı, kuru madde,
kül ve okratoksin A miktarları yaz ortalamaları sırası ile 6,10±0,100,
%2,11±0,264, %12,21±0,536, %0,71±0,023 ve 0,06±0,004 ppb hesaplanmıştır.
Çiğ süt kış ortalamaları değerleri ise pH 6,58±0,024, yağ oranı %2,70±0,189,
kuru madde miktarı %11,82±0,322, kül miktarı %0,60±0,016 ve okratoksin A
0,14±0,005 ppb' dir. Mevsim ortalamaları arasındaki fark istatiksel olarak
incelendiğinde, çiğ süt pH ve okratoksin A miktarları kış ortalamaları ile yaz
ortalamaları arasındaki fark önemli (p<0,05) bulunmuştur ve kış ortalaması yaz
ortalamasından daha yüksektir. Yağ oranı ve kuru madde miktarı mevsim
ortalamaları arasındaki fark önemli değildir (p> 0,05). Kül miktarı yaz
ortalaması, kış ortalamasına göre anlamlı olarak fazla bulunmuştur (p<0,05).
Isparta ilinde farklı marketlerden 18 adet pastörize süt örneği yaz ve kış
mevsiminde tedarik edilmiştir. pH miktarı yaz ortalaması 6,72±0,009, kış
ortalaması 6,77±0,009 bulunmuştur. Yağ oranı kış ve yaz ortalamaları
%3,36±0,047 ve %3,14±0,050'dir. Pastörize süt kuru madde kış ortalaması
%11,22±0,389 ve yaz ortalaması %11,76±0,233 hesaplanmıştır. Kül miktarı ve
okratoksin A miktarı yaz ve kış ortalamaları sırası ile %0,67±0,028,
%0,54±0,041, 0,07±0,002 ppb, 0,21±0,011 ppb bulunmuştur. Mevsimin
ortalamaları incelendiğinde, pH miktarının, yağ oranının ve okratoksin A
miktarının kış ortalamaları yaz ortalamalarına göre anlamlı olarak yüksektir
(p<0,05). Kuru madde miktarı yaz ve kış mevsimi ortalamaları arasındaki fark
önemli değildir (p> 0,05). Fakat kül miktarı yaz mevsimi ortalaması ile kış
mevsimi ortalaması arasındaki fark önemlidir ve yaz mevsimi ortalaması, kış
mevsimi ortalamasından daha yüksektir (p<0,05).
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Kış mevsimde ve yaz mevsiminde toplanan 28 adet UHT süt örneğinin pH
değerleri, yağ oranları, kuru madde miktarları, kül miktarları ve okratoksin A
miktarları yaz mevsimi ve kış mevsimi ortalamaları 6,68±0,017, 6,80±0,024,
%3,14±0,041, %3,16±0,046, %12,26±0,520, %11,72 ±0,354, %0,69±0,027,
%0,84±0,061, 0,06±0,003 ppb, 0,18±0,006 ppb hesaplanmıştır. UHT süt pH, kül
miktarı ve okratoksin A miktarı mevsim ortalamaları arasındaki fark önemlidir
(p<0,05). Bu parametrelerin ve UHT sütün yağ oranı kış ortalamaları yaz
ortalamalarından yüksek bulunmuştur. Fakat yağ oranı için mevsim
ortalamaları arasındaki fark anlamlı bulunmamıştır (p> 0,05). UHT süt kuru
madde yaz mevsimi ortalaması, kış mevsimi ortalamasından fazladır ama
ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (p> 0,05).
Bu çalışmanın sonuçlarına göre süt bileşenlerinin ve kalitesinin mevsim
değişikliğinden etkilendiği gözlemlenmiştir. Bununla birlikte tüm süt
örneklerinde özellikle kış aylarında artan okratoksin A varlığı tespit edilmiştir.
Süt örneklerinde okratoksin A varlığı insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.
Okratoksin A' nın hayvansal gıdalarda varlığına yönelik daha fazla çalışma
yapılarak yasal limitlerin belirlenmesi gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Çiğ süt, UHT süt, Pastörize süt, pH, Yağ oranı, Kuru madde,
Kül miktarı, Okratoksin A.
2022, 77 sayfa
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ABSTRACT
M.Sc. Thesis
DETERMINATION OF OCHRATOXIN A AMOUNTS OF RAW,PASTEURIZED,
AND UHT MILK SAMPLES COLLECTED IN ISPARTA
Ayşegül YAVAŞ

Süleyman Demirel University
Graduate School of Natural and Applied Sciences
Department of Food Engineering
Supervisor: Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER
In this study, 18 raw milk samples, 18 pasteurized milk samples and 28 UHT
milk samples were collected in different seasons in Isparta and then these
samples were examined in terms of some chemicals properties and ochratoxin
A amount. The effect of the season on the values found was also investigated.
The pH, fat content, dry content, ash and ochratoxin A amount of 9 raw milk
samples collected in the summer season and 9 raw milk samples collected in the
winter season were measured. The summer average of pH, fat content, dry
content ash and ochratoxin A amount of raw milk samples were calculated as
order 6.10±0.100, 2.11±0.264 %, 12.21±0.536 %, 0.71±0.023 %and 0.06±0.004
ppb. The winter averages values of raw milk samples were pH 6.58±0.024, fat
content 2.70±0.189 %, dry matter 11.82±0.322 %, ash content 0.60±0.016
%and ochratoxin A 0.14±0.005 ppb. The difference between seasonal averages
were examined statiscally. The differences between winter averages and
summer averages of raw milk pH and ochratoxin A amounts were found as
significant (p<0.05) and winter averages of them were higher than summer
averages. Differences between seasonal averages of fat content and fat free dry
matter were not significant (p>0.05). The average of ash amount raw milk
collected in summer was higher than winter average significantly (p<0.05).
18 pasteurized milk samples were bought from different markets in summer
and winter seasons in Isparta. pH amount summer average and winter average
were found as 6.72±0.009, 6.77±0.009. Fat content averages of samples
supplied in winter and in summer were 3.36±0.047 %, 3.14±0,050 %.
Pasteurized milk samples dry matter averages in winter and summer were
calculated as 11.22±0.389 %, 11.76±0.233 %. Ash content and ochratoxin A
amount summer and winter averages were found as 0.67±0.028 %, 0.54±0.041
%, 0.07±0.002 ppb, 0.21±0.011 ppb respectively. When the season averages
were examined, the winter averages of pH, fat content and ochratoxin A amount
were higher than summer averages of them significantly (p<0.05). The
difference between summer average and winter average of fat free dry matter
content was not significant statistically (p> 0.05). But ash content of pasterized

v

milk samples winter average was lower than ash content summer average
statistically (p<0.05).
28 UHT milk samples summer and winter averages in terms of pH, fat content,
dry matter, ash content and ochratoxin A amount were calculated as
6.68±0.017, 6.80±0.024, 3.14±0.041 %, 3.16±0.046 %, 12.26±0.520 %, 11.72
±0.354 %, 0.69±0.027 %, 0.84±0.061 %, 0.06±0.003 ppb, 0.18±0.006 ppb. The
differences between winter and summer averages according to pH, ash content
and ochratoxin A values calculated were important statistically (p<0.05). In
addition to this importance, winter averages of these parameters, fat content
and ash amount of UHT milk samples were higher than summer averages of
them. Fat free dry matter summer average of UHT samples was higher than
winter average of its, but difference between summer and winter average was
not significant (p> 0.05).
This study shows that milk components and quality are affected by seasonal
changes. In addition, increased presence of ochratoxin A was detected in all milk
samples, especially in winter months. The presence of ochratoxin A in milk
samples may adversely affect human health. More studies on the presence of
ochratoxin A in animal foods should be done and legal limits should be
determined.
Keywords: Raw milk, UHT milk, Pasteurized milk, pH, acidity, fat ratio, dry
content, ash amount, Ochratoxin A.
2022, 77 pages

vi

TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, bu konuyu seçmemde ve değerli bilgilerini
paylaşan kıymetli hocam Prof. Dr. Erdoğan KÜÇÜKÖNER'e teşekkür ediyor ve
şükranlarımı sunuyorum. Yüksek lisans eğitimim boyunca değerli bilgilerinden
yararlandığım diğer tüm hocalarıma da teşekkürlerimi sunarım.
Maddi, manevi desteğini esirgemeyen tüm aileme; eşim Mehmet YAVAŞ'A,
kızlarım Yağmur ve Damla YAVAŞ'A sonsuz teşekkürler.
FYL- 2020- 8026 No`lu Proje ile tezimi maddi olarak destekleyen Süleyman
Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı’na
teşekkür ederim.
Ayşegül YAVAŞ
ISPARTA, 2022

vii

ŞEKİLLER DİZİNİ
Sayfa
Şekil 3.1. pH ölçümü ................................................................................................................... 27
Şekil 3.2. Yağ analizi.................................................................................................................... 28
Şekil 3.3. Nem tayin cihazı........................................................................................................ 29
Şekil 3.4. Nem tayini ................................................................................................................... 29
Şekil 3.5. Kül tayini için krozeler ........................................................................................... 30
Şekil 3.6. Kül fırını ....................................................................................................................... 30
Şekil 3.7. Kroze görüntüsü ....................................................................................................... 31
Şekil 3.8. Okratoksin A analizi için numunelerin hazırlanması ................................. 32
Şekil 3.9. Okratoksin A analizinde yıkama ......................................................................... 32
Şekil 3.10. Okratoksin A analizinde sonuçların okunması........................................... 33
Şekil 4.1. Çiğ sütte mevsime göre pH ortalamaları ......................................................... 35
Şekil 4.2. Çiğ sütte mevsime göre yağ miktarı ortalamaları ........................................ 37
Şekil 4.3. Çiğ sütte mevsime göre kuru madde miktarı ortalamaları ...................... 41
Şekil 4.4. Çiğ sütte mevsime göre kül miktarı ortalamaları ........................................ 43
Şekil 4.5. Çiğ sütte mevsime göre okratoksin A miktarı ortalamaları ..................... 45
Şekil 4.6. Pastörize sütte mevsime göre pH ortalamaları ............................................ 47
Şekil 4.7. Pastörize sütte mevsime göre yağ miktarı ortalamaları ........................... 48
Şekil 4.8. Pastörize sütte mevsime göre kuru madde miktarı ortalamaları ......... 50
Şekil 4.9. Pastötize sütte mevsime göre kül miktarı ortalamaları ............................ 51
Şekil 4.10. Pastörize sütte mevsime göre okratoksin A miktarı ortalamaları ..... 53
Şekil 4.11. UHT sütte mevsime göre pH ortalamaları ................................................... 54
Şekil 4.12. UHT sütte mevsime göre yağ miktarı ortalamaları .................................. 56
Şekil 4.13. UHT sütte mevsime göre kuru madde miktarı ortalamaları................. 58
Şekil 4.14. UHT sütte mevsime göre kül miktarı ortalamaları ................................... 58
Şekil 4.15. UHT sütte mevsime göre okratoksin A miktarı ortalamaları ............... 61

viii

ÇİZELGELER DİZİNİ
Sayfa
Çizelge 2.1. Çiğ sütte bulunan protein, vitamin, mineral madde miktarları ve
ihtiyacı karşılamadaki payı ................................................................................. 5
Çizelge 2.2. Dünya toplam süt arz kullanım ve ticareti (Bin Ton) .............................. 5
Çizelge 2.3. Türlere göre süt bileşimleri ................................................................................ 7
Çizelge 2.4. Sütün yüzde temel bileşenleri............................................................................ 7
Çizelge 2.5. Çiğ Süt Bileşimi ........................................................................................................ 8
Çizelge 2.6. Sütte bulunan vitaminler .................................................................................. 10
Çizelge 2.7. Mikotoksinlerin IARC'ye göre sınıflandırılması ....................................... 20
Çizelge 2.8. Gıdalara göre okratoksin A' dan sorumlu türler...................................... 21
Çizelge 2.9. Çeşitli tip gıdalarda okratoksin A varlığı limit değerleri ...................... 23
Çizelge 4.1. Çiğ süt pH değerleri............................................................................................. 34
Çizelge 4.2. Çiğ süt yağ miktarları (%) ................................................................................ 37
Çizelge 4.3. Çiğ süt kuru madde miktarları (%) ............................................................... 40
Çizelge 4.4. Çiğ süt kül miktarları (%) ................................................................................. 42
Çizelge 4.5. Çiğ süt okratoksin A miktarları (ppb) .......................................................... 44
Çizelge 4.6. Pastörize süt pH değerleri ................................................................................ 46
Çizelge 4.7. Pastörize süt yağ miktarları (%) .................................................................... 48
Çizelge 4.8. Pastörize süt kuru madde miktarları (%) .................................................. 49
Çizelge 4.9. Pastörize süt kül miktarları (%) .................................................................... 51
Çizelge 4.10. Pastörize süt okratoksin A miktarları (ppb) .......................................... 52
Çizelge 4.11. UHT süt pH değerleri ....................................................................................... 54
Çizelge 4.12. UHT süt yağ miktarları (%) ........................................................................... 55
Çizelge 4.13. UHT süt kuru madde miktarları (%) ......................................................... 57
Çizelge 4.14. UHT süt kül miktarları (%)............................................................................ 59
Çizelge 4.15. UHT süt okratoksin A miktarları (ppb) .................................................... 60

ix

SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ
AF
Ca
Cl
EC
FAO
FB1
FB2
g
IARC
K
kg
KM
mg
ml
Na
ng
OECD
OTA
P
ppb
SH
TGK
YKM
°C
µg
µl

Aflatoksin
Kalsiyum
Klor
Avrupa Komisyonu
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
Fumonisin B1
Fumonisin B2
Gram
Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı
Potasyum
Kilogram
Kuru madde
Miligram
Mililitre
Sodyum
nanogram
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
Okratoksin A
Fosfor
Part per billion
Soxhlet Henkel
Türk Gıda Kodeksi
Yağsız Kuru madde
Derece santrigrat
Mikrogram
Mikrolitre

x

1. GİRİŞ
En önemli besin kaynaklarından biri olan süt; canlıların büyümesi, dengeli ve
yeterli beslenmesi için ihtiyaç duyulan elzem bileşenlerden olan yağ, protein,
vitaminler, laktoz ve mineral maddeleri yeterli oranda içermektedir (Önal,
2005).
Süt, doğum sonrası dönemle beraber özellikle memelilerin büyümeleri ve
gelişmeleri için elzemdir. Yapısında bulunan ve fizyolojik olarak önemli olan,
enzimler, immünoglobulinler, büyüme hormonları, diğer hormonlar, vitamin ve
minerallerden, büyüme faktörleri, enzim inhibitörleri, anti bakteriyel ajanlar
gibi protein ve peptit yapılı öğeler ile yağ asitlerinden dolayı büyümenin yanı
sıra yaşam döngüsü içerisinde birçok önemli özelliğe sahiptir. Özetleyecek
olursak canlıların beslenmesinde süt ve süt ürünleri en önemli gıda
maddelerinin başında gelmektedir (Maijala, 2000; Miller vd., 2000; Fox vd.,
2003).
Süt endüstrisi için sütün bileşik oranları büyük önem taşımaktadır. Çünkü içme
sütü, yoğurt, süt tozu, peynir ve tereyağı gibi süt ürünlerinin kalitesi, çiğ sütün
içeriğine ve değişkenliğine bağlıdır (Yaylak vd., 2007). Çiğ sütün bileşimi, içme
sütü ve süt ürünlerinin besinsel değeri yanında kalitesini belirleyen en önemli
etkendir (Heck vd., 2009).
Yağ, kuru madde, protein ve süt asitliği gibi parametreleri değerlendirerek,
sütün

ekonomik

önemini

belirleyen

bu

parametreler

üzerinden

bir

fiyatlandırma sistemi gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. Bu sistemi kullanarak
hem süt üreticileri hem de süt hammaddesini süt ürünlerine dönüştüren
işletmeler

parametrelerine

göre

kazançlarını

arttırabilmekte

ya

da

düzenleyebilmektedirler. Türkiye'de ise çiğ süt alım veya satım sözleşmelerinde
ekonomik öneme sahip herhangi bir parametre belirlenmemesi nedeniyle
standartlar oluşturulamamaktadır. Ekonomik yönden önemli bu parametreleri
oluşturmak için yeterli saha çalışması yapılmamıştır. Bu yetersizlikte, hem
1

