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AKİDE ŞEKERİNDE GLİKOZ ŞURUBU ARANMASI 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Akide şekerinin yapımında glikoz şurubu kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesidir.  

 

PRENSİP 

Akide şekerinin yapımında glikoz şurubu kullanılması durumunda, glikoz şurubunun 

bünyesinde bulunan dekstrinin alkolde çözünmemesi ilkesine dayanır. Çözünür hale getirilen 

akide şekeri çözeltisindeki kalsiyum iyonları çöktürüldükten sonra , asitli ortamda alkolle 

muamele edilen örnekteki dekstrinin alkolde çözünmemesi nedeni ile oluşturduğu bulanıklık 

gözlemlenir. 

 

ALETEKİPMAN 

 

Genellaboratuvarcihazvemalzemeleri 

Subanyosu 

 

KİMYASALLAR  

%10luk(m/v)amonyumoksalat  

HCL,derişikd=1,18 

Etilalkol%96lık 

Aktifkarbon 

 

İŞLEM 

10 g kadar numune 250 mL lik bir erlene alınır. 10 mL damıtık suda çözülür ve İçine birkaç 

damla % 10 luk amonyum oksalat çözeltisi damlatılarak kalsiyum tuzları ayrılır. Kısa bir süre 

ısıtıldıktan sonra , bir miktar aktif karbon eklenip tekrar bir süre ısıtılır ve süzülür. Berrak 

süzüntüden 2 mL alınarak bir tüpe konduktan sonra üzerine 2 damla derişik HCl ve 20 mL etil 

alkol ilave edilir. Etil alkol ilavesinden sonra tüp içeriğinin görüntüsüne bakılır. 

 

HESAPLAMALAR 

 

Tüp içeriğinde süt gibi beyaz bir bulanıklığın meydana gelmesi , numunede glikoz şurubu 

bulunduğunu gösterir.  

Kaynak : TS 7780 / Şubat 1990 
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ANASONDA ETERİ YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Anasonda doğal olarak bulunan sudan hafif olan eteri yağın miktarını tespit etmek. 

 

PRENSİP  

Anasonun, soğutucu ve yağ tutucu kısımları bulunan damıtma düzeneğine konularak, yağın 

ayrılması sağlanır.Yağın kapladığı hacim skaladan okunur. 

ALET EKİPMAN 

 Eteri yağ tayin cihazı 

 Genel laboratuar alet ve ekipmanları 

 

KİMYASALLAR 

Bu analizde kimyasal herhangi bir kimyasal madde kullanılmamaktadır. 

İŞLEM 

Yabancı maddeleri ve bozuk taneleri ayrılan numuneden 0,01 g hassasiyetle 10 g alınır. En 

küçük taneleri bile geçirmeyecek şekilde sık dokunmuş , ve balonunun boynundan rahatlıkla 

geçebilecek boyutta , silindirik biçimde bir tülbent torbaya konur. Ağzı bağlanır ve balona (A) 

yerleştirilir. Üzerine 100 mL saf su konur ve tülbent iyice ıslanana kadar çalkalanır. 3 yollu 

musluk (e) U borusunu (d) , balona bağlayacak duruma getirilir. U borusu saf su ile 

doldurulur. Geri soğutucu (C) yerine takılarak cihaz hazırlanır. Önce alt küçük soğutucuya (c) 

su verilir. Buradan çıkan su geri soğutucuya gönderilir. Sonra ortadaki üst küçük soğutucuya 

da (b) su verilir. Balon amyantlı tel üzerine oturtulur. Diğer bir amyantlı tel de U borusunu 

sıcaklıktan koruyacak şekilde aşağıya sarkıtılır. Balonun altındaki bek yakılır. (geri soğutucuda 

1 damla/5 saniye damla olacak şekilde alev ayarlanmalıdır.) 4 saat kaynatılır. Üst küçük 

soğutucunun ısı akımı 15 dakika süre ile kesilir. Bu süre içinde soğutucunun çeperlerindeki 

eteri yağ damlacıkları aşağıya akıtılmış olur. Soğutucuya tekrar su verilir ve kaynama 45 

dakika daha devam ettirilir. Bek söndürülür. Geri soğutucunun çeperlerinde hala eteri yağ 

damlacıkları görülürse 45 dakikanın son 15 dakikasında bu soğutucuya bağlı su musluğu 

kapatılır ve eteri yağ damlacıklarının aşağıya inmesi sağlanır. U borusundaki suyun 

bulanıklığının iyice azalması ile eteri yağın tamamen toplanmış olduğu anlaşılır.Eteri yağın 

toplandığı küçük soğutucunun iç çeperlerine yapışmış olması muhtemel son eteri yağ 

damlacıklarını da aşağıya indirmek için 33 oC deki ½ L musluk suyu bu soğutucudan geçirilir. 

Alt küçük soğutucunun altındaki 3 yollu musluk 7-8 saniyede 1 damla akıtacak şekilde hafifçe 

açılır. Akan su ile beraber aşağıya akan yağın alt yüzeyi ölçülür ve 0 noktasına gelince musluk 

hemen kapatılır. Eteri yağ miktarı borudan okunur. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/anasonda_eteri_yag_tayini/


 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

 

HESAPLAMALAR 

Borudan okunan eteri yağ miktarı 10 ile çarpılarak numunedeki % eteri yağ miktarı bulunur.  

Kaynak : TS 3269 / Eylül 1978
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BAHARATTA ALKOLDE ÇÖZÜNEN EKSTRAKT TAYİNİ 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

Baharatlarda alkolde çözünen ekstrakt miktarını tespit etmek.  

 

PRENSİP 

Örneğin alkolle ekstraksiyonu, uçucu kısımların uzaklaştırılması, uçucu olmayan kalıntının 

kurutulması ve tartılması esasına dayanır.  

 

ALET ve EKİPMANLAR 

Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

Etil alkol ; % 95 (v/v) lik 

 

İŞLEM 

1 mg yaklaşımla yaklaşık 2 g deney numunesi tartılır. Deney numunesi etil alkolle 100 mL lik 

ölçülü balona aktarılır ve tamamlanır. Balonun ağzı kapatılır ve 30 dakika aralarla 8 saat 

boyunca çalkalanır ve 16 saat kendi haline bırakılır. Ekstrakt süzgeç kağıdından süzülerek 

süzüntüden 50 mL alınır. Darası alınmış balona aktarılarak su banyosunda kuruyuncaya kadar 

buharlaştırılır. Balon 103 oC ye ayarlanmış etüvde iki tartım arasındaki kütle farkı 2 mg dan 

daha fazla olmayıncaya kadar kurutulur. 

 

HESAPLAMA 

% Alkolde çözünen ekstrakt (kuru maddede kütlece ) = *(m1 x 100 x 2)/ m0] x (100/(100-H)) 

 

m0 = Deney numunesi, g 

m1 = Balon ve kurutulmasından sonra elde edilen kalıntının kütlesi, g 

H = Rutubet miktarının kütlece % (m/m) ifadesi  

 

Kaynak : TS 2135 / Kasım 1987 

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/baharatta_alkolde_cozunen_ekstrakt_tayini/
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BAHARATTA NİŞASTA ARAMA 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Baharatlarda nişastanın kalitatif olarak belirlenmesidir. 

 

PRENSİP 

Nişastanın,lugol çözeltisi ile reaksiyona girerek mavi renk oluşturması esasına dayanır.  

 

ALET EKİPMAN  

 Genel laboratuvar alet ve malzemeleri 

 Analitik terazi, 0.1 mg hassasiyette 

 Deney tüpü 

 

KİMYASALLAR  

Lugol çözeltisi:1 g iyot , 2 g KI 300 mL damıtık suda çözülerek hazırlanır. 

İŞLEM 

Bir deney tüpüne 3 g numune tartılır. üzerine 10 mL damıtık su katılır ve kaynatılır. Süzgeç 

kağıdından süzülür. Süzüntüye 2-3 damla lugol çözeltisi damlatılıp karıştırılır.Oluşan renk 

gözlenir. 

HESAPLAMA 

Mavi renk oluşumu nişastanın varlığını gösterir.  

Kaynak : TS 2419 / Eylül 1986 

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/baharatta_nisasta_arama/
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BAHARATTA UÇUCU OLMAYAN ETER EKSTRAKTI 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu standart, baharatta uçucu olmayan eter ekstraktı tayininde uygulanan bir metodu 

kapsar.Gravimetrik metottur. 

 

PRENSİP 

Baharat numunesinin dietil eter ile ekstraksiyonu, uçucu maddelerin uçurulması, uçucu 

olmayan kalıntıların kurutulması ve tartılmasıdır. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar alet ve malzemeleri 

 Ekstraksiyon cihazı, sürekli çalışabilen 

 Kurutma dolabı, 110 ±1 oC ye ayarlanabilen  

 Terazi 0.001 g hassasiyetle tartabilen 

 

KİMYASALLAR 

Dietil eter, susuz, analitik saflıkta 

  

İŞLEM 

Numune (yaklaşık 2 g) sürekli ekstraksiyon cihazında dietil eter ile 18 saat ekstrakte edilir. 

Eter önce damıtma ile sonra kaynar bir su banyosu üzerinde tutularak ve hava akımı 

geçirilerek ortamdan uzaklaştırılır. Balon kurutma dolabında 110 ± 1 oC de arka arkaya 

yapılan iki tartım arasındaki farkı 0.005 g dan az oluncaya kadar kurutulur. Balon içindeki 

kalıntı laboratuvar sıcaklığında 2-3 mL dietil eter ile çalkalanır, duruluncaya kadar bekletilir ve 

eter fazı yavaşça aktarılarak ayrılır.Bu işlem kalıntı çözünmeyinceye kadar tekrarlanır. Balon 

arka arkaya yapılan iki tartım arasındaki fark 0.005 g dan az oluncaya kadar kurutma 

dolabında tekrar kurutulur ve tartılır. 

HESAPLAMA 

 

Uçucu olmayan eter ekstraktı kuru maddede % olarak, 

% Uçucu olmayan eter ekstraktı ( kuru maddede) = *(m1-m2) x 100 / m0] x [100/ ( 100-H )] 

Formülü ile hesaplanır. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/baharatta_ucucu_olmayan_eter_ekstrakti/
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m0= numune miktarı , g 

m1= Kurutulmuş kalıntı ve balon, g 

m2= Balonun darası, g 

H = Numunenin rutubet yüzdesi.  

Kaynak : TS 2137 / Mart 1990 
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BAHARATTA UÇUCU YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Baharatta uçucu yağ miktarının volümetrik olarak tayinini kapsar. 

PRENSİP 

Geri soğutucu altında uçucu yağın ksilen fazında toplanması ve esasına dayanır. 

ALET EKİPMAN  

 Genel laboratuvar cihazları 

 Öğütücü 

 Analitik terazi 

 Kaynama taşı 

 Uçucu yağ tayini için damıtma cihazı 

KİMYASALLAR  

Ksilen , kaynama noktası , 136 oC / 140 oC  

İŞLEM 

1 mm.lik elekten geçecek şekilde öğütülmüş numuneden 100 g tartılarak 2 litrelik balona 

konur. Üzerine yaklaşık 1 L damıtık su ve kaynama taşı ilave edilir.uygun bağlantı ile sistem 

kurulur. Uçucu yağ tutucusunun taksimatlı bölümüne 1 mL ksilen eklenir.Tutucu üzerine 

soğutucu takılır ve soğuk su musluğu açıldıktan sonra sistem balonun altından ısıtılarak 

damıtmaya başlanır. Üründeki uçucu yağ, ksilen fazında toplanır.Yaklaşık 6 saatlik bir 

damıtmadan sonra birer saat aralarla yapılan okumalarda yağ miktarı değişmediği veya sabit 

bir okuma değerine ulaşıldığı zaman okumaya son verilir. 

 

HESAPLAMALAR 

Taksimatlı bölmede okunan yağ miktarından ksilen miktarı çıkarılarak 100 g baharat için kuru 

maddede uçucu yağ miktarı mL olarak hesaplanır  

Kaynak : TS 2290 / Aralık 1985 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/baharatta_ucucu_yag_tayini/
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BAHARATTA YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Baharatta toplam yağ miktarının gravimetrik olarak tayinini kapsar. 

PRENSİP 

Etüvde kurutulmuş numunenin geri soğutucu altında petrol eteri ile ekstraksiyonu ve 

ekstrakte edilen yağın gravimetrik olarak tayin edilmesi ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN  

 Genel laboratuvar cihazları 

 Soxhelet ekstraksiyon cihazı 

 Analitik terazi 

 Etüv  

 Kartuş 

KİMYASALLAR  

Petrol eteri, 40-60 oC  

İŞLEM 

Kartuş içerisine yaklaşık 10 g deney numunesi 0,001 g duyarlıkla tartılır. Kartuş numune ile 

birlikte etüvde 103± 2° C de 2 saat süre ile kurutulur. Etüvden çıkarılan kartuş soxhelet 

cihazına yerleştirilerek petrol eteri ile 16 saat ekstrakte edilir. Önceden darası alınmış 

soxhelet cihazı balonu içinde biriken ekstrakt maddesi etüvde 95-100 oC de bir saat süre ile 

kurutulur. Desikatörde soğutulur ve 0,001 g duyarlıkla tartılır. Tekrar etüvde aynı sıcaklıkta 

30 dakika daha ısıtılır, desikatörde soğutulur ve tartılır. Bu işlemler iki tartım arasındaki fark 1 

mg ı geçmeyinceye kadar sürdürülür. En düşük değer sonuç olarak kabul edilir. Aynı şekilde 

hazırlanmış numune üzerinde iki deney yapılır. 

 

HESAPLAMA 

Yağ miktarı ağırlıkça % olarak aşağıdaki formülle hesaplanır: 

% Yağ =( M1 - M2 ) / M x 100 

M1=Soxhelet cihazı balonunun içindeki ekstakte edilmiş yağ ile beraber ağırlığı ,g 

M2=Temizlenmiş ve kurutulmuş soxhelet cihazı balonunun boş ağırlığı, g 

M=Deney için alınan numunenin ağırlığı ,g’dır.  

Kaynak : TS 3713 / Şubat 1982 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/baharatta_yag_tayini/
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BALDA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM  

Bu metotla, baldaki titre edilebilir asitliği belirlemektir. 

PRENSİP 

Belli tartımda bal, su ile seyreltildikten sonra, fenol ftalein indikatörüne karşı 0,1 N NaOH 

çözeltisi ile titre edilir. Buradan 1 kg baldaki asitlerin toplam milieşdeğer sayısı hesaplanıp 

sonuç olarak verilir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas terazi , 0,01g duyarlılıkta 

KİMYASALLAR 

 

 % 0,5 (m/v) lik fenol ftalein belirteç çözeltisi , % 50 (v/v) lik etil alkolde 

 0,05 N NaOH , ayarlı. 

 Karbondioksiti uzaklaştırılmış su: Destile su 15-20 dakika kaynatıldıktan sonra fazla hava 

almayacak şekilde kapatılıp musluk suyu ile soğutularak hazırlanır. 

İŞLEM 

Sıvı haldeki bal iyice karıştırılır. ( İçinde kristaller oluşmuş bal 60 oC lik su banyosunda yarım 

saatten daha az bir süre bekletilerek çözünme sağlanır. Yine de çözünme sağlanamamışsa 

sıcaklık kısa bir süre için 65 oC ye kadar yükseltilir.) 

Petek ve balmumu parçacıklarından arındırılmış bal numunesinden yaklaşık 10 g lık bir miktar 

0.01 g hassasiyetle tartılarak 250 mL lik temiz, kuru bir erlene konur. 75 mL karbondioksitsiz 

su eklenerek erlenin ağzı kapatılıp iyice karıştırılarak bal çözülür. Çözeltiye 4-6 damla fenol 

ftalein çözeltisi damlatıldıktan sonra 0,05 N NaOH çözeltisi ile dönüm noktasına kadar titre 

edilir. Dönüm noktasında, fenol ftaleinin kırmızı rengi en az 15 saniye kaybolmadan 

kalmalıdır. Titrasyonda harcanan standart NaOH çözeltisi hacmi (Vt) kaydedilir.  

Başka bir erlende bal numunesi olmaksızın, bir şahit deney yapılarak, titrasyonda kullanılan 

suyun ve indikatörün harcayabileceği standart NaOH çözeltisi hacmi (V0) okunur. 

 

HESAPLAMALAR 

Numunenin asitliği , milieşdeğer asit sayısı / kg.bal cinsinden, aşağıdaki formülle hesaplanır: 

Asitlik ( meg / kg ) = 1000 x N x f x (Vt - V0 ) / m 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/balda_asitlik_testi/
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N: NaOH çözeltisinin normalitesi 

Vt: Deneyde, balda mevcut asitler için harcanan bal çözeltisi hacmi, mL 

V0: Tanık deney için harcanan NaOH hacmi, mL 

m: Deneyde kullanılan bal numunesinin kütlesi, g  

Kaynak : TS 3036 / Nisan 1991 
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BALDA HİDROKSİ METİL FURFUROL TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Balda HMF miktarının Spektrofotometrik yöntemle belirlenmesidir. 

 

PRENSİP 

Bal numunesinde bulunan ve karbonhidratların ısıtılmasından oluştuğu bilinen hidroksimetil 

furfurol, para-toluidin ve barbitürik asit ile muamele edilerek renkli bir maddeye 

dönüştürülür. Oluşan renkli çözeltinin absorbansı spektrofotometrik olarak ölçülür ve 

buradan hidroksimetil furfurol muhtevası hesaplanır. 

 

ALET EKİPMAN  

  Genel laboratuvar malzemeleri 

  Spektrofotometre 550 nm dalga boyunda ölçüm yapabilen , 1 cm lik ışın yollu. 

  Hassas terazi  

KİMYASALLAR 

 

 Para-toluidin çözeltisi, 100 g/L'lik: 10,0 g para-toluidin, 50 mL izopropil alkol içinde, su 

banyosu üzerinde hafifçe ısıtılarak çözülür. Olabildiğince az izopropil alkol ile yıkanarak, 

100 mL'lik bir ölçülü balona kantitatif olarak aktarılır. Çözeltiye 10 mL kristalize asetik 

asit katılıp karıştırılır. Hacim, izopropil alkol ile 100 mL'ye tamamlanır ve iyice karıştırılır. 

En az 24 saat dinlendirildikten sonra çözelti kullanıma hazır olur. Bu çözelti başlangıçta 

renksizdir; fakat kısa zamanda kahverengine döner. Renklenmesi kullanılmasına engel 

değildir, renkli ve iyi kapanan bir şişede muhafaza edilirse, 6 ay süreyle kullanılabilir. 

Ancak, ilk hazırlandığında, en az 24 saat dinlendirilmesi ve sonra kullanılması esastır. 

 Barbitürik asit çözeltisi, % 0.5'lik: 0,5000 g barbitürik asit, 100 mL'lik ölçülü bir balonda, 

60-70 mL suda çözülür. Hacim su ile işaret çizgisine kadar tamamlanır ve iyice karıştırılır. 

 Oksijensiz damıtık su: Kaynar haldeki damıtık su içinden, oksijeni tamamen giderilmiş (% 

0.01'in altına düşürülmüş) azot gazı geçirilerek suda çözünmüş halde bulunan oksijen 

uzaklaştırılır. Elde edilen oksijensiz su soğutulur ve ağzı hava sızdırmayacak şekilde 

kapanabilen bir kap içinde muhafaza edilir. 

  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: Bu tayinden önce bal, ön ısıtmaya tabi 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/balda_hidroksi_metil_furfurol_tayini/


 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

tutulmamalıdır. Para-toluidin'in ilk hazırlandığında, en az 24 saat dinlendirilmesi ve sonra 

kullanılması esastır. Deneyler en az iki paralel örnek üzerinde yapılmalı, deneylerde ve 

çözeltilerin hazırlanmasında damıtık su veya buna eşdeğer saflıkta su kullanılmalıdır.  

 

İŞLEM 

Deney Çözeltisinin Hazırlanması 

Ön ısıtma işlemine maruz bırakılmaksızın hazırlanmış analiz numunesinden 10,0 g lık bir 

tartım alınarak 20 mL oksijensiz su içinde ısıtılmaksızın çözülür. Aynı su ile yıkamak suretiyle, 

50 mL'lik bir ölçülü balona aktarılır. İşaret çizgisine kadar, yine oksijensiz su ile tamamlanır ve 

iyice karıştırılır. Bu numune, hazırlandıktan sonra, mümkün olan en kısa zamanda işleme 

alınmalıdır. 

Renk geliştirme ve Fotometrik Tayin 

A ve B tüplerine her birine, 2 'şer mL deney çözeltisi ve 5 'er mL para-toluidin çözeltisi konur. 

A tüpüne 1,00 mL su , B tüpüne 1,00 mL barbitürik asit çözeltisi katılır ve her iki tüp de iyice 

karıştırılır. Bu işlemlerin tamamı 1-2 dakika içinde tamamlanmalıdır. A tüpü 

spektrofotometrenin sıfırlanması için kullanılacak olan referans çözeltidir. 

Spektrofotometre, 550 nm dalga boyuna ayarlandıktan sonra, referans çözeltisine ( A tüpü ) 

karşı absorbans değeri sıfırlanır. Sonra, deney çözeltisinin ( B tüpü ) absorbansı (A) okunur.  

HESAPLAMA 

Hidroksimetil furfurol miktarı (HMF), 1 kg balda mg olarak, aşağıdaki formüle göre 

hesaplanır. 

HMF mg/kg = A x 192 

 

A : Spektrofotometrede okunan absorbans 

192 rakamı ise, deneyde oluşan renkli maddenin ekstinksiyon katsayısı ve sonuç için seçilen 

konsantrasyon birimi hesaba katılarak bulunmuş bir faktördür.  

Kaynak : TS 3036 / Nisan 1991 



 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

BALDA TİCARİ GLİKOZ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Balda ticari glikozun olup olmadığını tespit etmek. 

PRENSİP 

Ticari glikoz şuruplarının hammaddeden gelen polisakkaritler nedeni ile iyot çözeltisi verdiği 

kırmızıdan mora kadar değişen rengin gözlemlenmesidir. 

ALET EKİPMAN 

Hassas laboratuvar terazisi 

KİMYASAL  

 iyot çözeltisi : 2 g / 100 mL lik 1 g iyot ve 1,4 g potasyum iyodür 50 ml’lik bir ölçü 

balonuna konur. 30-40 mL suda çözülerek işaret çizgisine kadar seyreltilir. 

İŞLEM 

Yaklaşık 1 mL bal eşit hacimde su ile iyice karıştırılır. İyot çözeltisinden 4-5 damla ilave edilip 

şiddetle çalkalanır.  

 

HESAPLAMA 

Kırmızıdan menekşeye kadar değişebilen bir rengin gelişmesi balda ticari glikoz ve/veya 

invert şeker bulunduğunu gösterir. Bu deneyde sözü edilen renk gözlenememişse Fiche 

Metodu uygulanmalıdır. 

 

DİĞER YÖNTEM :  

 

AMAÇ ve KAPSAM 

Balda ticari glikozun olup olmadığını tespit etmek.  

PRENSİP 

Bala katılan gikoz şuruplarının üretimi sırasında yüksek sıcaklık işlemleri sebebi ile 

monosakkaritler kısmen parçalanır, bunlar eter ile ekstrakte edilip rezorsin ile oluşturdukları 

renkli kompleksler gözlemlenir. 

 

ALET EKİPMAN 

Hassas laboratuvar terazisi  

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/balda_ticari_glikoz_tayini/
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KİMYASALLAR 

 

Rezorsin çözeltisi 1 g/L lik : Taze süblime edilmiş rezorsinin (C6H4(OH)2-1,3) 1 gramı 100 mL 

derişik hidroklorik asit (HCl, d= 1,19 g/mL , veya yaklaşık % 37 lik) içinde çözülür. Çözelti iyice 

karıştırılır ve hava sızdırmayan cam kapaklı bir şişede saklanır. Bu çözelti kullanılmadan önce 

taze olarak hazırlanmalıdır.  

Dietil eter ( su ile doyurulmuş) 50-100 mL eter uygun bir ayırma hunisinde 20-30 mL su ile 

iyice çalkalanır. 20-30 dakika dinlendirildikten sonra alttaki su tabakası atılır. Elde edilen,suya 

doymuş eter en çok 1 hafta içinde kullanılmalıdır.  

 

İŞLEM 

Yaklaşık 5 g bal bir porselen havana konur. Üzerine 10 mL eter konup havaneli ile bal ve eter 

iyice ezilir ve karıştırılır. 1-2 dakika beklendikten sonra üstteki eter 100 mL lik bir kuru behere 

boşaltılır Bu işlem aynı hacimlerde eter kullanılarak 3 defa daha tekrarlanır ve eter fazlası her 

seferinde aynı beherde biriktirilir. Beherde biriken eterli ekstrakt 30-35 oC  lik su banyosunda 

yaklaşık 5 mL kalıncaya kadar buharlaştırılır. Beherin dibinde kalan eterli çözelti deney 

tüpüne alınır. Üzerine 2 mL rezorsin çözeltisi eklenip tüp şiddetle çalkalanır. 

HESAPLAMA 

Rezorsinin eklenme anından itibaren 1 dakikalık süre içinde kiraz kırmızısı bir rengin oluşması 

bala ticari glikoz ve/veya invert şeker katıldığını gösterir. Sarı veya hafif pembe rengin 

oluşması hiçbir şekilde hile işareti değildir.  

Kaynak : TS 3036 / Nisan 1991 
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BEYAZ ŞEKERDE İLETKENLİK KÜLÜ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Beyaz şekerde iletkenlik külünü tespit etmek. 

PRENSİP 

Bilinen konsantrasyonda şeker çözeltisinin özgül iletkenliği ölçülür. Faktör yardımı ile kül 

miktarına geçilir. Beyaz şeker için 28 g/100 g konsantrasyonu kullanılır. 

ALET EKİPMAN 

S.C.T metre  

KİMYASALLAR 

 

 0,01 N Potasyum Klorür: 500 oC’de ısıtılarak suyu uzaklaştırılmış KCl den 745,5 mg 

litreye tamamlanır.  

 0,0002 N Potasyum Klorür : 0,1 N KCl çözeltisinin 10 mL si 500 mL ye tamamlanır. Bu 

çözeltinin iletkenliği kullanılan suyun iletkenliği çıkarıldıktan sonra 20 oC de 26.6 ± 0.3 

µS/cm dir. 

İŞLEM 

Bütün çözeltilerin hazırlanmasında iletkenliği 2 µS’ in altında olan iki kere damıtılmış su 

kullanılmalıdır. 100 mL lik ölçü balonunda 31.3 g şeker suda çözülür. Hacim 100 mL ye 

tamamlanır. (20,8 ±0,1 g şeker , 100 g çözelti verecek şekilde damıtık suda çözülerek aynı 

çözelti hazırlanabilir) İyice karıştırıldıktan sonra 20 oC de iletkenliği ölçülür. 0,0002 N 

potasyum klorür çözeltisi ile doğruluk kontrol edilir. 

HESAPLAMALAR 

C28 = C1 - 0.35 C2  

C28 = 28 g / 100 g şeker çözeltisi için düzeltilmiş iletkenlik , µS/cm 

C1 = Numunenin 20 oC de ölçülen iletkenliği , µS/cm 

C2 = Suyun 20 oC de ölçülen iletkenliği , µS/cm 

İletkenlik Külü % = 6 x 10 - 4 x C28 

28 g /100 g şeker çözeltisi için sıcaklık düzeltmesi, her derece için % 2.6 dır. 20 oC nin altında 

eklenir, 20 oC nin üstünde çıkarılır.  

Kaynak : TS 861 / Kasım 1982 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/beyaz_sekerde_iletkenlik_kulu_tayini/
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BEYAZ ŞEKERDE İNDİRGEN ŞEKER TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Beyaz şekerdeki indirgen şekeri , invert şeker cinsinden belirlemek. 

