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ÖNSÖZ 

Süt, insan beslenmesinde doğumdan başlayarak ölüme kadar uzanan, 

hayatın her döneminde gerekli olan mikro ve makro besin öğelerini yeterli 

miktarda içeren en temel gıdadır. Süt ve süt ürünleri, A ve/veya β karoten, 

riboflavin (B2), B12 gibi vitaminler, kalsiyum ve fosfor başta olmak üzere bazı 

önemli mineraller, süt yağı, biyolojik değeri yüksek proteinler ve 

probiyotiklerin çok önemli bir kaynağıdır. Özetle; süt ve süt ürünleri 

insanların beslenmesi, büyümesi, gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını 

sürdürebilmeleri için gerekli C vitamini ve demir minerali dışında hemen 

hemen bütün besin ögelerini içermekte olan gıda grubudur. Bu nedenle 

hayatımızdaki en önemli besin kaynakları arasında süt ve süt ürünleri 

gelmektedir. Süt ve süt ürünlerin her yaş aralığında düzenli olarak tüketilmesi 

gerekmektedir. Özellikle bebeklik ve çocukluk döneminde olmak üzere 

emziklilik-gebelik, yaşlılık ve yetişkinlik dönemlerinde de diş-kemik sağlığı 

ve kas gelişimi bakımından tüketilmesi gereklidir. Ayrıca, süt ve süt ürünleri 

mide ve bağırsak hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, kalp-damar, obezite, 

kolesterol, osteoporoz, eklem hastalıkları, diş çürümeleri ve çeşitli 

enfeksiyonlara karşı önleyici olarak görev yapmakta ve bağışıklık sistemini 

güçlendirerek birçok hastalığın önüne geçilmesinde fayda sağlamaktadır. Son 

yıllarda insan sağlığı üzerine yapılan çalışmalarda süt ve süt ürünlerinin 

yapısında bulundurdukları bazı bileşenlerin çeşitli nörodejeneratif (nörolojik) 

hastalıklar ve çok çeşitli kanser türleri üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit 

edilmiştir. İnsanların beslenmesi ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını 

sürdürebilmeleri için son derece önemli bir gıda grubu olan süt ve süt ürünleri 

sektörü günümüzde Dünya’da ve Türkiye’de gerçekleşen çok hızlı nüfus 

artışı, küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık ve iklim değişiklikleri, Covid-19 

salgınları gibi sebeplerden aşırı etkilenmektedir. Bu nedenle süt ve süt 

ürünleri sektörünün üretim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için süt ve süt 

ürünleri sektöründe yenilikçi yaklaşımlı ve sürdürülebilir yeni üretim 

teknolojilerinin geliştirilmesi zorunlu bir duruma dönüşmüştür. Bu bağlamda 

süt ve süt ürünleri sektöründe sınırlı kaynaklardan süt ve süt ürünlerinin 

üretimi daha verimli, sağlıklı, güvenli, raf ömrü uzun, fonksiyonel, çevreye 

duyarlı ve sürdürülebilir olarak yapılmalıdır. Bu nedenle de süt ve süt 

ürünlerinin geleneksel olarak üretilmelerinin yanı sıra süt ve süt ürünlerinin 

üretim, ambalajlama, muhafaza, depolama ve taşıma gibi teknolojilerinin 

yeniden düzenlenerek uygulamaya geçilmesi çok önemlidir. Bu kitapta, süt ve 

süt ürünleri sektöründeki yenilikçi yaklaşımları ve güncel teknolojileri ele 

alan bölümler bulunmaktadır. Bu kitabın süt ve süt ürünleri sektörüyle ilgisi 
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olan ya da olmayan herkese faydalı olmasını temenni ederim. Son olarak, bu 

kitaba katkı sağlayan değerli akademisyenlere, yüksek lisans ve doktora 

öğrencilerine ayrıca kitabın basımını gerçekleştiren İksad Yayınevine 

teşekkür ederim.  

 

 Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ÇAKIR 
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1. GİRİŞ 

Dünya çapında süt ürünlerine olan talep her geçen gün artmakta, bu 

da süt endüstrisinin büyümesine ve dolaylı olarak atık birikimine sebep 

olmaktadır (Anand ve ark., 2022). Son yıllarda, süt ve süt ürünlerin üretimini 

artırmak için yeni teknolojiler geliştirildikçe süt endüstrisi hızlı bir şekilde 

büyümüştür (Deepak ve ark., 2020; Lejaniya ve ark., 2021). Süt sektörü, 

dünyanın en önemli endüstrilerinden birisidir (Slavov, 2017). Son 30 yılda, 

530 milyon ton olan süt üretimi, %59'dan fazla bir artışla 2018'de 843 milyon 

tona çıkmıştır (Chandran ve Radhakrishnan, 2019; FAO, 2019; Patange ve 

ark., 2022) . 

Dünyada 2021 yılında 77,6 milyar dolar peynir endüstrisi 2027 yılına 

gelindiğinde 113,3 milyar ulaşması beklenmektedir (Anonim, 2022). Peynir 

altı suyu, peynir üretimi sırasında sütten kazeinin ve yağın pıhtı halinden 

çıkarılmasıyla elde edilen ekşi ve tuzlu tadı olan sarımtrak-yeşil renkli sıvıdır 

(Skryplonek & Jasińska, 2017; Zhou ve ark., 2019). Günümüzde küresel 

olarak, peynir altı suyu üretimi yılda yaklaşık 160 milyon ton olup, her yıl % 

2 oranında artmaktadır (Rama ve ark., 2019). 

2. SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKLARI 

Süt endüstrisinde çok miktarda peynir altı suyu, süt çamuru (Şekil 1) 

ve atık su (işleme, temizleme ve sanitasyon) elde edilmektedir (Anand ve ark., 

2022). Peynir altı suyu, peynir ve diğer süt ürünlerinin üretiminden elde 

edilmektedir. Genel olarak peynir üretiminde kullanılan sütün %85’i peynir 

altı suyuna dönüşür (Mete, 2012). Protein, laktik asit ve laktoz bileşiminden 

oluşur (Pais ve ark. 2016). Peynir altı suyunun biyotransformasyonu için 

laktoz tüketen mikroorganizmaları kullanmak gerekir. Fermantasyon 

yardımıyla çeşitli ürünler üretmek için peynir altı suyu ve peynir altı suyu 

permeatı kullanmak mümkündür (Ahmad ve ark., 2019; Garg ve ark., 2020). 

 

Şekil 1. Süt Endüstrisi Atıklarından Elde Edilen Süt Çamuru (Ashekuzzaman ve ark. 

2019) 

 

SÜT ENDÜSTRİSİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ SÜT ÇAMURU
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Yeni metodlar kullanılarak süt atık ürünlerinin katma değerinin ortaya 

konduğu çalışmalar sürdürülmektedir. Ultrafiltrasyon ve nanofiltrasyon 

metodu kullanılarak peynir altı suyundan yaklaşık %80 protein ve %90 laktoz 

ekstrakte edildiğinden, bu yöntemler oldukça fazla önem arzetmektedir (Das 

ve ark., 2016; Garg ve ark., 2020).  

Süt sektörü hava, toprak ve su kalitesinin bozulmasına sebep 

olabilmektedir. Süt ürünleri atık suları, çözünmüş katı maddeler, çözünür 

proteinler, D-Laktoz, tuzlar, lipitler, klorürler, sülfatlar, inorganik tuzlar, 

kazein, nitrojen, fosfor ve potasyumdan oluşur. Sahip olduğu organik madde 

yükünden dolayı girdiği su ortamının kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ve 

biyolojik oksijen ihtiyacını (BOİ) yükseltmektedir. Yağlar ise su yüzeyinde 

film tabakası oluşturarak suyun oksijenlenmesini engeller. Aynı zamanda 

azotlu ve fosforlu bileşiklerden dolayı birincil üretim artacaktır. Su 

tabakasının oksijenlenmesini engellendiği için artan biyomas ölerek müsilaja 

sebep olabilir. Rekreasyon açısından ise deşarj edilen süt atığının kokusu ve 

görünümü hoş karşılanmaz (Al-Wasify ve ark., 2018; Ahmad ve ark., 2019; 

Duan ve ark., 2021; Li ve ark., 2021; Mishra ve ark., 2021). Kısacası, süt 

ürünleri atıkları organik ve inorganik içeriklere sahiptirler. Süt ürünleri atığı 

fiziksel, kimyasal, biyolojik veya biyoteknolojik yaklaşımlar kullanılarak 

arıtılabilir. Süt ürünleri atıklarının biyoteknolojik yöntemlerle arıtılmasından 

biyoplastikler elde edilmektedir (Anand ve ark., 2022).  

3. BİYOPLASTİKLER 

Polimerik malzemeler; mekanik dayanımları, hafiflikleri, kimyasal 

ataletleri ve düşük üretim maliyetleri nedeniyle toplumda giderek daha sık 

kullanılmaktadır. Bu nedenle, bu malzemeler  bazı uygulamalarda metallerin, 

ahşabın ve camın yerini alması beklenir. Sentetik polimerlerle üretilen plastik 

ürünlerin bertarafından kaynaklanan atıkların birikmesi, bozunma hızlarının 

düşük olması nedeniyle bir sorun teşkil etmektedir (Dos Santos ve ark., 2018). 

Yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin arayışı, 

1970’lerde başlamıştır. Biyoplastik malzemelerin geliştirilmesinin, küresel 

çevre sorunlarının çözümü için zorunlu olduğu vurgulanmaktadır. Biyo bazlı 

plastikler giderek daha fazla alanda kullanılmakta ve fosil bazlı plastiklerin 

yerini alması beklenmektedir (Mc Adam ve ark. 2020). 

Petrolden türetilen plastiklere alternatif olarak biyobozunur 

plastiklerin pazarını genişletmek acil bir ihtiyaçtır. Çünkü; petrolün 

mevcudiyeti ve erişilebilirliği giderek daha sınırlı hale gelmektedir. Bununla 

beraber petrol bazlı plastiklerin sudaki tabii yaşamı, besin zincirini, 
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ekosistemleri ve nihayetinde insan sağlığını olumsuz olarak etkilediği 

bilinmektedir (Bosco ve ark. 2021). Mikroplastikler üzerine yapılan 

çalışmalarda birçok canlı vücudunda mikroplastiğe rastlanmıştır. Hatta ilk kez 

insan plasentalarında Raman mikrospektroskopisi ile mikroplastikler tespit 

edilmiştir. Mikroplastikler, insan sağlığı üzerinde uzun vadeli etkilere neden 

olabilecek endokrin bozucular gibi davranan maddeler taşımaktadırlar 

(Ragusa ve ark. 2021). Tüm bu sebeplerden dolayı biyolojik olarak 

bozunabilen plastiklerin üretilmesi önem kazanmıştır.  

3.1. Polihidroksialkanoatlar (PHA)  

PHA’lar, orta veya uzun zincir uzunluğunda monomerler içeren 

polyesterlerdir. PHA’lar yapısal olarak PHB’lerle (kısa zincir uzunluğu) 

ilişkili olsa da, PHB’leri sentezleyen mikroorganizmalar genellikle PHA’ları 

üretme başarısız olurlar. Bununla birlikte, karışık katabolik yollar içeren 

rekombinant organizmalar, scl, mcl monomerleri veya her ikisini içeren 

polimerleri (veya kopolimerleri) sentezleyebilir. PHA’lar hücre içinde (amorf 

mobil polimerler olarak) farklı boyutlardaki granüllerde birikir (Şekil 2).  
 

 

Şekil 2. PHA Granülünün Yapısı (Zinn ve ark., 2001).  
 

Polihidroksialkanoatlar (PHA’lar), süt ve peynir altı suyu gibi 

tarımsal-endüstriyel yan ürünlerin mikrobiyal fermantasyonu yoluyla elde 

edilebilen, biyolojik olarak parçalanabilen polimerlerdir (Bosco ve ark. 2021). 

PHA üretiminde karbon kaynağı olarak peynir altı suyundan faydalanmak için 

ilk adım, laktozu glikoz ve galaktoza dönüştürmektir (Şekil 3).  
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Biyoplastikler, özellikle polihidroksialkanoatlar (PHA), petrol bazlı 

plastiklere karşı biyolojik olarak parçalanabilir bir alternatiftir. PHA üretimi, 

peynir altı suyu kullanılarak hem uygun maliyetli hem de daha çevre dostu bir 

sürece dönüştürülebilir (Amaro ve ark., 2019). Peynir altı suyundan PHA 

üretimi çeşitli araştırmalara konu olmuştur (Colombo ve ark. 2016; Pakalapati 

ve ark., 2018; Ahmad ve ark., 2019; Amaro ve ark. 2019; Israni et al 2020; 

Raho ve ark. 2020; Chalermthai ve ark. 2021; Chang ve ark. 2021; Young-

Cheol ve ark. 2021). Peynir altı suyundan elde edilen plastik, petrol bazlı 

plastiklere göre daha düşük enerji tüketimi, daha düşük hava ve su emisyonu 

ile gelecek vaat eden alternatif bir malzemedir (Chalermthai ve ark., 2021).  

 

Şekil 3. Sütün PHA’ya Dönüşümünde İşlem Basamakları (Koller ve ark. 2012) 
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Halofilik organizmalar mesela Haloferax mediterranei peynir altı 

suyunun PHA’ya dönüştürülmesinde kullanılmaktadır. Ayrıca B. megaterum 

Ti3 kullanılarak da peyniraltı suyundan PHA sentezlenmiştir. Meydana gelen 

PHA, polietilen glikol ile karıştırılarak biyomedikal alanda kullanılan efektif 

bir polimer kompozit malzemedir (Şekil 4; Tablo 1). PHA üretiminde peynir 

altı suyundan verimli bir şekilde faydalanabilmek için, maliyetli bir ön 

işlemden geçmesi gerekmektedir. Bu nedenle, en çok dikkat edilmesi gereken 

konulardan bir tanesi de ortam sıcaklığında ve pH’da prosesin aşamalarıdır 

(Pais ve ark. 2016; Colombo ve ark. 2016; Koller ve ark. 2016; Israni ve ark. 

2020). 

 

 
 

Şekil 4. Peynir Altı Suyu Laktozunun PHA’ya Dönüştüğü Metodlar (Koller ve ark. 

2012). 

  



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 10 

 
3.2. Polihidroksibutiratlar (PHB) 

Polihidroksibutirat ; yüksek kristallik indeksine sahip, suda 

çözünmeyen, düşük termal kararlılığa ve polipropilene benzeyen özelliklere 

sahip, sert ve kırılgan bir termoplastik polyesterdir. Bu polimer kimyasal 

olarak ve biyosentez yoluyla elde edilebilir (Dos Santos ve ark., 2018). 
 

Tablo 1. Peynir Altı Suyunun ve Yan Ürünlerinin PHA Üretme Potansiyeli 

Atıklar Metodlar Ürünler Sonuçlar Referanslar 

Peynir altı suyu 

ve Scotta 

peyniri peynir 

altı suyu 

Karıştırılmış 

mikrobiyal kültür 

PHA’lar Scotta peynir altı 

suyunun PHA 

verimi daha yüksek 

bulunmuştur. 

Bosco ve ark. 

(2021) 

Peynir altı 

suyundan elde 

edilen 

Karboksilik 

asitler (VFA) 

Anaerobik 

fermentasyon 

PHA’lar PHA’ların 

maksimum çıktısı 

(0.60 g PHA gVFA-

1 

Domingos ve 

ark. (2018) 

Peynir altı suyu İki aşamalı 

fermentasyon 

PHA’lar Proteinsiz peynir 

altı suyunda 

11.3 g L-1 asetik asit 

içeren  

PHA üretimi 

411 mg L-1 idi. 

Chang ve ark. 

(2021) 

Peynir 

altı suyundan 

organik asit 

Sürek

li reaktör  

ve 

ortak sindirim 

P

HA’lar 

Kopolimer

ler hidroksivalerat 

ve 

hidroksiheksanoat 

ile birlikte elde 

edilen PHA’lar 

Igles

ias-Iglesias 

ve ark. (2021) 

Geliştirilmekte olan ve en çok gelecek vadeden malzemeler arasında, 

polihidroksibutirat (PHB) bulunmaktadır. PHB, polihidroksialkanoat (PHA) 

ailesine ait mikrobiyal olarak işlenen bir çeşit polyesterdir. Biyouyumlu ve 

toksik olmayan bu biyopolimer, bir dizi özel bakteri türü tarafından 

biyosentezlenir ve biriktirilir (Şekil 5; Şekil 6). Birçok alanda bulunan yüksek 

yoğunluklu polietilen (HDPE) gibi petrokimyasal bazlı polimerlerin yerine 
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PHB’nin ikame potansiyeli oldukça yüksektir (McAdam ve ark. 2020). PHB 

üretimi, % 1 etanol kullanılarak iyileştirilebilir (Colombo ve ark. 2016). 

 

 

Şekil 5. (A) Azobacter chroococcum Bakterisinin Hücresinde Biriken PHB Granülleri 

(Nuti ve ark., 1972) 

 

PHB’nin bugüne kadar pazarda ilerlemesini ve genişlemesini 

sınırlayan faktörler; 

• Üretim maliyetlerinin yüksek olması,  

• Verimin yeterli olmaması,  

• Üretim teknolojisindeki karmaşa, 

• Sonraki proseslerle ilgili yaşanan zorluklardır (McAdam ve ark. 

2020). 

Peynir altı suyundan PHB üretimi birçok araştırmaya konu olmuştur 

(Koller ve ark. 2016; Pais ve ark. 2016; Suhazsini ve ark. 2020; Khattab et al 

2021). Bazı mikroorganizmalar özellikle PHB üretmek için peynir altı suyu 

permeatından glikoz ve galaktozu aynı anda birlikte metabolize eden genetik 

mekanizmaya sahiptir. Bacillus megaterium SRKP-3, en yaygın kullanılan 
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PHA türü olan polihidroksibutiratları (PHB) üretme yeteneğine sahiptir. Süt 

sektörü atığını substrat olarak kullanan B. megaterium, optimum şartlarda 36 

saat boyunca maksimum PHB üretimi (11,32 g/L) yapabilir (Thakur ve ark., 

2018). PHB söz konusu olduğunda, Brevibacterium casei SRKP2, endüstriyel 

atık sütü de bir enerji kaynağı olarak kullanabilir ve bu da PHB senteziyle 

sonuçlanır. Bu biyoplastik çevreye duyarlıdır ve tıbbi malzemelerin 

üretiminde kullanılabilmektedir (Ahmad ve ark., 2019; ve Li ve ark., 2021). 

İlaçların insan vücuduna taşınmasına yardımcı olmak için bu teknoloji 

kullanılarak nanopartiküller de oluşturulabilir (Raho ve ark., 2020; Anand ve 

ark., 2022). Asitlerin, peynir altı suyundaki hem laktozu hem de laktatı 

PHB’ye metabolize edebilen rekombinant E. coli suşunun da kullanıldığı bir 

çalışma yapılmıştır (Liu ve diğerleri, 2021c; Awasthi ve ark., 2022). 

 

 

Şekil 6. Polihidroksibutirat (PHB) Sentezi ve Bozunma Süreci (McAdam ve ark., 

2020) 

3.3. Kazeinler 

Peynir altı suyunda kalan kazein gibi, süt ürünü atık maddelerinin 

protein maddesi, kırılgan biyoplastik moleküller üretmek için çeşitli fiziko-

kimyasal mekanizmalar tarafından toplanabilir. Genellikle kazein (DAF-

kazein), çözünmüş hava flotasyonu (DAF) adı verilen endüstriyel bir işlemle 

oluşturulur. Kırılganlığı ortadan kaldırmak için DAF kazeini, K-karragenan, 

kalsiyum aljinat tanecikleri, jelatin, sodyum karboksi metilselüloz (NaCMC) 

gibi başka bir jelleştirici biyopolimer ile homojen bir matris oluşturmaya 

bırakılır. Ortaya çıkan biyoplastik film daha sağlam, su geçirmez ve 

iyileştirilmiş gerilme mukavemetine sahiptir. Bu nedenle, süt ürünleri atık 

suyuna biyopolimerler eklenerek biyoplastik filmlerin oluşturulabileceği 
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düşünülmektedir (Ryder ve diğerleri, 2020, Luqman ve Al-Ansari, 2021; 

Awasthi ve ark., 2022). 

4. SONUÇ 

Süt ürünlerine olan talep, kaynakların daha fazla tüketilmesine ve 

çevreye zararlı atıkların daha çok deşarj edilmesine neden olmuştur. Süt 

endüstrisi, çok fazla su tüketen ve atık oluşturan önemli bir gıda sektörüdür 

(Anand ve ark., 2022; Awasthi ve ark., 2022). Atık su deşarjlarının bileşimi 

hakkında genelleme yapmak zor olsa da süt endüstrisi atıklarında çoğunlukla 

organik içerik, BOİ, KOİ ve sıcaklık daha yüksektir. Doğru şekilde arıtılmaz 

ve karada biriktirilmezse, ciddi çevresel sorunlara neden olabilir ve potansiyel 

olarak insanları, balıklar gibi su canlılarını ve tarımsal faaliyetleri tehlikeye 

atabilir. Süt atıkları, fiziko-kimyasal ve biyolojik tekniklerin bir 

kombinasyonu kullanılarak arıtılır. Öte yandan biyolojik yaklaşımlar, KOİ'yi 

gidermede daha verimli oldukları ve daha az maliyetli oldukları için tercih 

edilir. Biyolojik olarak parçalanabilen atıklar, anaerobik biyolojik arıtma 

sayesinde koku oluşturmadan doğrudan kullanılabilir. Öte yandan, çok sayıda 

biyoteknolojik alternatif var. Organik atık, biyoteknolojik arıtma için bir 

substrat olarak kullanılabilir. Süt endüstrisi atıklarından biyopolimerler gibi 

faydalı kimyasallar yapılabilir. Bu yöntemleri kullanmak, çevre kirliliğini ve 

insan faaliyetlerinden kaynaklanan zararı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu 

süreçleri iyileştirmek, uygun maliyetli ve endüstriyel olarak kullanılabilir 

teknikler geliştirmek için daha fazla araştırma yapmak gerekir. Son 

zamanlarda geliştirilen birkaç yeni arıtma stratejisi, süt atıklarının değerli 

ürünlere dönüştürülmesine yardımcı olmaktadır. Nanoteknolojideki 

gelişmeler, gelecekte süt ürünleri atık yönetimi alanında önemli fırsatlar 

sunabilir (Anand ve ark., 2022). 

Bu bölümde, süt endüstrisi yan ürünlerinden biyoplastik üretiminin, 

mikrobiyal kültürler aracılığıyla fermantasyon ile elde edilebileceği 

anlatılmaktadır. Aynı zamanda sütten elde edilen kazeinin çeşitli malzemeler 

ile harmanlanarak biyoplastiğe dönüştürülebildiği ifade edilmiştir. 

PHA ve PHB, çevresel faktörlerin etkisi altında bozunma özelliğine 

sahiptirler. Biyosentez yoluyla bu polimerler bakteri sitoplazması içinde hücre 

içi granüllerde sentezlenir ve depolanır. Bu polimerlerin biyomedikal, 

farmakolojik, veterinerlik, tarım, çevre, endüstri ve özellikle paketleme 

sektöründe uygulamaları vardır. Biyouyumluluk ve biyolojik olarak 

parçalanabilirlik özellikleri sebebiyle bilhassa PHB tüm bu uygulamalarda 

kullanılabilmektedir (Dos Santos ve ark., 2018). 
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PHB yenilenebilir kaynaklardan elde edilebilirken, yüksek üretim 

maliyetleri, bu malzemenin en büyük dezavantajıdır. PHB üretim pazarı 

büyüdükçe, endüstriyel ortamlarda daha birçok yeni ve gelişmekte olan 

fermantasyon süreci uygulanacaktır. Elde edilen malzemenin kimyasal ve 

mekanik özelliklerini etkileyen faktörler değerlendirilecek ve optimize 

edilecektir. Sürekli olarak iyileştirilen biyomühendislik sayesinde atıktan, çok 

verimli ve yüksek performanslı PHB'ler üretilme potansiyeli vardır. Böylece 

maliyetler düşer ve çok çeşitli yeni uygulamalar ve pazar fırsatları açılır 

(McAdam ve ark. 2020). 

Sonuç olarak biyoplastikler, kendine has özellikleri ve geniş 

biyoteknolojik uygulamaları nedeniyle, gelecekte kullanımı daha yaygın 

olabilecek bileşiklerdir. Özellikle, kapsamlı bir biyoplastik üretebilmek için 

teknik altyapı kurulmalıdır. Bunun içinde gerekli araştırmalar yapılmalı ve 

büyük çabalar gösterilmelidir (Awasthi ve ark., 2022).  
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1. GİRİŞ 

Süt, önemli birçok besin içeriğinden dolayı bireylerin besin 

gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmada önemli bir rol 

oynadığından, uzun süredir sağlıklı ve dengeli beslenmenin bir parçası olarak 

tüketilmektedir. Özellikle son yirmi yıldaki araştırmalar inek sütüne 

odaklanmıştır. Bu nedenle, koyun ve keçi sütü hala çekici bir araştırma alanı 

olmaya devam etmektedir. Bebekler, sporcular ve yaşlılar gibi özel ihtiyaçları 

olan tüketici grupları için kolay sindirilebilir koyun ve/veya keçi sütü ürünleri 

geliştirme olasılığı her geçen gün önem kazanmaktadır. Ayrıca koyun ve keçi 

sütü ürünleri, günlük diyetin bir parçası olarak alındığında belirli sağlık 

etkileri taşıyabilmektedir: vazokonstriksiyon ve dolayısıyla kan basıncında 

yer alan anjiyotensin-dönüştürücü enzimin aktivitesini azaltan peptidler için 

uygun araçlar olabilirler. Kazein fosfopeptitlerin varlığı ayrıca küçükbaş ve 

keçi süt ürünlerinin fizyolojik önemini artırabilmektedir. Poliaminler ve 

nükleotidler gibi biyokimyasal mesajları iletebilen sütün protein-azot 

fraksiyonunun bileşenleri de özel bir bilimsel ilgiye sahiptir. 

Süt ve süt ürünleri, besi hayvanlarının evcilleştirilmesinden bu yana 

insan beslenmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Son zamanlarda, 

süt ve süt ürünleri ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe önem kazanmıştır (Bulut, 

2022a,b). Bununla birlikte, son yıllarda gelişmiş ülkelerde tüketilen süt 

ürünlerinin %95’inden fazlasının inek sütünden elde edildiği de bir gerçektir. 

Bu kuralın istisnalarını, koyun ve keçi sütü ve süt ürünlerinin her zaman 

kültürel mirasın hayati bir parçasını oluşturduğu Akdeniz havzası ülkeleri 

oluşturmaktadır. 

Beslenme biliminin temel besin maddelerini incelemenin ötesine 

geçtiği ve tüketicilerin geleneksel ve sağlıklı süt ürünlerine yöneldiği 

günümüzde (Bulut ve ark., 2021a; Bulut ve ark., 2022c; Alwazeer ve ark., 

2020), koyun ve keçi sütünün sadece süt ineklerinin hüküm sürdüğü 

bölgelerde bile kabul edilebilirliğinin doruk noktasına ulaşmasının zamanı 

geldiğine inanılmaktadır. Bu hedefe de ancak, koyun ve keçi sütünün farklı 

yaşam evrelerinde mandıra beslenmesinin rolünü artırabilecek ve belirli 

popülasyon grupları için avantajlı olabilecek sağlık özellikleri sergilediği 

fikrini destekleyen bilimsel kanıtlar biriktiği takdirde ulaşılabileceği aşikârdır. 

Gerçekten de son yirmi yılda yapılan araştırmalar, seçici evrimsel baskının bir 

sonucu olarak ortaya çıkan sütteki çeşitli bileşenlerin, genç memelinin 

büyüme, gelişme, olgunlaşma ve korunmaya yönelik özel ihtiyaçlarını 

yansıttığını göstermiştir. Günümüzün gelişmiş analitik, biyokimyasal ve 

hücre-biyolojik araştırma araçlarıyla, sütün bileşimi ile ilgili türler arası küçük 
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farklılıkların bile büyük biyolojik öneme sahip olabileceği açıktır. Dişi 

memeliler tarafından doğumdan hemen sonra üretilen besin açısından zengin 

bir sıvı olan kolostrum; hücre büyümesini, farklılaşmasını ve işlevini 

etkileyebilecek faktörleri içermektedir. Kolostrumdaki biyoaktif maddelerin 

konsantrasyonunu açıklayan araştırmalarda mevcut türler arası farklılıklara 

işaret edilmektedir (Grosvenor ve ark., 1992; Pakkanen ve Aalto, 1997; 

Korhonen ve ark., 2000 a,b; LoÈser, 2000; Playford ve ark., 2000; Schlimme 

ve ark., 2000; Steijns ve van Hooijdonk, 2000; Scammell, 2001; Pouliot ve 

Gauthier, 2006). Böylece süt kaynağına bağlı olarak benzersiz niteliklere 

sahip kolostral preparatlar gelecekte klinik beslenmede kullanılabilecektir. 

Fermente süt ürünleri ile ilgili olarak, beslenme ve sağlık profilleri 

söz konusu olduğunda büyük öneme sahip iki özel faktör söz konusudur. 

Bunlar: 

- süt menşei,  

- tekno-kimyasal parametreler, yani uygulanan teknoloji ve 

kullanılan kültür farklılıkları 
 

Çok işlevli aktivitelere sahip biyoaktif peptitlerin in situ üretimi 

oldukça ilgi çeken bir yaklaşımdır. Çünkü bu, zaten sağlıklı bir imaja sahip 

olan ve uzun bir güvenli üretim geçmişine sahip olan süt ürünlerine ilave bir 

pozitif sağlık etkisi kazandırmaktadır (Korhonen ve Pihlanto, 2006; López-

Fandiño ve ark., 2006).  

Bu nedenle, bu incelemenin amacı, en azından bazı nitrojen bileşikleri 

söz konusu olduğunda, keçi ve koyun sütü ve süt ürünlerinin ineklere kıyasla 

bazı özelliklerini vurgulamaktır. Süt proteinleri, insan beslenmesi ve 

fizyolojisindeki birincil önemleri nedeniyle her zaman bilimsel araştırmaların 

odak noktası olmuştur. Aslında, süt proteinlerinin sağlık üzerindeki etkileri:  
 

- sağlam, tam protein,  

- tamamen sindirilmiş proteinin amino asitleri ve  

- kısmen hidrolize proteinin peptitler ile ilişkili olabilir. (Pihlanto-

Leppälä ve ark., 1998; Shah, 2000; Chatterton ve ark., 2006).  
 

Sütün proteinler kadar bilinen bileşenleri olmasa da sütün protein 

olmayan nitrojen fraksiyon bileşenleri süt ve kolostrumdaki doğal biyoaktif 

maddelerdir. Bu bileşenlerin biyokimyasal mesajları iletebilme olasılığı, 

özellikle bilimsel öneme sahiptir. Bu çalışmada, keçi ve koyun sütü özelinde 
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süt ve süt ürünlerinde bulunan protein ve biyoaktif peptidlerin besinsel 

değerleri ve biyolojik önemleri üzerinde durulmuştur. 

2. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN BESLENME VE SAĞLIK 

PROFİLİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sütün beslenme ve sağlık profili türe göre değişiklik göstermektedir. 

Türler arası farklılıklar, yeni doğanların farklı taleplerine evrimsel 

adaptasyonun bir belirtisi olarak düşünülebilir. Jandal (1996) ve Haenlein 

(1996, 2001, 2004), inek, koyun ve keçi sütündeki makro ve mikro besinlerin 

karşılaştırmalı bileşimine ilişkin veriler ile türler arasındaki birçok farklılığı 

belgeleyerek gözden geçirmişlerdir. Ayrıca, ırklar ve seçilmiş familyalar 

nedeniyle türler içinde genetik farklılıklar da mevcuttur. Sütün genetiğe bağlı 

bileşimi, besinlerin konsantrasyonu ile ilgili olarak tanımlanmıştır. Son 

araştırmalar, genetik değişkenliğin, sağlığı teşvik edici etkilere sahip küçük 

bileşenlerin konsantrasyonunu da etkileyebileceğini göstermektedir. 

Genetik faktörlerin yanı sıra, doğal varyasyon fizyolojik nedenlere de 

atfedilebilir, yani doğumdan sonra geçen süre, muhtemelen hayvanın 

ihtiyaçları yaşla birlikte değiştiği için sütün bileşimini önemli ölçüde 

etkilemektedir (Walstra ve Jenness, 1984). Aslında, süt bileşimi laktasyonun 

başlangıcında hızla değişmektedir. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk birkaç 

gün salgılanan kolostrum, çok güçlü bir bağışıklık uyarıcısı ve çok zengin bir 

besin kaynağıdır. Ek olarak, süt bileşimini etkileyen besleme faktörleri 

özellikle son yirmi yıldır bilimsel araştırmaların ilgi odağı olmuştur. Yüksek 

proteinli bir diyetin, protein olmayan nitrojen fraksiyonunun artmasına neden 

olduğu bulgusu, yüksek seviyede biyolojik önemi olan poliaminler ve 

nükleotidler gibi küçük bileşenleri içerdiğinden, son derece önem arz 

etmektedir. 

Fermente süt ürünlerinin beslenme ve sağlık profili kesinlikle süt 

kaynağı ile bağlantılıdır. Bunun yanı sıra, yoğurt ve diğer fermente sütler söz 

konusu olduğunda, ham maddenin tüm bileşenlerinin nihai ürünün besin 

değerine katkıda bulunması beklenirken, peynirde ilgili bileşenler peynir 

üretim yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte, dünya 

çapında üretilen birçok olgunlaştırılmış peynir çeşidinin kimyasal, 

biyokimyasal ve besinsel özelliklerinde büyük bir çeşitlilik söz konusudur. Bu 

çeşitlilik temel olarak: 

- süt kaynağındaki farklılıklar ile ön pıhtılaşma değişkenleri,  

- farklı başlatıcı kültürlerin ve katkı maddelerinin kullanımı,  

- kullanılan pıhtılaştırıcının türü ve miktarı,  
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- pıhtılaşma sonrası değişkenler ve  

- son olarak da depolama sıcaklığı ile peynirin olgunlaşma ve 

depolama süresidir (Coker ve ark., 2005). 
 

Bu çeşitlilik nedeniyle, fermente süt ürünleri, amino asit dizilimlerine 

bağlı olarak çeşitli aktivitelere sahip doğal bir biyoaktif peptit kaynağıdırlar.  
 

2.1. Proteinlerin besin değeri ve biyolojik önemi 

Süt proteinleri, insan beslenmesi ve fizyolojisindeki birincil önemleri 

nedeniyle her zaman bilim dünyasının ilgisini çekmeyi basarmıştır. Sütteki 

proteinler genel itibariyle;  

- kazeinler ve  

- peynir altı suyu proteinleri olarak ikiye ayrılmaktadır.  
 

Kazeinler, ruminant sütündeki baskın protein grubunu belirlemekte ve 

ester bağlı fosfat, yüksek prolin içeriği ve çok az ya da hiç sistein kalıntısı 

olmaması ile karakterize edilmektedirler. Genetik polimorfizm ve 

fosforilasyon ve/veya glikosilasyon ile post-translasyonel modifikasyon 

gösteren dört molekül ailesinden oluşmaktadırlar (Ana peynir altı suyu 

proteinleri, genetik varyantları da bilinen iki küçük globüler protein, yani β-

laktoglobulin (β-LG) ve α-laktalbumin (α-LA)’dir. Diğer peynir altı suyu 

proteini bileşenleri arasında immünoglobulinler (Igs), glikomakropeptit, 

serum albümin, laktoferrin, proteosepeptonlar ve çok sayıda enzim 

bulunmaktadır (Korhonen ve ark., 1998). 

Peynir altı suyu proteinleri, kazeinlere göre orantılı olarak daha fazla 

kükürt içeren amino asitlere (sistein, metiyonin) sahiptirler. Bu da peynir altı 

suyu proteinlerinin, kazeinden daha yüksek protein verimlilik oranına katkıda 

bulunmaktadır (Walzem ve ark., 2002). Üç türün sütündeki proteinlerin genel 

dağılımı oldukça benzer olmasına rağmen hem peynir altı suyu hem de kazein 

(CN) fraksiyonlarında sırasıyla karşılık gelen süt ve süt ürünlerinin besin 

özelliklerini etkileyebilecek farklılıklar meydana gelmektedir. Yapılan bir 

çalışma, pepsin tarafından büyükbaş ve küçükbaş β-LG’nin hidrolizi arasında 

büyük farklılıklar olduğunu göstermiştir (El-Zahar ve ark., 2005). Gerçekte, 

küçükbaş hayvan β-LG’i, üçüncül yapıdaki küçük varyasyonlar nedeniyle 

daha hızlı hidrolize edilmektedir. Bu bulgular küçükbaş hayvan proteinlerinin 

beslenme etkinliğini artırabilmektedir. İnek ve keçi sütü söz konusu 

olduğunda, Almaas ve ark (2006), inek ve keçi sütlerinin in vitro sindirimi 

sırasında, insan proteolitik enzimlerinin keçi süt proteinlerini inekten daha 
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hızlı parçaladığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmada en dikkat çekici olanı ise, 

β-LG’nin sindirilebilirliğinde gözlemlenen önemli farklılık olmuştur. 

İki tür arasında β-LG için yapısal farklılıklar da ifade edilmiştir 

(Moatsou ve ark., 2005; Trujillo ve ark., 2000). Bununla birlikte, bebekler, 

atletler ve yaşlılar gibi özel ihtiyaçları olan tüketici grupları için kolay 

sindirilebilir koyun ve/veya keçi sütü ürünlerinin geliştirilmesine yönelik net 

sonuçlara varmak için daha ileri klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

noktada, proteinin türü kadar sütte bulunan protein miktarının da 

sindirilebilirliğini etkileyebileceğini belirtmekte de fayda var. Bu bakımdan 

genetik özelliği düşük olan veya hiç kazein içermeyen keçi sütünün insan 

sindirim sisteminde daha kolay sindirilmesi beklenmektedir. Ancak, Almaas 

ve ark (2006), yüksek düzeyde kazein içeren keçi sütü ile bu proteinden 

yoksun tipik Norveç keçilerinden alınan süt arasında anlamlı bir etki 

gözlemlenmemiştir. Yine de keçi sütü proteininin hipoalerjenik potansiyeline 

ilişkin yukarıda belirtilen bazı sağlık iddialarını desteklemek için klinik 

deneylere ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.2. Biyoaktif peptidlerin besin değeri ve biyolojik önemi 

Yaklaşık 20 yıl öncesine kadar, protein kalitesinin tek kriteri amino 

asit bileşimiydi. Biyolojik araştırma araçlarının genişliği ve derinliğindeki 

ilerlemelerin bir sonucu olarak, artık süt proteinlerinin -kazeinlerin yanı sıra 

peynir altı suyu proteinlerinin- gizli biyolojik aktivite yoluyla insan sağlığına 

katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Gizli biyolojik işlevsellik, belirli 

proteolitik enzimler tarafından hidroliz üzerine aktif hale gelir; salınan 

peptitler, spesifik fizyolojik fonksiyonları modüle edebildikleri için biyoaktif 

peptitler olarak adlandırılırlar. Bunun yanında gıdalardaki biyoaktif 

bileşiklerin gıda işleme metotlarından etkilendiği belirtilmiştir (Bulut, 2022d; 

Bulut, 2021b). 

 Temel olarak, biyolojik anlamda aktif peptitler, öncü proteinlerden 

aşağıdaki şekillerde üretilebilmektedir:  

- sindirim enzimleri veya mikroorganizmalardan ya da bitkilerden 

türetilen enzimler tarafından enzimatik hidroliz ve  

- proteolitik başlatıcı kültürlerle sütün fermantasyonu (Korhonen ve 

Pihlanto, 2006).  
 

Biyolojik olarak aktif peptitlerin sindirim, kardiyovasküler, bağışıklık 

ve sinir sistemini etkileyen çeşitli aktiviteler sergiledikleri tespit edilmiştir. 

Özellikle antihipertansif, antioksidatif, antitrombotik ve hipokolesterolemik 
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peptidler kardiyovasküler sistemi etkileyebilmektedir. Agonist veya 

antagonist aktiviteye sahip opioid peptidler, sinir sistemini 

düzenleyebilmektedir. Mineral bağlayıcı, iştah açıcı ve antimikrobiyal 

peptidler muhtemelen etkilerini gastrointestinal sistem üzerinde 

göstermektedir. Bağışıklık sistemi söz konusu olduğunda, immünomodülatör 

ve sitomodülatör peptidler özel ilgi görmektedir. Süt hidrolizatlarında ve 

fermente süt ürünlerinde biyoaktif peptitlerin oluşumu, birçok çalışmada 

gözden geçirilmiştir (Meisel, 1997; Meisel ve Bockelmann, 1999; Clare ve 

Swaisgood, 2000; FitzGerald ve Meisel, 2000; Meisel ve FitzGerald, 2000; 

Korhonen ve Pihlanto-Leppälä, 2001; Kilara ve Panyam, 2003; FitzGerald ve 

ark., 2004; Gobbetti ve ark., 2004; Silva ve Malcata, 2005; Korhonen ve 

Pihlanto, 2006; Lopez-Fandino ve ark., 2006).  

Süt proteinlerinden elde edilen biyoaktif peptitler arasında, kan 

basıncını düşürücü etkileri olan peptitler, batı popülasyonunda 

hipertansiyonun yaygınlığı ve önemi nedeniyle özel bir yere sahiptir. 

Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklarla ilişkili kontrol edilebilir majör 

bir risk faktörüdür. Bu nedenle, bilimsel ilgi, sentetik anjiyotensin-I-

dönüştürücü enzim (ACE)-inhibitör ilaçlarla ilişkili olumsuz yan etkilerden 

kaçınmak için doğal hipotansif ajanlar olarak kullanılabilen gıda kaynaklı 

peptit dizilerinin saptanmasına yönelmektedir (FitzGerald ve ark., 2004). 

Klinik olarak kanıtlanmış sağlık yararları olan süt proteini türevli peptitlere 

dayalı birkaç antihipertansif ürün zaten hali hazırda mevcuttur (López-

Fandiño ve ark., 2006). Bununla birlikte, süt peptitlerinin fizyolojik 

fonksiyonları hakkında daha fazla bilgi edinildikçe bu eğilimin genişleyeceği 

öngörülmektedir (Korhonen ve Pihlanto, 2006). Bu açıdan bakıldığında, keçi 

sütü, inek sütünden daha az çalışıldığı ve ayrıca keçi sütü hidrolizatından elde 

edilen üç yeni peptidik ACE inhibitörü yakın zamanda rapor edildiği için 

çekici bir araştırma alanı olarak görülmektedir (Geerlings ve ark., 2006). Süt 

ürünlerinde ACE-inhibitör peptitlerin oluşumu da kapsamlı bir şekilde rapor 

edilmiştir (Meisel ve ark., 1997; Yamamoto ve ark., 1999; Saito ve ark., 2000; 

Ryhänen ve ark., 2001; Gómez-Ruiz ve ark., 2002; Bütikofer ve ark., 2007). 

Koyun sütü genellikle peynire ve çoğunlukla geleneksel peynirlere 

dönüştürüldüğünden, küçükbaş peynir çeşitleri ACE-inhibitör peptidler için 

değerli bir kaynak olarak kabul edilmektedir. Peynirde doğal olarak oluşan 

hipotansif peptitlerin varlığının, bunların oluşumu ile peynirin 

olgunlaşmasında yer alan proteolitik sistemler tarafından parçalanması 

arasındaki hassas dengeye bağlı olduğu varsayılmaktadır. Meisel ve ark 

(1997) ile Ryhänen ve ark (2001), farklı olgunlaştırılmış peynir türlerinde 
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ACE inhibitör aktivitesinin gelişen proteoliz ile arttığını, ancak olgunlaşma 

sırasında proteoliz belirli bir seviyeyi aştığında azaldığını bildirmişlerdir. 

Aslında, bu aynı zamanda sert koyun sütünden elde edilen Yunan peyniri olan 

Kefalograviera peynirinin suda çözünür ekstraktının ACE inhibisyon 

aktivitesi için de tespit edilmiştir (Peristeri ve ark., 2007).  

Gómez-Ruiz ve ark (2004), ACE inhibitör aktivitesininin Manchego 

peynirinden izole edilen peptitler ve simüle edilmiş gastrointestinal sindirim 

altındaki stabilitelerini incelemişlerdir. Sorunun çok faktörlü olduğu ve süt 

proteinlerinin gastrointestinal sindirimi üzerine ACE inhibe edici peptitlerin 

salınmasının yanı sıra bilinen ACE inhibe edici dizilimin sindirimine karşı 

direncin daha fazla araştırılması gerektiği rapor edilmiştir (López-Fandiño ve 

ark., 2006). Bu doğrultuda, Feta peynirinin suda çözünür fraksiyonunda 

(Michaelidou ve ark., 1998) bulunan peptit αs1-CN’nin (f1-14) gastrointestinal 

sırasında daha fazla hidrolize edilebileceğini doğrulamak için daha ileri 

çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur.  

Bir süt proteininin birçok biyoaktif peptit dizisinin bir başka grubu da 

kazeinin triptik hidrolizi ile salınan fosfopeptitlerdir. Uyaran, kazeinden 

türetilen fosforillenmiş peptitlerin, kazeinofosfopeptitlerin (CPP’ler), raşitik 

bebeklerde vitamin D’den bağımsız kemik kalsifikasyonunu arttırdığını öne 

süren Mellander (1950) tarafından gözlemlenmiştir. CPP’lerin etki 

mekanizması, amino asit sekanslarında, üç fosfoserin tortusu ve ardından iki 

glutamik asit tortusu kümesinin varlığıyla ilişkili görünmektedir. Bu sekans, 

bağırsak pH’ında, mineral bağlanmasından (Ca, Zn, Mg) ve bu peptitlerin 

proteolitik gastrointestinal enzimlere direncinden sorumlu bir negatif çekirdek 

üretmektedir. Bu iki yapısal özellik, CPP’lerin, ince bağırsağın fizyolojik 

pH’ında Ca çözünürlüğünü artırarak Ca+2 pasif difüzyonunu ve in vivo 

kullanımını artırabileceği hipotezini desteklemektedir. Bununla birlikte, 

bağırsak lümeninde aynı anda bulunan çeşitli diyet bileşikleri gibi Ca 

mevcudiyetini etkileyebilecek birçok faktör olduğundan, in vivo 

çalışmalardan elde edilen sonuçlar hala tartışılmaktadır (FitzGerald, 1998; 

Vegarud ve ark., 2000; Erba ve ark., 2001). Bu bağlamda, CPP’lerin 

tüketildiği biçimin ya sütte ya da izole CPP’ler olarak, gastrointestinal geçiş 

sırasında CPP’lerin hayatta kalmasını güçlü bir şekilde etkilediği tespit 

edilmiştir (FitzGerald ve Meisel, 2003). İlginç bir şekilde, bu çalışmalar, 

CPP’lerin kendi başına tüketimine kıyasla, süt tüketiminden elde edilen 

CPP’lerin bağırsak geçişi sırasında daha iyi hayatta kaldıklarını 

göstermektedir. 
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CPP’ler ayrıca Comté ve Grana Padano peynirlerinde doğal bileşenler 

olarak tespit edilmiştir (Ferranti ve ark., 1997). Ardö ve ark (2007), yarı sert 

peynir Herrgård’ın olgunlaşması sırasında karakteristik olarak biriken 

kazeinden daha büyük fosfopeptitler tanımlamışlardır. Ön sonuçlar (Dombrou 

ve ark., 2007), koyun sütü peyniri olan Kefalograviera’nın da potansiyel bir 

CPP kaynağı olarak kabul edilebileceğini göstermiştir. SDS-PAGE analizi 

neticesinde tahmin edildiği gibi, tespit edilen peptitlerin moleküler kütlesi 4 

ila 12.5 kDa seklinde bulunmuştur. Zenginleştirilmiş preparasyonun jel 

filtrasyon kromatografisi kullanılarak fraksiyonlanması, yukarıdaki değerleri 

doğrulamış ve daha düşük moleküler kütleye sahip CPP’lerin de mevcut 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Yine de bu CPP’leri izole etmek ve karakterize 

etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Scholz-

Ahrens ve Schrezenmeir (2000)’e göre, in vitro, in situ ve tek öğün 

deneylerinde görülen fosfopeptitlerin spesifik etkilerinin kanıtlarından bir 

sonuca varılacaksa ve belirli gruplar için kemik sağlığı iddiaları varsa, 

insanlarda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.  

Geleneksel koyun ve keçi süt ürünlerinin, belirli koşullar altında, 

günlük diyetin bir parçası olarak alındığında belirli sağlık etkileri 

taşıyabilmesi gerçeği, bu alanda daha fazla araştırma yapılması için aslında 

itici bir güçtür. Gouda peynirinin liyofilize ekstraktının lösemi hücrelerinin 

çoğalmasını 1 pmol/1 konsantrasyonlarda da olsa engellediği tespit edilmiştir 

(Meisel ve Günther, 1998). 

Biyokimyasal mesajları iletebilen bileşenler hem in vivo hem de in 

vitro olarak bir dizi memeli hücresi için güçlü büyüme uyarıcıları ve aracıları 

olduklarından, bir dizi biyomedikal ve fonksiyonel gıdada potansiyel 

biyoaktif bileşenler olarak özel bir ilgiye sahiptir (Smithers, 2004). Bunların 

arasında peptit olmayan trofik faktörler, gastrointestinal mukozal kitlenin 

korunmasında ve çoklu mekanizmalar yoluyla bağışıklık sisteminin modüle 

edilmesinde önemli bir rol oynarlar (Playford ve ark., 2000). Bu faktörler 

glutamin, poliaminler ve nükleotitleri içermektedir. 
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3. SONUÇ 

Süt, oldukça önemli bir dizi besin içerdiğinden ve bu nedenle 

bireylerin besin gereksinimlerini karşılamalarına yardımcı olmada önemli bir 

rol oynadığından, uzun süredir sağlıklı ve dengeli bir beslenmenin parçası 

olarak tüketilmektedir ve her zaman da tüketilecektir. Sadece mevcut bilgileri 

belgelemekle kalmayan, aynı zamanda bu olağanüstü meme salgısının 

sağlığın korunması ve hastalıkların önlenmesi üzerindeki etkisine ilişkin yeni 

bilgiler ekleyen bilimsel veriler sürekli olarak yayınlanmaktadır. Ancak, son 

yirmi yıldaki araştırmalar inek sütüne odaklanmıştır. Bu nedenle, koyun ve 

keçi sütü hala çekici bir araştırma alanı olmaya devam etmektedir. 