işletmelerin hem de süt üreticilerinin zararına olmaktadır. Bunun nedeni sütün
bileşiminin; işletme, yemleme, bölge, ırk, mevsim, sağım sayısı ve şekli gibi
çevre faktörlerine göre değişkenlik gösterebilmesidir (Auldist vd., 1998;
Gayretli, 2013).
İçme sütünün ve diğer süt ürünlerinin tüketimi, insanın hayatı boyunca
hastalıklardan korunmasında son derece önemlidir. Kalsiyum gibi spesifik besin
öğelerini takviye olarak vücuda almak yerine, doğrudan tüketmenin insan
sağlığı açısından daha etkili olduğunu yapılan araştırmalar ortaya koymuştur.
Besin öğeleri içeriği bakımından zengin olan süt ve süt ürünleri çocukluk
döneminden yetişkinlik dönemine kadar hayatın her aşamasında gereklidir
(Miralles vd., 2000; Besler ve Ünal, 2006).
Sütün bileşimindeki maddeler ve bu maddelerin özelliklerinden dolayı süt
sadece temel besin maddesi olarak değil, aynı zamanda koruyucu (antikor)
olarak da kabul edilir. Özellikle süt proteini, vitaminler ve mineral maddeler
süte bu özelliği kazandırır. Çünkü süt proteini, tamponlayıcı ve zehirli ağır
gazları ve diğer sağlığa zararlı maddeleri bağlama özelliği olan amfoter özelliği
gösterir. Bu sebeple zehirlenmelere karşı korunmak üzere panzehir (antidot)
olarak süt, yoğurt verilir. Bazı hastalıkların oluşumunu ise sütteki vitaminler ve
özellikle kalsiyum ve fosfor gibi mineraller önlemektedirler. Özet olarak süt
sadece besleyici olduğu kadar aynı zamanda organizmayı zehirli maddelerden
ve hastalıklardan koruyucu bir gıdadır (Maijala, 2000; Üçüncü, 2008).
Sütü insanlar için önemli bir gıda haline getiren yukarıda belirtilen tüm bu
önemli özelliklerinden dolayı daha kaliteli süt tüketimi için süt ile ilgili
çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada Isparta ili pazarlarında
satışa sunulan çiğ süt örneklerinin ve marketlerde satılan UHT ve pastörize süt
örneklerinin bazı kalite parametre değerleri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bununla birlikte süt örneklerinin farklı mevsimlerde toplanması ile mevsim
değişikliğinin bu parametrelere etkisi araştırılmıştır.
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Süt aynı zamanda çevresel ve gıda kontaminantlarının taşıyıcısı olabilmekte ve
tüketen

bireylerde

çeşitli

fizyolojik

ve

kimyasal

değişikliklere

yol

açabilmektedir. Süt ve süt ürünleri gibi hayvansal kökenli gıdaların, insanlara
Aflatoksin M1, Okratoksin A (OTA) gibi sağlığı tehdit edici toksinleri taşıma
potansiyeli bulunmaktadır.
OTA, Aspergillus ve Penicillium türleri tarafından üretilen bir mikotoksindir.
Baharatlarda, kuru üzümde, tahıllarda, kahve çekirdeklerinde, fındıkta, kakao,
bakliyatlarda, bira ve şarapta bulunabilir (Varga ve Kozakiewicz, 2006). OTA,
immünotoksik,

nefrotoksik,

embriyotoksik,

teratojenik,

nörotoksik,

hepatotoksik, genotoksik ve kanserojen etkilere sahiptir (Malir vd., 2013). OTA
kararlı bir bileşik olduğundan, toksin seviyelerini azaltmak için yüksek
sıcaklıklar (250 °C'nin üzeri) gereklidir. Yaygın olarak kullanılan gıda hazırlama
işlemleri ile yok edilmez (Boudra vd., 1995). Kanser Araştırma Ajansı tarafından
grup 2B (insanlar için muhtemel kanserojen) olarak sınıflandırılmıştır (IARC,
1993).
OTA'nın kontaminasyonu, insan ve hayvan sağlığı üzerindeki olası zararlı
etkileri nedeniyle dünya çapında artan bir ilgi görmektedir. OTA varlığının daha
yoğun olarak incelenmesi ve gerekli çalışmaları yapılarak maksimum sınır
değerlerinin belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle OTA kontaminasyonunu tespit
etmek için et ve süt gibi hayvansal kaynaklı gıda ürünlerini analiz edilmelidir.
Bu çalışmanın diğer bir amacı da, toplanan çiğ, pastörize ve UHT sütlerinde
OTA'nın potansiyel varlığını tespit etmektir. Yapılacak bu tezin sonucunda,
yaşadığımız çevredeki sütlerdeki OTA miktarını belirleyerek, bu konuda yapılan
az sayıdaki çalışmaya katkıda bulunulacaktır. Aynı zamanda elde edilen
sonuçlar, gıda üretiminde daha sıkı önlemlerin alınmasına ve limit belirleme
çalışmalarının başlamasına sebep olabilir.
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2. KAYNAK ÖZETLERİ
2.1. Sütün Tanımı
Bir veya daha fazla inek, koyun, keçi veya mandanın sağılmasıyla elde edilen,
40°C’ nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem
görmemiş

kolostrum

dışındaki

meme

bezi

salgısı

çiğ

süt

olarak

tanımlanmaktadır (Anonim, 2000). Diğer bir tanım ise şöyledir; süt, bütün
memeli canlıların doğumuyla beraber yavrularını besleyip, doyurmak üzere
meme bezlerinden salgılanan, yapısında yavrunun beslenmeyle ilişkili olarak
kendine yetebilecek duruma gelene kadar ihtiyaç duyduğu tüm temel besinleri
yeterli düzeyde bulunduran, porselenimsi beyaz renkli, kendine has koku ve
tadı olan biyolojik bir sıvıdır (Aydın vd., 2010).
Uzmanlar, ilk kanıtların 5000 yıl öncesine dayandığını, Dicle ve Fırat ırmakları
arasında kurulmuş Sümer Uygarlığının Ur kentinde bulunduğunu, milattan önce
8. yüzyılda Homer’in yazılarında süt, süt kesiği ve peynirle ilgili anlatımlara yer
verildiğini ve milattan önce 26. yüzyıla ait Babil kabartmalarında süt kesiği
figürlerinin konu edildiğini belirtmektedirler (Eralp, 1961).
5-6 yaşındaki bir çocuğun tükettiği 1 bardak inek sütü (250 ml), günlük kalori
ihtiyacının %9’unu, protein ihtiyacının da %48’ini, kalsiyum, magnezyum,
selenyum, riboflavin, B12 vitamini ve B5 vitamini ile birlikte karşılayarak
özellikle çocukluk dönemi beslenmesinde önemli rol oynar (FAO, 2020).
Çizelge 2.1, %2.5 yağlı içme sütünün esansiyel gıda bileşenlerini ve gıda
değerindeki payları göstermektedir. Protein, mineral madde ve vitamin oranları
ile temel gıda maddeleri yönünden elzem bir gıda maddesi olmasının yanında
koruyucu bir gıda maddesidir (Demirci ve Şimşek, 1997; Önal, 2005).
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Çizelge 2.1. Çiğ sütte bulunan protein, vitamin, mineral madde miktarları ve
ihtiyacı karşılamadaki payı (Demirci ve Şimşek, 1997).
Gıda
Maddesi
Protein (g)
Kalsiyum (g)
Fosfor (g)
Demir (g)
Vitamin
A
(mg)
Tiamin (mg)
Riboflavin
(mg)
Vitamin
C
(mg)

1lt
Sütteki
Miktarı
34.00
1.28
0.87
1.00

100 kcal’ye Yetişkin
Düşen
İhtiyacı

Çocuk
İhtiyacı

İhtiyacı
Karşılama

5.9
0.28
0.14
0.17

70.0
0.8
0.9
12.0

70.0
1.2
1.2
12.0

İyi
Çok iyi
Çok iyi
Yeterli

820.00

144.00

5000.0

5000.0

Yeterli

0.40

0.07

2.5

1.8

Yeterli

1.80

0.31

2.0

1.2

Çok iyi

6.00

0.8

75.0

75.0

Önemsiz

Çizelge 2.2' de Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verilerine göre
dünya toplam çiğ süt üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre %1,3 oranında
artarak yaklaşık 851 milyon tona ulaşmış, üretim artışında en büyük paya sahip
ülkeler Hindistan (180 milyon ton), Avrupa Birliği (151 milyon ton) ve ABD (99
milyon ton) olmuştur. Türkiye’de süt üretimi 2019 yılında bir önceki yıla göre
%3,8 oranında artmış ve yaklaşık 23 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (Tarım
ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü
Müdürlüğü, 2020).
Çizelge 2.2. Dünya toplam süt arz kullanım ve ticareti (Bin Ton) (OECD)
ARZ
Toplam Süt
İnek Sütü
Üretimi
İthalat
Toplam Arz
KULLANIM
Toplam
Yurtiçi
Kullanım
İhracat
Toplam
Kullanım

2016

2017

2018

2019

2020/a

815.667

824.677

837.975

848.978

859.795

665.596

677.671

683.217

691.922

700.738

1297
816.964

1.256
825.933

1.195
839.170

1.390
850.368

1.418
861.213

815.165

824.168

837.434

848.449

859.276

1.799

1.765

1.736

1.919

1.937

816.964

825.933

839.170

850.368

861.213
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2.1.1. Sütün özellikleri ve bileşimi
Süt, yağın su ile oluşturduğu emülsiyon olarak tanımlanabilir. Süt bileşenlerinin
%87.1’i su, %4.6’sı laktoz, %4.0’ı yağ, %3.3’ü protein (kazein toplam proteinin
4/5’ini meydana getirir) ve %1 civarı da mineral maddeler ve diğer
bileşenlerden oluşur (Walstra ve Jennes, 2006).
Sütün ana bileşeni sudur. Bu sebepledir ki, çocuk beslenmesinde su ihtiyacını
karşılamak için önemlidir. Sütün su dışındaki diğer maddelerinin tamamına ise
kuru madde denir (Karaaslan, 2001). Bu kalan kısım ise yağ, laktoz ve protein
içerir (kazein ve peynir altı suyu proteinleri). Süt ayrıca daha az miktarda
mineral, spesifik kan proteinleri, enzimler ve ara maddeler içerir. Bu
bileşenlerin yapıları ve özellikleri sütün özelliklerini derinden etkiler ve sütün
işlenmesinde önemli sonuçlar doğurur (Singh ve Bennett, 2002).
Süt bileşimi tür, ırk, birey, beslenme, sağlık ve laktasyon dönemi gibi
faktörlerden etkilenmektedir. Laktasyon başında veya sonunda bulunan ve
mastitisli hayvanlardan elde edilen sütün bileşimi önemli ölçüde değişim
göstermektedir. Laktasyonun ilerlemesiyle birlikte protein, yağ, serbest yağ
asitleri ve plazmin konsantrasyonu ile somatik hücre sayısı artmakta, laktoz ve
kazeinin toplam protein içerisindeki oranı ise azalmaktadır (Nicholas vd., 2002;
Hickeya vd., 2006). Hayvanların ırkları da sütün bileşiminde oldukça etkilidir.
Irklara göre benzer laktoz seviyelerine sahiptirler, ancak süt yağı ve protein
oldukça değişkendir. Örneğin, bazı cinslerin süt yağı içeriği %4 ile %7 arasında
değişebilir ve ortalama %5 olabilir. Bu farklılıklar kısmen genlerin, kısmen
çevresel ve fizyolojik faktörlerin sonuçlarıdır (Singh ve Bennett, 2002). Türlere
göre süt bileşimleri Çizelge 2.3'te yer almaktadır.
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Çizelge 2.3. Türlere göre süt bileşimleri (Claeys vd.,2014; EFSA, 2015).

Tür

İnsan
At
Eşek
İnek
Koyun
Keçi
Buffalo
Deve

Toplam
Kuru
Madde
(g/l)
107-129
93-116
88-117
118-130
181-200
119-163
157-172
119-150

Süt Kompozisyonu
Protein
Süt
Laktoz
(g/l)
Yağı
(g/l)
(g/l)

Kül (g/l)

Energy
(kJ/l)

9-19
14-32
14-20
30-39
45-70
30-52
27-47
24-52

2-3
3-5
3-5
7-8
8-10
7-9
8-9
6,9-9,0

2843
1936-2050
1607-1803
2709-2843
4038-4439
2802-2894
4244-4779
2410-3286

21-40
3-42
3-18
33-54
50-90
30-72
53-90
20-60

63-70
56-72
58-74
44-56
41-59
32-50
32-49
35-51

Süt ve süt ürünlerinin kalitesinde en önemli faktörün sütün bileşimi olduğunu
belirtmiştik. Çünkü süt ve süt ürünlerinin besin değerini ve teknolojik
özelliklerini sütün bileşimi belirlemektedir. İşletmelere gelen çiğ sütün yapısal
zenginliği, işleneceği süt ürününün yapısına, kalitesine, bileşim zenginliğine,
randımanına ve standart üretiminin yapılabilmesinde direkt etkilidir (Yaylak
vd., 2007). Avrupa kalite kontrol örgütü kaliteyi; hizmet veya ürünün belirli bir
gereksinimi karşılama yeteneklerini etkileyen belirleyici özelliklerin tamamı
olarak tanımlamaktadır (Köseoğlu, 2006). Çizelge 2.4' de sütün temel bileşimi
ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Çizelge 2.4. Sütün yüzde temel bileşenleri (Walstra ve Jennes, 2006).
Süt Bileşimi
%86
%4,7

Su
Laktoz
Protein
-Kazein
-ß Lakoglobulin
-α Laktoalbumin
-Laktoferrin
-Serum albumin
-İmmunglobulin
Enzim
Yağ
-Trigliserid
-Fosfolipid
Sitrik Asit

%2,6
%0,32
%0,12
%0,01
%0,04
%0,07
İz düzeyde
%4
%0,03
%0,17
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Çizelge 2.4. Sütün yüzde temel bileşenleri (Walstra ve Jennes, 2006). (Devamı)
Mineraller
-Ca
-P
-Na
-K
Cl

%0,13
%0,09
%0,04
%0,15
%0,11

Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği (Anonim,
2000)’ne göre çiğ sütün bileşimi Çizelge 2.5’de verilmiştir.
Çizelge 2.5. Çiğ Süt Bileşimi (Anonim, 2000)
Tür

Protein
En Az (%)
İnek
2.8
Koyun
3.1
Keçi
2.8
Manda
5.5
YKM: Yağsız kuru madde

Süt Asidi
(%)
0.135-0.20
0.16-0.35
0.15-0.28
0.14-0.22

Yağ
En Az (%)
3.5
5.5
4.15
7.0

YKM
(%)
8.5
10
8.5
8.5

Yoğunluk
1.028
1.030
1.026
1.028

İnek sütü yüksek kaliteli bir protein kaynağı olarak kabul edilmektedir. İnek
sütü yaklaşık %3,5 oranında protein içerir, bunun da %80'i kazein ve %20' si
serum proteinleridir. Kazein ve serum proteinleri temel iki süt proteinidir.
Bunun yanı sıra enzimler ve az miktarda azot içeren protein olmayan
bileşiklerde süt proteini oluşturmaktadır. İnsan kazeini yalnızca ß ve az
miktarda K-kazeininden oluşurken, inek kazeini αs1-, αs2-, ß- ve K-kazeininden
oluşur. Serum proteinleri ß- laktoglobulin, α laktoalbuminden ve birkaç minör
proteinden oluşur. Süt proteinleri kolaylıkla sindirilebilmektedir ve gerekli
bütün