 

PRENSİP 

İndirgen şeker içeren örnek çözeltisi , bakır-II kompleks çözeltisini indirger. Oluşan Bakır-I-

oksit standart iyot çözeltisi ile yükseltgenir. İyot çözeltisinin fazlası ayarlı bir sodyumtiyosülfat 

çözeltisi ile geri titre edilir. 

 

ALET EKİPMAN 

Genel laboratuar alet ekipmanları 

KİMYASALLAR 

 

  Müller Çözeltisi ( Bakır-II-çözeltisi) 

 

A-) 35 g CuSO4.5H2O , 400 mL kaynar suda çözülür ve soğumaya bırakılır. 

B-) 173 g sodyum potasyum tartarat (KNaC4H4O6.4H2O) ve 68 g susuz sodyum karbonat 500 

mL kaynar suda çözülür ve soğumaya bırakılır 

 

Soğumuş olan A ve B çözeltileri 1 L lik ölçülü balona aktarılır ve su ile çizgisine tamamlanır. 2 

g aktif karbon eklenerek karıştırılır ve birkaç saat dinlendirildikten sonra filtre kağıdından 

süzülür. ( çözeltinin muhafazası sırasında Bakır-I-oksit çökmesi durumunda tekrar 

süzülmelidir.) 

  5 M Asetik asit çözeltisi 

 0,01665 M İyot çözeltisi ( 0,0333 N ) : 4,2258 g saf iyot üzerine yaklaşık 8-9 g KI eklenir 

ve yaklaşık 100 Ml su ile iyice çözününceye kadar çalkalanır. 1 L lik ölçülü balonda işaret 

çizgisine tamamlanır. (Bu çözeltinin 1 mL si 1 mg invert şekere karşılık gelir ) 

 

Aşağıda anlatıldığı şekilde ayarlanmış olan sodyum tiyosülfat ile ayarlanır. Bunun için  

10 mL 0,01665 M iyot çözeltisi 250 mL lik bir erlene alınır. Üzerine yaklaşık 50 mL su 

eklendikten sonra 1 mL glasiyel asetik asit ilave edilir. Çözeltinin rengi açık sarı olana 

kadar 0,0333 M tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. Renk açıldıktan sonra 1 mL nişasta 

indikatörü eklenir ve mavi renk kaybolana kadar titrasyona devam edilir. 0,01665 M ( 

0,0333 N ) iyot çözeltisinin faktörü , fi ; 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/beyaz_sekerde_indirgen_seker_tayini/
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fi = ft x sarfiyat / 10formülünden hesaplanır. (ft: tiyosülfat çözeltisinin faktörü) 

F = 10 / harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi  

(1 mL tiyosülfat çözeltisine karşılık gelen iyot çözeltisi miktarı , mL) 

  0,0333 M sodyum tiyosülfat çözeltisi: 8,27 g Na2S2O3.5H2O saf suda çözülerek 1 L ye 

tamamlanır. 

Potasyum iyodatla ayarlanır. Bunun için , 

 

Etüvde kurutulup , desikatörde soğutulan KIO3 tan 0,1 mg hassasiyetle tartılmış 0,2 g 

civarındaki bir miktar suda çözülüp 100 mL lik ölçü balonunda 100 mL ye tamamlanır. 

Bundan 10 mL alınarak 100 mL ye seyreltilir. Bu son çözeltiden 10 mL bir erlene alınır 

bunun üzerine 3 g KI ün 10 mL sudaki çözeltisi eklenir , 20 mL 6 N sülfürik asit ilave 

edilerek , serin ve karanlık bir yerde 3 - 5 dakika bekletilir. Süre sonunda , ayarlanacak 

olan sodyum tiyosülfat çözeltisi ile nişasta indikatörü kullanılarak titre edilir. 0,0333 M 

Sodyum tiyosülfat çözeltisinin faktörü , ft  

 

ft = tartılan KIO3 ün mg olarak miktarı / (11,888 x sarfiyat ) 

 

Sodyum tiyosülfat çözeltisi KIO3 ile ayarlandıktan sonra , 0,01665 M iyot çözeltisi ile titre 

edilmeli ve 1 mL 0,0333 M sodyum tiyosülfata karşılık gelen 0,01665 M iyot çözeltisi 

hacmi belirlenmelidir. (F) 

  % 0,5 lik nişasta çözeltisi 

İŞLEM 

 

300 mL lik bir erlen içine 30 mg dan fazla invert şeker içermeyecek şekilde 10 g ( veya daha 

az ) şeker tartılır (m) ve yaklaşık 100 mL saf suda çözülür. 10 mL Müller çözeltisi eklenir. Erlen 

karıştırılır ve kaynar su banyosunda tam 10 dakika tutulur. Süre sonunda erlen çeşme suyu 

altında hızla soğutulur. ( soğutma esnasında , atmosfer oksijeninin çöken bakır-1-oksidi 

tekrar okside etmemesi için çalkalanmamalıdır. ) 

 

Soğutulan erlene, çalkalanmadan 5 mL 5 M asetik asit ilave edilir ve derhal 20 - 40 mL 

0,01665 M iyot çözeltisi eklenir (V1) . Bakır çökeltisinin çözünmesi için erlen çalkalanır. 

İyodun fazlası nişasta İndikatör olarak kullanılmak sureti ile ( Nişasta indikatörü titrasyonun 

sonuna doğru ilave edilmelidir.) 0,0333 M sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. (V2) 
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Bir de numune kullanmaksızın aynı işlemler yapılarak tanık deney yapılır. Tanık için harcanan 

sodyum tiyosülfat miktarı belirlenir. ( V3) (0,1 mL den fazla olmamalıdır.) 

 

 

Yukarıda anlatıldığı gibi ancak ısıtma işlemleri uygulanmaksızın deney tekrarlanarak ( Sülfür 

dioksit gibi indirgen maddelerin açığa çıkması için 10 dakika oda sıcaklığında bekletilir.) şeker 

çözeltisinde olabilecek diğer indirgen şekerler için harcanacak iyot miktarı belirlenir. ( V4)  

HESAPLAMA 

 

V5 = 0,2 x S 

Vt = F x ( V2 + V3 + V4 ) 

Vi = V1 - Vt - V5 

 

% İnvert şeker , kütlece = Vi x fi / m x 10 

Vt: harcanan tiyosülfat çözeltilerinin iyot çözeltisi karşılığı 
V1 : Deneyde erlene alınan iyot çözeltisi hacmi ,mL 
V2: Deneyde harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi , mL 
V3: Tanık deneyde harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi , mL 
V4: Soğuk deneyde harcanan tiyosülfat çözeltisi hacmi , mL 
V5: sakkaroz için kullanılan iyot çözeltisi hacmi ,mL 
S : Deney numunesindeki sakkaroz miktarı , g 
Vi: invert şeker tayinine ait düzeltilmiş iyot çözeltisi hacmi , mL 
fi: iyot çözeltisinin faktörü  
F: 1 mL tiyosülfat çözeltisinin karşılığı olan iyot çözeltisi , mL 
0,2 : 1 g sakkaroz için gerekli olan , iyot çözeltisi düzeltme faktörü , mL  

 

Kaynak : TGK 2002/26 sayılı tebliğ. 
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BİRADA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Gazı giderilmiş birada titre edilebilir asitliği belirlemek. 

PRENSİP 

Karbondioksiti uzaklaştırılmış biranın fenol ftalein indikatörü yanında 0,1 N kalevi çözeltisi ile 

titre edilerek sonuun laktik asit cinsinden % olarak verilmesi ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 
 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik (%95’lik v/v’lik alkolde) 

  0,1 N NaOH çözeltisi , ayarlı 

İŞLEM 

Kaynama noktasına kadar ısıtılmak ve kapalı bir kapta oda sıcaklığına soğutulmak sureti ile 

karbondioksiti uzaklaştırılmış biradan 10 mL bir erlene konulur. Üzerine henüz kaynamış ve 

soğutulmuş damıtık sudan rengi açılıncaya kadar katılır. Belirteç olarak birkaç damla %1’lik 

fenol ftalein çözeltisi damlatılır. 0,1N NaOH ile titre edilir. 

 

HESAPLAMALAR 

Sonuç 100 mL’de g olarak laktik asit cinsinden belirtilir. 

% Asitlik (laktik asit olarak) =f x N x V x 0,090 x100 / m 

 

N: Titrasyonda kullanılan NaOH in normalitesi. 

V: Titrasyoda harcanan 0,1 N NaOH hacmi , mL 

f : 0,1 N NaOH çözeltisinin faktörü 

m: Numune miktarı, mL 

0,090 : laktik asitin mili eşdeğer gramı  

 

Kaynak : TS 2259 / Mart 1976 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/birada_asitlik_testi/
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BİSKÜVİDE YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu metotla amaç; Bisküvi numunesinin yağ miktarını tayin etmektir.  

PRENSİP 

Analiz edilecek belli miktardaki bisküvinin soxhelet cihazında, petrol eteri kullanılarak yağının 

alınması ve gravimetrik olarak belirlenmesidir. 

ALET EKİPMAN 

  Analitik terazi, ± 0.001 g duyarlıkta 

  Etüv, 105 oC ± 2˚C’de tutulabilen 

  Soxhelet Cihazı, 250 mL lik, dibi düz balonlu 

  Desikatör, içerisinde etkin bir kurutucu (fosfor pentoksit, silicagel, aktif halde alumina 

vb.) bulunan 

  Kartuş 

  Elek, göz açıklığı 1 mm olan 

  Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

KİMYASALLAR 

Petrol eteri, kaynama noktası 40˚C - 80˚C arasında olan 

 

İŞLEM 

Bisküvi numunesinden en az 250 g alınarak (içleri doldurulmuş, üstleri kaplanmış veya arası 

doldurulmuş olanlar, bu maddelerden temizlendikten sonra) elle kırılarak küçük parçalara 

bölünür ve göz açıklığı 1 mm olan kare elekten geçecek büyüklükte öğütülür. Öğütülmüş 

numune, bekletilmeden analize alınır. 

 

Yukarıdaki şekilde hazırlanmış numuneden 10 g tartılarak kartuşa konur, süzgeç kağıdı veya 

yağsız pamuk ile kartuşun ağzı kapatılır.Kartuş ve içindekiler 15-30 dakika kadar 100 oC lik 

etüvde kurutulur. Soxhelet balonu kuru ve boş olarak tartılır. Daha sonra süzgeç kağıdı ve 

yağsız pamuk ile ağzı kapatılmış kartuş içindeki kurutulmuş numune, soxhelet cihazına 

konulur ve balona 150 mL petrol eteri katılarak 3-4 saat kadar yağı ekstrakte edilir. Bu süre 

sonunda soxhelet balonu alınır ve su banyosunda petrol eteri buharlaştırılır. Daha sonra, 

balon sıcak havalandırılmalı etüvde 30 dakika kadar tutularak petrol eterinin tümü ortamdan 

uzaklaştırılır. Balon soğutulur ve tartılır.  

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/biskuvide_yag_tayini/
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HESAPLAMALAR 

 

% Yağ miktarı = ( m2 - m1 ) x 100 / m0 

 

m0 : Ekstraksiyon için alınan numune miktarı , g 

m1 : Ekstraksiyon balonunun boş kütlesi, g 

m2 : Ekstraksiyon balonunun ekstrakte edilen yağ ile birlikte kütlesi, g  

 

Kaynak : TS 2383 / Şubat 1991 
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BİTKİSEL MARGARİNDE TUZ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bitkisel margarindeki klorürlerin miktarını tespit ederek sodyum klorür cinsinden ifade 

etmek. 

PRENSİP 

Margarin numunesi üzerine kaynar su katılarak, numunenin eritilmesi ve karışımdaki 

klorürlerin ayarlı gümüş nitrat çözeltisi ile titre edilmesidir. 

ALET EKİPMAN 

  Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

  Analitik terazi, 0,01 g hassasiyette 

KİMYASALLAR 
 

  0,1 N AgNO3 , ayarlı 

  % 5 (m/v) lik Potasyum kromat  

İŞLEM 

 

5.1 Numunenin Hazırlanması 

İçerisinde numune bulunan kap, yaklaşık olarak 40 C deki su banyosuna konularak 

numunenin erimesi temin edilir. Numune kabı devamlı çalkalanarak numune iyice 

karıştırılır.Numune kabı su banyosundan çıkarılır ve margarin numunesi katılaşıncaya kadar 

devamlı olarak çalkalanır. 

5.2 İşlem 

Hazırlanmış margarin numunesinden 0,01 g hassasiyetle 5 g kadar tartılarak erlen içerisine 

alınır. Üzerine 100 mL kaynar su katılarak 5-10 dakika bekletilir. Deney numunesinin sıcaklığı 

50-55˚C ye düşünceye kadar birkaç kere çalkalanarak karıştırılır. Üzerine 2 mL %5 lik 

potasyum kromat eklenir. Bundan sonra kiremit kırmızısı renk meydana gelinceye kadar 0,1 

N AgNO3 çözeltisi ile titre edilir. Bu renk yaklaşık 30 saniye müddetle sabit kalmalıdır. 

 

5.3 Şahit Deney 

Deney numunesi katılmaksızın, 100 mL damıtık su ve 2 mL potasyum kromat çözeltisi 

kullanılarak ve aynı işlemler uygulanarak bir şahit deney yapılır. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bitkisel_margarinde_tuz_tayini/
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HESAPLAMALAR 

Tuz miktarı NaCl cinsinden, kütlece yüzde olarak, aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

 

T= 0,05844 x N x f x (V1-V0) x 100 / m 

m: Deney numunesinin kütlesi, g 

V1: Deneyde kullanılan AgNO3 çözeltisi hacmi, mL 

V0: şahit deneyde kullanılan AgNO3 çözeltisinin hacmi, mL 

N: AgNO3 çözeltisinin normalitesi 

f: Gümüş nitrat çözeltisinin faktörü 

0,05844: NaCl’ün miliekivalan ağırlığı  

Kaynak : TS 2812 / Mart 1991 
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BİTKİSEL SIVI YAĞLARDA ARAŞİDİK VE DAHA YÜKSEK YAĞ ASİTLERİ 

TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Yağlarda yüksek karbonlu yağ asitlerinin tespit edilmesidir.Yer fıstığı yağı veya yer fıstığı 

yağının diğer sıvı yağlar ile karışımına uygulanır. 

 

PRENSİP 

Yağ numunesi , sabunlaştırıldıktan sonra , sabunlaşmayan kısımdaki yüksek yağ asitlerinin % 

70 lik ve % 90 lık etanolle çözülerek kristallendirilmesi ve kristallerin tartılmasıdır.  

ALET EKİPMAN 

  Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

  Platin tel 

  Kılcal boru , bir ucu kapalı 

  Ergime noktası tayin düzeneği 

  Termometre , 0,1 oC taksimatlı 50 - 80 oC arası okuma yapabilen 

  Etüv , 100 oC ye ayarlanabilen 

KİMYASALLAR  

 

 1,5 N etanollü KOH 

 %33 lük Asetik Asit 

 % 70 (v/v) lik etanol , d= 0,890 

 % 90 (v/v) lık etanol , d= 0,832 - 0,835  

 Dietil eter 

İŞLEM 

250 mL lik tıraşlı bir erlene 5 g numune alınır 1,5 N alkollü KOH çözeltisi eklenerek geri 

soğutucu altında 10 dakika kaynatılır. Sıcak çözeltiye 7,5 mL % 33 lük asetik asit ve içinde 1 

mL derişik HCl bulunan % 70 lik etil alkolden 100 mL eklenir. Bu karışımın 1 saat 12 - 14 oC de 

tutulması sonuncunda bir çökeltinin oluşmaması yer fıstığı yağının olmadığını gösterir. 

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bitkisel_sivi_yaglarda_arasidik_ve_daha_yuksek_yag_asitleri_tayini/
http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bitkisel_sivi_yaglarda_arasidik_ve_daha_yuksek_yag_asitleri_tayini/
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Çökelti oluşursa , çözelti süzülür ve çökelti , hidroklorik asitli % 70 lik etil alkol ile 17 - 19 oC 

de yıkanır. Çökelti , ara sıra halka halinde bükülmüş bir platin tel yardımı ile kırılır. Yıkama 

işlemine , yıkama çözeltisi su ile bulanıklık vermeyinceye kadar ( veya çok az bulanıklık 

verinceye kadar ) devam edilir. Kristalleştirmede ve yıkamada kullanılan % 70 lik etanolün 

toplam hacmi kaydedilir. Çökelti mümkün olduğunca az ( 25 - 70 mL ) % 90 lık etil alkolde 

çözülür ve 15 oC ye soğutularak 3 saat bekletilir. Çökelti meydana gelmemesi yer fıstığı 

yağının bulunmadığını gösterir. 

 

Çökelti oluşursa , çözelti süzülür. 15 oC da kristalleştirmede kullanılanın yarısı kadar % 90 lık 

etil alkol ile yıkanır. 50 mL % 70 lik etanolle yıkamaya devam edilir. Yıkanmış kristaller ılık 

dietil eterde çözülür. 105 oC de kurutulmuş ve desikatörde soğutularak darası alınmış bir 

balona süzülür. Çökelti eterle yıkanarak yıkama suları da balona aktarılır. Balondaki eter 

uçurulur ve 100 oC de kurutularak tartılır. 

 

Balon içindeki kristallerin ergime noktası kapalı bir kılcal boru kullanılarak tayin edilir. Ergime 

noktası 71 oC den aşağıda ise % 90 lık etanol kullanılarak yeniden kristallendirilir. Yukarıdaki 

gibi darası alınmış bir başka balona alınır. Kurutulur , tartılır ve yeniden erime noktası tayini 

yapılır. Erime noktası 71 oC den aşağıda ise numunede yer fıstığı yok demektir. Erime noktası 

71 oC veya daha üzerinde ise kristallerin miktarında % 90 ve % 70 lik etanolde çözünen 

kısımlar için çizelge 1 ve 2 de gösterilen düzeltmeler yapılır. 

HESAPLAMALAR 

Araşidik ve daha yüksek yağ asitleri miktarı kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

% Araşidik ve daha yüksek yağ asitleri , kütlece = [m1 + ( V1 x K1 / 70 ) + (V2 x K2 / 100 )]/ m x 

100 

Numunede yer fıstığı yağı miktarının belirtilmesi gereken hallerde araşidik ve daha yüksek 

yağ asitleri miktarı çizelgede verilen K3 katsayısı ile çarpılmalıdır. 

% 90 lık etanolde çözünen kristaller için yapılacak düzeltme  

Kaynak : TS 894 / Nisan 1975 
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BİTKİSEL SIVI YAĞLARDA ÇAY YAĞI ARANMASI 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bitkisel sıvı yağlara çay tohumu yağı katılıp katılmadığını tespit etmek. 

PRENSİP 

Yağlara karıştırılması olası çay tohumu yağının belirli reaktiflerle vereceği renk değişikliğinin 

gözlemlenmesi esasına dayanır.  

 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Deney Tüpü (15 x 150 mm) 

 Su Banyosu (5 oC ye ayarlanabilen)  

KİMYASALLAR 
 

 Kloroform  

 Sülfürik Asit : d=1.84 

 Asetik Asit Anhidriti 

 Dietil Eter 

 

İŞLEM 

Deney tüpüne 0,8 mL asetik asit anhidrit, 1,5 mL kloroform, 0,2 mL sülfürik asit konur. 5 oC 

ye soğutulur, 7 damla örnek damlalıkla ilave edilir. Bulanıklık oluşursa, devamlı çalkalanarak 

çözelti berrak oluncaya kadar damla damla asetik asit anhidrit ilave edilir ve 5 dakika 5 oC de 

tutulur. 10 mL daha önce 5 oC ye soğutulmuş dietil eter ilave edilir. Deney tüpü alt üst edilir, 

5 oC su banyosuna daldırılır gözle muayene edilir. 

 

HESAPLAMA 

Yaklaşık 1 dakikada kırmızı rengin meydana gelmesi numunede çay tohumu yağı 

bulunduğunu gösterir. Kırmızı daha sonra tekrar kahverengiye döner.  

Kaynak : TS 5037 / Ocak 1987 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bitkisel_sivi_yaglarda_cay_yagi_aranmasi/
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BİTKİSEL SIVI YAĞLARDA MİNERAL YAĞ ARANMASI 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Yağlara mineral yağ katılıp katılmadığını tespit etmek. ( Sabunlaşmayan madde tayini 

yapılmış ve bitkisel yağ standartlarına uygun sonuçlar alınmışsa bu deney uygulanmaz.) 

PRENSİP 

Organik yağ asitleri etanollü KOH ile sabunlaşma reaksiyonu sonucunda berrak bir çözelti 

oluşturdukları halde, mineral yağlar bulanık bir çözelti oluştururlar. Bulanıklığın gözle tespiti 

ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Su Banyosu 

KİMYASALLAR 

 

 KOH Çözeltisi :15 g KOH 10 mL suda çözülür.  

 Etanol : %95 lik 

 

İŞLEM 

1 mL örnek deney tüpüne alınır. Üzerine 1 mL etanollu potasyum hidroksit çözeltisi, 25 ml 

etanol ilave edilir. Birkaç kaynama taşı ve bir cam boru yerleştirilerek yaklaşık 5 dakika su 

banyosunda kaynatılır. Su banyosundan alınır ve 25 mL su katılarak çalkalanır. Bulanıklığa 

bakılır. 

HESAPLAMA 

Yağda % 0,5 den fazla mineral yağ bulunması halinde çözeltide bulanıklık oluşur.  

Kaynak : TS 5039 / Ocak 1987 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bitkisel_sivi_yaglarda_mineral_yag_aranmasi/
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BİTKİSEL SIVI YAĞLARDA PAMUK YAĞI ARANMASI 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bitkisel sıvı yağlara pamuk yağı katılıp katılmadığını tespit etmek. 

PRENSİP 

Yağlara karıştırılması olası pamuk yağının Halphen çözeltisi ile vereceği renk değişikliği 

esasına dayanır.  

 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Deney Tüpü (25 x 250 mm) 

 Su Banyosu (110 - 115 oC ye ayarlanabilen yağ veya doymuş tuzlu su) 

 

KİMYASALLAR 

Halphen Çözeltisi ( Karbon sülfürle % 1 lik kükürt çözeltisi hazırlanır, içerisine eşit hacimde 

amil alkol ilave edilir.) 

 

İŞLEM 

10 mL örnek , 10 mL Halphen Çözeltisi deney tüpüne alınır. Kuvvetle çalkalanır. 70-80 oC deki 

su banyosunda karbon sülfür tamamen buharlaşıncaya kadar zaman zaman çalkalanarak 

tutulur ( 5 dakika yeterli olacaktır. ) Deney tüpü , 110-115 oC deki yağ veya doymuş tuzlu su 

banyosunda 1- 2 saat kaynatılır. Tüpteki renk değişimine bakılır. 

 

DİKKAT : Karbon sülfür buharlarının tutuşma riski vardır ve toksik etkiye sahiptir. İşlemin 

çeker ocak altında ve dikkatle yapılması gerekir. ) 

HESAPLAMA 

Kırmızı rengin meydana gelmesi numunede pamuk yağı bulunduğunu gösterir. Turuncu renk 

pamuk yağı bulunduğu anlamına gelmez.  

 

Kaynak : TS 5041 / Ocak 1987 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bitkisel_sivi_yaglarda_pamuk_yagi_aranmasi/
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BUĞDAY UNUNDA AĞARTMA KONTROLÜ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Buğday ununda ağartma işleminin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi. 

PRENSİP 

Örnek, petrol eterinde çözdürülerek ağartma işlemi uygulanmamış örnekle karşılaştırılır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 

KİMYASALLAR 

 

 Petrol eteri  

İŞLEM 

İki erlen alınarak birine 20 g örnek diğerine renk ağartma işlemi uygulanmadığı bilinen un 

konur. Her birine 100 mL petrol eteri konur, ağızları kapatılarak 5 dakika çalkalanır. 12 saat 

çökmeye bırakılır. Süre sonunda erlenler 5 dakika çalkalanır ve çökmeye bırakılır. Çöken kısım 

üzerinde kalan sıvı (mümkün olduğunca uçmasından sakınılarak) süzülür. Süzüntünün ilk 

süzülen 10 mL kadarı tekrar süzülür. Süzüntünün renkleri karşılaştırılır.  

 

HESAPLAMA 

Renk ağartma işlemi uygulanan unların süzüntüsü, ağartma işlemi uygulanmadığı 

bilineninkine oranla daha açık renkli olur.  

 

Kaynak : TS 4500 / Nisan 1985 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/bugday_ununda_agartma_kontrolu/
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ÇİKOLATADA SÜT YAĞI VE KAKAO YAĞI TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Çikolatada süt yağı miktarını tayin etmek. 

PRENSİP 

Çikolatanın toplam yağ tayininden elde edilen kalıntıda reichert meissel sayısı tayini 

yapılması ile hesaplanmasıdır. 

 

ALET EKİPMAN 

Reichert meissel sayısı tayinindeki alet ve ekipmanlar. 

KİMYASALLAR  

Reichert meissel tayinindeki kimyasallar. 

İŞLEM 

Sütlü çikolata içindeki süt yağını bulmak için numunede kakao ve süt yağından başka yağ yok 

ise çikolatadan elde edilen toplam yağda reichert meissel sayısı tayini yapılır ve aşağıdaki 

eşitlikten süt yağı miktarı bulunur. 

 

HESAPLAMALAR 

Süt yağı miktarı , kütlece = (RM - 0,3) / (27 - 0,3) x % toplam yağ  

 

RM : Çikolatadan elde edilen toplam yağın RM sayısı 

0,3 : Kakao yağının RM sayısı 

27 : Süt yağının RM sayısı 

Elde edilen toplam yağ ve süt yağı yüzdelerine göre kakao yağı hesaplanabilir. 

 

Sütsüz çikolatalar için ; 

% Kakao yağı = % Toplam Yağ 

 

Sütlü Çikolatalar için ; 

% Kakao Yağı = % Toplam Yağ - % Süt yağı  

Kaynak : TS 7800 / Ocak 1990 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/cikolatada_sut_yagi_ve_kakao_yagi_tayini/
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ÇİKOLATADA TOPLAM YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Çikolatada toplam yağ miktarını tayin etmek. 

PRENSİP 

Çikolatada selülozlar tarafından sarılan kakao yağı ve süt içindeki proteinler tarafından 

sarılan süt yağı , ısı uygulanarak HCl etkisiyle açığa çıkarılır. Süzülür , yıkanır , kurutulur ve 

petrol eteri ile ekstrakte edilirek , petrol eterinin uzaklaştırılması sonucu kalan toplam yağ , 

tartılır. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Soxhelet yağ tayin cihazı 

 Su banyosu, 60 oC ye ayarlanabilen 

 Etüv (103 ± 2 oC ayarlanabilen) 

 

KİMYASALLAR  

 

 petrol eteri  

 % 25 lik HCl çözeltisi 

 0,1 N AgNO3 çözeltisi 

 

İŞLEM 

300 mL lik bir erlene bitter çikolata için 4-5 g , sütlü çikolata için 9-10 g numune 1 mg 

hassasiyette tartılır. Homojen bir karışım elde etmek için 45 mL kaynar saf su devamlı 

karıştırılarak ilave edilir. Üzerine 55 mL % 25 lik HCl ve birkaç kaynama taşı atılarak karıştırılır 

ve erlen üstü bir saat camı ile kapatılarak kaynayana kadar ısıtılır. 15 dakika süre ile çok hafif 

kaynatılır. Süre sonunda saat camı kaynar su ile beher içine yıkanır. Beher içeriği orta 

gözenekli bir süzgeç kağıdından süzülür. Beher su ile 3 kez yıkanarak yıkama suları klorür 

reaksiyonu vermeyinceye kadar gümüş nitrat çözeltisi ile kontrol edilerek süzgeç kağıdı 

içeriği saf su ile yıkanır. Süzgeç kağıdı içindeki yağ kütlesi kayıp olmayacak şekilde katlanarak 

bir ekstraksiyon kartuşuna alınır. Kartuş küçük bir behere alınarak 103 ± 2 oC deki etüvde en 

az 6 saat süre kurutulur. Kartuşun ağzı cam yünü ile kapatılır. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/cikolatada_toplam_yag_tayini/
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250 mL lik soxhelet balonu içine birkaç kaynama boncuğu atılarak 103 ± 2 oC de 1 saat 

kurutulur. Desikatörde soğutulur ve tartılır. Darası alınmış olan soxhelet balonu ve 

ekstraksiyon kartuşu soxhelet cihazına takılır ve petrol eteri ile 4 saatte en az 30 sifon 

yapacak şekilde ekstraksiyon yapılır. Ekstraksiyon sonunda petrol eteri ayrılır ve balon 

alınarak 60 oC lik su banyosunda kalan petrol eteri uçurulur. 103 ± 2 ° C lik etüvde sabit 

tartıma gelinceye kadar kurutulur ve desikatörde soğutularak tartılır. 