Bebekler, atletler ve yaşlılar gibi özel ihtiyaçları olan tüketici grupları 

için kolay sindirilebilir koyun ve/veya keçi sütü ürünleri geliştirme olasılığı 

ivme kazanmaktadır. Ayrıca koyun ve keçi süt ürünleri, kan basıncını 

etkileyen doğal fonksiyonel gıdalar olarak işlev görebilir. Bu durum, bu süt 

ürünlerinin doğal Anjiyotensin-I-dönüştürücü enzim inhibitörleri için uygun 

araçlar olabileceği anlamına gelmektedir. Kazein fosfopeptitlerin varlığı 

ayrıca küçükbaş ve keçi süt ürünlerinin fizyolojik önemini artırabilmektedir. 

Bununla birlikte, sağlık açısından ve bozulmamış sütün işlevlerini anlamak 

için koyun ve keçi sütünün daha fazla araştırılması gerekliliğini de belirtmekte 

fayda var. Ek olarak, koyun ve keçi sütünden elde edilen nutrasötikler için 

büyük bir potansiyel vardır. İnflamatuar barsak hastalığı, nonsteroidal 

antiinflamatuvar ilaca bağlı bağırsak yaralanması ve kemoterapi kaynaklı 

mukozit dahil olmak üzere çok çeşitli gastrointestinal durumların tedavisi için 

koyun veya keçi sütü veya kolostral fraksiyonları kullanmanın potansiyel 

değeri daha fazla araştırmaya ihtiyaç duymaktadır. 

Ayrıca, peynir üretiminin yan ürünü olan peynir altı suyu, şu anda 

değerli bir biyoaktif bileşen kaynağı olarak görülmektedir. Ultrafiltrasyon, 

mikrofiltrasyon ve diafiltrasyon membranı ve iyon değiştirme teknolojileri 

dahil olmak üzere yeni ve ticari olarak ilgili peynir altı suyu işleme 

teknolojileri, ürün ve uygulama geliştirme için yüksek kaliteli peynir altı suyu 

fraksiyonları sunmaktadır. İnek peynirinden elde edilen peynir altı suyunun 

gıda uygulamaları için kullanım potansiyeline ilişkin güncel literatür şu anda 

mevcuttur. Bu nedenle, koyun ve keçi sütü esas olarak peynir yapımına 

adandığından dolayı, koyun ve keçi peynirinden elde edilen peynir altı 

suyunun daha fazla araştırılması da teşvik edilmelidir. 
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1. Giriş 

Süt, nesillerin büyümesi ve gelişmesi için önemli bir besindir. Yeni 

doğan bir bebek besin gereksinimlerini anne sütünden karşılarken memeli 

hayvanlar da yavrularının ihtiyaçlarının karşılanması için süt salgılarlar. 

İnsanlar süt tüketimi için genellikle inek sütünü tercih ederler. Çeşitli 

toplumlarda koyun, keçi, manda ve deve sütü de tercih edilebilmektedir. İnsan 

yaşamın başlangıcında sadece anne sütü ile beslenmektedir. Anne sütünün 

bebek beslenmesindeki önemi, bileşimi ve sağlığa olan etkileri bebeğin 

dolayısıyla bireyin hayatını etkileyen en etkili faktördür. Tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de anne sütünün teşviki, varsa eksikliklerinin giderilmesi için 

uygulanan çeşitli politikalar bulunmaktadır. Anne sütünün bebeğin temel 

besin kaynağı olduğu dönemde ilerleyen sağlığını da etkilemesi gerek bileşimi 

gerekse önemini arttırmaktadır. Bu bağlamda bölümün amacı anne sütü ve 

özellikleri ile sağlık üzerine etkilerini incelemektedir. 

2. Anne Sütü 

Anne sütü; yenidoğanda büyüme ve gelişmenin optimum olması için 

gereken sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, kolay sindirilebilen ve sindirimi 

kolay bir besindir.  

Bebeklerin beslenmesi ile ilgili uygulamaların tarihsel süreci 

incelendiğinde, günümüze kadar bu konuda en önemli besinin anne sütü 

olduğu görülmektedir. Tarihsel yazıtlarda da anne sütü ile ilgili bilgiler yer 

almaktadır (Samur, 2008). Ebers Papirüsü’nde (Eski Mısır MÖ 1550 ) 

bebekler beslenirken sadece anne sütü alması gerektiği ve bebek 36 aylık 

olana kadar anne sütü alması gerektiği vurgulanmıştır (Papastavrou M, 2015). 

Aynı papirusta “Ey baş nezlesinin oğlu baş nezlesi (koriza) kemikleri kıran 

kafatasını parçalayan, beyni burkan, başın yedi deliğini hasta eden baş nezlesi; 

Re’nin hizmetkârı Thot’un perestişkârı baş nezlesi; işte sana karşı bir şerbet, 

seninle mücadele etmek için bir ilaç: dünyaya erkek çocuk getirmiş bir 

kadının sütü ile kokulu sakız.“ şeklinde yazılan ve anne sütünü de içeren 

dolayısıyla anne sütünün önemine vurgu yapan dizeler de yer almaktadır 

(Hayırlıdağ, 2021). Babiller de baş tanrıça olarak kabul ettikleri İştar’ı 

kucağında bebeğini emzirirken tasvir etmişlerdir. Yakut Türkleri de tanrıça 

Ayzıt’ın bebeğinin ağzına anne sütü damlatarak hayata döndürdüğüne dair 

inanırlardı. Rönesans döneminde Avrupa’da yazılan kitaplarda da anne 

sütünün bebekler için en iyi besin olduğu belirtilmiştir. Buna karşın sanayi 

devrimi (20.yüzyıl) ile birlikte kadınların çalışma hayatına girmesi anne 

sütüne olan ilginin azalmasına ve toplumsal değişimle birlikte biberonla 
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bebek beslemek modern anneliğin göstergesi haline gelmesine neden 

olmuştur. 1970’lerden sonra ise anne sütü konusunda yapılan araştırmalara 

ağırlık verilmiş ve anne sütünün eşsiz bir besin olduğu ve bebek 

beslenmesindeki önemi vurgulanmıştır (Samur, 2008). 

Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması’na (TBSA, 2019) göre çalışma 

yapıldığı esnada Halen emziren kadınların sıklığı %8.6’dır. Emzirme süresi 

ortalaması 9.6±6.82 ay olarak belirlenmiş; 3 ve daha az ay emzirenlerin sıklığı 

%23.4, 4-6 ay emzirenlerin sıklığı %29.7, 7-12 ay süre emzirenlerin sıklığı 

%20.0, 13-18 ay süre emzirenlerin sıklığı %6.8, 19-24 ay süre emzirenlerin 

sıklığı da %17.7’dir (Tablo 1.). 

Tablo 1. Annelerin Emzirme Süreleri (TBSA, 2019) 

 

Emzirilen süre (ay) N % %95 GA 

≤3 95 23.4 18.3 – 29.5 

4-6 108 29.7 24.3 – 35.8 

7-12 93 20.0 15.8 – 25.1 

13-18 34 6.8 4.6 – 10.1 

19-24 11 2.3 1.2 – 4.3 

≥ 25 61 17.7 13.1 – 23.4 

Emzirilen süre (ay) : x̄ 

±SS 

9.6±6.82  

 

3. Kolostrum 

Doğumdan sonraki ilk beş günde salgılanan hafif kırmızımsı sarı 

koyu renkli süte kolostrum denir. İlerleyen günlerde (6 – 15. Günler) 

salgılanan süt geçiş sütü, 15. Günden sonra salgılanan süt ise olgun süt olarak 

adlandırılmaktadır (Topal ve ark., 2016). Kolostrum, miktar, görünüm ve 

içerik olarak daha sonra salgılanan olgun sütten daha farklı ve yenidoğanın ilk 

günleri için gerekli besin ögelerini barındırması açısından ayrı bir öneme 

sahiptir. Bir öğünde üretilen miktar 2 – 20 mL arasında değişkenlik gösterir. 

Bütün gün üretilen süt ise 10 – 100 mL civarındadır (Gülbin Gökçay & 

Muazzez Garipağaoğlu Denizhan, 2020). Kolostrum enerji içeriği (58 

kkal/dL) açısından, yoğunluğu açısından (1040 – 1060), pH düzeyi (7.7) ve 

protein içeriği (2.3 g) açısından geçiş sütü veya olgun süte göre farklılıklar 
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barındırmaktadır (Tablo 2.) (Santoro ve ark., 2010). Kolostrumdan olgun süte 

geçişte besin ögelerindeki değişim belirgin şekilde gözlenmektedir. Yapılan 

bir çalışmada 17 erken doğum yapan annenin kolostrum ve olgun sütleri 

kıyaslanmış ve laktoz, lipid, kalori ve fosfat değerlerindeki değişikliklerin 

belirgin oranda olduğu bildirilmiştir (Hsu ve ark., 2014). 

Tablo 2. Farklı Anne Sütlerinin İçeriği 

Enerji ve besin 

ögeleri 

Kolostrum Olgun 

Süt 

Enerji ve besin 

Ögeleri 

Kolostrum Olgun 

Süt 

Enerji (kkal) 58 70 K vitamini (µg) 0.2 0.21 

Laktoz (g) 5.3 7.3 Tiamin (µg) 15 16 

Protein (g) 2.3 0.9 Riboflavin (µg) 25 35 

Kazein (mg) 140 187 Niasin (µg) 25 200 

α-Laktalbumin 

(mg) 

218 161 Folik asit (µg) - 5.2 

Laktoferrin (mg) 330 167 B6 vitamini (µg) 12 28 

IgA (mg) 364 142 C vitamini (mg) 200 26 

Yağ (g) 2.9 4.2 B12 vitamini (µg) 4.4 4.0 

Kolesterol (mg) 27 16 Kalsiyum (mg) 23 28 

A vitamini (µg) 89 47 Sodyum (mg) 48 15 

β-Karoten (µg) 112 23 Potasyum (mg) 74 58 

D vitamini (µg) - 0.004 Demir (µg) 45 40 

E vitamini (µg) 1280 315 Çinko (µg) 540 166 

(Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER), 2022) 

İnsan kolostrumu laktozun dışında birçok oligosakkarit (100’den 

fazla) içermektedir. Olgun sütte kolostrumdan daha az laktoz bulunmaktadır. 

Hemen bütün oligosakkaritlerin indirgeyici ucunda laktoz bulunmaktadır. 

Sütteki laktoz β-glikozidaz enzim grubu (laktaz-pilorizin, laktaz) yardımıyla 

glukoz ve galaktoza çevrilir. Glukoz ve galaktoz aktif transport ile 

enterositlere ve oradan da dolaşıma katılır (Urashima ve ark., 2001). 

Kolostrumdaki laktoz miktarının fazlalığı bebekte gaz vb. herhangi bir sağlık 

sorununa yol açmamaktadır. 

Süt proteinleri whey (%60 - 80), kazein (%20 – 40) ve süt yağının 

içerisinde yağ globül membranında bulunan protein kompleksleri (%1 – 4) 

olarak sınıflandırılabilir. Proteinler çocuklarda yetişkinlerde olduğu gibi 

birçok biyolojik aktiviteye ve vücutta doku yapımına etki eder (Lönnerdal, 

2017). Türkiye’deki Suriyeli mülteciler ve Türk annelerin kolostrum 

sütlerinin enerji ve makro besin ögesi içeriklerinin incelenmesi amacıyla 

yapılan bir çalışmada (Özmen, 2020) annelerin protein tüketimi ile 
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kolostrumun protein içeriğinin değiştiği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmadan 

da anlaşılacağı üzere anne sütünün besin ögesi bileşimleri annenin beslenmesi 

ile ilişkilidir. 

Kazein; αs1, αs2, β ve κ olmak üzere 4 ayrı izoformda bulunan 

fosfoprotein haldeki proteinlerdir. Bu alt türlerden αs2 kazein sığırlarda 

bulunur ve sindirimi insanda gerçekleşmez. Bu kazein türü anne sütünde 

bulunmamaktadır (Meng ve ark., 2021). Bu da anne sütünün (insan sütünün) 

sindirimi konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaktadır. Kolostrumda 

bulunan kazeinlerden αs1 kazein olgun sütte kolostruma göre daha fazla 

bulunmaktadır. Bu kazein türünün bağışıklık sistemine katkıda 

bulunacağından bahsedilmektedir (Saenger ve ark., 2019). 

İnsan sütündeki en baskın whey proteinleri α-laktoglobulin, 

laktoferrin, lizozim, IgA ve albümindir. Sığır sütünde ise anne sütünde 

bulunmayan β-laktoglobulin bulunmaktadır (Dekker ve ark., 2020; Lönnerdal, 

2017). Laktoferrin iki globular kısım içinde yüksek demir bağlama 

kapasitesine sahiptir ancak insan sütündeki laktoferrin demire bağlı değildir 

(Furmanski ve ark., 1989). Bu özellikten dolayı erken doğan (premature) 

bebeklerde demir eksikliği anemisine sık rastlanmaktadır. Anne sütündeki 

demir miktarı azdır ancak hem biyoyararlılığının yüksek olması hem de 

laktoferrinin yüksek bağlama kapasitesi ile vaktinde doğan çocuklarda 

eksiklik gözlenmez. Türkiye’de 2004 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı 

tarafından “Emzirmenin Korunması, Özendirilmesi, Desteklenmesi ile Demir 

Yetersizliği Anemisinin Önlenmesi ve Kontrolü Programı: Demir Gibi 

Türkiye’’ programı halk sağlığının korunması için bu amaçla yürütülen en 

temel programdır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2004; Türkiye Beslenme Rehberi 

(TÜBER), 2022). 

Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü kısa adıyla ‘Demir Gibi Türkiye’ 

programında ilk 6 ay anne sütü alımı ve devamında uygun ek besine geçilerek 

beslenmenin sürdürülmesi temel hedef halindedir. Ayrıca premature olsun 

olmasın fizik muayene ile demir eksikliği anemisi bulgusu olmayan bebeklere 

demir preperatı önerilmekte ve takibinin yapılması gerekliliğinden 

bahsedilmektedir (T.C.  SağlıkBakanlığı, 2004).  

Bebekler için diğer önemli besin ögesi D vitaminidir. Kalsiyum ile 

birlikte kemik dokunun oluşması ve gelişmesi için önemli bir role sahiptir. 

Anne sütünün D vitamini içeriği düşüktür. Bundan dolayı dünya genelinde D 

vitamini destek programları yürütülmektedir. Bu bağlamda Türkiye’de de 

2005 yılından itibaren “D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik 

Sağlığının Geliştirilmesi Programı” çerçevesinde 1 yaşından küük bebeklere 
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400 IU/gün ücretsiz D vitamini desteği yapılmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 

2005; Türkiye Beslenme Rehberi (TÜBER), 2022). 

Sütün bileşeninde bulunan İmmünglobulinler, oligosakkaritler, 

laktoferrin, glikozaminglikanlar, lizozim gibi bileşenler antiviral ve 

antibakteriyel özellik göstermektedir (Morrin ve ark., 2021). Bu özelliklerinin 

yanı sıra yukarıda da bahsedildiği gibi anne sütü ile beslenme birçok kronik 

hastalığın önlenmesinde de etkilidir. 

4. Bebek Beslenmesi 

Bebeklerin beslenmesi doğumu takiben 1-2 saat içerisinde başlamalı 

ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme sağlanmalıdır. Emzirme 6 aydan 

sonra ek gıdalarla beraber 2 yıl hatta daha uzun sürelere kadar devam 

ettirilebilir. Emzirmenin çocuk için yaşamın ilk saatinde başlaması ne kadar 

hayati bir öneme sahipse anne için çocuğu ile olan bağı kuvvetlendirdiği için 

ayrı bir öneme sahiptir (WHO, 2021). Anne sütü/emzirmenin bebek ve anneye 

yararları düşünüldüğünde; 

Bebek için yararları akut ve kronik hastalıklara yakalanma riskini 

azaltması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, büyüme-gelişme ve psikolojik 

yönden yararları olarak sıralanabilir (Tablo 3.) (Samur, 2008). 

Tablo 3. Anne Sütünün bebek için Yararları 

SAĞLIK 

Alt solunum yolu enfeksiyonları İnsuline bağımlı diyabet 

Alt solunum yolu enfeksiyonları İshal 

Otitis media (orta kulak iltihabı) Lenfomalar 

Bakteriyel menenjit Obezite 

İdrar yolu enfeksiyonları Crohn’s hastalığı 

Nekrotizan enterokolit Ülseratif kolit 

Allerjik hastalıklar Kronik gastroentestinal hastalıklar 

Ani bebek ölümü sendromu  

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 

Antikorlar, Ig A Prebiyotik ve probiyotik özellik 

Hücresel immünite, canlı hücreler Enfeksiyonlara karşı koruyuculuk 

Normal floranın oluşmasına yardım Aşıların etkinliğini artırma 

BÜYÜME-GELİŞME & PSİKOLOJİK ETKİLER 

Anne – bebek ilişkisini kuvvetlendirme Çene – diş gelişimi 

Ruhsal, bedensel & zeka gelişimi Doku – organ gelişmesi 
 

Emzirmenin anne için yaralarında ise sağlık ve psikolojik yönden 

etkileri ön plana çıkmaktadır (Samur, 2008). 
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Sağlık yönünden;  

- Göğüs kanseri, over kanseri, rahim kanseri ve meme kanserine 

yakalanma riskini azaltma, 

- Osteoporozisten koruma, 

- Uterusun normale dönmesi,  

- Aşırı kan kaybını önleme dolayısıyla anemiden koruma, 

- Vücut ağırlığı kaybını kolaylaştırır. 
 

Psikolojik yönden; 

- Annelik duygusunun gelişimi, 

- Anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirme, 

- Özgüveni arttırarak süt üretimini arttırma, 

- Doğal sakinleştirici özelliktedir. 

Yenidoğanın 1 saat içinde ilk beslenmesini gerçekleştirmesi önerisine 

karşın emzirme öncesi (prelakteal) besleme önerilmemektedir. Türkiye Nüfus 

Sağlık Araştırması (TNSA) 2018’e göre araştırma tarihinden 2 yıl önce doğan 

çocuklar içerisinde ilk beslenmenin 1 saat içinde yapılması kız çocuklarında 

(%75) erkek çocuklarına (%67) göre emzirmenin erken başlaması kentsel 

bölgelerde (%73) kırsal bölgelere (%67) göre daha yaygın olarak 

belirlenmiştir. Doğumdan sonraki ilk saat içinde emzirme annenin eğitim 

düzeyi ve ailenin refah durumu ile de doğru orantılı olarak yüksek 

bulunmuştur. Önerilen ilk saat beslenmesinin aksine prelakteal besin alımı ise 

emzirilen çocukların %42’sinde gözlenmiştir. (Hacettepe Üniversitesi Nüfus 

Etütleri Enstitüsü, 2019).  

Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2018’e göre sadece anne sütü ile 

beslenilmesi gereken 6 ayda çocukların ortalama %41’i sadece anne sütüyle 

beslenmiştir. Sadece anne sütü ile beslenen çocukların oranı yaş ilerledikçe 

azalmıştır. İlk ay anne sütü ile beslenen çocukların oranı %59 iken 2-3 aylık 

çocuklarda %45, 4-5 aylık çocuklarda ise oran %14’e kadar düşmektedir. 

Çocukların %23’ü ilk 6 ayda anne sütü olmayan diğer sütlerle beslenirken 

%12’sinin ise anne sütü ile birlikte ek besin aldığı tespit edilmiştir (Tablo 4.) 

(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019).  
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Tablo 4. Emzirme durumuna ilişkin bebek ve çocuk besleme göstergeleri 

2 yaş altı çocukların grubu Dağılımı 

6 aya kadar sadece anne sütü % 41 

4-5 ay sadece anne sütü % 14 

Bir yıl devam eden emzirme % 66 

Ek besine başlama (6-8 ay) % 85 

İki yıl devam eden emzirme % 34 

Yaşa uygun emzirme (0-23 ay) % 53 

Anne sütü ağırlıklı beslenme (0-5 ay) % 58 

Anne sütü ile birlikte başka sütlerle beslenme (0-

5 ay) 

% 28 

Biberonla besleme % 53 

Yapılan TNSA araştırmalarında (1993 - 2018) göre sadece anne sütü 

alan bebeklerin ortanca emzirme süresi oranı %0.5’ten %1.8’e kadar 

yükselmişken emzirilen çocukların ortanca emzirme süresi %12’den %17’ye 

yükselmiştir. Bu verilere 3 yaşından küçük çocuklar dahil edilmiştir (Tablo 5.) 

(Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2019). 

Tablo 5. TNSA verilerine göre ortanca emzirme süresinin değişimi (< 3 yaş) 

TNSA çalışma yılları Emzirilen Sadece Anne Sütü 

1993 12 0.5 

1998 12 0.4 

2003 14 0.7 

2008 16 1.8 

2013 17 1.2 

2018 17 1.8 

 

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Dünya Sağlık Örgütü’ nün 

önerdiği ve yürütülen programa göre “bebeklerin doğumdan hemen sonra 

emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra 

uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam 

ettirilmesi”  ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel 

amacıyla 2011 yılında temelini attığı Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu 
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Sağlık Kuruluşları Programını Başlatmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı genel Müdürlüğü, 2011). Bu program çerçevesinde başarılı emzirmede 

10 adım belirlenmiş ve bu kriterleri sağlayan hastanelere ilgili unvan 

tanınmıştır. Bu programın başlatılmasında Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları 

önemli bir temel taşlardan birini oluşturmuştur. Program çerçevesinde anne 

sütü alım süresinin uzatılması ve ilk 6 ay sadece anne sütü tüketiminin teşviki 

ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda kriterleri oluşturan 10 adımın içinde; 

- Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda 

bilgilendirilir. 

- Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas 

kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye başlaması ve temasın 

kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur. 

- Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan 

güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek sunulur. 

- Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yeni doğana anne sütünden 

başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez. 

- Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı 

odada kalmaları sağlanır. 

- Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve 

bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek olunur. 

- Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere 

danışmanlık hizmeti verilir. 

- Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve 

bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları merkezlerle ilgili 

bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır. 

maddeleri yer almaktadır(T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı genel 

Müdürlüğü, 2011). 

5. Anne Sütü ve Sağlık (Hastalık İlişkisi) 

Malnutrisyon 

Çocuklarda malnutrisyonun tedavisi ve önlenmesi dünya 

genelinde önemli bir önceliktir. Yetersiz beslenmenin önlenmesi 

gerekmektedir çünkü bu durum besinsel eksikliklere, yetersiz immün 

fonksiyonlara ve gelişmemiş fiziksel – zihinsel faktörlerle ilişkilidir 

(Popkin ve ark., 2020).  

Malnutrisyon sadece yetersiz veya fazla beslenme ile alakalı 

değildir. Aynı zamanda çevresel faktörler,  genetik, erken bakteriyel 
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maruziyetlerde malnutrisyona etki edebilmektedir (Şekil 1.) (Stiemsma ve 

Michels, 2018). 

 
Şekil 1. Erken Yaşam Mikrobiyal Maruziyetleri, Beslenme Gastrointestinal 

Mikrobiyomları ve Yetersiz Beslenme Arasındaki İlişkiler [(McGuire ve McGuire, 

2021)’den adapte edilmiştir.)] 

Gastrointestinal sistem rahatsızlıkları ve Nekrotizan Enterokolit 

Uzun zaman boyunca çocukların steril bir gastorintestinal yolak ile 

doğduklarından bahsedilirdi ancak son zamanlarda çocukların gastorintestinal 

sisteminindeki kolonizasyonu uterusta başladığı yönünde çalışmalar 

yapılmıştır (Collado ve ark., 2019).  

Nekrotizan enterokolit (NEK), İntestinal disbiyoza karşı geliştirilen 

inflamatuar hastalığı ifade eder. Bu hastalığın görülme durumu zamanında 

doğan çocuklarda çok düşüktür (~ %10). Normal vücut doğum ağırlığı ve 

zamanında doğan çocuklar bu konuda daha avantajlıdır (Yee ve ark., 2012). 

Bebek NEK hastalarının NEK olmayanlarla karşılaştırılması sonucu 

bağırsağın bakteriyel disbiyozu ile kuvvetli ilişkilere rastlanmıştır. Bunun 

yanı sıra erken dönemde antibiyotik ve proton pompa inhibitörlerine 

maruziyet de aynı şekilde NEK hastalığına yol açabilir (Cotten ve ark., 2009; 

Mai ve ark., 2011; Singh ve ark., 1994). 

Anne sütünün içerdiği immünglobulin (IgA), büyüme faktörü ve 

prebiyotik özelliklerinden dolayı bağırsak kolonizasyonuna olan katkısı göz 

ardı edilememelidir. Böylece disbiyoz, İntestinal bariyer disfonksiyonu ve 

NEK oluşma riskini azaltıcı etki göstermektedir (Nolan ve ark., 2019). Anne 



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 52 

 

 

sütü oligosakkaritleri prebiyotik içeriğe sahiptir. Son zamanlarda bazı infant 

Formulalarına da eklenerek anne sütü almayan bebeklerin bu dezavantajı 

yaşamamaları hedeflenmektedir (Vandenplas ve ark., 2018).  

Anne sütünün oligosakkarit içeriği ve immunglobulin içeriğinden 

kaynaklı olarak bağırsak sağlığını ve mikrobiyotasını olumlu yönde etkilediği 

açık bir şekilde görülmektedir. Dolayısıyla önerildiği gibi ilk 6 ay anne sütü 

kullanımı ve kullanımın 2 yıla kadar uzatılması çocuğun yeterli ve dengeli 

beslenmesinin yanında bağırsak sağlığına da etki edecektir. 

Laktoz intoleransı ve anne sütü 

Laktozun anne sütünün temel karbonhidratı olduğu, glikoz ve 

galaktozun sindirim ürünleri olduğundan daha önce bahsedilmişti. Laktozun 

sindirilmesi için en temel enzim laktazdır. Laktaz enzimi doğumla beraber üst 

düzeydedir ve bebek sütten kesilene kadar yüksek oranda bulunmaya devam 

eder. Bebek sütten kesildikten sonra miktarında düşüş görülür ve yetişkinlik 

boyunca beslenme alışkanlıklarına da bağlı olarak büyük değişiklik göstermez 

(Toca ve ark., 2022).  

Gastrointestinal sistemdeki en temel sorunlardan biri olan laktoz 

intoleransı laktaz enziminin yokluğundan kaynaklanmadır. Laktoz intoleransı 

için 3 tip olarak ayrılmıştır. Konjenital laktaz eksikliği, nadir görülen 

doğuştan gelen metabolik bir hastalıktır. Laktaz eksikliği doğumdan itibaren 

bulunur ve yaşam boyu devam eder. Sebep olarak laktaz geninin eksikliği 

belirtilmiştir. Finlandiya’da özellikle fazlaca görülmektedir . Primer laktaz 

eksikliği en sık rastlanan tiptir ve laktaz enzimi üretimi 2 yaşına kadar bulunur 

ancak yaş ilerledikçe üretimde azalma dolayısyla intolerasyon gelişimi 

gözlenir. Sekonder laktaz eksikliği, genellikle altta yatan başka bir 

patofizyolojik durumdan kaynaklanmaktadır. Çeşitli enfeksiyonlar sonucu 

laktaz üretiminde aksaklıklar yaşanması durumudur (Campbell ve ark., 2005; 

Gaskin ve İlich, 2009). Laktoz intoleransı yaşayan çocuklarda süt veya 

herhangi bir ürünü tüketildiğinde mide bulantısı, kusma, abdominal 

rahatsızlık, kramplar, şişkinlik, diyare ve karın ağrısı şikayetleri başlar 

(Hutyra ve İwańczak, 2009). Laktoz intoleransı durumunda en etkili tespit 

yöntemi jejunum bölgesinden yapılan biyopsidir. Ancak yapılamadığı 

durumlarda beslenmede laktoz içeren besinler çıkarılarak eliminasyon 

yöntemi ile tespit edilebilmektedir (Temizel, 2016).  

Laktoz, anne sütündeki temel enerji kaynağıdır ve farklı 

oligosakkaritler, glikoproteinler ve glikolipitler gibi makromoleküllerin 

sentezlenmesi için gereklidir. Ayrıca sindirildiğinde glikoz ve galaktoza 
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dönüştüğü ve glikoz da bağırsaklardan su ve sodyum ile birlikte emildiği için 

bebeklerde vücudun su ihtiyacını karşılamak için de önemli bir besin ögesi 

halini almaktadır (Toca ve ark., 2022). Ayrıca yapılan hayvan çalışmalarından 

yola çıkarak ortaya konulan bir hipoteze göre kalsiyum emilimini de arttırıcı 

özellik göstermekte olduğudur. Burada ortaya atlan mekanizma laktoz 

sindirilirken pH düşer ve ortam kalsiyum sindirmi için uygun hale gelir 

şeklindedir (EFSA, 2011). Konjenital ve primer laktaz eksikliğinde 

beslenmede laktoz içeren besinlerin beslenmeden çıkarılması uygulaması 

yapılırken az da olsa enzim sentezi bulunan sekonder ve primer laktaz 

eksikliği durumlarında laktozsuz süt, laktoz içeriği düşük yoğurt 

tüketilebilmektedir. Ancak beslenme tedavisinde en etkili yöntem laktoz 

içeren besinleri beslenmeden tamamen çıkarmaktır (Yıldırım ve Özen, 2017). 

Laktaz eksikliği yaşayan bireylerde bebeklikten itibaren laktozun getirdiği 

birçok sağlık yararından faydalanılamaması ile büyüme ve gelişme açısından 

sayısız dezavantajının kaçınılmaz durumuyla karşı karşıya kalınması söz 

konusudur. 

Kemik sağlığı ve anne sütü 

Bebeklerde kalsiyum ve D vitamini raşitizmden korunmak için çok 

önemlidir. Anne sütünün D vitamini içeriğinin düşük olduğu daha önceki 

bölümlerde belirtilmişti. Yapılan çalışmalarda D vitamin düzeyleri düşük olan 

annelerin sütlerinde daha düşük D vitamini içeriği gözlenmiştir (Dawodu ve 

ark., 2003).  

Çocuklara raşitizm bulguları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

- Apati, kas zayıflığı, kas krampları, büyüme geriliği, boy kısalığı. 

- İskelet ağrısı ve şişmiş eklemler. 

- Kas hipotonisi nedeniyle çıkıntılı karın. 

- Genişletilmiş dikişler, bıngıldakların geç kapanması ve başın öne 

doğru kabarması. 

- Craniotabes (kafatası kemiklerinin yumuşaması). 

- Gecikmiş diş patlaması ve zayıf mineralize dişler. 

- Alt ekstremitelerin, özellikle femur ve kaval kemiğinin bükülme 

deformitesi. 

- Raşitik tespih (kostokondral bileşkelerde kaburga başının büyümesi 

ve belirginleşmesi). 

- Harrison oluğu (alt nervürlerin girintisi). 

- Öne doğru itilen göğüs kemiği (güvercin sandığı). 
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- Patolojik kırıklar. 

- Skolyoz veya kifoz (Do, 2022) 
 

D vitamini kalsiyumun emilimini arttırıcı etki göstermektedir. 

Kalsiyum insan vbücudundaki en baskın mineraldir. Normal döngüde 

kemiklerden çekilen kalsiyum kadar kemiklere kalsiyum akışı sağlanmaktadır. 

Bu akış sağlanırken en büyük etken besinsel kalsiyum alımıdır. Bebeklerin ilk 

6 ay sadece anne sütü ile beslendikleri göz önüne alındığında da anneden 

sağlanan kalsiyum büyük önem taşımaktadır. Metabolik süreçte D vitamini 

bağırsaklardan kalsiyum emilimini arttırıcı etki gösterdiğinden dolayı 

eksikliği kalsiyum emilimini de etkileyecektir. D vitamini bu etkisini 

paratiroid hormon sekresyonunu baskılayarak gösterdiği için ayrıca vücutta 

pozitif yönde minerilizasyon sağlayarak kemik dokunun gelişmesine de 

katkıda bulunmaktadır (Bae ve Kratzsch, 2018). 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bebek beslenmesinde anne sütü hayati bir öneme sahiptir. Özellikle 

yaşamın ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenilmesi anne sütünün önemini 

kat kat arttırmaktadır. Anne sütü bileşiminde bulunan laktoz, oligosakkaritler, 

demir, kalsiyum başta olmak üzere her bir besin ögesinin bebeğin ilerleyen 

yaşantısına ayrı ayrı önemi bulunmaktadır. Eksiklikler sonucunda kemik 

erimesinden gastrointestinal sistem sorunlarına kadar birçok sağlık sorunu 

yaşanmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde de bütün dünyada olduğu gibi çeşitli 

politikalar geliştirilmektedir. Bu politikaların gebelik sürecinde hatta daha 

erken başlaması bebeklerin dolayısıyla toplumun sağlığına verilen öneminin 

ne derece ön planda olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak, anne sütü bir bireyin yaşamını etkileyen bir besindir. 

Bileşimini etkileyen her faktör bebeğin beslenmesini doğrudan etkilemektedir. 

Bu doğrudan etki büyüme ve gelişmeyi etkilediği kadar sağlıklı bir toplumun 

da temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla gebelik ve emziklik dönemindeki 

halk sağlığı politikalarının uygulandığı bir süreçle birlikte ilk 6 ay sadece 

anne sütü ile beslenme çocuğun potansiyel sağlık sorunlarının önüne geçmek 

için avantaj sağlayacaktır. 
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GİRİŞ 

Hayvansal üretim, hava, su ve toprak sistemlerindeki organik ve 

inorganik kirleticilere katkıda bulunarak çevresel etkiye olan önemini ortaya 

çıkarır. Bu kirleticiler, hayvan barınaklarında başlar, gübre depolama, arıtma 

ve arazi uygulaması yoluyla etkileri devam eder. Endüstrinin daha fazla 

çeşitlenmesi ve genişlemesi beklenirken, hayvansal üretimdeki birçok 

çevresel soruna karşı halen uygulanabilir maliyette, sürdürülebilir çözümler 

bulunamamıştır (Graves ve ark., 2022). Küresel çapta, üretim-ulaşım-işleme 

zinciri dahil olmak üzere hayvancılık faaliyetleri toplamda, yılda 7,1 cigaton 

CO2 eşdeğeri ve sera gazı (SG) emisyonlarının %14,5'ine katkıda bulunur. Bu 

oranın %30'u süt sığırcılık üretimine atfedilmektedir (Gerber ve ark., 2013).  

Biyolojik süreçlerden geçen bu emisyonlar başlıca olarak metan 

(CH4), nitröz oksit (N2O) ve  karbondioksit (CO2) gazlarını üretirler. 

Karbondioksitten daha yüksek ısınma potansiyeline sahip olan metan gazı, 

hayvansal üretimin sonucunda oluşur (enterik fermantasyon ve gübre 

yönetimi), N2O üretimi ise azotlu gübreleme ve çiftlik gübrelerinden 

kaynaklanarak meydana gelmektedir. Tarım sektöründen gelen bu iki gazın 

%84’ü hayvansal üretimden gelmektedir. Ayrıca, tarım sektörü tarafından 

yakılan fosil yakıtlarıyla ilişkili CO2 emisyonları, toplam emisyonun sadece 

%8'ini temsil etmektedir (AWAC, 2014). 

Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bu konu dünya genelinde 

çok önemli bir kategoride yer alarak gündemde bulunmaktadır. Bu nedenle, 

özellike Avrupa ülkelerinde SG salınımlarını azaltılmaya yönelik girişimler 

gerçekleşmiştir. BM tarafından sıfır emisyon ve karbon ayak izi gibi iklim 

hareketleri ve farkındalık sloganları kullanılmıştır. Tarım sektöründe emisyon 

azaltma önlemlerinin uygulanması, üretim uygulamaları ve ilgili çevresel 

değerlendirmeler hakkında iyi bir bilgi birikiminin olması anlamına gelir 

(Mathot ve ark., 2014). Ayrıca, tüm üretim sistemini göz önünde 

bulundurmak ve uygulanacak olan SG emisyonlarının ölçüm yöntemlerini iyi 

seçmek esastır. Bu yöntemler arasında, bir üretim sisteminde ürün birimi 

başına çevresel etkinin kesin olarak değerlendirilmesini sağlayan standart bir 

yöntem olan (ISO 14040, 2006) hayat boyu envanter safhası analizine sahibiz. 

Sera etkisine sahip gazlar ve emisyon kaynakları  

Gezegenimizin doğal sera etkisi, ortalama atmosferik sıcaklığı 

15°C'de tutmayı sağlar. Sera etkisinin yokluğunda sıcaklık, yaşamı imkansız 

kılan -18°C'ye düşer (IPCC, 2007). Ancak sanayi devriminin bir sonucu 

olarak diğer bir deyişle, insan faaliyetleri sera gazı üretimini artırarak 
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atmosferin ısınmasına ve iklimin değişmesine neden olmuştur. Sera etkisine 

sahip gazlar; CO2, CH4 ve N2O’dir. Atmosferdeki sera gazları kinetik ve 

potansiyel enerjiye dönüştürülen kızılötesi radyasyonu (ısı) emer. Bu 

moleküller daha sonra ısıyı kızılötesi radyasyon olarak atmosfere geri 

yayarlar. Bu kızılötesi radyasyonun bir kısmı diğer sera gazları tarafından 

emilir ve bir kısmı da dünya yüzeyinde emilir ve absorpsiyon, dönüşüm ve 

emisyon döngüleri tekrarlanır. Aslında bu süreç, dünyanın yüzeyini sera 

gazları olmadan, olması gerekenden daha sıcak tutarak uzaya ısı kaybını 

yavaşlatır (Anonim, 2022).  

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları 

Ulaşım ve sanayi için fosil enerji kaynaklarının yanmasından ve aynı 

zamanda tarımsal faaliyetlerde arazi kullanımındaki değişimin bir sonucu 

olarak ortaya  CO2 çıkar. Şekil 1‘de görüldüğü üzere, sanayi ve ulaşım 

sektörünün devamlılığı için fosil enerji kaynakları kaçınılmazdır. Diğer 

taraftan, günümüzde yaygınlaşan elektrikli araçlar ve tarım makinaları 

tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik enerjisiyle değil, 

yine büyük oranda geleneksel yöntemle üretilen enerjiden güç almaktadır. 

Tarım sektöründen kullanılan inorganik gübre ve gübreleme işlemeleri 

sonucunda ise N2O gazı meydana gelir. 

 

Şekil 1. Sanayi ve ulaşım sektörünün atmosfere yaydığı CO2 

Akışkan bir gaz olan CH4, 20 yıllık bir zaman ölçeğinde birim kütle 

başına CO2 82 kat daha etkili ve 100 yıllık bir zaman diliminde 28 kat daha 

fazla küresel ısınma potansiyeline sahip güçlü bir sera gazıdır (Edenhofer, 

2015). Metan, esas olarak hayvansal atıkların ve ruminant hayvanlar 

tarafından yemlerin  sindirim organlarında fermantasyonu sonucu ortaya 

çıkar.  
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Süt üretim endüstrisi sürdürülebilirliliği sağlamak için uygulanan 

tarımsal iş ve uygulamalardan, salınan CH4, CO2 ve N2O gibi sera gazı 

emisyonları dahil olmak üzere çevresel bir etkisi yaratmaktadır (Naranjo ve 

ark., 2020). Süt ürünlerinden kaynaklanan SG emisyonunu azaltmak için 

geliştirilmiş birkaç azaltma stratejisi bulunmaktadır, ancak bunlardan çoğunun 

uygulanması çok zorlayıcıdır (Hristov ve ark., 2013).  

Metan üretimini azaltıya yönelik küresel farkındalıklar dikkate 

alındığında, çok sayıda azaltma stratejisi üzerinde çalışılmıştır. Bunlar 

arasında rasyon formülasyonu, hayvan ıslahı, aşılar, bromoform içeren deniz 

yosunları, kimyasal inhibitörler ve diğer stratejiler yer alır. (Yu ve ark., 2021; 

Roque ve ark; 2021). Bu stratejilere örnek olarak son dönemlerde, sonuçları 

kayda değer olan enterik CH4 emisyonlarını azaltmak için, çeşitli yem katkı 

maddeleri kullanılarak araştırmalar geliştirilmiştir. Bu katkı maddeleri, enterik 

CH4 emisyonlarını önemli ölçüde asaltan, en çok üzerinde çalışılan yem katkı 

maddeleri 3-nitroksipropanol (3NOP) ve nitrattır (Guyader ve ark., 2015). 

Hayvan beslemede alanında ürün geliştiren bir Avrupa firması 3NOP’u 

Bovaer adıyla tanıtmıştır, 3NOP rumende CH4 oluşturan adımı katalize eden 

enzim olan Metil-koenzim M redüktazı inhibe eden sentetik bir bileşiktir 

(Duin ve ark., 2016). Dijkstra ve ark., (2018) 3NOP'nin anti-metanojenik 

etkilerini değerlendirmek üzere bir meta-analiz çalışması yapmış ve ortalama 

CH4 üretiminin %32,5 (g/gün) ve CH4 veriminin %29,3 (g/KM alımı) azaldığı 

sonucuna varmıştır. Ayrıca, bazı araştırmacılar, 3NOP'un etkinliğinin dozla 

pozitif yönlü ilişkili olduğunu, ancak diyetteki rasyonda artan nötr deterjan lifi 

(NDF) içeriği nedeniyle bu ilişkinin bozulduğunu bildirmişlerdir.  

Tam donanımlı bir süt çiftliğinin SG üretim aşamaları Şekil 2’de 

verilmiştir. Bir süt üretim çiftliğinin girdileri: enerji, su, pestisitler ve 

inorganik gübreden oluşurken, çıktılar ise: süt üretimi ve işlenmiş hayvan 

gübresidir. Bu çiftlikte yapılan her uygulama (yem üretimi, nakliye, gübre 

yönetimi) atmosfere sera gazlarının yayılmasına neden olmaktadır. 
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Şekil 2. Tam kapasiteli bir süt çiftliğine ait yaşam döngüsü sınırları (Feng ve 

Kebreab, 2020) 

Enterik (Bağırsak-iç) salınımın sera gazlarına katkısı 

Tarım kaynaklı SG’nın önemli bir kısmı hayvansal üretim faaliyetleri 

sonucu gerçekleşir. Hayvansal üretim faaliyetleri içerisinde de bu oran en 

fazla büyükbaş hayvanların rumen fermantasyon işlemi esnasında 

gerçekleşmektedir. Küresel çapta insanlığa sağlanan proteinin %51 

ruminantlar tarafından gerçekleştirilir. Bu proteinin %67’si besi, %33’ü ise 

süt sektörünce karşılanmaktadır (FAO, 2016). Sindirim sisteminde 

karbonhidratların fermantasyonu, yalnızca CO2 üreten oksidatif 

katabolizmasının aksine, CO2 ile birlikte CH4 üretimi ile de sonuçlanır. 

Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların fermantasyon sonucunda ürettiği toplam 

enterik CH4 salınım miktarı (%56), monogastritlerden çok daha fazladır 

(Dolle ve ark., 2011). 

Rumen fermantasyonu esnasında, uçucu yağ asitleri (propiyonat ve 

bütirat), CO2, H2 ve asetat oluşmaktadır. CH4, rumende metanojenik archaea 

tarafından karbonhidratların anaerobik metabolizmasında salınan hidrojenden 

üretilir (Morgavi ve ark., 2011). Metan üretimi ayrıca H2 konsantrasyonunu 

belirleyen iki önemli faktöre, metanojenik popülasyonun aktivitesine ve 

rumendeki fermantasyonun termodinamiğine de bağlıdır (Janssen, 2010). 

Asetat ve bütirat üretimi ile sonuçlanan fermantasyon yollarına H2 salınımı 

eşlik eder, propiyonat sentezi ise bir H2 tüketim yoludur, bu da işkembedeki 

metan üretimi ile asetat/propiyonat oranı arasındaki pozitif ilişkiyi açıklar. 

(Sauvant ve Giger-Reverdin, 2009). 
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Bu gaz Şekil 3’de görüldüğü üzere, fermantasyon yan ürünü CH4’ün 

yaklaşık %95’i geğirmeyle ağızdan, geriye kalan yaklaşık %5’lik kısmı ise yel 

çıkarma ve dışkı yoluyla atmosfere elimine edilmektedir. 

 

Şekil 3. Rumende fermantasyon olayı ve üretilen yan ürünlerin salınımı 

Metan fermantasyon işleminin doğal bir ürünü olmasına rağmen, 

üretimi hayvansal ürünün potansiyel enerjisinden ortalama %12-18 civarında 

bir kayıp anlamına gelmektedir. Ancak CH4 üretimi, yem maddesine ve 

hayvana (ırk, ağırlık, fizyolojik durum, performans düzeyi, alınan yemin 

kalitesi) bağlı olarak değişkenlik gösterir (Hacala, 2004). Bir süt üretim 

çiftliğinde, CH4'ün toplam SG emisyonuna katkısının %80'i, hayvan 

gübresinin fermantasyonu gibi diğer kaynaklarda dahil olmak üzere enterik 

salınım kaynaklıdır (Gill ve ark. ., 2010). Hangi üretim sektörünün SG 

salınımda ne kadar etkili olduğunu, ülkelere ve beslenme kültürlerine göre 

farklılık göstermektedir. Örneğin; Fransa’da hayvancılık kaynaklı 

emisyonların yıllık toplam %58'ini süt çiftlikleri (inek, boğa) oluşturmaktadır. 

Koyun, keçi, at ve domuz gibi diğer hayvanların katkıda bulunduğu salınım 

miktarı süt çiftliklerine atfedilen orandan daha düşüktür (Vermorel ve ark., 

2008).  

Metan üretiminde hayvanın tükettiği yem bileşimi büyük bir etkiye 

sahiptir. Yüksek lifli yemlerden elde edilen karbonhidratlar yalnızca CH4 
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emisyonuna neden olan rumen fermantasyonu ile kullanılabilirken, konsantre 

yemlerden ve meralardan elde edilen daneler gibi düşük lifli yemler, hem 

rumen hem de rumende fermantasyon yoluyla ve bağırsakta potansiyel 

enzimatik olarak sindirilebilen yapısal olmayan karbonhidratlar bakımından 

daha zengindirler (Dumortier ve ark., 2013). 

Hayvan gübresi ve depolanmasının sera gazlarına katkısı 

Küresel çapta atmosferdeki SG’na katkıda bulunan CH4 üretiminde 

sadece hayvanın sindirim sisteminde ki fermantasyon dikkate alınmaz, aynı 

zamanda sindirime aşamalarının sonucunda meydana gelen son ürün gübre ve 

sonrasında bu gübrenin depolanması, yönetilmesi gibi aşamalarında da 

(organik gübre olarak kullanıldığında) CH4 üretimi gerçekleşir. Şekil 4’de 

verildiği üzere bir süt üretim çiftliğindeki gübrenin işlenmeden once barınakta 

gübre sıyırıcı sistemler vasıtasıyla toplama kanallarına taşındığı ve daha sonra 

kurulu olan sistemde sulandırılarak gübre çukurlarına depo edildiği 

görülmektedir. Anaeorobik bir ortamda gübrenin ayrışması sonucu biyogaz 

olarak bilinen bir gaz karışımı (CH4 ve CO2) meydana çıkar. Bu işleme 

anaerobik çürütme işlemi denir, gübre yapısının mikroorganizmalar tarafından 

ayrıştırılması gazlar oluşur.  Biyogazın çoğunlukla CH4 (%50–75) ve CO2 

(%25–50), az miktarda diğer gazlar ve fermantasyonun gerçekleşmesinde 

kullanılan sudan dolayı ortaya çıkan su buharından oluşur (Işık ve Yavuz, 

2022). Gelişmiş çiftlik sistemlerinin kurulu olduğu bu yerlerde ortaya çıkan 

gübre tarımda organik gübre , biyogaz ise çiftliğin ısı işlerinde kullanılır. 

 

Şekil 4. Gübre sıyırıcı ve gübre depolama alanı 

Hayvansal üretimin sera gazı emisyonuna katkısı 

Doğal olarak tüm üretim döngüleri boyunca, hayvanlar doğrudan ve 

dolaylı olarak N2O, CH4 ve CO2 olmak üzere atmosfere üç ana SG’nı salar. 

Bunlar doğrudan emisyonlarını nakliye, mikrobiyal sindirim ve gübre 
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depolama esnasında gerçekleştirirler. Dolaylı yönden gerçekleşen 

emisyonlarını da hayvansal üretim için kullanılan girdilerin miktarına ve 

kalitesine (yem türü: konsantre/kaba yem) bağlı olmak üzere doğaya 

bırakırlar.  

Dünya çiftlik hayvanlarının 1990-1999, 2000-2009 ve 2010-2018 

yılları arasında çiftlik hayvanlarının sayısal verilerine ait grafikler 

özetlenmiştir (Şekil 5). Bu verilerden yola çıkarak, 2018 yılında dünya 

genelinde yaklaşık 1.9 milyar standart birimden, 965 milyonunu sığır, 242 

milyonunu domuz, 237 milyonunu kanatlı ve 226 milyonunu da küçükbaş 

(koyun-keçi) hayvanlar oluşturmaktadır. Bu 28 yıllık süre zarfında, sığır, 

bizon, koyun, keçi ve domuz sayısı yaklaşık %16 artarken, kanatlı sayısı iki 

katına yükselmiştir (FAOSTAT, 2018). Dünya Bankası verilerine göre insan 

nüfusu; 1990 yılında 5,28 milyar/kişi, 2018 yılına ise 7,60 milyar/kişiye 

ulaşmıştır. Her geçen gün kullanılmaya başlanan yüksek teknolojik cihazlar, 

Tarım 4.0 gibi yenilikler ve konvansiyonel tarım uygulamaları sayesinde 

insanlığın protein, vitamin ve mineral ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır. 

 

Şekil 5. Dünya çiftlik hayvanlarının periyodik dönemlere ait sayıları (FAOSTAT, 

2018) 

Enterik fermantasyon, tarımdan kaynaklanan küresel sera gazı 

emisyonlarına yaklaşık %32-40 oranında katkıda bulunmaktadır ve enterik 

emisyonların %90'ından fazlası inek ve mandalardan kaynaklanmaktadır 

(FAOSTAT, 2018). Sera gazlarından her birinin Avrupa ve Dünya çapında süt 

yetiştiriciliğinden kaynaklanan toplam emisyonlara katkısı Şekil 6’da 

verilmiştir. Bu verilerin ışığında, ruminantların CO2'den çok daha fazla N2O 
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ve CH4 ürettikleri ve bunların toplam salınan gazlara katkısı sadece %3-4 

civarında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, Avrupa'da CH4 üretimi 

ruminant hayvanlara atfedilen toplam emisyonların %68'ini temsil ettiği 

anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 6. Dünya ve Avrupa’da süt çiftlikleri kaynaklı toplam sera gazı oranları 

(FAOSTAT, 2010; EEA, 2010) 

Özellikle gelişmiş ülkelerde süt üretimindeki önemli büyüme ve 

tüketici talebindeki artış nedeniyle süt sektöründen kaynaklanan SG 

emisyonlarının 2005 ile 2015 yılları arasında yaklaşık %18 arttığı 

bildirilmiştir. Dünya nüfusunun yaklaşık 80'i her gün süt veya süt ürünlerini 

tüketmektedir. Uluslararası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü raporuna göre 

1993'ten 2020'ye kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde süt tüketiminde 

sırasıyla %0,2 ve %3,3 artış görülmektedir. Süt üretimindeki artış gelişmiş 

ülkelerde %0,4, gelişmekte olan ülkelerde %3,2 bildirilmiştir (Delgado ve 

ark., 2020). BM'ye göre, dünya nüfusunun 2030'da 7,6-8,6 milyar, 2050'de 9,8 

milyar ve 2100'de 11,2 milyarı aşacağı tahmin edilmektedir. Bu beklentiler 

ışığında, hayvansal kaynaklı kalori talebinin 2050'ye kadar iki katına çıkması 

beklenmektedir (BM, 2015). 