esansiyel amino asitleri içermektedir. Bu önemlerinin yanı sıra

teknolojik yönden de oldukça önemlidir. Süt proteinini, süt ürünlerinin ana
maddesi (örneğin peynir) veya bileşimlerinin (yoğurt, süt tozu vb.) en önemli
maddesi durumundadır (Fox vd., 2003).
Laktoz çiftlik hayvanları da dâhil olmak üzere neredeyse tüm memelilerin
(denizaslanı ve denizaygırı hariç) sütünde bulunan temel karbonhidrattır
(Demirgül ve Demirgül, 2019). Laktozun süt şekeri olarak bilinmesinin sebebi
doğada yüksek oranda yalnız sütte bulunmasındandır. Sütü oluşturan bileşikler
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incelendiğinde sudan sonra %37,3 oran ile süt şekeridir. Başka bir ifade ile yağ
dışında kalan kuru maddenin %54’ünü laktoz oluşturmaktadır (Walstra ve
Jennes, 1984). İnek sütünün yaklaşık 4.7 g/100 ml’si laktozdan oluşurken, insan
sütünde yaklaşık 7.2 g/100 ml laktoz bulunur (Lomer vd., 2007). Yaşamın ilk
yılında, bebeklerin ihtiyaç duyduğu toplam enerjinin neredeyse yarısını
karşılayan laktoz en önemli enerji kaynağıdır (Silanikove vd., 2015). Bununla
birlikte kalsiyum, fosfat, manganez ve magnezyum gibi önemli minerallerin
emilimini laktoz artırmaktadır. İnce bağırsakta laktozun galaktoz ve glikoza
parçalanmasından sorumlu olan bir enzim laktazdır (Mandry vd., 2010). Hem
sütün ve hem de süt ürünlerinin aromasında, yapısında ve niteliğinde laktoz
önemli bir maddedir. Süt ürünlerinin peynir, yoğurt gibi işlenmesinde laktozun
rolü vardır. Süt ürünlerinin besin değerinde, renginde, aromasında, hatta
yapısında kendini hissettirir. Taze süte tatlımsı bir aroma vermesi gibi laktozun
aromadaki rolü de önemlidir. Tüm bunların yanında beslenme fizyolojisi
açısından da önemli bir süt bileşenidir. Laktoz yağ metabolizmasında etkilidir,
kalsiyum emilimini düzenler ve geliştirdiği asitlikle bağırsak mikro florasını
olumlu yönde dengeler diğer bir deyişle yararlı mikroorganizmaların sayısının
artmasına patojenlerin inhibisyonuna sebep olur. Laktoz beyin gelişiminde
önemli rol oynamaktadır çünkü bileşiminde yer alan galaktoz beyin
dokusundaki glikolipitlerin kaynağını teşkil etmektedir (Walstra ve Jennes,
1984; Metin, 2001).
Süt yağı enerji, esansiyel yağ asitleri, yağda çözünen vitaminler başta olmak
üzere diğer sağlık bileşenlerinin kaynağıdır. Süt ürünlerine tat, lezzet, görünüm
ve tekstür gibi karakteristik özellikler kazandırır (Parodi, 2004). Sütte lipidler,
süt ve süt ürünlerinin fiziksel niteliklerinde, aromalarında ve besin değerlerinde
önemli olan maddelerdir ve sütte ortalama %3,2 oranında yer alırlar. Hayvansal
yağlarla kıyaslandığında süt yağı en düşük kolesterol oranına yağlardan biridir
(Yetişmeyen, 1997; Üçüncü, 2008). Süt yağının toplamda yaklaşık %97- 98
kadarını oluşturan en önemli kısmı trigliseridlerdir. Uzun alifatik karboksilik bir
asit olan bu yağ asitleri yağların temel yapıtaşıdır. Yağ asitlerinin içeriği,
özellikle yağların fiziksel, kimyasal ve besinsel özelliğinin belirlenmesinde
önemlidir. Süt ve bazı süt ürünlerinin (tereyağı, dondurma ve süt peynirleri)
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tüketimi üzerine yapılan çalışmalarda, bu besinlerde doymuş yağ asitlerinin ve
kolesterolün bulunması nedeniyle koroner kalp hastalıklarıyla ilişkili olduğu
bulunmuştur (Noakes vd., 1996).
Süt kompozisyonunda bulunan vitaminlerin neredeyse tamamı insanlar için
esansiyeldir. Vitamin A, D, E ve K süt yağı ile birlikte bulunur. Vitamin A görme,
gen ekspresyonu, hücresel farklılaşma, embriyonik gelişim, büyüme, çoğalma ve
bağışıklık üzerinde önemli rol oynar. Vitamin A ve prekürsörleri karotenoid
olarak bilinir, değişen oranlarda süt yağı içerisinde bulunur (Jensen, 1995).
Yağda çözünen vitamin D, kalsiyum ve fosforun bağırsaktan emilimi ile birlikte
hayat boyu sağlıklı kemik oluşumu üzerine etkilidir. Vitamin D eksikliği ile
birlikte kemiklerde yetersiz mineralizasyon sonucu çocuklarda raşitizm,
yetişkinlerde ise osteomalazi meydana gelir (Anononymus, 1997). Vitamin E
sütte düşük miktarlarda bulunur. Vitamin E antioksidant yapıdadır ve hücre
membranı ile lipoproteinleri serbest radikaller tarafından oluşturulan oksidatif
hasardan korur. Bazı çalışmalar vitamin E’nin kardiovaskuler hastalıklar ile
kanser üzerinde koruyucu etkileri olduğunu bildirmiştir. Vitamin K sütte düşük
konsantrasyonlarda bulunur ve kan pıhtılaşması için gereklidir. Vitamin K’nın
kemikler üzerine koruyucu etkisi de bulunmaktadır (Anonoymus, 2000; Parodi,
2004). Sütte bulunan diğer vitaminler Çizelge 2.6’da gösterilmiştir.
Çizelge 2.6. Sütte bulunan vitaminler (Walstra ve Jennes, 2006)
Vitamin
A
B1
B1
B3
B5
B6
B12
C
D
E
K2

Kimyasal İsim
Retinol
Tiamin
Riboflavin
Niasin
Pantotenik Asit
Piridoksin
Kobalamin
Askorbik Asit
Kalsiferol
Tokoferol
Menakuinon
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Miktar/kg
0,7-1,3 mg
0,5 mg
1,8 mg
8 mg
3,5 mg
0,5 mg
4,5µg
10-25 mg
0,1-0,8 µg
1-1,5 mg
10-50 µg

2.1.2. Sütün fizikokimyasal özellikleri
Sütün fizikokimyasal özellikleri bileşiminde bulunan maddelere, bu maddelerin
konsantrasyonuna, serum fazı içindeki dağılımına ve bu maddelerin yapısına
bağlıdır. Sütün fizikokimyasal değerlerinde meydana gelen değişimler çiğ sütün
özelliklerinin değişmesine neden olmaktadır. Örneğin süte su katılması sütün
özgül ağırlığı ve donma noktası değerlerinin düşmesine neden olmaktadır
(Walstra ve Jennes, 1984; Üçüncü, 2008).
Sütün kalitesi ile ilgili en önemli ana parametreler; esas olarak asitlik, yoğunluk,
kuru madde, yağ, toplam protein, kazein, serum proteini, laktoz ve mineral
madde içeriğidir (Sezgin vd., 2010).
Sütün asıl değerli öğesi kuru maddesi olduğu için teknolojik ve ekonomik açıdan
büyük önem taşımaktadır. Toplam kuru madde (KM) veya yağsız kuru madde
(YKM) olarak ele alınır. Yağsız kuru maddede, yağın dışındaki süt şekeri
(laktoz), azotlu maddeler, mineral maddeler ve sütün diğer maddeleri
anlaşılmaktadır (Shearer vd., 2003). Normal koşullar altında sütün besin değeri
ve süt mamullerine işlendiğinde vereceği randıman, sütün kuru maddesi ile
paralel olarak artar. Kuru madde tayini, sadece sütün bileşim zenginliğini
belirtmesi açısından değil, aynı zamanda süte su katılıp katılmadığının tespiti
açısından da önemlidir (Anonim, 2012).
Yağsız kuru madde hesaplanırken aşağıdaki denklik (2.1) kullanılır:
%yağsız kuru madde = %kuru madde - %yağ

(2.1)

Kuru madde tayini gravimetrik, formül veya tablolar yardımıyla ve
refraktometre ile ölçülmek suretiyle hesaplanır. Kuru madde miktarı; sütün elde
edildiği kaynağın tür ve ırkına, verimin fazla ya da az olmasına, laktasyon
dönemine, hayvanın yaşına, mevsime, hayvanda hastalık olup olmamasına,
hayvanın yeterli beslenip beslenmemesine, süte başka madde eklenmesine ya
da sütten madde çekilmesine bağlı olarak değişiklik gösterir (Yurtbilir, 2008).
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İşleme teknolojileri açısından sütün pH değeri oldukça önemlidir. Sütün pH
değeri, renk reaksiyonları üzerinde, enzim aktivitesinde, sütün pıhtılaşmasında
ve mikrofloranın gelişmesinde etkilidir (Tekinşen vd., 2002). Süt pH değerinin
nötr’e yakın olması asitliğin istenilen düzeyde olduğunun göstergesidir. Eğer pH
değeri yüksek ise asitlik derecesi düşüktür (Diler ve Baran, 2014). pH’ın nötr'ün
üzerindeki değerlerde olması durumunda mastitis ve süte nötralize edici madde
katıldığından şüphe edilebilir (Ceylan vd., 2013). Benzer şekilde asitliğinin
düşük olması ise hidrojen peroksit ve sodyum bikarbonat gibi sütte nötralize
edici maddelerin bulunduğu veya sütün hastalıklı hayvanlardan sağıldığı
düşünülebilir (Kurt vd., 2012).
Süt külü mastitis hastalığı varlığında sütte bulunan NaCI miktarının artmasına
bağlı olarak artış gösterir. Süt külünde artma meydana gelmişse sütün mastitisli
inekten geldiği veya nötralize edici bir madde eklendiği düşünülür. Bununla
birlikte, süt külünün az olması süte su eklendiğini göstermektedir (Metin, 2005;
Yurtbilir, 2008,).
Sütte yağ analizi de en önemli parametrelerden biridir. Sütte bulunan yağ,
işletmelerin süt fiyatlandırmasını etkilemektedir. Bununla birlikte, sütün
kullanılacağı alan, yağ analizi sonucu belirlenmektedir (Yurtbilir, 2008). Sütte
yağ miktarı hayvan ırkının yanı sıra hayvan tarafından tüketilen yemlerin
kimyasal bileşimi, kaba/kesif yem oranı, suca zengin yem düzeyi, çok ince
öğütülmüş kaba ve yoğun yemler süt yağını önemli düzeyde etkilemektedir
(Alçiçek, 1995; Şekerden ve Özkütük, 1995). Sütün içindeki yağın yapısı ve
kimyası çok kolay bir şekilde sütten ayrılmasına neden olmaktadır. Süt yağı,
hem süt serumunda gevşek bir şekilde bulunduğundan, hem de özgül ağırlığı
diğer süt bileşenlerine göre daha düşük olduğundan sütten kolaylıkla
ayrılabilmektedir. Bu nedenle kasıtlı olarak süte yapılan müdahalelerle (süt
yağının çekilmesi, süte su katılması vb.) sütün yağ miktarını düşürmektedir
(Sezgin vd., 1993).
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2.1.3. Pastörize süt
Pastörize süt, insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek mikrobiyel faktörlerin
vejetatif formlarının inaktive edilerek muhafaza süresinin uzatılması amacıyla
süte uygulanan bir işlemdir (Tekinşen, 2000). Pastörizasyon, işlemden hemen
sonra uygulanan alkali fosfataz testinde ürünlerin negatif reaksiyon gösterdiği
zaman-sıcaklık koşullarının kombinasyonunu içeren uygulamalardır. Genellikle
çiğ süte en az 72°C’de 15 saniye uygulanan kısa süreli yüksek sıcaklık veya en az
63°C’de 30 dakika uygulanan uzun süreli düşük sıcaklık şeklinde uygulanır
(Anonim, 2000). Pastörize sütün besleyici değeri, lezzeti ve diğer özellikleri çiğ
süte göre kıyaslandığında çok az miktarda değişiklik gösterir. Pastörizasyon
sonrası meydana gelen kontaminasyonlar, çeşitli mikotoksinler, antibiyotik
kalıntıları,

dezenfektan

kalıntıları

sütte

bulunabilir.

Patojen

mikroorganizmaların vejetatif formları ısı ile inaktive edilirken bazı kimyasal
içerikli maddeler ısı ile inaktive edilemez ve insan sağlığı açısından olumsuz bir
durum meydana gelebilir (Walstra ve Jennes, 2006). Pastörize süt kaynaklı
zehirlenmeler çeşitli araştırmacılar tarafından bildirilmiştir (Olsen vd., 2005;
Schmid vd., 2009; Jackson vd., 2011).
2.1.4. UHT süt
Çiğ sütün kimyasal, fiziksel ve duyusal özelliklerinde en az değişikliğe yol
açarak, bozulma yapabilen tüm mikroorganizmaların ve bunların sporlarının
Ultra High Temperature (UHT) işlemi ile yok edilerek, tekniğine uygun ambalaj
materyali kullanılarak aseptik koşullarda dolum yapılması ile elde edilen sütler
UHT süt olarak adlandırılmaktadır. UHT teknolojisi çiğ sütün en az 135°C' de 1
saniye süre veya en uygun zaman-sıcaklık kombinasyonunda yüksek sıcaklıkta
kısa süre tutulmasıdır (Anonim, 2001). Sterilizasyon ile birlikte çiğ sütte
bulunması muhtemel tüm mikroorganizmalar inaktive olur ve özel ambalaj
materyalleri ile oda sıcaklığında muhafazası sağlanabilir. Kahverengileşme,
sterilizasyon tadı ve vitamin kaybı UHT sütlerde oluşabilir. UHT işlemi sonrası
enzimatik ve fizikokimyasal değişiklikler devam eder (Walstra ve Jennes, 2006).
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2.1.5. Fizikokimyasal özelliklerle ilgili çalışmalar
Sezgin ve Koçak (1982), Ankara piyasasında satılan sokak sütlerinden
topladıkları 35 süt örneğinin bazı niteliklerini belirlemişlerdir. Araştırmada
ortalama olarak sütlerin yağ oranı %3,0, özgül ağırlığı 1,0297 g/ml, yağsız kuru
maddesi %8,18 ve asitliği 8,4°SH bulmuşlardır. Elde edilen sonuçlara göre süt
örneklerinin %54,2’inde yağ oranı, %11,4’ünde özgül ağırlık değeri, %31,4’ünde
yağsız kuru madde düzeyi normal sınırların altında saptamışlardır (Sezgin ve
Koçak, 1982).
Ankara piyasasında satılan sokak sütlerin kalitesini belirlemek amacıyla yaz ve
kış döneminde örnekler almışlar ve çeşitli analizlere tabi tutmuşlardır.
Araştırma sonucun fiziksel ve kimyasal olarak yaz ve kış aylarında satılan sokak
sütler arasında önemli bir farkın olmadığını belirlemişlerdir. İnceledikleri
toplam 87 adet süt örneğinin ortalama yağ içeriğinin %3,44 (%0,5- 5,90), özgül
ağırlığının 1,0293 g/ml (1,0210- ,0330 g/ml), toplam kuru maddenin %11,53
(%7,83- 14,21), yağsız kuru maddenin %8,09 (%5,74- 9,719), pH değerinin 6,62
(6,21- 6,96 pH), asitliklerinin ise 7,79°SH (6,16°SH- 9,76°SH) olduğunu
saptamıştır. Elde edilen verilere göre sütlerin %17,97’sinde yağ, %19’unda
özgül ağırlık, %25,84’ünde toplam kuru madde, %37,03’ünde yağsız kuru
madde, %38,20’sinde pH değerinin düşük; %55,06’sında asitlik değerini yüksek
bulmuştur (Sezgin vd., 1993).
Türkoğlu vd. (2003), Şanlıurfa ilinde üretilen ve satılan 19 adet süt örneklerinde
pH’nın 6,45- 6,81, asitlik derecesinin 4,2- 9,65°SH, yağın %1,60- 5,30, yağsız
kurumaddenin %5,70– 7,56, yoğunluğun 1,0212- 1,0401 g/ml, proteinin %2,293,79 ve kül oranlarının ise %0,42- 0,77 arasında değiştiğini belirlemiştir
(Türkoğlu vd., 2003).
2005 yılı Eylül ayında (1-10 Eylül, 10-20 Eylül ve 20-30 Eylül dönemlerinde)
Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi inek sütlerinin pH ve Soxhlet Henkel
asitliği (°SH) değerlerini karşılaştırmak üzere yapılan bir çalışmada, eylül ayının
ilk 10 gününde iki bölgenin °SH ve pH değerlerini sırasıyla 5,80±0,01,
14

6,70±0,01; 6,10±0,03, 6,70±0,01, ikinci 10 gününde 5,80±0,02, 6,70±0,01;
6,0±0,01, 6,70±0,01 ve son 10 gününde 5,80±0,01, 6,70±0,01; 6,0±0,04,
6,70±0,01 olarak belirlemişlerdir. Araştırmada, pH değerleri arasında
istatistiksel olarak önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. °SH değeri, tüm Eylül
ayı dönemlerinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde elde edilen sütlere göre
Karadeniz bölgesinden toplanan sütlere göre daha yüksek belirlenmiştir (Çimen
vd., 2010).
Kayseri, Malya, Sahilköy, Turhal ve Pazar bölgelerinde 2006 yılında ilkbahar
(Mart, Nisan ve Mayıs) ve kış (Aralık, Ocak ve Şubat) aylarında inek sütlerinde
yapılan bir araştırma, YKM miktarını Kayseri ilinde ilkbaharda en düşük
bulmuştur (P<0.05). Malya bölgesinde ise °SH değeri ilkbaharda daha düşük
belirlemiştir (P<0.01). Ancak pH değerlerini bölgeler arasında önemsiz
bulmuştur. Yağ oranını ise Kayseri ilinde daha yüksek belirlemiştir (P<0.05).
Araştırmacılar, aynı zamanda ilkbahar döneminde düşük yağ oranının
ekonomik kayıplara neden olacağını vurgulamışlardır (Tekelioğlu vd., 2010).
İzmir ilinde kış aylarında Ödemiş ve Kiraz ilçelerinden olmak üzere 2 farklı süt
toplayıcısından alınan toplam 8 köyden 1364 adet süt örneğinde YKM, protein
yağ ve yoğunluk tayinleri yapılmıştır. Bu araştırmaya göre tüm ayların
ortalaması toplayıcılara göre bakıldığında sıra ile protein oranı %3,18 ve %3,19,
YKM %8,42 ve %8,44, yağ oranı %3,73 ve %3,58 ve yoğunluk oranı %1,02779
ve %1,02800 olarak belirlemiştir. Aylar bakımından yapılan incelemede YKM,
yağ, protein ve yoğunluklar arasında önemli farklılıklar tespit edilirken
(P˂0.05), kış aylarında (Aralık, Ocak, Şubat, Mart) toplanan sütlerin
bileşimlerinin ve fiziksel özelliklerinin önemli derecede varyasyon gösterdiğini
ortaya koymuştur (Yaylak vd., 2007).
Konya yöresinde bazı sütlerin kimyasal özelliklerini incelemek üzere yapılan bir
çalışmada ortalama yağ, protein, YKM, pH ve yoğunluk oranlarını sırasıyla
%3,53, %3,27, %9,88, 6,588 ve 1,0290 g/ml olarak tespit etmişlerdir (Özrenk ve
Bayar, 2008).
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İnek sütünün bileşenlerine mevsimsel değişimin etkisi Van ilinde yapılan bir
çalışmada araştırılmıştır. 160 inek sütü Ocak-Ağustos 2011 tarihleri arasında 12
farklı lokal bölgeden toplamışlardır. Araştırmacılar, Ocak-Şubat-Mart aylarını
içeren kış dönemine ait ilk periyot ile Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında ikinci
periyotta süt örneklerini almışlardır. Mevsimin, protein, toplam kuru madde
(TKM), yağ oranı ve asitlik üzerine olan etkisi p<0,05 ve p<0,01 düzeyinde
önemli bulmuşlardır. Araştırma kışın yağ oranı, yaz döneminden istatistiksel
olarak daha yüksek belirlemiştir (p<0,05 ve p<0,01). Mevsimin YKM ve pH
üzerine etkisi ise önemsiz bulmuştur. Çalışma, ortalama yağ oranı, YKM, protein
oranı, pH ve yoğunluk değerleri sırasıyla %2,7±0,811, %8,4874±1,345,
%2,831±0,879, 6,50±0,339 ve 1,032±0,004 g/ml olarak bulmuştur (Özrenk ve
İnci, 2008).
Kış aylarında ve yaz aylarında 2015 yılında Türkiye’de makineli sağımın
yapıldığı 11 farklı işletmeden alınan sütlerde yapılan araştırma, yağ oranı ve
asitlik düzeyi en yüksek kış, en düşük ise yazın tespit etmiştir (Yıldırım vd.,
2009).
Yaz ve kış mevsimlerinde inek sütlerinde pH seviyelerini belirlemek amacıyla
2013 yılında yapılan çalışmada, pH değeri 6.70- 6.76 arasında belirlenmiş olup,
yaz, sonbahar, kış ve ilkbahar mevsimlerinde belirlenen pH değerleri arasında
farklılık bulamamışlardır (Ceylan vd., 2013).
Diyarbakır ilinde 2013 yılında yapılan bir çalışmada elde edilen sütlerde
mevsimsel