 

HESAPLAMALAR 

 

100 g numunedeki toplam yağ miktarı kütlece (m/m) aşağıdaki formülle hesaplanır. 

 

% Toplam Yağ , kütlece = 100 x ( m2 - m1 ) / m0 

 
m1 : Balonun ağırlığı ( kaynama boncukları ile beraber ) , g 
 
m2 : Çözücüler uçurulduktan sonra kalan yağ ile birlikte balonun ağırlığı, g  
 
m0 : Deney numunesinin ağırlığı  

 

Kaynak : TS 7800 / Ocak 1990 



 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

DOMATES SALÇASINDA TUZ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Domates salçasındaki sodyum klorür miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Klorür ve gümüş iyonları arasındaki reaksiyon oldukça spesifiktir. Klorürün gümüş nitrat ile 

titrasyonunda ortamdaki klorür iyonları , her ilave edilen gümüş nitrat damlasındaki gümüş 

iyonları ile gümüş klorür oluşturarak beyaz renkli bir çökelti oluşturur. Başlangıçta 

indikatörün rengi kendi rengi olan sarıdır. Klorür iyonlarının çökmesi tamamlandığında , 

dönüm noktasında ortamda bulunan gümüş iyonu kromat iyonu ile kiremit kırmızısı renkli bir 

çökelti oluşturur. Deney numunesi belli oranda sulandırıldıktan sonra %5 lik potasyum 

kromat indikatörü yanında 0,1 N AgNO3 ile titre edilerek klorür miktarını bulunur ve sodyum 

klorür cinsinden sonuç verilir. 

ALET EKİPMAN 

Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri. 

KİMYASALLAR 

 

 0,1 N AgNO3 çözeltisi , ayarlı 

 % 5 (m/v) lik Potasyum kromat çözeltisi ( K2Cr2O4 )  

İŞLEM 

Kuru madde miktarına göre belirli bir miktar numune, belirli oranda sulandırıldıktan sonra 1 

mL %5 lik potasyum kromat eklenir. Bundan sonra kiremit kırmızı renk meydana gelinceye 

kadar 0,1 N AgNO3 çözeltisi ile titre edilir. 

Salçanın kendi rengi ile dönüm noktasındaki renk aynı olduğundan , numune, oluşan kırmızı 

rengi ayırt edebilecek miktarda sulandırılmalıdır.  

 

HESAPLAMALAR 

Tuz miktarı aşağıdaki formülle hesaplanır. 

% Tuz ( Sodyum klorür olarak ) = 0,0585 x V x N x f x 100 / m 

 

V : kullanılan AgNO3 çözeltisi hacmi, Ml 

N : AgNO3 çözeltisinin normalitesi 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/domates_salcasinda_tuz_tayini/
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f: AgNO3 çözeltisinin faktörü. 

0,0585 : NaCl ün miliekivalan ağırlığı 

m : numune miktarı, g  

 

Kaynak : TS 382 / Şubat 1975 
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EKMEKTE ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Ekmek ve benzerlerindeki asitliğin ortamı nötrlemek suretiyle belirlemek. 

PRENSİP 

Belli tartımda numune su ile seyreltildikten sonra % 1 lik fenol ftalein indikatörüne karşı 0,1 

N NaOH çözeltisi ile titre edilir.  

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

 Hassas terazi , 0,01 g hassasiyette 

 

KİMYASALLAR 

 

 Fenol ftalein belirteç çözeltisi, %1lik alkolde 

 0,1 N NaOH çözeltisi , ayarlı. 

 

İŞLEM 

Ekmek içinin ortalarından olmak üzere 10 g numune bir erlene alınır(m). 100 mL su ile 

karıştırmak suretiyle 30 dakika kaynar su banyosu içinde bekletilir. 30 dakika sonunda 

soğutulmuş çözelti fenol ftalein indikatörü kullanılarak, 0,1 N ayarlı NaOH çözeltisi ile kalıcı 

pembe renk oluşuncaya kadar titre edilir (V1). Titrasyona 5 dakika ara verilir. Bu süre içinde 

renk açılır, 5 dakika sonunda karıştırılır ve titrasyona yine kalıcı pembe renk oluşuncaya kadar 

devam edilir. ( V2 )  

 

HESAPLAMALAR 

100 g numune için harcanan 1 N NaOH çözeltisinin mL olarak miktarı asitlik değeri olarak 

verilir. 

 

Asit değeri = 100 x N x ( V1+V2 ) / m  

Kaynak : TS 5000 / Nisan 1987 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/ekmekte_asitlik_testi/
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ET ÜRÜNLERİNDE AMONYAK TAYİNİ 

 

AMAÇ ve KAPSAM  

Et ürünlerinde bozulmanın bir göstergesi olarak amonyak miktarının tayinidir. 

PRENSİP 

Numunedeki amonyağın fosfotungistik asitle çözülüp alınması , ilave edilen NaOH , bromlu 

ve timollü çözeltilerle yeşil renk meydana getiren amonyağın butanol fazına geçirilerek 

spektrofotometrik olarak okunması ilkesine dayanır. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Spektrofotometre , 680 nm dalga boyuna ayarlanabilen 

 

KİMYASALLAR 

 

 Damıtık su , amonyaksız 

 Brom Çözeltisi : 250 mL lik bir ölçü balonuna % 50 (m/m) lik NaOH çözeltisinden 12,5 

mL alınarak yaklaşık 100 mL su konulur. 1,25 mL brom ilave edilip 250 mL ye 

tamamlanır. ( Çözelti günlük olarak hazırlanmalıdır.) 

% 10 (m/v) lik Timol (C10H14O)Çözeltisi , % 96 lık etil alkolde 

 Seyreltik NaOH Çözeltisi: Bir balona 50 g NaOH konup üzerine 50 mL su ilave edilir. 

Karıştırılarak tamamen çözülür. Bir miktar % 5 lik Na2CO3 katılır. Balonun ağzı 

kapatılıp berraklaşıncaya kadar 10 gün bekletilir. Hazırlanan çözeltiden 25 mL alınıp 

100 mL ye su ile tamamlanır. 

 Standart Amonyak çözeltisi ( 40 mg/L lik ) : 100 oC de 1 saat kurutulmuş NH4Clden 

0,314 g suda çözülür ve 100 mL ye tamamlanır. Bundan 100 mL lik bir ölçü balonuna 4 

mL alınarak işaret çizgisine su ile tamamlanır. 

 n-butanol 

 % 2,5 luk fosfotungistik asit  

 

İŞLEM 

Numunenin Hazırlanması : 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/et_urunlerinde_amonyak_tayini/


 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

 

Kıyma haline getirilmiş et , karıştırılarak 3 kez blenderden geçirilir. 500 mL lik bir erlene 25 g 

numune alınır. % 2,5 luk fosfotungistik asit çözeltisinden 200 mL ilave edilir. 2 dakika 

kuvvetlice çalkalanır. Whatman No.1 veya eşdeğeri bir süzgeç kağıdından 250 mL lik bir ölçü 

balonuna süzülür. Hacim % 2,5 luk fosfotungistik asit çözeltisi ile 250 mL ye tamamlanır.  

 

Numunenin Ölçümü : 

Süzüntüden 2 mL alınarak ( 0,2 g numuneye eşdeğer ) 250 mL lik bir ayırma hunisine konulur. 

Diğer bir ayırma hunisine % 2,5 luk fosfotungistik asit çözeltisinden 2 mL tanık deneyde 

kullanılmak üzere konulur. Her iki ayırma hunisine 8 mL su ilave edilir. Daha sonra hemen 1 

mL seyreltik NaOH çözeltisi konup , karıştırılır. 2 mL timol çözeltisi ilave edilip karıştırılır. 5 mL 

brom çözeltisi azar azar ilave edilerek her ilaveden sonra kuvvetlice çalkalanır. Brom çözeltisi 

ilavesi tamamlandığında 1 dakika kuvvetlice çalkalanır. Her numune veya standartlar için 

yukarıdaki işlemler tamamlandıktan sonra diğerleri için aynısı uygulanır. Ayırma hunileri 

durulma için yaklaşık 20 dakika bekletilir ve tanık çözeltiye karşı 680 nm de absorbans değeri 

ölçülür. 

 

Standart Eğrinin Çizimi : 

250 mL lik ayırma hunilerine standart amonyak çözeltisinden , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ve 5 mL konur. ( 

Bu miktarlar sırası ile 0 , 0.04 , 0.08 , 0.12 , 0.16 ve 0.20 mg amonyak içerir.) her birine % 2,5 

luk fosfotungistik asit çözeltisinden 2 mL ilave edilir. Hacim saf su ile 10 mL ye tamamlanır. 

Daha sonra hemen 1 mL seyreltik NaOH çözeltisi konup , karıştırılır. 2 mL timol çözeltisi ilave 

edilip karıştırılır. 5 mL brom çözeltisi azar azar ilave edilerek her ilaveden sonra kuvvetlice 

çalkalanır. Brom çözeltisi ilavesi tamamlandığında 1 dakika kuvvetlice çalkalanır. Ayırma 

hunileri durulma için yaklaşık 20 dakika bekletilir ve şahit çözeltiye karşı 680 nm de 

absorbans değeri ölçülür. 0 mL amonyak çözeltisi bulunduran çözelti şahit olarak kullanılır. 

680 nm de okunan absorbans değerlerine göre standart eğri çizilir. 

HESAPLAMALAR 

Standart eğri yardımıyla numunedeki amonyak miktarı mg/100 g olarak hesaplanır. 

Standart eğride mg olarak amonyak miktarlarına karşılık gelen absorbanslara göre grafik 

çizilir. Numune absorbansına karşılık gelen mg amonyak miktarı 0,2 g numunedeki miktardır.  

 

NH3 mg/100 g = a x 100 / m  

 

a: Standart eğriden bulunan amonyak miktarı , mg 

m: işleme alınan deney çözeltisindeki numune miktarı , g ( 0,2 g )  

Kaynak : TS 5670 / Mart 1988 
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ET ÜRÜNLERİNDE KOKUŞMA TESTİ 
 

METOT : KURŞUN ASETAT İLE H2S ARANMASI  

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu metot et ve et ürünlerinde kokuşmanın tespitinin yapılmasını kapsar. 

PRENSİP 

Kokuşmaya bağlı olarak ette meydana gelen H2S 'in tespiti.  

ALET EKİPMAN 

Petri kutusu 

KİMYASALLAR 

1.% 10 (m/v) luk Kurşun-II-asetat 

2.süzgeç kağıtları : % 10 luk Kurşun-II-asetat çözeltisi emdirilmiş ve kurutulmuş. 

 

İŞLEM 

Numune ince olarak kıyılır ve ağzı kapaklı bir petri kutusuna konur. Petri kutusunun kapağı 

içine % 10 'luk Kurşun asetatlı süzgeç kağıdı yerleştirilir ve ağzı kapatılarak 10-15 dakika 

bekletilir. Veya kıyılan madde bir tüpe konur ince yaprak halinde kesilmiş ve önceden % 10 

'luk Kurşun asetat çözeltisine daldırılıp kurutulmuş süzgeç kağıdı tüpe daldırılır ve bir ucu 

tüpün kenarına gelmek üzere ağzı bir tıkaçla sıkıca kapanır ve beklenir. 

 

HESAPLAMA 

Kağıt üzerinde beliren siyah renk kokuşma olduğunu gösterir. 

 

II. METOT ; NESSLER REAKTİFİ İLE AMONYAK ARANMASI 

  

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu metot et ve et ürünlerinde kokuşmanın tespitinin yapılmasını kapsar. 

PRENSİP 

Kokuşmaya bağlı olarak ette meydana gelen NH3 ' ın Nessler reaktifi ile tespiti.  

ALET EKİPMAN 

Petri kutusu 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/et_urunlerinde_kokusma_testi/
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KİMYASALLAR 

Nessler reaktifi : 16 g KI , 24 g HgI2 , 75 g KOH 560 mL suda çözülür. 

İŞLEM 

Bir petri kutusuna muayenesi yapılacak numuneden bir kesit alınarak konur, üzerine nessler 

reaktifinden dökülür.  

Kokuşma varsa portakal renginden koyu portakal - kahverengine kadar değişen bir renk 

oluşur.  

HESAPLAMA 

Numune üzerinde beliren koyu portakal ve kahverengi rengi oluşursa kokuşma olduğunu 

gösterir.  

 

Kaynak : TS 1069 / Kasım 1974 
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ET ÜRÜNLERİNDE NİŞASTA TAYİNİ 

 

AMAÇ ve KAPSAM 

Et ve et ürünlerinde nişastanın Lane Eynon metoduyla tayin edilmesidir. 

PRENSİP 

Et ve et ürünlerine katılan nişasta asidik ortamda hidroliz edilerek invert şeker haline 

dönüştürülür. Fehling çözeltileri ile muamele edilerek invert şeker miktarı bulunur. İnvert 

şeker miktarı nişastaya çevirme katsayısı ile çarpılarak % nişasta miktarı bulunur.  

 

ALET EKİPMAN  

 Genel laboratuvar alet ve malzemeleri 

 Whatman süzgeç kağıdı, No.1 (veya eşdeğeri)  

 Terazi 0.001 g hassasiyetle tartabilen 

 

ÇÖZELTİLER,KİMYASAL VE STANDART MADDELER 

 Derişik HCl , d=1,19 

 % 20 lik NaOH çözeltisi 

 % 6 lık Potasyum ferrosiyanür çözeltisi 

 % 12 lik Çinko asetat çözeltisi 

 Fehling-I: 69,28 g Bakır(11)sülfat pentahidrat (CuSO4. 5H2O) suda çözülerek 1L ye 

tamamlanır. 

 Fehling-II: 346g sodyum potasyum tartarat (C4H4O6 NaK.4H2O) ve 100g NaOH 1L ye 

tamamlanır.İki gün bekletilip süzülür en fazla iki ay bozulmadan saklanabilir. 

 (Faktör Tayini: Bürete , standart invert şeker çözeltisi doldurularak , 5 er mL lik Fehling 

çözeltileri aşağıdaki gibi titre edilir.F = V x 2 ) 

 % 0,2 lik Metilen mavisi İndikatör çözeltisi 

 % 0,5 lik Fenol ftalein İndikatör çözeltisi  

 Stok invert şeker çözeltisi 10 g/L lik : 9,5 g sakkaroz (C12H22O11) 30-40 mL saf suda 

çözülerek 5 mL derişik (d=1,19) HCl ilave ederek oda sıcaklığında 3 gün bekletilerek 

hidroliz edilir, 1L ye tamamlanır. ( Bu çözeltinin 1 mL sinde 10 mg invert şeker vardır. ) 
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 Standart invert şeker çözeltisi: Stok invert şeker çözeltisinin 50 mL si 250 mL lik ölçülü 

balona alınır iki damla fenol ftalein indikatörü damlatarak 5N NaOH ile nötrleştirilerek 

balon çizgisine tamamlanır. Bu çözeltinin 1 mL sinde 2 mg invert şeker vardır. ) 

 

İŞLEM 

Kıyılmış numuneden 5 g tartılarak 500 mL lik ağzı tıraşlı balona konur (m) . Balona 100 mL saf 

su + 7mL derişik HCl ilave edilir. Balon geri soğutucuya takılarak 1 saat kaynatılır. Bu süre 

sonunda balon soğutulur fenol ftalein damlatılarak % 20 lik NaOH ile nötralize edilir. Üzerine 

5 mL % 12 lik Çinko Asetat ve 5 mL % 6 lık Potasyum ferrosiyanür çözeltileri eklenerek 

berraklaştırılır. 500 mL lik ölçü balonuna aktarılarak işaretine kadar saf su ile tamamlanır (V) . 

Watman No.1 süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntü bürete doldurulur.  

Ön Titrasyon : 250 mL lik bir erlene 5,0 mL Fehling I ve 5,0 mL Fehling II çözeltilerinden 

alınarak çalkalanır. Üzerine 10 mL saf su eklenir. Erlen ısıtıcılı manyetik karıştırıcının tablasına 

yerleştirilir ve manyet çubuğu ile karıştırarak 3 dakika içinde kaynama gözleninceye kadar 

ısıtılır. Kaynamaya başladıktan sonra metilen mavisi damlatılır. Büretteki çözelti ile renk 

maviden kırmızıya dönünceye kadar titre edilir.  

Kesin Titrasyon : 250 mL lik bir erlene 5,0 mL Fehlig-I ve 5,0 mL Fehling-II çözeltilerinden 

alınarak çalkalanır. Üzerine 10 mL saf su eklenir ve büretteki çözeltiden , ön titrasyonda 

harcanan miktarın 1 mL eksiği eklenir. Erlen ısıtıcılı manyetik karıştırıcıya konup , 

karıştırılarak kaynatılır. Erlen 3 dakika içinde kaynamalıdır. Kaynama başladıktan sonra 2 

dakika kaynatılır. 2 dakikanın sonuna doğru birkaç damla metilen mavisi eklenip büretteki 

çözelti ile kırmızı renk oluşana kadar titre edilir. Titrasyon 2 dakika içinde tamamlanmalıdır. 

Titrasyonda harcanan çözelti kaydedilir (S). 

HESAPLAMA 

 

% Nişasta, kütlece = 0,094 x F x V / S x m 

 

V:Numunenin inversiyonundan sonra tamamlandığı hacim , mL ( 500 mL ) 

F:Fehling çözeltilerinin faktörü , mg 

m:Alınan numune miktarı , g  

S:Numune titrasyonundaki sarfiyat , mL 

0,094 : İnvert şekeri nişastaya çevirme faktörü  

 

Kaynak : R. Lees 1975. Food Analysis : Analytical and Quality Control Methods for the Food 

Manufacturer and Buyer. Say. 166. Metot 13b 
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ET ÜRÜNLERİNDE TUZ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Et ve et mamullerindeki klorür miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Deney numunesinin sıcak su ile ekstrakte edilip, proteinin çökeltilmesi ve bundan sonra 

çözeltinin süzülüp, süzüntünün asitlendirilmesinden sonra ekstrakta fazla miktarda gümüş 

nitrat çözeltisi katılması ve potasyum tiyosiyanat çözeltisi ile titre edilmesidir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Et kıyma makinesi, laboratuvar tipi, delik çapları 4mm yi aşmayan delikli bir aynası olan. 

 pH metre 

 

KİMYASALLAR 

 

 Nitrobenzen 

 4 N Nitrik asit çözeltisi : 1 hacim derişik nitrik asit (d20= 1,39-1,42) 3 hacim su ile 

karıştırılır 

 Proteinin çöktürülmesi için kullanılan çözelti. Reaktif I : 106 g potasyum ferrosiyanat 

(K4Fe(CN)63H2O) suda çözülür ve 1000 mL ye seyreltilir. Reaktif II: 220g çinko asetat 

(Zn(CH3COO)2 ve 30mL kristalleşmiş asetik asit suda çözülür ve 1000 mL ye seyreltilir. 

 

 0,1 N AgNO3 çözeltisi : 150 oC de 3 saat kurutulmuş AgNO3 , desikatörde soğutulur ve 

bundan 16,989 g tartılarak suda çözülür ve 1000 mL ye seyreltilir. 

 0,1 N Potasyum tiyosiyanat, çözeltisi : 9,7 g kadar potasyum tiyosiyanat (KSCN) suda 

çözülür ve 1000 mL ye seyreltilir. Çözelti, 0,1 N AgNO3 ile amonyum demir-3- sülfat 

belirteç çözeltisi kullanarak 0,0001 N duyarlılıkla ayarlanır. 

 1N Sodyum hidroksit çözeltisi 

 Amonyum demir-3-sülfat çözeltisi (NH4 Fe (SO4)2 . 12H2O), doymuş. 

 

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/et_urunlerinde_tuz_tayini/
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İŞLEM 

5.1.Numune hazırlama  

Yaklaşık 200 g numune en az iki kez kıyma makinesinden geçirilerek ve karıştırılarak homojen 

hale getirilir. Tamamen dolu, hava geçirmez bir kaba konulur ve bozulmayacak fiziksel 

özelliğini kaybetmeyecek şekilde saklanır. Numune mümkün olduğu kadar çabuk (en geç 24 

saat içinde) analiz edilmelidir.  

5.2.Proteinlerin Ayrılması 

Hazırlanan numuneden 10 g (m) 0,001 g duyarlılıkla tartılır ve bir erlen içerisine konur. 100 

mL sıcak su erlendeki deney numunesine katılır. İçindekilerle beraber erlen 15 dakika kaynar 

su banyosunda ısıtılır. Erlen içindekiler tekrar tekrar çalkalanır. Erlen içindekilerle birlikte oda 

sıcaklığın ulaşıncaya kadar soğutulur, sonra 2 mL Reaktif I ve 2 mL Reaktif II birbiri ardından 

katılır. Her katmadan sonra iyice karıştırılır. Balon oda sıcaklığında 30 dakika bırakılır, 

içindekiler 250 mL lik ölçülü balona aktarılır ve işarete kadar su ile seyreltilir (V1) . İyice 

karıştırılır ve kırmalı bir süzgeç kağıdından süzülür. 

 

5.3.TAYİN 

25 mL (V2) süzülmüş madde bir pipet ile erlene aktarılır ve 5 mL 4 N Nitrik asit çözeltisi ve 1 

mL amonyum demir-3-sülfat belirteç çözeltisi katılır. 20 mL (V3) 0,1 N AgNO3 çözeltisi pipet 

ile erlene aktarılır. 3 mL Nitrobenzen katılır ve iyice karıştırılır. Çözeltiyi karıştırmak için 

kuvvetle çalkalanır. 0,1 N Potasyum tiyosiyanat çözeltisiyle erlen içindekiler titre edilir. 

Kullanılan potasyum tiyosiyanat çözeltisinin hacmi 0,02 mL ye kadar duyarlıkla kaydedilir. 

(V4) Hazırlanan aynı numune üzerinde iki paralel tayin yapılır. 

 

HESAPLAMALAR 

Numunedeki klorür miktarı NaCI cinsinden ağırlık yüzdesi olarak aşağıdaki formülle 

hesaplanır. 

% Tuz ( NaCl olarak ) = [N x f x ( V3 -V4 ) x 0,05844 x V1 x 100] / (V2 x m) 

 

N: Gümüş nitrat çözeltisinin normalitesi  

F: Gümüş nitrat çözeltisinin faktörü 

V1: Hazırlanan numunenin tamamlandığı hacim, mL 

V2: Titrasyon için alınan süzülmüş numune hacmi , mL 

V3: Titrasyondan hemen önce eklenen gümüş nitrat çözeltisi hacmi , mL 

V4: Titrasyonda harcanan potasyum tiyosiyanata eşdeğer gümüş nitrat çözeltisi miktarı, mL 
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m:Deney numunesinin ağırlığı, g  

0,05844=NaCl ün mili eşdeğer gramı. 

 

N= 0,1 , V3=20 mL , V1=250 mL , V2=25 mL değerleri formülde yerine konursa 

 

% Tuz ( NaCl olarak ) = f x ( 20 -V4 ) x 0,05844 / m 

 

NOT: Potasyum tiyosiyanat çözeltisi gümüş nitrat çözeltisi ile ayarlanarak , 1 mL sinin kaç mL 

gümüş nitrat çözeltisine eşdeğer olduğu bulunmalıdır.  

 

Sonuç her 100 g numune için 0,05 g duyarlılıkla bildirilir.  

Aynı zamanda aynı kişi tarafından yapılan iki tayin arasındaki fark her 100 g numune için 0,2 

g NaCI den çok olmamalıdır.  

 

 

Kaynak : TS 1747 / Kasım 1974 
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ET VE ET ÜRÜNLERİNDE SERBEST YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Et ve et ürünlerinde serbest yağ miktarını, ekstraksiyon yoluyla tayinidir. 

PRENSİP 

Kurutulmuş kalıntının n-hekzan veya hafif petrol eteri ile ekstrakte edilmesi çözücünün 

buharlaştırılarak ayrılması, kalıntının kurutulduktan sonra tartılmasıdır.  

ALET EKİPMAN  

 Genel laboratuvar alet ve malzemeleri 

 Ekstraksiyon cihazı, sürekli çalışabilen 

 Kurutma dolabı, 110 ±1 oC ye ayarlanabilen  

 Terazi 0.001 g hassasiyetle tartabilen 

 Et kıyma makinesi, laboratuvar tipi,delik çapları 4 mm yi geçmeyen bir aynası olan 

 

KİMYASALLAR 

Ekstraksiyon çözücüsü ; n-Hekzan veya 40-60 oC arasında ve 1 den az brom indisi olan hafif 

petrol eteri. 

İŞLEM 

Numune en az iki kez kıyma makinesinden geçirilir, karıştırılır homojenize edilir. Hava 

geçirmez bir kaba doldurulur ve mümkünse hemen veya 24 saat içinde analiz edilmelidir. 

 

Hazırlanan numuneden 0,001 g doğrulukla tartılan 5-8 g deney numunesi (m0) , rutubet 

tayinindeki gibi kurutulur veya rutubet tayininden elde edilen kurutulmuş deney numunesi 

serbest yağ tayininde de kullanılabilir. 

İçinde kaynama taşları bulunan ekstraksiyon cihazının balonu etüvde 1 saat süre ile 103±2 oC 

da kurutulur. Balon desikatöre alınarak oda sıcaklığına kadar soğutulur ve 0,001 g duyarlıkla 

tartılır. (m1). 

 

Kurutulmuş deney numunesi ekstraksiyon kartuşu içine konulur. Kabın içindeki kurutulmuş 

deney numunesinden kalan parçacıklar ekstraksiyon çözücüsü ile ıslatılmış ham pamuk 

kullanılarak alınır ve bu pamukta kartuşa konulur. Kartuş ekstraksiyon cihazı içine yerleştirilir. 

Kurutulmuş ekstraksiyon cihazı balonuna ekstraksiyon çözücüsü konulur. Toplam çözücü 

miktarı, cihazın ekstraksiyon tüpü kapasitesinin 1,5 veya 2 katı olmalıdır. Cam balon 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/et_ve_et_urunlerinde_serbest_yag_tayini/
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ekstraksiyon cihazına takılır. Ekstraksiyon cihazı kum banyosu veya uygun bir cihaz üzerinde 

6 saat ısıtılır. Ekstraksiyon dan sonra içinde sıvı bulunan balon ekstraksiyon cihazından alınır 

ve su banyosu kullanılarak çözücü buharlaştırılarak uçurulur. Ekstraksiyon balonu 103 ± 2 oC 

a ayarlı etüvde 1 saat tutulur ve desikatör de oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra 

0,001 g duyarlıkla tartılır. Bu işlemler, birbiri ardından yapılan iki tartım arasındaki fark, 

deney numunesinin ağırlığının %0,1 inden çok olmayıncaya kadar sürdürülür. (m2) 

 

İkinci bir ekstraksiyon balonu alınır ve bir miktar taze çözücü ile 1 saat ekstraksiyon yapılarak 

işlem tamamlanır. Ağırlık artışı deney numunesinin ağırlığının %0,1ini geçmemelidir.  

 

Aynı numune üzerinde iki tayin yapılmalıdır. 