Türkiye nüfusu 2022 yılı itibariyle yaklaşık 85 milyon kişiye 

dayanmıştır, 2030 ve 2053 tarım ve hayvancılık politikalarında nüfusun 

tarımsal gıda ve hayvansal ürün ihtiyaçlarını karşılayabilecek adımlar 

güncellenerek atılmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığına ait son 5 yıllık sayısal 

ve oransal verileri Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir (TÜİK, 2022). Manda 

sayısının stabil olduğu, inek sayısının sürekli artış eğiliminde, toplam sığır 
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sayısında ise 2021 yılı hariç sürekli artış eğilimde olduğu anlaşılmaktadır. 

Ancak, toplam sığır sayısının 2021 yılında bir önceki yıla göre azalma 

eğiliminde olması, kişi başı et tüketim miktarının artmasından kaynaklandığı 

söylenebilir. Süt inek sayısında 2020 ve 2021 yılları arasında önceki yıllar 

kadar artış söz konusu değildir. Bu durum, Covid-19 pandemi döneminde 

alınan tedbirlerde diğer tüm sektörler gibi süt üretim çiftliklerini etkilediğini 

söyleyebiliriz. 

 

Şekil 7. Türkiye büyükbaş hayvan varlığının yıllara göre değişimi (TÜİK, 2022) 

 

Şekil 8. Türkiye büyükbaş hayvan varlığının yıllara göre oransal karşılaştırılması 

(TÜİK, 2022) 
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TÜİK (2022) ekim ayı verilerine göre; ticari işletmelerce toplanan süt 

725 bin/ton civarındayken, toplanan inek sütü miktarının 2021 yılına oranla 

%9,6 azalma gerçekleşmiştir. Süt üretimindeki bu azalmanın en önemli 

sebepleri; artan yem fiyatları, işçilik maliyeti, ilaç fiyatı, bakım masrafları ve 

nakliye ücretleri şeklinde sıralanabilir. Basitçe hesaplamak gerekirse, süt 

üretimindeki değişimin, süt üretim çiftliklerinden kaynaklı CH4 üretiminin 

2021 yılına oranla yaklaşık %10 daha az salınıma neden olacağı 

anlaşılmaktadır. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi, büyüme ve gelişme gösterebilmesi 

için vitamin, mineral ve protein bakımından zengin et, süt ve süt ürünlerinin 

tüketmesi hayati öneme sahiptir. Hayvansal protein kaynaklarının yerini 

hiçbir bitkisel kaynağın dolduramayacağı açıktır. Beslenme kültürlerinde 

değişiklikler olsa bile bunun etkisi genele yayıldığı zaman geleneksel olandan 

uzaklaşmak çok zordur. Bilakis, süt ve süt ürünlerinin özellikle doğal olması 

bir diğer tercih sebebidir. Bu nedenle, hayvancılık kaynaklı SG salınımlarını 

azaltmaya yönelik çalışmaların daha fazla yapılması, küresel çapta herkesin 

ulaşabilir ve uygulayabilir düzeye getirilmesi küresel ısınması açısından ve 

hayvansal verimin artması açısından oldukça önemlidir. Çünkü, hayvanın 

tükettiği yemden sağlanan enerjinin yaklaşık %12-15 oranı bu gazların 

oluşumuna harcanmaktadır. Bu nedenle, araştırmacılar bu konu üzerinde 

yoğunlaşmışlardır.  

Son olarak süt sektörü kaynaklı salınımları azaltma stratejileri; (1) 

karbon hapsedilmesi ve ayrıştırılması, (2) verimliliği iyileştirme ve (3) süt 

ürünlerinin üretimini döngüsel biyo-ekonomiye bağlamak gibi önlemlerin 

alınması salınımın azaltılmasına katkıda bulunabilir (FAO; Flysjö ve ark., 

2014). Ayrıca, rumende anaerobik sindirim yoluyla besin geri kazanımı, 

gübrenin besin açısından zengin ürünlere dönüştürülmesi gibi stratejiler, 

sentetik gübrelere alternatif olabilir (Flysjö ve ark., 2014). Bu stratejiler 

ülkelerin tarım ve hayvancılık politikalarına dahil edildiğinde, hayvansal 

üretimin sorumlu olduğu SG’na salınımdaki katkı oranlarında hızlı bir 

düşüşün gerçekleşmesi beklenebilir. Böylece insan beslenme, büyüme ve 

gelişiminde çok önemli olan hayvansal protein kaynaklarının tartışılması veya 

bu ürünlerin yerini hiçbir zaman alamayacak olan alternatif yapay ürünlerin 

geliştirme projeleri sonuçsuz bırakılabilir.  
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1. KEFİR 

1.1. Tanımı ve Tarihçesi 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne göre kefir; 

‘Fermentasyonda, kefir danesine özgü karakteristik mikroorganizmalar olan 

Lactobacillus kefiri, Lactobacillus kefiranofaciens, Lactobacillus 

kefirgranum’dan en az ikisini, laktozu fermente eden mayalardan 

Kluyveromyces marxianus ve etmeyen mayalardan Saccharomyces spp.’yi 

zorunlu olarak içeren bunun yanında Lactobacillus, Leuconostoc, 

Lactococcus, Acetobacter ve benzeri bakteri cinslerine ait türler ile farklı 

maya türlerini de bulundurabilen kefir danelerinin veya starter kültürlerin 

kullanıldığı fermente süt ürününü’ olarak tanımlanır (Anonim, 2022). 

Literatürde ise kefir; doğal kefir danesi içeriğinde bulunan maya, 

laktik asit bakterileri ve asetik asit bakterilerilerinin fermentatif aktivitesi ile 

üretilen, hafif asidik tatta ferahlatıcı özelliği olan fermente bir süt ürünüdür 

(Güzel‐Seydim ve ark., 2005). Kefir diğer fermente süt ürünlerden farklıdır, 

çünkü simbiyotik bir birliktelik içinde yaşayan asetik asit ve laktik asit 

bakterileri ile laktozu fermente eden ve fermente etmeyen mayaların karmaşık 

ve spesifik bir karışımını içeren kefir danelerinden üretilir (Rosa ve ark., 

2017) . 

Terim olarak kefir, tüketildikten sonra “iyi hissetmek” manasına 

gelen Türkçe keyf kelimesinden türemiştir Kefirin kökeni, MÖ 2000 yıllarında 

Kafkasya kabileleri arasında geleneksel olarak nesilden nesile aktarıldığı 

Kafkasya, Tibet veya Moğol dağlarına dayanmaktadır. Kefir içeceği, aslen 

Rusya, Doğu Avrupa ve Güneybatı Asya'da çok tüketilen geleneksel bir 

üründür. Benzersiz duyusal özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki yararlı 

etkileri nedeniyle günümüzde birçok ülkede kefir tüketiminde artış rapor 

edilmektedir (Ötleş ve Çağındı, 2003; Rosa ve ark., 2017). 

1.2.  Kefirin Özellikleri 

1.2.1. Duyusal özellikleri 

Kefirin duyusal karakteri; üretiminde kullanılan starter kültür çeşidi, 

sütün çeşidi (koyun, inek, keçi, vb.), bileşimi, inkübasyon şartları ve üretim 

tekniğine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Kaliteli bir kefir 

homojen, akıcı kıvamda ve parlak bir yapıda olmalıdır. Topaklı ve kumlu yapı 

kusur olarak değerlendirilmektedir. Kefir tüketildiği anda hafif ekşimsi olmalı 

ve maya tadı/aroması hissedilmelidir. Vücudu serinletici ve ferahlatıcı bir etki 

göstermelidir. Depolama süresince kefirde CO2, asitlik ve alkol oranı bir 

miktar artmaktadır. Bu sebeple duyusal özellikleri dikkate alınarak kefir; tatlı, 
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orta sert, sert ve çok sert kefir olarak sınıflandırılmaktadır (Ötleş ve Çağındı, 

2003) (Tablo 1). 

  Tablo 1. Duyusal Özelliklerine Göre Kefirlerin Sınıflandırılması  

  Tatlı % Orta sert % Sert % Çok sert % 

Nem  88,25 88,95 89,45 89 

Süt asitliği  0,85 0,65 0,75 0,9 

Etanol 0,65 0,75 0,85 1,1 

Laktoz 2,75 2,95 2,35 1,7 

Kazein  2,95 2,75 2,95 2,5 

Laktalbum

in 

0,35 2 0,1 0,1 

Yağ  3,3 3,1 2,8 3,3 

Kül  0,8 0,8 0,7 0,6 

 

1.2.2. Kefirin kimyasal yapısı 

Kefirin kimyasal bileşimi kullanılan süttün çeşidi ve bileşimi, 

kullanılan danenin kaynağı ve içeriği, fermantasyon sıcaklığı-süresi ve 

saklama şartlarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Bununla beraber, kefirin 

içeriği literatürde henüz tam olarak belirlenememiştir. Kefir kimyasal 

içeriğinde insan diyeti için elzem olan karbonhidratlar, yağ, protein, mineral 

ve vitamin maddeleri bulundurmaktadır (Tablo 2). Kefir alkol ve organik 

asitler haricinde özellikle B1, B12, K vitamini, folik asit, biotin, magnezyum, 

kalsiyum ve fosfor oldukça açısında zengin bir gıda ürünüdür (Ötleş ve 

Çağındı, 2003). 
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 Tablo 2. Kefirin Kimyasal İçeriği  (Esmek ve Güzeler, 2015) 

Bilesen Değer Birim Bilesen Değer Birim  

Vitaminler   Enerji 65 kcal 

E 110 mg Nem 87,5 ml  

A 60 mg Yağ 3,5 g  

D 90 mg Etanol 0,9 g  

B1 180 mg Laktoz  4 g  

B2 180 mg Kolesterol 13 mg 

C 1 g Süt asitliği  0,8 g  

B6 60 mg Toplam Protein 3,3 g  

B12 0,6 g Mineraller   
Karoten 20 mg Ca 0,12 g 

Niasin 90 mg Mg 0,12 g 

Esansiyel Aminoasitler     Cl 0,1 g 

Sistin+Metionin 120 mg  F 0,15 g 

İzolösin 210 mg  Na 0,15 g 

Lösin  340 mg P 0,1 g 

Valin  220 mg Cu 12 μg 

Treonin  170 mg Zn 0,36 mg 

Tirozin+Fenilalanin  350 mg Mo 5,5 μg 

Lizin  270 mg Mn 5 mg 

Triptofan 50 mg Fe  0,05 mg 

Lösin  340 mg    
Aromatik Bileşikler       
Asetaldehit  

    
Diasetil   

    
Aseton  

    

Ortalama olarak kefirin kimyasal bileşimi % 86 su, % 6 karbonhidrat, 

% 3,5 yağ, % 3 protein % 0,7 kül ve % 0,5 diğer maddelerden oluşmaktadır. 

Kefir, fermantasyon işlemi için kullanılan sütle benzer amino asit profili 

içerir. Fermantasyon esnasında, asit etkisi ve proteoliz sebebiyle proteinler 

kolayca sindirilebilir hale gelir. Serin, alanin, lizin, triptofan, treonin, valin, 

fenilalanin, izolösin ve metiyonin süt ile kıyaslandığında kefirde daha 

yüksektir (Sarkar, 2008). 
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Sütün doğal yapısında bulunan laktoz, fermantasyon esnasında laktik 

aside parçalanır, bu sebeple pH seviyesinde düşme ve pıhtı oluşmasına neden 

olur. Sütte bulunan laktozun yaklaşık olarak % 30'u β-galaktosidaz enzimi ile 

hidrolize edilerek laktozu glikoz ve galaktoza parçalar. Ayrıca kefirde 

bulunan bakteriler glikozu laktik aside dönüştürür. Böylelikle kefir, laktoz 

intoleransı olan kişiler için alternatif bir fermente süt ürünüdür. (Seydim-

Güzel ve ark., 2003) Kefirdeki lipid içeriği (monoasilgliseroller, 

diasilgliseroller ve trigliseroller, NEFA ve steroidler), fermantasyonda 

kullanılan sütün cinsine göre değişebilmektedir. Fermantasyon işlemi boyunca 

artan NEFA miktarı sindirile bilirliğin kolaylaşmasını önemli ölçüde artırır 

(Ötleş ve Çağındı, 2003). Kefir, zengin bir vitamin içeriğine sahiptir. Kefirde 

bulunan vitaminler fermantasyonda kullanılan süt türüne, kalitesine, kefir 

danelerinin içeriğinde var olan mikroorganizmalara ve hazırlanma tekniğine 

bağlı olarak değişmektedir. Kefir kompozisyonunda B1, B2, B6, B12, Karoten, 

Niasin, C, D ve E vitaminleri bulunmaktadır (Liutkevičius ve Šarkinas, 2004). 

Mineraller bakımından kefir Mg, Ca ve P kaynağıdır. Ayrıca kefirde Zn, Mn, 

Cu, Fe, Mo ve Co gibi mineraller maddelerde bulunmaktadır (Ötleş ve 

Çağındı, 2003). Fermantasyon sırasında oluşan diğer ürünler de kefire tat ve 

aroma kazandıran asetik asit, laktik asit, hippurik asit, piruvik asit, butirik asit, 

propiyonik asit, asetaldehittir ve diasetildir (Beshkova ve ark., 2002). 

1.2.3. Kefirin mikrobiyal florası 

Kefirin mikrobiyal bileşimi laktik asit, asetik asit ve mayaların 

beraber bulunduğu simbiyotik bir topluluk olarak kabul edilir ve süt 

kaynağına, yağ içeriğine, kefir tanelerinin kökenine, fermantasyon 

parametrelerine ve diğer faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişmektedir. 

Bu değişkenlikler, kefirde bulunan mikroorganizmaların tanımının tam 

anlamıyla yapılmasını zorlaştırmıştır. Kefir mikrobiyotasını incelemek için 

geleneksel kültüre dayalı yöntemler, kademeli olarak metagenomik 

yöntemlere doğru kaydırmıştır (Farag ve ark., 2020).  

Kefir danesinin mikrobiyal bileşimi, % 65 ila 90 oranında 

Lactobacilliaceae familyasına ait bakterilerden, Lactococcus, Streptococcus, 

Leuconostoc ve Acetobacter cinslerinin üyelerinden oluşmaktadır. Kalan 

kısmı ise mayalar ve asedik asit bakterilerden oluşmaktadır (Bourrie ve ark., 

2016). 
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 Tablo 3. Kefir Danesinden İzole Edilen Bazı Bakteriler (Farnworth, 2005) 

Lactobacillus türleri  
Lactobacillus fermentum Lactobacillus kefirgranum 

Lactobacillus paracasei Lactobacillus delbrueckii 

Lactobacillus kefir Lactobacillus acidophilus  

Lactobacillus parakefir   Lactobacillus helveticus  

Lactobacillus brevis  Lactobacillus fructivorans 

Lactobacillus kefiranofaciens Lactobacillus hilgardii 

Lactobacillus casei  Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus viridescens 

Lactococcus türleri  
Lactococcus lactis subsp. cremoris Lactococcus lactis subsp. lactis 

Enterococcus türleri Acetobacter türleri  

Enterococcus durans Acetobacter pasteurianus 

Diger bakteriler Acetobacter spp. 

Bacillus spp. Leuconostoc spp. 

Bacillus subtilis Leuconostoc türleri  

Micrococcus spp. Leuconostoc mesenteroides  

Escherichia coli Streptococcus türleri  

 Streptococcus thermophilus 

Kefir danesinin içeriğinde bulunan mayaların farklı işlevleri olduğu, 

bir kısım mayaların laktozu parçalama yeteneğine sahipken, diğer bir 

bölümünün de laktozu parçalayamadığı belirtilmektedir. Bununla beraber 

kefirin yapısında bulunan maya türlerinin bir çogu sitrat ve galaktozu 

parçalayabilmektedir (Cheirsilp ve ark., 2003). Wyder (1998), kefir ile ilgili 

literatürlerden topladığı bilgilere göre kefirin yapısında 23 farklı türde maya 

bulunduğunu, en çok tespit edilen maya türlerinin Candida kefir, 

Saccharomyces cerevisiae ve Kluyveromyces marxianus olduğunu 

belirlemiştir. Kefir danesinden izole edilen bazı mayalar Tablo 4’te 

verilmiştir. 

 Tablo 4. Kefir Danesi Yapısında Bulunan Bazı Mayalar (Farnworth, 2005) 

Mayalar  Pichia fermentans 

Saccharomyces cerevisiae Candida inconspicua 

Saccharomyces unisporus Candida tenuis 

Saccharomyces exiguus Candida pseudotropicalis 
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Saccharomyces spp. Candida friedrichii 

Brettanomyces anomalus Candida valida 

Saccharomyces dairensis Candida tannotelerans 

Torulaspora delbrueckii Candida lambica 

Issatchenkia occidentalis  Candida maris 

Saccharomyces turicensis Candida kefir 

Kluyveromyces marxianus Candida holmii 
 

1.3. Kefir Çeşitlerine Göre Sınıflandırılması 

➢ Sade kefir: Üretiminde herhangi bir katkı ilavesi kullanılmamaktadır. 

Genel itibariyle üretiminde % 3 yağ ve en az % 8 kuru madde oranına 

sahip olan süt kullanılmaktadır (Anonim, 2011). 

 

➢ Meyveli kefir: Meyve ilaveli kefir üretiminde farklı çeşitte 

meyvelerden yapılmış soslar kullanılmaktadır. Üretimde Türk Gıda 

Kodeksi’ne uygun yapıda aroma maddeleri kullanılmalıdır. Kefir 

üretiminde katkı maddesi olarak kullanılan meyve sosunun çeşidine 

bağlı olarak kefir çilekli, muzlu vb. ifadelerle isimlendirilmektedir. 

Meyveli ilaveli kefirde tat ve aroma, ilave edilen meyvenin türüne 

göre değişmektedir (Anonim, 2011) (Şekil 1). 

 

➢ Light kefir: Üretimde kullanılacak sütün yağ miktarı, sade kefir 

üretiminden farklı olarak % 1 düşürülecek şekilde standardize 

edilmektedir. Yağ standardizasyonu yapmadan önce süte % 2 

oranında diyet lifi ilave edilmektedir (Anonim, 2011) (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Meyveli Kefir (solda), Light Kefir (sağda) 
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1.4. Kefir Danesinin Özellikleri 
 

Kefir daneleri düzensiz, elastik, jelatinimsi yapıda beyaz veya fildişi renkte, 

0,3 ila 3,5 cm çapında değişken boyutlarda karnabahara benzer bir yapıya 

sahip bir polisakkarittir  (Şekil 2). Genel olarak kefir danesi % 12,1 kül, % 4,4 

yağ, % 45,7 polisakkarit, % 35,3 protein B ve K vitaminleri, triptofan, Ca, P 

ve Mg içermektedir (Güzel‐Seydim ve ark., 2005). Kefir daneleri mayalardan 

ve bakteri oluşmaktadır. Bu mikroorganizmaların çevresini galaktoz ve 

glukozdan oluşan, Lactobacillus kefiranofaciens tarafından sentezlenen, 

polisakkarit yapıda olan kefiran çevrelemektedir (Lopitz-Otsoa ve ark., 2006). 

Şekil 2. Kefir Danesi (Rosa ve ark., 2017) 

Kefir ve Sağlık İlişkisi 

Fermente süt ürünlerinin fonksiyonel özelliklerine ilişkin in vitro ve 

in vivo çalışmalar devam etmekte olup, bu çalışmalar, ürünün karmaşıklığının 

ve ürünün insan sağlığı üzerindeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını 

sağlamaktadır. 

Probiyotikler, insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olan canlı 

mikroorganizmalardır. Önceki çalışmalar, fermente süt ürünlerinin sindirim 

sistemi üzerinde iyileştirici etkisi, kolesterolün düşürülmesi, laktoz 

toleransında iyileşme, bağışıklık fonksiyonlarında düzelme, bağırsak 

semptomlarının kontrolü ve ayrıca antikarsinojenik özellikler gibi etkileri 

olabileceğini göstermiştir. En yaygın yararlı probiyotik mikroorganizmalardan 

bazıları, Bifidobacteria türleri, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Saccharomyces 
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boulardii ve Lactobacillus salivarius olarak tanımlanmıştır (Parvez ve ark., 

2006).  

Parvez ve ark., (2006), ayrıca probiyotik mikroorganizmaların en çok 

fermente süt ürünleri ile birlikte tüketildiğini bildirmiştir. Fermente süt 

ürünlerinden elde edilen biyoaktif peptitler ve proteinlerin lenfosit 

proliferasyonu ve immünoglobulin üretimi üzerindeki uyarıcı etkisi sayesinde 

hipertansiyonun azaltılması ve kalsiyum emiliminin artması gibi önemli sağlık 

yaraları vardır (Möller ve ark., 2008). 

Hipokrat'ın (M.Ö. 400) popüler bir sözü olan "Yiyecekleriniz ilacınız, 

ilacınız yiyecekleriniz olsun" sözü, gıdaların hastalıkları önleme veya tedavi 

etme fikrini vurgulamak için kullanılır. Eski çağlardan beri kefir, gelişmiş 

tıbbi tedavilerin olmadığı zamanlarda kanser, tüberküloz ve gastrointestinal 

rahatsızlıklar dahil olmak üzere birçok hastalığın tedavisi için önerilmiştir. 

Son yıllarda doğal bir içecek olan kefirin biyoaktiviteleri üzerine çok sayıda 

araştırma yapılmıştır. Düşünülen bu sağlık yararları, hem probiyotik 

mikroorganizmaların mevcudiyetine hem de fermantasyon prosedürü 

sırasında elde edilen çok çeşitli biyoaktif bileşiklere atfedilmektedir (Azizi ve 

ark., 2021).  

Günümüzde kefir, anti-hipertansif etkiler de dahil olmak üzere sağlık 

üzerindeki çeşitli yararlı etkilerinin yanı sıra güvenli ve ekonomik bir 

fermente süt ürünü olması nedeniyle bilimsel açıdan dikkat çekmiştir (Ab 

Majid ve ark., 2018). Van Wyk, (2019)’a göre kefirin probiyotik etkisi, kefir 

mikrobiyotasının anti-mikrobiyal metabolitler üretmesidir. Özellikle bağırsak 

mukozasında patojenleri inhibe eden hidrojen peroksit, peptidler 

(bakteriyosinler), etanol, karbondioksit, diasetil ve organik asitlerin (laktik ve 

asetik asitler) varlığı kefire antimikrobiyal aktivite kazandırmaktadır (Van 

Wyk, 2019). 
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Şekil 3. Kefirin Fonksiyonel Özelikleri Üzerine Etkisinin Şematik Gösterimi (Güzel 

Seydim ve ark., 2003) 

1.5.1. Laktoz intoleransı üzerine kefirin etkisi 

Laktoz, süt ve süt ürünlerinde yüksek konsantrasyonlar da 

bulunmaktadır. Laktozun bağırsaktan emilmesi, öncelikle hidrolizini ve 

ardından ince bağırsak mukozasında emilimini gerektirmektedir. Bununla 

birlikte, dünya nüfusunun önemli bir kısmı, bağırsak β-galaktosidazının 

yetersiz aktivitesi nedeniyle laktozun sindiriminde sorunlar görülmektedir. 

Kefir danelerinde doğal olarak var olan bu enzim, fermantasyon esnasında 

sütte bulunan laktozu parçalayarak laktoz içeriğini azaltır ve bu da son ürünü 

laktoz intoleransı olan kişiler için uygun hale getirmektedir (De Vrese ve ark., 

2010). Hertzler ve ark., (2003), kefir tüketiminin, klinik olarak laktoz 

intoleransı teşhisi konan yetişkin deneklerde laktoz sindirimini ve toleransını 

iyileştirebildiğini bulmuştur. Bu çalışmada, yoğurt ve kefir benzer şekilde 

sütle ilgili şişkinliğin şiddetini % 54 ila % 71 oranında azaltıldığı 

bildirilmiştir. 
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1.5.2. Kefirin antimikrobiyal özellikleri 

Kefir, gram-negatif ve gram-pozitif bakteriler üzerinde bakterisidal 

etki göstermektedir; bununla birlikte, gram-pozitif bakterilere karşı daha etkili 

olduğu bildirilmiştir (Czamanski ve ark., 2004). Silva ve ark., (2009), kefirin 

Escherichıa coli, Candıda albicans, Staphylococcus aureus, Shigella sonnei 

ve Salmonella typhı'ye karşı antimikrobiyal aktivitesi gösterdiği rapor 

etmişlerdir. Ulusoy ve ark., (2007) liyofilize ticari kefir kültüründen üretilen 

kefirin Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 

Salmonella enteritidis ve Escherichia coli'ye karşı antibakteriyel etki 

gösterdiğini tespit etmişlerdir. 

1.5.3. Kefirin kolestrol düzenleyici etkisi 

Kardiyovasküler hastalıklar (KVH) dünyada son zamanlarda ölüm 

nedenlerinin en başında gelen hastalıklarındandır; kanda ki yüksek kolestrol 

seviyeleri, hastalık için hayati bir risk faktörüdür. Beslenme, serum kolesterol 

seviyesinin düzensizliği KVH'ye yakalanma riskinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. Kefir ve fermente süt ürünlerinin denek hayvanları üzerinde 

yapılan araştırmalarda toplam kolestrol, trigliseridler ve düşük yoğunluklu 

lipoproteinlerin (LDL) serum seviyelerinde ciddi oranlarda azalma olduğu 

gösterilmiştir (Beena ve ark., 1997). Yapılan çalışmalar sonucu kefirin 

kandaki kolesterolü düzenleme ve antihipertansif etkisine ek olarak, kefiran'ın 

da kan basıncı ve kolesterol düzeylerini düzenlediği tespit edilmiştir (Seppo, 

2001). 

1.5.4. Kefirin kanser üzerine etkisi 

İnsan sağlığına birçok açıdan yararı olan kefir danesi ve kefirin 

antikarsinojenik yönü özellikle son zamanlarda bilim insanları tarafından ele 

alınan bir araştırma konusudur. Fermente edilmiş süt ürünlerinin 

antikanserojenik etkisi genellikle kanserin erken safhasındaki tümörlerin 

engellenmesi ve önleme şeklinde olmaktadır. Bu etki karsinojenlerin kanser 

önleyici bileşenlerle enzim aktivitelerinin yavaşlatılması yöntemiyle ya da 

immün sisteminin uyarılması ile sağlanmaktadır (Sarkar, 2008). 

Antikarsinojenik faliyetin daha çok kimyasal içeriğinde var olan sülfür içeren 

aminoasit gruplarından kaynaklandığı düşünülmektedir (Güzel Seydim ve 

ark., 2003). 

1.5.5. Kefirin anti diyabetik etkisi 

İnsülinin salınımında, etkisinde veya her ikisindeki yetersizliklerden 

kaynaklanan kandaki yüksek glukoz konsantrasyonu veya hiperglisemi 
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durumu, hastaları uzun vadeli makro ve mikrovasküler komplikasyonlar 

açısından yüksek risk altında konumlandıran karmaşık bir kronik durumdur 

(Chaudhury ve ark., 2017) 

Düzenli olarak probiyotik tüketimi, kan şekeri seviyesini 

düzenlemektedir. Bu etki, asıl olarak, bağırsak mikrobiyotasının bileşimini 

olumlu bir şekilde düzenleyerek, bağırsak geçiriminin, oksidatif stresi ve 

iltihabı azaltma konusundaki probiyotik yeteneğine atfedilmiştir (Gomes ve 

ark., 2014) 

Düzenli probiyotik alımı, bağırsak lümenindeki gram negatif bakteri 

miktarını azaltabilir ve dolayısıyla lipopolisakkarit (LPS) miktarını 

azaltabilmektedir. Ayrıca, probiyotikler bağırsak bariyer fonksiyonlarını 

iyileştirerek bağırsak geçirgenliğinin azalmasına yol açabilir. Bu nedenle, 

daha düşük miktarlarda LPS'nin emilmesi, diyabetin düşük dereceli kronik 

inflamatuar sürecini azaltabilir. Ayrıca, daha düşük LPS, insülin 

reseptörlerinin işlevini geri yükleyerek kan şekerinin daha iyi kontrol 

edilmesini sağlayabilmektedir. Buradan yüksek probiyotik içeriğe sahip 

kefirin diyabetin önlenmesinde kullanılabileceği sonucuna varılabilmektedir 

(Rosa ve ark., 2017). 

1.5.6. Kefirin antioksidan etkisi 

Kefirin güçlü antioksidan potansiyeli yapılan hem in vitro hem de in 

vivo çalışmalarla kanıtlanmıştır. Antioksidanlar serbest radikal 

temizleyicilerdir. Vücudun stres ve diğer çevresel etkiler altında oluşturduğu 

kararsız moleküller veya serbest radikaller tarafından oluşturulan hasarı 

önlerler (Yilmaz-Ersan ve ark., 2018).  

Güven ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre, farelerde karbon 

tetraklorür (CCl4) ile yapılan toksisite testinde kefir, E vitamininden daha 

yüksek bir antioksidan etki göstermiştir (Güven, ark., 2003). Ek olarak, Özcan 

ve ark., (2009), Pb kullanımıyla oksidatif strese maruz bırakılan farelerde 

kefir takviyesinin etkisini değerlendirdiği altı haftalık tedaviden sonra, kefir 

tüketimi glutatyon peroksidazı arttırmış ve malondialdehidi indüklenmemiş 

grubunkiyle karşılaştırılabilir seviyelere indirmiştir. Sonuçlar, kefirin oksidatif 

stresin kontrolünde potansiyel bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. 

Artan serbest radikal aktivitesinin, kronik hastalıklara yakalanma 

riskini artırdığı bilinmektedir. Bu nedenle doğal bir antioksidan bileşik 

kaynağı olması ve antioksidan sistem enzimlerinin aktivitesini uyarması 

nedeniyle kefir tüketimi teşvik edilmelidir. 
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2. SONUÇ 

Kefir yapısında, birçok faydalı mikroorganizma ve biyoaktif 

bileşenler bulundurması sebebiyle fonksiyonel gıda olarak tanımlanmaktadır. 

Ayrıca kefir, güvenli olması, üretim maliyetinin düşük olması, evde kolayca 

üretilebilmesi ve günlük diyete kolayca dahil edilebilmesi nedeniyle alternatif 

bir probiyotik içecektir. Literatürde açıklanan ve bu makalede vurgulanan çok 

sayıda fizyolojik etki, kefirin sağlığı iyileştirici faydalarını desteklemektedir. 

Ancak, birçok sorunun hala cevaplanması gerekmektedir. Çalışmaların 

metodolojik standardizasyonu, kefirin fizyolojik faydalarının daha iyi 

anlaşılması için önemli bir adım oluşturmaktadır. Öncelikle belirtmekte fayda 

var ki kefir hakkında detaylı bilgi bileşimi yapılan birçok çalışmaya rağmen 

halen çok azdır ve in vivo fizyolojik etkilerin anlaşılması ve kefir uygulaması 

için yeni olasılıkların bulunması için karakterize edilmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Hayvansal gıdalar içerisinde önemli bir yeri bulunan olan süt, dengeli 

beslenme için gerekli besin öğelerinin birçoğunu yeterince karşılamaktadır. 

Biyolojik değeri yüksek olan süt proteinleri büyüme ve gelişme için, sütün 

bileşimindeki kalsiyum ile fosfor ise kemik ve diş sağlığı için önemlidir. 

Günlük protein ihtiyacının yaklaşık yarısı ve başta riboflavin olmak üzere B 

grubu vitaminlerin birçoğu düzenli bir şekilde günlük süt tüketimiyle 

sağlanmaktadır (Demirci, 2007; Graulet ve ark., 2013). 

İnsan vücudunun ihtiyacı olan gerekli besin maddelerini yeterli 

miktarlarda almak için tüketilmesi önerilen besin gruplarından birisi de süt ve 

süt ürünleridir (Yücecan, 2008). Sıvı süt; su, yağlar, proteinler, laktoz, 

mineraller, vitaminler ve enzimler gibi maddelerden oluşmaktadır (Muehlhoff 

ve ark., 2013). Süt ve süt ürünleri, B12 ve B5 vitaminleri, riboflavin, 

selenyum, magnezyum, kalsiyum gibi tüm bireylerde, özellikle de çocukluk, 

ergenlik, yaşlılık ve hamilelik gibi dönemlerde, açlık ve dengesiz beslenmeyi 

azaltan, mikro besin elementleri içeren, kemik yapısını düzenleyen, önemli 

miktarda protein ve enerji sağlayan besin maddelerince zengin gıdalardır 

(Hill, 2017).  

İnsan ömrünün her aşamasında gerekli olan süt, C vitamini ve demir 

dışında makro ve mikro besin öğeleri için de iyi bir kaynaktır. Özellikle 

çocukluk, gebelik-emziklilik ve yaşlılık dönemlerinde kemik sağlığı açısından 

son derece faydalı bir besindir (Ünal ve Besler, 2008). Sütün insan sağlığı 

üzerindeki etkileriyle ilgili yapılan klinik ve biyokimyasal çalışmalar, 

özellikle az yağlı süt tüketiminin, hipertansiyon, diş hastalıkları, kolon kanseri 

ve kalp hastalıklarının azalmasında önemli rol oynadığını göstermektedir 

(Terin ve ark., 2015). 

Süt ve süt ürünleri tüketimi ülkeler için sadece bir gelişmişlik gös-

tergesi olmakla kalmayıp aynı zamanda tüketim değerleri dengeli ve sağlıklı 

beslenen ülkelerde yüksek miktardadır. Sütün içme sütü olarak kullanılması 

ve sütten sağlanan peynir, yoğurt ve tereyağı gibi işlenmiş ürünlerin olması en 

verimli olduğu durumdur (Gündüz ve ark., 2013).   

Türkiye’de süt tüketimi birçok gelişmiş ülkeden daha düşük seviyede 

olduğundan süt tüketim alışkanlıklarını etkileyen faktörler tespit edilmelidir 

ve süt tüketimini arttıracak faaliyetlerin daha planlı ve verimli bir şekilde 

yapılması gerekir (Sancak ve Dereli, 2019).  

Bu çalışmanın amacı, süt ve süt ürünleri ile ilgili yapılmış bazı 

istatistiksel araştırma sonuçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesinin 

yapılarak çiftçilere önerilerin bulunulmasıdır. 
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BULGULAR 

Süt ve süt ürünleri ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan istatistik 

teknikler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Süt üzerine yapılan çalışmalar ve kullanılan istatistik yöntemler 

No  Çalışma başlığı İstatistik yöntem Yazarlar ve yılı 

1 Holştayn ırkı ineklerde 

süt verimine etki eden 

faktörlerin CHAID 

analizi ile incelenmesi 

CHAID analizi Doğan, 2003 

2 İstanbul’un Çatalca 

ilçesindeki mandacılık 

işletmelerinin etkinlik 

analizi 

Regresyon analizi Kaygısız ve ark., 

2018 

3 Süt sığırcılığı 

işletmelerinde başarıyı 

etkileyen faktörlerin 

analizi: Erzurum ili 

örneği 

Regresyon analizi Topcu, 2008 

4 Tarımsal kooperatiflerde 

ortakların yönetime 

katılımını etkileyen 

faktörlerin analizi 

üzerine bir araştırma: 

İzmir ili Sütçülük 

Kooperatifleri örneği 

Lojistik regresyon 

analizi 

Yercan ve Kınıklı, 

2018 

5 Süt sığırcılığı 

işletmelerinde 

üreticilerin kooperatif 

kanalıyla süt pazarlama 

olasılığını etkileyen 

faktörler: Trakya Bölgesi 

örneği 

Lojistik regresyon 

analizi 

Koç ve Uzmay, 

2018 

6 Süt ve ürünlerinin 

duyusal 

değerlendirmesinde 

kemometrik yaklaşımlar 

Kümeleme analizi, 

temel bileşenler analizi 

Eminoğlu ve Şenel, 

2019 

7 Fırat Üniversitesi 

çalışanlarının süt ve süt 

ürünleri satın alma 

 Gökhan ve Arıkan, 

2018 
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tercihleri 

8 Süt üretimini etkileyen 

faktörlerin path analizi 

ile belirlenmesi: Tokat ili 

örneği 

Path analizi Kaplan ve Çiçek, 

2022 

9 Antalya ilinde 

tüketicilerin perakendeci 

markalı süt ve süt 

ürünleri tercihlerini 

etkileyen faktörlerin 

analizi 

Lojistik regresyon 

analizi 

Arakaya ve Özken, 

2020 

10 Süt ürünlerinde tüketici 

tercihini etkileyen 

faktörler ve gıda 

güvenliği bilinci 

Lojistik regresyon 

analizi, ki-kare analizi  

Ocak ve Önder, 

2014 

11 Tatvan Meslek 

Yüksekokulu 

öğrencilerinin süt ve süt 

tüketimi hakkındaki 

düşünce ve davranışları 

Ki-kare testi, varyans 

analizi ve t testi 

Sancak ve Dereli, 

2019 

12 Semt pazarlarından açık 

süt ve süt ürünleri satın 

alan tüketicilerin sosyo-

ekonomik özellikleri ve 

eğilimlerinin 

belirlenmesi: Isparta ili 

örneği 

Ki-kare testi, varyans 

analizi  

Yılmaz ve ark., 2022 

13 Türkiye’nin küçükbaş 

hayvan varlığı ile süt 

üretimindeki 

gelişmelerin son 

Regresyon analizi Sevinç ve ark., 2022 
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dönemlerindeki trend 

analizi 

14 Bafra İlçesinde süt 

maliyetinin belirlenmesi 

ve üretimi etkileyen 

faktörlerin fonksiyonel 

analizi 

Cobb-Douglas üretim 

fonksiyonu, regresyon 

analizi 

Gündüz ve 

Dağdeviren, 2011 

15 Süt koyunculuğunda 

laktasyon eğrisi 

modellerinin 

karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi 

Laktasyon eğrileri, 

regresyon analizi 

Çoban ve Kayaalp, 

2013 

 

Tablo 1 incelendiğinde farklı istatistik yöntemler kullanılarak farklı 

zamanlarda farklı yazarlar tarafından yapılmış çalışmalar görülmektedir. 

Çalışma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenmiştir.  

Çalışma 1: Holştayn ırkı ineklerde süt verimini en iyi açıklayan ilk 

alt küme, kuruda kalma süresidir. Kuruda kalma süresi olarak maksimum süt 

verimine ulaşılan süre 55-74 gündür. 55-74 gün olarak tespit edilen kuruda 

kalma süresi ile en fazla etkileşim içerisinde bulunan değişken, ilk sıfat yaşı 

olarak saptanmıştır. İlk sıfat yaşı kendi içinde 10-16 ay ve 16-32 ay olarak iki 

alt gruba ayrılmış, bu alt gruplar içerisinde de 10-16 aylık ilk sıfat yaşı, süt 

verimi için en iyi süre olarak belirlenmiştir. Kuruda kalma süresinin uzunluğu, 

laktasyon süresi ile doğru orantılı olarak değişmiştir. Kuruda kalma süresi 

uzadıkça laktasyon süresi de uzamamıştır. Kuruda kalma süresi için 5-55 gün 

olarak belirlenen en düşük süreye sahip alt grup ile en fazla ilişkiye servis 

periyodunun sahip olduğu, servis periyodu uzadıkça süt verimi artmıştır. 

Servis periyodu, en kısa süreden en uzun süreye doğru gittikçe, iki 

buzağılama arası geçen süre servis periyodunu etkileyen değişken olarak ön 

plana çıkmaktadır. 

Çalışma 2: İstanbul’da işletmelerin ortalama laktasyon periyodu 226 

gün ve laktasyon süt verimi 1428 kg olarak saptanmıştır. 2018 yılı itibarıyla 

ortalama olarak süt geliri 168 864 TL, malak geliri 24 316 TL, yem gideri 81 

805 TL, işgücü gideri 39 711 TL, veteriner sağlık gideri 2598 TL ve elektik-

su gideri 4829 TL olarak saptanmıştır. Çoklu regresyon modeli ile işletmenin 
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etkinliğindeki değişkenliğin % 75’i iki bağımsız değişken ile 

açıklanabilmektedir. Bu değişkenler envanter değer artışı geliri ve iş gücü 

giderleridir.  

Çalışma 3: Erzurum tarım işletmelerinde yapılan anketlerden elde 

edilen bulgulara dayanarak, süt sığırcılığı işletmelerinde mali başarı 

kriterlerden süt sığırcılığı üretim değerini etkileyen faktörler çoklu regresyon 

analizi ile incelendi. Burada üretim değeri bağımlı değişken olmuştur. 

Bağımsız değişkenler ise, ortalama süt verimi, işgücü miktarı, süt sığırı sayısı, 

Süt sığırı materyalinin kalitesi hakkında bilgi veren hedonik fiyat, ahırların 

cari dönem değeri, sütçülükle ilgili spesifik demirbaşlar (süt sağım makinesi, 

süt muhafaza tankları, yem hazırlama makineleri vb.) için yapılan masrafların 

toplamı, çiftçilerin yaşları, hayvanlara günlük verilen ortalama kaba yem 

miktarı, kesif yem miktarı, işletmelerin merkeze uzaklığı, İşletmelerin bir 

önceki dönemde aldıkları süt teşvik miktarı, işletmecinin eğitim düzeyi ve süt 

sığırlarının ırklarıdır. Çoklu doğrusal regresyon analiz sonucunda, ortalama 

süt verimi, işgücü miktarı, süt sığırı sayısı, ahırların cari dönem değeri, 

ortalama kesif yem miktarı, işletmelerin merkeze uzaklığı ve süt sığırlarının 

ırkları süt sığırcılığı üretim değerini etkileyen önemli etkenler olmuştur.      

Çalışma 4: İzmir ilinde 142 kooperatif ortağı ile yüz yüze anketler 

yapılmıştır. Genel olarak ortakların ortalama 15.11 baş sağılan hayvanının 

olduğu saptanmıştır. Hayvan sayısı süt toplama kooperatifi ortaklarında 

ortalama 18.41 baş iken, süt işleme kooperatifi ortaklarında ortalama 11.82 

baş olarak bulunmuştur. Süt işleme kooperatifi ortaklarının, süt toplama 

kooperatifi ortaklarına göre daha az sayıda sağılan hayvanlarının olduğu tespit 

edilmiştir. Süt işleme kooperatifi ortaklarının yarıdan fazlası Kiraz ilçesindeki 

dağ köylerinde yaşayan çiftçilerden ibarettir. Bu yüzden hayvan varlığı süt 

toplama kooperatifi ortaklarına göre daha düşüktür. Kooperatif ortaklarının 

ana sözleşmeyi okuma durumlarını etkileyen faktörleri analiz etmek için 

uygulanan lojistik regresyon analizinde bağımlı değişken olarak ortakların 

kooperatif ana sözleşmesini okuma durumları (Okuyan:1, Okumayan:0) ele 

alınmıştır. Bağımsız değişken olarak ise; yaş, eğitim süresi, gelir, tarım dışı 

gelir, sağılan hayvan sayısı, başka bir kooperatife ortaklık durumu, genel 

kurul toplantılarına katılımı ve kooperatifte yönetim kurulu üyesi, denetçi ya 

da temsilci görevi olma durumu ele alınmıştır. Uygulanan modelde istatistiki 

açıdan önemli çıkan değişkenler; yaş, tarım dışı gelir ve toplantıya katılım 

durumudur. Yaşın -0.056 oranında, tarım dışı gelirin 1.15 oranında, toplantıya 

katılım durumunun ise 0.935 oranında ortakların kooperatif ana sözleşmesini 
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okuma durumlarını etkilediği görülmektedir. Başka bir deyişle ortakların yaşı 

arttıkça, kooperatif ana sözleşmesini 

okuma eğilimi azalmaktadır. Tarım dışı gelir arttıkça ortakların ana 

sözleşmeyi okuma olasılığı %28 artmaktadır. Kooperatif genel kurul 

toplantılarına katılan ortakların katılmayan ortaklara göre ana sözleşmeyi 

okuma olasılığı %21 daha fazladır.  

Çalışma 5: Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne’de 108 üreticiye yüz yüze 

anket uygulanmıştır. Üreticilerin sütlerini kooperatif aracılığıyla pazarlama 

olasılığını etkileyen faktörlerin analizinde lojistik regresyon modeli 

uygulanmıştır. Analiz neticesinde; eğitim seviyesi, çocukların süt 

sığırcılığında çalışması, süt sığırcılığından vazgeçme düşüncesi, süt satış fiyatı 

değişkenleri sütün kooperatif aracılığıyla pazarlanma olasılığını etkilemiştir. 

Ancak katılımcıların yaşı, deneyimi, tarım dışı gelir, aile, ölçek, arazi ve bilgi 

değişkenlerinin ise pazarlama olasılığına etkisi önemsiz olmuştur.     

Çalışma 6: Yoğurt örneklerinin duyusal özelliklerinin temel 

bileşenler analizi sonucunda, ilk temel bileşen varyasyonun %77’sini ve ikinci 

temel bileşen varyasyonun %8.1’ini açıklamış. Sağ tarafta bulunan örnekler, 

acı, asidik ve buruk özellikleri tanımamakta ve tadım sonrası ağızda acı, 

buruk, ekşi ve limon tadı bırakmışlardır. Sol tarafta toplanmış olan örnekler 

ise tatlı, kremamsı, tereyağımsı, pişmiş ve Cottage peyniri aromalarını yüksek 

oranda içeren örnekler olarak puanlanmıştır. Bunlar tadım sonrası ağızda süt 

tadı bıraktığı şeklinde belirtilmişlerdir. Örnekler arasında sadece yüksek 

yoğurt aroması bunların dışında kalmıştır. Hiyerarşik kümeleme analizine 

göre yoğurt örnekleri 3 kategoride toplanmıştır. Birinci grup kontrol 

örneğidir. İkinci grup süt yağı ve meyve kabuğu tozu ilaveli olup 37°C’ de 

fermente edilen ve süt yağı ve meyve kabuğu tozu ilaveli olup 42°C’de 

fermente edilen, üçüncü grup bitkisel yağ emülsifiyeri ve meyve kabuğu tozu 

ilaveli olup 42°C’de fermente edilen ve bitkisel yağ emülsifiyeri ve meyve 

kabuğu tozu ilaveli olup 37°C’de fermente edilen örnekleridir. Bitkisel yağ 

emülsifiyeri ilavesinin yoğurt üretiminde esas parametrelerin kullanımını 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışma 7: Elazığ Fırat Üniversitesi’nde görev yapan ve araştırma 

katılan 128 akademik ve idari personelle yüz yüze anket uygulanmış. Anket 

sonucunda, katılımcıların %56,25’inin haftada bir kez süt ve süt ürünleri satın 

aldığı, %60,94’ünün sütü üreticiden satın aldığı saptanmıştır. Ankete 

katılanların %60,94’ü üreticiden süt, %34,38’i peynir, %27,34’ü yoğurt ve 

%33,59’u tereyağı alırken; marketten, %27,34’ü süt, %57,03’ü peynir, 

%48,44’ü yoğurt ve %54,69’u da tereyağı almıştır. Varyans analizi yapılmış 



103 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

olup, süt ve süt ürünleri satın almada göz önünde bulundurulan kriterler 

(lezzet, güvenilirlik, fiyat, katkısız, ambalaj ve üretim yeri) ile aylık gelir 

düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Süt ve süt ürünleri alırken 

lezzetine önem veririm görüşünü aylık geliri 4001 TL ve üzeri olan çalışanlar 

0-2000 TL ve 2001-4000 TL aylık gelire sahip çalışanlara göre göre daha az 

benimsediği Scheffe testi ile saptanmıştır. Süt ve süt ürünleri alırken güvenilir 

olması, fiyatının uygun olması, katkısız olması, ambalajlı olması ve üretim 

yerini bilmeye önem veririm görüşünü aylık geliri 0-2000 TL olan çalışanlar, 

2001-4000 TL ve 4001 TL ve üzeri aylık gelire sahip çalışanlara göre göre 

daha az benimsediği uygulanan Scheffe testi ile ortaya çıkmıştır.  

Çalışma 8: Süt üretimini (yıllık süt miktarını) etkileyen faktörler path 

analizi ile incelenmiştir. Korelasyon analizi neticesinde, yıllık süt miktarı ile 

günlük süt verimi, eğitim durumu, toplam yem masrafı, işgücü masrafları ve 

sağılan büyükbaş hayvan birimi arasında pozitif yönde ilişki söz konusudur. 

Yıllık süt miktarı ile pozitif yönde en yüksek ilişkiye sahip değişken sağılan 

büyükbaş hayvan birimidir. Bundan sonra sırasıyla işgücü masrafları, toplam 

yem masrafı, günlük süt verimi ve eğitim durumu gelmektedir. 

Path analizi sonucuna göre, günlük süt veriminin yıllık süt miktarına 

dolaylı etkisi %81, doğrudan etkisi %19 iken dolaylı etki işgücü 

masraflarından ve sağılan büyükbaş hayvan biriminden kaynaklanmaktadır. 

İşletmecilerin eğitim durumlarının yıllık süt miktarına dolaylı etkisi %69, 

doğrudan etkisi %31 iken dolaylı etkinin ağırlıklı olarak etkilendiği diğer 

değişkenler işgücü masrafları ve sağılan büyükbaş hayvan birimidir. Sağılan 

büyükbaş hayvan birimi yıllık süt miktarını diğer değişkenlerden farklı olarak 

daha fazla oranda doğrudan etkilemektedir. Sağılan büyükbaş hayvan 

biriminin yıllık süt miktarına doğrudan etkisi %68 ve dolaylı etkisi %32 iken, 

dolaylı etki yıllık işgücü masrafından ve günlük süt veriminden 

kaynaklanmaktadır. Toplam yem masraflarının yıllık süt miktarına dolaylı 

etkisi pozitif yönde, ancak doğrudan etkisi negatif yöndedir. Toplam yem 

masraflarının dolaylı etkisi büyük oranda işgücü masrafları ve sağılan 

büyükbaş hayvan biriminden kaynaklanmaktadır. Yıllık işgücü masraflarının 

yıllık süt miktarına dolaylı etkisi %55, doğrudan etkisi %45 iken dolaylı etki 

sağılan büyükbaş hayvan biriminden ve toplam yem masraflarından 

kaynaklanmaktadır 

Çalışma 9: Lojistik regresyon analizi sonucunda, gelir seviyesi 

arttıkça insanların perakendeci markalı ürünlere yönelimi azalmıştır. Hane 

halkının aylık gelirlerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. 