ve

aylık

değişimlerin

etkisini

bazı

kimyasal

özelliklerde

belirleyebilmek üzere yapılan çalışmada, yağ ve protein oranı ile YKM, pH
değerlerini sırasıyla %3,75±0,01, %3,12±0,01, %8,57±0,01 ve 6,66±0.01 olarak
tespit edilmiştir. Tüm mevsimler için süt pH seviyeleri benzerlik göstermiştir.
En yüksek protein değeri aralık ve ocak ayında görülürken, en düşük değerin
mart ayında elirlemişlerdir. YKM mart ve nisan ayında en düşük seviyede
olduğu görülürken ekim ayında en yüksek noktada bulmuştur. Araştırmacı, yağ
oranlarının kış mevsiminin ocak ayında en yüksek seviyede olduğunu saptarken
ilkbahar sezonunun nisan ayında en düşük seviyede bulmuştur. Yıl bazında, süt
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pH ve süt yağı arasında, süt yağı ve protein arasında pozitif ilişki tespit etmiştir
(Gayretli, 2013) .
2013 yılında yapılan bir araştırmada Silvan ilçesinde özel bir işletmede ağustos
ve kasım olmak üzere iki ayda toplanan sütlerin günlük analiz sonuçlarından
faydalanılmıştır. Toplam yağ, toplam protein ve YKM değerleri incelenmiş ve
Ağustos ve Kasım aylarında sonuçlar sırasıyla, toplam yağ miktarı %3,64±0,12
ve %4,4±0,06, KM miktarı %9,93±0,03 ve %10,4±0,144, toplam protein miktarı
%3,27±0,040 ve %3,38±0,049 olarak belirlenmiştir. Araştırmalarda YKM ve
toplam yağ en yüksek kasım ayında belirlenmiştir. Protein değerleri bakımından
aylar arasında farklılık belirlenmemiştir (Karakoç vd., 2013).
2.2. Mikotoksinler
2.2.1. Mikotoksinler hakkında genel bilgiler
Mikotoksinler; ipliksi yapıda farklı mantar türlerinin ikincil metabolitleri olup,
insan ve hayvanlarda; akut, subakut veya kronik zehirlenmelere sebep olabilen
düşük molekül ağırlıklı toksik maddelerdir (Kayaalp, 2013). Diğer bir
tanımlama ile mikotoksinler, maya ve mantarlar tarafından üretilen yüksek
toksisiteye

sahip;

kanserojenik,

genototoksik/teratojenik,

mutajenik,

nefrotoksik, hepatotoksik, immunotoksik etkileri olan bileşiklerdir (Jounay,
2011; Bosco ve Mollea, 2012). Çoğunlukla Aspergillus, Penicillium, Fusarium,
Rhizopus, Alternaria ve Claviseps mantar türleri tarafından üretilirler. Bugüne
kadar 100'den fazla küf mantarınca üretilen ortalama 400 mikotoksin türü
olduğu bildirilmiştir (Kabak vd., 2006). Bunlar arasında en yaygın görülenler;
Aflatoksin (AF), Okratoksin, Patulin, Fumonisin, Zearalenon ve Trikotesenlerdir
(Şen ve Nas, 2010). Fusarium, Aspergillus ve Penicillium gibi küfler uygun
olmayan muhafaza koşullarında insan gıdası ve hayvan yemlerinde en fazla
mikotoksin üreten türlerdir (Binder, 2007).
Mikotoksin oluşumunda harmanlama, depolama, taşınma ve yemin hazırlanma
sürecinde nem, oksijen, ısı ve süre gibi çevresel şartlar önem taşımaktadır.
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Mikotoksinler özelinde üremeleri için elverişli ortam oluştuğunda yem, yemi
oluşturan ana maddeler ile gıdalarda oluşabilmektedir (Kabak vd., 2006).
Kontamine yemlerin hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucunda mikotoksinler
metabolize ve biyotransformize olarak süt, et gibi gıdalarda bulunabilir
(Bruerton, 2001; Yiannikouris ve Jouany, 2002). İnsanlar bu toksinlere tarımsal
ürünlerle direkt maruz kalabildikleri gibi kontamine olmuş yemlerle beslenen
hayvanların ürünlerinin tüketilmesiyle de maruz kalabilmektedirler (Kabak vd.,
2006).
Bu toksik maddelerin hayvan ve insan sağlığı üzerinde yol açtıkları etkiler
mikotoksikoz olarak adlandırılmakta ve şiddeti; mikotoksinin toksisitesine,
maruz kalınma derecesine, yaşa, beslenme durumuna ve maruz kalınan diğer
kimyasalların sinerjistik etkilerine bağlıdır (Peraica vd., 1999). Yem ve yem
hammaddeleri ve gıdalarda mikotoksin oluşumuyla birlikte enzimatik ve
kimyasal tepkimeler sonucu renk, koku, tat gibi organoleptik bozulmalar
gözlenir; su ve kuru madde miktarı düşer; karbonhidrat ve yağlarla birlikte tüm
besin unsurları parçalanır, besleyicilikleri ve enerji değerleri düşerek
özelliklerini kaybederler (Kabak vd., 2006).
Ruminantlar, mikotoksinlere diğer hayvan türlerine göre daha az duyarlıdır
(Kiessling vd., 1984). Mikotoksinler, rumen florasının etkisiyle daha az etkili
veya biyolojik olarak inaktif maddelere dönüştürülür. Örneğin, OTA hızlı bir
şekilde rumen florası tarafından daha az zararlı bir metabolite dönüşür ve çok
az bir miktar OTA geriye kalır. In vitro çalışmalar, rumen protozoaları
tarafından yem maddesinde bulunan 12 mg/kg düzeyindeki OTA’nın inaktive
edilebildiğini

bildirmektedir.

Ruminantlarda

meydana

gelen

bu

etkili

inaktivasyon ile OTA maruziyeti önlenmektedir (Hult vd.,1976; Petterson
vd.,1982). Aflatoksinlerin bir kısmı rumen florası tarafından inaktive edilerek
ikincil bir metabolit olan aflatoksikole çevrilir. Aflatoksinlere devamlı olarak
maruz kalınması sonucunda bir karaciğer hasarı meydana gelir. Bu hasar
sonucu aflatoksinlere karşı dirençte kırılır. Özellikle süt ve süt ürünlerinde
meydana gelen aflatoksin kontaminasyonlarının ilgili karaciğer hasarı sonucu
oluştuğu söylenebilir (Miller ve Wilson, 1994).
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2.2.2. Mikotoksinlerin oluşumunu etkileyen faktörler
Mikotoksinlerin oluşumunu etkileyen çok sayıda faktör bulunmakla birlikte en
önemlisi çevresel faktörlerdir (Algül, 2012). Çeşitli üretim aşamalarında
(harmanlanma,

depolanma,

taşınma

ve

yem

hazırlanma

aşamaları)

mikotoksinlerin oluşumunu etkileyen faktörler temel olarak; nem, sıcaklık,
oksijen ve depolama süresidir (Kabak vd., 2006). Mikotoksinlerin üremesini
etkileyen faktörler fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak 3 kısma ayrılır. Fiziksel
faktörler; sıcaklık, nem ve böcek infestasyonu gibi çevresel faktörleri içerir.
Kimyasal faktörler; gıdanın bileşimi, asitliği, pH değeri ve su miktarını
içermektedir. Biyolojik faktörler ise; kolonize toksikojenik mantar türleri ile
substrat arasındaki etkileşimlere dayanmakta ve küf suşunun toksik etkiye
sahip olup olmadığı, toksik ise toksin üretebilme durumu, ortamda toksin
üretebilen

diğer

mantar

türleriyle

rekabet

durumu

ve

mikrobiyal

detoksifikasyonu içermektedir (Hussein ve Brasel, 2001;Öksüztepe ve Erkan
,2016). Mikotoksin oluşumu için ideal çevre koşulları genel olarak; ortamın nem
içeriğinin %70’den fazla ve sıcaklığın 12- 47°C değerleri arasında olduğu
durumlardır. Ayrıca mekanik işlemlerin uygulanması ve böcek infestasyonu,
bitkilerdeki koruyucu tabakada tahribasyona neden olarak mikotoksin
oluşumunu uyarabilmektedir (Günaydın ve Karaca, 2015).
2.2.3. Mikotoksinlerin bulaşma yolları
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada üretilen tarım
mahsullerinin her yıl %25’inin küflerle kontamine olarak kaybedildiği ve ciddi
ekonomik kayıplar yaşandığını, ayrıca bu ürünlerin canlılar tarafından
tüketilmesi sonucu önemli sağlık problemlerinin ortaya çıktığı bildirilmiştir
(Schmale ve Munkvold, 2009). Mikotoksinlerin insanlara ulaşmasında temel yol;
mikotoksinle bulaşık yemi tüketen hayvanlardan elde edilen gıdaların
tüketilmesidir.

Süt üretimi

için

kullanılan

hayvanların

mikotoksinlere

maruziyeti ve bu toksinlerin aktif metabolitlerini içeren maddelerin süt
ürünlerine geçişi insan sağlığı için önemli bir risktir. Yem maddelerinin
mikotoksinler ile kontaminasyonu hayvan besleme alanında endişe duyulan bir
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konudur. Ayrıca iklim değişiklikleri etkisi de mikotoksin kontaminasyon riskini
arttıran faktörlerdendir (Fink, 2008). Bunun yanında toksik etkiye sahip
sporların inhalasyonu, deri ile direkt teması, anneden kordon aracılığıyla fetüse
ve emzirme yoluyla bebeğe geçişler de görülmektedir (Deligöz ve Bilge, 2017).
Gıdaların mikotoksinlerle kontaminasyon düzeylerinde; iklim koşulları, besin
türü ve coğrafi şartlara bağlı olarak yıldan yıla, mevsimlere göre farklılıklar
görülebilmektedir (Girgin vd., 2001).
2.2.4. Mikotoksinlerin sağlık üzerine etkileri
Mikotoksinler canlılarda hedef organ veya etki mekanizmalarına göre bir takım
etkiler oluştururlar. Bunlardan karaciğer üzerine etkili olanlara "hepatotoksik",
böbreklerde toksik etki yapanlar "nefrotoksik", deri üzerinde etkisini
gösterenler "dermatotoksik", sinir sistemi üzerine etkili olanlar "nörotoksik",
bağışıklık sistemi üzerinde etkisini gösterenler "immunotoksik" olarak
adlandırılırlar. Bu etkilerinin dışında; kanserojenik, teratojenik, mutajenik ve
östrojenik etkileri de bulunmaktadır. Mikotoksinlere karşı en hassas organ
karaciğerdir. Bu sebeple mikotoksinlerin büyük bir çoğunluğu hepatotoksik
etkiye sahiptir (Tiryaki vd., 2011). Mikotoksinlerin Uluslararası Kanser
Araştırma Ajansına (IARC) göre yapılan sınıflandırılması Çizelge 2.7.’de
sunulmuştur.
Çizelge 2.7. Mikotoksinlerin IARC'ye göre sınıflandırılması (Ostry vd., 2017)
AF’ler (B1, B2, G1, G2, M1)
Okratoksin A
Fumonisin B1, B2
Patulin
Trikotesen T-2
Zearalenon

Grup 1

Bilinen insan kanserojeni

Grup 2B

İnsanlarda karsinojen olma ihtimali
olan

Grup3

İnsanlarda
kanserojen
sınıflandırılmayanlar

olarak

2.2.5. Okratoksinler
Okratoksinler, Aspergillus ve Penicillium cinsi mantarlar tarafından oluşturulan
ve A, B, C ve D olarak dört ayrı grubu bulunan önemli bir mikotoksin grubudur
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(Öksüztepe ve Erkan, 2016). Okratoksin A; tahıl, fındık, kakao, bakliyat, baharat
ve kuru üzümde bulunabilen bir mikotoksindir (Varga, 2006). Okratoksinler
1960'lı yıllarda Güney Afrika'da, mantarlar tarafından oluşturulan yeni
metabolitlerin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen bir laboratuvar
araştırması sırasında keşfedilmiştir. OTA ilk olarak şarapta bulunmuştur
(Zimmerli ve Dick, 1996). Üzüm kaynaklı çeşitli gıdalarda da daha sonra OTA’ya
rastlanmıştır. Çeşitli ortam şartlarında örneğin pH, sıcaklık, yüzey ve nem gibi
üreyebilmeleri sebebiyle doğada yaygın olarak bulunmaktadır (Turner vd.,
2009). Bu toksin Aspergillus ochraceus'dan izole edilebildiği için "Okratoksin"
olarak adlandırılmıştır (Şen ve Nas, 2010). Okratoksinleri sentezleyen
mantarlar çok düşük sıcaklıklarda bile toksin üretebilme özelliğine sahip
olduklarından özellikle soğuk iklime sahip kuzey ülkelerinde üretilen tarım
ürünleri ve yemlerde okratoksin kontaminasyonu sık görülen bir problemdir
(Kaya, 2002). Okratoksinler içinde en yaygın bulunan ve en toksik olan
Okratoksin A’nın üremesi için ideal koşullar 30°C’nin altı ve %80 nemdir (Oruç,
2005; İpçak ve Alçiçek, 2013). Okratoksin A’nın hayvanlarda nefrotoksik,
hepatotoksik ve teratojenik özelliklere sahip olduğu bilinmektedir (Pattono vd.,
2013). Okratoksinlerin en yaygın bulunduğu yem ve gıda ürünleri; buğday,
mısır, arpa, yulaf, çavdar gibi tahıl ürünleri, incir, fasulye, kabuklu yemişler,
kuru üzüm, baharatlar, kahve, şifalı bitkiler, bira, bitki çayları, greyfurt suyu ve
hayvansal ürünlerdir (Öksüztepe ve Erkan, 2016). Besinlerle alınan bu toksinler
sindirim kanalından emildikten sonra kana karışarak öncelikle böbreklerde
birikir, daha düşük miktarlarda da karaciğer, kas ve yağ gibi dokularda da
bulunabilir (Creppy, 2002). IARC tarafından Okratoksin A, 2B karsinojen olarak
gruplandırılmıştır (Ostry vd., 2017).
Çizelge 2.8. Gıdalara göre OTA' dan sorumlu türler
Gıda
Tahıllar
Kahve, Baharat
Üzüm, şarap
Et, peynir
İncir