HESAPLAMA 

Numunedeki serbest yağ muhtevası (Wf) , kütlece % olarak aşağıdaki formülle hesaplanır; 

Wf = (m2-m1) . 100 / m0  

 

m0=Kurutulmak için alınan numunenin ağırlığı , g 

m1=Kaynama taşları ile birlikte ekstraksiyon cihazı balonun ağırlığı , g 

m2=Kurutmadan sonra balonun kaynama taşları ve yağın ağırlığı , g  

Kaynak : TS 1745 / Nisan 1999 
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FINDIK İÇİNDE ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Fındık içinin ekstrakte edilen yağındaki asitliği oleik cinsinden belirlemektir. 

PRENSİP 

Fındığın içindeki yağın petrol eteri ile ekstraksiyonu, ekstrakte edilen yağın etanol ve 

dietileter karışımında çözülmesi ve ortamda bulunan yağ asitlerinin etanollü KOH çözeltisi ile 

fenol ftalein indikatörüne karşı titrasyonudur. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel Laboratuvar malzemeleri 

 Hassas terazi 

 Yağ ekstraksiyon cihazı 

 Kurutma etüvü , 103 oC ye ayarlanabilen. 

 Desikatör 

 

KİMYASALLAR 

 

 %95 (v/v) lik etanol ve dietileter 1+1 (v/v) karışımı: Kullanmadan hemen önce, bu 

karışımın her 100 mL sine 0,3 mL belirteç katılır 0,1 N etanollü KOH çözeltisi ile 

nötrleştirilir. 

 0,1 N Etanollü KOH, %95 (v/v) lik etanolde : En az 5 gün önce hazırlanmış kahve renkli 

cam bir şişe içine aktarılmış bir çözelti kullanılmalıdır. Çözelti renksiz veya saman 

sarısı renkte olmalıdır ve kullanmadan kısa bir süre önce faktör tayini yapılmış 

olmalıdır. 

 Petrol eteri : 40 - 60 oC kaynama noktasında ve 0,002 g/100 mL den fazla buharlaştırma 

kalıntısı bırakmayan 

 Fenol ftalein belirteç çözeltisi : % 1 (m/v) lik %95 (v/v) lik etanolde hazırlanmış. 

İŞLEM 

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/findik_icinde_asitlik_testi/
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Ekstrakte edilmiş ve ağırlığı bilinen yağın tamamının üzerinde ekstraksiyondan hemen sonra 

tayin yapılır. 

Fındık içi blenderde parçalanarak ( parçaların boyu 5 mmden daha büyük olmamalıdır) tayine 

hazırlanır. Yaklaşık 10 g deney numunesi kartuşun içine tartılarak kartuşun ağzı pamukla 

kapatılır. Numune çok yaş ise (rutubet miktarı % 10dan çok) rutubetin %10 un altına 

düşürülmesi için dolu kartuş bir süre sıcaklığı 80 Cyi aşmayan bir etüvde kurutulur. 

Önceden 103 ± 2 Cde kurutularak desikatörde soğutulan ekstraksiyon balonu 0,1 mg 

hassasiyette tartılarak darası alınır ( T1 ) ve ekstraksiyon cihazına takılır. İçerisinde deney 

numunesi bulunan kartuş ekstraksiyon cihazına yerleştirilir. Ekstraksiyon cihazına gerektiği 

kadar petrol eteri konur su banyosu üzerinde geriye akış saniyede en az 3 damla olacak 

şekilde yaklaşık 4 saat ekstraksiyon yapılır. Ekstraksiyondan sonra balon içindeki çözücü 

uçurulur ve 103 ± 2 oC de 30 dakika kadar kurutulur. Desikatörde soğutularak tartılır. (T2 ) 

 

Tartımı alınarak miktarı tespit edilen yağ numunesi önceden nötrleştirilmiş olan etanol ve 

dietileter 1+1 karışımının yaklaşık olarak 150 mL si içinde çözülür. Elde edilen çözelti tam 

berrak değilse, karışımdan bir miktar daha katılır. Deney çözeltisi 0,1 N etanollü KOH ile fenol 

ftaleinin dönüm noktasına kadar (pembe rengin en az 10 saniye kararlı kaldığı) titre edilir.  

 

HESAPLAMALAR 

Sonuç ekstrakte edilen yağda oleik asit yüzdesi olarak ifade edilir. 

% Asitlik (Oleik asit olarak) = f x N x V x 0,282 x 100 / ( T2 - T1 ) 

 

N: Etanollü KOH in normalitesi 

F: Etanollü KOH in faktörü 

V: Titrasyonda harcanan etanollü KOH hacmi , mL 

T1: Ekstraksiyon balonunun darası 

T2: Ekstraksiyondan sonraki balon tartımı 

0,282 : Oleik asidin mili eşdeğer gramı  

 

Kaynak : TS 1633 / Nisan 1974 
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GIDA MADDELERİNDE EKSTRAKTE EDİLMİŞ YAĞDA PEROKSİT SAYISI 

TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

 

Gıda maddesinin yağının bozulmuş olup olmadığını ekstrakte edilen yağında peroksit 

miktarına göre belirlemektir. 

 

PRENSİP 

Peroksit sayısı; yağlarda bulunan aktif oksijen miktarının ölçüsü olup, 1 kg yağda bulunan 

peroksit oksijenin miliekivalangram olarak miktarıdır. Bu yöntem bitkisel kökenli yağların 

tamamında uygulanır. Numuneyi çözücü yardımı ile çözüp, yağlarda oluşmuş olan peroksit 

oksijeninin iyodürden serbest hale geçirdiği iyodu nişastaya karşı sodyum tiyosülfat çözeltisi 

ile titre ederek belirlemektir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

 

KİMYASALLAR 

 

 Kloroform, saf, içinden saf ve kuru karbondioksit veya azot gazı geçirilerek oksijenden 

tamamen temizlenmiş olmalı. 

 Asetik asetik, buzlu, saf kloroformda olduğu gibi oksijenden temizlenmiş olmalı. 

 Potasyum iyodür çözeltisi, doymuş, içinde iyot ve iyodat bulunmayan, saf potasyum 

iyodür ile hazırlanmış. 

 0,002 N Sodyum tiyosülfat çözeltisi , ayarlı 

 Nişasta çözeltisi, % 1 lik, taze hazırlanmış,( 1 g nişasta saf su ile kaynama derecesine 

kadar ısıtılarak çözülüp, soğutulduktan sonra yine saf su ile 100 mL ye tamamlanır) 

 

İŞLEM 

Yağ tayininden elde edilen ekstrakt alınarak 10 mL kloroform katıldıktan sonra balon hızla 

çalkalanarak yağ çözülür ve sıra ile 15 mL asetik asit ve 1 mL potasyum iyodür çözeltisi katılır. 

Kapak hemen kapatılarak 1 dakika çalkalanır ve 5 dakika karanlıkta tutulur. Süre sonunda 75 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/gida_maddelerinde_ekstrakte_edilmis_yagda_peroksit_sayisi_testi/
http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/gida_maddelerinde_ekstrakte_edilmis_yagda_peroksit_sayisi_testi/
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mL su katıldıktan sonra serbest hale geçen iyot, nişasta çözeltisine karşı 0,002 N Sodyum 

tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir.  

 

Aynı zamanda numune kullanmaksızın yapılan tanık deney sonucunda serbest iyot eseri 

bulunmamalıdır. 

 

HESAPLAMALAR 

 

Peroksit Sayısı (meg / kg ) = N x f x V x 1000 / m 

 

N: Titrasyonda kullanılan sodyum tiyosülfat çözeltisinin normalitesi  

f: Sodyum tiyosülfat çözeltisinin faktörü  

V: Titrasyonda harcanan sodyum tiyosülfat çözeltisi, mL 

m: ekstrakte edilmiş olan yağın ağırlığı, g  

 

 

Kaynak : TS 894 / Nisan 1975 
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GIDA MADDELERİNDE PETROL ETERİNDE ÇÖZÜNEN EKSTRAKT MIKTARI TESPİTİ 

AMAÇ ve KAPSAM 

Gıda ürünlerinde petrol eterinde çözünen ekstrakt miktarını tespit etmek.  

PRENSİP 

Örneğin petrol eteriyle ekstraksiyonu, uçucu kısımların uzaklaştırılması,uçucu olmayan 

kalıntının kurutulması ve tartılması esasına dayanır.  

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Soxhelet Ekstraksiyon Cihazı 

 

KİMYASALLAR 

 

 Petrol eteri 

 

İŞLEM 

1 mg duyarlılıkta yaklaşık 10 g deney numunesi ekstraksiyon kartuşu içine tartılır. Kartuş 

içeriği etüvde , 103 oC ±2 oC de 2 saat kurutulduktan sonra soxhelet ekstraksiyon cihazına 

yerleştirilir. Petrol eteri ile yaklaşık 16 saat süre ile, önceden 105 oC de kurutulup desikatörde 

soğutularak darası alınmış olan ekstraksiyon balonuna ekstrakte edilir. Süre sonunda 

ekstraksiyon balonu su banyosunda kuruluğa kadar buharlaştırılır. Ekstraksiyon balonu 100 
oC ye ayarlanmış etüvde yaklaşık 1 saat süre ile ( iki tartım arasındaki kütle farkı 1 mg dan 

daha fazla olmayıncaya kadar) kurutulur. Süre sonunda desikatörde soğutularak tartılır.  

 

HESAPLAMA 

 

% Petrol eteri ekstraktı (kütlece KM de)= *10000 (m1-m2)]/[m x (100-R)] 

m :Deney numunesinin kütlesi , g  

m1 :Ekstraksiyon balonu ve ekstraktın birlikte kütlesi, g 

m2: Ekstraksiyon balonunun darası ,g 

R : Rutubet miktarı ,ağırlıkça yüzde olarak  

Kaynak : TS 3117 / Nisan 1978 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/gida_maddelerinde_petrol_eterinde_cozunen_ekstrakt_miktari_tespiti/
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GIDALARDA SELÜLOZ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Gıdalarda ham selüloz miktarını tespit etmek.  

PRENSİP 

Yağı alınmış örnek Scharrer reaktifi ile kaynatılır. Krozeden süzülerek çözünmeyen maddeler 

ayrılır, kurutulur ve tartılır. Yakıldıktan sonra kalan kısım selüloz miktarını temsil eder.  

 

ALET EKİPMAN VE AKSESUARLAR : 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Etüv (130± 2 ° C  ye ayarlanabilen) 

 Değirmen ( 1 mm lik eleği olan ) 

 Yakma Fırını , 550 ±25 oC de tutulabilen 

 Elektrikli Isıtıcı  

 Su Trompu veya vakum pompası 

 

KİMYASAL  

 

 % 96 (m/m) lık Asetik Asit  

 % 70.08 (m/v) lik Asetik Asit Çözeltisi : 730 g % 96 lık asetik asit litreye tamamlanır.  

Nitrik Asit (d=1,3 g/mL) 

 Triklor asetik asit (CCl3CO2H) , kristal halde 

 Aseton (susuz) 

 Dietil eter  

 HCl ( d= 1,19 g/mL ) 

 4 N HCl : 336 mL HCL (d=1.19) litreye tamamlanır. 

 Kuvars Kumu (Yıkanmış ve 600 oC de 1 saat yakılmış)  

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/gidalarda_seluloz_tayini/
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 Scharrer Reaktifi : % 70,08 lik asetik asit çözeltisinden 900 mL , 60 mL nitrik asit (d=1,3) 

ve 24 g triklor asetik asit ilave edilir , iyice karıştırılır. 

İŞLEM 

Numunenin Hazırlanması : 

Numune öğütme ve karıştırma işlemine güçlük çıkarıyorsa kurutma işlemine tabi tutulur. 

Tamamen kurutulduktan sonra 1 mm lik elekten geçecek şekilde öğütülür. Öğütülmüş 

numune tekrar kurutulur (numune 1 mm lik elekten geçecek incelikte ise buna gerek yoktur.)  

 

Kepekli ürünler gibi selülozca zengin olan numunelerde öğütmede incelik derecesi önemli 

değildir. 

Yağlı ürünlerde yağ tayini ve rutubet tayini yapılmalı ve yağsız ve kuru numune üzerinden 

çalışılmalıdır. 

 

Tayin : 

Analiz numunesinden 0,05 g   0,15 g ham selüloz ihtiva edecek kadar numune ( % 1 den az 

selüloz içerenlerde 3 g ) geniş ağızlı bir erlene alınır. Scharrer reaktifinden en az 40 mL ( 

örnek miktarının 20 katı ) alınır. Scharrer reaktifinin 1/3 ü süspansiyon meydana getirmek 

üzere erlen içindeki örnek üzerine ilave edilir. Cam çubuk kullanılarak erlen içindeki 

topaklanmış parçalar ezilir. Scharrer reaktifinin geriye kalan 2/3 lük kısmı ile tartma kabı , 

cam çubuk ve erlen iç cidarları yıkanarak erlen içeriğine ilave edilir. Erlen geri soğutucu 

düzeneğine takılıp 3 dakikada kaynayacak şekilde ısıtılır ve 30 dakika kaynatılır. Erlen 

kaynama esnasında karıştırılmamalı ve çalkalanmamalıdır. 

 

Süre sonunda kaynar halde hazırlanmış olan süzme düzeneğinden vakum uygulanarak 

süzülür. Erlen ve cam çubuk 90-100 oC deki 50-70 mL saf su kullanılarak yıkanır ve yıkama 

suları da aynı süzgeçten süzülür. Yıkama işlemine yıkama suyu nötral özellik gösterinceye 

kadar devam edilir. ( Yaklaşık 300- 400 mL saf su sarfedilmelidir.)  

Yıkama işleminden sonra vakum kesilerek , yıkama sularının alındığı toplama kabı boşaltılır. 

Süzme krozesi asetonla doldurularak kendi halinde süzülür. Süzme işlemi uzarsa 1 

damla/saniye hızı aşmamak koşulu ile hafif vakum uygulanabilir. Asetonla yıkama işlemi 2 

kez daha tekrarlanır. 2 kez de dietil eter ile yıkandıktan sonra , vakum uygulanarak dietil 

eterin tamamen uçması sağlanır. 

Süzme krozesi içindeki kalıntı 130±2 oC de 1 saat kurutulur. Desikatörde soğutulur ve tartılır. 

(m1 ) 

Kurutulan süzme krozesi 550±25 oC deki kül fırınında 30 dakika yakılır. Oda sıcaklığına kadar 

desikatörde soğutulur ve tartılır (m2) 
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% 10dan fazla yağ içeren numuneler hekzan içerisinde bir gece bekletildikten sonra veya 

aralıklarla karıştırılarak 3 saat bekletilir,üstteki süzüntü örneğe zarar vermeden atılır ve 

kurutulduktan sonra analize geçilir.  

HESAPLAMA 

Numune hazırlanmasında herhangi bir ön işleme tabi tutulmamış örneklerde Ham selüloz 

miktarı kütlece % olarak aşağıdaki eşitlikten bulunur. 

% Ham Selüloz = (m1 - m2 ) x 100 / m0 

 

m0 : Deney numunesinin kütlesi ,g 

m1: Kurutulmuş kalıntı ile birlikte süzme krozesinin kütlesi ,g 

m2 : Süzme krozesinin 550 oC de yakmadan sonraki kütlesi , g  

Kurutma işlemine tabi tutulmuş örneklerde bulunan sonuç F1 = (100-R)/100 faktörü ile 

Yağı alınmış ve kurutulmuş örneklerde ise bulunan sonuç F2 = (100-R) x (100-Y) / 10000 

faktörü ile  

çarpılarak orijinal numune üzerinden kütlece % ham selüloz miktarı bulunmuş olur. 

R : Numunenin rutubet yüzdesi 

Y : Numunenin yağ yüzdesidir.  

 

Kaynak : TS 4966 / Kasım 1986 
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HİNDİSTAN CEVİZİNDE EKSTRAKTE EDİLMİŞ YAĞDA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Hindistan cevizi numunesinin ekstrakte edilmiş yağında asitliğin tespit edilmesidir..  

PRENSİP 

Analiz edilecek belli miktardaki Hindistan cevizinin soxhelet cihazında, petrol eteri 

kullanılarak yağının alınması, potasyum hidroksit çözeltisi ile titrasyon yapılarak asitliğinin 

tespiti ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

KİMYASALLAR 

 

 Etilalkol , % 95 lik (v/v) 

 Fenol ftalein belirteç çözeltisi, % 1 (m/v) lik  

 0,1 N Potasyum hidroksit çözeltisi, ayarlı 

 

İŞLEM 

Yağ tayininden elde edilen ekstraktın bulunduğu balona yaklaşık 50 mL sıcak etil alkol ile 1.0 

mL fenol ftalein çözeltisi ilave edilir. Alevsiz hafif ateş üzerinde kaynama noktasına kadar 

ısıtılır ve sıcak iken Potasyum hidroksit çözeltisi ile titre edilir. Titrasyon sırasında potasyum 

hidroksit çözeltisi kuvvetli olarak çalkalanmalıdır. Titrasyonun sona ermesi, son damla çözelti 

ilave edildikten sonra en az 15 saniye süre ile kalabilen hafif, fakat belirli bir pembe renk 

oluşumu ile anlaşılır. 

 

HESAPLAMALAR 

 

A = N x f x V x meg x 100 / m 

A : Ekstrakte edilen yağda asitlik, ağırlıkça % olarak, (Lauric asit cinsinden ) 

V : Titrasyonda harcanan potasyum hidroksit çözeltisi miktarı, mL 

N : Potasyum hidroksit çözeltisinin normalitesi 

f : Potasyum hidroksit çözeltisinin faktörü 

m : Yağ ekstraksiyonundan elde edilen yağın kütlesi ,g 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/hindistan_cevizinde_ekstrakte_edilmis_yagda_asitlik_testi/
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meg: Laurik asidin mili eşdeğer gramı ( 0,200 )  

 

Kaynak : TS 3713 / Şubat 1982 
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KAKAODA EKSTRAKTE EDİLMİŞ YAĞDA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Ekstrakte edilen kakao yağında asitlik miktarını oleik asit cinsinden tespit etmektir.  

PRENSİP 

Analiz edilecek belli miktardaki ekstrakte edilmiş kakao yağının etilalkol yardımı ile 

parçalanıp, normalitesi bilinen sodyum hidroksit çözeltisi ile titrasyonuyla tespit edilmesi 

esasına dayanır.  

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

 

KİMYASALLAR 

 

 Etilalkol, % 95 lik 

 0,1 n Sodyum hidroksit çözeltisi, ayarlı  

 Fenol ftalein belirteç çözeltisi, % 1 (m/v) lik , %95 (v/v) lik etil alkolde. 

 

İŞLEM 

Ekstrakte edilmiş yağ üzerine 50 mL etilalkol ile birkaç damla fenol ftalein belirteç çözeltisi 

ilave edilir. Yağ tamamıyla dağılıncaya kadar yavaş yavaş ısıtılır. Sodyum hidroksit çözeltisi ile 

hafif bir pembe renk oluncaya kadar titre edilir ve harcanan sodyum hidroksit miktarı 

kaydedilir. Kakao yağında asitlik, oleik asit cinsinden ağırlık yüzdesi olarak hesaplanır. 

 

HESAPLAMALAR  

 

KYA= N x f x V x 0,282 x 100 / m 

 

KYA: Kakao yağında asitlik , oleik asit cinsinden , kütlece yüzde 

N: Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin normalitesi 

f: Tirasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin faktörü 

V : Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin hacmi, mL 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/kakaoda_ekstrakte_edilmis_yagda_asitlik_testi/
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m : Ekstrakte edilen yağın kütlesi , g 

0,282: Oleik asidin mili eşdeğer gramı  

 

 

Kaynak : TS 3076 / Mart 1978 
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KAKAODA YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Kakaoda yağ miktarını tespit etmek.  

PRENSİP 

Örneğin petrol eteri ile ekstraksiyonu, uçucu kısımların uzaklaştırılması,uçucu olmayan 

kalıntının kurutulması ve tartılması esasına dayanır.  

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 

 Petrol eteri ( susuz ve analitik saflıkta) 

 

İŞLEM 

1 mg yaklaşımla yaklaşık 10 - 20 g deney numunesi kartuş içine tartılır. Kartuş soxhelet 

cihazına yerleştirilir. 103 oC de kurutulup , desikatörde soğutularak darası alınmış bir cam 

balon soxhelet cihazının toplama bölümüne yerleştirilir. Kakao yağı petrol eteri ile en az 300 

mL petrol eteri sirküle olacak şekilde (yaklaşık 16 saat ) ekstrakte edilir. Ekstraksiyon 

balonundaki petrol eteri su banyosunda uçurulur. Balon 103 ±2 oC ye ayarlanmış etüvde iki 

tartım arasındaki kütle farkı 1 mg dan daha fazla olmayıncaya kadar kurutulur. 

 

HESAPLAMA 

Kakaoda yağ miktarı kuru madde üzerinden kütlece % olarak aşağıdaki eşitlikten bulunur. 

 

% Kakao Yağı (kütlece , kuru madde üzerinden ) = *100 x (M2 - M1 ) / M0] x [100 / (100 - R )] 

 

M0:Deney numunesinin kütlesi 

M1: Ekstraksiyon balonunun darası , g 

M2:Ekstraksiyondan sonra yağ ve balonun birlikte kütlesi , g 

R : Rutubet muhtevasının kütlece % ifadesi, %(m/m)  

Kaynak : TS 3076 / Mart 1978 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/kakaoda_yag_tayini/
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MARGARİNDE YAĞ TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Margarin örneklerinde toplam yağ miktarını tespit etmek.  

PRENSİP 

Deney numunesinin suyunun uçurulması , kuru kütlenin bir çözücüde çözülerek krozeden 

süzülmesi ve çözücüde çözünmeyen kısmın tespit edilerek yağ miktarından çıkarılmasıdır. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas terazi , 0,1 mg hassasiyette 

 Etüv(103 ± 2 oC ye ayarlanabilen) 

 Süzme Krozesi , 16 - 40 µm gözenekli 

 

KİMYASALLAR 

 

 Petrol Eteri  

 

İŞLEM 

105 oC de sabit tartıma getirilerek darası alınmış (m1) bir cam kap üzerine 1 mg hassasiyetle 

yaklaşık 5 g margarin numunesi konularak tartılır (m2). 105±2 oC de 1 saat kurutulur. 

Desikatörde soğutulur ve tartılır (m3). ( iki tartım arasındaki fark % 0,1 den az oluncaya kadar 

kurutma ve tartma işlemlerine devam edilir. 

Süzgeç kroze 100 ± 2 oC de kurutulur , desikatörde soğutulur ve tartılarak ağırlığı tespit edilir 

(m4). Cam kaptaki suyu uçurulmuş analiz numunesi 15 mL petrol eteri yardımıyla krozeden 

süzülür. Yağın tamamı yıkanıncaya kadar ,bir kaç seferde ve toplam 100 mL çözücü ile örnek 

kabı yıkanır. Her seferinde yıkama çözgeni krozeden süzülür. Süzme sırasında vakum 

kullanılabilir. Ancak son 25 mL normal şartlarda süzülmelidir. Süzgeç kroze 100 oC ± 2 oC 

Etüvde kurutulduktan sonra desikatörde soğutulur ve tartılır (m5). ( iki tartım arasındaki fark 

% 0,1 den az oluncaya kadar kurutma ve tartma işlemine devam edilir.) 

 

HESAPLAMA 

 

% Yağ Miktarı = *(m3 - m1) - (m5 - m4 )] / (m2 - m1) x 100 

m1 = Yağın kurutulmasında kullanılan cam kabın darası , g 

m2 = Cam kap + örnek , g 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/margarinde_yag_tayini/
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m3 = Numunenin kurutulmasından sonraki tartılan ağırlık , g 

m4 = Süzgeç krozenin darası , g 

m5 = Çözücüde çözünmeyen kalıntı ve krozenin birlikte kütlesi ,g 

 

Margarin örneğinin içerdiği su miktarı da aşağıdaki eşitlikten bulunabilir. 

 

% Su Miktarı = ( m2 - m3) / (m2 - m1) x 100  

 

 

Kaynak : TS 2812 / Mart 1991 
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NİŞASTADA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Nişastadaki toplam titre edilebilir asitliği ortamı nötrlemek suretiyle belirlemek. 

PRENSİP 

Belirli miktardaki nişasta sulandırılıp süzüldükten sonra 0,1 N NaOH çözeltisi ile fenol ftalein 

belirtecine karşı titre etmektir. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

 Hassas terazi , 0,01 g duyarlılıkta 

KİMYASALLAR 

 

 Fenol ftalein belirteç çözeltisi, %1lik (m/v) % 95 lik alkolde 

 NaOH çözeltisi, 0,1 N 

İŞLEM 

0,01 g hassasiyette yaklaşık 10 g nişasta tartılır (m) , üzerine 100 mL damıtık su katılır, iyice 

karıştırılır ve süzgeç kağıdından süzülür. Süzüntüden 50 mL alınarak birkaç damla fenol 

ftalein belirteç çözeltisi konulur ve 0,1 N NaOH çözeltisi ile pembe renk yarım dakika sabit 

kalana kadar titre edilir (V). 

HESAPLAMALAR 

100 g nişasta için gerekli olan 0,1 N NaOH çözeltisinin mL olarak hacmi sonuç olarak verilir. 

Asitlik ( mL 0,1 N NaOH / 100 g ) = 200 x V / m 

m: Deney için alınan nişasta miktarı , g 

V: Titrasyonda harcanan 0,1 N NaOH çözeltisi hacmi, mL  

Kaynak : TS 2970 / Şubat 1978 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/nisastada_asitlik_testi/
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NİŞASTADA YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Nişasta ve modifiye nişastada toplam yağ miktarın tayin edilmesidir. 

PRENSİP 

Nişastanın kaynatılarak hidroliz edilmesi , yağlı kısımların soğutularak pıhtılaştırılması ve 

süzüldükten sonra petrol eteri ile ekstrakte edilmesi ve gravimetrik olarak tayin edilmesi 

ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Analitik terazi 0,1 mg hassasiyette 

 Vakumlu kurutma dolabı 100 oC ye ayarlanabilen 

 Su banyosu 

 Yağ ekstraksiyon düzeneği 

 Pamuk , yağı alınmış 

 Süzgeç kağıdı , 10 µm gözenek açıklığı olan 

 

KİMYASALLAR 

 

 HCl ( d= 1,18 ) 

 Petrol eteri  

 0,1 N iyot çözeltisi 

 

İŞLEM 

İyice karıştırılan nişastadan tahmin edilen yağ oranına göre 0,1 g hassasiyetle 25-50 g tartılıp 

(m0) 600 mL lik bir behere aktarılır ve 100 mL su ile süspansiyon yapılır. , 

 

100 mL d=1,18 olan HCl , 200 mL su ile karıştırılır ve kaynatıldıktan sonra deney 

süspansiyonuna ilave edilir. Karışım kaynayıncaya kadar ısıtılır ve kaynar halde 15 dakika 

tutulur. Kaynatma işlemine nişasta tamamen hidroliz oluncaya kadar devam edilir. ( bir 

deney tüpüne alınan bakraç damla karışım üzerine iyot çözeltisi damlatıldığında mavi renk 

vermemelidir. Mavi renk olması halinde kaynatma işlemine bir süre daha devam edilir.) 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/nisastada_yag_tayini/
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Beher muhteviyatı 20-25 oC lik su banyosunda zaman zaman karıştırılarak 30 dakika 

bekletilir. Karışım 10 µm gözenek çapı olan süzgeç kağıdından süzülür. Süzgeç kağıdı 

kırıntıları ile beherin cidarında kalan yağlı kısımlar da alınarak kalıntıya ilave edilir. Kalıntı 

metil oranj ile kontrol edilerek asidik özellik göstermeyinceye kadar su ile yıkanır. Süzgeç 

kağıdı katlanarak 50 ±1 oC ye ayarlı kurutma dolabında 3 saat kurutulur. 

Süzgeç kağıdı ve içindekiler bir ekstraksiyon kartuşuna alınır. Kartuşun ağzı pamukla kapatılır. 