Hanedeki kişilerin aylık gelirlerindeki her bir birimlik artış perakendeci 
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markalı süt ve süt ürünleri tüketme olasılığını 1.01 kat azaltmaktadır. Süt ve 

süt ürünlerine ilişkin fiyat değerlendirmesi değişkeni incelendiğinde 

istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Çalışma 10: Adana’da 323 kişiye yüz yüze uygulanan anket 

sonucunda tüketicilerin en çok inek sütünü tercih ettiklerini, bunu sırası ile 

koyun ve keçi sütünün takip ettiği görülmüştür. Araştırmaya katılan 

bayanların %100’ünün inek sütünü, %85.9’unun inek peyniri, % 90.72’sinin 

ise inek yoğurdunu tercih ettikleri tespit edilmiştir. Deneklerin %60.9’unun 

keçi sütünü hiç tüketmedikleri saptanmıştır. Bunun en önemli sebebi 

alışkanlık olmaması ve tadından dolayı tercih etmedikleri bildirilmiştir. Süt ve 

süt ürünleri satın alınırken kalitenin (%50.3), ambalajın (%33.1), etiketin 

(%55.8), Markanın (%45.5), satış şeklinin (%57.8) ve ürünün sağlık belgesine 

(HACCP, ISO 9001 vb.) sahip olmasının (%46.7) çok önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Ankete katılan bayanların %80’i erkeklerin ise %78’i gıda 

güvenilirliğinin ne olduğu bildiklerinin ve konuya ilişkin bilgileri en çok 

görsel medyadan (%11.5) takip edebildiklerini ifade etmişlerdir.  

Çalışma 11: Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek 

Yüksekokulu’nda öğrenim gören 273 öğrenciye anket uygulanarak süt 

tüketim alışkanlıkları araştırılmıştır. Yapılan analizle öğrencilerin 

%76.19’unun süt içmekten hoşlandığı, %89.01’inin düzenli süt tüketme 

alışkanlığının olmadığı, kız öğrencilerin %8.93’ünün ve erkek öğrencilerin 

%13.04’ünün her gün süt tükettikleri saptanmıştır. Sütün tüm besin öğelerini 

içerdiğini bilenlerin oranı %40.29 ve sokak/çiftlik sütünü tercih edenlerin 

oranı %61.53 olarak saptanmıştır. Öğrenciler en çok süt içme sebepleri olarak 

sütün besleyici özelliğini (%32.97), süt tüketmeme nedenleri olarak ise süt 

tüketme alışkanlıklarının olmamasını (%50.92) belirtmişlerdir. Süt içme 

alışkanlığının okul öncesi dönemde kazanılması (%45.79), tüketilen sütün 

marketten temin edilmesi (%54.21), süt alınırken alım yerlerinin güvenilirliği 

(%63.37) ve yarım yağlı süt tüketilmesi (%38.83) öğrencilerin farklı sorularda 

en yüksek oranda tercih ettikleri nedenler olmuştur. Öğrencilerin içme sütü 

satın alırken son kullanma tarihine (%47.62) ve kalite güvencesine (%63.74) 

dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Ankete katılanların çoğunluğu (%54.21) süt 

fiyatlarının pahalı olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin süt tüketirken düzenli 

öğün seçimlerinin olmadığı, genelde sütün sıcak tüketildiği (%57.14), bazı 

öğrencilerin içme sütüne ek besinler ilave ettikleri ve süte karşı 

hassasiyetlerinin fazla olmadığı belirlenmiştir.  

Çalışma 12: Semt pazarlarından açık süt ve süt ürünleri alan 80 

tüketiciye anket uygulanmıştır. Anket sonucunda tüketicilerin tamamının açık 
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süt, daha sonrasında ise en çok sırasıyla peynir (81.3) ve tereyağı (63.8) tercih 

ettiği görülmüştür. Tüketicilerin açık süt satın alma tercihi incelendiğinde, en 

çok yoğurt yapmak için açık süt tercih ettikleri saptanmıştır. Gelir grupları 

arasındaki ortalama gelir, gıda harcaması ve açık süt ve süt ürünleri 

harcamalarındaki farklılığı tespit etmek için varyans analizi (ANOVA) 

uygulanmıştır. ANOVA testi sonucuna göre gelir grupları arasında gıda 

harcaması ve açık süt ve süt ürünleri harcamasında istatistiksel olarak önemli 

bir farklılık bulunmuştur.  

Çalışma 13: Türkiye’de 2002 ile 2021 yılları arasındaki koyun sayısı, 

keçi sayısı, koyun sütü üretim miktarı ve keçi sütü üretim miktarı verileri 

kullanılarak, 2025 yılına kadar olan dönemin projeksiyonları yapılmış ve 

bunların regresyon katsayıları belirlenmiştir. Türkiye’de son dönemlerdeki 

koyun sayısı değişimi ve gelecek dönem eğilimleri için y=959297x-2E+09 

(R2=0.83) şeklinde regresyon modeli elde edilmiştir. Türkiye’de son 

dönemlerdeki keçi sayısı değişimi y=365394x-7E+08 (R2=0.8), Türkiye’de 

son dönemlerdeki sağılan koyun sayısı değişimi y=550319x-1E+09 

(R2=0.8221), Türkiye’de son dönemlerdeki sağılan keçi sayısı değişimi 

y=200989x-4E+08 (R2=0.8299) şeklinde modellenmiştir. Ayrıca Türkiye de 

sağılan koyunlardan elde edilen süt üretim miktarına ait basit doğrusal 

regresyon modeli y=48.722x-96972 (R2=0.9401) ve Türkiye de sağılan 

keçilerden elde edilen süt üretim miktarına ait basit doğrusal regresyon modeli 

y=72.604x-144631 (R2=0.93) şeklinde bulunmuştur.  

Çalışma 14: Süt üretimini etkileyen faktörler regresyon analizi ile 

incelenmiştir. Üretim fonksiyonunun belirlilik katsayısı R2=0.94 olarak 

tahmin edilmiştir. Yani bağımsız değişkenler süt üretim miktarını %94 

oranında açıklamaktadır. F-test değeri regresyon modelinin bütün olarak %1 

düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. VIF (Varyans Büyültme 

Faktörü) değerleri bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorununun 

olmadığını, Durbin-Watson d istatistik değeri ise bağımlı değişkenlerin hata 

terimleri arasında yüksek dereceden bir ilişkiye rastlanılmadığını yani 

otokorelasyon olmadığını göstermektedir. Böylece modelin doğru seçildiği ve 

spesifikasyon hatasının yapılmadığı test edilmiştir. Regresyon modelindeki 

bağımsız değişkenlerin iki tanesi tek başlarına istatistikî olarak anlamlı 

olmalarına rağmen diğer ikisi anlamlı bulunmamışlardır. Sağmal inek sayısı 

değişkeni ve günlük inek başına tüketilen kesif yem miktarı değişkeni %1 

düzeyinde istatistiksel anlamlıdır. Günlük tüketilen kaba yem miktarı 

beklenilenin aksine hem anlamsız çıkmış hem de negatif işaretlidir. 
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Çalışma 15: 204 İvesi koyun ırkının birinci laktasyonuna ait 504 adet 

laktasyon süt verimi kullanılarak laktasyon eğrileri kullanılmıştır. Çalışmada 

laktasyon modeline ait tahmin denklemi  

𝑌 = 0.280𝑡0.0043𝑒−0.0151𝑡 

şeklinde elde edilmiştir. Belirtme katsayısı (R2) 0.9875, hata kareler 

ortalaması (HKO) ise 0.03267 bulunmuştur. Laktasyon eğrisinde pik verime 

ulaşma zamanı Tmax=0.285 kg ve pik verim ise Ymax=0.277 kg olarak elde 

edilmiştir. İkinci laktasyon modeli, 

𝑌 = 1.33 − 0.0015𝑡 − 0.0027𝑡2 

şeklinde olup, Belirtme katsayısı (R2) 0.9872, hata kareler ortalaması 

(HKO) ise 0.065483 bulunmuştur. Pik verime ulaşma zamanı Tmax=0.277 kg 

ve pik verim ise Ymax=-1.331 kg olarak elde edilmiştir. Üçüncü laktasyon 

modeli ise, 

𝑌 = 𝑡(0.772 − 0.0029𝑡 + 0.00979𝑡2)−1 

olarak bulunmuştur. Belirtme katsayısı (R2) 0.9866, hata kareler 

ortalaması (HKO) ise 0.01789 bulunmuştur. Pik verime ulaşma zamanı 

Tmax=0.296 kg ve pik verim ise Ymax=-0.777 kg olarak elde edilmiştir.  

 

SONUÇ 

Süt ve süt ürünleri ile ilgili olarak istatistik analizlerin yapıldığı 

çalışmaların incelendiği bu çalışmada 15 farklı araştırma değerlendirildi. 

Farklı araştırmacılara tarafından değişik zamanlarda yapılan çalışmalarda 

regresyon analizi, lojistik regresyon modeli, CHAID analizi, varyans analizi, 

ki-kare testi, t testi, path analizi, kümeleme analizi, faktör analizi, temel 

bileşenler analizi ve laktasyon eğrileri gibi çok sayıda istatistik yöntemler 

kullanılmıştır. Kullanılan yöntemler çoğunlukla süt üretimini ve tüketimini 

etkileyen faktörlerin incelenmesi üzerine yapılmıştır. Süt ve süt ürünleri 

üzerinde uygulanan istatistik yöntemlerle çok dikkat çekici sonuçlara 

ulaşılarak üreticilere ve araştırmacılara yön vermesi arzu edilen bir 

gelişmedir.  
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GİRİŞ 

İnsanlar bilinen tarihleri boyunca memelilerden kuşlara, 

sürüngenlerden balıklara birçok canlı ile etkileşimde bulunmuşlardır. Bu 

etkileşimler genellikle insanların ihtiyaçları doğrultusunda olmuştur. Bazı 

etkileşimler yaşadıkları habitat gereği zorunlu iken avlanma, besin kaynağı ve 

ticaret gibi sebepler ile yapılan temaslar ise insanın isteği doğrultusunda 

olmuştur. İnsanın doğum anından itibaren tüm bunlar arasında farkında 

varmadan temasta olduğu canlılar ise şüphesiz mikroorganizmalardır. 

Mikroorganizmalar 1600’lü yıllara kadar bilinmediği için hastalık etmenleri, 

gıda bozulmaları ya da gıda üretim prosesleri tam anlamıyla açıklanamıyordu. 

Bazı bilim insanları şüphe duydukları konular üzerine gitse de teknolojinin 

gelişmemiş olması ilerlemeyi yavaşlatıyordu. Eski dönemlerde Marcus 

Terentius Varro çiftliklerin bataklıklar yakınına kurulmasının içinde yaşayan 

ve gözle görülemeyen canlılardan dolayı sakıncalı olduğunu belirtmiştir 

(Varro 1800). Yine İbni Sina insanların küçük varlıkların insan sıvıları ile 

ilişkide olduğunu belirtmiştir (Koç ve Tanrıverdi 2018). Mikroskobun keşfi 

ise mikrobiyoloji biliminin gelişmesindeki mihenk taşı olmuştur. Antonie van 

Leeuwenhoek’a ilk mikrobiyolog unvanını verecek olan ve kendi yaptığı ve 

aslında Robert Hooke’tan esinlenerek yaptığı ilkel mikroskop ile gözle 

görülemeyen canlıların varlığı kanıtlanmış oldu. O’ndan yaklaşık yüzyıl sonra 

Louis Pasteur’ün çalışmaları ise mikroorganizmaların gıdalarla etkileşimini 

tespit edecek şekilde olmuştu. Pasteur meşhur darboğazlı cam deneyi ile 

mikroorganizmaların ölüm kinetikleri hakkında ilk fikirleri bilim dünyasına 

sunmuştur. Ondan yaklaşık yarım yüzyıl sonra ise Heinrich Hermann Robert 

Koch sığırlardan tüberküloz etmeni bakteriyi izole edebilmiş ve 

mikrobiyoloji, özellikle bakteriyoloji artık başka bir döneme girmiştir. 

Koch’un geliştirdiği bazı yöntemler hala kullanılmaktadır. 

Mikroorganizmaların insan hayatı ile bu derece bütünleşmesi ile zararlı ve 

yararlı yanları da netleşmeye başladı. ‘Microbe’ veya ‘mikrobe’ olarak 

tanımlanan mikroorganizmalar ilk aşamada zararlı yaratıklar olarak 

düşünülmüştür. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ve teknolojideki 

gelişmeler ile mikroorganizmaların gıda üretiminde görev aldığı is daha 

sonralda analaşılacaktı. Örneğin yoğurt konusunda 19. yüzyılın başlarında 

öncelikle Metchinkoff olmak üzere Grigoroff, Maze, Guerbet, Fuhrmann, 

Piorkovski, Luerssen ve köhn, Kuntze, Orla-Jensen, Refik bey ve Kantardjieff 

gibi araştırmacılar yoğurt mikroflorası hakkında çalışmalar yapmış ve 

yoğurdun canlı bakteriler ve mayalar içerdiği anlaşılmıştır (Yaygın 1995). 

Farklı coğrafyalarda tüketilen gıdaların araştırılması ile insanların gıda üretimi 
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yaparken herhangi bir sebzeyi veya sütü nasıl farklı bir gıdaya çevirebildikleri 

sorusu da sorulmaya başlanmıştı. Alman turşusu sauerkraut, olgun peynirler, 

çeşitli alkollü içecekler,  çeşitli turşular, kefir, kımız ve bozayı bunlara örnek 

olarak verebiliriz. Yararlı bakterilerin varlığı işte bu gıdalar sayesinde açıklığa 

kavuşturulmuş oldu. Eski zamanlarda belki sütte kalan bir bakteriden, belki de 

hayvan tulumları ile taşınan süte bakterinin bulaşması ile tesadüfî olarak 

oluşan bu durum günümüz teknolojisinde sadece gerekli bakterilerin 

aşılanması ile yapılmaktadır. İşte laktik asit bakterileri ve benzer bazı 

bakteriler tek halkalı bir şeker bulunan ortamda laktik asit bakterisi ve çeşitli 

metabolitleri üreterek fermente gıdaların üretiminde starter kültür olarak 

görev alırlar. Fermantasyon birçok değişkene bağlı olsa da en başta 

sayılabilecek parametre şüphesiz fermantasyon bakterilerinin varlığıdır. Söz 

konusu durum fermente gıdalar olunca, süt ürünleri tabii ki farklı bir konumda 

bulunmaktadır. Çünkü fermantasyon için gerekli olan laktik asit bakterilerinin 

doğal floralarından bir tanesi süttür (Metin 2005) ve fermente süt ürünlerinin 

yaygın olması bu yüzden tesadüf değildir. 

İnsan sindirim sistemi ve mikrobiyom 

Sindirim ağızda başlamakta ve ince bağırsakta sonlanmaktadır. 

Sindirim, kabaca besinlerin ağızda fiziksel parçalanması ve karbonhidratların 

enzimatik parçalaması ile yemek borusundan mideye gönderilmesi, burada 

pepsin, HCl ve su yardımı ile monomerlerine ayrılması, onikiparmak 

bağırsağı ve ince bağırsakta safra tuzları yardımı ile yağların sindirimi ve tüm 

besinlerin emilimi ile son bulan karmaşık bir işlemdir. Midenin güçlü asit 

ortamı ve ince bağırsağın alkali ortamı sindirim yaparken ayrım yapmamakta 

yutulan her şeyi etkilemektedir.  

Yapılan çalışmalar memelilerde bebeğin anne karnında steril bir 

ortamda geliştiğini göstermektedir. Normal doğum anında doğum kanalından 

bebeğe bulaşan Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi bakterilerin yutulması 

ile canlının ilk mikroflorası oluşmaktadır. Tabii ki sezaryen yöntemi ile 

doğumlarda ilk aşamada Staphylococcus ağırlıklı deri mikroflorası baskın 

olmaktadır. Bunun sebebi bebeğin ilk temas ettiği yüzeyin annenin derisi 

olmasıdır (Barko ve ark 2018). Yıllar geçtikçe bağırsak mikroflorası benzer 

hale gelse de dışarıdan oral yolla alınan her şey mikkrobiyomu 

değiştirebilmektedir. Bu mantıkla probiyotik gıdaların üretimi artmış ve 

probiyotik olmayan gıdalar dahi probiyotik özellikte bakteriler yerleştirilerek 

probiyotik hale getirilmiştir.   
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İnsan mikrobiyomu 5 ana grup ve 400’ün üzerinde türden oluşmakta 

olup bir denge içindedir (Finegold ve ark. 1977, Barko ve ark 2018). Bu 

denge bozulduğunda insan hayat kalitesini olumsuz etkileyecek durumlar 

ortaya çıkmakta ve sağlıksız bir bağırsak oluşmaktadır. Gıdalar ile tüketilen 

sınırlı sayıdaki probiyotik mikroorganizma bu dengenin korunmasına 

yardımcı olmaktadır. Mikroorganizma sayısı kalın bağırsakta 1012 ince 

bağırsakta ise 108 log kob/g’a kadar ulaşabilmektedir (Hoier 1992). Bu 

rakamlar mikroorganizmalar ile insan hayatının ne denli içli dışlı olduğunu 

anlatmaktadır.  

Probiyotik nedir? 

Bağırsak mikroflorasının ortaya konmasıyla probiyotik olgusu da 

1960’lı yılların ilk başlarında zikredilmeye başlanmıştır (Lilley ve Stillwell 

1965, Saavedra 1965). Probiyotik canlılar; insan mide ve bağırsak 

bariyerlerini aşıp, bağırsakta kolonize olabilen, sağlığa yararlı olup, patojen 

bakterilere karşı etkili olan tek hücreli canlılara verilen isimdir. Probiyotikler 

bakteri ya da maya olabilir. Bir bakterinin probiyotik olarak tanımlanabilmesi 

için ise belirli özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bunlardan ilki 

konakçısının sağlığına ürettiği metabolitler ile olumlu yönde etki edip 

olumsuz bir özelliğinin bulunmamasıdır. İkincisi patojenlere karşı etkisin 

olmasıdır. Bir diğer özelliği ise asidik mide koşullarında canlı kalabilmesi ve 

buradan ince bağırsağa geçtiğinde kolonize olabilmesi ve bağırsak çeperlerine 

tutunabilmesidir.  

Bir gıdanın ‘probiyotik gıda’ olarak tanımlanabilmesi için 1 gram ya 

da bir mililitresinde (ml) 107 kob. probiyotik canlı bulundurması 

gerekmektedir (Sağdıç ve Arıcı 2010). Sayı hakkında literatürde 106-107 ve 

108 rakamları bildirilmektedir. Sayı mikroorganizma tipine göre değişkenlik 

göstermektedir. Aslında probiyotiklik olgusu sadece, gıdanın 1 gramındaki 

mikroorganizma sayısı ile değil günlük alınması gereken miktar açısından da 

değerlendirilmektedir.  Yeterli doz olarak ifade edilen bu durum her 

mikroorganizma için ayrı ayrı değerlendirilebilmektedir. Sanders (2008) 

yeterli dozu Bifidobacterium infantis 35264 için 108 kob/gün, VSL#3 (VSL 

Pharmaceuticals) için ise 1,8 x 1012 kob/gün olarak belirtmiştir. Bu durumda, 

1 gramında 108 kob Bifidobacterium infantis 35264 içeren bir yoğurttan 100g 

yenmesi yeterli doz olarak görülmektedir. Bununla birlikte probiyotik olarak 

tanımlanacak bir gıdanın ml veya g bazında en az 106 canlı bakteri içermesi 

gerektiği anlaşılmaktadır. Gıdalar içeriğinde canlı olarak var olduğu bilinen ve 

probiyotik testlerde başarılı olamamış bazı bakterilerin insan gaitalarında 
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tespit edildiği bazı çalışmalar bulunmaktadır. (Brigidi ve ark. 2003, Elli ve 

ark. 2006). Bu durum bakterilerin güçlü asidik mide bariyerini 

geçebildiklerini ve canlı olarak sindirim sistemini terk ettiğini göstermektedir. 

Bakterilerini gıdaların tamponlayıcı etkisiyle mide bariyerini geçtikleri 

düşünülmektedir. 

Probiyotik bakteriler  Bacillus, Enterococcus, Lactobacillus, 

Pediococcus, ve Streptococcus. gibi gram pozitif bakterileri içine alabildiği 

gibi sadece, Bifidobacterium spp., Lactobacillus spp., ve  Lactococcus cinsleri 

genel olarak güvenilir (GRAS)  kabul edilmektedir.  (Ghosh ve ark. 2022) 

Probiyotik testler nelerdir? 

Bir mikroorganizmanın probiyotik olup olmadığının anlaşılabilmesi 

için çeşitli testler yapılmaktadır. Buradaki amaç mikroorganizmanın mide ve 

bağırsak koşullarında nasıl davranış göstereceğini belirlemektir.  

Mide ve safra tuzlarına tolerans: Ağızda fiziksel parçalanmaya 

uğrayan gıdalar,  mideye geçtikten sonra mide tarafından salgılanan 

hidroklorik asit (HCl) ve pepsinin bulunduğu ortama girer. Bu bağlamda 

yapılan ilk test pH’nın HCl ile 2-3’e ayarlandığı ve % 0,5 pepsin bulunan 

ortamlarda 5-8 saat bekletilmesidir. İlk mikroorganizma sayısındaki 

logaritmik düşüş dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve %80 oranında 

canlı çıkan bakteriler mide ortamını geçmiş olarak kabul edilir. Sindirim 

sistemi simülasyonunda ikinci basamak ise aday mikroorganizmanın safra 

tuzlarına maruz kalacağı ince bağırsaktır. Burada da %0,3-1 oranında safra 

tuzu içeren ortamda yine 2-6 saat aralığında inkübasyon yapılarak canlı kalma 

oranı belirlenir. Bu şekilde her iki test geçen aday mikroorganizma güçlü bir 

probiyotik adayı olarak düşünülebilir (Dunne ve ark.  2001). Bu iki ortamın 

kombine olarak uygulandığı bazı çalışmalar da mevcuttur (Alander ve ark. 

1999). Gıdalar ve aday mikroorganizmanın önce mide ortamına oradan da 

safra ortamına gönderilmektedir. Bu şekilde gerçek sindirim sitemine daha 

benzer bir ortam yaratılması hedeflenmektedir. Yukarıda belirtilen testler gibi 

canlılık oranları belirlenerek sonuçlar değerlendirilmektedir. 

Bağırsak hücrelerine tutunma testleri: Probiyotik 

mikroorganizmaların bir özelliği de bağırsak epitel hücrelerine 

tutunabilmesidir. Bu şekilde bağırsakta daha kolay kolonize olabilmekte ve 

daha uzun süre geçirebilmektedir. Dolayısıyla yararlı özelliklerini de daha 

uzun süre devam ettirebilmektedir. Caco-2 denilen bu kalın bağırsak hücreleri 

in vivo ortamda besiyerinde üretilebilmekte ve aday mikroorganizmanın 
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tutunabilme durumları incelenmektedir (Tuomola, ve Salminen 1998, 

Dimitrov ve ark. 2014). Bunların dışında LS174T ve HT-29 gibi hücreler de 

kullanılabilmektedir  (Vemuri ve ark. 2018, Fonseca ve ark. 2021). 

Mikroorganizmanın sağlığa yararlı maddeler üretmesi: Aday 

mikroorganizmalar sindirim sitemi koşullarına dayanıklı olması dışında 

konakçıya da faydalı olmalıdır. Bunu da ürettiği çeşitli metabolitler ile 

yapmaktadır. Günümüz sağlık sorunlarının başında hareketsiz yaşam, yanlış 

beslenme ve stresli yaşama bağlı olarak kalp ve dolaşım sistemi rahatsızlıkları 

ile kanser gelmektedir. Probiyotiklerin konakçıya olan faydalarından ilki 

kolesterol asimilasyonudur. Kolesterol insan sağlığı için elzem moleküllerden 

biri olmakla birlikte kolesterolün taşınmasını sağlayan bir protein olan düşük 

yoğunluklu lipoprotein kalp sağlığı açısından olumsuz olarak 

değerlendirilmekte olup kontrol altında tutulmalıdır.  Probiyotikler halk 

arasında kötü kolesterol olarak bilinen bu proteini azaltabilmekte ve HDL 

miktarını arttırabilmektedir (Direnzo 2014). Kolesterol asimilasyonu testleri 

belirli seviyede kolesterol içeren ortamlara aday mikrorganizmanın inkübe 

edilmesi ve inkübasyon ardından kolesterol miktarlarının kıyaslanması yolu 

ile yapılmaktadır (Tsai ve ark. 2013, Lertcanawanichakul et. al 2015). 

Probiyotik mikroorganizmaların bir özelliği de patojen 

mikroorganizmalara karşı etkili olmasıdır. Bu özellik patojeni tamamen 

ortadan kaldıramasa bile rekabeti arttıracağı için patojenlerin fırsat 

yakalamasının önüne geçmektedir. Mikroorganizmaların laktik asit, asetik asit 

gibi organik asitler üretmesi, sınırlı substratları tüketmesi lizozim gibi çeşitli 

enzimler salgılaması ve bakteriyosinler gibi antimikrobiyal maddeler üretmesi 

patojenlere karşı olumlu etkilerde bulunmasına sebep olmaktadır (Yangılar 

2015). Agar spot ve kuyucuk difüzyon testleri ile mikroorganizmanın 

patojenlere karşı rekabet düzeyleri ölçülebilmektedir.  

Oksidatif stres bir organizmanın doğal süreçlerinden birisidir. Vücut 

çeşitli metabolik olaylardan sonra bazı radikal maddeler üretir ve bu ürünler 

mikroorganizmalara karşı etkilidir. Aynı şekilde bu bileşenleri ortadan 

kaldıracak enzim sistemlerine de sahiptir. Yani oksidatif stres bünyede bir 

denge içinde olmalıdır (Mccord 1993, Halliwell 2015). Antioksidan 

moleküller, probiyotik mikroorganizmaların ürettiği önemli biyoaktif 

bileşenlerden biri olarak bu dengenin korunmasında fayda sağlayabilmektedir 

(Shuwen et al 2011, Kullisaar et al 2001). Bu bağlamda dpph, süperoksit, 

hidrojen peroksit, hidroksil ve süperoksit gibi oksidan maderlerin giderilme 

etkileri ve demir şelatlama oranları araştırılarak bu özellikler belirlenmektedir. 
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Antimikrobiyal testler: Patojen mikroorganizmalara karşı kullanılan 

antibiyotikler yararlı mikroorganizmaları da olumsuz etkilemektedir. Bu 

yüzden aday mikroorganizmaların sağlık sektöründe kullanılan çeşitli 

antimikrobiyal maddeler karşı direncinin test edilmesi gerekmektedir. Bu 

amaçla disk difüzyon yöntemi kullanılmaktadır. Antimikrobiyal maddenin 

emdirildiği diskler yayım yapılan ilgili besiyeri üzerine konularak 

mikroorganzimanın gelişim seviyesi incelenir. Gelişim ne kadar iyiyse 

antibiyotiklere direnç de o derecede fazla olmaktadır. Antibiyotik direncini 

tespit etmenin bir yolu da dilisyon testleridir. Belirli konsantrasyonlarda 

antibiyotik ile karıştırılmış sıvı besiyerlerinde aday mikroorganizmanın 

gelişim oranları tespit edilmektedir. 

Tüm bu testlerden sonra hayvan deneyleri sırayı almakta ve canlı bir 

organizmada deneyler yapılmaktadır. Etik sıkıntıların yaşanabileceği insan 

testleri ise ayrı bir durum olup daha yavaş ilerlemektedir.  

Probiyotik gıdalar nelerdir? 

Aday mikroorganizmaların probiyotik testleri başarılı geçse bile etik 

sebeplerden dolayı Dünya sağlık Örgütü ve çeşitli kuruluşlardan onay alması 

uzun sürebilmektedir. İnsanların doğal yiyecekleri olan fermente gıdalardan 

elde edilen mikroorganizmalar ise uzun yıllar bilmeden de olsa güvenle 

kullanıldığı genellikle daha güvenilir bulunmaktadır. Dolayısı ile fermente 

gıdalara ve özelikle fermente süt ürünleri hakkındaki çalışmalar 

yoğunlaşmıştır.  

Fermantasyon tek halkalı şeker bir gıdanın laktik asit bakterileri 

ve/veya mayalar tarafından farklı bir gıdaya dönüştürülmesini içeren 

biyokimyasal bir oladır. Laktik asit bakterileri; başta laktik asit olmak üzere 

çeşitli metabolitler üreterek gıdanın tadının, kokusunun, renginin ve yapısının 

değişimine sebep olurlar. Bu olay insanlığın eski çağlarından itibaren 

uygulanmıştır. Bilinen fermente gıdalar ekmek, yoğurt, turşular, alkollü 

içkiler ve soslardır. İnsanlar elbette bakterilerin varlığından bihaber 

olduklarından, gıdaları daha uzun süre muhafaza edebilmek için öncelikle 

kurutma ve tuzlama proseslerini keşfetmiştir. Tuzlanan gıdalarda birçok 

saprofit ve patojen baskılanıp gıdalar da uzun süre muhafaza edilince bu işlem 

daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Mikrobiyolojinin gelişmesi ve yıllar 

içinde koruyuculuğun sadece tuzdan değil aynı zamanda çeşitli 

mikroorganizmalar vasıtası ile de yapıldığı anlaşılmıştır.  

Fermantasyona sebep olan bakteriler pH 4’ün altında 

gelişemediğinden proses kendini kısıtlayan bir doğaya sahiptir  (Madigan ve 
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Martinko 2009). Çünkü özellikle laktik asit birçok bakteriye karşı inhibitör 

etkiye sahiptir. Hacmen %0,5’ten itibaren çeşitli patojenlerin üremelerini 

durdurmaktadır. Bu özelliği, laktik asit üretimi yapan laktik asit bakterilerini 

ön plana çıkarmış ve dayanıksız gıda ürünleri dayanıklı hale gelmiştir. 

Fermente gıdalarda da titrasyon asitliği %1,5-2 aralığında olduğu için 

patojenler açısından fermente olmamış hallerine göre daha güvenilir 

haldedirler.  

Probiyotik bakterilerin izole edildiği gıdalar arasında kefir, yoğurt, 

turşu, çeşitli fermente içecekler, fermente sütler, fermente etler, fermente 

balıklar, peynirler, fermente tahıllar, zeytinler, fermene reçeller 

bulunmaktadır. (Kneifel and Salminen 2010, Bautista-Gallego et. al 2013, 

Dallal et. al 2017, Angelescu et. al 2019, Tamime ve Thomas 2018, Fırat 

2020,  Xia et. al 2021). Hayvancılıkla uğraşan toplumlarda daha çok fermente 

süt ürünlerine rastlanırken, Uzakdoğu ülkelerinde fermente sebzeler ve 

tahıllar daha ön plana çıkmaktadır. Tüm dünyada tanınan ve 

mikroorganizmaların izole edildiği fermente gıdalar Tablo 1’de verilmiştir.  

Talo 1. Bazı femente gıdalar ve fermantasyon mikroorganzimaları (Hutkins 2008, 

Şengün 2011) 

Gıda tipi Femente edici mikroorganzimalar 

Süt ürünleri Lactococcus,Lactobacillus, Streptococcus thermophilus 

Ekşi krema 

 

Tereyağı 

Lactococcus lactis subsp. lactis 

Lactococcus lactis subsp. cremoris 

L. diacetylactis 

Alkollü içkiler Zymomonas, Saccharomyces 

Mayalı ekmekler 

Ekşi mayalı ekmekler 

Saccharomyces cerevicae 

Lactobacillus Pediococcus, Leuconostoc, 

Lactiplantibacillus 

Sucuklar  Pediococcus Lactobacillus Microcossus Staphylococcus 

Lactiplantibacillus plantarum, Levilactobacillus brevis 

Zeytin  Lb. plantarumLb. pentosusLeu. mesenteroides Leu. 

pseudomesenteroides 

Kombucha Limosilactobacillus fermentum Lactobacillus 

acidophyllus 

Gouda ve  Edam 

Peynirleri 

Leuconostoc spp. 

Sauerkraut Leu. mesenteroides 
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Probiyotik süt ürünleri ve üretimleri 

Bu bölümde Probiyotik karakterde olan ya da Probiyotik taşıyıcısı 

olan süt ürünlerinden bazılarının üretim prosesleri kabaca gösterilmiştir.  

Yoğurt: Yoğurt tüm dünyada tüketilen bazı bölgelerde farklı 

isimlerle bilinen fermente bir süt ürünüdür. Yoğurt hakkında yapılan 

çalışmalar 20. yüzyıl başlarına dayanmakta olup Avrupa ve ABD’de 

yaygınlaşması ile popülerliği de oldukça artmıştır. Yapılan çalışmalar yoğurt 

fermantasyonu için sadece Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve 

Streptococcus thermophilus bakterilerinin gerekli olduğunu göstermiştir. 

Bunlar dışındaki tüm mikroorganizmalar belirli bir amaç için katılmadıysa 

kontaminasyon olarak düşünülmektedir. Genel hatlarıyla yoğurt üretimi Şekil 

1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Genel hatları ile yoğurt üretimi (Demirci ve Şimşek 1997) 
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Yoğurt üretilecek sütün yüksek sıcaklıkta pastörize edilmesi 

gerekmektedir. Bu işlem sütün yapısında bulunan doğal inhibitörleri ve fajları 

ortadan kaldırmakta (Demirci ve Şimşek 1997) ve yoğurt oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. Temizlenmiş, standardize ve pastörize edilmiş süt 43-45 

derece mayalama sıcaklığına getirilerek %2-2,5 oranında yoğurt kültürü ile 

inoküle edilir. İnkübasyon 43-45°C’de devam eder ve pH 4,60’a düştüğünde 

durdurularak vakit kaybedilmeden +4°C’lik soğutuculara alınarak depolanır. 

Yoğurt tam anlamıyla probiyotik bir gıda olarak tanımlanmasa da 

azımsanamayacak orandaki kültürleri mide asidi ve safra tuzlarına 

dayanıklıdır (Fırat 2020). Dolayısı ile bağırsaklardan ve gaitadan izole 

edilebilmektedir. Yoğurtları probiyotik hale getirmenin klasik bir yolu 

L.acidophilus ve Bifidobacterium ile inoküle edilmesidir. Bakteriler 

inkübasyon öncesi süte eklenerek üretim yapılmaktadır (Lourens-Hattingh ve 

Viljoen 2001). 

Kefir: Daha çok Kuzey Asya, Doğu Avrupa ve Kafkaslar ve 

ülkemizde tüketilen ve son yıllarda sağlığa yaptığı olumlu etkilerden dolayı 

ün kazanmış bir fermente süt ürünüdür. Ekşi kıvamlı ancak sıvı yapıda bir 

ürün olan kefir Rusya’da kişi başına 7 kg’ye kadar tüketilir. Kefir 

mikroflorasına bakıldığında bakteri ve mayalardan oluştuğu görülmektedir ve 

bu özelliği ile mayaların olumlu olarak değerlendirildiği sınırlı sayıdaki 

gıdalardan biridir. Literatür incelendiğinde kefir mikroorganizmalarının 

grupları benzer olmakla birlikte türler farklılık göstermektedir. Laktik asit 

bakterilerinin yanında mayaları da ihtiva ettiği için laktik asit,asetik asit 

diasetil ve astaldehit dışında %2 civarında etanol de ihtiva ettiği için diğer süt 

ürünlerinin birçoğundan ayrılmaktadır (Hutkins 2008). Kefir 

mikroorganizmaları Tablo2’de gösterilmiştir. Kefir üretimi geleneksel (a) ve 

modern (b)  olmak üzere Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2. Kefir üretim aşamaları 

Kefirden izole edilen bakteri ve mayaların sayısı oldukça fazladır. 

Dolayısı ile farklı bölgelerde farklı aromada kefirlere rastlanılmaktadır. Geniş 

bir mikrobiyotaya sahip olduğu için de probiyotik mikroorganizmalara 

rastlanılma şansı da artmaktadır. 

Tablo 2. Kefir tanelerinden izole edilmiş mikroorganizmalar (Hutkins 2008). 

Lactobacillus L. casei L. kefiri L. brevis L. Paracasei, L. parakefir L. 

plantarum L. satsumensis L. curvatis 

L. fermentum L. viridescens L. acidophilus L. gasseri 

L. kefirgranum L. parakefiri  

L. parabuchneri L. buchneri L. sunkii L. crispatus L. 

otakiensis L. garvieae L. sakei 

L. instestinalis L. amylovorus L. pentosus L. salivarius 

L. johnsonii L. rhamnosus L. rossiae  

L. reuteri L. kalixensis L. rapi L. diolivorans L. 

parafarraginis L. Gallinarum, L. kefir 

L. kefiranofaciens L. delbrueckii L. helveticus 

Pediococcus P. claussenii, P. damnosus, P. halophilus, P. 

pentosaceus, P. lolii Lactococcus La. lactis subsp. 

lactis, La. lactis subsp. cremoris, La. garvieae, La. 

lactis subsp. lactis biovar diacetylactis 

Streptococcous S. thermophilus 

Leuconostoc/Oenococcus Leuc. mesenteroides subsp. mesenteroides, Leuc. 

mesenteroides subsp. cremoris, Leuc. 

pseudomesenteroides, Oenococcus oeni 
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Acetobacter A. sicerae, A. orientalis, A. lovaniensis 

Bifidobacterium B. breve, B. choerinum, B. longum, B. pseudolongum 

Maya ve Küf 

 

Candida kefyr, C. holmii, C. friedrichii, C. 

inconspicua, C. maris, C. sake Saccharomyces 

cerevisiae, S. unisporus, S. turicensis, S. cariocanus, S. 

Humaticus Kluyveromyces lactis, Kl. marxianus, Kl. 

marxianus var. lactis Kazachstania servazzii, Ka. 

solicola, Ka. aerobia, Ka. Exigua Pichia fermentans, 

Issatchenkia orientalis, Dekkera anomala, Geotricum 

candidum 

Yarrowia lipolytica, Torulaspora delbrueckii 
 

Kluyveromyces marxianus (Plessas et. al 2016),  Lacticaseibacillus 

(eski Lb.) paracasei (Golowczyc et al 2008), Lactobacillus acidophilus, 

Lactiplantibacillus (eski Lb.)  plantarum, ve Lactobacillus kefiri (Zheng et. al 

2013), Saccharomyces boulardii, Kazachstania unispora (Goktas et. al 2021), 

Lactococcus lactis ssp. lactis (Yerlikaya 2019) gibi bakteri ve mayalar 

probiyotik karakterde olduğu için kefir de probiyotik gıdalar arasında 

sayılmaktadır.  

Asidofiluslu/ bifiduslu süt: Son dönemlerde market raflarında 

sıkılıkla görülebilen ürünlerden biri de asidofiluslu sütler ve yoğurtlardır. Bu 

ürün sütün Lactobacillus acidophilus ve Bifidobakterler ile fermente edilmesi 

ile üretilmektedir. İnsan kaynaklı olan bu bakterilerden Bifidobakterler 

aslında laktik asit bakterisi değildir ancak laktik asit üretimi ile fermantasyon 

da yapmaktadır. Özellikle yeni doğanlardan izole edilmesiyle hakkında birçok 

çalışma yapılmış ve GRAS kabul edildiği için gıdalarda da güvenle 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu üründe karışık kültür olduğu için inkübasyon 

klasik yoğurt üretiminden daha düşük sıcaklıkta ve daha uzun süre 

yapılmaktadır. Asidofiluslu/ bifiduslu yoğurt üretim aşamaları Şekil 3’te 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Asidofilus bifiduslu yoğurt üretim aşamaları 

Probiyotik taşıyıcısı olarak gıdalar 

Günümüzde sağlıklı beslenme isteği, ev hayatındaki değişimler ve 

insanların bilinçlenmesi gibi sebeplerden dolayı insanlar günlük diyetlerinde 

daha faklı arayışlar içine girmektedir. Probiyotik takviyeler toz veya sıvı 

formunda ticari olarak satılsa da insanlar doğal haline yakın gıdalar daha fazla 

tercih etektedir. Gıda sektörü de buna çeşitli çözümler bulmaktadır. Bunlardan 

bir tanesi de doğal hali ile probiyotik olmasa da probiyotik 

mikroorganizmaların katıldığı gıdalardır. Probiyotik mikroorganizmlar bu 

gıdalara doğrudan katılabildiği gibi mikroenkapsülasyon ve 

nanoenkapsülasyon gibi yöntemler ile de gıdaya entegre edilebilmektedir. 

Nanoenkapsülasyon gıda sanayi için henüz yeni bir teknoloji olsa da 

mikroenkapsülasyon bazı gıdalarda güvenle kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde 

ısıl işlemlere, dış etmenlere ve asit baz etkilerine karşı mikroorganizmaların 

korunması ve hedeflenmektedir. Probiyotik bakteriler de canlı olduğu ve raf 

ömrü boyunca en az 106 log kob/ml düzeyinde canlı kalması gerektiği için 

tercih edilen bir yöntem olmaktadır.  

Mikroenkapsülasyon: Mikroenkapsülasyon her türlü bileşiğin veya 

mikroskobik düzeydeki canlının dış etkenlerden korunarak muhafaza 

edilmesi, sınırlarının belirlenmesi ve kontrollü olarak kullanılabilmesi için 

uygulanan bir kaplama yöntemidir.(Ünal ve Erginaya 2010, Peker ve Arslan 
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2011). Kaplama materyali olarak nişasta, maltodekstrin, pullulan sakkaroz, 

maltoz gibi karbonhidratlar, jelatin, akasya gamı, mesquite gam gibi çeşitli 

gamlar kazein, kazeinat ve pas proteinleri gibi çeşitli ürünler kullanılmaktadır 

(Koç et. al 2010). Mikroenkapsülasyon için çeşitli teknikler bulunmaktadır 

ancak temel olarak mikroenkapsüle edilecek ürün önce kaplama malzemesi ile 

disperse edilmekte, ardından homojenize edilmekte, bunu atomizasyon takip 

etmekte ve son olarak kurutulmaktadır. Mikroenkapsülasyon probiyotik 

karakterde olmayan gıdaları probiyotik hale getirebilme için kullanılan 

yöntemlerden biridir. Normal koşullarda gıdanın üretim prosesi veya raf ömrü 

boyunca maruz kaldığı şartlardan dolayı probiyotik bakterinin ölmesi nedeni 

ile mikroenkapsülasyon bakteriyi koruyarak daha uzun süre canlı kalmasını 

sağlayabilmektedir. Probiyotik çaylar, dondurma gibi ürünler bunlara örnek 

olarak verilebilmektedir. Mikroenkapsüle Bacillus coagulans sporları ile 

demleme sıcaklığında bile probiyotik özellik sağlanabilmektedir.  

Nanoenkapsülasyon: Nanoenkapsülasyon ise bir biyoatif bileşik, 

renk veya aroma maddesi veya bakterinin nano boyutlardaki taşıyıcı maderler 

ile korunması işlemidir. Henüz gıda sanayiinde yaygın olarak kullanıma 

geçmiş olmasa da gelecekte mikroorganizmaların nanoenkapsülasyonu ile 

üretilmiş gıdalar görülmesi muhtemeldir. Bu anlamda probiyotik 

mikroorganizmaların muhafazasında da sıkılıkla karşımıza çıkacaktır. 

Örnek probiyotik gıda üretimi 

Gıda sanayi gün geçtikçe kendini yenilemekte ve yeni ürünler ortaya 

çıkmaktadır. Yeni bir gıda ürünü geliştirme işlemi çok kapsamlı ve 

multidisipliner bir konudur. Bu yüzden konuya yaklaşım ihtiyatlı olmalı ve 

araştırmalar düzgün yapılmadan işlemlere başlanılmamalıdır. Probiyotik 

içerikli bir gıda üretmek amaçlanıyorsa üretilecek gıda hakkında literatür ve 

tarihi bilgisi edinilmeli, numune alma ve nakil özenle yapılmalı, saf kültür 

izolasyonu yapılmalı, çoğaltılmalı ve kütüphanede depolanmalı, Gıdanın 

proses aşamaları, belirlenmeli ve son olarak da mikrobiyolojik kontrol 

muayenesi yapılmalıdır. 

Üretilecek gıda hakkında literatür ve tarihi bilgisi: Yeni bir ürün 

geliştirme amacı ile bir probiyotik gıda üretimine karar verildiğinde öncelikli 

yapılması gerek şey literatür ve tarih araştırmasıdır. Bu gıdanın hangi 

coğrafyalarda tüketildiği, bayram festival gibi özel günlerde mi yoksa günlük 

hayatta mı tüketildiği, keyfi olarak mı yoksa sağlığa faydaları olup olmadığı 

gibi bilgiler elde etmek amacıyla yapılan bu araştırmalar ilerlemeyi de 
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kolaylaştıracaktır. Gıdayı tüketen toplumun bunu uzun yıllar boyu tüketmesi 

genel olarak güvenilir olabileceği anlamına gelmektedir. Elbette üretim 

prosesinde gıda güvenliğini riske atacak bazı basamaklar bulunabilir. Bu gibi 

durumlarda prosese zarar vermeden fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik 

tehlike ortadan kaldırılacak şekilde bir tasarım yapılmalıdır. Literatür ve tarih 

bilgisi incelenirken gıdayı hâlihazırda üreten kişiler var ise bunlarla temasa 

geçilerek adım adım neler yaptığı not edilmeli ve yaptığı işlemler gıda 

teknolojisi açısından değerlendirilmelidir. 

Numune alma ve nakil: İstenen tarih ve literatür bilgisi elde 

edildikten sonra ürünün yayıldığı coğrafya bilgilerine de erişilmiş olacaktır. 

Dolayısı ile üretilmek istenen gıdanın bulunduğu yerler belirlendiği için 

starter kültürlerin gen çeşitliliği daha net olarak belirlenebilecektir. Önceden 

steril edilmiş kapalı kaplar ile veya steril numune poşetlerine numuneler 

alınmalı ve hemen soğuk zincire konulmalıdır. Buradaki amaç gıdanın 

mikroflorasını doğru bir biçimde petri kaplarına yansıtabilmektir. Numune 

alınırken çeşitli prosedürlere uyulması gerekmektedir ancak üretilecek gıda, 

geleneksel bir gıdadan örnek olarak yapılacağı için geleneksel yöntemde 

yapılmış olduğu ve  farklı koşullarda bulunabileceği unutulmamalıdır. 

Numunenin tazelik ve depolama süresi not edilmeli, taze olması tercih 

edilmelidir. Çünkü bu durum kültür izolasyonu yapılırken başarıyı doğrudan 

etkileyecektir. Soğuk zincirde laboratuvara getirilen ürün bekletilmeden hızlı 

bir şekilde analiz edilmelidir. Numune en az şahitli olmak üzere en az 100 

g/ml olmalıdır.  

Saf kültür izolasyonu: Standart kalitede ürün üretmek gıda 

sanayisinin en önemli isteklerinden biridir. Çünkü üstün kalitede ve halk 

sağlığı açısından sorun yaratmayacak, mevzuatlara uyacak bir gıda ancak 

standart ürün yapılmasıyla başarılabilir. Canlı mikroorganizmaların gıda 

üretiminde kullanıldığı fermente ürünlerde ise standardizasyonu tutturmak 

belirli kriterlere bağlıdır. Bunlardan ilki elbette standart hammaddedir. 

Hammaddenin düzgün olmadığı bir üretimde başarıdan söz edilemez. 

Gıdadaki fermantasyonun ana aktörleri olan starter kültürler ise mutlaka 

standart özellikte olmalıdır. Çünkü her partide aynı kalitede ürün 

üretilebilmesi, ancak aynı şekilde standart kalitedeki bileenler ile ve aynı 

prosesi uygulamakla olabilir. Bunun yolu ise saf kültür elde edip bunu 

muhafaza edebilmekten geçer (Yaygın ve ark 2006).  

Steril kaplarda bulunan numunelerden 10g/ml tartılarak 90ml steril 

fizyolojik suya alınmalı düzgün bir şekilde homojenize edilmelidir. Bu şekilde 
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1/10 oranında seyreltme yapılmış olur. Seyrelme 5 kere daha yapılmalı ve 

mikrobiyal yüke göre sayının belirlenebileceği dilisyonlardan uygun agarlara 

yayma yöntemi ile yayılmalıdır. İnkübasyondan sonra sayım yapılmalı ve 

farklı koloniler belirlenmelidir. Hedef olarak, fermente bir ürün üretme amacı 

olduğu için laktik asit bakterilerinin izolasyonu MRS ve M17 agarlarda 

yapılabilmektedir. Bunların dışında genel mikroflora hakkında bilgi 

edinebilmek, küf maya ve TAMB sayılarının belirleyebilmek için ilgili 

besiyerlerine de ekim yapılabilir. MRS ve M17 agarlardan izole edilen 

bakterilere fenotipik ve testler yapıldıktan sonra moleküler tanımlamalar 

yapılır ve izole edilen bakterinin hangi laktik asit bakterisi olduğu belirlenir 

ve depolanır. Depolama süresinin uzunluğu muhtemel olduğu için ve 

kontaminasyonu önlemek için kültür gliserol ve broth eşliğinde homojenize 

edildikten sonra -80°C’de muhafaza edilir. Muhafazanın bir yolu da 

kültürlerin koruyu maderler eklendikten sonra kurutulması, kullanılacağı 

zaman da rehidre ederek aktifleştirilmesidir. 

Saf kültürün çoğaltılması ve depolanması: Stok kültür eğer 

işletmeye ticari olarak satın alınmıyorsa her zaman kontamine olma şansı 

bulunmaktadır. Bu yüzden iyi bir şekilde muhafaza edilmeli ve doğrudan 

üretimde kullanılmamalıdır. Bunun için stok kültür birkaç aşamada 

aktifleştirilir ve bu şekilde kullanılır. Böylece hem yabancı bakteri hem de 

bakteriyofaj kontaminasyonunun önüne geçilmiş olur.  

 
Şekil 4. Saf kültürün çoğaltılması aşamaları 

Gıdanın üretim aşamaları: Geleneksel yöntem ile üretim 

basamakları belirlenmiş gıdanın gıda sanayisine uyarlanması yapılırken 

gereksiz ve kontaminasyona sebep olabilecek işlemler kaldırılmalıdır. 

Örneğin yoğurt üretimi için sadece iki adet bakteriye ihtiyaç duyulmaktadır 

ancak izolasyonlarda faklı laktobasiller ve mayalar izole edilebilmektedir. Bu 

yüzden geleneksel yöntemle üretilen yoğurtların aroma ve tekstürleri de farklı 

olabilmektedir. Aynı şekilde evde yoğurt üretiminde tuz ve sakaroz katan 

kişilerin de olduğu bilinmektedir. Bu gibi gereksiz aşamaların çıkarılması ile 

proses belirlenir.  