Sorumlu türler
Kaynak
P.verrucosum
Lund ve Frisvad, 2003
A.ochraceus,
A.niger, Bucheli
ve
A.carbonrius
Taniwaki,2002
A.niger, A.carbonarius
Battilani ve Pietri,2002
P.nordicum
Larsen vd., 2001
A.alliaceus
Bayman vd.,2002
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2.2.6. Okratoksin A' nın Etkileri
Okratoksin A'nın her ne kadar immunotoksik, teratojenik ve karsinojenik
etkileri tespit edilmiş olsa da nefrotoksik etkili bir toksindir (Kuiper-Goodman,
1996; JECFA, 2001; EC, 2002). OTA, IARC tarafından grup 2B, muhtemel insan
kanser etkeni olarak sınıflandırmıştır. Olası zararlı etkilerinde dolayı OTA’nın
önemi, dünya çapında giderek artmaktadır. OTA’nın şaraplarda ilk olarak
tespitinden sonra birçok çeşitli gıdalarda da değişen oranlarda OTA’ya
rastlanmıştır. Ülkemizde çeşitli gıdalara ait limit değerler Türk Gıda
Kodeksi’nde (TGK) belirtilmiştir. OTA ile kontamine hayvansal kökenli gıdaların
tüketimine bağlı olarak şekillenen bir halk sağlığı riski de bulunabilir. Bu
nedenle et, süt, kan ve ilgili gıdalara ilişkin durumun incelenmesi gerekir
(Duarte vd., 2012). Düşük oranda OTA içeren yemlerle beslenen domuz ve
piliçlerden elde edilen gıdalarda ‘carry over’ şeklinde OTA’ya rastlanmıştır
(Micco vd., 1987). OTA sağlam bir moleküldür ve gıdalara uygulanan
işlemlerden sonra bile değişmeden kalabilir (Schiavone vd., 2008).
2.2.7. Okratoksinler ile ilgili yasal düzenlemeler
Avrupa Komisyonu, et ve diğer hayvansal kökenli gıdalar için izin verilen
maksimum bir OTA limiti belirlememiştir. Ancak bazı ülkeler Danimarka
(domuz böbreği: 10 μg/kg), Estonya (Domuz karaciğeri: 10 μg/kg), Romanya
(Domuz böbreği, karaciğeri ve eti: 5 μg/kg), Slovakya (et ve süt: 5 μg/kg)
şeklinde belirlemiştir. OTA’nın hayvansal gıdalarda varlığına yönelik etkili
çalışmaların yapılması gerekmektedir (Duarte vd., 2010). Çeşitli gıdalarda OTA
varlığına yönelik Avrupa Komisyonu düzenlemesi Çizelge 2.9.’da verilmiştir.
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Çizelge 2.9. Çeşitli Tip Gıdalarda Okratoksin A varlığı limit değerleri (EC,2006)
Okratoksin A
İşlenmemiş Tahıllar
Tahıldan elde edilen tüm ürünler (doğrudan
tüketime sunulan tahıllar ve işlenmiş tahıl
ürünleri dahil)
Kurutulmuş asma meyveleri (kuşüzümü, kuru
üzüm ve çekirdeksiz üzüm dahil)
Kavrulmuş kahve çekirdeği ve öğütülmüş kahve
Kahve ekstraktı, çözünebilir kahve ekstraktı veya
çözünebilir kahve
Şarap (köpüklü şarap/şampanya dahil, likör
şarapları ve hacmen alkol miktarı en az %15 olan
şaraplar hariç) ve meyve şarapları
Aromatize şarap, aromatize şarap bazlı içki ve
aromatize kokteyli
Üzüm suyu, üzüm suyu konsantresi, üzüm nektari
ile doğrudan tüketime sunulan üzüm şırası ve
üzüm şırası konsantresi
Bebek ve küçük çoçuk ek gıdaları
Bebekler için özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar
Baharatlar
Meyan kökü, bitki özü içerikli infüzyon gıdalar
Şekerleme ve içeceklerde kullanılan meyan kökü
ekstraktı

Maksimum Limit (µg/kg)
5,0
3,0
10,0
2,0
10,0
2,0
2,0
2,0
0,5
0,5
15,0
20,0
80,0

2.2.8. Mikotoksinden korunma ve kontrol
Mikotoksinlerin süt ve süt ürünlerinde varlığının engellenmesinde toksin
üretiminin önlenmesi veya toksinlerin inaktivasyonu gibi farklı stratejiler
uygulanabilir. Koruyucu önlemlerin uygulanması sonucunda bile tam korunma
sağlanamayabilir. Sütte mikotoksin üretiminin önüne geçilmesi için ürün işlem
basamakları

ve

muhafaza

da

hijyen

kurallarına

uyulması

gereklidir

(Benkerroum, 2016).
Koruyucu önlemler ile birlikte bazı fiziksel, biyolojik ve kimyasal metotlar
kullanarak gıdalarda mikotoksin inaktivasyonu sağlanabilir. Süt ürünleri
üretiminde pastörizasyon mikotoksin üretme yeteneğine sahip mayaların
ortadan kaldırılmasında etkilidir (Prandini vd., 2009). Süt ve süt ürünlerinde
meydana gelen AFM1’in ısıl işlem uygulamasına dirençli olduğunu bildiren
çalışmalar da bulunmaktadır (Ashiq, 2015). Laktik asit bakterileri süt ve süt
ürünlerinde probiyotik ve starter kültür olarak kullanılmaktadır. Bu bakterilerin
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AFB1

gibi

mikotoksinlere

bağlanarak

emilimini

sınırlandırma

özelliği

olabileceğine yönelik çalışmalar bildirilmiştir (Dalie vd., 2010). Bakteri, maya ve
küflerden bazıları enzimatik ve diğer etkileri ile mikotoksinleri inaktive
edebilmektedir (Bata ve Lasztity, 1999; Varga ve Toth, 2005). Saccharomyces
cerevisiae’nin OTA, fumonisin B1 (FB1) ve fumonisin B2 (FB2)’yi arpa
fermentasyonu sırasında büyük oranda inaktive ettiği bildirilmiştir (Scott vd.,
1995).
2.2.9. Okratoksin A ile ilgili çalışmalar
İsveç' de yapılan bir çalışmada Breitholtz vd., (1993), 36 inek sütü ve 40 insan
sütü örneğinde OTA miktarı sıvı kromatografisi ile tespit edilmiştir. 5 (%14)
inek sütü örneğinde OTA miktarı 10- 40 ng/L değerleri arasında bulunmuştur.
İnsan sütünde de 23 (%58) örnekte aynı değer aralarında Okratoksin A tespit
edilmiştir (Breitholtz vd., 1993).
Valenta ve Goll (1996) tarafından yapılan çalışmada Almanya'nın kuzey
bölgelerinden toplanan 121 inek sütü örneğinde OTA miktarı Hem HPLC hem de
ELISA yöntemi ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Fakat iki yöntem sonucunda da
örneklerde OTA varlığına rastlanmamıştır (Valenta ve Goll, 1996).
Fransa' da Boudra vd. (2007) tarafından yapılan araştırmada 264 çiğ inek sütü
örneği incelenmiştir. 3 örnekte, 5 ile 8 ng/L arasında değişen değerlerde OTA
tespit edilmiştir (Boundra vd., 2007).
Burdur’daki süt işletmelerinden toplanan 35 çiğ süt örneği, marketlerden
toplanan 35 pastörize süt örneği ve 35 UHT süt örneği olmak üzere toplam 105
adet süt örneğinin OTA miktarı Elisa yöntemi ile Türkoğlu (2018), tarafından
yapılan çalışmada; tespit edilmiştir. Çalışmada çiğ süt örneklerinin ortalaması
137±57 ng/L; pastörize süt örneklerinin ortalaması 135±8 ng/L ve UHT süt
örneklerinin ortalaması 85±4 ng/L bulunmuştur (Türkoğlu, 2018).
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Diğer bir çalışmada; Burdur bölgesinde bulunan süt toplama tanklarından
toplanan 40 süt örneğinde OTA varlığı ELISA yöntemi kullanılarak
belirlenmiştir. Süt toplama tanklarından alınan 40 inek süt örneğinde 2-270
ng/L aralığında OTA bulunmuştur (Keyvan vd., 2018)
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3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Materyal
Bu çalışmada, Ağustos 2020 ve Mart 2021tarihlerinde olmak üzere iki dönem
Isparta pazarlarında satılan 18 çiğ süt örneği, marketlerden toplanan 18
pastörize süt örneği ve 28 UHT süt örneği olmak üzere toplam 64 adet süt
örneği materyal olarak kullanıldı. Örnekler pH, kuru madde (%), yağ oranı (%)
ve kül miktarı (%) gibi bazı kalite özellikleri açısından ve okratoksin A (µg/l)
miktarı bakımından incelenmiştir. Analiz amacıyla soğuk zincir altında
laboratuvara getirilen çiğ süt örnekleri kimyasal analizler için bekletilmeden
analize alındı. Pastörize süt ve UHT süt örnekleri +4°Clik numune dolabında
analize kadar bekletilmiştir. Okratoksin A analizi için ise örnekler analizler
yapılana kadar -18°C de bekletilmiştir.
3.1.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler
 Methanol

Merck

1.000030/ Almanya

 Fenolfitalein indikatörü

Merck 1/07227/100 ( 1 lik)/Almanya

çözeltisi
 Sodyum hidroksit çözeltisi

Merck 1.09141.1000 (0,1 N)/Almanya

 Sülfürik asit

Merck 1.00729.2500/Almanya

 Amil Alkol

Merck 1.00979.2500/Almanya

 Okratoksin A Test Kiti

Helica 961OCH01LM-96/USA

3.2. Yöntem
3.2.1. pH Analizi
Süt örneklerinden yaklaşık 50ml. behere konulmuştur. Numuneler oda
sıcaklığına gelmesinden sonra pH metrenin (WTW pH 320/Almanya)
kalibrasyonu cihaz talimatlarına göre yapılmıştır. Her bir beherin içine probun
ucu yerleştirilerek (Şekil 3.1) ölçüm sonuçları kaydedilmiştir (Oysun, 2011;
Metin, 2012, Yörükoğlu, 2019).
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Şekil 3.1. pH ölçümü
3.2.2. Yağ Analizi
Araştırmadaki süt numunelerinin yağ analizinde Gerber yöntemi uygulanmıştır.
Gerber yöntemiyle yağ tayininin ilkesi; bütirometre olarak adlandırılan özel cam
tüplerde 11 ml hacimdeki sütün, protein ve zor çözünen tuzlarını derişik
sülfürik asit ile birlikte çözündürdükten sonra, serbest hale geçen yağı santrifüj
ederek bütirometrenin üst kısmında ayırmaktır. Bu çalışmada analiz edilen süt
örnekleri, süt yağının homojen bir biçimde dağılımını sağlayacak şekilde
karıştırılmıştır. Otomatik pipet kullanılarak, asitin bütirometre boyun kısmı
ıslanmayacak ve içeride hava kabarcığı olmayacak şekilde sülfürik asitten
10±0,2 ml bütirometreye aktarılmıştır. Sonra 11 ml süt numunesi yavaş yavaş
konulmuş, üzerine 1’er ml izoamil alkol ilave edilmiştir. Muhtevayı bozmadan
bütirometrenin ağzı kapatılmış, bütirometrenin kırılmamasına veya kapağın
açılmamasına dikkat edilerek içindekiler iyice karışıncaya ve protein tamamen
parçalanıncaya kadar (beyaz partikül kalmayıncaya kadar) alt üst edilerek iyice
karıştırılmıştır. Vakit geçirmeden bütirometre gerber santrifüje (Micro
II/Almanya) yerleştirilerek, santrifüj 2 dakika içinde 350 ±50 g relatif merkezi
hızlanma

sağlayacak

bir

hıza

ayarlanmıştır

ve

4

dakika

süreyle

santrifüjlenmiştir. Sonra bütirometre santrifüjden çıkarılırılarak ve gerektiğinde
kapak yağ kulununun skala üzerine gelmesi için ayarlanmıştır. Bütirometre,
kapak aşağı doğru gelecek şekilde 65±2°C 'da ayarlı su banyosuna 3 dakikadan
az olmamak ve 10 dakikadan fazla olmamak üzere ve suyun seviyesi yağ
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kolonunun seviyesinden yukarıda olmasına dikkat edilerek yerleştirilmiştir.
Bütirometre su banyosundan çıkarılarak, lastik tıkaç daha fazla bastırılarak
veya hafifçe gevşetilerek yağ kulununun alt kısmının işaret çizgisinin üst
kenarına gelmesi için ayarlanmıştır. Şekil 3.2. görüldüğü gibi yağ kolununun
altına gelen değer kaydedilmiştir (Anonim, 1990; Kurdal vd., 2011, Uluçay,
2016).

Şekil 3.2. Yağ analizi
3.2.3. Kuru madde analizi
Bu analiz için, şekil 3.3' te görülmekte olan otomatik nem tayin cihazi (Sartorius
MA 150/ Almanya) kullanılmıştır Üretici tarafından belirtilen talimatlara uygun
olarak cihazın sıcaklığı 100°C ayarlanmıştır. Öncelikle alüminyum tartım
kabının nem tayinine etkisini en aza indirmek için tartım kabının nemi
uzaklaştırılmıştır.

Ardından

darası

alınarak

yaklaşık

2

ml

numune

yerleştirilmiştir ve program çalıştırılmıştır. Şekil 3.4' teki gösterildiği gibi
numune sonuçları kaydedilmiştir (Ateş, 2015; Yörükoğlu, 2019).
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Şekil 3.3. Nem tayin cihazı

Şekil 3.4. Nem tayini
3.2.4. Kül miktarı analizi
İlk önce porselen krozeleri sabit tartıma getirmek için 550°C kül fırınında
(Protherm Furnaces Eco110/9/İtalya) 1 saat tutulmustur. Ardından desikatöre
alınarak soğuması beklenip, terazi (Percisa XB 220/A/İsviçre) de tartılarak
kaydedilmiştir. Tekrar fırına yerleştirilip, 1 saat kadar daha tutulduktan sonra
desikatöre alınmıştır. Soğuduktan sonra tekrar tartılmışır ve iki tartım Daha
sonra krarasındaki fark tespit edilmiştir. İki tartım arasındaki fark 0,001 küçük
ise sabit tartıma geldiği kabul edilip krozelerin daraları kaydedilmiştir (M1)
(Şekil 3.5). Daha sonra numuneden yaklaşık 4g örnek krozeye tartılarak
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alınmıştır. Krozeler yaklaşık 4 saat-110 °C’de etüvde bekletilmiştir. Böylece
örneğin yavaş yavaş kuruması sağlanmıştır. Şekil 3.6' daki fırında krozeler
yaklaşık 5-6 saat 550°C’ de yakılmıştır. Yanma tamamen gerçekleştiğinde Şekil
3.7' de görüldüğü gibi krozeler desikatöre alınarak oda sıcaklığına gelene kadar
bekletilmiş ve yeniden tartılmıştır (M2) (Uluçay, 2016; Özdemir, 2019).
%Kül = [ (M2-M1) / m ] x 100

(3.1)

M2 = Yakmadan sonraki kroze ve kül ağırlığı
M1 = Sabit tartıma getirilen krozenin ağırlığı
m = Alınan örnek ağırlığı

Şekil 3.5. Kül tayini için krozeler

Şekil 3.6. Kül fırını
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Şekil 3.7. Kroze görüntüsü
3.2.5. Okratoksin A analizi
3.2.5.1. Süt örneklerinin Okratoksin A analizi için hazırlanması
Süt örneği 250 μl olarak eppondorf tüpüne alındı ve üzerine 750 μl metanol
ilave edilmiştir. Karışım oda ısısında 5 dk. süre ile inkübe edilmiştir. Daha sonra
mikro santrifüj (Onilab/D1008/Cin) ile santrifüj yapılmıştır ve sıvı kısım analiz
amacıyla kullanılmıştır.
3.2.5.2. Okratoksin A ELISA analizi
Okratoksin A analizi için ise Ochratoxin A Serum/Milk ELISA (Helica,
961OCH01LM-96 ) test kiti kullanılmıştır ve analiz üretici direktiflerine göre
yapılmıştır. Örnekler ve kit içindeki reaktifler oda sıcaklığına getirilmiştir.
Yıkama solüsyonu için kit içerisinden çıkan fosfat tamponlu salin (PBS) paketi
erlene aktarılarak 1lt distile su eklenmiştir. Standartlar ve örneklerin sayısı
kadar karıştırma kuyucuğu pleytte yerleştirildi ve 200 µl örnek dilüsyon sıvısı
her bir kuyucuğa mikropipet ile konulmuştur. Örneklerin ve standartların şekil
3.8'de görüldüğü gibi yeri kaydedilmiştir.
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Şekil 3.8. OTA analizi için numunelerin hazırlanması
Konulan dilüsyon sıvısı üzerine 100 µl farklı konsantrasyondaki standartlardan
ve örneklerden eklenmiştir. En az 3 defa olmak üzere mikropipet ile çekip
bırakılarak karıştırılması sağlanmıştır. Herbir kuyucuktaki standarttan ve
örnekten 100ul alınarak antibodi kaplı kuyucuklara trasnfer edilmiştir. 30
dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır.
Ardından şekil 3.9' daki ELX-50 cihazi (Biotek ELX-50/ USA) kullanılarak
yıkama yapılmıştır. Kuyucuklarda kalan sıvı tamamen uzaklaştırıldıktan sonra
kuyucuklara 100 µl konjugat eklenmiştir. Pleytlerin kapakları kapatılarak 30
dakika oda sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır.

Şekil 3.9. Okratoksin A analizinde yıkama
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İnkübasyon sonrasi tekrar, hazırlanan yıkama solüsyonu ve ELX -50 cihazi ile
yıkama yapılmıştır. 100 µl substrat eklenmiştir ve 10 dakika pleytin kapağı
kapatılarak inkübasyona bırakılmıştır. 10 dakikanın ardından her bir kuyucuğa
100 µl stop sıvısı eklenmiştir. ELX-800 cihazı (Biotek ELX-800/ USA)
kullanılarak 450 nm dalga boyunda okuma yapılmıştı. Şekil 3.10' da ekranda
görülen sonuçlar kaydedilmiştir (Türkoğlu, 2018; Keyvan vd., 2018).