Önceden kurutularak sabit tartıma getirilmiş ekstraksiyon balonunun darası alınarak(m1) 

ekstraksiyon cihazına takılır. Kartuş ta ekstraksiyon cihazındaki yerine konur. Çözücü olarak 

petrol eteri kullanarak yağ ekstrakte edilir. (Ekstraksiyon hızı 3 saatte 7-10 sifon yapacak 

şekilde veya 150-200 damla/dakika hızda yapılmalıdır. ) 

Ekstraksiyon işlemi sonunda balon alınarak kaynar su banyosunda çözücünün tamamı 

uçurulur. 100±1 oC ye ayarlı vakumlu kurutma dolabında 1 saat kurutulur ve desikatörde 

soğutularak tartılır. (m2) 

 

HESAPLAMALAR 

Numunedeki toplam yağ kütlece % olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

 

% Toplam Yağ = (m2 - m1) / m0 x 100 

m0 : Deney numunesinin kütlesi ,g 

m1 : Ekstraksiyon balonunun darası , g 

m2 : Ekstraksiyon sonundaki kurutmadan sonra balon ve kalıntının birlikte kütlesi ,g  

 

Kaynak : TS 6180 / Aralık 1988 
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PEYNİR MAYASINDA KUVVET TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Peynir mayasında maya kuvvetini tespit etmek.  

PRENSİP 

Bir birim peynir mayasının sabit şartlarda pıhtılaştırdığı rekonstitü veya çiğ sütün hacmi, 

onun kuvvetini oluşturur. 

 

ALET EKİPMAN 

 Kronometre ve termometre  

 Su Banyosu 

KİMYASALLAR  

 

İŞLEM 

Maya Çözeltisinin hazırlanması: Peynir mayalarının sıvı olanlarından 10 mL, toz olanlarından 

ambalaj üzerinde tarif edildiği gibi hazırlanmış çözeltilerinden 10 mL örnek alınıp 100 mL lik 

balona konur. Balon 100 mL ye tamamlanır.  

 

Behere konulmuş 50 mL çiğ süt 35 oC deki su banyosunda bu sıcaklığa getirilir. Daha sonra 1 

mL maya çözeltisinden ilave edilir ve aynı anda kronometre çalıştırılır. Beher, su banyosu 

içinde karıştırılarak pıhtılaşma gözlenir.( Bir spatül veya cam çubuk süte batırılıp çıkarılmakla 

pıhtılaşma kontrol edilir. Spatülün üzerinde küçük pıhtı tanecikleri görüldüğünde kronometre 

durdurulur. ) İlk pıhtılar göründüğü anda kronometre durdurularak geçen süre saniye olarak 

saptanır. Bu işlem 3 kez tekrarlanarak ortalama değer alınır.  

Paraleller arasında 2 saniyeden fazla fark olmamalıdır. 

HESAPLAMALAR 

Maya Kuvveti aşağıdaki formülle hesaplanır : 

Maya Kuvveti = 2400 x S / Z x M 

 

S = Süt miktarı ( 50 mL) 

Z = Pıhtılaşma süresi , saniye 

M = Maya miktarı ( 1 mL içindeki miktar )  

Kaynak : TS 3844 / Nisan 1996 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/peynir_mayasinda_kuvvet_tayini/
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PEYNİRDE ASİTLİK TESTİ 
AMAÇ ve KAPSAM  

Peynir çeşitlerinde titre edilebilir asitliği belirlemek. 

PRENSİP 

Belli tartımda numune ezilip su ile seyreltildikten sonra fenolftalein indikatörüne karşı ayarlı 

0,1 N NaOH ile titre edilir. 100 g numunedeki asitlerin toplam milieşdeğer sayısı hesaplanır, 

laktik asit cinsinden sonuç verilir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Porselen havan 

 Saat camı 

 Analitik terazi 0,1mg hassasiyette 

KİMYASALLAR 

 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v)lik, %95 lik (v/v)lik nötr alkolde. 

 0,1 N NaOH çözeltisi , ayarlı 

 

İŞLEM 

Peynir kalıbından kesilen üçgen prizma şeklindeki iki parça en çok 5 dakika içinde havanda 

ezilir veya rendelenir yada uygun bir makineden geçirilerek küçük parçacıklara ayrılır. 250 mL 

lik erlene , yaklaşık 10 g peynir örneği 0,1 mg hassasiyetle tartılır. 3-5 mL damıtık su ilave 

edip cam baget ile ezilerek bulamaç haline getirilir. Cam baget 20 - 30 mL damıtık su ile erlen 

içine yıkanarak alınır. 2-3 damla fenol ftalein indikatör çözeltisi katılır ve 0,1 NaOH çözeltisi 

ile 5 saniye sürede kaybolmayan açık pembe bir renk meydana gelinceye kadar titre edilir. 

 

HESAPLAMALAR 

Peynir kütlesinde titrasyon asitliği laktik asit cinsinden kütlece yüzde olarak aşağıdaki 

formülle hesaplanır. 

 

% Asitlik (Laktik asit olarak) = V x N x f x 0,090 x 100 / m 

V : Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi , mL 

m : Titrasyonda kullanılan deney numunesi miktarı , g 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/peynirde_asitlik_testi/
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N: NaOHin normalitesi. 

0,090: Laktik asidin milieşdeğer gramı  

 

Kaynak : TS 591 / Ocak 1995 
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PORTAKAL SUYUNDA ETERİ YAĞ TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Portakal suyunda doğal olarak bulunan eteri yağın miktarını tespit etmek. 

PRENSİP  

Portakal suyunun, soğutucu ve yağ tutucu kısımları bulunan damıtma düzeneğine konularak, 

yağın ayrılması sağlanır.Yağın kapladığı hacim skaladan mL olarak okunur. 

ALET EKİPMAN 

 Eteri yağ tayin cihazı 

 Genel laboratuar alet ve ekipmanları 

 

KİMYASALLAR 

Bu analizde kimyasal herhangi bir kimyasal madde kullanılmamaktadır. 

 

İŞLEM 

2 litre portakal suyu duyarlılıkla tartılarak soğutucu ve yağ tutucu kısımları bulunan ve şekilde 

gösterilen damıtma cihazının balonuna konulur, içerisine 3-4 tane kaynama boncuğu atılır ve 

balon soğutucuya bağlanır. Soğutucu suyu açılır ve balon yavaş yavaş ısıtılmaya başlanır. 

Balondaki portakal suyu kaynamaya başladıktan sonra ısıtma yavaşlatılır. Damıtma süresi en 

az bir saat olmalıdır.Bu süre sonunda alttaki su, musluk açılarak biriken yağ skalaya gelinceye 

kadar dakikada 50 damla hesabıyla akıtılır. Sonra yağ tutucu, balondan ayrılır ve soğumaya 

bırakılır.Yağın kapladığı hacim skaladan mL cinsinden okunur.  

HESAPLAMALAR 

1 kg numunede mL cinsinden yağ miktarı formül yardımıyla hesaplanır. 

S =1000 x V/m 

S: Eteri yağ miktarı, mL/kg 

V: Skalada okunan yağ miktarı, mL 

m : Numune ağırlığı, g  

 

Kaynak : TS 1535 / Mart 1974 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/portakal_suyunda_eteri_yag_tayini/
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SALAMDA AMONYAK MİKTARI TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Salamda bozulma ve kokuşmanın kontrolü için amonyak miktarını tayin etmek. 

PRENSİP 

Kıyılmış numunedeki bozulma ve kokuşma ürünü olan amonyağın , karbon tetra klorürlü 

ortamda damıtılarak , damıtığın ayarlı bir asit çözeltisi içinde toplanması ve ayarlı asit 

çözeltisinin ayarlı bir baz çözeltisi ile geri titre edilmesi ve amonyak tarafından harcanan asit 

çözeltisinin miktarının bulunması ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas terazi 

 Damıtma düzeneği 

KİMYASALLAR 

 

 Karbon tetra klorür 

 0,01 N Sülfürik asit 

 0,01 N NaOH 

 İndikatör çözeltisi : metil kırmızısı - brom krezol yeşili İndikatör karışımı : 140 mg metil 

kırmızısı ve 200 mg brom krezol yeşili 50 mL etanolde çözülür. 

İŞLEM 

İnce kıyılmış numuneden , 1 mg hassasiyette tartılmış yaklaşık 10 g lık bir miktarı bir balona 

konur. Üzerine örtünceye kadar karbontetraklorür eklenir. Balon , destilasyon ünitesine 

takılır. Soğutucu çalıştırılarak , destilasyon cihazının çıkışına yerleştirilen ve içinde 20,0 mL 

0,01 N sülfürik asit bulunan bir erlene yaklaşık 150 mL destilat alınır. (destilasyon cihazının 

çıkış ucu erlen içindeki asit çözeltisinin içine daldırılmış olmalıdır ve destilat oda sıcaklığında 

alınmış olmalıdır ). Destilata 2-3 damla İndikatör damlatılır ve ayarlı 0,01 N NaOH çözeltisi ile 

dönüm noktasına kadar titre edilir. 

 

HESAPLAMALAR 

 

Örnekteki amonyak miktarı mg/kg olarak aşağıdaki eşitlikten bulunur. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/salamda_amonyak_miktari_tayini/
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Amonyak Miktarı , mg / kg = ( V1 x f1 x N1 - V2 x f2 x N2 ) x 0,017 x 1000 / m 

 

V1: Toplama erlenine alınan ayarlı sülfürik asit çözeltisi hacmi , mL 

V2: Titrasyonda harcanan ayarlı NaOH çözeltisi hacmi , mL 

N1: Ayarlı asit çözeltisinin normalitesi 

N2: Ayarlı NaOH çözeltisinin normalitesi 

f1: Sülfürik asit çözeltisinin faktörü 

f2: NaOH çözeltisinin faktörü 

m: Destilasyon için kullanılan numune miktarı , g 

0,017: Amonyağın mili eşdeğer gramı ( 1 N asit çözeltisinin 1 mL si tarafından tutulan 

amonyağın g miktarı )  

 

Kaynak : TS 1069 / Kasım 1974 
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SALAMURADA TUZ TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Salamuralı ürünlerde tuz miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Salamura NaOH ile nötrleştirilir ve gümüş nitrat çözeltisi ile potasyum kromat 

indikatörlüğünde dönüm noktasına kadar titre edilir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 

 0,1 N AgNO3 , ayarlı 

 % 5 (m/v) lik Potasyum kromat  

 

İŞLEM 

250 mL lik bir erlene 25 mL salamura alınır.(V0) 0,1 N NaOH kullanılarak pH metre yardımı ile 

nötrleştirilir. (pH metre yerine metil oranj da kullanılabilir ). Nötrleştirilmiş salamura 250 mL 

lik bir ölçü balonuna aktarılır. Hacim 250 mL ye tamamlanır.(V1) Filtre kağıdından süzülür.  

Süzüntüden 50 mL (V2) alınır 1 mL % 5 lik potasyum kromat eklenerek 0,1 N Gümüş nitrat 

çözeltisi ile kiremit kırmızısı renk oluşumuna kadar titre edilir. ( S ) 

 

HESAPLAMA 

Tuz miktarı NaCl cinsinden, g/100 mL olarak, aşağıdaki formülle hesaplanır. 

Tuz ( NaCl cinsinden ) g /100 mL=[0,05844 x N x f x S x V1 x 100] / (V2 x V0) 

 

V0: Deney numunesinin hacmi, mL ( 25 mL ) 

V1 : Salamuranın tamamlandığı hacim , mL ( 250 mL ) 

V2:Süzüntüden titrasyon için alınan miktar , mL ( 50 mL ) 

S: Titrasyonda kullanılan AgNO3 çözeltisi hacmi, mL 

N: AgNO3 çözeltisinin normalitesi ( 0,1 ) 

f: Gümüş nitrat çözeltisinin faktörü 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/salamurada_tuz_tayini/
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0,05844: NaClün miliekivalan ağırlığı 

Deneyde belirtilen miktarlara uyulduğunda formül aşağıdaki gibi kısaltılabilir. 

Tuz ( NaCl cinsinden ) g /100 mL = 0,1169 x f x S  

 

 

Kaynak : TS 774 / Ekim 1969 



 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

ŞARAPTA ALKOL TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Şaraplarda ve biralarda alkol miktarının gravimetrik tayinine dairdir. Şaraplarda alkol miktarı 

genellikle hacim cinsinden ve % olarak ifade edilir. Ağırlıkça verildiğinde de 1 L veya 100 mL 

deki g anlaşılır. 

PRENSİP 

Şaraptaki alkolün damıtılması, damıtığın alkalilendirilip tekrar damıtılıp ilk hacmine 

tamamlanması ve yoğunluğunun piknometre ile belirlenerek tablodan alkol miktarının 

bulunması ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN  

 Analitik terazi; 0,001 g duyarlılıkta 

 Su banyosu 

 Damıtma düzeneği 

 Piknometre 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

KİMYASALLAR 

Bu tayinde kimyasal madde kullanılmamaktadır. 

İŞLEM 

Alınan belirli hacimdeki şarabın en az ¾ kısmı damıtılır, damıtık alkalilendirildikten sonra 

tekrar damıtılıp damıtık su ile, ilk hacmine getirilir ve piknometre ile 20/20 derecede 

yoğunluğu bulunarak bu yoğunluğun, 20 derece üzerinden olan çizelgedeki karşılığı alkol 

miktarı ağırlıkça bulunur. Bu ağırlıkça alkolden çizelge 2 yardımı ile hacim/alkol bulunur. 

Alkol miktarları hacim halinde 2.ondalık litrede g halinde hallerde ise ondalık üzerinden 

verilir. 

 

HESAPLAMA 

Çizelgeden , yoğunluk karşılığı % hacim olarak veya g/l olarak alkol miktarı bulunur.  

 

Kaynak : TS 522 /Ocak 1976 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sarapta_alkol_tayini/
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ŞARAPTA ALKOLDE ÇÖZÜNEN EKSTRAKT TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Şarapta amonyak miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

100 mL şarap damıtılır,amonyak tarafından bağlanmış asit miktarı titrasyon yoluyla hesap 

edilir. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Damıtma düzeneği 

KİMYASALLAR 

 

 0,1 N Sülfürik asit , ayarlı 

 0,1 N Sodyum hidroksit , ayarlı 

 Magnezyum Oksit  

 Metiloranj  

İŞLEM 

1 litrelik fraksiyon balonuna ( damıtma balonuna) 5 g - 10 g yeni kızgın hale getirilmiş 

magnezyum oksit ve 100 mL şarap konur. Vakum altında en çok 40 oC de damıtılır. Damıtık, 

önceden içine 10 mL 0,1 N H2 SO4 konmuş , buzlu su içine yerleştirilmiş ve damıtıcıdan gelen 

borunun ucu sülfürik aside daldırılmış olan kapta toplanır. Damıtmaya ,balonda 15 mL-20 mL 

kalıncaya kadar devam edilir. Damıtık metiloranj indikatörü yardımı ile 0,1 N NaOH ile titre 

edilir. Amonyak tarafından bağlanmış asit miktarı bulunup buna göre amonyak miktarı 

hesaplanır.  

 

HESAPLAMA  

1 mL N/10 asit, 1.7 mg amonyağa karşılıktır. Sonuç mg/L olarak ifade edilir. 

 

NH3 mg/L =[N x f x ( 10 - Vt ) x 0,017 x 1000]/ Vn 

N: Sülfürik asidin normalitesi 

f: Sülfürik asidin faktörü 

Vn: Damıtma işlemi için alınan numune hacmi , mL 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sarapta_alkolde_cozunen_ekstrakt_tayini/
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Vt: Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin karşılığı olan sülfürik asit çözeltisi hacmi , mL  

 

Kaynak : TS 522 / Ocak 1976 
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ŞARAPTA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Şaraplarda bulunan genel asit miktarını belirteç kullanarak normalitesi belli bir alkali ile titre 

etmek. 

PRENSİP 

Metodun prensibi, Karbondioksiti uçurulmuş belli miktardaki şarap numunesinin fenol ftalein 

veya bromtimol mavisi belirteci ile ayarlı NaOH çözeltisi ile titrasyonudur. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi 

 0,1 N NaOH çözeltisi , ayarlı 

 

İŞLEM 

25 mL şarap bir beherde kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtılıp 30 saniye kadar çalkalanarak 

içindeki CO2 uçurulur. Veya 25 mL şarap bir erlene alınarak vakum altında 1 dakika 

çalkalanarak karbondioksiti uçurulur. 

500 mL lik bir erlende kaynatılmış sıcak haldeki 200 mL damıtık suya 1 mL fenol ftalein 

indikatör çözeltisi eklenir. Pembe renk belirinceye kadar 0,1 N NaOH ile nötralize edilir ve 

üzerine 5 mL gazı giderilmiş şarap numunesi eklenir. 0,1 N NaOH ile dönüm noktasına kadar 

titre edilir. Rengin daha iyi görülebilmesi için fon beyaz olmalıdır. 

 

HESAPLAMALAR 

Asitlik miktarı 100 mL de tartarik asit , sitrik asit veya malik asit cinsinden verilir.  

 

Asitlik g/100 mL ( ifade edilen asit cinsinden) = V x N x f x meg x 100 / A 

 

N: NaOH in normalitesi 

F: NaOH çözeltisinin faktörü 

V: Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisinin hacmi , mL 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sarapta_asitlik_testi/
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A: Titrasyon için alınan gazı giderilmiş örnek hacmi , mL 

meg: ifade edilen asitin mili eşdeğer gramı 

Tartarik asit için meg0,075 

Malik asit için meg0,067 

Susuz Sitrik asit için meg0,064 

Sitrik asit monohidrat için meg 0,070  

 

Kaynak : AOAC 1995 - 962,12 (28.1.29) 
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ŞARAPTA KLORÜR TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Şaraptaki, klorür miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Deney numunesinin barit suyu ile oksidasyonu ve belirteç kullanarak AgNO3 ile titre 

edilmesidir. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 

 0,1 N AgNO3 , ayarlı 

 0,1 N Potasyum rodanür (potasyum tiyosiyanat) 

 % 6,5 lık Potasyum permanganat 

 Ferrinitrat, %10 luk 

 Barit suyu: 50 g /L lik baryum oksit (yaklaşık olarak).  

 

İŞLEM 

200 mLlik balona 100 mL (V1) şarap alınıp 50 mL barit suyu konduktan sonra iyice karıştırılıp 

damıtık su ile balon çizgiye getirilir (V2) ve süzülür. Berrak sıvıdan 100 mL (V3) (50 ml şarap 

karşılığı) alınıp buna 20 mL seyreltik nitrik asit (1:5) ve 2 mL permanganat çözeltisi (% 6,5) 

katılıp çalkalanır ve renk gidinceye kadar birkaç dakika beklenir, 2 mL %3 lük perhidrolle renk 

tamamıyle giderilir. 

Bundan sonra, belirteç olarak 10 mL %10 luk ferrinitrat, 20 mL eter ve 10 mL (V4) AgNO3 

konup karıştırılır ve 0,1 N potasyum rodanür (potasyum tiyosiyanat) ile titrasyon yapılarak 

AgNO3 fazlası bulunur (V5). Titrasyon sonu, kırmızı rengin hemen gitmeyip 5 saniye kadar 

kalması ile anlaşılır.  

 

HESAPLAMALAR 

 

1 mL 0,1 N AgNO3 0,003546 g NaCle karşılık olduğundan buna göre hesaplanarak klorür 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sarapta_klorur_tayini/


 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

miktarı litrede miligram olarak verilir. 

 

Klorür mg/L = N x f x ( V4 - V5 ) x 0,0355 x 1000 x 1000 x V2 /V1 x V3 

 

N= 0,1 , V1=100 mL , V2=200 mL , V3=100 mL , V4=10 mL değerleri yazılırsa  

 

Klorür mg/L = f x ( 10-V ) x 71  

 

Kaynak : TS 522 / Ocak 1976 
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ŞARAPTA UÇUCU OLMAYAN ASİT TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Şaraplarda uçucu olmayan asit miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Karbondioksiti uzaklaştırılmış olan şarabın fenol ftaleine karşı NaOH ile titre edilerek bulunan 

genel asit miktarından , aynı yöntemle damıtmadan sonra bulunan uçar asitliğin çıkarılması 

ile bulunur. 

ALET EKİPMAN 

 Buharlı damıtma düzeneği 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

KİMYASALLAR 

 

 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı. 

 1/3 N NaOH çözeltisi, ayarlı. 

 Fenol ftalein belirteç çözeltisi, % 1(m/v) lik , % 95 (v/v) lik Etil alkolde. 

 Bromtimol mavisi belirteç çözeltisi 

 

İŞLEM 

Genel Asit Tayini; 

25 mL(m) şarap bir beherde kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtılıp içindeki CO2 uçurulduktan 

sonra, bromtimol mavisi belirteci ile 1/3 N Sodyum hidroksit çözeltisi ile titre edilir. (V) 

Genel Asit Miktarı Hesaplanması: 

Harcanan sodyum hidroksit çözeltisine göre genel asit miktarı, g/L tartarik asit olarak verilir.  

 

Genel asit miktarı ( tartarik asit olarak ) g/L = N x f x V x meg x 1000 / m 

Genel asit miktarı ( tartarik asit olarak ) g/L = 1/3 x f x V x 0,075 x 1000 / 25 

 

Uçar Asit Tayini; 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sarapta_ucucu_olmayan_asit_tayini/
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Buharlı damıtma düzeneğinden su buharı geçirildikten sonra 300 mL lik damıtma balonuna 

50 mL numune (m) konulup 50 dakika içinde bir erlene 200 mL toplanıncaya kadar buharla 

damıtılır. Damıtma sırasında ilk önce numunenin 25 mL si damıtma balonunda kalır. Buharla 

damıtma balonunun altındaki alev, numunenin damıtma sürecinde yaklaşık olarak bu hacmi 

koruyacak şekilde ayarlanır. Toplam 200 mL damıtık, 0.1 N NaOH çözeltisi ile ve fenol ftalein 

belirteç çözeltisi ile titre edilir. Harcanan sodyum hidroksit miktarı kaydedilir. (V) 

 

Uçar Asit Miktarı Hesaplanması; 

Uçar asit miktarı g/L asetik asit olarak belirtilir. 

Uçar asit miktarı ( asetik asit olarak ) g/L = N x f x V x meg x 1000 / m 

Uçar asit miktarı ( asetik asit olarak ) g/L =0,1 x f x V x 0,060 x 1000 / 50 

Uçar asit miktarı ( asetik asit olarak ) g/L =0,12 x f x V 

NOT : 

-Uçar asit miktarı asetik asit cinsinden litrede 1 g ı geçtiği hallerde damıtık 200 mL değil 300 

mL oluncaya kadar damıtmaya devam etmelidir. 

-Buharla damıtmada şaraptaki SO2 de birlikte uçup damıtıldığından, bu durumu da göz 

önünde tutmak yerinde olur.  

Bunun için de numunedeki genel SO2 miktarı 0.001875 faktörü ile çarpılıp SO2 miktarı asetik 

aside çevrilir ve uçar asitten çıkarılır.  

Uçucu Olmayan Asit ; 

Bu tayin, genel asit miktarından uçar asidin çıkarılmasıyla bulunur. 

 

HESAPLAMA 

Genel asit miktarından uçar asidin çıkarılmasıyla bulunan miktar; g/L olarak tartarik asit 

üzerinden verilir. Ancak yukarıda açıklandığı gibi genel asit tartarik asit olarak, uçar asit ise 

asetik asit olarak hesaplandığı için, ilk önce uçar asidi tartarik aside çevirmek ve bundan 

sonra genel asitten çıkarmak gerekir. Bunun için de uçar asit, 1.25 faktörü ile çarpılarak 

tartarik aside çevrilir.  

Uçucu Olmayan Asit ( tartarik asit olarak ) g/L =( Genel asit miktarı g/L ) - ( 1,75 x Uçar Asit 

Miktarı g/L )  

Kaynak : T.S. 522 / Ocak 1976 
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SİRKEDE ALKOL TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Sirkelerde alkol miktarının tayinini kapsar. 

PRENSİP 

Sirkenin damıtılması, damıtma ürününün yoğunluğunun piknometre ile bulunup bu 

yoğunluktan yüzde hacim alkol miktarının cetvel yardımı ile bulunmasıdır 

ALET EKİPMAN  

 Damıtma düzeneği 

 Ölçülü balon 100 mL lik 

 Piknometre 100 mL lik 

 Alkolimetre 

 Hassas terazi 0.1 mg hassasiyette 

KİMYASALLAR 

 

 Sodyum hidroksit çözeltisi ( NaOH ) % 50 lik. 

 Katı parafin veya tannik asit 

İŞLEM 

Bir damıtma balonuna 100 mL sirke numunesi konulur ve içine % 50 lik NaOH çözeltisi 

katılarak ortamın alkali olması sağlanır. Köpürmeyi önlemek için balona bir kaç parça parafin 

veya az miktarda tannik asit konur. Yaklaşık olarak ¾ kısmı damıtılır. Damıtma ürünü, damıtık 

su ile tekrar 100 mL ye tamamlanır.  

Bundan sonra alkolimetre ile alkol miktarı bulunur veya hassas olarak piknometre metodu ile 

20 derecedeki yoğunluğu bulunarak çizelge yardımı ile alkol miktarı bulunur. 

 

HESAPLAMA 

Bulunan yoğunluktan hareketle “Şarapta alkol tayini” metodundaki cetvel yardımı ile hacim 

olarak yüzde alkol miktarı bulunur.  

Kaynak : TS 1880 / Mart 1975 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sirkede_alkol_tayini/
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SİRKEDE ASETİL METİL KARBİNOL TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Sirkede asetilmetil karbinol varlığını tespit ederek sirkenin doğal olup olmadığını belirlemek. 

PRENSİP 

Doğal yolla fermente edilerek üretilen sirkelerde doğal olarak bulunan indirgen şekerlerin 

fehling çözeltisi ile reaksiyona girerek , Cu2O çökeltisi oluşturmasının kontrol edilmesi 

esasına dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 

 Fehling I Çözeltisi : 69,28 ± 0,05 g bakır (II) sülfat pentahidrat (CuSO4.5H2O) 1000 mL lik 

bir ölçülü balonda 400 mL kadar su ile çözülür. İşaret çizgisine kadar su ile tamamlanır 

ve iyice karıştırılır.  

 Fehling II Çözeltisi: 346,0 ± 0,1 g sodyum potasyum tartarat tetrahidrat 

(Ca4H4O6.NaK.4H2O) 1000 mL lik bir ölçülü balonda 600 mL kadar su ile çözülür. 

İşaret çizgisine kadar su ile tamamlanır. Çözelti 4 gün dinlendirildikten sonra orta 

gözenekli bir süzgeç kağıdından süzülür ve renkli bir şişede muhafaza edilir. 

 Sodyum Hidroksit Çözeltisi : % 40 (m/v) lik  

İŞLEM 

100 mL sirke NaOH ile nötrleştirildikten sonra damıtılır. 25 mL damıtma ürünü alınarak 

kapaklı cam silindire konur. Üzerine eşit oranda karıştırılmış Fehling I ve II çözeltisinden 25 

mL katılır. Bir süre bekletilir (en çok 24 saat). 

 

HESAPLAMA 

Kırmızı bir tortu (Cu2O) oluşursa sirkenin doğal olduğu, yani fermantasyonla oluştuğu 

anlaşılır. Biyolojik fermantasyonla elde edilen ispirto sirkesinde bu tortu çok az olarak 

görülür. Konsantre asetik asitten sulandırılarak elde edilen ve kimyasal yolla üretilen sentetik 

asetik asitli suni sirkelerde bu tortu oluşmaz.  

Kaynak : TS 1880 / Şubat 1988 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sirkede_asetil_metil_karbinol_testi/
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SİRKEDE ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Sirkelerdeki titre edilebilir asitliğin belirlenmesidir. 

PRENSİP 

Belirli bir miktar sirkenin fenol ftalein indikatörüne karşı ayarlı bir NaOH çözeltisi ile titre 

edilerek belirlenmesi ve sonucun asetik asit cinsinden verilmesidir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik (%95lik (v/v)lik alkolde) 

 0,5 N NaOH çözeltisi , ayarlı. 