İzole edilip probiyotik testleri yapılan ve kullanımında mahsur 

görülmeyen probiyotik saf kültür eğer laktik asit bakterisi ise hem gıdanın 
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üretiminde kullanılabileceği hem de probiyotik fayda sağlayacağından starter 

kültür olarak kullanılır. Bunun yanında Bacillus cinsi bakteriler gıdaya 

katılacaksa bunların gıdanın yapısal ve duyusal özelliklerine etkisi dikkatlice 

irdelenmelidir.  

Mikrobiyolojik kontrol muayenesi: Üretilen gıda piyasaya 

sürülmeden önce mutlaka raf ömrü açısından değerlendirilmelidir. Çünkü bir 

gıdanın probiyotik olarak kabul edilebilmesi için 106 log kob/ml/g canlı 

mikroorganizmayı raf ömrünün sonuna kadar muhafaza etmelidir. Türk Gıda 

Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde de fermente gıdanın ana kültürleri 

dışında bulunan ilave organizmaların miktarı en az 106 log kob/ml/g olarak 

belirlenmiştir. Mikroorganizma sayıları çeşitli sebeplerden düşebileceği için 

eğer probiyotik mikroorganzima ilavesi ile sayı istenen sınır değerin altına 

erken düşüyorsa son tüketim tarihi bu süreye çekilmelidir. Probiyotik 

mikroorganizmaların raf ömrü boyunca canlı kalabilmeleri için çeşitli 

prebiyotikler de ilave edilebilir. Elbette bu işlem gıdanın tekstürünü olumsuz 

etkilememeli ve varsa starter kültürleri inhibe etmemelidir. 

SONUÇ 

 Probiyotik süt ürünleri son yılların yükselen değerlerinden biri 

olmaktadır. Sağlıksız yaşam, bilinçsiz antibiyotik kullanımı gibi sebeplerden 

dolayı bağırsak mikrobiyotasının dengesi bozulabilmektedir. Bu dengeyi 

yeniden sağlamak için gerekli olan yöntemlerde biri de bağırsakları probiyotik 

canlılar ile sürekli beslemektir. Bölgesel fermente süt ürünleri araştırılmakta 

ve mikrofloraları gün yüzüne çıkmaktadır. Birçoğu bölgenin insanları 

tarafından detoksifiye edici olarak kullanılan bu süt ürünleri üzerinde yapılan 

çalışmalar arttıkça probiyotik mikroorganizma türleri keşfedilecek veya 

probiyotik özellikli mikroorganizmaların eklenmesi ile daha fonksiyonel hâl 

alacaktır. İnsanlık doğanın bu nimetlerinden çok uzun yıllardır 

faydalanmaktadır ve menülerde probiyotik süt ürünlerine daha da fazla yer 

verilmesi sağlık açısından daha olumlu katkı sağlayacağı da bir gerçektir.  
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 1. GİRİŞ 

Sağlıklı ve dengeli beslenme kişinin ihtiyacı olan enerji ve besin 

öğelerinin günlük ihtiyaç duyulan miktarlarda vücuda almasıdır. Bireylerin iyi 

bir yaşam kalitesi ve sağlığını hayat boyu korunması ve geliştirilmesinde süt 

tüketimi önemli rol oynayarak daha konforlu bir hayatın sürdürülmesinde 

etkili olmaktadır. Besin öğesi içeriği açısından dengeli ve yeterli bileşenlere 

sahip olan süt tüketilmesi gereken bir gıdadır. 

Başta yetişkinler, kadınlar, çocuklar ve gençler olmak üzere bütün yaş 

gruplarının her gün süt ve süt ürünleri tüketmesi beslenme uzmanları 

tarafından ısrarla tavsiye edilmektedir. Özellikle çocukluk ve gençlik 

dönemlerinde süt içme alışkanlığının kazanılmasına konusunda dikkat 

edilmesi gerekir. Çocuk ve gençler, bu besinleri her gün önerilen miktarlarda 

tüketmeleri için teşvik edilerek özendirilmelidir. Bilim adamlarının tavsiye 

ettiği ileri dönemlerde kazandığımız alışkanlıkların temelinde çocukluk 

dönemi en önemli yeri almaktadır. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı da 

bu dönemlerde edinilmektedir. Çocukların yansıra gebelik-emziklilik 

dönemindeki kadınların ve yaşlılık dönemindeki bireylerinde kemik sağlığı 

açısından önemi bilinen süt beslenme uzmanları tarafından temel gıda 

maddesi olarak kabul edilmekte ve önerilmektedir.  

Süttozu, modern kurutma sistemlerinde sütün besin değerlerine zarar 

vermeden kurutma işlemi yapan işletmelerde pastörize inek sütünün 

kurutulması ile toz şeklinde elde edilen süt ürünüdür. Süttozu, belli 

teknolojilere sahip sistemlerde elde edilme imkânı olan, ideal şartlarda 

saklandığında uzun süre muhafaza edilebilen bir üründür. Sulandırıldığı 

takdirde yaklaşık olarak sütün besin değerlerine yakın içeriğe sahip saf ve 

katkı ilavesiz bir ürün elde etmek mümkündür. Süttozu sütün katılabileceği 

her yerde rahatlıkla ve güvenilir bir şekilde kullanılabilir. Özellikle yoğurt 

üretim prosesinde kıvam artırmak amacıyla katılması gerekli olan bu ürün 

dondurma üretim teknolojisinde de kaliteyi ve aromayı zenginleştirmenin 

yanında dondurmaya düzgün bir yapı kazandırmak amacıyla katılır.  

Süt üretiminin yetersiz olduğu veya gelişemediği yerlerde, ya da 

üretimin talebi karşılayamadığı bölgelerde taze süt yerine ya da süt açığını 

kapatmak amacıyla, kurutularak toz haline getirilen süt ürünlerinden 

yararlanılabilir. Yani kurutulmuş süt ürünleri kullanılarak rekombine, 

rekonstitüe süt ve süt ürünü üretimi,  taze süt üretimine alternatif olacaktır 

(Özdemir ve ark., 1998; Üçüncü, 2005; Yetişmeyen ve ark., 1998). 
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2. SÜTÜN BESİN DEĞERİ 

İnsan yaşamının her döneminde gerekli olan süt makro ve mikro besin 

bileşenleri açısından iyi bir kaynaktır. Bu nedenle süt bu bileşenleri yeterli 

miktarda içeren en önemli ve besleyici bir gıdadır. Süt diğer gıdalara 

kıyaslanırsa daha fazla hayati önem taşıyan besin öğeleri içerir. Süt beslenme 

değerinin yanında, vücutta gelişmeyi sağlayan, fonksiyonlarını düzenleyen ve 

kemik ve diş oluşumunda etkili olan mükemmel bir gıdadır. Büyüme ve 

gelişme çağındaki çocukların süt ve süt ürünlerini tüketerek büyümesi ileri 

yaşlarda görülen osteoporoz (kemik erimesi) hastalığından korunmada da 

etkilidir. Bu nedenle süt tüketiminin arttırılması, yeterli ve dengeli besin öğesi 

ve enerji alınımının sağlanması açısından önerilmektedir. 

Yeterli ve dengeli beslenme için tüketilmesi gerekli olan sütün yaşam 

boyunca bireylerin sağlığını koruması ve geliştirmesinde önemli rol 

oynamasının esas nedeni, hayvansal kaynaklı bileşenlere sahip olup 

beslenmede ihtiyaç olana protein, yağ, laktoz ile vitamin ve mineral maddeleri 

yeterli oranda içermesidir. Sütün bileşiminde 85 civarında farklı besin bileşeni 

mevcuttur. Bu besin öğeleri organizma tarafından kolayca alınabilecek ve 

sindirilebilecek formda olup, organizmanın gelişebilmesi için gerekli olan 

organik ve anorganik maddelerden meydana gelir. Özellikle süt, protein, 

kalsiyum, fosfor, B2 vitamini ve B12 vitamini olmak üzere birçok besin 

öğesinin bulunduğu gıdadır. Normal bir inek sütünün muhtevasında yaklaşık 

olarak; % 87,5 su, % % 12,5’i kuru maddedir. Kuru maddenin % 3,5’ini yağ, 

% 9’unu yağsız kuru madde (YKM) ve yağsız kuru maddede (YKM) içinde  

% 3.50 protein, % 4.90 laktoz, %0.70 oranında mineral madde ve iz 

miktarlarda vitaminler, enzimler, organik asitler koruyucu maddeler, 

hormonlar ve gazlar yer alır. 

Dünyada süt tüketim oranına bakıldığında her ülke için farklı 

miktarlarda süt tüketimi olduğu görülmektedir. Türkiye’de ise süt içme 

alışkanlığının çok az olduğu bilimsel araştırmalarda elde edilen verilerinde 

yer almaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalarda; bir günde 1 litre süt içen 

yetişkinlerin günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacının hepsini, 10-12 yaşları 

arasındaki çocuklarda ise tamamına yakın bir kısmını, yine 1 litre süt içen 

yetişkin ve çocukların günlük riboflavin (Vitamin B2) ve kobalamin (Vitamin 

B1) ihtiyacının tümünü, günlük proteinin ise yarısını karşılamaktadır. Ayrıca 

1 kg sütün verdiği enerji miktarına bakıldığına bileşimindeki yağ, protein ve 

laktozun oranına bağlı olup ve ortalama 695,3 kalori civarındadır. Bu nedenle 

insanlar için besin kaynağı olan süt, günlük hayatta süt ve süt ürünleri olarak 

çeşitli şekillerde tüketimi yapılabilir. Ancak sütten en iyi tüketim ve 
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yararlanma şekli onun süt olarak tüketilmesidir. Beslenme fizyolojisi 

açısından en önemlisi sütten en iyi tüketim ve yararlanma şekli onun doğal 

haliyle süt olarak tüketilmesi uygundur. Bunun sebebi, sütün süt ürünlerine 

işlenmesi sırasında dayanıklı hale getirilirken bileşimindeki bazı besin 

elementlerinde kayıplar söz konusu olmaktadır. Bu sebeple dünyada bütün 

ülkeler insan sağlığını korumak ve iyi beslenme açısından içme sütü 

tüketiminin artırılması konusunda önemli çalışmalar yapmışlardır. Avrupa 

Birliği ülkelerindeki yıllık kişi başına düşen içme sütü tüketiminin 75-184 kg. 

arasında olduğu, ülkemizde ise süt içme alışkanlığının ve süt tüketiminin çok 

az olduğu dikkatleri çekmektedir. 

Sütün içerisinde bulunan bir karbonhidrat olan süt şekeri laktoz, insan 

beyni gelişimi için çok önemlidir. Laktozun değişikliğe uğramadan 

bağırsaklara geçmesi, burada laktik aside parçalanması ile kalsiyum, 

magnezyum ve fosfor emilimine de uygun ortam oluşturmaktadır. Aynca, 

laktoz yanında, süt yağı da çok iyi bir enerji kaynağıdır. Gıdalarda bulunan 

karbonhidratlar 4 kcal, proteinler 4 kcal, yağlar ise 9 kcal enerji vermektedir. 

Sütün proteinleri (%80 kazein, %20 laktalbumin ve laktoglobulin ) beslenme 

için son derece önem arz etmektedir. Biyolojik değer; vücudun dışarıdan 

almak zorunda olduğu esansiyel amino asitleri vücudun ihtiyacı olan oran ve 

çeşitlilikte içermesidir. Sütün kolay sindirilebilen, üstün kaliteli süt proteini 

içermesi ve biyolojik değerinin yüksek olması sütün beslenme değerinin 

yüksek olduğunu göstermektedir. Süt proteinlerinin yapısında vücudun 

üretemediği, dışarıdan almak zorunda olduğu esansiyel 10 amino asit yanında, 

hidroksipirolin hariç toplam 19 amino asit mevcuttur. Yavrunun doğumdan 

sonra sadece süt ile beslenebilmesi, ihtiyacı olan her şeyi sütten 

sağlayabilmesi ve aslında sütün tek başına yetebilen nadir besin öğelerinden 

olması, değerini ortaya koymak için yeterlidir. Sütün insan vücudunda 

sindirilebilirlik oranı %97, biyolojik değeri 93 olarak belirlenmiş olup birçok 

gıdaya göre oldukça yüksek değerlere sahiptir. Sütün yüksek oranda içerdiği 

kalsiyum ile günde 500 mİ süt içmekle bireyin günlük ihtiyacının 2/3'ü 

karşılanabilmektedir. Aynca süt, yüksek oranda B2 (riboflavin), B6 

(pridoksin, pridoksal), B12 (kobalamin), A vitaminlerini ve kalsiyum, 

potasyum, fosfor, magnezyum, iyot, çinko gibi mineral maddeleri de 

içermektedir.  

Yağlar bir karışım içinde su ile birbiri içerisine dağılmamaktadır. 

Bunun olması için ortamda emülgatör denilen maddelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Emülgatörler, yapısı itibariyle bir yönüyle suya 

bağlanabilirken diğer yönü ile de yağa bağlanmakta ve iki farklı yapıyı bir 
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arada tutabilmektedir. Süt yağı içerisinde %0,2-1,0 oranında bulunan 

fosfolipidler içerisinde lesitin de bulunmaktadır. Sütün içerisinde bulunan bu 

maddeler, yağların hızlı emilimini sağlamaktadır. Süt yağında bulunan diğer 

önemli madde kolesteroldür. Kolesterolün vücutta yaşamsal fonksiyonları 

olup, vücutta da sentezlenmektedir. Sütteki oranı %0,015 gibi çok az miktarda 

olup, hayvanların doğumu sonrası 1 haftaya kadar salgılanan ağız sütü 

(kolostrum) içerisinde %1,5 oranında bulunmaktadır. Ağız sütü, normal sütten 

daha koyu ve daha sarı renkli olup bileşeni süte göre çok daha zengindir. 

Laktaz enzimi, süt şekeri olan laktozun glukoz ve galaktoza kadar 

parçalanması için gerekli enzimdir. Bazı sebeplerden dolayı laktaz enzimi 

eksik olan ya da bulunmayan kişilerde, sütün tüketimi sonrası mide-bağırsak 

sisteminde laktoz parçalanamaz ve laktoz ince bağırsaklardan kalın 

bağırsaklara kadar geçer. Sonuçta laktoz sindirilemez ki buna laktoz 

intolerans adı verilir. Laktoz intoleransı olan kişilerde karın ağrısı, şişkinlik, 

gaz, ishal, mide bulantısı ve kusma semptomları görülebilmektedir. Laktoz 

intoleransı olan kişiler, kefir, peynir, yoğurt ve ayran gibi süt ürünlerini 

rahatlıkla tüketebilmektedir. Sütün içerisindeki laktozun, ürünün üretimi 

esnasında laktik aside parçalanmış olması nedeniyle rahatlıkla 

tüketilebilmesini sağlamakta, özellikle bağırsaklarda hazımsızlık ve şişkinlik 

gibi rahatsızlıklara neden olmamaktadır. Laktoz intölerans rahatsızlığı olan 

kişiler laktozu glikoz ve galaktoza parçalanmış laktozsuz süt ve süt ürünlerini 

tercih etmelidir. Hayvanın memesinden sağılan süt normalde steril kabul 

edilmektedir; yani hijyenik olup sağlığa zararlı mikroorganizma içermez. 

Ancak ahır şartlarında, havadan ya da personel gibi diğer bulaşma 

kaynaklarından sütün içerisinde çoğalabilecek saprofit (çürükçül) ya da 

patojen mikroorganizmalar bulaşabilmektedir. Süt kaynaklı oluşabilecek bazı 

önemli hastalıklar ise bruselloz, tüberküloz, difteri, tifo, paratifo, antraks, 

botulizmus dur. Bu sebeple çiğ sütle üretilecek süt ürünleri ya 

mikroorganizmaların doğal olarak yok olması için çok uzun süre 

depolanmalıdır ya da sağlık açısından emin bir ürün eldesi için süt pastörize 

edilerek veya kaynatılarak tüketilmelidir.   

Süt kolay bozulabilen bir gıda olup, onun taze olarak raf ömrü 

oldukça sınırlıdır. Bakteri enzimleri ve doğrudan güneş ışığına maruz kalması 

sebebiyle kolayca bozulabilen besin maddesidir. Özellikle sıcak ve üretici ile 

tüketici arasındaki mesafenin uzun olduğu yerleşim bölgelerinde dağıtımı 

konusunda zorluklar yaşanmaktadır. Bu yerlerde taze süt, kondanse süt veya 

süttozu gibi daha dayanıklı süt ürünlerine işlenerek tüketime uygun hale 
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getirilmektedir (Demirci ve Şimşek, 1997; Üçüncü, 2005; Özdemir ve ark., 

1998). 

3. SÜT TOZU ÜRETİMİ 

3.1. Süttozuna İşlenecek Süte Yapılan Ön İşlemler  

Koyulaştırılmış süt ve süttozunun elde edilmesinde hammadde olarak 

kullanılan süt, “Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem görmüş İçme Sütü 

Tebliği nde yazılan şartlara uygun olmalı ve yüksek kaliteye sahip olmalıdır. 

Ayrıca hammadde olarak kullanılacak sütte şu özelliklere sahip 

olmalıdır:  

-Sütün içine nötralize edici madde vb. gibi asitlik düzenleyiciler 

katılmış olmamalı.  

-Sütün asitliği az olmalıdır( <8SH  veya 6,40- 6,75 pH arasında)   

-Sütün  total bakteri yükü düşük olmalıdır(Total bakteri sayısı 

<100.000 adet/ml ) 

- Süt antibiyotik bulunmamalı, çünkü Antibiyotik bulunması halinde 

yoğurt üretimi sırasında büyük sorunlar meydana gelmektedir. Ayrıca 

süttozunun çocuk mamalarının üretilmesinde kullanılması halinde daha fazla 

dikkatli edilmelidir (Yetişmeyen ve ark., 1998). 

3.2. Sütün Temizlenmesi 

Süt işletmeye getirildikten sonra, önce istenmeyen materyallerin 

uzaklaştırılması amacıyla temizlenmesi gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla 

süzgeçler, hat filtreleri, klarifikatörler kullanılan donanımlardır. Buna ilave 

olarak baktofügasyondan da bu amaçla kullanılan en önemli temizleme 

sistemidir. Baktofügasyon, mikroorganizmaları sütten ayırmak amacıyla 

kullanılan bir sistem olması yanında daha çok içme sütlerinin kalitesini 

artırmak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir. Bu metot, bazı süt ürünlerinde 

(peynir, süttozu) ve bebek mamalarında bakteriyel kalitenin geliştirilmesinde 

kullanılmaktadır. Son yıllarda mikrofiltrasyon da sütün bakteri içeriğinin 

azaltılmasında etkili bir teknik olarak kullanılmakta olup,  içme sütünün 

üretimde kullanılarak raf ömrünün uzatılmasında, kaliteli peynir üretiminde, 

kaliteli kazein tozu, serum proteinlerinin üretiminde kullanımı söz 

konusudur(Yetişmeyen ve ark., 1998).  

3.3.  Sütten Yağın Ayrılması 

Dünyada muhafazası kolay olduğundan genellikle yağsız süttozu 

üretilmektedir. Bu nedenle sütün yağının tamamen çekilmesi hedeflenir. 

Krema makinasına süt verildiğinde süt külahçıkların yüzeyine yayılır. 
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Külahçıklar hızla dönerken sütün yağlı kısmı(krema) külahçıkların üst 

kısmına çıkarken, yağsız süt külahçıkların eteğine yayılır. Krema daha sonra 

krema haznesine dolar. Daha sonra krema yukarı itilerek üst kısımdan dışarı 

alınır. Yağsız süt ise alt kısımdan dışarıya atılır (Yetişmeyen ve ark., 1998). 

3.4. Yağsız Sütün Koyulaştırılma işlemi (Evaporasyon)   

Sütte kuru madde dışında kalan en önemli kısmı su oluşturur. Toplam 

kuru maddeyi % 12 olması halinde  % 88’i su olarak yer almaktadır. 

Evaporasyon işlemi, sütün içerisinde bulunan suyu uzaklaştırarak su miktarını 

azaltıp kuru madde miktarını % 25-50’ye kadar çıkararak kuru maddenin 

yükseltilmesi esasına dayanır. Süt ürünleri üretiminde süt, yağsız süt ve 

peyniraltı suyu gibi ürünlerin konsantresinde kullanılan evaporasyon işlemi 

kurutmanın da ilk aşamasıdır. Evaporasyon, süt endüstrisinde sütün içerisinde 

bulunan bağlı suyun çözeltiden buharlaştırılarak uzaklaştırılması işlemine 

dayanır. Bunun için yüksek ısıl işlem uygulanmaktadır. Ancak süt yüksek ısıl 

işleme karşı hassas olduğundan dolayı kolayca artan ısıyla birlikte zarar 

görmektedir. Bu sebeple evaporasyon işlemi vakum altında 65-70 °C sıcaklık 

derecesinde uygulanmaktadır. Sütün içerişindeki su evaporasyon sırasında 

suyun uzaklaştırılma işlemi sürekli ısı ilavesi ve ürünün üzerinde bulunan 

doymuş ya da nemli havanın değiştirilmesine dayanan uzaklaştırma ya da 

çekilmesi ile gerçekleştirilir. Bu olay sıvının üzerinde mevcut havanın 

uzaklaştırılarak vakum ortamında basıncın tedrici olarak düşürülmesi ile 

meydana gelmektedir. Süttozu üretiminde sütün evaporatörlerde kuru maddesi 

yaklaşık olarak % 40-50’ye kadar düşürülerek koyulaştırılma işlemi 

yapılmaktadır (Yetişmeyen ve ark., 1998; Anonim, 2012; Gürsel, 2007). 

3.5.  Kurutma  

 Dayanıklı süt ürünleri üretiminde evaporasyonla suyun belli bir 

kısmı, kurutma ile de suyun tamamı buhar hâlinde uzaklaştırılarak kurutma 

işlemi yapılmaktadır. Kurutulmuş süt ve süt ürünlerinde mevcut su oranı % 

4’ten fazla olamayacak şekilde ayarlanmalıdır. Gıdanın bileşiminde farklı 

oranlarda bulunan su, erimiş birçok maddeyi yapısında bulunduran bir 

çözeltidir. Kurutma işlemi sırasında en önemli olay, suyun kurutulan yüzeyin 

üstüne çıkarılmasını ve buharlaşmasını sağlamaktır. Süt zerrelerinin iç 

kısmında yüzeyde bulunan suyun yüzeye çıkmasını ve yüzeyde buhar fazına 

geçmesi sağlamak, yalnızca bu suyun buhar basıncının çevredeki kurutucu 

sıcak havanın nispi buhar basıncından büyük olması ile mümkün olmaktadır. 

 Endüstriyel olarak süt tozu üretim aşamaları genellikle ısıl işlem 

uygulanması, koyulaştırma, püskürterek kurutma, ardından paketleme ve 
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depolama işlem aşamalarından oluşur. Püskürterek kurutma, süt ve ürünleri 

teknolojisinde kullanılan en yaygın kurutma işlemidir. Sütün süt tozuna 

işlenmesi ile raf ömrünü artırılarak oda sıcaklıklarında bile büyük kalite kaybı 

meydana gelmeden uzun süre muhafazası gerçekleştirilmektedir. Buna ilave 

olarak süt tozu üretimi ürün kullanımını daha kolay hale getirmesi, paketleme 

ve nakliye esnasında daha az hacim kaplaması nedeniyle ve daha fazla fiyata 

satışı mümkün olduğu gibi birçok avantaja sahip olduğundan süt ürünleri 

içerisinde çok önemlidir. Süt tozları sadece yeniden birleştirme veya yeniden 

oluşturma ile süt elde etmek için kondense süt üretiminde kullanılmaz, aynı 

zamanda şekerleme, unlu mamuller ve et ürünleri gibi çeşitli ürünlerde gıda 

bileşeni olarak zenginleştirme, yapıyı düzeltme ve tad ve aroma oluşumunda 

etkili olmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu nedenlerle süt tozunun muhafaza 

süresi boyunca standart kalitede kalarak özelliklerini kaybetmeden muhafaza 

edilmesi önemlidir. Süt tozunun raf ömrüne, kaliteli bir şekilde muhafazasına 

ve dolayısıyla ticari olarak değerini değerini kaybetmemesi, fiziksel ve 

kimyasal özelliklerindeki yitirmemesi gibi çeşitli faktörler etkili olmaktadır. 

Genellikle süt fabrikalarının standart şartları oluşturma çabaları ile ancak 

geleneksel olarak düşük kalitedeki çiğ sütün içindeki ilk bakteri yükünü 

azaltmak amacıyla sadece yüksek sıcaklık uygulanması yapmamaktadır. Süt 

fabrikaları fabrikaya gelen sütlere genellikle pastörizasyon ve sterilizasyon 

gibi daha yüksek ısıl işlem normları uygulamaktadır.  Yağsız süt tozu üretimi 

2020 ve 2021 yıllarında sırası ile 66.513 ton ve 69.470 ton olup, bir yıl içinde 

ise üretimin %4,4 arttığı belirlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde üretilen sütün 

süt endüstrileri tarafından toplanan önemli bir kısmı yağsız süt tozu üretimine 

işlenmektedir (Küçüköner, 2011).    

Püskürtmeli kurutma (spray-drying) yöntemi, sütün dehidrasyonunda 

uygulanan en ideal ve gelişmiş yöntemdir. Uygulanan temel prensib, ürünün 

kurutma yapılacak hücresi sıcak hava bulunan ortamın içerisine atomize 

(pülverize) edilmek suretiyle oldukça geniş bir yüzey kazandırılarak sıcak 

hava içinde hızlı bir şekilde kuruma sağlanması yapılmaktadır(Yetişmeyen ve 

ark., 1998). 

- Püskürtmeli kurutucular sistemi beş ana bölümden oluşmaktadır. 

Bunlar:  

-Sıcak hava üretim sistemi,  

- Kurutma yapılacak gıdanın ince damlacıklar hâline getirildiği düzen 

(atomizer-nozel),  
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-Sıcak hava ile atomize edilmiş olan ürünün karşılaştığı kurutma 

hücresi,  

-Kurutma hücresinden ve siklon seperatörlerden gelen toz ürün haline 

getirilmiş (dehidre) ürünün paketleme sıcaklığına kademeli olarak soğutmanın 

ve elemenin yapıldığı akışkan yataklar.  

Püskürtmeli kurutuculara gelen ürün atomize edilmek suretiyle küçük 

çaplı damlacıklara dönüştürülmesi sebebiyle taneciklere çok geniş bir yüzey 

kazandırıldığından dolayı dehidrasyon hızı çok fazla artmaktadır. Kuruma 

işlemi yaklaşık olarak 3-10 saniye içerisinde gerçekleşmekte olup, kullanılan 

kurutma havasının sıcaklığı 180-230 °C’yi bulurken, ürünün sahip olduğu 

sıcaklık yaklaşık olarak 50-70 °C civarında olmaktadır.  

Sıcak havanın (kurutma havası) elde edildiği sistem: Püskürtmeli 

kurutucuların ana bölümlerinden birisi, sıcak hava (kurutma havası) üretim 

sistemidir. Gıda endüstrisinde kullanılan sıcak hava üretim düzenlerinde 

genellikle buhar, elektrikli ısıtıcılar, sıcak hava jeneratörleri gibi ısıtma 

sistemleri kullanılır. En fazla kullanımı yaygın olan buharlı ısıtıcılar, içinden 

basınçlı buhar geçirilmiş bir düzen olup paslanmaz çelikten yapılmış boru 

demetinden oluşan ısı değiştirici sistemleridir. İçerisindeki tozlardan 

arındırılması amacıyla hava filtresinden geçirilen hava, ısıtıcılar vasıtasıyla 

150-220 °C’ye ısıtılarak kurutma yapılacak hücre içerisine üflenir.  Kurutma 

sisteminde kullanılacak hava önce aspiratörle emilerek bir filtre ünitesinden 

geçirilir, daha sonra bu hava uygun ısıtıcıda ısıtılmasıyla kullanılabilir hale 

getirilir. Kurutulacak ürün atomize edilmesiyle geniş bir yüzey kazanması 

sağlanan küçük zerrecikler, sistemin tabanına ulaşıncaya kadar geçen süre 

içinde hızlı bir şekilde tamamen kurumuş olur. Kuruma esnasında 

damlacıkların önce yüzey suyu buhar haline geldikten sonra kapiler (kılcal) 

bir sistemle küçük damlaların yüzeyine kadar ulaşmış olan nem 

uzaklaştırıldıktan sonra da bağlı su buhar haline dönüştürülerek tanecikten 

ayrılır.  Kurutmada kullanılan hava sıcaklığı, filtreler ve hava emici fanlar 

sebebiyle ve aynı zamanda sürekli olarak suyun buharlaşmasında da 

kullanıldığı için süttozunun sıcaklığı, kurutma kulesinden dışarı çıkan havanın 

çıkış sıcaklığının 15-20 °C altına düşer. Yani kuruyan ürünün sıcaklığı, 

normal koşullarda 60-80 °C civarında olur.  Elde edilen süttozu kurutma 

kulesinin konik kısmına indikten sonra hala sıcak olan süttozunun 

soğutulması için soğuk hava ile çalışan bir pnömatik taşıyıcı sistem 

aracılığıyla siloya oradan da doğrudan ambalajlama sistemine ulaştırılır. 

Kurutma sisteminden süttozunun ayrılması bir siklon ayırıcı vasıtasıyla 

gerçekleştirilir (Anonim, 2012; Küçüköner, 2011). 
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 4. PEYNİRALTI SUYU TOZU ÜRETİMİ  

Peyniraltı Suyu Tozu Türk Gıda Kodeksinde yer alan peynir tebliğine 

göre peyniraltı suyu tozu; pıhtıdan ayrılan peyniraltı suyundan suyun 

uzaklaştırılmasıyla elde edilen ve son üründeki nem içeriğinin ağırlıkça en 

fazla %5 oranında olduğu toz ürün olarak tanımlanmaktadır. Peyniraltı suyu 

kurutularak hem ürünün muhafaza süresi artırılır ve hem de taşınması 

kolaylaştırılır. Peyniraltı suyu tozu, peyniraltı suyunda bulunan nemin 

%50’sinin vakumla ile uzaklaştırılması yapıldıktan sonra, koyulaştırılmış 

peyniraltı suyunun kurumadde oranının vals ya da püskürtme yöntemiyle 

%95’e ulaştırmak suretiyle elde edilen bir üründür. Peyniraltı suyu tozu; tatlı 

peyniraltı suyu tozu ve ekşi peyniraltı suyu tozu olarak sınıflandırılmaktadır.. 

TS 11860’a göre tatlı peyniraltı suyu tozu, peynir mayası kullanılarak elde 

edilen peynirin suyundan üretilen toz, ekşi peyniraltı suyu ise, sütün asit ile 

çöktürülmesiyle elde edilen peynirin suyundan üretilen toz olarak tanımlanan 

tozdur. Peyniraltı suyundan; peyniraltı suyu tozu, mineralleri azaltılmış 

peyniraltı suyu tozu, laktozu alınmış peyniraltı suyu tozu, laktozu ve 

mineralleri azaltılmış peyniraltı suyu tozu, deproteinize edilerek elde edilen 

peyniraltı suyu tozu ve yağca zenginleştirilmiş peyniraltı suyu tozu olmak 

üzere çeşitli toz ürünler üretilmektedir (Küçüköner, 2011). 

 5. YAĞSIZ SÜT TOZU VE PEYNİRALTI SUYUNUN 

REKOMBİNE EDİLMESİ 

5.1. Tanımlar 

Rekombinasyon ve rekonstütasyon ile ilgili tanımlar aşağıda 

verilmiştir (Gürsel, 2007; Saldamlı, 1979). 

Rekonstitüye Süt; tam yağlı veya yağsız süttozuna su eklenerek elde 

edilen süttür. Karıştırılacak miktarlar, son ürün normal süt bileşiminde olacak 

şekilde ayarlanmalıdır. 

Rekombine Süt; yağsız süt tozuna su ilave ederek ve istenen yağ 

oranına ayarlamak amacıyla ise belli miktarda süt yağı ayrı ayrı ilave edilerek 

elde edilen sıvı haldeki süttür. Bu amaçla önce yağsız rekonstitüe süt elde 

edilir. İlave edilecek süt yağı ise taze krema, tereyağı veya susuz süt yağı 

şeklinde olabilir. 

Rekonstitüye Süt Ürünü; belirtilen su/katı oranını yeniden 

oluşturmak için gerekli miktarlarda kurutulmuş veya yoğunlaştırılmış ürün 

formuna su ilavesi ile elde edilen ürünlerdir. 



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 142 

 

 

 Rekombine Süt Ürünleri; su ile süt yağı ve yağsız süt tozunun 

karıştırılmasıyla elde edilen süttür. Bu kombinasyon belirtilen yağın yağsız 

süt tozu oranına yeniden ayarlanması için yapılması gerekir.  

Rekombine Edilen Modifiye Süt ve Süt Ürünleri; normal süt 

ürünleri dışındaki bileşimlerle birlikte süt ürünü bileşenlerinden yapılan 

ürünlerdir. Örneğin; aromalı ürünler, fraksiyonel yağdan elde edilen tereyağı 

veya diyet için buharlaştırılmış veya yoğunlaştırılmış süt ürünlerini içerir.  

 Modifiye Süt ve Süt Ürünleri; Süt yağının bitkisel yağlarla 

değiştirildiği sıvı süt, buharlaştırılmış süt, yoğunlaştırılmış süt veya peynir 

gibi “yarı süt”  ürünleridir.  

Takviye Edilmiş Süt; bir veya daha fazla süt ürünü bileşeninin 

eklenmesiyle taze süt, rekombine süt veya rekonstitüye sütten yapılır.  

Ayarlanmış Süt; normal bileşimli sütü hazırlamak için taze süte 

rekonstitüye veya rekombine süt ilave edilmesi ile oluşan üründür. 

Susuz Süt Yağı; nötürleştirici maddelerin eklenmediği taze süt, 

krema veya yağdan elde edilen saf yağ ürünleridir.  

Susuz Tereyağı ve Sıvı Yağ; belirtilmemiş durumdaki krema veya 

tereyağı ile yapılan tam yağlı bir üründür. Tereyağı veya sıvı yağ; daha düşük 

bir yağ içeriğine sahip olan belirtilmemiş durumdaki krema veya tereyağından 

yapılan bir üründür.  

Bitkisel Yağlar; rafine edilen, ağartılan veya kokusu giderilen 

hindistan cevizi, palm ve soya yağlarıdır. 

Toned süt; Sütün az olduğu dönemlerde kremanın alınması yerine 

çiğ süte bir miktar rekonstitüe süt ilave edilebilir. Kullanılan farklı bir yöntem 

ise yağ oranı yüksek olan manda ve koyun sütleri alınarak yağsız süt tozu ve 

su ilave edilmek suretiyle normal bileşime getirilmesidir.  

Filled Süt: Yağsız süt tozu, su ve bitkisel yağ kullanmak suretiyle 

hazırlanan sütlere filled süt denilmektedir. Bazı literattürlerde filled süt, 

bitkisel yağlı rekombine süt olarak tarif edilmektedir. 

5.2. Rekombine Süt Üretimi 

Yağsız süt tozu veya peyniraltı suyu tozu ihtiyaç anında taze krema 

ve su ile karıştırılarak rekombine edilebilmekte ve içme sütüne 

dönüştürülebilmektedir. Yağlı süt tozları ise sadece su katılarak rekonstitüe 

edilmekte ve içme sütü olarak değerlendirilebilmektedir. 

Rekombinasyon işlemi, sütün bulunmadığı zamanlarda taze fabrika 

sütüne karşılık olarak bir ürün tedarik etmek için farklı bir seçenek olarak 

kullanılacak yöntemdir. Rekombine süt ve süt ürünlerinin üretimi, dünyanın 
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birçok yerinde tercih edilen ve kullanılan bir yöntem olup bu amaçla çeşitli 

prosesler ve ekipmanlar geliştirilerek üretim gerçekleştirilmektedir. Üretimde 

kullanılan uygulamalarda temel ilke olarak asıl amaç sıvı süt üretmektir. 

Ancak daha sonra rekombine buharlaştırılmış süt üretimi ile birlikte şekeri 

yoğunlaştırılmış süt üretimimde gerçekleştirilmiştir. Günümüzde 

rekombinasyon işlemi süt üretiminden başka yoğurt, tereyağı ve peynir gibi 

farklı ürünlerde de kullanılmaktadır.  

Uygulanan işlemler ilk yıllarda daha kolay işlemlerden ibaret iken 

günümüzde daha yüksek kapasiteye sahip modern ve ileri sistemlerin 

geliştirilmesi söz konusu olmuştur. Temel rekonstütasyon ve rekombinasyon 

işlemlerinde temel aşamalar şöyle sıralanabilir; (Gürsel, 2007; Saldamlı, 

1979).  

1-Ham materyal elde etme 

2-Tartım ve karıştırma 

3-Filtrasyon, homojenizasyon ve pastörizasyon 

Rekombine süt üretiminde yağsız katı maddeler için genellikle yağsız 

süt tozu kullanılır. Bu işlem santrifüjlü ayırıcılar kullanılarak tüm sütteki 

yağın kremasının alınması işleminden sonra buharlaştırma ve kurutuma 

yapılarak yağsız sütten suyun uzaklaştırılması gerçekleştirilir. Süt tozu 

bozulmadan aylarca hatta yıllarca depolanabilme imkânına sahip olup ve 

rekonstitüye süt elde etmek istendiğinde ise suda kolayca çözünmektedir. 

Yağsız süt tozunu sınıflandırmanın en yaygın yöntemi uygulana proses ve 

işleme tekniği göz önünde bulundurulmalıdır. Yani yağsız sütün 

buharlaştırma ve sprey kurutmadan önce maruz kaldığı ısıl işlem çok 

önemlidir. Sütün ısıl işlemi sırasında peynir altı suyu proteinleri 

sıcaklık/zaman ilişkisine bağlı olarak farklı derecelerde denatüre olur. 

Denatürasyon derecesi, peynir altı suyu protein azotu indeksi’ ne göre 

sınıflandırılabilir. 

Farklı rekombine süt ürünleri adlandırılırken genellikle çeşitli sıcaklık 

sınıflandırma tiplerine göre yağsız süt tozu ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Süt 

tozu tipik olarak 25 kilogramlık plastik kaplamalı lamine torbalarda piyasaya 

arz edilir. Küçük işletmelerde ise süt tozu; torbalardan alınarak doğrudan 

karıştırma sistemine elle aktarılmaktadır. Fakat daha büyük işletmelerde süt 

tozunun boşaltılması torbalardan otomatik boşaltma sistemleri ile 

gerçekleştirilmektedir. Daha fazla modern sistemlerin kullanıldığı 

işletmelerde, boşaltılmış torbalardan gelen toz pnömatik sistem olarak 

aktarıldığı silo tanklarının kullanılmasıdır.  
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Süt tozunun 200-1000 kilogram içeren dökme kutularda rekombine 

tesislerine aktarılmasında ise daha gelişmiş yeni yöntemler de 

kullanılmaktadır. Konteynırların kapasitesi, tozu alan kısımdaki taşıma 

tesisleri ile sınırlı olmaktadır. Süt tozlarını çözünme özellikleri, rekombine 

ürün kalitesi için çok önemli olup ve aşağıdaki faktörlerden süt tozunun 

çözünmesinme edkili olan faktörlerdir: 

1-Islanma özelliği 

2-Batma yeteneği  

3-Dağılma  

4-Çözünürlük 

Islanabilirlik Derecesi, her bir parçacık hacminin ve özelliklede 

kılcallığın bir işlevidir. Bir araya toplanan tozlar ıslanmanın artması 

dolayısıyla geçirgenliğinde de artmasına sebep olacaktır. Partikül 

büyüklüğünde meydana gelen artış (130-150 mikrometre)  ıslanmanın 

oluşmasını sağlar. Otuz dakikadan daha az sürede meydana gelen ıslanma 

şekli iyi bir ıslanmadır. Batma yeteneği ise spesifik hacim ve partikül 

büyüklüğünün bir fonksiyonu olarak meydana gelir. Tozların bir araya 

gelmesiyle batma yeteneği en üst düzeydedir. Tozların suya eklenmesiyle 

tozlar topak bırakmadan parçacık halinde dağılır ve iyi dağılma meydana 

gelir. Toz partiküllerin yapısı ve protein moleküllerinin konfigürasyonu çok 

önemlidir. Süt tozunda fazla miktarda denatüre proteinin fazla miktarda 

olması tozun dağılmasını zorlaştırır. Rekombine süt tozları için en az %90’lık 

bir dağılabilirlik oranı normaldir. Bu durum tozların ne kadar iyi çözüldüğünü 

ve stabil bir süspansiyon oluşturduğunu açık bir şekilde ortaya koyar. Süt 

tozunun çözünürlüğün ne kadar iyi olduğu ise toz üretiminde kullanılan 

teknolojiyle ilgilidir. İdeal bir çözünürlük indeksi, 50 ml rekombine sütte 0,25 

ml çözünmemiş tortu(%0,5) oranına düşürülmesi gerekmektedir. 

Rekombine süt ürünlerinin imalatında tuzsuz tereyağı buzdolabında 

saklanması koşuluyla kullanılabilir. Rekombinasyon için gerekli olan süt yağı 

kaynağı, buzdolabında depolamaya ihtiyaç duyulmayan susuz süt yağıdır. 

Ambalaj büyüklüğü olarak tipik 19,5 kilogramlık teneke ya da 196 

kilogramlık bidonlara paketlenmesi tercih edilir. Eğer ürünün imalatında özen 

gösterilir ve ürünün inört gaz (azot) altında paketlenmesi gerçekleştirilmesi 

halinde havanın dışarda bırakılması şartıyla susuz süt yağı, 30-40˚C’lik 

yüksek sıcaklığın mevcut olduğu ortamda dahi yaklaşık 6-12 ay saklanması 

mümkündür.  

Kutu ambalaj içinde paketlenmiş olan süt yağı 80˚C’ de sıcak suya 

batırılarak yaklaşık 2-3 saat içinde eritilmesi gerçekleştirilebilir. Fakat susuz 
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süt yağının ambalajlarının büyük olması halinde daha uzun erime sürelerine 

ihtiyaç duyulur. Eğer büyük ambalajlar kullanılacaksa daha önce normal 

yöntem olarak 24-28 saat boyunca 45-50˚C’ lik bir odada muhafaza 

edilmelidir veya büyük ambalajın içinde bulunan süt yağı yaklaşık 2 saat 

içinde erimesini sağlayacak buharlı tüneller kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 

Erime işleme gerçekleştirildikten sonra, susuz süt yağı sıcaklığın muhafaza 

edilmesi amacıyla çift cidarlı muhafaza tankına nakledilebilir. Rekombine 

‘dondurulmuş’ süt ürünlerinin üretimi yapılması halinde katı bitkisel yağlar 

kullanıldığı takdirde benzer taşıma sistemleri tercih edilebilir (Gürsel, 2007). 

Her türlü rekombine ve rekonstitüye süt ürünlerinin hammaddelerinin 

temel bileşeni sudur. Su patojen mikroorganizma içermeyen, kalsiyum 

karbonat (CaCO3) olarak ifade edilen yani yaklaşık 5 Alman sertlik 

derecesine karşılık gelen, ( <100 mg/l ) kabul edilebilir düşük sertlikte (az 

miktarda kalsiyum karbonat bulunduran) ve içilebilir düzeyde kaliteli içme 

suyu kalitesinde olan sudur. Süt tozu üretiminde sadece ‘damıtılmış’ su 

uzaklaştırıldığı için rekonstitüsyon ve rekombinasyon işleminde kullanılan 

suda aynı özelliklerde ve saflıkta olması gerekir. Rekonstitüye ve rekombine 

edilmiş ürünün azla miktarda mineral madde içeriğine sahip olması tuz 

dengesini bozar ve bu durum sadece sterilizasyon veya UHT işleminde 

sırasında değil aynı zamanda pastörizasyonda işleminde de problemlere sebep 

olacaktır. Fazla miktarda demir veya bakır içeren su, yağın oksidiyona 

uğraması nedeniyle kötü aroma oluşumuna neden olur. Bu nedenle önerilen 

maksimum seviyeler aşağıda verilmiştir. 

-Bakır (Cu)          0,05 mg/l 

-Demir (Fe)        0,1 mg/l olmalıdır. 

 Şeker, stabilizörler ve emülgatörlerin gibi bütün katkı maddeler 

kullanımı süt tozunda olduğu gibi aynı yolla kullanılabilir. Yani katılacak 

maddeler torbalardan doğrudan karıştırma kabına veya karıştırma sistemine 

gönderilerek yapılabilir. 

5.3. Süt Ürünlerinin Rekombinasyonu 

5.3.1. Sıcaklık ve Hidrasyon Zamanı 

 Süt tozunun çözünürlüğü, su sıcaklığı 10˚C’ den 50˚C’ ye 

yükseldiğinde artarken 50˚C ile 100˚C arasında ise bir artış görülmez. Düşük 

sıcaklıkta süt tozun çözünmesi yüksek sıcaklıkta çözünmesinden daha kolay 

olmaktadır. Proteinlerin hidrasyonu, normal hidrasyon şartlarında 40-50˚C’ de 

20 dakikadan daha az sürede gerçekleşir.  
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Kural olarak taze, yüksek kaliteli süttozları en kısa hidrasyon süresine 

ihtiyaç duymaktadır. Hidrasyon süresinin yetersiz olması son üründe ‘kireçli’ 

olarak bilinen bir kusura sebep olabilir. Rekombine sütün kullanııldığı Peynir 

üretimi için yaklaşık olarak iki saat hidrasyon süresi yeterli olmaktadır. 

Rekonstitüye süt Maksimum hidrasyon elde etmek için 10˚C’ de elde edilir ve 

aynı sıcaklıkta gece boyunca depolanır. Buna ilaveten, karışım 24 saat 

boyunca tutulsa bile, daha fazla toz partikül, 35-40˚C lik sıcaklık 

uygulamasıyla 10-20˚C’lik bir karıştırma sıcaklığında çözülmeden kalır. 

Fark %8 kuru maddeli sütte çok azdır. Rekonstitüsyondan sonra en az 

40˚C’ ye ısıtılan sütte çözünmeyen tozun oranı %26 kuru maddeli bir 

karışımda bile düşük kalır. Sütün hava içeriği rekonstitüye süt üretiminde 

düşük karıştırma sıcaklıklarında artar. Yağ, erime noktasının üzerindeki bir 

sıcaklıkta ilave edilmelidir. Bunu gerçekleştirmek içinde susuz süt yağının 

40˚C’ nin üzerinde ilave edilmesi gerekmektedir. Bakterilerin çoğalmaması 

için  elde edilen rekombine süt iki saatten fazla bir süre bu yüksek karıştırma 

sıcaklığında maruz bırakılmalıdır (Gürsel, 2007; Anonymous, 1995). 

5.3.2. Yağ Eklenmesi ve Emülsifikasyon  

Rekombine ürünlere yağın ilavesi her zaman oldukça zor bir işlemdir. 

Yağın düzgün bir şekilde dağılması ve emülsiyon oluşturması gerekir. Bu 

işlem için ayrıca farklı ekipman ve işlem parametreleri gerekir. 

Geleneksel olarak işlem sırasında erimiş yağ sürekli eritilir, daha 

sonra bir homojenizatöre girmeden önce statik ve mekanik karıştırma işlemi 

yapan bir mikserde iyice karıştırılır. Modern sistemlerde yüksek hızlı 

karıştırma cihazları kullanıldığında yağ direk olarak sistemin(ünitenin) 

karıştırma kabına konulur. Bu aşamasında yağın iyice dağılması kararlı bir 

yapı oluşturmak için yeterlidir ve bu durum homojenizasyon uygulama 

prosesinde bozulmasına neden olur. Rekombine hale getirilen ürünler daha 

sonra pastörizasyon veya UHT sırasında sonuçta homojenize edilmeleri 

gerekmektedir. Daha az miktarda üretim yapılırken, karıştırma tankı içerisinde 

bulunan süt üzerine belli bir miktar yağ ilave edilmektedir. Ürün bileşimi 

aşağı doğru pompalandığında üniform olmasını sağlamak için sütün sürekli 

yüksek hızlı bir karıştırıcı ile iyice çalkalanmalıdır. Sisteme bir homojenizatör 

dâhil edilse bile yağın eşit şekilde dağılması gerekir. Süt yağının 

emülsifikasyonunu sağlamak ve iyileştirmek için bazen bir emülgatör eilave 

edilir. Yaklaşık %40 yağ içeriğine kadar rekombine krema, yağsız süt tozu, 

ayran tozu veya susuz süt yağı üretimi gerçekleştirilebilir. 
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Yağsız süt tozu normalde hacimce yaklaşık %40 oranında hava içerir. 

Karıştırma ekipmanları vasıtasıyla muhtemelen ilave bir havaya da sahip 

olabilir. Yapılan analizlerde kurumadde oranı %14-18 olan yağsız süt tozu 

50˚C’ de çözündürülmüş rekonstitüye yağsız sütün hava içeriği normal yağsız 

sütle aynı olduğunu gösterir. Rekonstitüye süt 30˚C’ lik bir karıştırma 

sıcaklığında bir saatlik bekletme süresinden sonra bile hava içeriği %50-

%60’dan daha yüksek olmaktadır. Kurumadde oranı %41 olan karışımın hava 

muhtevası normal yağsız süte göre 10 kat daha fazladır  Rekombine süt 

üretiminde çok fazla havanın bulunması sebebiyle bazı olumsuzluklar 

meydana gelir (Anonymous, 1995; Himmetağaoğlu ve ark., 2019; Gürsel, 

2007).  Bunlar;  

-Köpürme  

-Pastörizatörde yanma  

-Homojenizatörde yanma  

-Kültür katılmış süt ürünlerinde peynir altı suyu oluşumu 

-Yağ oksidasyon riskinde artış  

 Rekombinasyon işlemi sırasında köpüklenme meydana geldiğinden 

dolayı, köpüğün boru deliğinden dışarı çıkmasını önlemek amacıyla 

karıştırma tanklarının hacminin elde edilecek ürünün hacminden yaklaşık 

%20 daha fazla olması gerekir. Bazı karıştırma ekipmanları, rekombine 

ürünlerin vakum altında yapılmasına imkân verir. Bu sebeple karıştırma 

tankından sürekli hava aktarıldığında köpüklenmeyi en aza indiren belirli bir 

vakum elde edilir. 

 Yağsız süt tozu içindeki hava oranı, tozun ağırlığının üretilen sütün 

ağırlığının onda birine eşit olması gibi basit bir kurala dayanmaktadır. Küçük 

tesislerde belirli ağırlıktaki torbaların karıştırma tankına manuel olarak 

boşaltılması kolay ve pratik yoldur, ancak yüksek kapasiteli üretimlerin 

yapılası için üretim mekanikleştirilebilir. 

Bu sebeple büyük ölçekli çuval boşaltma, toz toplama ünitesi de dahil 

olmak üzere özel ekipmanlara ihtiyaç duyulur. Ayrıca toz, özel kaplarla da 

temin edilebilir. Sistemde kabın dibinden tozu alarak karıştırıcıya boşaltabilen 

farklı hızdaki vidalı besleyiciye ekipmanda bulunmaktadır. Kaplar bir 

kaldıraçla veya yana yatırılabilir bir rafla yerine kaldırılabilir. Yüksek 

teknolojiye sahip sistemleri bulunduran tesislerde toz, toplu olarak elde edilir. 