Şekil 3.10. Okratoksin A analizinde sonuçların okunması
3.2.6. İstatistiksel analizler
Analiz sonuçlarının istatistiki olarak değerlendirilmesinde SPSS 26.0 (IBM SPSS
Statics Version 26.0, Chicago, 2019) paket programı kullanılarak varyans
analizleri yapılmıştır. Sütün türüne göre her bir kalite parametresi üzerine
mevsimin etkisini incelemek için SPSS iki örneklem T- testi uygulanmıştır (Önal,
2005; Gayretli, 2013).
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
4.1. Çiğ Süt Analiz Sonuçları
4.1.1. Çiğ süt pH analiz sonuçları
Toplanan çiğ süt örneklerinin ölçülen pH değerleri mevsimlere göre Çizelge 4.1'
de yer almaktadır.
Çizelge 4.1. Çiğ süt pH değerleri
Örnek No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
Genel Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
P Değeri

Yaz
6,19
5,60
5,78
6,27
6,14
6,14
6,63
5,91
6,23
6,10±0,100
0,301
5,60
6,63
6,34±0,077
0,328
5,60
6,68
0,001*

*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).
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Kış
6,68
6,66
6,63
6,58
6,59
6,45
6,59
6,50
6,58
6,58±0,024
0,073
6,45
6,68

Çiğ sütte mevsime göre pH ortalamalarındaki değişim grafiği Şekil 4.1' de
gösterilmiştir.

pH

6,7
6,6
6,5
6,4
6,3
6,2
6,1
6
5,9
5,8
Yaz

Kış

Şekil 4.1. Çiğ sütte mevsime göre pH ortalamaları
Çiğ süt verileri incelendiğinde; yazın toplanan 9 adet süt örneğinin ortalaması
6,10, kışın toplanan 9 adet çiğ süt örneğinin ortalamasının 6,58 olarak tespit
edilmiştir. Kışın toplanan sütlerin pH ortalamalarının, yazın toplanan sütlerin
pH ortalamasından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Genel ortalama pH değeri için 6.34±0.077’dir. Çiğ süt için Türk Gıda Kodeksi Çiğ
ve İçme Sütü tebliğinde pH için herhangi bir limit belirtilmemiştir. Ancak bazı
kaynaklarda sağlıklı bir inekten sağılan sütün pH değerinin 6,6- 6,8 arasında
olması gerektiği belirtilmiştir (Kurt vd., 2012; Şanlı, 2019). Genel ortalama
değeri yeni sağılan inek sütünün pH değerine göre daha düşüktür. Yazın
toplanan çiğ sütlerin ortalamasını bu değerlerle kıyasladığımızda daha asidik
yapıda olduğu söylenebilir. İncelenen 18 numuneden en düşük pH değeri 5,60
ve en yüksek pH değeri 6,68 tespit edilmiştir.
Uygulanan iki ortalamanın arasındaki önemlilik testine (t-test) göre; çiğ süt pH
değeri kış ortalaması (ortalama= 6,58), yaz ortalamasına (ortalama= 6,10) göre
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.
Özrenk ve İnci (2008), inek sütünün kompozisyonu üzerine mevsimsel
değişimin etkisi konulu çalışmalarında, mevsimin YKM ve pH üzerine etkisini
önemsiz bulmuştur. Çalışmada ortalama pH 6.50±0.339 olarak belirlemiştir
(Özrenk ve İnci, 2008).
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Ceylan vd., (2013) yapılan çalışmada farklı mevsimlerde elde edilen inek
sütlerinde pH seviyelerini 6.70- 6.76 arasında belirlenmiş olup, kış, ilkbahar, yaz
ve sonbahar mevsimlerinde belirlenen pH değerleri arasında farklılık
bulmamıştır. Araştırmacılar ayrıca pH değerlerinin peynir üretimi için uygun
olduğunu bildirmişlerdir (Ceylan vd., 2013).
Adıyaman ilinde Turan vd. (2014) tarafından yapılan çalışma Ekim ayında pH
değeri 6,54±0,09; Şubat ayında 6,57±0,011 bulmuştur. Ekim ayında istatiki
olarak daha yüksek bulmuştur. Bu çalışmadaki sonuçları bizim çalışmamız ile
paralellik göstermektedir (Turan vd., 2014).
Tuncer (2015), çalışmasında farklı mevsimlerde toplanan sütlerde belirlenen
pH değerlerini istatistilsel olarak p≤ 0,001 düzeyinde farklı bulmuştur. Yaz
mevsimi 6,38±0,016 değeri ile en düşük pH değerine sahip iken, kış mevsimi
6,54±0,012 ile en yüksek değere sahiptir. Bu çalışmadaki sonuçlar da
bulgularımızı desteklemektedir (Tuncer, 2015).
pH çiğ sütte önemli kalite parametrelerinden biridir. Sağılan çiğ sütün işletmeye
gelene kadar hızlı soğutulmaz ise sıcaklığı yükselmeye başlar. Bakteri
yoğunluğuna bağlı olarak pH değeri düşmeye başlar ve bir müddet sonra sütte
kesilme problemi görülebilir. Bu çalışmadan çıkan sonuca göre de yaz
mevsiminde sıcaklığın etkisi ile pH değerlerinin düştüğü düşünülmektedir. pH
değeri özellikle hava sıcaklığının arttığı dönemlerde takip edilmesi gereken
daha önemli bir kalite parametresi olmalıdır.
4.1.2. Çiğ süt yağ miktarı
Çiğ süt örneklerinin analizi sonucu elde edilen süt yağı miktarları Çizelge 4.2' de
gösterilmiştir.
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Çizelge 4.2. Çiğ süt yağ miktarları (%)
Örnek No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
Genel Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
P Değeri

Yaz (%)
2,8
1,4
1,1
2,5
1,9
3,2
1,0
2,5
2,6
2,11±0,264
0,791
1,0
3,2
2,41±0,173
0,734
1,0
3,6
0,088

Kış (%)
2,5
2,5
2,5
3,6
2
2,1
3,2
2,2
3,2
2,70±0,189
0,568
2,0
3,6

*Ortalamalar arası fark önemli değildir.(p>0,05).
Yaz mevsiminde ve kış mevsiminde elde edilen sonuçların ortalaması ise Şekil
4.2' de yer almaktadır.

3
2,5
Yağ miktarı (%)

2
1,5
1
0,5
0
Yaz

Kış

Şekil 4.2. Çiğ sütte mevsime göre yağ miktarı ortalamaları (%)
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Yüzde yağ oranları miktarları bakımından; yazın mevsiminde toplanan 9 adet
süt örneğinin yağ ortalaması %2,11; kışın toplanan 9 adet çiğ süt örneğinin yağ
ortalamasının ise %2,70 olarak tespit edilmiştir. Yazın toplanan sütlerin
ortalama yağ miktarı kışın toplanan sütlerin yağ ortalamasından daha düşük
olduğu görülmüştür. İnek sütü standartı TS 1018 çiğ inek sütün yağ oranını en
az %3,5 olması gerektiğini belirtmiştir (Anonim, 2002). Ancak bu standart 2020
yılında değiştirilmiş ve yağ oranları için bu limit kaldırılmıştır. Standartta
kaldırılan bu limit yerine çiğ süttler, yağ oranlarına göre sınıf A, sınıf B ve sınıf C
olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Yağ oranları Ekim -Mart aylarıda Sınıf A için
3,6 ve üzeri, Sınıf B için 3,3 ≤ yağ değeri ≤ 3,6, Sınıf C için yağ değeri ≤ 3,3 olarak
belirlenmiştir. Nisan -Eylül ayları arasında ise yağ değerleri Sınıf A 3,5 ve üzeri,
Sınıf B 3,2 ≤ yağ değerleri ≤ 3,5, Sınıf C yağ değeri ≤3,2 olarak sütler sınıflara
ayrılmıştır

(Anonim,

2020).

Bu

değerlerle

elde

ettiğimiz

verileri

kıyasladığımızda kış mevsiminde toplanan 9 süt örneğinin 6 tanesi ( %66, 67)
Sınıf C'nin, 2 tanesi sınıf B' nin (%22, 22) ve 1 tanesi ( %1, 11) Sınıf A' nın
sınırları içerisindedir. Yaz mevsimindeki sütleri kıyasladığımızda ise 8 tanesi (
%88, 89) Sınıf C' de, 1 tanesi ( %11, 11) Sınıf B olarak bulunmuştur.
Yağ miktarı genel ortalaması %2,41±0,173’tür. İncelenen 18 numuneden en
düşük yağ miktarı %1,0 ve en yüksek %3,6 tespit edilmiştir. Mevsim
ortalamaları farkı p˃ 0,05 olasılık düzeyinde önemli değildir.
Juarez ve Castro (1978), süt yağı oranının mevsimlere bağlı olarak varyasyon
gösterdiği saptamış ve süt yağı miktarının mera döneminin başlamasıyla
birlikte yani ilkbahar aylarında azalmaya başladığı bildirmiştir (Juarez ve
Castro, 1978).
2001 yılında Umpaphol vd, tarafından yapılan çalışmada; 1993-1999
döneminde kışın 374 inek sütü örneği, yazın ise 361 inek sütü örneği
incelendiğinde ortalama yağ miktarlarında istatistiksel olarak fark bulamamıştır
(Umpaphol vd., 2001).
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Tekirdağ'da bir süt işletmesinde, Çoşkun vd., (2014) bir yıl boyunca günlük
olarak toplanan sütlerde rutin olarak yapılan analizlerden faydalanmıştır. Yağ
oranını en çok kış mevsiminde %4,07±0,013 olarak, yaz mevsiminde
%3,67±0,023 bulmuştur. Sonuç bizim çalışmamızı desteklemektedir (Çoşkun
vd., 2014).
Şen vd. (2014), yaptıkları çalışmada, süt yağı oranını kış mevsiminde yüksek,
yaz mevsiminde ise düşük değerlerde bulmuştur. Bu sonuçta bizim
sonucumuzla paralellik göstermektedir (Şen vd., 2014).
2015 yılında Yalçın vd., tarafından yapılan çalışmada da yağ oranının kışın
artığı, yazın ise azaldığı bildirmiştir (Yalçın vd.,2015).
Tuncer (2015) yılında yaptığı çalışmada örnek alma mevsime bağlı olarak yağ
oranları arasındaki farklığı istatistiksel olarak p<0,001 düzeyinde önemli
bulmuştur. En yüksek yağ oranı kış ve ilkbahar, en düşük ise sonbahar ve yaz
mevsimlerinde tespit etmiştir (Tuncer,2015).
Çalışmamızda kış ortalaması yağ miktarı, yaz ortalamasında daha yüksektir ve
bu sonuç kışın yağ oranının daha yüksek olduğunu bildiren Özrenk ve İnci
(2008), Yıldırım ve Çimen (2009), Gayretli (2013), Karakoç vd. (2013) ile
uyumlu bulunmuştur. Yaylak vd. (2007) İzmir ilinde yaptıkları çalışmalarında
en yüksek yağ oranını Aralık ayında tespit etmiş olup bizim çalışmamız ile
uyumlu bulunmuştur.
Kış mevsiminde yağ ortalamasındaki yükseklikte, beslenmenin etkili olduğu
düşünülmektedir. Hayvanlar yazın daha çok su oranı yüksek fakat karbonhidrat
ve kuru madde oranı düşük olan kaba yemler ile beslenmektedir. Yeterli
miktarda kaba yem ile beslenmeyen hayvanlarda rumendeki asetik asit üretimi
düşeceğinden, sütteki yağ oranı da düşücektir. Bu süt yağı depresyonu olarak
adlandırılmaktadır (Cronje, 2000). Aynı zamanda sütteki yağ oranı sıcaklık
artışı ile ters orantılıdır. Özellikle yüksek sıcaklığın yanı sıra bağıl nem oranı da
yüksek olduğunda hayvanın sütünde yağ oranında azalmalar meydana
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gelebilmektedir (Metin, 2003). ). Hayvan ırkının yanı sıra hayvana yedirilen
yemlerin kimyasal bileşimi, kaba/kesif yem oranı, yemdeki su düzeyi ve yemin
öğütülme şekli süt yağını önemli düzeyde etkilemektedir (Alçiçek, 1995;
Şekerden ve Özkütük, 1995).
4.1.3. Çiğ süt kuru madde miktarı
Toplanan 18 adet çiğ süt örneğinin kuru madde miktarlarına Çizelge 4.3'te yer
verilmiştir. Şekil 4.3'te de mevsimin etkisini ortaya koyan grafik yer almaktadır.
Çizelge 4.3. Çiğ süt kuru madde miktarları (%)
Örnek No

Yaz (%)

Kış (%)

1
10,54
2
13,43
3
13,25
4
10,73
5
13,88
6
10,22
7
13,65
8
13,57
9
10,65
Ortalama
12,21±0,536
Standartsapma
1,607
Min.Değer
10,22
Max.Değer
13,88
Genel Ortalama
12,02±0,307
Standartsapma
1,302
Min.Değer
10,22
Max.Değer
13,88
P Değeri
0,538*
*Ortalamalar arası fark önemli değildir (p>0,05).

40

13,31
10,47
11,56
12,48
12,06
10,58
12,75
11,98
11,17
11,82±0,322
0,965
10,47
13,31

12,3
12,2
12,1
12
KM (%)

11,9
11,8
11,7
11,6
Yaz

Kış

Şekil 4.3. Çiğ sütte mevsime göre kuru madde miktarı ortalamaları (%)
Yazın ve kışın toplanan süt örnekleri kuru madde miktarları bakımından
incelendiğinde; yaz mevsiminde toplanan 9 adet süt örneğinin kuru madde
miktarlarının ortalaması %12,21; kışın toplanan 9 adet çiğ süt örneğinin kuru
madde miktarları ortalamasının ise %11,82 olarak tespit edilmiştir. Yazın ve
kışın toplanan sütlerin ortalama kuru madde miktarlarının yaklaşık değerlerde
olduğu görülmüştür. İncelenen 18 numuneden en düşük kuru madde miktarı
%10,22 ve en yüksek %13,88 olarak tespit edilmiştir. İki mevsim
ortalamalarının p> 0,05 düzeyinde istatistiksel olarak önemli değildir.
Gönç ve Tanülkü (2001), sütte kuru madde miktarının beslemenin önemli
derecede etkisi altında olduğu, genellikle sonbahar ve kış mevsiminde arttığı,
ilkbahar ve yaza doğru ise azaldığı bildirmiştir. Farklı bölge ve mevsimlerin
sütün kuru maddesindeki değişimleri belirlemek için yaptığı araştırmada kış
aylarında gelen sütlerin kuru madde miktarının ortalamasını %11.44 olarak
belirlemiştir (Gönç ve Tanülkü, 2001).
Gayretli (2013)’de süt yağsız kuru madde değerlerinin mevsimlere göre
karşılaştırılmasında, süt YKM ortalamaları bakımından en yüksek değerlere yaz
ve sonbahar aylarında ulaşıldığı, en düşük ortalamaların ise ilkbahar ayında
elde edilen sütlere ait olduğunu belirtmiştir. Ekim ayında en yüksek noktada
iken bu oranların Mart ve Nisan ayında en düşük seviyede olduğunu bildirmiştir
(Gayretli, 2013).
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Çoşkun vd.(2014), çalışmasında yağsız kuru madde oranı kış mevsiminde
%9,14±0,007; yaz mevsiminde %9,03±0 ,023 değerlerini bulmuştur. Bizim
çalışmamızdaki gibi birbirine yakın değerler tespit edilmiştir.
Tuncer (2015), yaptığı çalışmada, mevsime bağlı olarak yağsız kuru madde
değerleri arasında farkı bizim çalışmamızdaki gibi istatistiksel olarak önemsiz
bulmuştur.
Yağsız kuru madde değerleri incelendiğinde yaz mevsiminde yağsız kuru madde
miktarındaki artışın temelinde beslenmenin etkili olduğu düşünülmektedir.
Daha önce yağ miktarlarını incelediğimizde yazın yağ miktarının beslenmenin
etkisi ile azaldığını belirtilmiştik. Azalan yağ miktarlarının yağsız kuru madde
miktarlarında artışa sebep olmuş olduğu düşünülmektedir.
4.1.4. Çiğ süt kül miktarı
Çiğ süt örneklerine ait kül miktarları Çizelge 4.4' te yer almaktadır.
Çizelge 4.4. Çiğ süt kül miktarları (%)
Örnek No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
Genel Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
P Değeri

Yaz (%)
0,74
0,66
0,65
0,69
0,74
0,82
0,74
0,60
0,77
0,71±0,023
0,070
0,60
0,82
0,66±0,019
0,080
0,52
0,82
0,002
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Kış (%)
0,68
0,56
0,52
0,67
0,57
0,61
0,63
0,62
0,58
0,60±0,016
0,049
0,52
0,67

Şekil 4.4' te ise mevsim değişikliğinin ortalama kül miktarına etkisi gösterilmeye
çalışılmıştır.
0,72
0,7
0,68
0,66
Kül Miktarı (%)

0,64
0,62
0,6
0,58
0,56
0,54
Yaz

Kış

Şekil 4.4. Çiğ sütte mevsime göre kül miktarı ortalamaları (%)
Süt örneklerinde bulunan kül miktarları değerlendirildiğinde; yaz mevsiminde
toplanan 9 adet süt örneğinin kül miktarı ortalaması %0,71, kışın toplanan 9
adet çiğ süt örneğinin kül miktarı ortalamasının ise %0,60 olarak tespit
edilmiştir. Kül miktarı genel ortalaması ise %0,66±0,019' dur. İncelenen 18
numuneden en düşük kül miktarı %0,52 ve en yüksek %0,82 olarak tespit
edilmiştir İki mevsim arasında tespit edilen ortalamaların arasındaki fark
p<0,05 olasılık düzeyinde önemlidir.
Yurt ve Uluçay (2017), analiz edilen çiğ süt örneklerinde ait kül oranları %0,31
ile %1,23 arasında, ortalamayı %0,77 ±0,17 olarak bulmuştur. Süt veren
hayvanın ırkına, laktasyon durumuna, mastitisli olup olmamasına, beslenmesine
ve mevsime göre değişmekle beraber genellikle sütte kül miktarı %0,6– 0,9
arasında değişmektedir (Yurt ve Uluçay, 2017). Kış ve yaz kül ortalamalarının
bu değerler arasında olduğu görülmektedir.
Mardin’de satışa sunulan 40 adet çiğ sütün incelemesi kül miktarının %0,61 ile
%0,83 arasında, ortalama değerin %0,72 olduğu belirlemiştir (Güngör vd.,
2020). Türkoğlu vd. (2003), çalışmasında incelenen sokak sütlerinin kül
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miktarlarının %0,42- 0,77 arasında değiştiğini, ortalama değerin %0,67
olduğunu bildirmiştir. Diler ve Baran (2014), Erzurum’da küçük ölçekli
işletmelerin süt tanklarından alınan çiğ süt örneklerinin kül miktarını ortalama
%0,78 olarak saptamıştır.
4.1.5. Çiğ süt okratoksin A miktarı
Çalışmalar sonucu 18 adet çiğ süt örneğinde belirlenen OTA miktarları Çizelge
4.5'de yer almaktadır.
Çizelge 4.5. Çiğ süt okratoksin A miktarları (ppb)
Örnek No

Yaz (ppb)

Kış (ppb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
Genel Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
P Değeri
ppb: part per billion.