İŞLEM 

Bir erlene bir pipet yardımıyla yaklaşık olarak 10 mL sirke konulur. Üzerine henüz kaynamış 

ve soğutulmuş damıtık sudan rengi açılıncaya kadar katılır. Açık renkli örneklerde buna gerek 

yoktur. Belirteç olarak birkaç damla fenol ftalein damlatılır. Ayarlı 0,5 N NaOH ile titre edilir.  

HESAPLAMALAR 

Sonuç 100 mL de g olarak asetik asit cinsinden belirtilir. 

% Asitlik ( asetik asit olarak ) = f x N x V x 0,060 x 100 / m 

 

N:Titrasyonda harcanan NaOH in normalitesi 

f: NaOH çözeltisinin faktörü. 

V:Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi hacmi , mL 

m: Numune miktarı, mL  

 

Kaynak : TS 1880 / Mart 1975 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sirkede_asitlik_testi/
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SİRKEDE SERBEST MİNAREL ASİT ARANMASI 
AMAÇ ve KAPSAM 

Rafine edilmiş yağlarda sabun miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Yağlarda çözünmüş olabilen sabunun , yağ asitlerine dönüştürülerek titrasyonla tayin 

edilmesi esasına dayanır.  

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 

 İndikatörlü Aseton Çözeltisi; damıtılmış 98 mL asetona 2 mL su ve 0.5 mL bromfenol 

mavisi çözeltisi katılır. Renk sarı olmalıdır. Olmaması halinde sarı renk elde edilinceye 

kadar 0,01 N HCl veya 0,01 N NaOH ile titre edilmelidir. Bu çözelti tayinden hemen 

önce hazırlanmalıdır.  

 % 1 (m/v) lik Bromfenol mavisi ; % 95 (v/v) alkolle hazırlanmış 

 0,01 N HCl Çözeltisi 

 0,01 N NaOH çözeltisi  

 

İŞLEM 

40 g örnek 0,001 g duyarlılıkla, önceden indikatörlü aseton çözeltisi ile yıkanmış ve 

kurutulmuş balona (tercihen tüpe) tartılır.1 mL su katılıp su banyosunda hafifçe ısıtılıp 

kuvvetlice çalkalanır. 50 mL indikatörlü aseton çözeltisi katılır, su banyosunda hafifçe ısıtılıp 

kuvvetlice çalkalanır. Faz ayrılması beklenir Üstteki fazın durumuna bakılır. Numunede sabun 

varsa üst faz yeşil veya mavi renk alır. Bu durumda sarı renk meydana gelinceye kadar 0,01 N 

HCl katılır. Hafifçe ısıtma çalkalama işlemine üst fazın sarı rengi devamlı kalıncaya dek devam 

edilir. Sarfiyat kaydedilir. 

Paraleller arasındaki fark iki sonucun ortalamasının % 0.5 inden büyük olmamalıdır. 

HESAPLAMALAR 

 

% Sabun Miktarı (sodyum oleat olarak , kütlece) = N x f x V x 0,304 x 100 / m 

 

N: HCl çözeltisinin normalitesi 

f: HCl çözeltisinin faktörü 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sirkede_serbest_minarel_asit_aranmasi/
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V: Harcanan 0,01 N HCL çözeltisi , mL  

m: numune ağırlığı , g  

0,304 sodyum oleatın mili eşdeğer gramı  

 

Kaynak : TS 5038 / Ocak 1987 
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SİYAH ÇAYDA HAM SELÜLOZ TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Siyah çayda gravimetrik metotla ham selüloz miktarı tayinini amaçlamaktadır. 

PRENSİP 

Laboratuvara gelen siyah çay numunesi seyreltik asit ve seyreltik baz çözeltileri ile 

kaynatılarak süzülür, kalıntının, sıcak su 0.3 M NaOH ve etil alkol ile yıkandıktan sonra 

değişmez ağırlığa kadar etüvde ısıtılıp tartılması , kalıntının küllendirilmesi ve kül kısmının 

tartıdan çıkarılarak geriye kalan ağırlığın bulunmasını amaçlamaktadır, 

 

ALET- EKİPMAN 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

 Etüv , 130 ± 2 º C de çalışabilen 

 Kül fırını, 600 ± 15 º C de çalışabilen 

 Analitik terazi, 0,0001 g duyarlılıkta 

 Vakum pompası 

 Cam pamuğu 

 Hot plate, düzenli kaynamayı sağlayabilen 

KİMYASALLAR 

 

 Sülfürik asit (H2SO4) çözeltisi , (1.25 g/100 mL ) : d=1,84 lük H2SO4 ten 7,1 mL alınır saf 

su ile 1000 mL ye tamamlanır. 

 Sodyum Hidroksit çözeltisi (1.25 g /100mL):% 98 lik NaOH ten 12,755 g alınır , saf suda 

çözülerek 1000 mL ye tamamlanır. 

 Etil alkol % 96 lık 

 Köpük önleyici (anti foam) : 1 + 4 oranında petrol eteri ile seyreltilmiş Antifoam A veya 

1+4 oranında saf su ile seyreltilmiş Antifoam B 

 

İŞLEM 

2 gr öğütülmüş kuru numune (m) 200 mL taksimatlı ( veya 20 mL işaret çizgisi çizilmiş) 600 

mL lik behere tartılır, üzerine 200 mL sıcak sülfürik asit çözeltisi, 1 damla seyreltilmiş köpük 

önleyici ve patlamayı önleyici granüller veya metal yongalar katılır 30 dakika kaynatılır, 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/siyah_cayda_ham_seluloz_tayini/
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Kaynatma sırasında eksilen kısım sıcak sülfürik asit ile tamamlanır ve seviyenin 200 mL işaret 

çizgisinde kalması sağlanır. Sonra ısıtıcı kapatılarak oda sıcaklığına kadar soğutulur ve temiz 

cam pamuğundan süzülür. 

Cam pamuğu ile uygun şekilde doldurulmuş cam tüp filtre gibi kullanılarak vakuma bağlanır. 

Beher içeriği cam pamuğu arasından geçirilerek vakum erlenine emiş yapılır. Sonra beher her 

defasında 50 mL sıcak saf su kullanılarak 3 kez yıkanır ve yıkamalar da cam pamuğundan 

süzülerek beherde kalan kalıntı üzerine 200 mL sıcak sodyum hidroksit çözeltisi eklenir ve 

tam 30 dakika süreyle kaynatılır. Sonra daha önce belirtildiği gibi süzülür ve beher yine 50 mL 

sıcak saf su kullanılarak 3 kez yıkanır ve 1 kez de alkol ile çalkalanarak yıkama yapılır. Sonra 

cam pamuğu ve üzerinde toplanan kalıntı dikkatle kül kabına aktarılır. Tüm kalıntının yalnızca 

cam pamuğu üzerinde kalmasına vakum erlenine kalıntı geçmemesine dikkat edilir. 

 

Kül kabı muhtevası 130 ± 2 ºC de 2 saat süreyle kurutulduktan sonra desikatörde soğutulur 

ve tartılır (M1). Daha sonra fırında 30 dakika süreyle 600 ± 15 ºC de yakılır. Desikatörde 

soğutulur ve tartılır. (M2) 

 

HESAPLAMA 

 

Öğütülmüş numunede Ham selüloz % = (M2 - M1) / m x 100 

M1 = Etüvde kurutmadan sonraki tartım , g 

M2 = Yakma sonundaki tartım , g 

m: Deney için alınan numune miktarı , g  

 

 

Kaynak : TS 4600 / Mayıs 1991 
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SOYA FASÜLYESİ ÜRÜNLERİNDE ÜREAZ AKTİVİTESİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Soya fasulyesinden elde edilen ürünlerin üreaz aktivitesini tayin etmek. 

PRENSİP 

Öğütülmüş analiz numunesinin tamponlu üre çözeltisi ile karıştırılması , 30 oC de 30 dakika 

bekletilmesi , açığa çıkan amonyağın HCl çözeltisinin fazlasında tutulması , asidin fazlasının 

ayarlı bir NaOH çözeltisi ile geri titrasyonu esasına dayanır. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Değirmen , fazla ısınmadan öğütme yapabilen 

 Elek ,200 µm delik açıklığında 

 Cam Tüp ( Ağzı tıraşlı,cam kapaklı,18 mm. çaplı ve 150 mm. uzunluğunda )  

 pHmetre (0,02 pH duyarlılığında 

 Su banyosu , 30 oC ±0,5 oC de tutulabilen. 

 Kronometre 

KİMYASALLAR 

 

 0,1 N Hidroklorik Asit Çözeltisi  

  0,1 N Sodyum hidroksit Çözeltisi , ayarlı 

 Tamponlanmış üre çözeltisi (pH sı 6.9 - 7.0 olan) : 4.45 g disodyum hidrojenfosfat 

dihidrat ( Na2HPO4.2H2O ) ve 3.40 g potasyum dihidrojenfosfat (KH2PO4) suda 

çözülür ve 1 litreye tamamlanır. Bu tampon çözeltide 30 g üre (NH2CONH2) çözülür. 

(Bu çözelti 1 ay süre ile bozulmadan kullanılabilir) 

İŞLEM 

Yaklaşık 10 g numune , tamamı 200 µm lik elekten geçecek şekilde öğütülür.  

( % 10 dan fazla yağ içeren örneklerin , soğuk ekstraksiyon ile önceden yağı alınmalıdır. ) 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/soya_fasulyesi_urunlerinde_ureaz_aktivitesi/
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( Üreaz aktivitesi yüksek ürünlerde numune miktarı 0,05 g a kadar düşürülebilir. ) 

Tayin :  

Yaklaşık 0,2 g numune 0,1 mg hassasiyette tartılarak bir deney tüpüne aktarılır. Üzerine 10 

mL tamponlanmış üre çözeltisi eklenir. Tüp hemen kapatılarak kuvvetlice çalkalanır. Deney 

tüpü 30 oC ±0,5 oC lik su banyosuna yerleştirilir ve kronometre çalıştırılarak tam 30 dakika bu 

sıcaklıkta bekletilir. Süre sonunda 10 mL 0,1 N HCl çözeltisi ilave edilir ve 20 oC ye hızla 

soğutulur. Tüp içeriği bir behere aktarılır ve tüp birkaç kez saf su ile yıkanarak yıkama suları 

da behere alınır. Bir pH metre yardımı ile ve ayarlı bir 0,1 N NaOH çözeltisi ile pH=4,70  e 

kadar titre edilir. ( V1 ) 

Tanık Deney: 

Deney tüpüne 10 mL tamponlanmış üre çözeltisi ve 10 mL 0,1 N HCl alınır. Tayinde kullanılan 

miktarda ve 0,1 mg hassasiyette tartılmış deney numunesi derhal bu tüpe ilave edilir. Tüp 

kapatılır ve kuvvetlice karıştırılır. Deney tüpü 30 oC ± 0,5 oC deki su banyosuna alınır ve 

kronometre ile kontrol edilerek tam 30 dakika bu sıcaklıkta kalması sağlanır. Süre sonunda 

tüp 20 oC ye soğutularak tüp içeriği bir behere aktarılır ve birkaç kez saf su ile yıkanarak 

yıkama suları da behere alınır ve 0,1 N NaOH çözeltisi ile pH 4,70 e kadar titre edilir. ( V0 ) 

HESAPLAMA 

Üreaz aktivitesi 1 g üründen 1 dakikada açığa çıkan mg azot miktarı olarak verilir ve aşağıdaki 

gibi hesaplanır. 

 

Üreaz Aktivitesi = *14 x ( V0 - V1 ) x f x N] / (30 x m) mg Azot/dakika 30 oC de 

N: Titarsyonda kullanılan NaOH çözeltisinin normalitesi 

f : Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin faktörü 

V1 : Esas denemede sarf edilen 0,1 N sodyum hidroksit , mL 

V0 : Kör denemede sarf edilen 0,1 N sodyum hidroksit , mL  

m : Analiz numunesinin kütlesi , g 

Numunenin yağı alınarak analiz edilmişse formülden bulunan sonuç (100-Y) / 100 oranı ile 

çarpılmalıdır.  

Burada Y; numuneden alınan yağın kütlece % miktarıdır. 

Üreaz aktivitesi kuru madde üzerinden verilmek istenirse formülden bulunan sonuç 100 / ( 

100 - R ) oranı ile çarpılmalıdır. Burada R; numunenin kütlece rutubet yüzdesidir )  

Kaynak : ISO 5506 / 2002 
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SÜT TOZUNDA ASİTLİK TESTİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Süt tozundaki titre edilebilir asitliği belirlemek. 

PRENSİP 

Süttozu numunesinden 5 g yağsız kuru madde ihtiva eden miktarda tartılır ve su ilavesiyle süt 

haline getirilir. 0.1 N NaOH çözeltisi ile titre edilir.Titrasyonda indikatör olarak fenol ftalein 

çözeltisi ve referans renk çözeltisi olarak kobalt-II-sülfat çözeltisi kullanır. Titrasyonda mL 

olarak sarf edilen miktarın 2 ile çarpılması yağsız kuru maddesi 10 g olan süt tozu numunesi 

için sarf edilecek 0,1 N NaOH çözeltisinin mL miktarını verir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Erlen 100 mL veya 150 mLlik, boyun kısmı ve cam kapağı tıraşlı olan. 

 Analitik terazi , 0.1mg hassasiyetle 

KİMYASALLAR 

 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik (%95 lik v/v lik nötr alkolde) 

 0,1 N NaOH çözeltisi , ayarlı 

 Referans Renk Çözeltisi ( Kobalt-2-Sülfat Heptahidrat Çözeltisi ) : 3 g kobalt-2 sülfat 

hepta hidrat (CoSO4. 7H2O) ± 0,01g hassasiyetle tartılır, 100 mL lik ölçülü balonda bir 

miktar damıtık su ile çözülür ve çizgisine tamamlanır.  

İŞLEM 

Deney Numunesinin Hazırlanması 

Deney numunesi olarak 5 g yağsız kuru maddeye karşılık gelen miktarda analiz numunesi 

tartılır. Bu miktar, analiz numunesinin rutubet ve yağ miktarına göre değişir. Bu bakımdan, iki 

ayrı erlen içine analiz numunesinden 500/a ± 0,01 g lık kısım tartılır. Burada a, numunenin , 

kütlece yüzde olarak yağsız kuru madde miktarıdır ve aşağıdaki eşitlik yardımıyla hesaplanır. 

 

a = 100 - ( G + H ) 

Burada  

a = Numunenin yağsız kuru madde miktarıdır,kütlece yüzde olarak, 

G = Numunenin yağ miktarı,kütlece % olarak, 
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H = Numunenin rutubet miktarı,kütlece % olarak  

Tayin 

 

Erlenler içine tartılmış olan deney numuneleri üzerine,yaklaşık 20 C deki 50 mL, damıtık su 

ilave edilir ve kuvvetlice çalkalanır. Yaklaşık 20 dakika kendi halinde bekletilir. 

Erlenlerden birine, renk standardı elde etmek için 2 mL referans renk çözeltisinden ilave 

edilir ve erlen hafifçe döndürülerek karıştırılır. Benzer ürünlerde bir seri analiz yapılacaksa, 

bu renk standardı hepsi için kullanılabilir. Fakat, iki saat sonunda bu çözelti kullanılmamalıdır.  

İkinci erlen içine 2 mL fenolftalein indikatör çözeltisi ilave edilir. Ve erlen hafifçe 

döndürülerek karıştırılır sonra, erlen devamlı döndürülerek karıştırılırken büretteki ayarlı 

NaOH çözeltisi ile birinci erlenin rengine eşit soluk pembe renk görülünceye kadar yaklaşık 5 

saniye titre edilir.Titrasyon 45 saniye içinde tamamlanmalıdır. 

Sarf edilen NaOH hacmi mL olarak, 0,05 mL hassasiyette okunarak kaydedilir. 

HESAPLAMALAR 

 

Titre edilebilir asitlik , 100 g yağsız kuru maddeyi nötrleştirmek için gerekli 1 N NaOH in mL 

cinsinden hacmi olarak aşağıdaki formülden hesaplanır: 

A = 2 x V 

A: 10 g yağsız kuru maddeye karşılık gelen miktarda numune için sarf edilen 0,1 N NaOH 

çözeltisinin mL miktarıdır. 

V: Titrasyondaki 0,1 N NaOH çözeltisi sarfiyatı, mL 

Sonuç,bulunan değerlerin aritmetik ortalaması alınarak virgülden sonra en yakın bir ondalıklı 

değere tamamlanarak verilir.  

 

Kaynak : TS 4680 / Ocak 1986 



 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

SÜT VE AYRANDA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM  

Süt ve ayrandaki titre edilebilir asitliği belirlemek. 

PRENSİP 

Belirli bir miktar numune fenol ftalein indikatörüne karşı 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilir. 

% laktik asit olarak veya SH asitlik derecesi olarak verilir. (Soxhlet-Henkel asitlik derecesi, 100 

mL süt veya ayran numunesi için harcanan N/4 NaOH çözeltisinin mL olarak miktarıdır.) 

ALET EKİPMAN 

 Genel Laboratuvar malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik : 1g fenol ftalein 50 mL %95 lik etil alkolde 

çözünür damıtık su ile 100 mL ye tamamlanır. 

 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı 

İŞLEM 

İyice karıştırılmış süt veya ayran numunesinden pipetle 25 mL alınıp bir darası alınmış bir 

behere boşaltılır. 25 mL örneğin kütlesi tespit edilir (m). 1 mL fenol ftalein belirteç çözeltisi 

eklenip karıştırılır. Bir büretten damla damla 0,1 N NaOH çözeltisi eklenerek ve her damladan 

sonra beher çalkalanarak açık pembe renk 5 saniye süre ile değişmeyinceye kadar titre edilir, 

harcanan NaOH çözeltisi okunur (V). 

HESAPLAMALAR 

Sonuç % (m/m) laktik asit olarak verilir. 

% Asitlik ( Laktik asit olarak ) = f x N x V x 0,090 x 100 / m 

 

N: NaOH çözeltisinin normalitesi 

V:Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisi hacmi , mL 

0,090: Laktik asitin mili eşdeğer gramı 

m: 25 mL numunenin kütlesi , g 

f: NaOH çözeltisinin faktörü 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/sut_ve_ayranda_asitlik_testi/


 

Pars Eğitim, Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri 
GSM. 0 507 454 33 57 Tel. 0 236 239 04 53 

firatozel@gmail.com            http://firatozel.wordpress.com/ 

 

 

Sonuç Soxhlet-Henkel asitlik derecesi olarak , 100 mL numune için harcanan 0,25 N NaOH in 

mL miktarı olarak verilebilir. Titrasyon örneği 25 mL olduğu için Titrasyonda harcanan 0,1 N 

NaOH hacminin N/4 NaOH karşılığı bulunur. Bunun 4 katı sonuç olarak verilir. 

 

SH Asitlik Derecesi (mL 0,25 N NaOH / 100 mL ) = 4 x 0,1 x V x f / 0,25  

 

Kaynak : TS. 1018 / Aralık 1981 
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TAHİN HELVASINDA SUSAM YAĞI MİKTARI 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu metot tahin helvasında susam yağı miktarının tayinini kapsar. 

PRENSİP 

Tahin helvasının petrol eteri ile ekstraksiyonu ile mevcut yağın çözülerek alınması, eterin 

tamamen uzaklaştırılarak tartılmasıdır. 

 

ALET EKİPMAN  

 Genel laboratuvar alet ve malzemeleri 

 Soxhelet ekstraksiyon cihazı 

 Elektrikli ısıtıcı  

 Kurutma dolabı, 110±1 C ye ayarlanabilen 

 Terazi 0.001 g hassasiyette tartabilen 

KİMYASALLAR 

Petrol eteri, kaynama noktası 40-60 C olan  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR 

 Ekstraksiyon esnasında yağın yanmamasına dikkat edilmelidir 

 Aynı numunede birbirine paralel en az iki tayin yapılmalıdır 

 Düzeneğin ısı değişkeni ve su akış hızı kontrol altında tutulmalıdır. 

 

İŞLEM 

Yaklaşık 100 g tahin helva numunesi havanda veya blenderde homojenize edilerek yaklaşık 

10 gramı yeterince kum ile karıştırılır, Soxhelet kartuşu içine tartılır. Kartuşun ağzı, yağsız 

pamukla kapatılır ve Soxhelet cihazının orta kısmındaki yerine yerleştirilir. Daha önceden 100 
oC deki etüvde kurutulup , desikatörde soğutulan ve tartılarak darası alınmış balon ve geri 

soğutucu bağlanır. Soğutucunun üzerinden bir huni yardımı ile petrol eteri dökülerek; orta 

kısmın bir defa sifon yapması sağlandıktan sonra, yarısına kadar tekrar doldurulur. Sistem, su 

banyosu veya elektrikli ısıtıcı üzerine oturtulur, cihazın soğutucusu suya bağlanır. Dakikada 

150 damla hızla damıtma sağlanacak şekilde ısıtılır. Ekstraksiyon işlemi en az 6 saat 

sürdürülür. Ocak kapatılır ve sistem soğuduktan sonra kartuş dışarı çıkartılır.Petrol eteri 
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damıtılarak toplanır. Soxhelet balonu içinde kalan petrol eteri hafif hava akımı ile tamamen 

uzaklaştırılıp, 100  C deki etüvde 30 dakika tutulur, desikatörde soğutulup tartılır. 

Hazırlanmış olan aynı numune üzerinde iki tayin yapılır. 

HESAPLAMA 

 

Numunedeki susam yağı miktarı kütlece yüzde olarak; aşağıdaki formülle hesaplanır 

Susam yağı (%) = 100 x ( m2 - m1) / m0  

 

m1= Soxhelet balonunun boş kütlesi, g 

m2= Soxhelet balonunun ekstrakte edilen yağ ile birlikte kütlesi, g 

m0 = Deney numunesinin miktarı, g  

 

Kaynak : TS 2590 / Nisan 1993
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TAHİNDE ACILIK TAYİNİ 

AMAÇ ve KAPSAM 

Tahin yağında acılaşma olup olmadığını tespit etmek.  

PRENSİP 

Kreiss yöntemi ile kalitatif olarak acılığın tespitidir. Bir organik çözücü ile ekstrakte edilen 

yağdaki , bozunma ürünlerinin asitli ortamda fluoroglusin çözeltisi ile oluşturduğu rengin 

gözlemlenmesi ilkesine dayanır. 

ALET – EKİPMAN 

Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 HCl ; d= 1.18  

 Fluoroglusin çözeltisi ; % 0.1 lik, eterde  

 

İŞLEM 

Tahinden dietil eter veya petrol eteri ile ekstrakte edilmiş tahin yağından yaklaşık 5 mL cam 

tüpe konur. Üzerine 5 mL derişik HCl eklenir. Kapağı kapatılır, 1 dakika kuvvetle çalkalanır. 

Üzerine 5 mL fluoroglusin çözeltisi eklenir. Tekrar kuvvetle çalkalanır. 5 dakika beklenir. Yağın 

altındaki asit tabakasının rengi incelenir. 

HESAPLAMA 

Kreiss testinde yağın altındaki asit tabakasının koyu pembe renk alması yağın çok acıdığını 

gösterir.  

 

Kaynak : TS 2589 / Mart 1977 
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TAHİNDE YAĞ MİKTARI TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Tahinde yağ miktarının gravimetrik olarak tayinini kapsar. 

PRENSİP 

Ürünün uygun bir cihazla ekstraksiyonu, mevcut yağın çözülerek alınması, eterin tamamen 

uzaklaştırılarak tartılması esasına dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar alet ve malzemeleri 

 Soxhelet ekstraksiyon cihazı 

 Elektrikli ısıtıcı  

 Etüv , 110 ±1 C ye ayarlanabilen 

 Terazi 0.001g hassasiyette tartabilen 

 Desikatör,içerisinde uygun bir kurutucu bulunan 

 Ekstraksiyon kartuşu veya süzgeç kağıdı,ve içerisinde dietil eterde çözünen madde 

bulunmayan kartuş 

 Vakumlu etüv 

KİMYASALLAR 

 Dietil eter,susuz,peroksitlerden arıtılmış,analitik saflıkta,80 C deki kalıntı %0,0019 dan 

daha az 

 Kum,hidroklorik asitle yıkanmış ve kızdırılmış 

 Sünger taşı,küçük parçalar halinde,önceden kurutulmuş 

 Sodyum sülfat,susuz,analitik saflıkta 

İŞLEM 

Ekstraksiyon kartuşuna 5 g numune tartılır(m0). 2-3 g susuz sodyum sülfat ile karıştırılır ve 

ağzı pamuk tıkaçla kapatılır. 100 C a yakın bir sıcaklıkta kurutulmuş ve ortam sıcaklığına kadar 

soğutulmak üzere en az bir saat desikatörde tutulmuş ve içinde bir iki parça sünger taşı 

bulunan ekstraksiyon balonu 0,001 duyarlıkla tartılır(m1). İçerisinde deney numunesi 

bulunan ekstraksiyon kartuşu ekstraksiyon cihazına konur. Balona yeteri kadar çözücü konur. 

Isıtma işlemi ekstraksiyon hızı saniyede en az 3 damla olacak şekilde ayarlanır. 4 saatlik bir 
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ekstraksiyondan sonra tekrar soğumaya bırakılır. Kartuş düzenekten çıkarılır ve kartuş 

tarafından emilmiş olan çözücünün büyük bir kısmının uzaklaştırılması için kartuş hava 

akımında tutulur. Kartuşun içindekiler bir havana boşaltılır. 10 g kadar kum katılarak 

mümkün olduğunca ince öğütülür. Karışım tekrar kartuşa doldurularak yine cihaza konur. 

Aynı balon kullanılarak 2 saat daha ekstrakte edilir. Balondaki çözücünün çoğu bir kaynar su 

banyosu üzerinde destillenmek suretiyle uçurulur. Çözücünün artakalanı balon dikkatlice 

çevrilerek içerisinde eser miktarda çözücü kalıncaya kadar uzaklaştırılır. Geri kalan eser 

miktardaki çözücü balonu 1,5 saat vakum etüvünde ısıtarak uzaklaştırılır. Balon bir 

desikatörde en az bir saat tutularak oda sıcaklığına tekrar getirilir ve 0,001 g duyarlıkla 

tartılır.Isıtma işlemi aynı şartlar altında 30 dakika süre ile ikinci bir kez tekrarlanır, soğutulur 

ve tartılır. Bu iki tartım arasındaki fark 0,01 g ı geçmemelidir. Aksi halde aradaki fark 0,01 g  ı 

geçmeyinceye kadar 30 ar dakikalık sürelerle ısıtma işlemi tekrarlanmalıdır. Balonun son 

tartımı kaydedilir.(m2). 

Aynı şekilde hazırlanmış numune üzerinde iki tayin yapılır. 

HESAPLAMA 

Dietil eter ekstraktı ,alınan ürünün ağırlık yüzdesi olarak aşağıdaki formülden hesaplanır: 

 

% Yağ miktarı = (m2 - m1) x 100 / m0  

m0: Analiz numunesinin ağırlığı , g 

m1= Ekstraksiyon balonunun darası , g 

m2=Ekstraksiyon balonunun yağla birlikteki kütlesi , g  

 

Sonuçların duyarlığı yeterli görülürse iki tayinde elde edilen değerlerin aritmetik ortalaması 

sonuç olarak alınır. Aksi halde tayin diğer numuneler üzerinde tekrarlanır. Bunların 

sonucunda da iki tartım arasındaki fark 0,2 g  ı geçerse bu ana kadar yapılmış olan 4 tayinin 

aritmetik ortalaması sonuç olarak alınır. 

Sonuçlar ondalık haneye kadar verilmelidir.  

 

Kaynak : TS 765 / Mayıs 1971 
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TARHANADA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Tarhanada bulunabilen serbest yağ asitlerinin alkali çözeltisi ile titrasyonu yoluyla asitlik 

derecesini tespit etmek. 