Dökme silolarda depolanır ve tartımdan yapıldıktan sonra vidalı besleyici 

sistem aracılığıyla toplanan toz günlük olarak pnömatik taşıyıcı sistemle 

ambar içerisine aktarılarak depolanır. Toz vakumlu bir karıştırıcı sistem 

yardımıyla, özel olarak tasarlanmış silo tanklarından karıştırma kabına 
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vakumla aktarılır. Çözünme işlemi gerçekleşmeden önce bu silolarda farklı 

bileşimlere sahip kuru bileşenlerin karışımını hazırlamak(paçal yapmak)da 

mümkündür (Anonymous, 1995; Yetişmeyen, 1998). 

6. REKOMBİNASYON TESİSLERİNİN TASARIMI  

Rekombinasyon tesisleri 20.000/1saat kapasite üzerinde çalıştırılması 

planlanır. Tesislerde kapasiteyi artırmak amacıyla sistemde paralel hatlar 

devreye sokulur. Büyük bir tesisteki işlem aşamaları esas olarak küçük bir 

tesisteki ile hemen hemen aynıdır, bunun dışında yağın depolanması ve 

eritilmesi, bitmiş ürünün karıştırılması ve tampon depolaması için daha fazla 

tanka ihtiyaç vardır. Yukarda açıklandığı gibi mekanizasyon derecesinde 

değişiklik olabilir. Kapasitesi yüksek tesislerde gerekli doğruluğu sağlamak 

ve yağ dozajını ayarlamak amacıyla tartı tanklarının kullanılmasına ihtiyaç 

duyulabilir (Anonymous, 1995). 

 

 

 

Şekil 1. Toplu işleme için rekombinasyon tesisi (Anonymous, 1995) 
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1- Isıtma/ soğutma ceketli karıştırma tankı  

2 -Yüksek hızlı iki karıştırıcı  

3 -Termometre  

4-Boşaltma pompası  

5 -Akış ölçer  

       Küçük kapasiteli tesislerde kullanılan bir işleme tankında 

metaryalin karıştırılmasının yeterli miktarda yapıldığı ve yaklaşık olarak 

rekonstitüye sıcaklığının mevcut olması durumunda, ürün doğal bir şekilde ve 

tatmin edici bir biçimde havalandırılması yapılır. Yaklaşık olarak 40 ˚C 

sıcaklıkta ve tüm süt tozunun çözünmesi sağlandığında, elde edilen çözelti 

karıştırıcı kapalıyken 20 dakika bekletilir. Aynı işlemler yüksek kapasiteli 

işletmelerde büyük ölçekli üretim yapılması durumunda da uygulanabilir. 

Bununla birlikte kesintisiz ve sürekli üretimin sağlanması için, ürünün ısıl 

işlemle bağlantılı olarak vakumla havasının alınması önerilir. 

   Tesislerde yapılacak tasarım sadece kapasite üzerinde değil, aynı 

zamanda rekombine sütün ısıl işlem metodu üzerinde de etkili olur. Burada 3 

alternatif metot kullanılmaktadır.  

-En az 72˚ C’lik bir sıcaklıkta 15 saniye süreyle pastörizasyon 

yapıldıktan sonra kısa süre içinde hemen 4˚C’ ye soğutulur.  

-Konteynır içinde sütün sterilizasyonu yaklaşık olarak 110˚ C’de 30 

ila 45 dakika arasında uygulanır, ardından sterilizatör içinde 38 ila 54˚C’ye 

kadar soğutulması gerçekleştirilir.  

-Isıl işlem doğrudan veya dolaylı olarak birkaç saniye süreyle 132-

149˚C’ye kadar UHT işlemi yapıldıktan sonra, ardından aseptik paketleme 

yapılmadan önce yaklaşık 20˚C’ye soğutulması gerekir.  

Düşük kapasiteli ve küçük ölçekli üretim yapılan tesislerde yaklaşık 

kapasite olarak1000-2000 litre toplu işlem en yaygın kullanılmaktadır. 

Karıştırma ve işleme, hızlı karıştırma yapılabilen ve ısıtma soğutma işlemenin 

yapıldığı sisteme sahip aynı tek cidarlı tankta gerçekleştirilir.  

Kullanılacak tankın su hacmi ölçülür ve 43-49˚C’ye kadar ısıl işlem 

uygulandıktan sonra, sürekli olarak süt tozu ilave edilerek tüm toz çözünene 

kadar karıştırmaya devam edilir. Elde edilen son karışım karıştırıcı kapalıyken 

20 dakika süre ile bekletilebilir. Bu süre sona erdiğinde karıştırıcı yeniden 

çalıştırılarak karıştırma işlemine devam edilir ve süt yağı eklenmeden önce 

sıcaklık 54-65˚C’ye kadar yükseltilir. Bu işlem daha önce 38-45˚C’de sıcak 
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bir odada bekletilerek yapılıyordu. Karıştırıcı eğer işlem tankta devam ederse, 

yağı dağıtmak amacıyla birkaç dakika yüksek hızda çalıştırılır. Daha sonra 

karıştırıcı daha sonra normal karıştırma pozisyonuna getirilir ve işlem 

pastörizasyon ve homojenizasyon işlemi yapıldıktan sonra ambalajlama 

sıcaklığına kadar soğutulur.  

Şekil 2’de sürekli işlem için yağın karıştırıcının haznesine dozajın 

yüksek kapasiteli bir rekombinasyon tesisini göstermektedir. 

Rekombinasyon işlemini yapmak amacıyla gıdaya katılabilecek içme 

kalitesindeki su, karıştırma tanklarından (5) birine boşaltılır. Yağsız süt tozu 

ılık suda soğuk sudan daha kolay çözündüğü için bir plakalı ısı eşanjöründe 

(9) ısıtılır. Sirkülasyon pompası vasıtasıyla (4), tank yarısına kadar dolu 

olduğunda ve karıştırma tankından yüksek hızlı bir karıştırıcıya bir bypass 

hattı (3) boyunca aktığında başlatılır (Anonymous, 1995). 
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Şekil 2. Karışım tanklarına yağ beslemeli rekombinasyon tesisi (Anonymous, 1995) 

 

1- Yağ tankı                               2 -Yağ için yalıtılmış boru  3- Yüksek hızlı karıştırma 

ünitesi                                         4 -Sirkülasyon pompası      5 -Karıştırma tankı                    

6 -Su ısıtıcı                                 7 -Tahliye pompası              8- Filtre                                      

9- Plakalı ısı değiştirici              10 -Vakum deaeratör          11- Homojenizatör                     

12- Depolama tankı 

                     

Şekil 3’te gösterilen yüksek hızlı karıştırma ünitesine, kuru bileşenler 

ve yağ, kapasite seçimi yapılan modülün büyüklüğüne uygun belirlenen 

oranda suyla doldurulur ve bir karıştırma kabına ilave edilir. Yağ depolama 

tankından (1) susuz süt yağı eklenir. 
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Şekil 3. Su dolu bir kabın altına yerleştirilmiş karıştırma üniteli yüksek hızlı karıştırıcı 

(Anonymous, 1995) 

Karıştırma sisteminin merkezi (kalbi), karıştırma kabının dibinde 

bulunan karıştırma kafasıdır. Karıştırma, pompalama ve dağıtma olmak üzere 

üç işlev sahip şekilde tasarlanmış olup bir rotor ve delikli statordan oluşur. 

Karıştırma ünitesine katılan bileşenler (Malzemeler) ve sıvı, bir pompa 

tekerleği vasıtasıyla emilir ve delikli halkadaki delikler ise pompa tekerleğinin 

altındaki pervane kanatları tarafından bastırılır. Karışım delikli statoru 

geçerken, yüksek kesme kuvvetleri eklenen bileşenleri etkili bir şekilde 

çözünmesini ve dağıtılmasını sağlar. Mikserin çıkışı, karıştırma ünitesinden 

sonra yerleştirildiği için eklenen tüm bileşenlerin karıştırma ünitesinde en az 

bir kere geçmesi ve karıştırılması gerekir. Karıştırma tankındaki karıştırıcı (5), 

sirkülasyon pompası (4) ile birlikte aynı anda çalıştırılır. Uygun miktar elde 

edilinceye kadar karıştırma işlemi devam ederken su, tankın içine akmaya 

devam eder. Karıştırıcı ve dolaşım döngüsü tüm toz bileşenleri eklendiğinde 
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sona erdirilir ve tankın içeriğinde buluna proteinlerin hidrasyonunun 

sağlanması amacıyla belirli bir süre dinlendirilir. Dinlenme süresi yaklaşık 

olarak 35-45˚C’lik bir sıcaklıkta 20 dakikadır. Bu sürenin sonunda karıştırıcı 

yeniden başlatılır. Tüm bileşenler ilk partiye eklendikten sonra işlem bir 

sonraki tankta yeniden tekrarlanır. 

Yağsız süt/yağ karışımı ile dolu olan karışım karıştırma tankından 

pompa (7) ile nakledilir. Buda sicim ya da çuvallama sırasında arta kalan atık 

parçalar mevcut olma ihtimalinin olduğu yerlerde yabancı nesnelerden dolayı, 

karışımı iyi bir şekilde çift yönlü filtrelerden (8) geçirir. Ürün Isı eşanjöründe 

(9) önceden ısıtıldıktan sonra yağ globüllerinin dağılımının tamamlandığı 

homojenizatöre (11) gönderilir.  

Süt tozu karıştırma işlemi esnasında ürün, pastörizatörde yanma ve 

aynı zamanda homojenizasyon sırasında ortaya çıkacak problemlere sebep 

olacak büyük miktarda hava alabilir. Bunu gidermek amacıyla sisteme 

homojenizatörden önce vakum deaerasyon kabı (10) yerleştirilebilir. Ürün 

deaeratör içinden geçmeden evvel homojenizasyon sıcaklığının 7-8˚C üzerine 

kadar ısıl işlem uygulanır. Burada oluşan vakum, çıkan ürünün doğru bir 

homojenizasyon sıcaklığı olan tipik olarak 65˚C’ ye sahip bir sıcaklığa 

ayarlanır. , 

Süt homojenize edildikten sonra, depolama tanklarına (12) ve buradan 

paketleme veya UHT işlemi için pompalanmadan önce plakalı pastörizatörde 

(9) pastörize edildikten sonra soğutulur.  

Karıştırma aşamasında ise yağ bileşime ilave edilemediğinden yağ 

homojenizasyondan hemen önce bir hat içi enjektör ile eklenmelidir. Sıvı 

yağın pozitif yer değiştirmesi orantılı pompa tarafından akışı sürekli olarak 

ölçülmesi dışında tüm basamaklar Şekil 2’deki prosesle ile aynıdır. Statik bir 

karıştırıcı, enjektörün aşağısında bulunan homojenizatöre girmeden önce 

karıştırma işlemini tamamlar. Karıştırma işleminde kullanılan bazı ekipmanlar 

ile vakum altında karıştırma yapmak mümkündür. Şekil 2’de görüldüğü 

vakum karıştırıcılı bir rekombinasyon tesisi yer almaktadır. Karıştırma kabına 

vakum uygulamadan dolayı karıştırma işlemi sırasında ürüne çok az hava 

girmesi sebebiyle köpüklenmede en aza seviyede olacaktır. Karıştırma 

esnasında vakum işlemi söz konusu olması nedeniyle, bileşenler sıvı yüzeyin 

altındaki bir noktada suyla dolu bir kaba (2) iletilir. Böylece tozların ıslanma 

oranı artar ve yüzeyde toz topak oluşum riski ortadan kalkar.  

           Vakum uygulayarak karıştırmanın bir başka avantajı; tozların 

doğrudan silo tanklarından (5) karıştırma kabına (2) emilmesi nedeniyle 

otomatik toz ilavesini daha kolay hale getirir. Bu aynı zamanda kuru 
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bileşenlerin (malzemelerin) işlenmesini, ayrı bir odada organize etmeyi ve 

işleme alanında mikser ve karıştırma tesisinin olmasına imkan verir. 

Rekombine süt tesisin planlaması ile bağlantılı olarak elverişli kullanıma 

uygun olup olmadığı dikkate alınmalıdır. Bu durumun dikkate alınması 

ürünün tüketiciye iyi durumda ulaşmasına yardımcı olur. Rekombine süt 

normalde işlem sürecinde doğrudan üretim hattından ambalajlama hattına 

gönderilir. Ancak üretim veya ambalajlama hatlarında yaşanan geçici 

duraksamaları (kesintileri) telafi etmek amacıyla bir tampon tankına ihtiyaç 

olabilir. Sterilize süt üretimi söz konusu olduğu zaman, bu tankın aseptik bir 

tasarıma sahip olması yeniden enfeksiyon oluşum riskini önlemek için 

oldukça önemlidir.    

Steril süte ambalajlama işlemi yapıldıktan sonra, ambalaj 

materyalinin sağlam olması koşuluyla her ortamda muhafaza edilebilir. 

Pastörize süt mutlaka soğuk depolarda saklanmalıdır. Sterilize süt ve UHT 

süt, soğuk zincirin bulunmadığı veya yetersiz olduğu (bulunmadığı) 

pazarlarda tercih edilebilir. Süt üretim yapıldıktan hemen sonra en kısa sürede 

ambalajlanmalıdır. UHT işlem görmüş süt kapalı aseptik sistemde aseptik 

karton veya kutu dolum makinesine gönderilerek ambalajlanmalıdır 

(Anonymous, 1995; Üçüncü, 2005; Gürsel, 2007). 
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Şekil 4. Vakumlu karıştırmalı rekombinasyon tesisi (Anonymous, 1995) 

  

1 -Vakumlu karıştırıcı 3-Karıştırma ünitesi  5 -Toz 

silo tankları  

2 -Su dolu tank  4- Sirkülasyon pompası  6 -

Sirkülasyon tankı  

 
Pastörize süt kâğıt, plastik ambalajlarda veya cam şişelerde 

ambalajlanır. Sütün ambalajlanmasında şişeler kullanılıyorsa, ışığa maruz 

kalması nedeniyle sütün tadının bozulmasını önleyecek koyu renkli cam 

kullanılması uygundur. 

Sütü oksidiyondan korumak amacıyla ambalaj materyalinin daima 

hava geçirmez özellikte olmalıdır. Ayrıca sütler kasa veya kutuda istiflenecek 

ise ambalaj materyali oldukça dayanıklı olmalıdır.  Sterilize ve UHT süt, 

ortam sıcaklığına ve diğer koşullara pastörize süte göre daha toleranslıdır. Bu 

sütle daha uzun ömürlü olup zaman faktörü o kadarda önemli değildir. 
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Örneğin; UHT işlem ile elde edilen süt, uzun mesafeler için herhangi bir 

araçla taşınabilir ve çoğu insanın belki de haftada bir kez alışveriş yapmaya 

geldiği soğutma düzenine sahip olmayan bir mağazada satışa sunulabilir.  

Diğer yandan pastörize süt; soğuk zincir, yalıtımlı sızdırmaz dağıtım vanalar, 

mağazalarda soğutma sistemine sahip özel raflar, günlük alışveriş yapmak ve 

tercihen ev buzdolaplarının olması şarttır. 

7. SONUÇ 

Günümüzde beslenme okuryazarlığı olan toplumlarda protein ve diğer 

birçok gıdaya katılarak besleyici değerlerini artıran sütün önemi ve değerinin 

giderek artmaktadır. Dünyada ortaya çıkan hızlı nüfus artışı nedeniyle süte 

olan ihtiyacın aşırı bir şekilde artarak üretimin yetersiz olması nedeniyle 

gerekli süt miktarının karşılanamadığı tüm toplumlarda yetersiz beslenme 

sorunlarının ortaya çıkacağı bilinen bir gerçektir. Herhangi bir üretim 

merkezinden taze sütün temin edilme imkânı az ve mesafeler çok uzun 

olabilir. İklim ve coğrafi şartlarda sütün taşınmasını zorlaştırarak sütün 

bozulma ihtimalinin artırır. Özellikle çiğ süt üretimi ve taşınabilmesi özel 

şartlar ve sistemlere ihtiyaç olduğu için maliyet artmaktadır. Son olarak 

yaşanılan başta pandemi süreci ve savaşların sebep olduğu çeşitli 

olumsuzluklar ile bozulan ekonomik dengeler, süt içmeyi ve başta süt olmak 

üzere güvenli gıdaya ulaşmayı zamanla imkânsız hale getirmektedir. Bu 

sebeple rekombine süt, süt ihtiyacının karşılanmasında alternatif olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Bu nedenle gerekli miktarda sütün karşılanması amacıyla tüketici 

talepleri dikkate alınarak uygun kalitede ve yeterli miktarda rekombine süt ve 

süt ürünü üretimi süt sanayinde önemli bir sektör olarak yerini alacaktır. Bu 

yüzden taze süt üretimine alternatif olan rekombine süt ve süt ürünleri 

üretiminde verimli ve kaliteli bir ürün nasıl elde edilebilir konusu süt 

endüstrisinde üretim yapan uzman sektörler bu konuyu hassasiyetle takip 

etmektedir. UHT süt üretimi yanı sıra rekombine süt ve süt ürünlerinin 

üretimiyle birlikte yeni ürünlerin pazarlarda yer alması yenilikçi ve alternatif 

yaklaşım olacaktır. Önümüzdeki dönemlerde geliri düşük ülkelerin 

pazarlarında ve market raflarında rekombine, rekonstitüe süt ve süt ürünlerini 

daha fazla görme ihtimali artacaktır. 
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1.  GİRİŞ 

Pestisitler, insanların yaşamsal faaliyetlerinden temel gıda 

konumunda bulunan süt ve süt ürünlerinin genetiği değiştirilmiş organizmalı 

ürünler (GDO), ağır metaller, veterinerlikte kullanılan ilaçlar, mikotoksinler, 

dioksin ile diğer kimyasal madde kalıntıları içerebilmeleri bakımından riskli 

ürünler arasına girmektedirler (Khaniki, 2007). Bu tür kimyasalların 

endüstriyel ya da zirai kaynaklı olabileceği bildirilmektedir (Girma ve ark., 

2014). Süt ve süt ürünleri önemli bir sosyoekonomik öneme sahiptir. Aynı 

zamanda dünya çapında bir halk sağlığı sorunu ve önemli bir uluslararası 

ticaret sorunu olarak kabul edilen düzenli bir pestisit kalıntısı, kontaminasyon 

kaynağıdır. Bu nedenle, süt ve süt ürünlerindeki pestisit kalıntı seviyelerinin 

yanı sıra işlenmesi sırasında kalıntı bozulma kapasitesini değerlendirmek için 

bir çalışma yapılmıştır. Sıvı süt, toz ürünler, yoğurt, peynir, tereyağı ve ekşi 

kremada organoklorin, organofosfat, sentetik piretroid ve/veya triazin 

bulunmuştur (Schopf ve ark., 2022). Pestisitler, doğrudan bitkilere ya da 

toprağa uygulanmazlar. Çünkü bunlar zehirli maddeler oldukları için, 

zararlılara karşı insan ve çevre sağlığını en az zararlı olacak şekilde bazı 

yardımcı maddelerle (katı, sıvı) birlikte karıştırılarak kullanılırlar. Bu 

karışımdaki pestisite etken madde veya aktif madde adı verilir. Her zehirli 

madde pestisit olarak kullanılamaz ve adlandırılamaz. Bir zehirli maddenin 

pestisit olarak kabul edilebilmesi için biyolojik olarak aktif, etkili, yeteri kadar 

kararlı olmalı; kullanıcılar, üçüncü şahıslar ve tüketiciler ve besi hayvanları 

açısından güvenilir olmalıdır. Yaban hayatı ile faydalı organizmalar için 

zararlı olmamalı, çevre için kabul edilebilir olmalı ve ticarette probleme sebep 

olmayacak özellikleri taşıması gerekmektedir (Anonim, 2001).  Pestisitlerin 

taşıması gereken tüm bu özellikler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 

(FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenip belli esaslara 

bağlanarak, bu özelliklerin tayin edilebilmesi için standart metotlar 

geliştirilmiştir. Pestisit kullanımı uygulama öncesinden sonrasına kadar geçen 

her bir aşaması birçok disiplinle ilişkilidir. Bunlar arasında tarım, gıda, kimya, 

tıp, ekonomi ve mühendislik alanları sayılabilir. Türkiye’de pestisit kullanımı 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Tarım ilaçları kullanımı da doğal 

olarak bu süreçle birlikte gelişmeye başlamıştır. Ülkemizde tarımı yapılan 

kültür bitkileri, sayıları 200’ü aşan hastalık ve zararlının tehdidi altında olup 

yeterli mücadele yapılmadığı için toplam ürünün yaklaşık 1/3’ü kayba 

uğramaktadır. Bu kayıpların önlenmesinde çeşitli pestisitler kullanılmaktadır. 

Çeşitli bileşimlerdeki pestisitlerden ülkemizde yılda 30000 ton civarında 

kullanılmaktadır. Bu miktar, Amerika Birleşik Devletleri’nde 293000, 
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İtalya’da 43000, Fransa’da 41000, İngiltere’de 30000 ve Almanya’da 25000 

tondur. Bu verilerden de görüldüğü gibi dünyada en fazla pestisit tüketen ülke 

ABD’dir. Ülkemiz pestisit kullanımında dünyadaki diğer ülkelere göre daha 

gerilerde yer almaktadır. Ülkemizin sebze ve meyve ihtiyacının büyük bir 

kısmını karşılayan Akdeniz ve Ege bölgelerinde tüketilen pestisit miktarı, 

Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bu oranlar Ege bölgesi için 1998 yılı 

verilerine göre %17,10’luk dilimde yer alırken, Akdeniz bölgesi %24,92 ile 

en yüksek dilimi oluşturmaktadır. Bu bakımdan yoğun bir şekilde tüketilen 

pestisitlerin çevre ve sağlık açısından taşımakta olduğu risklerin araştırılması 

önemli bir çalışma konusu olmaktadır (Akdoğan ve ark. 2012).  

İyi bir protein, yağ ve mineral kaynağı olan sığır sütü, her yaştan 

insanın diyetinde önemli bir bileşendir. Hindistan'ın süt ürünleri üretimi 2016-

2017'de yaklaşık 164 milyon tondur ve süt, yaklaşık 90 milyar ABD doları 

değerinde Hindistan'ın en büyük mahsulüdür. Bu miktar, pirinç ve buğdayın 

toplamından çok daha fazladır ve daha yüksek ihracat potansiyeline sahiptir. 

Süt üreten hayvanlar, ya besinsel olarak yem ve kalıntılarına sahip yem alımı 

yoluyla ya da hayvan vücuduna, hayvan barınaklarına ve süt işleme alanlarına 

ektoparazit kontrolü için pestisitlerin uygulanması yoluyla pestisitlere maruz 

kalmaktadır. Kalıcı ve lipofilik yapıları nedeniyle, pestisitler, hayvanların yağ 

açısından zengin dokularında kalıntılarının büyümesine neden olur. Ayrıca 

emzirme döneminde hayvansal yağlarda biriken kontaminantlar da süte 

geçmektedir (Ali ve ark., 2014). 

2. Pestisitler 

Pestisitler; gıda maddelerinin üretilmesi, tüketilmesi ve muhafaza 

edilmesi aşamalarında gıdalara zarar veren mikroorganizmaları ortadan 

kaldırmak, onları uzaklaştırmak çeşitli gıda zararlılarını, hastalıklarını kontrol 

altına almak bunlara ilave olarak çeşitli bitkilerin büyümesini sağlamakla 

birlikte İnsan, hayvan ve gıdalara doğrudan hastalık etmeni taşıyan halk 

sağlığı zararlılarını etkisiz hale getirmek maksadıyla kullanılan kimyasal ve 

biyolojik ürünlerin hepsine denilmektedir. Pestisitler, tarımsal alanlarda 

yaygın olarak kullanılan, kalıntı bakımından risk oluşturan genellikle 

kimyasal maddeler olarak kabul edilirler (Maron ve ark., 2000). Süt 

hayvanlarında iç ve dış parazitlerin kontrol altına alınması için kullanılan 

pestisitlerin hayvanların sütlerinde kalıntı oluşturduğu bildirilmiştir (Ciscato 

ve ark., 2002). Pestisitler, günümüz tarımında en etkin girdilerden biri 

olmuştur. Ürünlerin kalite ve verimlerinde artışların olması için yılda 10 ila 15 

civarında pestisitin meyveler ve sebzeler de kullanılması uygun olarak 
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görülmektedir. Pestisitler, genellikle toksik olup biyosidal özelliklere de 

sahiptirler. Pestisitler, suda, havada karada, yağmurda, toprakta, sütte vb. 

birçok yerde bulunabilir. Dolayısıyla pestisitlerden tüm canlılar etkilenebilir.  

3. Pestisitlerin sınıflandırılması 

Pestisitler etki ettikleri ve kullanıldıkları organizmaya göre 

gruplandırılırlar. Pestisitlerin sınıflandırılması şu şekildedir: 

İnsektisitler: Böceklere karşı kullanılan ilaçlardır. İnsan, hayvan, 

bitki ve çevrelerini böceklerden korumaktadır. 

Akarisitler: Akarlara karşı kullanılanlardır. Bit, kene, örümcek gibi 

parazitlere karşı uygulanmaktadır. 

Afisitler: Yaprak bitlerine karşı kullanılanlardır.  

Rodentisitler: Tarım, ev, ahır gibi yerlerde fare, sıçan vb. 

kemirgenlere karşı kullanılanlardır. 

Mollusisitler: Sümüklü böcekler ile salyangozlara karşı 

kullanılanlardır. 

Fungusitler: Fungus (Küf mantarları) hastalıklarına karşı 

kullanılanlardır. 

Nematositler: Nematodlara karşı kullanılanlardır. 

Herbisitler: Yabancı otlara karşı kullanılanlardır. 

Herbisit sefanerler: Yabancı otlarla mücadele amacıyla kullanılan 

bazı maddelerin tarımsal ürünlerde istenilmeyen etkilerine karşı 

kullanılanlardır (Kligerman ve ark., 2001). 

Bitki gelişme düzenleyicileri: Tarımsal ürünlerin verimlerinin ve 

kalitelerinin artması amacıyla kullanılanlardır. 

Algisitler: Alg ve yosunlara karşı kullanılanlardır (Kaya ve ark., 

2002). 

2002’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), pestisitleri zehir derecelerine 

göre dört gruba ayırmıştır. Bunlar; 

1- Sınıf I a: Çok zehirli ve zararlı  

2- Sınıf I b: Zehirli ve zararlı   

3- Sınıf II: Orta-derecede zehirli ve zararlı 

4- Sınıf III: Az zehirli ve zararlı bileşikler olarak toplanmıştır.  

Pestisitler, kullanıldıkları zaman gösterecekleri etki şekillerine göre 2 

gruba ayrılırlar: 

Kontak etkili ilaçlar: Uygulandıklarında bitki yüzeyinde kalırlar ve 

temas ettikleri canlıları öldürürler; genel olarak daha az tehlikelidirler (Güner, 
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1989). Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: Bakır sülfat, Thiram, Captan, 

Mancozeb, Maneb, Dinocap ve Vinclozolin (Buschini A. ve ark.2003). 

Sistemik etkili ilaçlar: Bitkinin bünyesi içerisinde hareket eden 

ilaçlar yaprağa, meyveye ve bitkinin köküne kadar ulaşabilir ve içsel olarak 

beslenen zararlıları öldürebilirler. Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir: 

Benomyl, Carboxin, Fenarimol ve Metalaxyl (Grant, 1994). Pestisitler, 

bitkiler tarafından insanlara kanserojenik ve mutajenik etkiler verebilir (Ma ve 

ark., 1995). Birçok araştırmacı, pestisitlerin mutajenik ve kanserojenik 

etkilere sahip olduklarını bildirmiştir (Chandra ve ark., 2005; Evseeva ve ark., 

2003). 

Pestisitler uygulandıkları çevrede kalıcılıkları ve dayanıklılıklarına 

göre genelde 3 grupta toplanırlar. 

1- Kalıcı ya da dayanıklı pestisitler,  

2- Orta derecede kalıcı ya da dayanıklı pestisitler,  

3- Kalıcı olmayan ya da zayıf derecede dayanıklı pestisitlerdir. 

Kalıcılık, pestisitlerin çevre ve besin kirlenmesine yol açması 

bakımından önemlidir (Kaya ve ark., 2002). 

Kimyasal Yapılarına Göre Pestisitlerin Sınıflandırılması: 

Organik Klorlu Pestisitler: İçinde klor, karbon ve hidrojen 

atomlarını barındıran gruptur. Bu gruba örnek olarak DDT, aldrin, dieldrin, 

heptachlor, endosulfan, lindane, endrin verilebilir. Genelde GC cihazı ile 

analiz edilirler. Çevreye verdikleri zararlar sebebi ile bu grubun üyelerinin 

kullanımı yasaklanmıştır (Açar, 2015). 

Organik Fosforlu Pestisitler: Fosforik asit türevlerinden olup, trister 

yapıdadır. Etken maddelerinin yapısında fosfor atomu bulunmaktadır. En çok 

bilinen organo fosforlara örnek olarak klorprifos, diazinon, malation ve 

paration verilebilir (Kumar ve ark., 2010).  

Yapılarına göre GC veya HPLC ile analiz edilirler (Açar, 2015). 

Karbamatlı Pestisitler: Karbamit asit esterleridirler. Örnek olarak aldicarb, 

carbaryl, carbufuran, methiocarb verilebilir. Yapı özelliklerinden dolayı 

HPLC ile analiz edilirler. Örnek olarak Asetilkolinesteraz inhibitörüdürler 

verilebilir (Açar, 2015). 

Piretroit Pestisitler: Chrysanthemum çiçeklerinden elde edilen doğal 

bileşikli pestisitlerdir. Piretrinlere oranla ışığa karşı duyarlılıkları oldukça 

azaltılmış, dayanıklıkları ise arttırılmış bileşiklerdir. Bunlara örnek olarak 

Alpha-cypermethrin, cyfluthrin, bifentherin   verilebilir. Sinir hücrelerini 

bloke ederek zehirlilik etkisini gösterir (Açar 2015). Türkiye’de pestisit 
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ruhsatlandırılmalarına temel teşkil eden “Zirai Mücadelede Kullanılan Pestisit 

ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması” hakkındaki yönetmelik, 17 Şubat 

1999 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir (Ataman, 

2007). 

4. Pestisitlerin etkileri 

Pestisitlerin uygun dozlarda ve uygun zamanlarda uygulanmaması, 

yeterli düzeyde tedbirlerin alınmaması neticesinde kronik, akut zehirlenmeler, 

çeşitli risklerin ortaya çıkması, zararlıların bağışıklık kazanması, besinlerin, 

çevrenin kirlenmesi ile benzeri sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır 

(Güler ve Çobanoğlu, 1997; Kaya ve Bilgili, 2002; WHO, 1997). Hayvanlarda 

ilaç kullanımı olduğundan elde edilen süt, yumurta, et, bal gibi hayvansal 

ürünlerde ilaç kalıntılarının olması muhtemeldir (Güler ve Çobanoğlu, 1997; 

Paige 1997; WHO,1999). Hayvanların aldığı klorinat hidrokarbonların 

%20’ye yakın bir kısmının süte geçtiği, bu sütten elde edilen yağ ve 

tereyağında ise sütten daha fazla miktarda bulunduğu bildirilmektedir (Girma 

ve ark., 2014). Sütte kalıntı oluşturabilen pestisitlerin; DDT (diklodifenil 

trikloretan) diaoksinleri de içeren bileşikler, poliklorinat, klorlu pestisitlerdir. 

Bu tür bileşenlerin doğada uzun süre kaldığı ve çevrede kalıntı riski 

oluşturduğu lipofilik özellik gösterip yağ dokularında birikim yapıp, anne 

sütüne geçtiği bildirilmiştir (Girma ve ark., 2014; Sonavane, 1995). 

Artan sayıda pestisit, insan ve hayvan sağlığı ile ekosistem için 

potansiyel olarak güvensiz olduğu düşünülen çevreyi her geçen gün 

kirletmektedir. Pestisitlere uzun süre maruz kalmak böbrek, karaciğer 

sorunlarına, endokrin sistemin bozulmasına, nörolojik problemlere, bağışıklık 

sistemi bozukluklarına, akciğer, meme, serviks ve prostat kanseri riskinin 

artmasına neden olabilir. Ayrıca, yerel çevrenin pestisit kontaminasyonu 

kuşları, vahşi yaşamı, suda yaşayan ve evcil hayvan popülasyonunu da 

etkileyebilir. Hayvanlarda ve insanlarda pestisitlere akut olarak maruz 

kalmanın toksik etkilerinin kolayca fark edildiği, ancak diyet alımı yoluyla 

düşük dozlara uzun süreli maruz kalmanın ayırt edilmesinin kolay olmadığı 

varsayılmaktadır. Pestisit kalıntılarının gıda yoluyla düzenli olarak 

alınmasının etkilerinin belirlenmesi ve ölçülmesi zordur. Bu nedenle, 

gıdalardaki pestisit kalıntılarının sürekli olarak alınmasından kaynaklanan 

etkileri belirlemek için maruz kalma ve risk değerlendirmeleri gereklidir. Bu 

nedenle, gıda matrislerinin kontaminasyon seviyelerinin tespit edilmesi şarttır. 

(Gill ve ark. 2020). 

Ülkemizde Van, Manisa ve Kahramanmaraş’ta anne sütünde pestisit 

kalıntıları araştırılmış ve incelenen örneklerde kalıntıya rastlanılmıştır 
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(Ertuğrul ve ark., 2004). Canlı organizmaların su, temas, solunum ve besin 

yolu ile dioksinlerle temas halinde oldukları bildirilmiştir (Hişmioğulları ve 

ark. 2002). Dioksinlerin bitkisel kaynaklı ürünlerde az bulunmalarından 

dolayı çok sorun oluşturmazken, hayvansal kaynaklı süt, süt ürünleri, et, et 

ürünleri, deniz ürünleri gibi ürünler aracılığıyla insanlara geçtiği 

bildirilmektedir (Erkmen, 2001). 

Süt karmaşık bir kimyasal bileşiktir. Yağların, vitaminlerin, 

proteinlerin, karbonhidratların, minerallerin ve diğer bileşiklerin küçük 

miktarlarda karışımıdır. Bu nedenle süt, kalsiyum, sodyum gibi mineraller 

açısından zengin, ayrıca amino asitler ile serbest yağ asitleri açısından zengin 

formülü nedeniyle dengeli ve sağlıklı beslenmenin temel öğesi olarak kabul 

edilmiştir. Süt, yüksek bir kimyasal bileşime, konjuge linoleik aside, toplam 

elementlere ve mikro elementlere sahiptir. Süt içerdiği yağ, protein, vitamin 

ve mineraller nedeniyle birçok kişi tarafından günlük olarak tüketildiği için 

önemli ve gerekli bir besindir. İnsan vücudunun temel ihtiyacı bir besin 

olmakla birlikte insan vücudunun büyüyüp gelişmesi için gerekli ve aynı 

zamanda tüm metabolik faaliyetleri için yapım, onarım işlemini gerçekleştirir. 

Süt, karbonhidratlar, yağlar, proteinler gibi tüm önemli besinleri içerdiğinden 

bütünleşik bir besindir. Sütün besin değerlerinden mineraller açısından yüksek 

olmasına rağmen mikroorganizmaların büyümesi için uygun bir ortamdır.  

Tarımsal pestisitlerin kullanımı, üretimi iyileştirmede çok önemlidir, 

ancak bu pestisitlerin mahsuller üzerindeki kalıntılarının insanlar üzerinde 

ciddi sağlık etkileri vardır. Öte yandan, veteriner ilaçlarının kullanımından 

kaynaklanan başka bir kirletici türü ile süt, süt ürünleri tüketimi nedeniyle 

insanlar için sağlık riskleri oluşturan ağır metaller ve mikotoksinler vardır. 

Tarımsal ürünleri, zararlı haşerelerden korumak ve gıda üretimini artırmak 

amacıyla, zirai mücadele ilaçları zararlılarla mücadelede kullanılmaktadır. 

Pestisitlerin tarımsal ürünlerde ve gıdalarda bulunan kalıntıları tüketicinin 

hayatı için risk oluşturan kimyasal zehirlerdir. Pestisit kalıntıları içeren 

gıdaların tüketilmesi insanlar için güvenli değildir. Bu nedenle gıdalardaki 

pestisit kalıntıları insan sağlığı için tehlikeli kabul edilmektedir. Bununla 

birlikte, sterilizasyon, pastörizasyon ve fermantasyon gibi süt işleme 

yöntemleri, süt, süt ürünlerinde kalan pestisit miktarlarını ortadan kaldıramaz. 

Üretimi artırmak amacıyla tarla bitkilerine böcek ilacı püskürtülmesi 

sonucunda pestisitlerin toprakta, suda, meyve ve sebzeler gibi çeşitli 

bitkilerde bulunan kalıntıları, insan sağlığına önemli düzeyde zarar meydana 

getirmektedir. Pestisitler hem hayvanlar hem de insanlar için tehdit oluşturan 

ve çevre kirliliğine neden olan önemli bir toksik, kanserojen bileşik 



167 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

kaynağıdır. Sütün kontamine kaynakları, üretim sürecinde hayvan kılı, çalı 

parçaları, toz, metal parçalar, meme kabukları, ineğin vücudundaki kir ve 

diğer kirli kaplar gibi birçok fiziksel kirletici maddenin taşınması, 

pazarlanması ile depolanması sonucunda açığa çıkar. Diğer bir 

kontaminasyon kaynağı da sağım sürecini denetleyen işçilerden 

kaynaklanmaktadır. Süt ve süt ürünleri, bitkisel kaynaklı hammaddelerden 

daha çok, ana kaynağı pestisit kalıntısı olan kimyasal maddelerle 

kirlenebilmektedir. Süt ürünlerindeki diğer kimyasal kirletici kaynaklar; 

antibiyotikler, sülfotamidler, hormonlar, solucan önleyiciler, çalı böcek 

ilaçları, böcekler ve diğer veteriner ilaçlarıdır. Ayrıca Süt ürünlerdeki başlıca 

yaygın kimyasal kirletici maddeler solucan antiseptikleri, böcek ilaçları, klor, 

nitrit, somatotropin ve mikotoksinlerdir. Sütün maruz kaldığı kimyasal 

kirleticiler iki ana kaynaktan gelir; çevre ve sütte kalıntı olan kimyasal 

maddelerdir. Tehlikeli olduklarında veya tüketicinin sağlığına zarar veren 

diğer yan etkilere neden olduklarında önemli etkiler oluştururlar. Birçok küf, 

uygun sıcaklık ve nem koşulları altında toksik metabolik ürünler üretebilir. 

Aflatoksin adı verilen bu ürünler, insan sağlığı için risk oluşturan ve B1 tipi 

mantar toksinleri içeren çalılarla beslenen hayvan sütünde bulunmaktadır. 

Geviş getiren hayvanların metabolizmasından üretilen süt M1'de üretilen 

toksin, iyi kurutulmamış veya nemli ortamda depolanmamış yaş yemlerde bu 

küf toksinlerini üretir. Tarım sektöründe, meyvelere, sebzelere ve tahıllara, 

kemirgen öldürücüler, herbisitler, mantar ve böcek ilaçları dahil olmak üzere 

bilinen yapay kimyasallar püskürtülür. Bu pestisitler, hasattan önce ve 

depolama süresince kullanılır. Besin zinciri yoluyla basit bitki ve 

hayvanlardan üst düzey hayvanlara geçme yeteneğine sahiptir, bu da 

pestisitlerin et, süt, yağlar gibi hayvansal ürünlerde biyobirikime yol açar. 

Özellikle yumurtada birikme, pestisitlere sürekli maruz kalma nedeniyle 

oluşur. Klorlu hidrokarbonat, hayvan ve çevre zararlılarını kontrol altına 

alarak gıda zincirine giren, geniş alanlara yayılan endokrin ve biyobirikimli 

kimyasal toksinler için oldukça etkili ve rahatsız edici bir maddedir. Tarladaki 

depolarda klorlu kullanımından dolayı yem kontaminasyonu meydana 

gelmektedir. Diklorodifeniltrikloroetan (DDT), Diklorodimetil dikloroetan 

(DDD) ve diğerleri gibi insektisitler örnek verilebilir. Süt ürünleri, kontamine 

inek yeminin tüketilmesi nedeniyle kontamine olur. Ortamdaki klor 

bileşiklerinde meydana gelen değişim yıllar içinde nispeten yavaştır. İnsan 

vücuduna ulaşan klor bileşiklerinin ana kaynağı olan et, yumurta, balık ve süt 

ürünlerinde tespit edilebilmektedir. Sütün klorlu hidrokarbon kalıntılarının 

yaklaşık %20 ile daha büyük miktarlarda pestisit içeren süt ve tereyağında 
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yoğunlaşmaktadır. Önceki araştırmalarda, sütün kimyasal 

kontaminasyonunun, özellikle pestisit kalıntılarının, doğrudan insan sağlığı ve 

süt endüstrisi ile ilgili olduğu için tüm araştırma makalelerinde etkili 

parametreler olmaya devam ettiğini görüyoruz. Süt ürünlerinde kalan pestisit 

kalıntı yüzdesinin azaltılmasına yol açan birçok yöntem vardır. Bu yöntemler 

ısıl işlemler, fermantasyon ve radyasyon tedavisi gibi yöntemlerdir. 

Fermantasyon süresi boyunca pestisit kalıntılarının azaltılmasında tüm 

fermantatif mikrobiyota önemlidir. Pestisit kalıntılarının fermente edici 

mikroorganizmalar (mayalar ve bakteriler) üzerindeki ortak etkilerini 

anlamanın metabolik bir yolu, birlikte etkili olması, pestisit kalıntılarını 

tahmin etmek için giderek daha hassas açıklama araçları mekanizmalarının 

kullanılmasıyla ekstraksiyon yöntemleri ve analitik mekanizmalardaki 

hesaplarla ortaya konulabilmektedir (Raheem and Niamah, 2021). 

Tablo 1.’e göre Pestisitlerin birçok ortama karıştığı özellikle hayvan 

yetiştirilen çiftliklerin dikkati çektiği bununla birlikte tarım alanları, yüzey ve 

yeraltı suları, endüstri alanları ve diğer atmosferik bölgelere yayıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte çeşitli pis su, kanalizasyon vb. kısımlardan 

hayvanların yetiştirildiği çiftliklere kontamine olmuş sızıntıların 

gerçekleşmesi üretilecek süt ve süt ürünlerine birçok pestisitin ve patojenin 

yayılmasına neden olmaktadır. 
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Tablo 1. Pestisistlerin biyotik ve abiyotik çevreye etkileri (Tankiewicz ve ark., 2010). 

5. Böceklerin Etkileri 

Ev sinekleri, hayvan barınakları, süt ambarları, süt odaları, şişeleme 

ile işleme fabrikaları içinde ve çevresinde en önemli zararlılardır. Gübre, 

saman, çim kırpıntıları ve çöp gibi nemli, çürüyen organik maddelerde ürerler. 

Mikrop ile temizlik arasında ayrım gözetmeksizin herhangi bir yüzeyde yürür 

veya dinlenirler. Kaplar, işleme ekipmanları ve sütün kendisi bu nedenle, 

sineklerin yaygın olduğu yılın birkaç sıcak ayında kontaminasyona maruz 

kalır. Sanitasyon, bu böceklere karşı ilk savunma hattıdır. Yetiştirme 

materyalleri imha edilmeli veya tesislerden uzaklaştırılmalıdır. DDT yaklaşık 

1946'da kullanıma sunulduktan sonra, duvarlara, tavanlara ve diğer sinek 

dinlenme yerlerine 6-12 haftalık aralıklarla püskürtülerek neredeyse 

mükemmel sinek kontrolü kolayca sağlanmıştır. Bununla birlikte, kısa süre 

sonra, DDT'nin sütü kirletme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Bu zehirlerin 

gıdalara bulaşma olasılığı yüksektir. Ancak diğer çiftlik binalarında ve dış 

mekân durumlarında kullanılabilirler. Böcekler ve yakın akrabaları insanın en 
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ciddi düşmanlarındandır. Süt endüstrisi, süt üretiminin çeşitli aşamalarında bu 

zararlıların çoğundan etkilenir. Çiftçinin yem ve meralarıyla beslenir, çiftlik 

hayvanlarına saldırırlar. İşleme fabrikalarının yanı sıra ahırlarda ve süt 

odalarında baş belasıdırlar. Doğrudan süt sığırlarına ve ahırlara yem olarak 

uygulanan çok sayıda yüksek etkili insektisit, sütte az miktarda kalıntı 

oluşturduğu için yeniden kullanılamaz. İnsektisitlerin kalıntı meydana 

getirdiği yem, et ve sütü ne ölçüde kirlettiğini belirlemek için kapsamlı ve 

maliyetli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu işin maliyeti endüstri, eyalet ve 

federal kurumlar tarafından paylaşılır, ancak nihai olarak vergi mükellefi ve 

tüketici tarafından karşılanmalıdır. Düşük maliyetlerle yüksek kaliteli süt 

sağlamada süt endüstrisi tarafından kullanılmak üzere güvenli ve etkili 

insektisitlerin geliştirilmesi için araştırmaya ihtiyaç vardır. Halihazırda 

önerilen malzeme ve yöntemlerin çoğu maliyetlidir ve istenildiği kadar etkili 

değildir. (Lindquist, 1959). 

SONUÇ 

Ülkemizde tarım ve hayvancılık alanında son dönemde gittikçe artan 

bir ihtiyaç göze çarpmaktadır. Pandeminin etkisiyle gıdada baş gösteren emtia 

ve tedarik sorunu durumun içinden çıkılmaz bir hal almasına neden olmuştur. 

Bu sorunun çözülmesi ancak ülkelerin iş birliğini artırmasıyla mümkün 

olabilir. Pestisitler tarım alanı başta olmak üzere birçok alanda özellikle gıda 

ve gıda güvenliğinde ciddi sorunların meydana gelmesine neden olan önemli 

kimyasal zehirlerdir. Pestisitlerin daha çok bitkisel ve hayvansal zararlılara 

karşı kullanılması, bu alanda üretilecek gıdada da önemli sorunların ortaya 

çıkmasına kaynaklık teşkil etmiştir. Uzun yıllar çeşitli entomolojik unsurlar 

olarak bilinen böcek, nematod, akar, çeşitli kemirgenler gibi bitki zararlıları, 

fungus, bakteri, virüs gibi bitkisel hastalık patojenleri, yabancı otlar gibi 

tarımsal ürünlerde insektisit, akarisit, fungusit, nematisit gibi birçok selektif 

veya total ilaçların kullanımı gerçekleştirilmiş olup bu durum hayvansal 

ürünlerde en yaygın olarak görülen süt ve ürünlerine geçmesine neden olduğu 

birçok araştırmacı tarafından kayıt altına alındığı görülmektedir. İnsan sağlığı 

açısından tartışılmaz bir düzeyde fayda sağlayan süt ve ürünlerinin çeşitli 

kullanılan kimyasal ilaçların etkisiyle kirletilmesi sağlık açısından son derece 

büyük riskler oluşturmaktadır. Anne sütü başta olmak üzere küçük yaşlardan 

beri kullanılan sütün kimyasal mücadele çerçevesinde kontamine edilmesi 

insan sağlığını bozan önemli bir etkendir. Özellikle gıdalarda kalıntı 

sorununun oluşturduğu durum kullanılan ilacın çeşidi ve etki süresi bunun 

açık bir örneğidir. Alternatif olarak kimyasal mücadelenin yerine insan ve 
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çevre sağlığını önceleyen doğal kaynakların kirletilmesinin engellendiği, 

ekosistemin devamlılığının sağlandığı bir mücadele biçimi olarak başta 

biyolojik mücadele ile doğal düşmanlarının salınımının sağlanması ve 

devamlılığının gerçekleştirilmesi elzem bir durumdur. Biyolojik mücadelede 

kimyasal ilaç olarak bilinen pestisitlere yer verilmemektedir. Ekosistemin 

kendi içerisinde devamlılığının ve besin zincirinde herhangi bir bozulmanın 

olmaması için tüm etkenler ön plandadır. Biyolojik mücadelede süt ve 

ürünlerinin tahrip olup kontamine edilmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede 

gerek tarımsal faaliyetler gerekse de hayvansal üretimin olduğu alanlarda 

pestisit kullanımın yasaklanması ya da en minimum seviyeye düşürülmesi ve 

kullanılacak pestisitin çevre dostu olması veya bitkisel karışımlı, kısa sürede 

çözünebilir özellikte olması dikkat edilecek hususlar içerisinde ele alınabilir. 

Bunun yanı sıra Böcekler içerisinde de bazı türlerin süt ve süt ürünlerine zarar 

verdiği başta çeşitli mikroorganizmalara vektörlük ederek zarara neden 

oldukları araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Süt üreten hayvanlardan 

sığır, inek gibi büyükbaş hayvanlarda çeşitli hastalıklara neden oldukları 

bunun sonucu olarak süt üretimine direkt olumsuz etkilerde bulundukları 

bilinmektedir. Sonuç olarak böcekler ile pestisitlerin değişik düzeyler ile 

farklı zamanlarda süt ve süt ürünlerine direkt etkide bulundukları çoğunlukla 

ciddi zararlar ile sütün içeriğini bozdukları, hatta hastalık unsurlarına 

sebebiyet vermeleri nedeniyle bu çerçevede üreticilerin mutlak surette bu iki 

faktörü göz ardı etmeden uzak durulması ve gereken tedbirlerin alınması 

yerinde olacaktır. 
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GİRİŞ 

Hayvansal ürünler, küresel beslenmeye hayati derecede katkı sağlar 

ve çok iyi bir makro ve mikro besin kaynağı oluştururlar. Bu ürünler, küresel 

çapta alınan kalorinin %18’ini, küresel protein tüketiminin %34’ünü 

oluştururlar. B12 vitamini, demir, çinko ve kalsiyum gibi temel mikro besin 

elementlerinin üretimini sağlamaktadırlar. Günümüzde hayvancılık sektörü 

yaklaşık 500 milyondan fazla yoksul insan için devamlı bir gelir kaynağı 

oluşturmaktadır (FAO, 2022). Bu nedenle, hayvancılığın önemi tarih boyunca 

olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de önemini daima koruyacağı aşikardır. 

Endüstri 4.0 ve buna entegre olarak Tarım 4.0 gibi yenilikçi yaklaşımların 

yaygınlaşmasıyla hayvancılık pratik bir hale dönüşmektedir. Önemli bir girdi 

olan insan iş gücünün maliyetli yükü önümüzdeki süreçlerde, robotik 

sistemlerin yaygınlaşmasıyla daha da hafifleyecektir. Teknolojik yenilikler, 

her alanda olduğu gibi tarıma ve çiftlik sistemlerine de yansımaktadır. Yem 

materyallerinin analizleri çiftlik koşullarında daha hızlı ve kolayca 

yapılabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde süt çiftliklerinde robotik sağım 

sistemleriyle sağımlar gerçekleşmektedir. Bu gelişmeler benzeri birçok 

yeniliğin habercisi olmuşlardır. 