0,08
0,07
0,04
0,06
0,06
0,05
0,04
0,05
0,05
0,06±0,004
0,012
0,04
0,08
0,10±0,010
0,044
0,04
0,16
0,000*

0,15
0,11
0,13
0,13
0,14
0,13
0,14
0,16
0,15
0,14±0,005
0,015
0,11
0,16

*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).
OTA miktarına mevsimsel etkiyi gözlemleyebilmek için yaz ve kış mevsimlerinin
ortalamasını gösteren grafik Şekil 4.5' te yer almaktadır
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0,16
0,14
0,12
0,1
Okratoksin A miktarı
(ppb)

0,08
0,06
0,04
0,02
0
Yaz

Kış

Şekil 4.5. Çiğ sütte mevsime göre okratoksin A miktarı ortalamaları (ppb)
OTA miktarları bakımından; yazın mevsiminde toplanan 9 adet süt örneğinin
ortalaması 0,06 ppb; kışın toplanan 9 adet çiğ süt örneğinin OTA miktarının
ortalaması 0,14 ppb olarak tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde; kışın
toplanan sütlerin ortalamasının yazın toplanan sütlerin ortalamasının yaklaşık
iki katı olduğu tespit edilmiştir. OTA miktarı genel ortalaması 0,10±0,010' tür.
İncelenen 18 numuneden en düşük değerin 0,04 ve en yüksek 0,16 olduğu
görülmüştür. Mevsimin OTA ortalamalarına etkisi p<0,05 olasılık düzeyinde
önemlidir. Slovakya süt için OTA limit değerini 5 µg/kg olarak belirlemiştir.
Tüm örneklerin değerleri incelendiğinde, 18 numunenin hiçbirinin değeri bu
değerin üzerinde değildir.
Türkoğlu (2018), yaptığı çalışmada süt örneklerinin analizi sonucunda OTA
düzeyi çiğ sütlerde ortalama 137±0,057 ng/L, olarak tespit etmiştir. OTA
hakkında sınırlı sayıda çalışma vardır ve mevsimin etkisine dair bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
İsveç’te yapılan bir çalışma inek sütünde OTA, 40 örneğin 6’ sında 0,011-0,058
µg/L arasında değişen değerlerde, 47 organik süt örneğinin 5’inde ise 0,0150,028 µg/L seviyesinde tespit etmiştir (Breitholtz, vd., 1993).
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Almanya’da, Valenta ve Goll (1996), tarafından yapılan diğer bir çalışma 121 süt
örneğinin tamamında OTA’ya rastlamamıştır. Fransa’da yapılmış bir çalışma ise
264 süt örneğinin 3’ünde 0,005-0,008 µg/L arasında OTA’ya rastlamıştır
(Valenta ve Goll, 1996).
4.2. Pastörize Süt
4.2.1. Pastörize süt pH analiz sonuçları
Isparta' da toplanan 18 adet pastörize süt örneğinin pH Çizelge 4.6' da yer
almaktadır.
Çizelge 4.6. Pastörize süt pH değerleri
Örnek No

Yaz

Kış

1
6,73
2
6,73
3
6,74
4
6,69
5
6,75
6
6,69
7
6,70
8
6,77
9
6,72
Ortalama
6,72±0,009
Standartsapma
0,027
Min.Değer
6,69
Max.Değer
6,75
Genel Ortalama
6,75±0,008
Standartsapma
0,035
Min.Değer
6,69
Max.Değer
6,81
P Değeri
0,003*
*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).

6,81
6,76
6,77
6,80
6,75
6,77
6,77
6,77
6,72
6,77±0,009
0,026
6,72
6,81

Mevsim değişiminin pastörize süt örneklerinin pH değerlerindeki etkisi şekil
4.6' da gösterilmiştir.
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6,78
6,77
6,76
6,75
pH

6,74
6,73
6,72
6,71
6,7
Yaz

Kış

Şekil 4.6. Pastörize sütte mevsime göre pH ortalamaları
Yazın toplanan 9 adet pastörize süt örneğinin ortalaması 6,72, kışın toplanan 9
adet pastörize süt örneğinin ortalamasının 6,77 olarak tespit edilmiştir. Kışın
toplanan sütlerin pH ortalaması, çiğ süt örneklerindeki olduğu gibi yazın
toplanan pastörize süt örneklerinin pH ortalamasından daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir.
Genel ortalama pH değeri 6,75±0,008’dir. Sonuç yeni sağılan inek sütünün pH
değerinin (pH=6,6-6,8) arasındadır. 18 pastörize süt numunesinde en düşük pH
değeri 6,69 ve en yüksek pH değeri 6,81 tespit edilmiştir.
18 numumenin pH verilerine mevsimim etkisini tespit etmek için uygulanan iki
ortalamanın arasındaki önemlilik testine göre; iki mevsim arasında tespit edilen
ortalamaların arasındaki fark p<0,05 olasılık düzeyinde önemlidir. Çiğ ve
pastörize sütlerin yaz ortalamaları kış ortalamalarından daha düşüktür.
4.2.2. Pastörize süt yağ miktarı
Pastörize sütte yağ miktarlarını gösteren değerler, Çizelge 4.7' de, mevsime göre
ortalama yağ miktarının değişimi Şekil 4.7' te gösterilmiştir.
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Çizelge 4.7. Pastörize süt yağ miktarları (%)
Örnek No

Yaz (%)

Kış (%)

1
3,10
2
3,20
3
3,10
4
3,00
5
3,10
6
3,10
7
3,00
8
3,20
9
3,50
Ortalama
3,14±0,050
Standartsapma
0,151
Min.Değer
3,00
Max.Değer
3,50
Genel Ortalama
3,25±0,042
Standartsapma
0,179
Min.Değer
3,00
Max.Değer
3,60
P Değeri
0,008
*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).

3,40
3,60
3,20
3,20
3,30
3,50
3,40
3,20
3,40
3,36±0,047
0,142
3,20
3,60

Yaz mevsiminde ve kış mevsiminde elde edilen sonuçların ortalaması ise Şekil
4.7' de yer almaktadır.

3,4
3,35
3,3
3,25
Yağ miktarı (%)

3,2
3,15
3,1
3,05
3
Yaz

Kış

Şekil 4.7. Pastörize sütte mevsime göre yağ miktarı ortalamaları (%)
Yaz mevsiminde toplanan 9 adet süt örneğinin yağ ortalaması %3,14; kış
mevsiminde toplanan örneklerin yağ ortalamasının ise %3,36 olarak tespit
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edilmiştir. Tüm örneklerin yağ miktarları, pastörize süt standardı TS 1019
standardında yer alan olması gereken yağ miktarı ile kıyaslandığında uygun
olduğu değerlendirilmiştir.
Genel ortalama %3,25±0,042’dir. İncelenen 18 numuneden en düşük yağ
miktarı %3,0 ve en yüksek %3,6 olarak tespit edilmiştir. Mevsimin numune
ortalamalarına etkisi p<0,05 olasılık düzeyinde önemlidir. Çiğ süt ve pastörize
süt türlerinde mevsimin ortalamaları incelendiğinde kış mevsiminde toplanan
süt örneklerinin ortalama yağ miktarları, yazın toplanan süt örneklerinin
ortalama yağ miktarlarından yüksek olduğu bulunmuştur.
4.2.3. Pastörize süt kuru madde miktarı
Pastörize süt örnekleri için hesaplanan kuru madde miktarı Çizelge 4.8'te
gösterilmiştir.
Çizelge 4.8. Pastörize süt kuru madde miktarları (%)
Örnek No
Yaz (%)
1
11,46
2
11,46
3
12,34
4
12,20
5
12,25
6
12,93
7
11,37
8
10,77
9
11,08
Ortalama
11,76±0,233
Standartsapma
0,699
Min.Değer
10,77
Max.Değer
12,93
Genel Ortalama
11,49±0,230
Standartsapma
0,9750
Min.Değer
9,88
Max.Değer
13,74
P Değeri
0,248
*Ortalamalar arası fark önemli değildir (p>0,05).

Kış (%)
11,19
11,07
9,88
10,36
11,22
11,32
10,10
13,74
12,08
11,22±0,389
1,168
9,88
13,74

Mevsime bağlı ortalamalardaki değişim Şekil 4.8' te görülmektedir.
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KM (%)

12
11,8
11,6
11,4
11,2
11
10,8
Yaz

Kış

Şekil 4.8. Pastörize sütte mevsime göre kuru madde miktarı ortalamaları (%)
Pastörize sütlerin yazın ve kışın toplanan örnekleri incelendiğinde; yaz mevsimi
kuru madde ortalaması %11,76; kışın toplanan 9 adet pastörize süt örneğinin
kuru madde ortalamasının ise %11,22 olarak tespit edilmiştir. Kuru madde
miktarı genel ortalaması %11,49±0,230’dur.
İncelenen 18 numuneden en düşük yağsız kuru madde miktarı %9,88 ve en
yüksek %13,74 olarak tespit edilmiştir. İki mevsim ortalamalarının p>0,05
düzeyinde istatistiksel olarak önemli değildir. Mevsim ortalamalarının süt
türüne göre kıyaslandığında çiğ sütteki gibi pastörize sütte de yağsız
kurumadde ortalamalarının yazın daha yüksek olduğu görülmüştür.
4.2.4. Pastörize süt kül miktarı
Pastörize süt örnekleri üzerinde yapılan kül analizi sonucunda elde edilen
sonuçlar Çizelge 4.9' da, ortalamalardaki mevsime bağlı değişim ise Şekil 4.9.' da
yer almaktadır.
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Çizelge 4.9. Pastörize süt kül miktarları (%)
Örnek No

Yaz (%)

Kış (%)

1
0,73
2
0,72
3
0,74
4
0,66
5
0,69
6
0,72
7
0,70
8
0,56
9
0,50
Ortalama
0,67±0,028
Standartsapma
0,085
Min.Değer
0,50
Max.Değer
0,74
Genel Ortalama
0,61±0,028
Standartsapma
0,120
Min.Değer
0,36
Max.Değer
0,74
P Değeri
0,023
*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).

0,60
0,41
0,54
0,74
0,55
0,67
0,59
0,36
0,45
0,54±0,041
0,123
0,36
0,74

Çalışılan bu sütlerin mevsime göre kül ortalamalarını gösterir grafik Şekil 4.9'
da gösterilmektedir.

Kül miktarı (%)

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Yaz

Kış

Şekil 4.9. Pastörize sütte mevsime göre kül miktarı ortalamaları (%)
Kül miktarları değerlendirildiğinde; yaz mevsiminde toplanan süt örneklerinin
kül miktarı ortalaması %0,67, kışın toplanan pastörize süt örneklerinin kül
miktarı ortalamasının ise %0,54 olarak tespit edilmiştir. Kül miktarı genel
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ortalaması ise %0,61±0,028'dir. İncelenen 18 numuneden en düşük kül miktarı
%0,36 ve en yüksek %0,74 olarak tespit edilmiştir İki mevsim arasında tespit
edilen ortalamaların arasındaki fark p<0,05 olasılık düzeyinde anlamlıdır. Aynı
kuru madde miktarındaki gibi çiğ süt ve pastörize sütte yaz ortalamaları kış
mevsimindekinden daha yüsektir.
4.2.5. Pastörize süt okratoksin A miktarı
Pastörize sütlerde ELISA yöntemi ile bulunan Okratoksin A miktarları Çizelge
4.10' da yer almaktadır.
Çizelge 4.10. Pastörize süt okratoksin A miktarları (ppb)
Örnek No

Yaz (ppb)

Kış (ppb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
Genel Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
P Değeri
ppb: part per billion.

0,07
0,06
0,08
0,07
0,07
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07±0,002
0,006
0,06
0,08
0,14±0,018
0,075
0,06
0,27
0,000*

0,22
0,17
0,19
0,22
0,16
0,22
0,27
0,24
0,18
0,21±0,011
0,034
0,16
0,27

*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).
Marketlerden

temin

edilen

pastörize

süt

örneklerinin

Okratoksin

miktarlarının mevsime göre değişimleri Şekil 4.10' da yer almaktadır.
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A

0,25
0,2
Okratoksin A
miktarı (ppb)

0,15
0,1
0,05
0
Yaz

Kış

Şekil 4.10. Pastörize sütte mevsime göre okratoksin A miktarı ortalamaları (ppb)

OTA miktarlarının pastörize süt için değerlendirildiğinde; yaz mevsiminde
toplanan 9 adet pastörize süt örneğinin ortalaması 0,07 ppb; kışın toplanan 9
adet pastörize süt örneğinin OTA miktarının ortalaması 0,21 ppb olarak tespit
edilmiştir. Çiğ süt ortalamalarında görüldüğü gibi kışın toplanan pastörize
sütlerin okratoksin A ortalaması, yazın toplanan sütlerin ortalamasının oldukça
fazladır. OTA miktarı genel ortalaması 0,14±0,018’ dir. İncelenen 18
numuneden en düşük değerin 0,06 ve en yüksek 0,27 olduğu görülmüştür. Yaz
ve kış mevsiminin OTA ortalamalarına etkisi p<0,05 olasılık düzeyinde
önemlidir. Tüm değerlerin OTA limit değerini 5 µg/kg ile kıyasladığımızda tüm
örneklerin değerleri bu değerin altındadır. Çiğ süt ve pastörize süt örneklerinin
değerleri parallellik göstermiştir. Diğer bir ifade ile çiğ ve pastörize süt OTA yaz
ortalamaları kış ortalamalarından oldukça düşüktür.
4.3. UHT Süt
4.3.1. UHT süt pH analiz sonuçları
28 adet UHT süt örneği Isparta ilinde farklı marketlerden tedarik edilmiş olup,
ölçülen pH değerleri Çizelge 4.11' da yer almaktadır. Mevsimin değişmesi ile
birlikte yaz ve kış ortalamalarında görülen değişimler ise Şekil 4.11' de
gösterilmiştir.
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Çizelge 4.11. UHT süt pH değerleri
Örnek No

Yaz

1
6,60
2
6,75
3
6,63
4
6,66
5
6,62
6
6,69
7
6,70
8
6,70
9
6,77
10
6,72
11
6,66
12
6,57
13
6,67
14
6,80
Ortalama
6,68±0,017
Standartsapma
0,065
Min.Değer
6,57
Max.Değer
6,80
Genel Ortalama
6,74±0,018
Standartsapma
0,096
Min.Değer
6,57
Max.Değer
7,03
P Değeri
0,001*
*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).

pH

Kış
6,83
6,88
6,80
7,03
6,74
6,80
6,87
6,70
6,76
6,72
6,73
6,70
6,76
6,81
6,80±0,024
0,089
6,70
7,03

6,82
6,8
6,78
6,76
6,74
6,72
6,7
6,68
6,66
6,64
6,62
Yaz

Kış

Şekil 4.11. UHT sütte mevsime göre pH ortalamaları
UHT süt verileri incelendiğinde; yazın toplanan 14 adet süt örneğinin ortalaması
6,68; kışın toplanan 14 adet çiğ süt örneğinin ortalamasının 6,80 olarak tespit
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edilmiştir. Kışın toplanan sütlerin pH ortalamalarının, yazın toplanan sütlerin
pH ortalamasından çiğ sütte ve pastörize sütte olduğu gibi daha yüksek
bulunmuştur.
Genel ortalama pH değeri 6,74±0,018’dir. UHT sütlerin pH değerleri için TS
1192 standardında herhangi bir değer belirtilmemiştir. Ama bulunan sonucu
yeni sağılan inek sütünün pH değeri (pH=6,6-6,8) ile karşılaştırdığımızda bu
değerler arasındadır. İncelenen 28 numuneden en düşük pH değeri 6,57 ve en
yüksek pH değeri 7,03 tespit edilmiştir.
Uygulanan iki ortalamanın arasındaki önemlilik testine (t-test) göre; iki mevsim
arasında tespit edilen ortalamaların arasındaki fark p<0,05 olasılık düzeyinde
önemli bulunmuştur.
UHT sütlerin pH değerleri ile ilgili bir çalışma bulunamamış ve daha önce
belirttiğimiz gibi TS 1192'de herhangi bir limit belirlenmemiştir.
4.3.2. UHT süt yağ miktarı
28 adet UHT süt örneğinde Gerber metodu ile yapılan çalışma sonrasında elde
edilen sonuçlar Çizelge 4.12' de yer almaktadır. Şekil 4.12' de mevsimsel
ortalamaların grafiksel gösterimi belirtilmiştir.
Çizelge 4.12. UHT süt yağ miktarları (%)
Örnek No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yaz (%)
3,10
3,20
3,00
2,90
3,00
3,50
3,30
3,20
3,20
3,00

Kış (%)
3,30
3,20
3,40
3,00
3,10
3,10
3,30
3,00
3,20
3,20
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Çizelge 4.12. UHT süt yağ miktarları (%) (Devamı)
11
3,20
12
3,00
13
3,10
14
3,20
Ortalama
3,14±0,041
Standartsapma
0,155
Min.Değer
2,90
Max.Değer
3,50
Genel Ortalama
3,15±0,031
Standartsapma
0,162
Min.Değer
2,80
Max.Değer
3,50
P Değeri
0,65
*Ortalamalar arası fark önemlidir değildir (p>0,05).