PRENSİP 

Tarhanada bulunan yağ asitlerini etil alkol ile serbest hale getirdikten sonra süzüp 

süzüntüden belli miktar alıp, sulandırdıktan sonra fenol ftalein belirteci varlığında 0,1 N 

NaOH çözeltisi ile titre etmektir. 

ALET EKİPMAN 

 Erlen, kapaklı 

 Hassas terazi ,0,01g duyarlı 

 Huni 

 Büret  

 Süzgeç kağıdı 

KİMYASALLAR 

 Etil alkol, %67 lık (nötrleştirilmiş) 

 % 1 (m/v) lik fenol ftalein belirteç çözeltisi, % 95 (v/v) lik etil alkolde 

 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı 

İŞLEM 

10 g tarhana tartılarak bir erlen içine konulur. Üzerine 50 mL (20 C de) %67 lik nötrleştirilmiş 

etil alkol katılır, kapağı kapatılarak 5 dakika kuvvetlice çalkalanır, sonra süzgeç kağıdından 

süzülür. Bu süzüntüden 10 mL alınır, üzerine damıtık su katılarak rengi açılır. Birkaç damla 

fenol ftalein belirteç çözeltisi konularak değişmeyen pembe renk oluşana kadar 0,1N NaOH 

çözeltisi ile titre edilir ( Vt ). 

Ayrıca 10 mL % 67 lik etil alkol ile bir de tanık deney yapılır. Yapılan sarfiyat kaydedilir ( V0 ) 

 

HESAPLAMALAR 

100 g tarhanada bulunan asitleri nötrleştirmek için gerekli 1 N NaOH  in mL olarak hacmi 

sonuç olarak verilir. 
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Asitlik derecesi ( mL N NaOH / 100 g ) = ( Vt - V0 ) x 50 / m  

Kaynak : TS 2282 / Temmuz 1981 
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TEREYAĞINDA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM  

Tereyağındaki serbest yağ asitlerinin nötralizasyonu için gereki mg KOH miktarını belirlemek. 

PRENSİP 

1g saf tereyağındaki serbest yağ asitlerini nötralize etmek için gerekli KOH çözeltisinin mg 

olarak miktarı olup , tereyağının eritilerek süt yağının alınması, bu yağın etanol ve dietil 

eterde çözünmesi ve serbest yağ asitlerinin KOH in etanoldeki çözeltisi ile titre edilmesi 

ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Analitik terazi , 0.1mg hassasiyette 

KİMYASALLAR 

 (1+1) lik (v/v), etanol-dietil eter karışımı (kullanılmadan hemen önce fenol ftalein 

indikatörüne karşı etanollü KOH ile nötrleştirilmelidir. 

 0,1 N KOH çözeltisi. % 95 lik (v/v) etanolde 

 % 1 lik (m/v) Fenol ftalein, %95 lik (v/v) etanolde . 

İŞLEM 

Süt yağını ayırmak için numune 50-60 C  de eritilerek 2-3 saat kendi halinde bırakılır. Sonra 

berrak bölüm aktarılır ve kuru bir süzgeç kağıdından süzülür (süzüntü berrak değilse süzme 

tekrarlanır). Berrak bölüm iyice karıştırılarak deneylerde kullanılır. 

Hazırlanan deney numunesinden 5-10 g (0,01g hassasiyette) tartılır. Üzerine 50-100 mL 

nötrleştirilmiş etanol-dietil eter karışımı katılır ve süt yağı çözülür. 2 damla fenol ftalein 

çözeltisi katılır en az 10 saniye kalabilen solgun pembe bir renk oluşana kadar 0,1 N etanollü 

KOH çözeltisi ile titre edilir. 

HESAPLAMALAR 

 

Asit Değeri = f x V x N x 56,1 / m 

 

V:Titrasyonda harcanan KOH çözeltisi mL 
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m:Titrasyonda kullanılan deney numunesi miktarı g. 

N:Etanollü KOH çözeltisinin normalitesi. 

F: Etanollü KOH çözeltisinin faktörü 

56,1 : KOH in eşdeğer gramı.  

 

Kaynak : TS 1332 / Mart 1974 
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TEREYAĞINDA REICHERT - MEISSL SAYISI 
AMAÇ ve KAPSAM 

Tereyağının diğer çeşit yağlarla katkılı olup , olmadığını belirlemek için Reichert-Meissl 

sayısını tayin etmektir.  

PRENSİP 

Reichert-meissl sayısı , 5 g yağdaki asitliğin nötralizasyonu için gerekli olan 0,1 N NaOH 

çözeltisinin mL olarak miktarı olup , tereyağının sabunlaştırılmasından sonra , süt yağları için 

karakteristik olan düşük moleküllü yağ asitlerinin su buharıyla uçurularak damıtılması ve 

damıtma ürününün bir toplama kabında toplanarak ayarlı bir alkali çözeltisi ile titre edilmesi 

esasına dayanır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 110 mL işaretli balon joje 

 Damıtma cihazı ( polenske cihazı) 

 Süzgeç kağıdı ( Whatman 4 veya Whatman 41 ) 

KİMYASALLAR 

 1 N Sülfürik asit  

 Gliserin d= 1,26 

 % 50 lik Sodyum hidroksit çözeltisi 

 Fenol ftalein indikatörü  

 0,1 N Sodyum hidroksit çözeltisi 

İŞLEM 

Eritilip süzülerek suyundan ve tortusundan ayrılmış tereyağı örneğinden 5 ± 0,01 g , 300 mL 

lik dibi düz damıtma balonuna tartılır. Üzerine 20 g gliserin ve 2 mL % 50 lik NaOH eklenir. 

Balon içindekiler hafif alevde gezdirilerek ve çalkalanarak sabunlaştırılır. Köpükler yok olup 

sıvı berraklaşarak limon sarısı renk alınca ısıtmaya son verilir. Balon bir asbest üzerine 

konarak ağzı kapalı halde 90 oC ye kadar kadar soğumaya bırakılır. Üzerine en az 15 dakika 

kaynatılıp , yaklaşık 90 oC ye soğutulan damıtık sudan 90 mL eklenir ve karıştırılır. 
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( Sabun çözeltisi berrak ve açık sarı renkte olmalıdır. Sabun çözeltisinin bulanıklığı , 

sabunlaştırmanın yetersizliğini , koyu renkli olması ise yüksek derecede ısıtıldığını gösterir ve 

her iki halde de deney tekrarlanmalıdır.) 

Polenske damıtma cihazının destilat toplama kısmına 110 mL de işaret çizgisi bulunan ölçülü 

balon yerleştirilerek soğutma suyu açılır. Sabun çözeltisi üzerine , kaynamayı kolaylaştırmak 

için 0,6 - 0,7 g toz sünger taşı konur . 50 mL 1 N H2SO4 eklenir ve hemen özel damıtma 

cihazına yerleştirilerek 19-21 dakikada 110 mL destilat toplanacak şekilde kaynaması 

sağlanarak damıtma yapılır. Soğutma suyu damıtma ürünü 20±1 oC de alınacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Destilat 110 mL ye yaklaşınca ısıtma işlemine son verilir ve son gelen 

damlacıklarla 110 mL işaret çizgisine tamamlanır. Balonun ağzı kapatılıp 20 oC deki su 

banyosuna , 110 mL işaret çizgisi su içinde kalacak şekilde yerleştirilir ve bu sıcaklıkta 10 - 15 

dakika tutulur. Süre sonunda seviye düşmüşse saf su ile 110 mL çizgisine tamamlanır. 

 

Destilat Whatman 4 veya Whatman 41 süzgeç kağıdından 100 mL lik bir ölçülü balona 

süzülür. ( süzüntü berrak değilse süzme işlemi tekrarlanır ). Süzüntüden 100 mL alınarak 

fenol ftalein yanında 0,1 N NaOH ile titre edilir. 

Bir de yağ kullanmadan tanık deney yapılır ve tanık deney sonundaki sarfiyat toplam 

sarfiyattan çıkarılır. Tanık deney için 0,5 mL den fazla harcama olmamalıdır. Aksi halde cihaz 

ve reaktifler gözden geçirlimelidir.) 

HESAPLAMA 

 

RM Sayısı = ( V1 - V0 ) x N x f x 11 

 

V1: Deneyde harcanan NaOH çözeltisi hacmi , mL 

V0: Tanık deneyde harcanan NaOH çözeltisi hacmi , mL 

N : Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin normalitesi 

f: Titrasyonda kullanılan NaOH çözeltisinin faktörü  

 

Kaynak : TS 1331 / Nisan 1995 
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TEREYAĞINDA YAĞ TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Bu metot tereyağında yağ miktarı tayinine dairdir. 

PRENSİP 

Tereyağının rutubet ve yağsız katı madde miktarlarından yararlanılarak yağ miktarının 

hesaplanması prensibine dayanır 

 

İŞLEM 

Tereyağının rutubet ve yağsız katı madde miktarlarından yararlanılarak yağ miktarı aşağıdaki 

şekilde hesaplanır. 

 

HESAPLAMA 

 

Yüzde yağ miktarı = 100 - (% rutubet miktarı + % yağsız katı madde)  

 

Kaynak : TS 1331 / Temmuz 1989 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/tereyaginda_yag_tayini/
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TOZ MEŞRUBATTA ASİTLİK TESTİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Toz meşrubattaki titre edilebilir asitliğin belirlenmesidir. 

PRENSİP 

Metodun prensibi belirli miktarda deney numunesi damıtık suda çözülür , fenol ftalein 

indikatörü kullanarak 0,1 N NaOH çözeltisi ile titre edilir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Hassas terazi 

KİMYASALLAR 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi %1 (m/v) lik (%95 lik (v/v) lik nötr alkolde) 

 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı 

İŞLEM  

Numuneler, gerekli ise öğütülür. Homojen bir karışım elde edilinceye kadar en kısa zamanda 

karıştırılır. Yaklaşık 10 g numune tartılır yeni kaynamış ve soğumuş damıtık suda çözülerek 

100 mL lik ölçülü balonda 100 mL ye tamamlanır. Bu çözelti gazsız toz meşrubattan yapılmış 

ise doğrudan gazlı toz meşrubattan yapılmış ise çözeltinin gazı, aktarılarak veya süzülmek 

suretiyle giderildikten sonra analize alınır. 

Hazırlanmış olan numuneden tahmin edilen asitliğe göre, pipetle 25-50 mL si (V) bir behere 

alınır. Fenol ftalein belirtecinden en az 3 damla katılır ve en az 30 sn kalan pembe bir renk 

elde edilinceye kadar 0,1 N NaOH çözeltisi ile çalkalanarak titre edilir (Vt). 

HESAPLAMA 

 

Toplam asitlik % (m/m) susuz sitrik asit cinsinden verilir.  

 

% (m/m) Asitlik (susuz sitrik asit olarak) = f x N x Vt x 0,064 x 100 x 100 / V x m 

 

% (m/m) Asitlik (susuz sitrik asit olarak) = f x 64 x Vt / V x m 

 

N: NaOH  in normalitesi 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/toz_mesrubatta_asitlik_testi/
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Vt: Titrasyonda harcanan NaOH hacmi , mL 

f: NaOH çözeltisinin faktörü 

V: Titrasyon için alınan numune hacmi, mL 

m: Başlangıçta tartılan deney numunesi ağırlığı , g 

0,064: susuz sitrik asidin mili eşdeğer gramı.  

 

 

Kaynak : TS 7058 / Mayıs 1989 TS 1125 / Ekim 1972 
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YAĞLARDA BELLİER İNDİSİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Yağlarda sabunlaştırılarak çözünür hale gelen yağın, yağ asitleri tuzlarının çökmeye başladığı 

sıcaklığı ifade eden bellier indisini tespit etmektir. 

PRENSİP 

Yağ örneği etanollü KOH çözeltisi ile sabunlaştırılır. Çözünür hale getirilen yağ asitleri 

soğutularak çökmeye başladığı sıcaklık tespit edilir. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Geri soğutucu  

 Termometre  

KİMYASALLAR 

 % 70 (v/v) lik Etanol Çözeltisi 

 KOH Çözeltisi ; 42,5 g KOH , 72 mL suda çözülür ve % 95 lik alkolle 500 mL ye 

tamamlanır. 

 Asetik Asit Çözeltisi ; Bir hacim buzlu asetik asit , iki hacim su ile hazırlanmış ve 1,5 mLsi 

fenol ftalein ile 5 mL KOH çözeltisini tam olarak nötrleştirecek şekilde ayarlanmış  

İŞLEM 

1 mL örnek deney tüpüne alınır ve üzerine 5 mL etanollu potasyum hidroksit çözeltisi ilave 

edilerek geri soğutucuya takılır. Isıtma işlemi berrak bir çözelti elde edilinceye kadar devam 

edilir. Soğuyunca geri soğutucudan alınır ve 1,5 mL asetik asit çözeltisi, 50 mL etanol çözeltisi 

eklenir, termometre takılır. Deney tüpü 23-25 0C su bulunan behere daldırılır. Lapa halinde 

çökelti meydana gelirse aynı sıcaklıkta 1 saat bekletilerek başka bir tüpe süzülür. Deney 

tüpüne termometre takılarak beklenen sıcaklıktan 10 oC daha soğuk su bulunan behere 

daldırılır ve tüpün dakikada 1 oC hızla soğuması sağlanır. Çökeltinin olduğu sıcaklık kaydedilir.  

HESAPLAMA 

Çökeltinin olduğu sıcaklık bellier indisi olarak kaydedilir  

Kaynak : TS 5048 / Şubat 1987 
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YAĞLARDA İYOT SAYISI TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

İyot sayısı yağlarda doymamışlığın ölçüsü olup, 100 g yağın bağladığı iyodun belirlenmesidir. 

PRENSİP 

Belirli miktarda yağ numunesi karbon tetraklorürde çözündürüldükten sonra, wijs reaktifi ile 

muamele edilerek yağ asitlerindeki çift ve üçlü bağlara halojenür bağlanması ve arta kalan 

iyot monoklorürün KI ile indirgenerek açığa çıkan iyodun sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre 

edilerek tespit edilmesi ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 % 10 luk (m/v)Potasyum İyodür Çözeltisi. 

 0,1 N sodyum tiyosulfat çözeltisi , ayarlı 

 Buzlu Asetik Asit (etanol veya oksidan madde ihtiva etmeyen) 

 Karbon tetra klorür ( oksidan madde ihtiva etmeyen ) 

( Oksidan madde araştırılması : 1 mL doygun K2Cr2O7 çözeltisi , 2 mL d=1.84 olan 

H2SO4 ile karıştırılır. 10 mL reaktif  eklenir, çalkalanır. Rengin yeşile dönmesi oksidan 

maddenin varlığını gösterir. ) 

 İyot (saf yeniden süblime edilmiş) 

 İyot tri klorür veya iyot mono klorür  

 % 0,5 lik (m/v) Nişasta Çözeltisi 

Wijs Çözeltisi (9 g iyot triklorür (ICl3) 700 mL glacial asetik ve 300 mL karbon tetra klorürde 

çözülür. Çözeltiden 5 mL alınır ve 5 mL % 10 luk KI çözeltisi ve 30 mL su katılır. Açığa çıkan 

iyot nişasta çözeltisi indikatörlüğünde sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilir. 

Reaktifin kalan kısmına 10 g süblime edilmiş iyot katılır ve çalkalanarak tamamen çözülür. 

Serbest iyot miktarı yukarıdaki gibi titre edilir. 5 mL için harcanan sodyum tiyosülfat çözeltisi 

miktarı ilk tayindekinin 1.5 katı sınırını hafifçe aşmalıdır. Böylece yan reaksiyonlara yol açacak 

iyot tri klorür kalmaması sağlanmış olur. 

Hazırlanan reaktif durulması için bir süre bekletilir. Kahverengi bir başka şişeye 

bulandırılmadan , dekante edilir. Ağzı sıkıca kapatılarak karanlık bir yerde muhafaza edilir. Bu 

şekilde hazırlanmış çözelti aylarca kullanılabilir. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yaglarda_iyot_sayisi_tayini/
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İŞLEM 

Numune katı ise eritilir ve gerekirse erime noktasının 10 oC yukarısına kadar çıkılır. Üzerine 4 

g susuz sodyum silfat ve 1 g süzme yardımcı maddesi ( kum vb. ) koyularak süzülür. Süzüntü 

tamamen berrak olmalıdır. 

Beklenen iyot sayısına göre aşağıda belirtilen miktarda örnek 250 mL lik cam kapaklı bir erlen 

içine 0,0001 g duyarlılıkla tartılır. 

 

5 e kadar 3,0 gram. 

5-20 1,0 gram. 

21-50 0,6 gram  

51-100 0,3 gram 

101-150 0,2 gram 

151-200 0,15 gram 

Yağı çözmek için 15 mL karbon tetra klorür ve tam 25,0 mL Wijs çözeltisi katılır. Erlenin 

kapağı kapatılıp hafif çalkalanır. Karanlıkta 1 saat bekletilir. 150 mL su ve 20 mL % 10 luk 

Potasyum iyodür çözeltisi ilave edilir. 0,1 N sodyum tiyosülfat çözeltisiyle iyodun sarı rengi 

açılıncaya kadar titre edilir. Renk açıldıktan sonra birkaç damla nişasta indikatörü eklenir. 

Oluşan mavi renk kaybolup , tamamen beyaz renk elde edilinceye kadar titrasyona devam 

edilir.  

Bir de tanık deney yapılır. 

HESAPLAMA 

 

İyot Sayısı = N x f x ( V2 - V1 ) x 0,1269 x 100 / m 

 

N: Sodyum tiyosülfat çözeltisinin normalitesi 

f: Sodyum tiyosülfat çözeltisinin faktörü 

V2=tanık deneyde harcanan sodyum tiyosulfat miktarı , mL 

V1=örnek için harcanan sodyum tiyosulfat miktarı , mL 

m =örnek miktarı , g  

 

Kaynak : TS 4961 / Şubat 1997 
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YAĞLARDA PEROKSİT SAYISI TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Yağlarda peroksit sayısını tespit etmek. 

PRENSİP 

1 kg yağdaki peroksit oksijeninin miliekivalengram olarak tespitidir.  

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 Glacial asetik asit  

 Kloroform  

 Doymuş potasyum iyodür  

 0.002 N Sodyum tiyosulfat  

 % 1 lik nişasta çözeltisi 

İŞLEM 

Cam kapaklı 250 mL lik bir erlene , en az 1 mg hassasiyette yaklaşık 1.6 g kadar numune alınır 

, 10 mL kloroform ilave edilip yağ çözülür. 15 mL asetik asit ve 1 mL doymuş KI ilave edilir. 

Kapak kapatılıp 1 dakika sürekli çalkalanır. 75 mL saf su ilave edilip 0.002 N Sodyum tiyosulfat 

ile % 1 lik nişasta çözeltisine karşı titre edilir. Nişasta çözeltisi titrasyonun sonuna doğru 

eklenmelidir. ( Titrasyonun dönüm noktasına yaklaşıldığı sarı rengin açılması ile anlaşılır. ) 

 

HESAPLAMA 

 

Peroksit Sayısı (meg/kg) = 2 x f x V / m 

V : 0,002 N Sodyum tiyosülfat sarfiyatı, mL 

f : Sodyum tiyosülfatın faktörü 

m : Örnek Miktarı , g  

 

Kaynak : TS 4964 / Şubat 1990 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yaglarda_peroksit_sayisi_tayini/
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YAĞLARDA SABUN MİKTARI TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM  

Rafine edilmiş yağlarda sabun miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Yağlarda çözünmüş olabilen sabunun , yağ asitlerine dönüştürülerek titrasyonla tayin 

edilmesi esasına dayanır.  

 

ALET EKİPMAN 

Hassas laboratuvar terazisi  

KİMYASALLAR 

 İndikatörlü Aseton Çözeltisi; damıtılmış 98 mL asetona 2 mL su ve 0.5 mL bromfenol 

mavisi çözeltisi katılır. Renk sarı olmalıdır. Olmaması halinde sarı renk elde edilinceye 

kadar 0,01 N HCl veya 0,01 N NaOH ile titre edilmelidir. Bu çözelti tayinden hemen 

önce hazırlanmalıdır.  

 % 1 (m/v) lik Bromfenol mavisi ; % 95 (v/v) alkolle hazırlanmış 

 0,01 N HCl Çözeltisi 

 0,01 N NaOH çözeltisi  

İŞLEM 

40 g örnek 0,001 g duyarlılıkla, önceden indikatörlü aseton çözeltisi ile yıkanmış ve 

kurutulmuş balona (tercihen tüpe) tartılır.1 mL su katılıp su banyosunda hafifçe ısıtılıp 

kuvvetlice çalkalanır. 50 mL indikatörlü aseton çözeltisi katılır, su banyosunda hafifçe ısıtılıp 

kuvvetlice çalkalanır. Faz ayrılması beklenir Üstteki fazın durumuna bakılır. Numunede sabun 

varsa üst faz yeşil veya mavi renk alır. Bu durumda sarı renk meydana gelinceye kadar 0,01 N 

HCl katılır. Hafifçe ısıtma çalkalama işlemine üst fazın sarı rengi devamlı kalıncaya dek devam 

edilir. Sarfiyat kaydedilir. 

 

Paraleller arasındaki fark iki sonucun ortalamasının % 0.5 inden büyük olmamalıdır. 

 

HESAPLAMALAR 

 

% Sabun Miktarı (sodyum oleat olarak , kütlece )= N x f x V x 0,304 x 100 / m 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yaglarda_sabun_miktari_tayini/
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N: HCl çözeltisinin normalitesi 

f: HCl çözeltisinin faktörü 

V: Harcanan 0,01 N HCL çözeltisi , mL  

m: numune ağırlığı , g  

0,304 sodyum oleatın mili eşdeğer gramı  

 

 

Kaynak : TS 5038 / Ocak 1987 
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YAĞLARDA SABUNLAŞMA SAYISI 

AMAÇ ve KAPSAM 

1 g yağın sabunlaşması için gerekli KOH in mg olarak ağırlığı olan sabunlaşma sayısını tespit 

etmek. 

PRENSİP 

Belirli bir miktar yağ numunesi , belirli miktarda ve ayarlı bir alkollü KOH ile kaynatılarak 

sabunlaştırılır. Sabunlaşma sonunda KOH in fazlası , yine ayarlı bir asit çözeltisi ile titre 

edilerek, sabunlaşmada kullanılan KOH miktarı belirlenir. 

 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Geri soğutucu 

KİMYASAL 

 Fenol ftalein (% 1 lik Etanolde) 

 0,5 N Etanollü KOH Çözeltisi 

 0,5 N H2SO4 Çözeltisi  

İŞLEM 

2 g örnek 0,001 g duyarlılıkla balona tartılır. Üzerine bir pipetle tam 25,0 mL 0,5 N etanollu 

KOH Çözeltisi ilave edilir. Geri soğutucu düzenine bağlanır ve zaman zaman karıştırılmak 

sureti ile yavaşça kaynatılır. 1 saat geri soğutucuda kaynatılır. ( sabunlaşması güç olan bazı 

yağlar için bu süre uzatılabilir ) Balon geri soğutucu düzeneğinden alınıp sıcak haldeki sabun 

çözeltisine , 4 -5 damla fenol ftalein ilave edilerek 0,5 N H2SO4 ile fenol ftaleinin kırmızı rengi 

tamamen kaybolana kadar titre edilir. 25,0 mL etanollü KOH ile bir de Tanık deney yapılır. 

HESAPLAMA 

 

Sabunlaşma Sayısı = (Vk - V) x 28,05 / m 

 

Vk = Tanık deneyde harcanan H2SO4 miktarı , mL 

V = Örnek için harcanan H2SO4 miktarı , mL 

m = Örnek miktarı , g  

Kaynak : TS 4962 / Mart 1997 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yaglarda_sabunlasma_sayisi/
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YAĞLARDA SABUNLAŞMAYAN MADDE TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Yağlarda sabunlaşmayan madde miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Yağda çözünmüş halde bulunan ve sabunlaşmadan sonra suda çözünmeyen maddelerin 

çözücüde çözülerek gravimetrik olarak tayin edilmesi ilkesine dayanır. Bu maddeler steroller 

gibi lipidler , alkoller , hidrokarbonlar ile yağda bulunabilen ve 105 oC de uçucu olmayan 

mineral yağlar ve yabancı organik maddeler olabilir. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi 

 Geri soğutucu düzeni 

 Etüv 100 oC ye ayarlanabilen 

 500 mL lik ayırma hunileri  

KİMYASALLAR 

 Etanol , % 95 lik (v/v) 

 0,5 N KOH  

 Derişik KOH çözeltisi : ( 30 g KOH + 20 mL su ) 

 Dietil eter  

 0,1 N etanollü KOH 

 % 1 lik (m/v) fenol ftalein , % 95 (v/v) etil alkolde 

İŞLEM 

2 - 2,5 g örnek 0,001 g duyarlıkla 250 mL lik bir erlene tartılır. Üzerine 25 mL % 95 (v/v) lik 

etanol ve 1,5 mL derişik KOH çözeltisi ilave edilir. Erlen geri soğutucu düzeneğine takılarak 1 

saat süre ile yavaşça kaynatılarak sabunlaştırılır. Süre sonunda erlen muhteviyatı soğumadan 

500 mL lik bir ayırma hunisine aktarılır. Erlen birkaç defa 50 mL su ile yıkanır. Yıkama suları 

da ayırma hunisine eklenir. Erlen birkaç defa da toplam 50 mL eterle yıkanarak , eter de 

ayırma hunisine eklenir. Ayırma hunisinin kapağı kapatılarak kuvvetle çalkalanır ve fazların 

ayrılması için beklenir. 

Sulu ve etanollü faz sabunlaşmada kullanılan erlene , eterli faz ise içinde 20 mL su bulunan 

ikinci bir ayırma hunisine alınır. Birinci ayırma hunisinin ucu eterle yıkanarak eter ikinci 

ayırma hunisine eklenir. Sulu ve etanollü sabun çözeltisi her defasında 50 mL eter ile iki kez 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yaglarda_sabunlasmayan_madde_tayini/
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daha aynı şekilde ekstrakte edilir ve eter ekstraktları ikinci ayırma hunisinde toplanır. (Balık 

yağları ve yüksek sabunlaşmayan madde içeren yağlar için ekstraksiyon işlemi 4 defa yapılır. ) 

İçinde 20 mL su ve eter ekstraktları bulunan ayırma hunisi , fazla çalkalanmadan döndürülür ( 

fazla çalkalama bu safhada istenmeyen emülsiyona sebep olabilir. ) Fazın ayrılması için 

bekletilir. Su fazı akıtılarak atılır. Eter fazı kuvvetle çalkalamak sureti ile iki defa 20 şer mL su 

ile yıkanır. Eter fazı daha sonra 0,5 N KOH çözeltisi ile ve arkasından 20 mL su ile kuvvetlice 

çalkalanır.Bu işlem 3 kez tekrar edilir. KOH çözeltisi ile çalkalama ve yıkama sırasında 

emülsiyon meydana gelmesi durumunda , su fazı mümkün olduğunca akıtılır. Emülsiye 

bölgenin hunide kalmasına dikkat edilir. Üçüncü KOH uygulamasından sonra su ile yıkama 

işlemine , yıkama suyuna birkaç damla fenol ftalein katılır ve alkalilik kayboluncaya kadar ( 

fenol ftaleinin rengi kayboluncaya kadar ) yıkama işlemine devam edilir. Ayırma hunisindeki 

eterli çözelti bir daha önceden darası alınmış bir erlene aktarılır. Ayırma hunisi eterle yıkanır 

ve eter erlene aktarılır. Erlen içindeki eter 5 mL kalıncaya kadar buharlaştırılır. Eterin büyük 

kısmı buharlaştırıldıktan sonra 2-3 mL aseton eklenir ve buharlaştırmaya devam edilir. 100 oC 

deki etüvde sabit tartıma gelinceye kadar kurutulur ve desikatörde soğutularak tartılır. 

Erlen içeriği 2 mL eter ilavesi ile çözülür ve fenol ftaleine karşı nötralleştirilmiş etanolden 10 

mL ilave edilir. 0,1 N alkollü KOH ile pembe renk oluşana kadar titre edilir. 