Süt inekleri tarih boyunca insanlığın sağlığını korumasına ve 

beslemesine önemli katkılarda bulunmuşturlar. İnek sütü bileşenlerinin 

içerdiği protein, vitamin ve minerallerce zengin maddelerden dolayı en çok 

tercih edilen doğal ürünler arasında yer almıştır. Ayrıca, süt sığırcılığı tarım 

sektörünün de en büyük ekonomik öğelerinden biridir. Süt sektörü aynı 

zamanda,  kırmızı et sektörünün de üreticisi konumundadır. FAO, (2022) 

tarafından yapılan bir çalışmada, besi hayvan yemlerinin %86’sının insan 

tüketimine uygun olmayan ürünlerin oluşturduğu bildirmiştir. Dolayısıyla 

insanın değerlendiremediği ürünleri, beslenmemizde çok değerli olan 

hayvansal proteine (et, süt) dönüştürebilme kabiliyetlerinden dolayı ruminant 

hayvanların hizmetleri göz ardı edilemeyecek düzeydedir. Yaşamımız için son 

derece değerli olan bu  türü daha iyi tanımak ve onları doğru besleme 

programlarına tabi tutmak gerekir. Bu kitap bölümünde, ruminant hayvanlara 

ait sindirim sistemi ve işleyişi hakkında basitçe bilgi verilecektir. Ayrıca, süt 

üretimi dönemine henüz geçmemiş veya kuru dönemindeki bir süt ineğinin 

minimum şartlardaki besin madde ihtiyaçlarına değinilecektir. 

 

Ruminant hayvanların sindirim sistemi 

Ruminant hayvanlar arasında yer alan inekler, monogastrit (tek 

mideli) insan, kedi, köpek, domuz ve at türünden farklı olarak çok bölmeli (4) 
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mide yapısına sahiptirler. Ruminant bir hayvanın midesi retikulum 

(börkenek), rumen (işkembe), omasum (kırkbayır) ve abomasum (şirden) 

olmak üzere dört farklı bölmeden oluşur (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Ruminant hayvanların sindirim sistemi (Lukuyu ve ark., 2007). 

Retikulum ve rumen (reticulo-rumen), bir doku kıvrımı ve papilla 

denilen çeşitli çıkıntılarla birleşmiş vaziyettedir. Retikülo-rumen ön 

bağırsağın en büyük kısmıdır ve karın boşluğunun dörtte üçünü oluşturur. 

Papillalar, yutulan yemin dolaşımına ve karıştırılmasına yardımcı olan çeşitli 

keselerin kasılmasına sağlar (Şekil 2). 
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Şekil 2. Rumen yapısında bulunan papillaların mikroskop görüntüsü (Anonim, 2022). 

Hayvanın yuttuğu yem tükürüğüyle karışır. Tükürük, yüksek 

konsantrasyonlarda sodyum ve potasyum bikarbonat ve fosfat içeriğiyle 

bilinir ve ruminal fermantasyon sırasında üretilen asidin tamponlanmasına 

yardımcı olur (Dehority, 2002). Salyaya bulaşan yem, burada bal peteğini 

anımsatan dokusal yapı tarafından ıslanır kolayca yutulabilir hale gelir ve 

daha sonra retikulumdan işkembeye aktarılır (Şekil 3). 
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Şekil 3. Retikulum yüzeyinde yükseltilmiş dokusunun görünümü 

Retikülo-rumende fermantasyona uğrar, birbirinden ayrışma 

gerçekleşir sonra yem parçacıkları, sıvıları ve ince parçacıkları ayırmak için 

bir filtre pompası görevi gören omasuma bölmesine geçer. Omasumda su, 

mineraller ve azot emilimi lamina denilen uzun boylu kıvrımlar tarafından 

öğütülerek gerçekleşir (Şekil 4).  
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Şekil 4. Omasumun lamina denilen kıvrımlı yapısı (Anonim, 2022) 

Abomasum, mide sularının oluştuğu yerdir. Yemlerin parçalanması 

için gerekli hidroklorik asit ve sindirim enzimleri abomazuma salgılanır. Asit 

salgısı rumen mikroorganizmalarını öldürür. Yem parçacıklarının 

abomazumda kalma süresi 1-2 saati geçmez (Parish ve ark., 2009). Burada, 

enzimler tarafından mikrobiyal ve besin protein sindirimi gerçekleşir. 

Abomasum, omasumu ince bağırsağa bağlar, yapısı Şekil 5’de ki gibidir.  
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Şekil 5. Abomasumun yapısı (Anonim, 2022) 

Parçacıkların daha fazla parçalanması ince ve kalın bağırsakta 

meydana gelir ve kalın bağırsaktan dışarı akan kalıntı kolona girer ve gübre 

olarak dışarı atılır. Geviş getirme süreci (ruminasyon), alınan besinlerin 

retikülo-rumenden geri çıkarılmasını (kusma), tükürük salgılanmasının eşlik 

ettiği, yemin yeniden çiğnenmesini ve son olarak ıslanan yemin yeniden 

yutulmasıdır. Yem partikülleri ağızda çoğunlukla mekanik sindirime 

uğrarken, rumendeki sindirim mikrobiyal faaliyetlerden oluşmaktadır. Bu 

nedenle, ruminal çiğneme, konukçu enzimatik faaliyeti ve mikrobiyal 

aktivitenin birleşik etkisiyle beraber, bitki liflerinin parçalanarak yem 

hacminin küçülmesine neden olur. Ruminasyon için harcanan süre, alınan 

yemin partikül boyutuna göre farklılık göstermekle beraber, yem bileşimine 

bağlı olarak ortalama 34 – 40 saat arasında değişmektedir (Huhtanen et al., 

2016). Hayvan tarafından yutulan yem materyallerinin dokulara absorbe 

etmeden dışarı atabilme yeteneği, sığırların birçok toksik maddeye karşı sahip 

olduğu önemli bir savunma mekanizmasıdır. Yutulan yemlerin yüksek bir 

yüzdesi emilirse, genellikle temel besinler toksik olur. 
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Sindirim sistemi ürünleri 

Rumen mikroorganizmaları genel olarak lifli (selüloz ve hemiselüloz) 

veya lifsiz (nişastalar ve basit şekerler) karbonhidratlı olan bitki kaynaklı 

yemleri parçalar/sindirime uğratır. Bu mikroorganizmalar (bakteri, protozoa, 

arkea), popülasyonlarını ve faaliyetlerini sürdürmelerine yardımcı olan 

karmaşık etkileşimler yoluyla işlev görürler (Özel ve Sarıçiçek, 2009; Popova 

ve ark., 2011). Rumen fermantasyonu, polisakkaritleri monomerlere hidrolize 

eden ve ayrıca onları uçucu yağ asitleri (UYA), süksinat, format, laktat ve 

amonyak (NH3), H2 ve CO2 dahil gazlara fermente eden rumen 

mikroorganizmaları tarafından gerçekleştirilir. UYA ve NH3 genellikle 

abomazal öncesi bölmelerin duvarlarından difüzyonla emilirken, H2 ve CO2 

geğirme ve yel çıkarma yoluyla salınan CH4’e dönüştürülür. Ayrıca 

fermantasyon ürünlerinin bir kısmı da rumen mikroorganizmaları tarafından 

besin kaynağı olarak kullanılır. (Agarwal et al., 2015).  Ruminal fermantasyon 

sırasında asetat, propiyonat ve bütirat metabolitleri UYA’ların %95’inden 

fazlasını oluşturur. Bu yukarıda belirtilen ana UYA’ların üretiminin 

stokiyometrisi, asetat, propiyonat veya bütirat üretimi ile ilişkili CO2 ve CH4 

miktarını belirler. 

Süt ineklerinin rasyonu 

Süt inekleri hem yaşamlarını sürdürebilmek hem de süt üretmek için 

yem (kuru madde), vitamin, enerji, mineral, lif, protein ve suya ihtiyaç 

duyarlar. Yemin kuru madde kısmı protein, enerji, vitamin, mineral ve lifli 

yapıdan oluşmaktadır (Anonim, 2022). Süt ineklerinin yemlerinde bulunan, 

vücut doku ve hücrelerinin ihtiyaç duyduğu besinler çok farklılık 

gösterebilmektedir. Esas olarak hücre ve dokular yaklaşık 10 esansiyel amino 

asit, A, D, Ε, K vitaminleri, 21 temel mineral element ve suya ihtiyaç 

duyarlar. Rumen mikroorganizmaları tarafından esansiyel amino asitler, Β 

vitaminleri ve K vitamini sentezlendiği için, süt inekleri rasyon kaynaklarında 

bunlara ihtiyaç duymazlar. Aynı şekilde buradaki mikroorganizmalar, hayvan 

tarafından kullanılamayan enerji formlarını kullanılabilecek enerji formlarına 

dönüştürebilme yeteneğine sahiptirler. Diğer tüm canlılar gibi süt ineklerinin 

besin madde ihtiyaçları farklılık gösterebilir. Bu nedenle, pratik bir rasyon 

programı planlarken, benzer hayvanlar arasındaki değişkenliğin dikkate 

alınması gerekmektedir. Yem materyallerinin ihtiva ettiği biyolojik 

mevcudiyeti, yem içerikleri arasında büyük farklılıklar gösterdiğinden, bu tür 

bilgiler, süt sığırlarının pratik beslemesinde besin gereksinimleri ihtiyaçlarının 

ifade edilmesinde ve kullanılmasında kilit bir öğe konumundadır. Bazı besin 
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maddelerinin mevcudiyeti diğerlerinden çok daha fazla değişkenlik 

gösterebilmektedir. Yem enerjisinin kullanılabilir veya değerlendirilebilir 

olması çok önemlidir, oysa çoğu yem için protein mevcudiyeti çok daha az 

değişkenlik gösterir. Buna karşın, rasyon sodyumunun çoğu emilir, ancak 

magnezyumun emilim oranı oldukça değişkendir (Ak, 2019). 

Süt ineklerinin besin madde ihtiyaçları 

Süt ineklerinin rasyonları hazırlanırken besin madde gereksinim 

verileri kullanırken, bu değerlerin nasıl elde edildiğini bilmek bu alanda 

uzman ve çiftçilere yardımcı olur. Süt ineklerinin besin gereksinimleri; 

hayvanın günlük ihtiyacı olan veya tükettiği yemdeki miktarı olarak 

tanımlanmıştır. İhtiyaç duyulan protein, ham protein ya da sindirilebilir ham 

protein şeklinde olup, enerji ihtiyacı ise; Metabolik Enerji (ME), Toplam 

Sindirilebilir Besin Maddeleri (TSBM) veya Net Enerji Laktasyonu (NEL) 

gibi enerji birimlerinde ifade edilir. Süt inekleri ihtiyaç duydukları organik

  ve inorganik besin maddelerini ve enerjiyi farklı fizyolojik 

dönemlerde ve farklı verim düzeylerinde belirli bir kuru maddede tüketmek 

zorundadır. Bunun için süt sığırlarının yem ve kuru madde tüketim 

kapasiteleri ile yem tüketimini etkileyen faktörlerin iyi bilinmesi 

gerekmektedir (Ak, 2019). 

Bu faktörler; 

1. Merkezi Sinir Sistemi ve Duyu Organlarının, 

2. Çevre Sıcaklığının, 

3. Yemlerin Besin Madde İçeriğinin, 

4. Kan Glukoz Düzeyi ve Rumen Fermentasyon Ürünlerinin, 

5. Canlı Ağırlık ve Verim Düzeyinin ve 

6. Sindirim Sisteminin Kapasitesi ve Rasyon Kaba Yem Oranın Yem 

Tüketimine Etkisi 

İneklerin yaşamını sürdürme, büyüme, gebelik ve süt üretimi için 

besinlere ihtiyaçları vardır. Enerji ve protein, besin gereksinimlerinin en 

büyük bölümünü oluşturur. Ancak hayvanların sağlık ve verimlerini 

koruyabilmeleri için mineral ve vitamin gereksinimleri, su ve kuru madde 

ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir. Bu ihtiyaç duyulan besinlerin tamamı 

tüketebileceği kuru madde (yem) içerisinde bulunmalıdır (Ak, 2019).  
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Yaşam payı ihtiyacı 

İneklerin süt üretmediği dönemde, vücut kayıplarının (yağ, protein, 

enerji) olmadan, oda şartlarında canlı ağırlığını (CA) koruyabilmesi için 

ihtiyaç duyulan enerjiyi ifade eder. Sağmal ineklerde yaşam ihtiyacı, sağmal 

ve kuru inekler için 0,080 Mcal kalori değeri ve hayvanın vücut ağırlığının 

%75'i ile çarpılarak elde edilir (NRC, 2001). 

Enerji ihtiyacı 

Yaşamın devam ettirilebilmesi için ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacı 

(protein, karbonhidrat ve yağ), vücut ısısının korunmasına yöneliktir. Süt 

inekleri için ideal çevre ısısı 5-20 ºC’dir. Enerji ihtiyacı aşağıdaki eşitlikler 

vasıtasıyla bulunabilir (Ak, 2019).  

Yaşam Payı Sindirilebilir Enerji ihtiyacı (Kocal/gün)      =2*70*CA0.75 

Yaşam Payı Metabolik Enerji ihtiyacı (Kcal/gün)            =1.33*CA0.75 

Yaşam Payı TSBM ihtiyacı (g/gün)                                  =2*70*CA0.75 

4.4*1000 

Protein ihtiyacı 

Proteinin yaşam payı ihtiyaçları içerisinde en önemli besin maddesi 

olduğu söylenebilir. Doku ve hücrelerin yenilenmesi, yıpranan bölgelerin 

onarılmasında, sindirim sisteminin işleyişinde, hormonal dengenin 

korunmasında, boynuz, tırnak ve kılların gelişmesinde esas rol oynar. Süt 

ineklerine ait yaşam protein ihtiyacı aşağıdaki eşitlik vasıtasıyla hesaplanabilir 

(Ak, 2019). 

Yaşam Payı Protein ihtiyacı (g/gün)                  = 

136*3.4*6.25*CA0.75 

                                                                              1000 

Mineral madde ihtiyacı 

Süt inek rasyonlarında organik besin maddelerinin yanında mineral 

madde içerdiklerinden dolayı, yaşam ihtiyacı için makro ve iz element 

yetersizliği çok karşılaşılan bir durum değildir. Laktasyon’daki yüksek süt 

verimli ineklere bazen takviyeler yapılabilir.  

Vitamin ihtiyacı 

Ruminant hayvanlar sahip oldukları özel sindirim sistemlerinde 

mikroorganizmal sindirim sırasında vitamin ihtiyaçlarının büyük bir kısmını 
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karşılamaktadırlar. Rasyonla beslenen süt ineklerinin ilave vitamin ihtiyacı 

yok denilebilecek düzeydedir.  

Su ihtiyacı 

Vücudun normal işlevini yürütebilmesi için tüm hayvanların temiz 

suya ihtiyacı vardır. Besinlerin sindirilmesi, hayvanın aşırı sıcakta vücudunu 

soğutması ve toksik maddelerin vücuttan atılması için su hayati öneme 

sahiptir. Hayvanların suya her zaman ulaşılabilir durumda olmalırı 

gerekir(Lukuyu ve ark., 2007; Göncü ve ark., 2016). 

 

Şekil 6. Süt ineklerinin metabolik enerji kullanımı 

Yemdeki enerji, yemin inek işlevine ve üretkenliğine katkısının bir 

ölçüsüdür. Yem materyalleri brüt bir enerji değerine sahiptirler. Brüt enerjinin 

sindirilmeyen kısmı dışkı olarak dışarı atılır. Geriye kalan ve hayvanın aldığı 

enerjiye sindirilebilir enerji denir. Sindirilebilir enerjinin bir kısmı, vücut 

ısısının korunmasında ve gaz (CH4) işlemlerinin yanı sıra idrar üretiminde de 

kullanılır (Şekil 6). 

Yemlerin besinsel değerinin belirlenmesi 

Yem maddelerinin farklı örnekleri alınarak analiz edilmesi, rasyon 

belirlemede kolaylıklar sağlamaktadır.  

Bu analizler; kuru madde, ham protein, ham yağ, ham selüloz, kül ve 

azotsuz öz maddeler başlıca olmak üzere, araştırmalarda kullanılan farklı 

parametreler ölçen analiz yöntemleri de bulunmaktadır.  
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• Kuru Madde: Yem materyalinin suyu uzaklaştırıldıktan sonra 

kalan miktarı, 

• Ham Protein: Yem materyalinde ihtiva eden toplam protein 

miktarını (azot miktarınca belirlenir), 

• Ham Yağ: Toplam yağ miktarını, 

• Kül: Mineraller dâhil inorganik maddeleri, 

• Azotsuz Öz Maddeler: Mevcut karbonhidrat miktarını belirtir. 

Başkaca yaygın olarak kullanılan yem materyalinde bulunan lif 

miktarı hakkında daha kesin sonuç veren nötral detergent fiber (NDF) ve asit 

detergent fiber (ADF) metotları da bulunmaktadır (Knowlton ve Nelson,  

2003).  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Rumen mikroorganizmaları, lifli yapıya sahip materyalleri parçalayıp 

alınan yemleri kullanılabilir forma dönüştürürler (Ünay ve ark., 2008). 

Ayrıca, K ve tüm B grubu vitaminleri gibi birçok vitamin üretebilirler 

(Mcdonald ve ark., 2002). İnekler kendi ihtiyaç duyduğu vitaminleri yine 

mikroorganizmalar tarafından aldıkları yemden karşılarlar. Yemlerin çoğu 

vitamin içerdiğinden dolayı, üreticilerin vitamin takviyesi konusunda endişe 

etmelerine gerek kalmamaktadır. Mikroorganizmaların bir diğer yeteneği de 

azot içeren besinleri proteine dönüştürebilme kabiliyetleridir. Bu nedenle, 

insan beslenmesine uygun olmayan ürünlerin yaklaşık %86’sı ruminantlar 

tarafından değerlendirilebilir. 

Süt ineklerinin yemleme programının düzenli ve tüm yıl boyunca 

kaliteli kaba yeme ulaşılabilir olmaları gerekir. Bu genellikle ihmal edilen 

ancak dikkatli bir planlama istenilen konudur. Özellikle kaba yem ihtiyacının 

iyi planlanması gerekmektedir. Laktasyon dönemine hazır girmesi gereken süt 

inekleri, istenilen düzeyde ürün elde edilebilmesi için doğru besleme programı 

ile yeteri düzeyde beslendikleri zaman daha üretken olurlar. Süt inekleri 

yaşamlarını devam ettirebilmesi ve vücut fonksiyonlarını yerine 

getirebilmeleri için; enerji, protein, vitamin, mineral madde ve su 

ihtiyaçlarının karşılanması gerekir.  Rasyon hazırlanırken, yem çeşitliliğinin 

fazla olmasına önem verilmelidir. Farklı yem materyallerinden oluşturulacak 

bir rasyonda besin içeriklerinden dolayı hem hayvanların ihtiyaçları 

karşılanacak hem de daha lezzetli olacağından kuru madde tüketimini olumlu 

etkileyecektir.  
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1. GİRİŞ 
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Severek tükettiğimiz tereyağı soframıza gelinceye kadar birçok 

aşamalardan geçmektedir. Tereyağı üretimi eskiden klasik yayıklar 

kullanılarak elde edilirdi. Klasik yöntemle tereyağı üretimi oldukça zor, uzun 

zaman gerektiren ve aynı zamanda fazla iş gücüne ihtiyaç duyulan bir 

yöntemdi. Günümüzde teknolojinin daha gelişmiş olması, yeni yöntemlerin 

keşfedilmesi ile gıda endüstrisinde de son teknolojik sistemlerin kullanılıyor 

olması tereyağı üretimini kolaylaştırmış ve üretim miktarında da ciddi artışa 

sebep olmuştur. Bu yeniliklerden en önemlisi tereyağının sürekli üretim 

(sistemi) teknolojisidir. Aynı prosese hem klasik yayık sistemi hem de sürekli 

sistem kullanılabilmektedir (Şekil 1). 

Bu metot 19. yüzyılın sonunda ortaya konulan ve uygulanan bir 

metottur. Geleneksel tereyağı üretim metodunda Çalkalama, santrifüjleme, 

konsantre etme ve emülsifiye etme safhaları yer alır. Geleneksel çalkalama 

metodu bu işlemlerden birisi olup çalkalama suretiyle tereyağı üretimini esas 

alır. Bu metoda filitz metodu adı verilmektedir. Batı Avrupa’da bu metot 

dominant ana metotlardan birisidir ve şu anda en çok kullanımı söz konusu 

olan metottur. Bu metoda referans alınarak üzerine kurulan makinelerde 

tereyağı geleneksel metotlar az veya fazla şekilde birbirine benzer metotlarla 

yapılır (Anonymous, 1995).  

2. SÜREKLİ SİSTEMDE TEREYAĞI ÜRETİMİ 

2.1. Sürekli Tereyağı Üretimini Proses Basamakları 

1.Sütün Kontrolü ve Alınması 

2.Krema Çekilmesi 

     3.Kremada Yağ Standardizasyonu (%40) 

     4.Kremanın Pastörizasyonu (850C’de 20s) 

5.Kremanın Soğutulması (18-220C) 

6.Kremanın Olgunlaştırılması 

7.Kremanın Yayıklanması 

8.Tereyağının Yıkanması 

9.Tereyağının Malakse Edilmesi 

10.Tereyağının Ambalajlanması 

11.Tereyağının Muhafaza Edilmesi 

2.1.1. Sütün Kontrolü ve Alınması 

Fabrikaya getirilen süt platform testleri ile kontrol edilir. 

 

A- Mikrobiyolojik Kriterler 
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Kaliteli bir tereyağı üretiminde, hammadde olarak kremanın 

mikrobiyolojik kalitesi önemli bir ölçüttür. Kremanın mikrobiyolojik 

kalitesini aynı zamanda kremanın elde edildiği çiğ sütün mikro florası 

belirlemektedir. “Türk Gıda Kodeksi- Krema ve Kaymak” ( 27.09.2003 tarihli 

ve 25242 sayılı resmi gazete yayınlanan) tebiliğin de krema üretiminde 

kullanılan süt, 14/2/2000 tarihli ve 23964 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 

2000/6 No’ lu “Türk Gıda Kodeksi - Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme 

Sütleri Tebliği” nde belirtilen şartlara sahip olmalıdır(Anonim,2003). Toplam 

bakteri sayısı 30 C de mL’ de 100.000 adetten az olmalıdır. 

Duyusal olarak öncelikle hangi hayvan türünden sağılan çiğ süt 

olduğu belirlenip renk, tat, koku ve viskozite gibi özelliklerine bakılarak 

değerlendirilir. Bu özellikler hayvanın türüne göre değiştiği için türünü 

bilmek çok önemlidir. Çiğ sütte duyusal analiz yapılmadan önce muhakkak 

70°C’de 30 dakika ısıl işlemden geçirilip soğutulduktan sonra tadına 

bakılmalıdır. Normal bir süt, ağızda hafif tatlımsı bir his bırakır. Kuru 

maddesi yüksek sütlerin tat ve kokusu daha belirgindir. Sütün rengine 

bakıldığında mavimsilik görülüyorsa çiğ süte su katıldığı ihtimali düşünülür 

veya yağının alındığı konusunda şüphelenilir. Sarılık ve mastitis gibi 

mikrobiyal kökenli bazı hayvan hastalıkları sütün rengini değiştirir. Anormal 

şekilde hayvanlarda sarılık tespit edildiğinde bu sütlerin muhakkak 

tüketilmemesi, herhangi bir ürüne işlenmemesi ve diğer gıdaların üretiminde 

kullanılmaması gerekir.  

B- Duyusal Testler 

Duyusal olarak öncelikle hangi hayvan türünden sağılan çiğ süt 

olduğu belirlenip renk, tat, koku ve viskozite gibi özelliklerine bakılarak 

değerlendirilir. Bu özellikler hayvanın türüne göre değiştiği için türünü 

bilmek çok önemlidir. Çiğ sütte duyusal analiz yapılmadan önce muhakkak 

70°C’de 30 dakika ısıl işlemden geçirilip soğutulduktan sonra tadına 

bakılmalıdır. Normal bir süt, ağızda hafif tatlımsı bir his bırakır. Kuru 

maddesi yüksek sütlerin tat ve kokusu daha belirgindir. Sütün rengine 

bakıldığında mavimsilik görülüyorsa çiğ süte su katıldığı ihtimali düşünülür 

veya yağının alındığı konusunda şüphelenilir. Sarılık ve mastitis gibi 

mikrobiyal kökenli bazı hayvan hastalıkları sütün rengini değiştirir. Anormal 

şekilde hayvanlarda sarılık tespit edildiğinde bu sütlerin muhakkak 

tüketilmemesi, herhangi bir ürüne işlenmemesi ve diğer gıdaların üretiminde 

kullanılmaması gerekir.  

C- Fiziksel ve Kimyasal Testler 
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1-Donma ve Kaynama Noktası Testi: 

Sütün ortalama donma noktası -0,540°C’civarındadır. Kaynama 

noktası ise yaklaşık olarak 100,16°C’dir. Süte su ve nötralize edici maddeler 

katılıp katılmadığını öğrenebilmek için donma noktası testi yapılır. Eğer sütün 

donma noktası -0,480°C civarındaysa bu süte su katılma ihtimali yüksektir. 

Eğer -0,630°C civarında ise nötralize edici maddeler katıldığını söylemek 

mümkündür. 

2-Özgül Ağırlık: 

Sütün özgül ağırlığı, sıcaklık değişimlerinden etkilendiği için 

değişiklik gösterir. Sütün özgül ağırlığı laktodansimetre ile ölçülür. Özgül 

ağırlık tayini genellikle 15°C ile 20°C arasında yapılır. İnek sütünün özgül 

ağırlığı, bileşimine bağlı olarak 1,028-1,039 arasında değişir. Bu testin amacı 

süte su katılarak yapılan hilelerin belirlenmesidir. 

3-pH Değeri: 

Sütün fabrikaya kabul edilme pH değeri 6,4-6,8 arasındadır. Sütün pH 

değeri pH metre ile ölçülür. 6.8’den yüksek olduğu durumlarda mastitisten 

veya süte soda katıldığından şüphelenilir. Eğer 6,5’ten düşükse asitlik 

artışından şüphelenilir. 6.4’ün altında olması durumunda o süt fabrikaya kabul 

edilmez. 

4-Sediment Testi: 

Sütün kalitesini belirlemede etkili faktörlerden birisi de sütün temizlik 

derecesidir. Süte karışan yabancı maddelerin tespiti amacıyla yapılır. Eğer 

süte yabancı madde karışırsa mikroorganizma sayısı artarak görünüşü bozulur 

ve işlenmesi zorlaşır. Belli miktarda süt numunesi filtreden süzerek filtre 

üzerinde toplanan kir ve katı kalıntıların tartılarak belirlenmektedir. 

Standartlara göre çiğ sütün içerisindeki kir miktarı en fazla 6 mg/100 ml 

olmalıdır. 

5-Protein Stabilitesi (Alkol Testi): 

Alkol testinin yapılma amacı sütteki asitlik artışını belirlemektir. 1 ml 

%73’lük etil alkol ile 1 ml süt karıştırılır. Eğer sütte pıhtılaşma olursa bu süt 

kabul edilmez. 

 

 

 

D-Ayrıca sütte nötralize edici  madde, antibiyotik ve 

muhafaza edici madde de aranabilir.  



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 196 

 

 

2.1.2. Krema Çekilmesi 

Krema; sütten fiziksel seperasyon işlemi ile elde edilen süt yağının, 

yağsız süt içerisindeki yağca zengin emülsiyonudur. Süt krema makinasından 

geçirilerek krema ve yağsız süte dönüştürülür. İşlem görmüş kremalar; henüz 

krema halinde olmayan ancak aşağıda belirtilen özelliklere sahip olması ve 

ambalajlanmasına göre uygun işlemden geçtikten sonra, krema, rekonstitüe 

krema veya rekombine krema haline getirilmiş krema olarak isimlendirilirler. 

İşlem görmüş kremalar özelliklerine göre göre 8 kısma 

ayrılmaktadır(Anonim,2005).    

a) Sıvı krema; donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı halde 

olan krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremanın üretilmesi ve 

ambalajlanması ile elde edilen doğrudan tüketime ve/veya kullanıma sunulan 

kremadır. 

b) Çırpma krema; donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı 

halde olan krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremadan çırpma 

işlemi ile elde edilen kremalardır. 

c) Köpüren krema; donma sıcaklığının üzerindeki sıcaklıkta sıvı 

halde olan krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine kremanın itici gaz ile 

basınç altında kaplara doldurulmasıyla elde edilen ve kaptan çıktıkları anda 

köpük halini alan kremadır.  

d) Köpük krema; yağsız sütteki süt yağı emülsiyonu bozulmadan, 

içerisine hava veya inert gaz hapsedilmiş donma sıcaklığının üzerindeki 

sıcaklıkta sıvı halde olan krema, rekonstitüe krema ve rekombine krema 

olarak adlandırılır. 

e) Fermente krema; krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine 

kremanın uygun mikroorganizmalarla fermentasyonu sonucu pH değeri 

düşürülmüş, koagüle olan veya olmayan kremadır. 

f) Ekşitilmiş krema; krema, rekonstitüe krema ve/veya rekombine 

kremadan asit ve/veya asit düzenleyiciler kullanılarak pH değeri düşürülmüş 

veya kültürler tarafından ekşitilmiş koagüle olan veya olmayan kremadır. 

g) Krema tozu; kremanın içindeki suyun kısmen veya tamamen 

uzaklaştırılması ile elde edilen bir süt ürünüdür. 

h) Kaymak; ağırlıkça en az %60 oranında süt yağı içeren krema 

olarak tanımlanmıştır. 

 Kremalar içerdikleri süt yağı oranlarına göre 3 sınıfa ayrılır.  

1) Az yağlı krema: Ağırlıkça en az %10 süt yağı içeren kremadır. 

2) Krema: Ağırlıkça en az %18 süt yağı içeren kremadır. 



197 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

3)Tam yağlı krema: Ağırlıkça en az %45 süt yağı içeren krema, 

olarak sınıflandırılmıştır. 

2.1.3. Kremada Yağ ve Asitlik Standardizasyonu  

Kremanın sürekli sistem içerisinde tereyağı üretiminde kullanılacak 

ise %40-50 civarında yağ oranına sahip olmalıdır. Krema kültür katılarak 

olgunlaştırılırken krema kültür gelişimini engelleyecek yapıya sahip 

olmamalı, özellikle içerisinde antibiyotik ve dezenfektan madde 

bulunmamalıdır. Kremanın sıcaklık derecesi en yüksek 10 ⁰C ve asitliği en 

fazla 6⁰SH civarında olmalıdır. Ayrıca kremanın homojenize edilmiş olması 

yayıklama işlemi sırasında çeşitli olumsuzluklara ve zorluklara sebep olabilir. 

2.1.4. Kremanın Pastörizasyonu 

Burada pastörizasyon işlemi, kremanın olgunlaşmasını ve tereyağı 

kalitesini olumsuz yönde etkileyen patojen ve zararlı mikroorganizmaları 

öldürmek için yapılmaktadır. Sürekli sistemde kremanın pastörizasyonu 85⁰C 

‘de 20 saniyede gerçekleştirilir.   

2.1.5. Kremanın Soğutulması 

Isıl işlem sırasında sıvı hale gelen süt yağının tekrar katılaşması 

gerekmektedir. Bunu sağlamak için kremanın sıcaklığı Isıl işlemin ya da gaz 

alma işleminin ardından krema, süt yağının niteliğine ve yayıklama yöntemine 

göre 22°C’ nin altına soğutulur. Pastörizasyon işlemi sırasında sıvı hale geçen 

krema bu aşamada katılaşmaya başlar. Soğutma işlemi tereyağının hem 

dokusunu hem de kıvamını etkiler aynı zamanda olgunlaştırma koşulları da 

ayarlandığı için aroma oluşumuna uygun hale gelir (Oysun ve Gönç, 1993). 

2.1.6. Kremaya Kültür İlavesi ve Olgunlaştırma 

Olgunlaştırma işlemi fiziksel ve mikrobiyolojik olgunlaştırma olmak 

üzere iki başlık altında incelenir. 

1-Fiziksel Olgunlaştırma:  

Bu aşama soğutma aşamasının devamı niteliğinde olup pastörizasyon 

sırasında sıvılaşan yağ kürecikleri tekrar katılaşarak kristalleşmesi sağlanır. 

2-Mikrobiyolojik Olgunlaştırma:  

Bu aşamada kremaya starter kültür ilave edilerek krema içerisinde bir 

dizi biyokimyasal reaksiyonların meydana gelir. Tereyağı kendine özgü tat ve 

aroma kazanması bu aşamada oluşur Bu aşamada mezofilik laktik asit 

bakterilerinden oluşan karışık kültür kullanılır. Kullanılan 
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kültürler; Lactococcus lactis, Streptococcus cremoris, Streptococcus 

diacetilactis, Leuconstoc citrovorum L.dextranicum ve L. cremoris‘tir. Bu 

bakterilerden laktik asit bakterileri laktozdan laktik asit üretirken, sitrik asit 

bakterileri sitrik asitten diasetil, asetil metil karbinol ve 2,3 bütilen glikol gibi 

tereyağına tat ve aroma veren maddeler üretmektedir. Leuconostoc 

mesentroides subsp. cremoris’ in Lactoccocus lactic subsp. lactis biovar. 

diacetylactis’ e göre daha fazla olması önerilmektedir. Bunun sebeplerinden 

Leu. cremoris’ in, Lac. diacetylactis’ e göre daha iyi aroma sağlamasıdır. Leu 

diacetylactis türleri tarafından fazla oranda asetaldehit oluşumu “yoğurt 

benzeri” tadın oluşumuna neden olabilmektedir. Buna karşın Streptococcus. 

cremoris türleri asetaldehit birikimini azaltarak bu tat bozukluğunu önler.    

Olgunlaştırma işleminin ilk aşamasında krema sık sık karıştırılarak 

oksijen girişi sağlanır. Daha sonra krema 24-27⁰C dolaylarında 2-3 saat 

bekletilir, pH değeri 4,6-4,8 civarına ulaşınca sıcaklık 15⁰C ye düşürülür. 

Isıtma ve soğutma işlemleri kristalleşmiş kremanın erimemesi için çok yavaş 

yapılmalıdır. Kültürlenmiş kremalardan üretilen tereyağların asitlik düzeyine 

bağlı olarak oksidatif stabilitesi tatlı krema tereyağlarına göre daha azdır. 

Oksidatif stabilitede etkili olan bakır, süt veya kremada serum fazında 

proteinlere bağlı olarak bulunur. Asitliğin artmasına paralel serum fazındaki 

bakır yağ globül membranına taşınmaktadır. Membran proteinlerince absorbe 

edilen bakır yağ ile ilişkili hale gelerek katalitik etkisi sonucu oksidasyona 

neden olmaktadır. Bunun sonucunda tat-aroma bozuklukları oluşmaktadır. 

Ayrıca, yüksek asitlikte lesitinin hidrolizasyonu sonucu oluşan trimetilamin 

“balığımsı tat” oluşumu diye adlandırılan tat bozukluğuna neden olmaktadır 

(Atamer, 1993; Bakirci ve ark., 2002). 

2.1.7. Kremanın Yayıklanması veya Vidalı Konveyöre 

Gönderilmesi 

1-Yayıklama 

Yayıklama işlemi sırasında 3 farklı olay meydana gelmektedir.  

a) Yağ/su emülsiyonunun bozulması ve destabilizasyonu  

 b) Yağ partiküllerinün agregasyonu ve konsantrasyonu  

c) Su/yağ stabil emülsiyonunun sağlanması  

-Yayıklama, yağ globüllerinin birleşerek gözle görülebilir büyüklükte 

tereyağı granüllerine dönüşümünü içeren mekanik bir işlemdir.  

-Yağ globüllerinin birleşmesi için ön koşul; fiziksel olgunlaşma 

sonucunda yağın kısmen sıvı kısmen katı formda olması ve emülsiyonu 

sağlayan yağ globül zarının bozulması gerekmektedir.  
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-Yayığın dönmesi sonucu krema kuvvetli bir kesme kuvvetine maruz 

kalır. Bunun sonucunda yağ globül membranı zayıflar ve kristal yağ, 

membrana nüfuz ederek parçalanmasını sağlar.  

-Aynı zamanda yağ globüllerinden yayığın duvarı ve karıştırıcı 

paletler arasında sıkışması sonucu oluşan baskı ile likit yağın yağ globül 

membranından dışarı doğru sızmasına neden olur.  

-Dönme sırasında sisteme hava girmesi sonucu oluşan hava/serum ara 

yüzeylerine yüzey aktif madde özelliği taşıyan yağ globül membranından ve 

serum fazından yüzey aktif maddeler taşınarak köpük oluşmaktadır.  

-Yüzey aktif maddelerin membrandan hava/serum ara yüzeylerine 

taşınması da zarın zayıflamasına neden olmaktadır.  

-Tüm bu faktörler tereyağı granüllerinin oluşumu için gerekli yağ/su 

emülsiyonunun bozulmasını sağlar.  

-Kremanın yayıklanması sırasında gerçekleşen fizikokimyasal 

değişimler “Köpük Teorisi” ile açıklanmaktadır. Köpük teorisinde yayıklama 

esnasında köpük oluştuğu ve yağ partiküllerinin köpük üzerinde biriktiği 

varsayılmaktadır. Bu sırada köpük kırılmakta ve tereyağı ile yayık altı 

ayrılmaktadır (Demirci ve Şimşek, 1997). 

Sürekli sistem tereyağı üretiminde yayıklama işlemi periyodik 

yönteme göre birçok farklık arz eder. Klasik yöntemde krema yayığa 2/3 

oranında doldurulup tereyağı yapım işlemi bitince yayıktan çıkarılırken, 

sürekli tereyağı üretiminde sisteme bir yandan süt sisteme dahil olurken 

prosesin sonunda tereyağı olarak çıkar (Şekil 1). 

2-Vidalı Konveyöre Gönderme 

Krema geleneksel çalkalama gibi aynı yolla hazırlanır. Daha sonra 

krema tereyağı yapmak için olgunlaştırma tanklarında sürekli sisteme 

gönderilir. Krema önce iki kez soğutulmuş çalkalama silindirine verilir. 

Değişik hız motorları tarafından kumanda edilen tokmaklarla dövülür. Silindir 

içerisinde hızlı bir değişim görülür ve olay bittiğinde tereyağı granülleri ve 

yayıkaltı ayırma bölümüne geçer.  İlk çalışma bölümü olarak adlandırılan 

yerde tereyağı yayık altından ayrılır. Tereyağı tanelerinin ilk yıkaması 

yeniden sisteme verilen yayık altı ile yapılır. Ayırma bölümü bir vida ile 

tutturulmuş olup bu bölümde tereyağı konveyör sistemi ile sonraki bölüme 

geçer. Yayık altı seperasyon bölümünden ayrılırken tereyağı konik bir kanal 

içerisine geçer. Bu bölüm delikli bir tabak veya sıkılarak kurutma bölümüdür. 

Sıkma bölümünde tereyağında kalan yayık altı uzaklaştırılır. Daha 

sonra tereyağı taneleri ikinci çalışma bölümüne(4) sevk edilir. Her bir çalışma 
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bölümü kendine ait bir motor tarafından harekete geçirilir. Optimum sonucu 

alabilmek için her bir bölümün hızı farklı olarak dizayn edilmiştir. Normalde 

ilk bölüm ikinci bölümün hızının iki katıdır.   

Sürekli tereyağı üretiminde olgunlaştırılmış ve soğutulmuş krema 

balans tankından sürekli üretim ünitesinin yayıklama silindirine gönderilir. 

Yayıklama silindirinde krema hızla karıştırılır.  Basınç sebebi ile ortaya çıkan 

mekanik etki tereyağı granüllerinin oluşması sağlanır. Buradan tereyağı ve 

yayık altı seperasyon bölümüne gelir. Bu bölümde yayıkaltı tahliye edilerek 

tereyağı ayrılır. Bu aşamada sisteme basınçlı su verilerek yayıkaltının 

tereyağından daha etkin bir şekilde ayrılması sağlanabilir. Ardından presleme 

bölümüne gelen tereyağı sıkıştırılarak ikinci malakse ve enjeksiyon bölümüne 

doğru pompalanır. Daha sonra vakum işleme bölümünden sistemde oluşan 

hava tahliye edilir.  Malakse işleminde de nem kontrol ünitesi ile beraber su 

ayarlaması yapılarak tereyağının homojen özelliği kazanması sağlanır. 

Daha sonraki işlemde vakum çalışma bölümü (6) vakum pompası ile 

çalışmaktadır. Bu bölümde tereyağının hava içeriğini azaltmak mümkündür. 

Bu havayı uzaklaştırma düzeyi geleneksel metotla aynı seviyede olacak 

şekilde ayarlanır. Son çalışma durumu dört küçük bölümden oluşmuştur. Bu 

bölümler farklı büyüklükte olup tereyağının bileşimini ayarlamada kullanılır. 

Bu küçük bölmelerin ilkinde tereyağının nem muhtevasının ayarlamak için bir 

enjektör bulunmaktadır. Bir regülatör olarak tereyağının nem muhtevası %0,1 

den daha az değişken olmalıdır. Nem muhtevası, tuz muhtevası, yoğunluk ve 

sıcaklıkla ilgili göstergeler (8) makinenin dışında görülür. Cihazdaki sinyaller 

bu parametreleri otomatik olarak kontrol için kullanılabilir. Elde edilen 

tereyağı sürekli tereyağı üretim makinesinin ağzından dışarı alınır ve 

ambalajlama makinesine gitmek üzere tereyağı silosuna gönderilir. Sürekli 

tereyağı makinelerinin kapasitesi 200-5000 kg/h tereyağı (ekşi kremadan) ve 

200-10000 kg/h tereyağı taze krema arasındadır. Kıvam ve görünüş açısından 

tereyağı, süt karışımları ve formları paketlendikten sonra soğuk hava 

deposunda 5˚C’ de muhafaza edilmelidir (Anonymous, 1995).  

Şekil 1’de kültür katılmış yayıklı ve vidanjörlü sürekli tereyağı üretim 

prosesi görülebilmektedir. 
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 Şekil 1. Sütten kültür katılmış tereyağının sürekli üretim sistemlerinin şematik 

görünüşü (Anonymous, 1995) 

1 Süt alımı                                                      2 Yağsız sütün ön ısıtılması 

pastörizasyonu     

3 Yağ ayırma                                       4Krema pastörizasyon         

5 Vakum deaeratör                                       6 Kültür hazırlama 

7 Krema olgunlaştırma tankı                                              8 Sıcaklık uygulaması    

9 Çalkalama/ çalışma, toplu                                            10 Çalkalama/ çalışma, sürekli 
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11 Krema kültürleme ve inkübasyon tankı          12 Tereyağı silosu ve vidalı konveyör 

13 Paketleme makineleri 

 

 

Şekil 2. Kremadan tereyağının sürekli üretim prosesinin kesit görünüşü (Anonymous, 

1995) 

 

 

 

 

https://www.muhendisbeyinler.net/wp-content/uploads/2016/11/surekli-sistem-tereyag-uretimi-nasil-yapilir.jpg
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2.1.8. Tereyağının Yıkanması 

Yıkamanın amacı; granüller arasında kalan yayık altının ortamdan 

uzaklaştırılmasıdır.  

A) Tereyağı Granüllerinin Yıkanmasının Sağladığı Yararlar  

1-Yayık altının içerdiği besin maddeleri yıkama ile birlikte ortamdan 

uzaklaşır. Böylece bakteri gelişimi inhibe edilerek mikrobiyel bozulmalar 

engellenebilir.  

2-Tereyağlarında lipaz aktivitesinin % 15-25 gibi önemli düzeyde 

azalmasına neden olur.  

3-Tereyağının nem içeriğinin azaltılmasında etkilidir.  

4-Hammadde kalitesinin bozuk olması sonucu bozuk tat-aromaya 

neden olan, suda çözünebilme özelliğine sahip bileşiklerin ortamdan 

uzaklaştırılması mümkündür. 

 5-Yıkama suyunun sıcaklığı ile tereyağının kıvamı 

ayarlanabilmektedir.  
 

B) Tereyağını Yıkamanın Yarattığı Olumsuz Sonuçlar 

 1-Bazı kontaminantların gelişimini engelleyen laktik asit ortamdan 

uzaklaşmaktadır. 

 2-Yıkamanın yoğunluğuna ve sayısına bağlı olarak %30-50 oranında 

diasetilin ortamdan uzaklaşmasıyla tereyağı aromasında kayıplar meydana 

gelmektedir. 

2.1.9. Tereyağının Malakse Edilmesi 

A) Malaksenin temel amaçları  

1-Yağ granüllerinin biraraya gelmesini dolayısyla sıkı bir yapının 

oluşumunu sağlamak, 

2-Yayık altının ortamdan uzaklaşmasını sağlayarak, tereyağının su 

içeriğinin düzenlenmesini olanaklı kılmak 

3-Uygun bir su dağılımı sağlayarak bazı görünüş bozukluklarını ve 

randıman kayıplarını gidermek, Tat-aroma açısından üniform bir ürün eldesini 

sağlamak,  

4-Tuzlu tereyağlarında tuzun bünyede çözünmesini ve uygun bir 

şekilde dağılmasını sağlamak, Tereyağlarına yasalara uygun kompozisyon 

kazandırmaktır. 

5-Tereyağı granüllerinde su 2 şeklide bulunur;  

a)Yayık altı: Çok küçük damlacıklar halinde serbest halde bulunur. 
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 b)Yağ moleküllerine bağlı su: Bu su süt yağı ile emülsiyon halde 

bulunur. 

6-Bakteri gelişimi için uygun olmasına karşın çok küçük 

olduklarından aktivite göstermelerine uygun değildir(Atamer, 1993; 

Yetişmeyen  ve ark., 2007). 

 B) Aşırı malakse işleminin ortaya çıkardığı sorunlar 

 1- Sert granüllü kış tereyağlarında yapışkan ve kırılgan, yumuşak yaz 

tereyağlarında merhem benzeri yapıya neden olur.  

2-Tereyağının rengi matlaşmakta ve sürülebilme yeteneği 

bozulmaktadır. Sert tereyağları yumuşak tereyağlarına göre aşırı malakse 

işlemine daha fazla dayanmaktadır. 

 3-Oksidasyona neden olmaktadır. Oksijenle temas etmesinden dolayı 

tereyağı yüzeyleri oksidasyona eğilimlidir. İç kısımlarda da daima oksijen 

varlığı söz konusudur. Su damlacıklarında bulunan oksijen metal 

katalizörlerin etkisiyle yağ fazına taşınmaktadır (Yetişmeyen  ve ark., 2007). 

2.1.10.Tereyağının Ambalajlanması 

Tereyağı yayıktan çıktıktan sonra soğuk etkisi ile sertleştiğinden 

yayıktan çıkar çıkmaz ambalajlanmalıdır. Çünkü Sertleşen tereyağında 

ambalajlama esnasında plastik özelliğini kaybeder ve kolayca doku kırılması 

dediğimiz hale gelir ve kırılgan yapı dediğimiz kusur meydana gelebilir. 

Tereyağları ışık, yağ ve kokuyu geçirmeyen ambalaj materyalleri ile 

ambalajlanır. Ambalaj materyalinin nem geçirmemesi gerekir. Çünkü 

tereyağının yüzeyinin kuruyarak, diğer kısımlara göre, daha sarı bir renk 

almasına sebep olur. 

Tereyağı gerek büyük miktarlarda, gerekse küçük, tüketime 

sunulabilecek miktarlar halinde ambalajlanmaktadır. Ambalaj materyali 

olarak polietilen film, alüminyum folyo, lamine edilmiş plastik, plastik kâse 

vb. malzemeler kullanılmaktadır. 

Genelde en fazla yapılan ambalajlamada işlemi LDPE, PVDC 

kaplanmış alüminyum folyo gibi malzemeler tercih edilir. Vakum ambalaja 

işlenecek tereyağlarında genelde LDPE tercih edilir (Demirci ve Şimşek, 

1997; Atamer, 1993). 

2.1.11. Tereyağının Muhafaza Edilmesi 

Tereyağları ambalajlama işleminden sonra buzdolabı sıcaklığında 4-

6⁰C arasındaki soğuk hava depolarında saklanır.   Taşıma ve depolama 

sırasında tereyağının sıcaklığı 10⁰C’ yi geçmemelidir. Çünkü tereyağında 
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meydana gelen erime nedeniyle yapı kusurları oluşur ve mikrobiyolojik 

bozulma riski artar (Demirci ve Şimşek, 1997). 

3. TEREYAĞININ BESİN DEĞERİ 

Yemeklerimize lezzet vere ve oldukça fazla tüketilen beslenme değeri 

yüksek olan hayvansal bir süt ürünü olup sütün kaymağından (kremasından) 

elde edilmektedir. Tereyağının bileşiminde en büyük kısmı süt yağı oluşturur. 

Yağda eriyen vitaminler bakımında zengin olan tereyağı birçok vitamininde 

kaynağıdır. Tereyağında kolesterol miktarı 100 gram tereyağında yaklaşık 

240mgolup, 1 gramı tereyağı 9 kalori enerji verir. 

Tereyağı Fosfor ve demir yönünden oldukça zengin bir gıdadır. 

Hayvanın türü ve beslenme şekline bağlı olarak tereyağının rengi sarımsı veya 

beyaz renkte olabilir. Ülkemizde süt veren hayvanlar kış aylarında soğuktan 

dolayı ahırda saman ve yem karışım rasyonları tüketerek beslenirken ilkbahar 

aylarında meralarda yeşil otlarla beslenirler. Yeşil otlarla beslenen 

hayvanlardan elde edilen sütün rengi bahar ve yaz aylarında sarı olur. Bunun 

nedeni süte sarı renk veren β-karoten benzeri renk maddelerinin yeşil otlardan 

süte, oradan da tereyağına geçmesidir. Yapı itibarıyla yeşil otlardaki β-

karoteni  midesinde sindirerek süte geçmesine uygun olan hayvanlar 

ineklerdir. Bu sebeple inek sütlerinden elde edilen tereyağı daha sarıdır. 

Ancak β-karoten miktarı dışında besleyicilik açısından diğer tereyağlarından 

farkları yoktur. 

Tereyağı sindirimi kolay olup, beslenme açısından önemli bileşenleri 

içeren ve iyi bir enerji kaynağı olan gıdadır. Özellikle süt yağma has, doğada 

sadece sütte bulunan bütirik asit yanında diğer önemli yağ asitlerini de 

içermektedir. Bütirik, kaproik ve kaprilik asit gibi kısa zincirli yağ asitleri, 

diğer bitkisel ve hayvansal yağlarda pek bulunmamaktadır ve süt yağında bu 

yağ asitleri %5,2-11,5 arasında olabilmektedir (Demirci ve Şimşek,1997; 

Tekişen, 1997; Üçüncü,2005).   