3,40
2,80
3,00
3,30
3,16±0,046
0,174
2,80
3,40

3,17
3,16
Yağ miktarı (%)

3,15
3,14
3,13
3,12
Yaz

Kış

Şekil 4.12. UHT sütte mevsime göre yağ miktarı ortalamaları (%)
UHT sütte yağ oranları miktarları incelendiğinde; yaz mevsiminde toplanan
örneklerin yağ ortalaması %3,14; kış mevsiminde toplanan örneklerin yağ
ortalamasının ise %3,16 olarak tespit edilmiştir. İki ortalamanında birbirine
yakın olduğu görülmüştür. Tüm örneklerin yağ miktarları, UHT süt standardı TS
1192 standardında yer alan olması gereken yağ miktarı ile kıyaslandığında
uygun olduğu değerlendirilmiştir.
Yağ miktarı genel ortalaması %3,15±0,031' dir. İncelenen 28 numuneden en
düşük yağ miktarı %2,80 ve en yüksek %3,50 tespit edilmiştir. Mevsimin
numune ortalamalarına etkisi p> 0,05 olasılık düzeyinde önemli değildir.
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Tıpkı çiğ sütte ve pastörize sütte olduğu gibi kışın toplanan UHT sütlerin de yağ
ortalamaları miktarı yazın toplanan UHT süt örneklerinin ortalamasından daha
fazladır.
4.3.3. UHT süt kuru madde miktarı
UHT sütlerin kuru madde miktarlarını gösterir Çizelge 4.13 belirtilmiştir.
Çizelge 4.13. UHT süt kuru madde miktarları (%)
Örnek No

Yaz (%)

Kış (%)

1
12,56
2
16,56
3
10,15
4
13,99
5
11,63
6
12,20
7
11,56
8
12,94
9
13,05
10
10,27
11
9,97
12
15,04
13
10,40
14
11,37
Ortalama
12,26±0,520
Standartsapma
1,945
Min.Değer
9,97
Max.Değer
16,56
Genel Ortalama
11,99±0,313
Standartsapma
1,657
Min.Değer
9,57
Max.Değer
16,56
P Değeri
0,399
*Ortalamalar arası fark önemlidir değildir (p>0,05).

12,15
10,20
13,08
12,51
9,57
12,23
12,59
13,41
12,22
11,98
9,58
12,59
12,18
9,84
11,72±0,354
1,326
9,57
13,41

UHT sütlerin kuru madde miktarlarına mevsimin etkisi Şekil 4.13'de
gösterilmiştir.
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12,4
12,2
KM (%)

12
11,8
11,6
11,4
Yaz

Kış

Şekil 4.13. UHT sütte mevsime göre kuru madde miktarı ortalamaları (%)
UHT sütlerin yazın ve kışın toplanan örnekleri incelendiğinde, yaz mevsiminde
toplanan 14 adet süt örneğinin kuru madde ortalaması %12,26, kışın toplanan
14 adet çiğ süt örneğinin yağ ortalamasının ise %11,72 olarak tespit edilmiştir.
Yazın ve kışın toplanan sütlerin ortalama kuru madde miktarlarının yaklaşık
değerlerde olduğu görülmüştür. Kuru madde miktarı genel ortalaması
%11,99±0,313’dür. İncelenen 28 numuneden en düşük yağsız kurumadde
miktarı %9,57 ve en yüksek %16,56 olarak tespit edilmiştir. İki mevsim
ortalamalarının p>0,05 düzeyinde istatistiksel olarak önemli değildir.
4.3.4. UHT süt kül miktarı
UHT sütlerinin kül miktarı Çizelge 4.14' de belirtilmiştir. Şekil 4.14' de ise
mevsimin etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır.
1
0,8
Kül miktarı (%)

0,6
0,4
0,2
0
Yaz

Kış

Şekil 4.14. UHT sütte mevsime göre kül miktarı ortalamaları (%)
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Çizelge 4.14. UHT süt kül miktarları (%)
Örnek No

Yaz (%)

Kış (%)

1
0,42
0,73
2
0,70
3
0,52
4
0,72
5
6
0,81
7
0,77
0,74
8
0,66
9
0,70
10
0,73
11
12
0,70
13
0,70
0,71
14
0,69±0,027
Ortalama
0,099
Standartsapma
0,42
Min.Değer
0,81
Max.Değer
0,76±0,036
Genel Ortalama
0,189
Standartsapma
0,42
Min.Değer
1,22
Max.Değer
0,035*
P Değeri
*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).

1,11
0,94
0,46
0,75
0,85
0,66
0,58
1,13
0,77
1,02
1,22
0,58
0,79
0,90
0,84±0,061
0,228
0,46
1,22

UHT süt örneklerinin kül miktarları değerlendirildiğinde; yaz mevsiminde
toplanan 14 adet süt örneğinin kül miktarı ortalaması %0,69; kışın toplanan 14
adet UHT süt örneğinin kül miktarı ortalamasının ise %0,84 olarak tespit
edilmiştir. Kül miktarı genel ortalaması ise %0,76±0,036'dır. İncelenen 28
numuneden en düşük kül miktarı %0,42 ve en yüksek %1,22 olarak tespit
edilmiştir İki mevsim arasında tespit edilen ortalamaların arasındaki fark
p<0,05 olasılık düzeyinde önemlidir.
Kül miktarlarının mevsimlere göre ortalamalarını kıyasladığımızda çiğ ve
pastörize süt örneklerinin hesaplanan yaz mevsimi ortalamaları kış mevsimi
ortalamalarından daha yüksektir. Fakat UHT süt için mevsim ortalamaları
değerlendirildiğinde yaz ortalaması kış mevsimindekinden düşüktür.
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4.3.5. UHT süt okratoksin A miktarı
UHT sütlerin OTA miktarlarını gösteren değerler Çizelge 4.15' de yer
almaktadır.
Çizelge 4.15. UHT süt okratoksin A miktarları (ppb)
Örnek No

Yaz (ppb)

Kış (ppb)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
Genel Ortalama
Standartsapma
Min.Değer
Max.Değer
P Değeri
ppb: part per billion.

0,07

0,17
0,17
0,21
0,21
0,16
0,19
0,17
0,17
0,23
0,16
0,17
0,19
0,17
0,15
0,18±0,006
0,023
0,15
0,23

0,06
0,07
0,06
0,06
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05
0,05
0,05
0,06
0,06
0,06±0,003
0,012
0,05
0,08
0,12±0,012
0,062
0,05
0,23
0,000*

*Ortalamalar arası fark önemlidir (p<0,05).
UHT sütlerin OTA miktarının mevsimsel ortalamalarını gösteren grafik Şekil
4.15' de yer almaktadır.
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0,2
0,15
Okratoksin A miktarı
(ppb)

0,1
0,05
0
Yaz

Kış

Şekil 4.15. UHT sütte mevsime göre OTA miktarı ortalamaları (ppb)
UHT sütlerin OTA miktarları değerlendirildiğinde; yaz mevsiminde toplanan 14
adet UHT süt örneğinin ortalaması 0,06 ppb, kışın toplanan 14 adet UHT süt
örneğinin OTA miktarının ortalaması 0,18 ppb olarak tespit edilmiştir.
Ortalamalara bakıldığında tüm süt türlerinde kışın toplanan sütlerin ortalaması
yazın toplanan sütlerin ortalamasının yaklaşık iki katıdır. OTA miktarı genel
ortalaması 0,12±0,012 ppb bulunmuştur. İncelenen 28 numuneden en düşük
değerin 0,05 ppb ve en yüksek 0,23 ppb olduğu görülmüştür. Yaz ve kış
mevsiminin okratoksin A ortalamalarına etkisi istatistiksel olarak önemlidir.
Bulunan değerleri Slovkya' nın belirlediği OTA limit değeri 5 µg/kg ile
kıyasladığımızda tüm örneklerin değerleri bu değerin altındadır.
Türkoğlu (2018), yaptığı çalışmada Burdur ilinde toplanan 35 UHT süt
örneğinin OTA miktarını 0,085±0,004 ppb olarak belirlenmiştir. Bu değer bizim
genel ortalamamızdan düşüktür.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada Isparta ili merkez ilçesinde pazarlarda toplanan çiğ süt örnekleri
ile marketlerde satılan pastörize süt ve UHT süt örnekleri iki farklı dönemde
Ağustos 2020 (yaz dönemi) ve Mart 2021' de (kış dönemi) toplanmıştır.
Toplanan bu süt numunelerinin pH değerleri, yağ oranları, kuru madde
miktarları ve kül miktarları yaz ve kış dönemlerinde ölçülmüştür. Tüm
numunelerin okratoksin A miktarlarıda hesaplanmıştır. Ayrıca süt türüne bağlı
olarak her bir parametre için mevsim ortalamaları arasındaki fark istatistiksel
olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir.
a) Çiğ süt, pastörize süt ve UHT süt örneklerinin pH değerlerinin kış mevsimi
ortalamaları sırası ile 6,58, 6,77 ve 6,80’ dir. Yaz mevsimi ortalamaları ise çiğ süt
için 6,10, pastörize süt için 6,72 ve 6,68 UHT süt için bulunmuştur. Çiğ süt,
pastörize süt ve UHT süt standartları incelendiğinde herhangi bir pH limit
değeri belirlenmemiştir. Fakat bazı kaynaklar araştırıldığında yeni sağılan inek
sütünün pH değerinin 6,6-6,8 arasında olduğu görülmüştür. Bu değere göre çiğ
süttün iki mevsim ortalamasının da bu değerlerden daha düşüktür. Pastörize süt
ve UHT süt örneklerinin iki mevsim ortalamaları değerleri birbirine oldukça
yakın ve bu değerler arasındadır. Mevsim ortalamaları incelendiğinde üç süt
türü için istatiksel olarak şunu söylebiliriz ki kış ortalamaları, yaz
ortalamalarından (p<0,05) güvenilirlik sınırında önemli ölçüde fazladır. pH
değeri gerek ürün işlemede kullanılacak teknoloji açısından gerekse
mikrofloranın gelişmesine etkisi ve enzim aktivitesindeki rolü gibi etkilerden
dolayı önemli bir kalite kriteridir. Tespit edilen mevsimsel farklılıklar bize bu
kalite kriterinin sütün alımından, işlenmesine kısacası üretimin her aşamasında
mutlaka izlenmesi gerektiğini göstermektedir.
b) Çiğ süt örneklerinin yağ oranları yaz mevsimi ortalaması %2,11, kış mevsimi
ortalaması %2,70'dir. Pastörize süt ve UHT süt yaz ortalaması %3,14 ve kış
ortalamaları pastörize süttün %3,36, UHT süttün %3,16' dır. Toplanan 18 adet
çiğ süt örneğinin %77,78' si (14 tanesi) çiğ süt standardına göre sınıf C süt yağ
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değerlerini ancak sağlayabilmektedir. 3 numune (%16,67) yağ değerleri olarak
sınıf B' de yer almaktadır ve yalnızca 1 numune ( %5,56) A sınıfını yağ değerleri
sağlamıştır. Pastörize ve UHT süt örnekleri standartlarında belirtilen yağ
değerleri açısından uygundur. Çiğ ve UHT sütlerde kış mevsimi ortalaması ile
yaz mevsimi ortalaması arasındaki fark (p>0,005) önemli değildir. Ama
pastörize sütün kış mevsimi ortalaması, yaz mevsimi ortalamasından anlamlı
olarak daha yüksektir (p<0,05). Tüm süt örneklerinin kış mevsimi ortalaması
yaz mevsimi ortalamasından da fazladır. İnek sütü bileşiminin mevsimsel
özelliklere bağlı olarak değiştiği, yaz aylarında, kış aylarına nazaran yağ ana
bileşeninin azaldığı araştırmacılar tarafından birçok yayında bildirilmektedir.
Bu durumun, bahar ve yaz aylarında hayvan beslemede taze ve yeşil otların
daha çok tercih edilmesinden kaynaklandığı rapor edilmektedir.
c) Örneklerin kuru madde değerleri incelendiğinde çiğ süt kuru madde ve yaz
ortalaması %12,21, çiğ süt KM kış ortalaması %11,82 bulunmuştur. Pastörize
süt KM yaz ortalaması %11, 76, KM kış ortalaması %11,22'dir. UHT süt
örnekleri KM verileri ile yaz ortalaması %12,26 ve kış ortalaması %11,72 olarak
hesaplanmıştır. Mevsimsel etkiyi incelediğimizde tüm türlerin t-testi sonucuna
göre kış ortalaması ile yaz ortalaması arasındaki fark istatiksel olarak önemli
değildir (p> 0,05). Çiğ süt, pastörize süt ve UHT süt örneklerinin KM miktarları
yaz ortalamaları, kış ortalamalarından daha yüksektir.
d) Çiğ süt, pastörize süt ve UHT süttün yazın ve kışın kül miktarı ortalamaları
sırası ile %0,71, %0,60; %0,67, %0,54; %0,69 ve %0,84' dür. Tüm bu değerlerin
birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. Kül miktarları için de çiğ,
pastörize süt ve UHT süt standartlarında belirtilen bir limit değer yoktur.
Yapılan daha önceki çalışmalar incelendiğinde de bulunan kül miktarları
değerlerinin bu çalışmadan elde edilen değerlere yakın olduğu görülmüştür. Çiğ
süt ve pastörize sütün yaz ortalamaları kış ortalamalarına göre anlamlı olarak
daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Fakat UHT süt için tam tersi, kış ortalaması,
yaz ortalamasından anlamlı olarak daha bulunmuştur (p <0,05).
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e) OTA miktarlarının süt cinsine ve mevsime göre bulunan değerler çiğ süt yaz
ortalaması 0,06 ppb ve kış ortalaması 0,14 ppb'dir. Pastörize süt OTA yaz
ortalaması 0,07 ppb, kış ortalaması 0,21 ppb bulunmuştur. UHT süt yaz ve kış
ortalamaları sırası ile 0,06 ppb ve 0,18 ppb'dir. Tüm süt örneklerinde OTA tespit
edilmiştir. Çeşitli tip gıdalarda OTA varlığı limit değerleri gösteren çizelge 2.9'
da bebek ek gıdaları için belirtilen en küçük değer 0,5 µg/ kg' dır. Bulduğumuz
tüm değerler bu değerin altındadır. Mevsimsel etkiye bakıldığında ise toplanan
süt örneklerinin OTA miktarlarının kış ortalamaları ve yaz ortalamaları
arasındaki fark önemlidir (p<0,05). Tüm süt türlerinin kışın toplanan örneklerin
OTA miktarları yazın toplanan sütlerin OTA miktarlarından oldukça fazladır. Kış
mevsiminde değerlerdeki yükselmelerin mikotoksinlerle kontemine olmuş
yemlerden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte herhangi bir
yasal limit belirtilmediği için tam olarak bir kıyaslama yapılamamaktadır.
Okratoksin A seviyesinin, süt tüketim miktarı en fazla olan çoçuklar için risk
teşkil etmektedir. Bu nedenle daha fazla araştırma yapılarak sütte okratoksin A
miktarı için yasal bir limitin belirlenmesi önemli olarak değerlendirilmektedir.
Son yıllarda tüm dünya ülkelerinde ve ülkemizde giderek artan bir talep ile daha
kaliteli süt tüketmek isteyen daha bilinçli bir tüketici topluluğu oluşmaktadır.
Bununla birlikte süt sığırcılığına da önemli yatırımlar yapılmaktadır. Bu
çalışmada da bulunan sonuçlardan da yola çıkarak, beslenmeye bağlı kalite
parametrelerinin istenilen seviye olması için, insan sağlığını tehdit etmeyen süt
ve süt ürünlerini tüketiciye sunmak için ve sanayinin arzu ettiği nitelikte süt
üretimi için hayvanların bilimsel yöntemlerle saptanmış ihtiyaçlarının
karşılanması gerekmektedir.
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