Bir de yağ kullanmadan sadece reaktifler kullanılarak tanık deney yapılır ve kalıntı miktarı 

tespit edilir. 

 

HESAPLAMA 

 

% Sabunlaşmayan maddeler (m/m) = (m2 - m1 - ( 0,0282 x V ) - m3) / m x 100 

 

m: deney numunesinin kütlesi , g 

m1: Buharlaştırma kabının ( erlenin ) darası , g 

m2: Buharlaştırma kabı ( erlen ) ve kalıntının kütlesi , g 

V: Titrasyonda harcanan 0,1 N etanollü KOH çözeltisinin hacmi , mL 

m3: Tanık deneyde bulunan kalıntının kütlesi , g 

0,0282: 1 mL 0,1 N KOH e eşdeğer oleik asit , g  

 

Kaynak : TS 4963 / Kasım 1986 
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YEMEKLİK TUZDA ALKALİLİK TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Yemeklik tuzda alkalilik miktarını tespit etmek. 

PRENSİP 

Tuz örneği suda çözülerek metiloranj indikatörü yanında 0,1 N HCl ile titre edilir. 

ALET EKİPMAN 

 Hassas laboratuvar terazisi  

 Süzgeç kroze : Göz açıklığı No . 3 

KİMYASALLAR 

 % 0,1 lik Metiloranj indikatörü , suda 

 0,1 N HCl çözeltisi , ayarlı. 

İŞLEM 

20 g örnek (m) 200 mL suda çözülür, süzgeç krozeden süzülür. Süzme son bulunca 20 mL 

kaynar su ile gümüş nitrat çözeltisi ile renk vermeyinceye dek yıkanır. Süzüntü ve yıkama 

sularının toplandığı balon 1000 mL ye tamamlanır.(V1). Buradan 200 mL (V2) bir erlene alınıp 

birkaç damla metiloranj indikatörü damlatılır 0,1 N HCl çözeltisi ile renk portakaldan 

kırmızıya dönünceye kadar titrasyona devam edilir. Harcanan HCl çözeltisi miktarı kaydedilir. 

(S) 

 

HESAPLAMA 

% Alkalilik (karbonat cinsinden) = (N x f x 0,030 x S x V1 x 100) / m x V2 

N : HCl çözeltisinin normalitesi , ( 0,1 ) 

f : HCl çözeltisinin faktörü 

0,030 : karbonatın mili eşdeğer gramı ( 60 / 2000 ) 

V1: Süzüntünün tamamlandığı hacim , mL ( 1000 mL ) 

V2: Süzüntüden titrasyon için alınan hacim , mL (200 mL) 

m : deney numunesi kütlesi , g  

S : Titrasyonda harcanan HCl çözeltisi miktarı , mL 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yemeklik_tuzda_alkalilik_tayini/
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Deneyde tarif edilen miktarlara aynen uyulursa , değerler yerine konduğunda formül 

aşağıdaki gibi kısaltılabilir. 

 

% Alkalilik (karbonat cinsinden) = (f x S x 1,5) / m  

Kaynak : TS 933 / Nisan 1986 
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YEMEKLİK TUZDA ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN MADDE TAYİNİ 
 

AMAÇ ve KAPSAM 

Yemeklik tuzlarda, asitte çözünmeyen madde miktarının gravimetrik olarak tespit 

edilmesidir. 

PRENSİP 

Deney numunesinin %10 luk HCl de çözülmesi, süzülmesi ve çözünmeyen kalıntının 

kurutularak tartılmasıdır. 

 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuar araç ve gereçleri 

 Hassas terazi , 0,1 mg hassasiyette 

 Süzgeçli kroze veya huni. ( Cam veya porselenden yapılmış, yaklaşık olarak 30 mm 

çapında. Gözenek büyüklüğü 15,4 mikron ) 

 Etüv ( 105 oC - 110 oC ) 

 Desikatör. ( İçerisinde kurutucu olarak silikajel veya fosfor pentoksit bulunan) 

KİMYASALLAR 

 Hidroklorik asit (HCl) % 10 luk (m/m) 

 Gümüş nitrat çözeltisi (AgNO3) % 5 lik 

İŞLEM 

Süzgeç kroze önce hidroklorik asitle, sonra da klorür reaksiyonu vermeyinceye kadar sıcak su 

ile yıkanır. 105-110 oC de etüvde kurutulur ve tartılır.(M1) 

Deney numunesinden yaklaşık olarak 20 g numune (M0) 0,1 mg hassasiyetle bir behere 

tartılır ve 200 mL % 10 luk HCL de çözülür. 2-3 dakika kaynatılarak ve ara sıra çalkalayarak 30 

dakika bekletilir. Bu çözelti süzgeç krozeden süzülür. (suda çözünmeyen madde tayininden 

elde edilen kalıntı da bu amaç için kullanılabilir.) Süzme işi son bulunca kroze her seferinde 

20 mL kaynar % 10 luk HCl ile 5 kez yıkanır. Daha sonra sıcak saf su ile birkaç kez yıkanır. 

Krozenin yıkanmasına, süzüntü gümüş nitrat ile klorür reaksiyonu vermeyinceye kadar 

devam edilir. 

Yıkama son bulunca kroze 105-110 oC da etüvde değişmez tartıma kadar kurutulur, ve 

desikatörde soğutulduktan sonra tartılır. (M2)  

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yemeklik_tuzda_asitte_cozunmeyen_madde_tayini/
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HESAPLAMA: Asitte çözünmeyen madde, kütlece yüzde olarak aşağıdaki formüllerle 

hesaplanır. 

 

Asitte çözünmeyen madde (%) = (M2 - M2) / M0 x 100 

 

Formülde : 

M0 = Deney Numunesinin ağırlığı , g  

M1= Krozenin darası, g  

M2= Kroze ve kalıntının birlikte kütlesi , g  

 

 

Kaynak : TS 933 / Nisan 1986 
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YEMEKLİK TUZDA İYODÜR TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Potasyum İyodür ile iyotlanmış yemeklik tuzlarda iyot miktarını tespit etmek 

PRENSİP 

İyodür, bromlu su ile muamele edilerek iyodata yükseltgenir. Bromun fazlası, ortamdan 

uzaklaştırılır. KI ilavesi ile iyodat, kantitatif olarak iyoda dönüştürülür. Serbest hale geçen iyot 

, nişasta indikatörü yanında sodyum tiyosülfat çözeltisi ile titre edilerek tespit edilir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 2 N Sülfürik asit çözeltisi  

 Bromlu su, doymuş çözelti (3,6 g / 100 mL suda 20 oC )  

Cam kapaklı 250 mL lik bir erlen içerisine yaklaşık 75 mL saf su konur. Üzerine 3-5 mL 

civarında brom eklenir.Cam kapak kapatılarak doygun hale gelinceye kadar çalkalanır. 

Bu çözeltinin brom içeriği zaman içinde değişiklik göstereceğinden , brom 

konsantrasyonu deneyden hemen önce kontrol edilmelidir.  

 % 1 (m/v)lik Sodyum Sülfit (Na2S2O3) çözeltisi 

 % 5 (m/v) lik Fenol çözeltisi  

 % 10 luk (m/v) Potasyum iyodür çözeltisi : 100 mL lik bir ölçü balonuna 10 g KI tartılır , 

suda çözülerek hacim 100 mL ye tamamlanır. ( KI 0,0001 g hassasiyette tartılırsa 

standart KI çözeltisi için stok olarak ta kullanılabilir ) 

 0,1 N Sodyum tiyosülfat çözeltisi, ayarlı : 24,8 g Na2S2O3.5H2O suda çözülür litreye 

tamamlanır.  

 0,005 N Sodyum tiyosülfat çözeltisi : 0,1 N sodyum tiyosülfattan 50 mL alınarak saf su 

ile 1000 mL ye tamamlanır. 

 % 1 (m/v) lik Nişasta çözeltisi ,taze hazırlanmış 

 Sodyum Klorür çözeltisi iyotsuz ; 50 g iyotsuz NaCl suda çözülerek 250 mL ye 

tamamlanır. 

 Standart Potasyum İyodür çözeltisi : % 10 luk KI çözeltisinden 5 mL alınıp 100 mL ye 

tamamlanır. Bundan da 5 mL alınarak tekrar 100 mL ye tamamlanır. Toplam 400 kat 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yemeklik_tuzda_iyodur_tayini/
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seyreltilmiş bu çözeltinin 1 mL sinde A/40 mg KI vardır . Burada A= 0,0001 g 

hassasiyette tartılan KI miktarıdır. Kontrol tayin için bu çözeltinin 5 mL si kullanılır. 

 Fosforik asit (H3PO4) derişik %85 lik 

 Sülfürik asit (H2SO4) derişik %98 lik 

 Salisilik asit 

20 mg Broma eşdeğer bromlu suyun tespiti : 250 mL lik bir erlene 5 mL bromlu su çözeltisi 

alınır. Üzerine %10 luk KI çözeltisinden 5 mL konur. 5 mL 2N H2SO4 ile asitlendirilir. 0,1 N 

Na2S2O3 çözeltisi ile nişasta indikatörüne karşı titre edilir.(0,1 N Na2S2O3 in 1mL si=8mg 

Broma ve 12,7 mg İyoda eşdeğerdir.) 

X = Y x Z / 8 x S - X= 20 x 5 / 8 x S - X= 12,5 / S 

X: Deneyde kullanılacak bromlu su miktarı , mL 

Y: Deney için ihtiyaç duyulan brom miktarı , mg ( 20 mg ) 

Z: Titrasyon için alınan bromlu su , mL ( 5 mL ) 

S: Bromlu su konsantrasyon tayininde harcanan 0,1 N tiyosülfat sarfiyatı , mL 

8 : 1 mL sodyum tiyosülfata eşdeğer brom miktarı (mg) 

Kontrol Deney 

100 mL numune çözeltisi yerine 100 mL iyotsuz NaCl çözeltisi alınarak 5 mL standart 

potasyum iyodür çözeltisi ilave edilir ve metot aynen uygulanır. Kontrol çözeltisi ( 6,25 x A ) 

mg/kg KI içeren numuneye özdeştir. ( A: % 10 luk KI çözeltisi için tartılan KI ün kütlesi , g ) 

 

İŞLEM 

METOT A : Sodyum Tiyosülfat içermeyen tuzlarda bu metot uygulanır. 

50 g numune (m) saf su ile çözülüp 250 mL ye tamamlanır (V1). Hazırlanan numuneden 100 

mL (V2) uygun bir erlene alınır. Birkaç damla metiloranj indikatörü damlatılır ve 2N H2SO4 ile 

nötrleştirilir.(metil oranj eklemeye gerek olmaksızın 1 damla asit yeterli olacaktır.) Yaklaşık 

20 mg broma eş değer olacak şekilde damla damla bromlu su çözeltisinden ilave edilir.  

Değişmeden kalan serbest brom % 1 lik Na2SO3 (Soydum Sülfit) ilavesi ile ve karıştırılarak 

parçalanır. (Sarı renk bromun parçalandığını gösterir). Erlenin çeperleri damıtık su ile yıkanır 

ve 1-2 damla fenol çözeltisi ilave edilerek serbest bromun tamamen parçalanması sağlanır.  

(bromun fazlasını uzaklaştırmak için sodyum sülfit ve fenol çözeltileri ile muamele etmek 

yerine , bir çeker ocak altında 5 dakika kaynatmak yeterli olacaktır. Kaynatma işleminden 

sonra çözelti renksiz olmalıdır. ) 
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Bu çözeltiye 1 mL 2 N H2SO4 ve 5 mL %10 luk KI çözeltisi ilave edilir. Karanlık bir yerde 1 saat 

beklenir. Açığa çıkan iyot, ayarlı Na2S2O3 çözeltisi ile taze hazırlanmış nişasta çözeltisinin 

indikatörlüğünde titre edilir (V3). İndikatör titrasyonun sonuna doğru ilave edilmelidir.  

İyodür içermeyen tuz kullanılarak bir de tanık deney yapılır. (V4) 

METOT B % 0,5 ten az sodyum tiyosülfat içeren tuzlara bu metot uygulanır. 

50 g numune (m) saf su ile çözülüp 250 mL ye tamamlanır (V1). Hazırlanan numuneden 100 

mL (V2) uygun bir erlene alınır. 200 mL saf su eklenir ve birkaç damla metiloranj indikatörü 

damlatılarak , 2N H2SO4 ile nötrleştirilir. Asidin 1 mL fazlası konur. 

Yaklaşık 20 - 25 mg broma eşdeğer olacak şekilde bromlu su çözeltisi ilave edilir. Karıştırılarak 

çeker ocak altında çözelti renksiz oluncaya kadar kaynatılır. Kaynatmaya 5 dakika devam 

edilir. Çözeltiye biraz salisilik asit kristali atılıp oda sıcaklığına kadar soğutulur. 

1 mL H3PO4 ve yaklaşık 0,3 g KI katılır. Karanlık bir yerde 1 saat bekletilir. Açığa çıkan iyot 

0,005 N sodyum tiyosülfat ile nişasta yanında mavi renk kaybolana kadar titre edilir. (V3) 

Bir de tanık deney yapılarak , harcanan sodyum tiyosülfat çözeltisi miktarı belirlenir (V4) 

HESAPLAMALAR 

 

KI (mg/kg ) = 1000 x N x (V3-V4) x f x 0,02767 x 1000 x V1 / V2 x m 

 

KI ( mg/kg ) = 6,9175 x f x ( V3 - V4 ) 

 

V1 : Stok numune çözeltisinin hacmi , mL ( 250 mL ) 

V2 : Stok numune çözeltisinden tayin için alınan hacim , mL ( 100 mL ) 

V3 : Numunenin titrasyonu için harcanan Na2S2O3 hacmi. ( mL ) 

V4 : Tanık deney titrasyonu için harcanan Na2S2O3 hacmi. ( mL ) 

N : Titrasyonda kullanılan Na2S2O3 çözeltisinin normalitesi ( 0,005 ) 

m : Numune miktarı , g ( 50 g ) 

f : Titrasyonda kullanılan Na2S2O3 çözeltisinin faktörü 

0,02767 : KI ün milieşdeğer gramı ( 166 / 6000 )  

Kaynak : TS 933 / Nisan 1986 
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YEMEKLİK TUZDA SODYUM KLORÜR TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Yemeklik tuzlardaki sodyum klorürün, titrimetrik metotla saptanmasıdır. 

PRENSİP 

Yemeklik tuz numunesinin suda çözülerek seyreltilmesi ve potasyum kromat 

indikatörlüğünde ayarlı gümüş nitrat çözeltisi ile titre edilmesidir. 

ALET EKİPMAN: 

 Genel laboratuar araç ve gereçleri 

 Süzgeç kroze, (asbestli, göz açıklığı 15,4 m; No:3) 

KİMYASALLAR: 

 % 5 lik Potasyum kromat (K2CrO4) çözeltisi  

 0,1 N Gümüş nitrat (AgNO3) çözeltisi , ayarlı 

 Seyreltilmiş Nitrik Asit çözeltisi ; % 66 lıktan 1/10 (asit/su) oranında seyreltilmiş, 

 0,1 N Sodyum Bikarbonat (NaHCO3) çözeltisi  

İŞLEM: 

Analize yetecek kadar miktar tuz numunesi 140 ± 2 oC deki etüvde 12 saatten az olmamak 

üzere değişmez ağırlığa kadar kurutulur. Deney numunesinden 20 g 0,1 mg hassasiyetle bir 

behere tartılır (m) ve 200 mL damıtık suda çözülür. Ara sıra çalkalayarak 30 dakika bekletilir. 

Bu çözelti süzgeç krozeden 1L lik ölçülü balona süzülür. Süzme işlemi son bulunca her 

seferimde kroze 20 ml kaynar damıtık su ile yıkanır. Yıkama suları da ölçülü balona alınır. 

Krozenin yıkanmasına, süzüntü gümüş nitrat çözeltisi ile klorür reaksiyonu vermeyinceye 

kadar devam edilir. Süzüntü ve yıkama sularının toplandığı ölçülü balon, oda sıcaklığında 

damıtık su ile litreye tamamlanır. (V1) (Veya suda çözünmeyen madde tayininden elde edilen 

süzüntü kullanılabilir) 

Litrelik ölçülü balonda bulunan çözeltiden 10 mL bir erlene alınır (V2) ve 200 mL damıtık su 

ile seyreltilir. Çözelti turnusol kağıdına karşı reaksiyon gösteriyorsa sodyum bikarbonat 

çözeltisiyle nötrleştirilir. Çözelti alkali ise asidik reaksiyon verinceye kadar damla damla 

seyreltilmiş nitrik asit çözeltisi katılır ve sonunda sodyum bikarbonat çözeltisi ile nötrleştirilir. 

Nötrleştirme işlemi sonunda çözeltiye 1 mL potasyum kromat çözeltisi katıldıktan sonra 

kuvvetle çalkalanarak kırmızımsı kahverengi donuk bir renk alıncaya kadar 0,1 N ayarlı gümüş 

nitrat çözeltisi ile titre edilir. 

 

HESAPLAMA: Sodyum klorür ( NaCl ), kütlece yüzde olarak aşağıdaki formülle hesaplanır. 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yemeklik_tuzda_sodyum_klorur_tayini/
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Sodyum klorür ( % , kütlece ) = (0,05845 x S x N x f x V1x 100) / (m x V2) 

 

N : Titrasyonda kullanılan gümüş nitrat çözeltisi normalitesi ( 0,1 ) 

S : Titrasyonda harcanan ayarlı gümüş nitrat çözeltisi hacmi, mL 

m : Deney numunesinin kütlesi , g 

f : Titrasyonda kullanılan gümüş nitrat çözeltisinin faktörü 

V1: Deney numunesinin tamamlandığı deney çözeltisi hacmi , mL ( 1000 mL ) 

V2: Numune çözeltisinden titrasyon için alınan miktar , mL ( 10 mL ) 

Sodyum klorür ( % , kütlece ) = 58,45 x S x f / m  

 

Kaynak : TS 933 / Nisan 1986 
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YEMEKLİK TUZDA SUDA ÇÖZÜNMEYEN MADDE TAYİNİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Yemeklik tuzlarda, suda çözünmeyen madde miktarının gravimetrik olarak tesbit edilmesidir. 

PRENSİP 

Deney numunesinin suda çözülmesi, süzülmesi ve çözünmeyen kalıntının kurutularak 

tartılmasıdır. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuar araç ve gereçleri 

 Hassas terazi , 0,1 mg hassasiyette 

 Süzgeçli kroze veya huni. ( Cam veya porselenden yapılmış, yaklaşık olarak 30 mm 

çapında. Gözenek büyüklüğü 15,4 mikron ) 

 Etüv ( 105 oC - 110 oC ) 

 Desikatör. ( İçerisinde kurutucu olarak silikajel veya fosfor pentoksit bulunan) 

KİMYASALLAR 

 Gümüş nitrat çözeltisi (AgNO3) % 5 lik 

İŞLEM 

Süzgeç kroze önce hidroklorik asitle, sonra da klorür reaksiyonu vermeyinceye kadar sıcak su 

ile yıkanır. 105-110 oC de etüvde kurutulur ve tartılır.(M1) 

Deney numunesinden yaklaşık olarak 20 g numune 0,1 mg hassasiyetle bir behere tartılır 

(M0) ve 200 mL suda çözülür. Ara sıra çalkalayarak 30 dakika bekletilir. Bu çözelti süzgeç 

krozeden ölçülü balona süzülür. Süzme işi son bulunca her seferinde kroze 20 mL kaynar su 

ile yıkanır. Yıkama suları da ölçülü balona alınır. Krozenin yıkanmasına, süzüntü gümüş nitrat 

ile klorür reaksiyonu vermeyinceye kadar devam edilir. 

Yıkama son bulunca kroze 105-110 oC da etüvde değişmez tartıma kadar kurutulur, ve 

desikatörde soğutulduktan sonra tartılır. (M2) Süzüntü ve yıkama sularının toplandığı ölçülü 

balon su ile litreye tamamlanır ve diğer tayinlerde kullanılmak üzere saklanır. 

 

HESAPLAMA: Suda çözünmeyen madde ve asitte çözünmeyen madde, kütlece yüzde olarak 

aşağıdaki formüllerle hesaplanır. 

 

Suda çözünmeyen madde (kütlece , %) = (M2 - M1)/ M0 x 100 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yemeklik_tuzda_suda_cozunmeyen_madde_tayini/
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M0 = Deney Numunesinin ağırlığı , g 

M1= Süzgeç krozenin darası , g  

M2= Kroze ve suda çözünmeyen kalıntının birlikte kütlesi , g  

 

 

Kaynak : TS 933 / Nisan 1986 
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YOĞURTTA ASİTLİK TESTİ 
AMAÇ ve KAPSAM  

Yoğurttaki titre edilebilir asitliği laktik asit cinsinden belirlemek 

PRENSİP 

Belli tartımda numune su ile seyreltildikten sonra fenol ftalein indikatörüne karşı ayarlı NaOH 

ile titre edilir.100 g numunedeki asitlerin toplam milieşdeğer sayısı hesaplanır,laktik asit 

cinsinden sonuç verilir. 

ALET EKİPMAN 

 Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

 Analitik terazi , 0,1mg hassasiyette 

KİMYASALLAR 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi : (%95 (m/m)lik nötr etil alkolde) , %1 (m/v)lik 

 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı 

İŞLEM 

Karıştırıcı yardımıyla 5-10 saniye karıştırılarak (Numune , süt yağının homojen bir biçimde 

dağılımını sağlayacak şekilde karıştırılmalıdır.) homojen hale getirilmiş yoğurt numunesinden 

100 mL lik bir erlen içine 10 g tartılır. Üzerine 40 C deki damıtık sudan 10 mL katılarak bir cam 

baget ile ezilip karıştırılır. Fenolftalein belirtecinden 0.5 mL katılarak 0,1 N NaOH çözeltisi ile 

30 saniye kaybolmayan pembe renk elde edilinceye kadar titre edilir. 

 

HESAPLAMA 

Yoğurttaki titre edilebilir asitlik , kütlece yüzde olarak , süt asidi ( laktik asit) cinsinden 

aşağıdaki eşitlikten hesaplanır. 

 

% Asitlik (laktik asit olarak) = V x N x f x 0,090 x 100 / m 

V: Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisinin hacmi , mL 

m: Deney numunesi kütlesi , g 

N: NaOH in normalitesi. 

f : NaOH çözeltisinin faktörü 

0,090 = Laktik asidin mili eşdeğer gramı  

Kaynak : TS 1330 / Şubat 1999 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yogurtta_asitlik_testi/
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YOĞURTTA PEROKSİDAZ TESTİ 
AMAÇ ve KAPSAM 

Yoğurt numunesinde peroksidaz bulunup bulunmadığını tespit etmektir. 

PRENSİP 

Yoğurt numunesine Hidrojen peroksit ve para fenilen diamin hidroklorür eklenmesi ile renk 

oluşumunu gözlemlemek. 

 

ALET EKİPMAN 

 Analitik terazi, ± 0.001 g duyarlıkta 

 Genel laboratuvar araç ve gereçleri 

KİMYASALLAR 

 Hidrojen peroksit çözeltisi, asitlendirilmiş % 0.2 lik : % 30 luk H2O2 den 1 kısım alınıp 

149 kısım damıtık suyla seyreltilir. Üzerine hacim olarak % 1 oranında derişik sülfürik 

asit ilave edilir. 

 Parafenilen diamin hidroklorür çözeltisi, % 2 lik : Sıcak saf su içinde çözülür ve süzülür. 

Hazırlandıktan sonra 48 saat içinde kullanılmalıdır. 

İŞLEM 

Yoğurt numunesinden yaklaşık 10 g bir beher içinde tartılır. Hidrojen peroksit çözeltisinden 2 

damla ilave edilerek karıştırılır, 2 damla da Parafenilen diamin hidroklorür çözeltisinden 

damlatılıp tekrar karıştırılır. 

HESAPLAMALAR 

İşlem sonunda mavi renk oluşursa peroksidaz pozitif, renk değişimi olmazsa peroksidaz 

negatiftir.  

 

 

Kaynak : TS 1330 / Ağustos 1989 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/yogurtta_peroksidaz_testi/
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ZEYTİN SALAMURASINDA ASİTLİK TESTİ 
AMAÇ ve KAPSAM  

Zeytin salamurasında toplam titre edilebilir asitliği tayin etmek. 

PRENSİP 

Salamura numunesinin fenol ftalein indikatörlüğünde ayarlı bir NaOH çözeltisi ile titrasyonu 

ilkesine dayanır. 

ALET EKİPMAN 

Genel laboratuvar cihaz ve malzemeleri 

KİMYASALLAR 

 Fenol ftalein indikatör çözeltisi : (%95 (m/m) lik nötr etil alkolde) , % 0,5 (m/v) lik 

 0,1 N NaOH çözeltisi, ayarlı 

İŞLEM 

500 mL lik bir erlene 250 mL saf su alınır. Kaynama noktasına kadar ısıtılır. 2 dakika kaynatılır. 

Üzerine salamuradan 10 mL eklenir. 1 dakika daha kaynatılır. Isıtıcıdan alınarak 5 saniye daha 

karıştırılır ve oda sıcaklığına soğuması için bekletilir. 0,5 mL fenol ftalein indikatörü eklenir. 

Beliren renk hafif pembe renge dönüşünceye kadar 0,1 N NaOH ile titre edilir. ( Yeşil zeytin 

salamurasında fenol ftaleinin dönme noktasından hemen önce koyu bir renk meydana gelir. 

Titrasyonda bu renk değişimi dikkate alınmaz , pembe renk meydana gelinceye kadar 

titrasyona devam edilir. ) Renk pembeye döndükten sonra büretteki değer okunur. 0,2 mL 

daha NaOH eklenir. Eğer sabit pembemsi kırmızı renk belirirse 1. okumadaki değer 

titrasyonun son noktası olarak kabul edilir. 

HESAPLAMA 

Zeytin salamurasında asitlik laktik asit cinsinden g/100 mL olarak ifade edilir. 

Asitlik (laktik asit olarak) g/100 mL = S x N x f x 0,090 x 100 / V 

S: Titrasyonda harcanan NaOH çözeltisinin hacmi , mL 

V: Deney numunesi hacmi , mL 

N: NaOH in normalitesi. 

f : NaOH çözeltisinin faktörü 

0,090 = Laktik asidin mili eşdeğer gramı  

Kaynak : TS 774 / Ekim 1969 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/zeytin_salamurasinda_asitlik_testi/
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ZEYTİNYAĞINDA PİRİNA YAĞI ARANMASI 
AMAÇ ve KAPSAM 

Yemeklik zeytinyağında pirina yağının aranmasını kapsar. 

PRENSİP 

Yemeklik zeytinyağı sabunlaştırıldıktan sonra asetik asit çözeltisi ile pirina yağının çökelti 

oluşturması esasına dayanır.  

 

ALET EKİPMAN 

Hassas laboratuvar terazisi  

Su Banyosu  

 

KİMYASALLAR 

KOH Çözeltisi : 42.5 g KOH 72 mL suda çözüldükten sonra % 95 lik etanol ile 500 mL ye 

tamamlanır.  

Etanol : % 70 lik 

İŞLEM 

1 g örnek balona alınır. Üzerine 5 mL potasyum hidroksit çözeltisi ilave edilir. Geri 

soğutucuya takılır ve 10 dakika kaynar halde tutulur. Soğutulur, 1.5 mL asetik asit ve önceden 

50 oC ye ısıtılmış etanol çözeltisi eklenir. Termometre çözeltiye daldırılarak 45 oC de gözle 

muayene edilir. 

HESAPLAMALAR 

 

40 oC nin üzerindeki bir sıcaklıkta çökelti görülmesi pirina yağının bulunduğunu gösterir.  

 

 

Kaynak : TS 5042 / Ocak 1987 

 

 

http://www.tarimziraat.com/gida/gida_analizleri/zeytinyaginda_pirina_yagi_aranmasi/