4. TEREYAĞININ SINIFLANDIRILMASI 

Türk Gıda Kodeksi Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir 

Ürünler ve Sadeyağ Tebliğine göre tereyağı 8 sınıf altında 

üretilebilmektedir(Tebliğ No: 2005/19) (Anonim,2005). 

Süt yağı esaslı sürülebilir ürün: Sadece süt ve/veya süt ürünlerinden 

elde edilen, ana bileşeni yağ olan, temel olarak yağ içinde su emülsiyonu 

tipinde, şekillendirilebilir, 20 °C sıcaklıkta katı yapıda olan ürünüdür. 
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1- Sadeyağ: Süt ve/veya süt ürünlerinden elde edilen, su ve yağsız 

kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en 

az %99 oranında süt yağı içeriğine sahip ürünü ifade etmektedir. 

       

2- Tereyağı: Ağırlıkça en az %80, en fazla %90 oranında süt yağı, en 

fazla %2 oranında yağsız süt kuru maddesi ve en fazla %16 oranında su 

içeriğine sahip üründür. 

 

3- Dörtte üç yağlı tereyağı: Ağırlıkça en az %60, en fazla %62 

oranında süt yağı içeriğine sahip üründür. 

 

4- Yarım yağlı tereyağı: Ağırlıkça en az %39, en fazla % 41 

oranında süt yağı oranına sahip ürünü göstermektedir. 

  

5- Aşağıdaki oranlarda süt yağı içeriğine sahip ürünleri; 

   - Süt yağı içeriği ağırlıkça %10’dan fazla %39’dan az 

    - Süt yağı içeriği ağırlıkça %41’den fazla %60’dan az 

    - Süt yağı içeriği ağırlıkça %62’den fazla %80’den az 

 

6- Yayık tereyağı: Üretiminde hammadde olarak yoğurt 

kullanılmasıyla elde edilen tereyağını ifade eder. 

  

7- Çeşnili tereyağı: Tereyağına çeşitli baharat, meyve ve sebzeler, 

bal ve/veya diğer gıda maddeleri katılarak çeşnilendirilmesi ile elde edilen, tat 

ve koku dışındaki diğer özellikleri tereyağı için verilen özellikleri taşıyan ve 

son üründe süt yağı oranı ağırlıkça en az %75 olan üründür. 

  

8- Çeşnili tereyağı karışımı: Tereyağına çeşitli baharat, meyve ve 

sebzeler, bal ve/veya diğer gıda maddeleri katılarak çeşnilendirilmesi ile elde 

edilen, tat ve koku dışındaki diğer özellikleri tereyağı için verilen özellikleri 

taşıyan ve son üründe süt yağı oranı ağırlıkça en az %62, en fazla % 75 olan 

ürünü ifade eder. 
 

 5. TEREYAĞI BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ  

Tereyağında istenmeyen özellikleri ortadan kaldırmak için yeni 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden biri olan NIZO yöntemi (Alman 

metodu) hammadde olarak tatlı krema kullanır. NIZO yönteminin 

avantajlarından biri tatlı yağlı sütten kullanılmasıdır.  
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Aromatik starterler büyük ölçüde kurumadde oranı evaparasyonla 

veya yağsız süt kurumaddesi ile artırılmış yağsız süt kullanılarak hazırlanılır. 

Starter kalıntısı hazırlamak için kısmi olarak laktozu ayrılmış peynir altı suyu 

Lactobacillus helveticus tarafından ekşitilir. Fermantasyondan sonra sıvı 

ultrafiltre edilir ve permeat yaklaşık %16’lık bir laktik asit konsantrasyonu 

elde etmek için buharlaştırılarak daha da konsantre edilir(Hettinga et al,.  

2005; Anonymous,1995). 

Daha sonra yüksek oranda aromatik starter, başlangıç permeat ile 

karıştırılır ve karışım diasetil oluşumunu meydana getirmek için 

havalandırılır. Tereyağı yapımının son prosesi için iki tip kültür kullanılır. 

     Starter 1; (yüksek aromatik) permeat ile karıştırılır ve 

havalandırılır. 

     Starter 2; geleneksel biçimde inkübe edilir. 

 Her iki starter tereyağı yapım işlemi sırasında tereyağı taneleri ile 

etkileşime girer. Bu şekilde otooksidasyon konusunda da oldukça stabil olan 

aromatik yağ elde etmek mümkündür. 

Mevcut testlerin sözlerini yerine getirilmesi durumunda gelecekte de 

benzer yöntemlerin benimsenmesi olasıdır. Ancak hâlâ bazı engeller vardır. 

Bu yöntemler, süt ürünlerine yabancı maddelerin (laktik asit) eklenmesinin 

yasak olduğu ülkelerde kullanılamaz. 

Son yüz yıl içerisinde yenilebilir yağ tüketimi tereyağından margarine 

kaymaktadır. Seksenli yıllarda yağı azaltmak için düşük yağlı ürünlere 

yönelme meyili vardı. Tüketici meyilindeki bu değişiklikler vücut ağırlığının 

sağlıkla ilgisi ve hazır gıdaların kullanımındaki artışla izah edilebilir. Bu 

bölümün girişinde izah edildiği gibi bazı yeni sarı yağ ürünleri yetmişli 

yıllarda marketlere geri döndü. Bunların genel avantajları buzdolabı 

sıcaklığında muhafazası daha kolay ve ayrıca tereyağının aromasını 

değiştirmeden daha düşük yağ muhtevalı ürünleri artırmaktı. İsviçre’den iki 

örnek marketlerde yerini aldı. Bunlar Bregott ve Lätt & Lagom’ dur. Bunların 

genel avantajları buzdolabı sıcaklığında muhafazası daha kolay ve ayrıca 

tereyağının aromasını değiştirmeden daha düşük yağ içerikli ürünler 

üretmektir (Anonymous,1995). 

5.1. Bregott 

Bregott %80 yağ muhtevalı bir üründür. Bu yağın %70-80’ i süt 

yağından ve %20 ile %30’ u sıvı bitkisel yağdan oluşmaktadır. Sıvı bitkisel 

yağlar soya yağı ve kolza yağıdır. Bregott’ un imalat tekniği tereyağına 
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benzerdir. Bregott bitkisel yağı içerirken bir margarin olarak sınıflandırılır. 

Bregott keza yemek yapımında da kullanılabilir.   

5.2. Lätt ve Lagom 

 Lätt ve Lagom İsviçre’ de yumuşak margarin olarak tarif edilen yasal 

bir üründür. IDF standartları düşük yağlı bir karışım olarak tarif eder. Bu 

standarda göre yağ oranı %39-41 arasında olmalıdır. Bu tip ürün minarine 

olarak adlandırılır. Lätt ve Lagom yüksek protein muhtevasından dolayı 

pişirmede, kızartmada kullanılmamalıdır. İşlemin prosesi margarinle esas 

olarak aynıdır. Tereyağı veya sade yağ ile kolza yağı buzdolabı sıcaklığında 

stabil olacak şekilde karıştırılır. Karıştırmayı takiben su fazına uygun 

miktarda protein ve kültürlenmiş tereyağı ilave edilir. Tüm karışım ısı 

değiştiricide pastörize edilir ve daha sonra soğutulur.  

Sade yağ ve süt proteini tereyağına benzer bir aroma verir. Bu ürünü 

üretmenin yeni metodu tereyağına dörtlü karışım prosesidir.  Bu proses iki 

bilinen proses basamaklarının bir kombinasyonudur. Bunlar krema 

konsantrasyonu ve faz inversiyonu ile kombine edilmiş kristalizasyondur. 

5.3. Sürülebilir Tereyağı Margarin Karışımlarının Hazırlanması 

 Sürülebilir karışım için işlem hattı prosesinde kremanın, 

kristalleştirilmesi ve konsatrasyonu ile faz inversiyonu gibi bilinen iki 

prosesin birlikte işleme girmesi vardır. 

Krema hermetik bir ayırıcıda genellikle %75-82 yağ içeriğine kadar 

konsantre edilir. Burada ağır faz yağsız süttür, ayrıca buradaki yağlı sütü 

içeren faz geleneksel tereyağından daha az yağ içermektedir. Çoğu durumda 

yağsız süt yağlı sütten daha yüksek yan ürün değerine sahiptir. Üretim için 

%40-60 yağ içeriği konsantrasyonuna sahip krema yaklaşık olarak %70-80 

yağ içeriğine kadar su ile seyreltilir, böylece daha düşük protein ve laktoz 

içeriğine sahip olur. Krema son ürünün yağ muhtevasına sahip olduğu zaman 

işlenir. Daha yüksek protein ve laktoz, karışımın tat ve aromasını bozar. 

Düşük yağlı ürünler için konsantre kremayı bir baz olarak kullanmanın diğer 

bir avantajı ise, sütün içindeki doğal olarak bulunan emülgatörlerin kremada 

mevcut olması nedeni ile fazladan emülsifiye ediciye gerek olmamasıdır 

(Anonymous, 1995). 

İki basamaktan oluşur. Krema konsantrasyonunun pastörizasyonu ve 

soğutulması ile oluşan tipik bir  ‘süt bloğu’ çalışma ve soğutma ile birlikte faz 

inversiyonunun hazırlanıp karıştırılması ile oluşan tipik bir ‘margarin bloğu’ 

a) Süt bloğu: İşlem %35 ile %40 oranında yağ içeren pastörize krema 

ile başlar. Krema başka bir kremadan veya yerel bir krema deposundan 
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gelebildiği için, hermetik bir santrifüj makinesi olan krema yoğunlaştırıcısına 

girmeden önce sıcaklığı 60-70 ˚C olarak ayarlanmalıdır. 

Konsantrasyon derecesi sürekli standardizasyon cihazı tarafından 

otomatik olarak kontrol edilir. %82’ye kadar yağ içeriği ayarlanabilir (özel 

istek üzerine bile %84’ e kadar çıkabilir, fakat yüksek yağ muhtevasının fiyatı 

yağ oranını sınırlandırır). Yağ standardizasyonun ardından krema ön 

kristalleştirme tankına gönderilmeden önce 18-20 ˚C’ye kadar soğutulur. 

b) Margarin bloğu: Proses işlemlerinin bu kısmı karıştırma işlemi ile 

başlar. Burada ürün karışımı hazırlanır. Değişik bileşenler ürünün 

özelliklerine bağlı olarak karıştırılır. Böylece koyulaştırılan krema değişik 

miktarlardaki bitkisel yağ, tuz ve su ile karıştırılır. Karıştırma işleminden 

sonra karışım tamponlama tankına gönderilir. Daha sona yeni bir karşım 

hazırlanır işlem tamponlama tankından itibaren sürekli hale gelir. 

Tamponlama tankında ürün karışımı yüksek basınç pompasına alınır. Daha 

sonra yüzey soğutucuya gönderilir yüzey soğutucuda faz değişimi meydana 

gelir. Son soğutmadan önce hız rotor tarafından sabit tutulur. Karışım son 

soğutma yerinden dolum makinesine gönderilir. Tüm süreç bilgisayar ile 

kontrol edilir. 

Temelde paketleme makinesinden karışım göndermenin üç yolu 

vardır. 

1. Ürün üstten kapaklı bir taşıyıcı ile bir silo içerisine gönderilir. 

Taşıyıcı ürünü ambalajlama makinesine gönderir.  

2. Ürün paketleme makinesine direk olarak pompalanır. 

3. Ürünle dolu arabalarla aktarma yapılır. Arabalara genellikle vidalı 

konveyörler takılır. Bu yöntemlerin bir kombinasyonuda mümkündür 

(Anonymous, 1995). 
 

6. AMBALAJLAMA 

Tereyağı 5 kg’ dan daha fazla ambalajlar içinde bulunabilir. Paketler 

10 gr’ dan 5 kg’a kadar değişebilir. Ambalaj tipine bağlı olarak çeşitli tipte 

makineler kullanılır. Makine genellikle tam otomatiktir ve hem gramajlama 

hem de paketleme makineleri genellikle 250 ve 500 gr veya 10 gr ve 15 gr 

gibi farklı boyutlarda ayarlanabilir.  

Ambalaj metaryali tat ve aroma maddelerine karşı yağı geçirmez ve 

ışığı sızdırmaz yapıda olmalıdır. Aynı zamanda neme karşı geçirimsiz 

olmalıdır, aksi takdirde tereyağının yüzeyi kurur ve dış tabakalar iç 

tabakalardan daha sarı olur. 
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Tereyağı genellikle alüminyum folyoya sarılır. Bir zamanlar yaygın 

olarak kullanılan parşömen kâğıdı hala kullanılmaktadır, fakat şimdi 

çoğunlukla daha az geçirgen özellikte olan alüminyum folyo yerini almıştır.  

Paketlemeden sonra, şekilsiz veya çubuk şeklindeki paketler paletler 

üzerine yüklenerek karton kutularda paketleme için bir kartonlama 

makinesine girer daha sonra soğuk hava deposuna gönderilir 

(Anonymous,1995). Süt yağının veya kremanın toz haline dönüştürülerek 

saklanması ve pazarlanması da mümkündür (Himmetağaoğlu ve ark., 2019).   

7. SONUÇ 

Dünyada severek tüketilen tereyağı üretimi birçok aşamalardan 

geçerek soframıza ulaşmaktadır. Geleneksel metotlar kullanılarak tereyağı 

üretimi zor, meşakkatli, uzun zaman alan ve fazla iş gücüne ihtiyaç duyularak 

üretilen bir süt ürünüdür. Aynı zamanda Kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi 

farklı ve standart özelliklere sahip olmayan ürün elde edilmesi söz konusudur. 

Bilimin gelişmesi ile yeni teknik ve yöntemlerin keşfedilmesi sonucu gıda 

endüstrisinde son teknolojilerin kullanılması da yaygınlaşmıştır. Teknik 

olarak, geleneksel metodun üretim aşamaları esas alınmış, bu uygulamalar 

hızlı hale getirilip birleştirilmiş ve otomatikleştirilmiştir. Yeniliklere paralel 

olarak sürekli üretim teknolojisi tereyağı ürertimine entegre edilmiştir. Sürekli 

tereyağı üretim sisteminde temel metotlar diğer yöntemlere benzese de belli 

başlı uygulamalar ile klasik tereyağı üretiminden önemli farklılıklar arz 

etmektedir. Geleneksel yöntemde krema yayığa doldurulup tereyağı yapım 

işlemi bitince yayıktan çıkarılır. Fakat sürekli tereyağı üretiminde sisteme bir 

yandan krema girerken diğer yandan tereyağı olarak çıkar. Klasik yayıklama 

ilkesine dayanan Fritz metodu sürekli sistemde kullanılmaktadır. Sürekli 

tereyağı üretiminde olgunlaştırılmış ve soğutulmuş krema balans tankından 

yayıklama ünitesine gönderildiğinde burada hızla karıştırılarak tereyağı 

üretimi hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Özellikle sürekli tereyağı üretim 

prosesinde rutubet ve tuz miktarı düzenli olarak kaydedilerek istenildiği 

zaman otomatik olarak bileşimin ayarlanma imkânı vardır. Bu metotla elde 

edilen tereyağı, alışılagelen metotla yapılana benzer; ancak yağda suyun çok 

ufak zerrecikler halinde iyi ve homojen dağılımından dolayı mat ve daha kesif 

görünür. 

 

 

 

 



211 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

KAYNAKLAR 

 

Anonim, (2005). Türk Gıda KodeksiTereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı 

Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği. Tarım ve Köy 

işleri Bakanlığı, Ankara. 

Anonymous, (1995). Dairy Processing Handbook.Tetra Pak processing 

Systems AB, 436s,Sweeden. 

Anonim, (2003). Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği. (2003/09), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara. 

Atamer, M., (1993) Tereyağı Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. 

Yayın No: 1313, Ders Kitabı: 380, Ankara. 

Bakirci, I., Çelik, S., Özdemir, C., (2002). The effects of commercial starter 

culture and storage temperature on the oxidative stability and diacetyl 

production in butter. International Journal of Dairy 

Technology, 55(4), 177-181. 

Demirci, M., Şimşek, O., (1997). Süt İşleme Teknolojisi. Hasad Yayıncılık 

Ltd. Şti, 246s, İstanbul. 

Hettinga, D., Van Nguyen, L., Shahidi, F. (2005). Butter. Bailey's Industrial 

Oil and Fat Products, 1-55. 

Himmetağaoğlu, A. B., Erbay, Z., Mustafa, Ç. A. M., (2019). Süt yağının toza 

dönüştürülmesi ve krema tozu. Akademik Gıda, 17(1), 72-80. 

Oysun, G., Gönç. S., (1993). Tereyağına İşlenecek Kremaya Uygulanacak 

İşlemler, Gıda Teknolojisi Derneği, Gıda Dergisi, 18 (5), 333-338. 

Tekişen, O., (1997). Cenap, Süt Ürünleri Teknolojisi, Selçuk Üniversitesi 

Basımevi, Konya, 1997. 

Üçüncü, M., (2005). Süt ve Mamulleri Teknolojisi, Ege Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir. 

Yetişmeyen, A. (1995). Süt Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. 

Yayınları Yayın, No: 1420, Ders Kitabı: 410, Ankara. 

Yetişmeyen, A., Sezgin, E., Atamer, M., Koçak, C., Gürsel, A., Gürsoy, O., 

(2007). Süt Teknolojisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders 

Notu, Ankara. 

 

 

 

 



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 212 

 

 

 

 



213 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 12 

BAZI BİYOLOJİK TEKNİKLERİN SÜT  

VE SÜT ÜRÜNLERİ ENDÜSTRİSİNDE KULLANIMI 

Arş. Gör. Gürkan AYKUTOĞLU1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Bingöl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Bingöl, 

Türkiye, ORCİD: 0000-0002-5225-9845, gaykutoglu@bingol.edu.tr 

mailto:gaykutoglu@bingol.edu.tr


SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

1. GİRİŞ 

Süt ve süt ürünleri dünya nüfusunun beslenmesinde çok önemli bir 

yere sahiptir. Süt ve süt ürünleri, binlerce yıldır insanlar tarafından 

tüketilmektedir. Süt son derece besleyicidir ve laktoz şekerine ek olarak süt ve 

süt ürünlerinde proteinler, lipidler, amino asitler ve önemli mineraller vardır 

(Young ve ark., 2015; Addis ve ark., 2016). 

 

 

 
Şekil 1. Sütün İçeriği (http://www.gonenlisut.com/sut_nedir.php) 

 

Süt ve süt ürünlerinin kalitesi çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörler 

ürünlerin kimyasal içeriğine, üretim sürecine, saklama koşullarına ve çeşitli 

mikroorganizmaları içerip içermemesine bağlıdır (Guetouache ve ark., 2014). 

Süt ve süt ürünleri endüstrisinde üretim süreçlerinde çeşitli biyolojik 

teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmada süt ve süt ürünleri endüstrisinde 

kullanılan bu biyolojik tekniklerden protein analizi için iki boyutlu jel 

elektroforezinin kullanımı ve mikroorganizmaların giderilmesi için ozonlama 

tekniğinin kullanımı teknikleri üzerinde durulmuştur. 

2. PROTEİN ANALİZİ İÇİN İKİ BOYUTLU JEL 

ELEKTROFOREZİNİN KULLANIMI 

Süt ve süt ürünlerinin üretim süreçlerinde çeşitli teknikler 

kullanılmıştır (Fusco ve ark., 2020). Çeşitli hayvanlardan elde edilen sütler 

birçok farklı proteinler içerir. Bu proteinler üretim ve işleme sürecinde 

kaltitatif ve kanditatif değişiklere uğrayabilir (Ansari ve ark., 2011). Süt 

proteinlerinin değişikliğe uğrayarak bozulmasını önlemek sütün kalitesini 

korumak adına çok önemlidir (Abd El-Salam, 2014). Proteomiks teknikleri 

kullanılarak süt proteinleri belirlenerek sütün protein içeriği ortaya 

çıkarılabilir (Bindexin, 2013). 

http://www.gonenlisut.com/sut_nedir.php
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Tablo 1. Farklı Hayvanlardan Elde Edilen Sütlerin İçeriği 

(https://www.esk.gov.tr/tr/10905/Sutun-besin-degeri-nedir) 

 

Proteomiks, proteinlerin hücrelerde üretimini, üretildikten sonraki 

geçirdiği değişimleri ve proteinler arası etkileşimleri inceleyen bilim dalıdır 

(Bindexin, 2013).  

 

Şekil 2. Hücrede Protein Üretim Süreci (https://genius.com/Biology-genius-the-

central-dogma-annotated) 
 

https://www.esk.gov.tr/tr/10905/Sutun-besin-degeri-nedir
https://genius.com/Biology-genius-the-central-dogma-annotated
https://genius.com/Biology-genius-the-central-dogma-annotated
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Son yıllarda proteomikler, çevre koşullarının ve teknolojik üretim 

işlemlerinin süt proteinlerinin profilleri üzerindeki etkilerini ve süt 

proteinlerinin ekspresyonunu ve translasyon sonrası modifikasyonlarını 

araştırmak için yaygın olarak kullanılmıştır ve kullanılmaya devam 

edilmektedir (Zhand ve Carpenter, 2013). 

 

 

Şekil 3. Proteomikler ve Uygulama Alanları 

(http://bilsenbesergil.blogspot.com/p/proteomikler-proteomics.html) 

 

Süt proteinlerinin proteomiks teknikleriyle analiz edilmesi bu 

proteinlerin farklı biyolojik fonksiyonlarının anlaşılmasına katkıda 

bulunmaktadır. Süt proteinlerinin tespit edilmesi için kullanılan temel 

tekniklerden birisi de iki boyutlu jel elektroforezidir (Bissonnette ve ark., 

2012). 

İki boyutlu jel elektroforezi (2-DE), proteomik için kullanılan ilk 

araçtı ve takip edilen birçok protokolde hala temel adımdır. Elektroforezle 

ayrılan proteinler komasi mavisi (proteinler için), periyodik-şif baz 

(glikoproteinler için), gümüş boya (küçük proteinler için) ve immünoblotlama 

http://bilsenbesergil.blogspot.com/p/proteomikler-proteomics.html
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ile boyanarak farklı şekillerde görüntülenebilir (Holland ve ark., 2006). Bu 

yöntem, ilk çalışmalarda sütte bulunan majör süt proteinlerinin farklı koşullar 

altında karakterize edilmesi için kullanılmıştır. Güncel çalışmalarda ise iki 

boyutlu elektroforez yöntemi proteinlerin detaylı analizi ve üç boyutlu 

yapılarını ortaya çıkarmak için kütle spektroskopisi ile beraber 

kullanılmaktadır (Monaci ve Hengel, 2007). 

 

Şekil 4. İki Boyutlu Jel Elektroforezinin Çalışma Prensibi (https://www.creative-

proteomics.com/services/2d-electrophoresis-2.html) 

Proteinler elektroforezle ayrıldıktan sonra ayrılmış noktalardaki 

proteinler jelden çıkarılır ve protein parçalayan enzim olan tripsin ile bu 

proteinler kesilir. Kesimden sonra oluşan peptitler sıvı kromatografisi ile 

ayrılır ve kütle spektrometrisi teknikleriyle peptitlerin analizi yapılarak amino 

asit dizisi ortaya çıkarılır (Hisiesh ve Pan, 2012). 

 

 

https://www.creative-proteomics.com/services/2d-electrophoresis-2.html
https://www.creative-proteomics.com/services/2d-electrophoresis-2.html
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Şekil 5. Sıvı Kromatografisinin Çalışma Prensibi (https://labakademi.com.tr/yuksek-

performansli-sivi-kromatografisi-hplc-nedir) 

 

Şekil 6. Kütle Spektrometrisinin Çalışma Prensibi (https://medium.com/technical-

library/k%C3%BCtle-spektrometresi-ms-nedir-1347ffc22ff) 

3. MİKROORGANİZMALARIN GİDERİLMESİ İÇİN 

OZONLAMA TEKNİĞİNİN KULLANIMI 

Çiğ olarak elde edilen sütlerde çeşitli hastalıklara yol açabilecek 

birçok bakteri bulunabilir. Bu bakterileri yok etmek için kullanılan 

tekniklerden birisi ozonlama tekniğidir (Varga ve Szigeti, 2016). Ozonlama 

yöntemi oldukça ucuz ve çevre dostu bir yöntemdir. Bu teknikte florinden 

sonra en güçlü ikinci oksitleyici ajan olan ozon (O3) kullanılır (Guzel-Seydim 

ve ark., 2004). Ozonlama tekniğinin gıda maddelerinde kullanımı yasal olarak 

onaylanmıştır. Diğer gıdalarda olduğu gibi süt ve süt ürünlerinin birçok 

bakteriden arındırılmasında ve süt ürünlerindeki süt kalıntılarının 

https://labakademi.com.tr/yuksek-performansli-sivi-kromatografisi-hplc-nedir
https://labakademi.com.tr/yuksek-performansli-sivi-kromatografisi-hplc-nedir
https://medium.com/technical-library/k%C3%BCtle-spektrometresi-ms-nedir-1347ffc22ff
https://medium.com/technical-library/k%C3%BCtle-spektrometresi-ms-nedir-1347ffc22ff
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giderilmesinde yasal olarak kullanılmaktadır (Horyath ve ark., 1985; 

Baumann ve ark., 2009). 

 

Şekil 7. Ozon Gazının Oluşumu (https://alperen.com.tr/ozon-nedir-nasil-olusur/) 

Süt ve süt ürünlerinin işleme uygulamalarında ozonun etkinlik düzeyi 

birçok değişkenden etkilenir. Bu değişkenler sıcaklık, pH, nem oranı ve ozon 

tüketen maddelerin süt ve süt ürünlerindeki miktarıdır. Çünkü bu faktörlerin 

hepsi ozonun çözünürlüğünü, stabilitesini ve reaktif özelliklerini etkiler 

(Cullen ve Norton, 2012).   

Ozon kullanılarak bakterilerin yok edilmesi kompleks bir işlemdir. 

Ozon birçok farklı hücre yapısına zarar verebilir. Hücredeki 

makromolekülleri, hücre duvarı, hücre zarı, sitoplazmayı, endospor yapılarını 

ve virüs protein kılıflarını yıkıma uğratabilir (Khadre ve ark., 2001). Özellikle 

doymamış yağ asitlerinin çift bağları ozona karşı oldukça dayanıksızdır 

(Guzel-Seydim ve ark., 2004). Ozon moleküllerinin yüksek antimikrobiyal 

etkisi, yüksek oksidasyon potansiyelinden ve biyolojik membranlardan 

kolayca geçebilme özelliklerinden kaynaklanmaktadır (Hunt ve Marinas, 

1997; Varga ve Szigeti, 2016). 

   

https://alperen.com.tr/ozon-nedir-nasil-olusur/
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Şekil 8. Ozon Molekülünün Hücre Membranına Zarar Vermesi 

(https://biz.maxell.com/en/living_life_equipment/mxzw-wm100.html) 

Tüm mikroorganizmalar ozona duyarlıdır (Patil ve Bourke, 2012). 

Ozona karşı küf hücreleri maya hücrelerinden ve maya hücreleri de 

bakterilerden daha dirençlidir. Gram (+) bakteriler de ozona karşı gram (-) 

bakterilerden daha dirençlidir (Kim ve ark., 1999); (Moore ve ark., 2000). 

Ozon molekülleri normal hücrelere göre fungal ve bakteriyel sporlara karşı 

daha az etkilidir (Pascual ve ark., 2007). Virüsler de bakteriler gibi ozona 

karşı oldukça dayanıksızdır. Virüslerde bakterileri enfekte eden bakteriofajlar 

ozona karşı en dayanıksız virüslerdir (Khadre ve ark., 2001). Ek olarak ozon 

molekülleri, bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen mikotoksinleri 

detoksifiye etmede oldukça başarılı olarak kullanılır. Ozon molekülleri bu 

etkisini mikotoksini degrade ederek ya da mikotoksinde kimyasal 

değişikliklere yol açıp mikotoksinin biyolojik aktivitesini azaltarak gösterir 

(Lemke ve ark., 1999); (Patil ve Bourke, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biz.maxell.com/en/living_life_equipment/mxzw-wm100.html


SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 222 

 

 

Tablo 2. Farklı Organizmalara Karşı Etkili Ozon Konsantrasyonları ve Maruz Kalma 

Süreleri (https://www.mo-el.com/sanitizers/ozone-generators/oz070-7g-h-ozone/) 

 

Süt üretimi aşamasında sütün temas ettiği yüzeylerin 

mikroorganizmalardan arındırılması zor bir işlemdir ve bu mikroorganizmalar 

süt ve süt ürünlerinin mikrobiyolojik kalitesini bozabilir. Bu yüzeylerin 

temizlenmesinde, ozonlanmış su kullanımının klor içeren suyla temizleme 

yöntemlerine göre daha etkili olduğu gözlemlenmiştir (Greene ve ark., 1993). 

Çiğ sütler, güvenli tüketim için geleneksel olarak ısıya maruz 

bırakılarak termal işlemlerden geçirilir. Fakat sütün ısıtılması süt proteinlerini 

degrede ederek sütün besleyici özelliğini azaltır. Bu sebeble süt ve süt ürünleri 

de dahil olmak üzere sıvıları hafif düzeyde ozona maruz bırakarak sıvıları 

güvenle içilebilir hale getiren yöntem geliştirilmiştir (Sander, 1985). Ayrıca 

basınçlı ozonlama tekniği de sütlerdeki bakteri sayısını önemli ölçüde 

azaltmıştır (Rojek ve ark., 1995). Listeria monocytogenes türü bakteriler 

basınçlı ozonlama tekniği ile çiğ ve işlenmiş sütlerden tamamen elimine 

edilebilmiştir (Sheelamary ve Muthukumar, 2011). Ayrıca yenidoğanlarda 

ölümcül enfeksiyonlara yol açabilen Cronobacter sakazakii bakterisi süt 

tozlarında ve süt ürünlerinin işlendiği yerlerde sıklıkla bulunmaktadır (Joseph 

ve Forsythe, 2011; Torlak ve Sert, 2013). Ozonlama tekniğinin süt tozlarında 

ve özellikle kurutulmuş yağsız sütlerde bu bakteri türünün (Cronobacter 

sakazakii ATCC 51329) tamamen yok edilmesini sağladığı gösterilmiştir 

(Torlak ve Sert, 2013).  

Ozonlama tekniği sığırlarda görülen sığır mastiti hastalığını önlemede 

de kullanılır (Ogata ve Nagahata, 2000). Bu hastalık mandıralarda en çok 

görülen ve en çok kayba yol açan hastalıktır (Peles ve ark., 2007). Mastit 
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hastalığına yakalanan sığırlara 6-30 miligram arası ozon verilerek ozon 

terapisi uygulandığında hasta sığırların en az % 60’ının antibiyotik 

verilmeden iyileştiği gözlemlenmiştir. Bu çalışmada ozon terapisinin 

sığırlarda antibiyotik kullanımının önüne geçmek için antibiyotik tedavisine 

karşı iyi bir alternatif olduğu gösterilmiştir (Ogata ve Nagahata, 2000). 

4. SONUÇ 

Çeşitli hayvanlardan elde edilen çiğ sütler çeşitli işlemlere tabi 

tutularak içilebilir süt ve süt ürünleri elde edilir.  Bu ürünler çok sayıda farklı 

protein içerir. Birçok süt ürününün protein profilleri tam olarak ortaya 

konabilmiş değildir. Süt ürünlerinin protein profillerinin ortaya çıkarılması 

besleyicilik düzeyini anlayabilmek ve arttırabilmek için önem arz etmektedir. 

Protein profillerinin anlaşılabilmesi protein analiz tekniklerinin etkili 

kullanımına bağlıdır. Ayrıca, çiğ sütlerde hastalığa yol açan 

mikroorganizmalar bulunabildiğinden bu mikroorganizmaları süt ve süt 

ürünlerinden elimine etmek güvenli tüketim için olmazsa olmazdır. Bunun 

için kullanılan birçok yönteme ek olarak kullanılan ozona maruz bırakmanın 

birçok açıdan güvenli ve etkili bir yöntem olduğu ortaya konmuştur. Süt ve 

süt ürünlerini güvenli hale getirmede ve hayvansal hastalıkları iyileştirmede 

ozonun kullanıldığı yeni ve etkili yöntemler geliştirmek elzemdir. 
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1. GİRİŞ 

Gıdalarda depolama ile birlikte meydana gelen kalite kusurlarının 

azaltılması için yapılan çalışmalar gıda koruyucusu kimyasal maddelerin 

kullanımını yaygınlaştırmıştır. Ancak bunların dışında gıdanın raf ömrünün 

uzatılması için farklı teknikler de geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi 

modifiye atmosferde paketleme tekniğidir. Bu teknik özellikle meyve 

sebzelerin küflenmesinin geciktirilmesinde ve et ürünlerinin duyusal 

kalitesinin korunmasında önemli düzeyde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun 

yanında son zamanlarda bu tekniğin süt ürünlerinin paketlenmesinde 

kullanılmaya başlanmasıyla bu yöndeki bilimsel çalışmalar da hızlanmıştır. 

Ülkemizde bu güne kadar gıdaların modifiye atmosferde paketlenmesi üzerine 

çok sayıda lisansüstü tez çalışması yapılmıştır.  Kısaca MAP olarak ifade 

edilean modifiye atmosferde paketleme, ambalajlanarak muhafaza edilen 

gıdaların içinde bulunduğu atmosferin özellikle oksijenden arındırılması veya 

düşük düzeye düşürülmesi esasına dayanan bir paketleme yöntemidir. Bu 

yöntemle paketlenen gıdalarda enzimatik, mikrobiyolojik ve diğer 

biyokimyasal olayların yavaşlaması veya durması hedeflenmektedir. Böylece 

kalitesinin korunması ve raf ömrünün uzaması amaçlanmaktadır. (Church ve 

Parsons, 1995). 

Hayvansal ürünler olan et, süt, yumurta ve balık çabuk bozulmaktadır. 

Bozulmalarında atmosferde var olan oksijenin etkisi büyüktür.  Oksijenin 

doğrudan kimyasal etkisi ve dolaylı olarak gelişmek için oksijene ihtiyaç 

duyan mikroorganizmaların varlığı bu ürünlerin bozulmasını hızlandırmakta 

ve raf ömrünü sınırlandırmaktadır. Günümüzde tüketiciler tarafından en çok 

kullanılan gıda dayandırma yöntemi soğutmadır. Hemen her evde gıdaları 

soğutmaya yarayan buzdolabı mevcuttur. Ancak soğutmanın yanında 

gıdaların modifiye atmosferde paketlenmiş olması gıdaların ömrünü daha da 

uzatmaktadır (Kılınç ve Çaklı, 2001). Son yıllarda bu yöntem pek çok gıda 

ürününde olduğu gibi süt ürünlerinde de yaygınlık kazanmıştır Günümüzde 

kadınların da çalışma hayatına katılmış olması ve sosyokültürel değişimler 

hazır paketlenmiş, taze ancak uzun ömürlü gıdalara olan talebi artırmıştır. Bu 

nedenle bu teknik hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır.  

2. MODİFİYE ATMOSFERDE PAKETLEME 

Modifiye Atmosferde Paketlemenin Esası ürünün içinde bulunduğu 

paketin havasının değiştirilerek yerine belli gaz karışımlarının 

doldurulmasıdır. Modifiye atmosfer paketlemeye benzer olarak kontrollü 

atmosferde depolama yöntemi mevcuttur ancak kontrollü atmosfer paketleme 
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metodu daha çok ürünlerin taşınmasında ve depolanmasında kullanılmaktadır. 

Bu metotta depolama zamanı boyunca atmosfer gaz bileşimi kontrol 

edilmektedir. Ancak modifiye atmosfer paketlemede bu mümkün değildir. Bir 

de paket içerisindeki tüm havanın uzaklaştırıldığı metot vardır ki buna da 

vakum paketleme denilmektedir (Sivertsvik ve ark., 2002). Modifiye atmosfer 

paketleme metodunda kullanılan malzeme ve gazların özel olmasından dolayı 

paketleme maliyetleri daha fazladır (Reddy ve ark., 1992). Modifiye atmosfer 

paketlemede hedef paket içerisindeki oksijenin uzaklaştırılması veya 

olabildiğince azaltılması, bunun yerine azot ve karbondioksit gazı veya 

bunların karışımının basılmasıdır. Amaç ise buzdolabı sıcaklığında muhafaza 

metodu ile birlikte oksijene ihtiyaç duyan mikroorganizmalar, özellikle 

proteolitik aktivitesi olan bakteriler, mayalar ve küflerin gelişimini 

baskılamaktır (Swiderski ve ark., 1997). Ürünün bu metoda uygunluğunu, 

ürünün başlangıçtaki kalitesi, gaz karışımının optimum olması, depolama 

sıcaklığı, paketleme sırasında hijyene gösterilen dikkat, gaz/ürün hacim 

oranının doğru seçimi ve ambalaj materyalinin gaz geçirgenlik oranı gibi 

faktörler belirlemektedir. Bu faktörlere bağlı olarak raf ömrü uzamaktadır 

(Sivertsvik ve ark., 2002; Sivertsvik ve ark., 2003). 

2.1. Modifiye Atmosferde Paketlemenin Avantaj ve 

Dezavantajları  

Modifiye atmosfer paketlemenin avantajları ve dezavantajları 

Sivertsvik ve arkadaşları (2002) tarafından aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.  

 

2.1.1. Modifiye Atmosfer Paketlemenin Avantajları  

- Raf ömrü % 50-400 artar.  

- Raf ömrünün uzamasından dolayı ürün kayıpları azalır.  

- Sevkiyat giderleri azalır.  

- Ürünlerin raf ömrü içerindeki kaliteleri yüksek olur.  

- Dilimlenmiş ürünler vakum paketlemenin aksine birbirinden daha 

kolay ayrılır.   

- Her türlü büyüklükte ve miktarda ürün paketlemek mümkündür.   

- Ürünler paket içerisinde şeffaf bir halde görülebilir.  

- Mikroorganizmalar baskılandığı için kimyasal koruyucu ihtiyacı en 

aza düşer.  

- Ürünün yeniden mikroorganizmalarla bulaşması zordur.  

- Paket içerisinde bulunan hava ürünlerin darbelere karşı korunmasını 

sağlayarak ezilmesini ve kırılmasını önler.    



231 | SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 
YAKLAŞIMLAR 

 

 

- Gazlar kokusuz olduğu için duyusal kaliteyi özellikle kokuyu 

olumsuz etkilemezler.   

 

2.1.2. Modifiye Atmosfer Paketlemenin Dezavantajları  

- Özel ambalaj materyali ve gazlar gerektirdiği için girdi maliyeti 

artmaktadır.  

- Soğukta başarılı olduğu için sıcaklığı hep kontrol altında tutmak 

gerekir.   

- Paketlenen her üründe farklı gaz karışımı gerektirebilir.  

- Özel paketleme makineleri, gaz tüpleri ve özel eğitimli personel 

gerektirebilir.  

- Ambalaj zarar gördüğünde etkinliğini kaybeder.   

- Ürün başına kullanılan gaz miktarı arttığında hacim de artacağı için 

taşıma ve paketleme giderleri de artar.   

- Kullanılan karbondioksit gazının gıda içinde çözünürlüğünün olması 

ambalajın büzülmesine ve ürünün su salmasına neden olur.   
 

2.2. Modifiye Atmosfer Paketleme Gazları  

Modifiye atmosfer paketlemede 3 tip gaz kullanılmaktadır. Bunlardan 

biri oksijen (O2), biri azot (N2) ve bir diğeri ise karbondioksittir (CO2). 

Optimum gaz bileşimi üründen ürüne değiştiği için yaygın bir yöntem olarak 

bu gazların farklı karışımları kullanılır. Genellikle solunum yapmayan ürünler 

için oksijen minimumda tutulur. Ancak ürün solunuma devam ediyorsa 

oksijen sıfıra düşürülmez. Aksi takdirde ürün ölür. Anaerobik 

mikroorganizmaların olmadığı yerde aerobik mikroorganizmalardan 

kaçınmak için bu metot kullanılabilir ancak istenmeyen anaerob 

mikroorganizmalar varsa oksijenin tamamen uzaklaştırılması bu anaerobların 

gelişimini teşvik edip istenemeyen durumlara yol açabilir. Genellikle paket 

içerindeki gaz bileşim oranı %30- 60 oranında CO2 ve geriye kalanı saf N2 

seçilir. Ancak oksijene ihtiyaç duyan ürünlerde N2 ve O2 karışımı kullanılır. 

Solunuma devam eden ürünler için CO2 ve O2 oranı %5’te tutulurken geriye 

kalanı N2 olur. Farklı amaçlarla kullanılan diğer bazı gazlar da mevcuttur. 

Bunlar, kırmızı rengin sağlanmasında kullanılan karbonmonoksitin yanı sıra, 

ozon, etilen oksit, nitröz oksit, helyum, neon, argon, propilen oksit, etanol, 

hidrojen, sülfürdioksit ve klorin gazlarıdır. Bunlar ürünün raf ömrünü 

arttırırlar ancak pahalı olmaları ve bazı duyusal kalite kayıplarına yol açmaları 

nedeni ile kullanımları diğer gazlar kadar yaygın değildir (Sivertsvik ve ark., 

2002). Ayrıca bunlardan balıkların muhafazasında kullanılan etilen oksit ve 



SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİLİKÇİ 

YAKLAŞIMLAR | 232 

 

 

nitröz oksitin toksik etkiler göstermesinden dolayı kullanımının uygun 

olmadığı belirtilmiştir (Brody, 1989).  
 

2.2.1. Karbondioksit (CO2)  

Bakteri ve küfler üzerine yaptığı baskılayıcı etkiden dolayı modifiye 

atmosfer paketlemede en önemli gaz karbondioksittir. Bozulmaya neden olan 

pek çok bakterinin üzerinde inhibe edici etkisi vardır ve bu etki gaz oranı 

arttıkça artmaktadır.  

Ayrıca karbondioksit ile ilgili bilinmesi gereken diğer önemli hususlar 

vardır. Bunlar; 

- Oksijeni alıp yerine karbondioksit gazını vermek oksijenli ortamı 

seven mikroorganizmaların gelişimini baskılar.  

- Ette karbondioksitin karbonik asite hidrasyonu asitlenmeye neden 

olur.   

- Karbondioksit sitoplazmadaki pH’yı düşürerek enzimlere etki eder ve 

böylece bakteri hücrelerinin geçirgenliğini bozarak mikrobiyal 

gelişimi engeller. .   

- Metabolik faaliyetler karbondioksitten etkilenirler ve bunun 

sonucunda enzimatik aktivite de değişime uğrar (Lampila, 1991).  

- Karbondioksit gram negatif bakteri ve küflere karşı öldürücü etki 

yapmaz ancak durdurucu ve baskılayıcı etki yapar (Farber, 1991; 

Phillps, 1996).  

- Karbondioksit miktarının artırılmasıyla süt ürünlerinin rengi 

soluklaşır ve keskin asidik bir tat meydana gelir (Church ve Parsons, 

1995; Maniar ve ark, 1994).  

- Gram pozitif mikroorganizmalar gram negatiflere göre 

karbondioksitten daha az etkilenirler. Gram negatif bir bakteri olan ve 

gıdaların bozulmasında son derece etkili olan Pseudomonas türleri ise 

karbondioksitten çok etkilenir. Laktik asit bakterileri ve Clostridium 

cinsi anaerob bakteriler ise karbondioksite çok dayanıklıdır.  

- MAP tekniğinde yaygın bir kullanım olarak karbondioksitin 

mikroorganizma gelişimini baskılaması için % 20-40 CO2 gazı 

kullanılır. Çünkü bundan daha azı mikroorganizma gelişimini 

baskılayamazken daha fazlası pakette çökmeye neden olur (Dalgaard 

ve ark., 1993).  

- Karbondioksit su ve yağda kolay çözünebilmektedir. Suda çözünmesi 

ile karbonik asit oluşur. Oluşan karbonik asit mikrobiyal gelişimi 

baskılayabilir ancak gaz hacminde azalmaya neden olduğu için 
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ambalajda çökme olur ve duyusal olarak da istenmeyen bir lezzet 

meydana gelir. Bu arada pH değeri de düşer. Bu düşüş 

mikroorganizmalar üzerine baskılayıcı etki yapar (Sivertsvik ve ark., 

2002b). Karbondioksitin çözünülebilirliği gıdanın su aktivitesine, pH 

değerine, nem, yağ ve protein içeriğine göre değişiklik gösterir. 

Ortam sıcaklığı düştükçe de çözünürlük artar (Üçüncü, 2000). 

 

2.2.2. Oksijen (O2)  

Modifiye atmosfer paketlemede asıl amaç aerobik gelişim gösteren 

bakteriler ile oksijen varlığında hızlıca çoğalan küflerin gelişimini 

baskılamaktır. Buna ek olarak oksijen gıdaların kimyasal olarak da 

bozulmasını hızlandırır. Buna örnek olarak ortamdaki oksijen varlığı yağlı 

somon ve uskumru balıklarında lezzet ve depolama sorunlarına yol açar. Bu 

nedenle ortamda bulunan O2 olabildiğince azaltılır. Buna karşın kırmızı 

etlerde etin kırmızı rengini sağlamak amaçlandığından dolayı ortamda oksijen 

bulunması istenir (Sivertsvik ve ark., 2002b).  

Oksijen, ayrıca yağların ve pigmentlerin oksidasyonuna ve 

esmerleşme reaksiyonlarına neden olduğu için önemli bir gazdır. Paketlenmiş 

bir ürünün tepe boşluğunda oksijenin fazla bulunması o üründe kimyasal, 

biyokimyasal ve mikrobiyel bozulmalara neden olacağı için olabildiğince 

azaltılmalıdır (Farber, 1991). 
 

2.2.3. Azot (N2)  

Azot gazı tatsızdır ve kimyasal olarak gıda ile etkileşime girmez. 

Düşük bir çözülürlüğe sahiptir ve bu nedenle su ve yağda çözülemez. 

Genellikle hacim artışı sağlamak için doldurma gazı olarak kullanılır. Gıdalar 

tarafından absorblanmaz. Genellikle oksijenin olumsuz etkilerinden sakınmak 

için oksijen yerine kullanılır (Sivertsvik ve ark.,  2002b; Farber, 1991).  

Azot gazının kendisi antimikrobiyel etkiye sahip değildir (Farber, 

1991). Ancak modifiye atmosfer paketlemede bu gazın kullanımı çok 

yaygındır. Bunun nedeni karbondioksit ve oksijen gazlarının neden olduğu 

olumsuzluklar olan oksidasyonu önlemek, oksijenli ortamda gelişebilen 

mikroorganizmaların gelişimini baskılamak, ambalajın çökmesini önlemek ve 

ek olarak hacim sağlamaktır (Parry, 1993; Grove ve ark., 2007). Dilimlenmiş 

peynirlerin dilimlerinin birbirine yapışmasını önlemek için de oluşturulan 

modifiye atmosferde bir miktar azot kullanılır (Üçüncü, 2007).            

Saf N2 gazının peynirlerde kurumaya neden olabileceği bildirilmiş 

olsa da İngiltere’de peynir üreticileri peynir paketlemede yaygın olarak % 100 
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N2 gazı kullanmakta ve herhangi bir sorun ile karşılaşmamaktadırlar (Day, 

1990).       

2.2.4. Gaz karışımları  

Gaz karışımlarında kullanılan gazlar ve bunların oranları gıdaya göre 

değişir. Eğer gıdadaki bozulmanın kaynağı olarak mikrobiyal gelişim 

görülüyorsa burada karbondioksit ve azot kullanımı tercih edilmelidir. 

Karışımdaki karbondioksit oranı yüksek tutulmalıdır. Bu amaçla oluşturulacak 

bileşimde karbondioksit oranının %30-60, azot gazı oranının ise %40-70 

arasında olması uygun olur. Gıdalarda görülen önemli bozulmaların bir diğer 

nedeni oksijene dayalı acılaşma olduğu için gaz karışımlarında oksijenin 

olmaması önerilir. Oksidatif bozulmaya karşı hassas ürünlerde %100 azot 

veya azot ve karbondioksit karışımları kullanılmalıdır. Solunuma devam eden 

gıdalarda ise oksijene ihtiyaç duyulduğu için yüksek karbondioksit veya çok 

düşük oksijen önerilmez. Yaklaşık %5 karbondioksit ve oksijen tavsiye edilir. 

Bunun yanında gaz geçirgenliği yüksek ambalaj malzemesi kullanılmalıdır. 

Modifiye atmosfer paketlemede en uzun raf ömrü en ideal gaz karışımı ile 

mümkündür. Gıdalarda genellikle mikroorganizma bulunması ve bunların 

ortam gaz bileşimini değiştirmesi nedeni ile oluşturulacak gaz karışımlarında 

bu husus da göz önünde tutulmalıdır (Gün ve ark., 2009).   

Modifiye atmosferde paketlenmiş ürüne göre doğru gaz seçimi 

yapılmadığında kullanılan gaz üründe duyusal ve görsel kusurlara yol 

açabilmektedir. Buna örnek vermek gerekirse; yüksek katma değerli süt 

ürünleri içerisinde sayılabilecek olan blok olmayan, rende veya dilim Cheddar 

ve Mozzarella peynirlerinde sadece karbondioksit kullanılması halinde ürün 

hızlıca bozulmaktadır. Bu tür bozulmaların önüne geçmek amacı ile ticari 

amaçlı hazır gaz karışımları da piyasaya sunulmaktadır. Bunlara örnek olarak 

bir MAP teknolojisi olan Mapax® ismi ile piyasaya sürülen %50 N2-%50 CO2 

içeren karışımın süt ürünlerinin ambalajlanmasında başarı ile kullanılabileceği 

ancak krema ve yüksek yağ içeriğine sahip ürünlerde tatmin edici olmadığı 

bildirilmiştir.  Yüksek yağ içeriğine sahip ürünlerde hem mikrobiyal gelişimi 

baskılamak hem de ransit tat gelişimini önlemek için N2 ya da CO2/N2 

karışımının kullanımı önerilmektedir. Karbondioksitin yağca yoğun ürünlerin 

paketlenmesinde kullanımının %20 ile sınırlandırılmasının hem maya küf 

gelişimini önleyeceği hem de duyusal özelliklere en az düzeyde zarar vereceği 

ifade edilmiştir. Modifiye atmosfer paketlemede kullanılan CO2 oranı 

peynirin türüne göre de değişmektedir. Buna göre sert peynirlerde bu oran 

%100’e kadar çıkarılabilirken yumuşak peynirlerde %20-60 aralığında 

uygulanır.  Çünkü CO2 sulu ortamlarda (yumuşak peynir ambalajları gibi) 
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çözünebilir ve gaz hacmi azaldığından dolayı ambalajda çökmeler ve şekil 

bozuklukları oluşur. Bu nedenle sert ve yumuşak peynirlerde kullanılan 

karbondioksit oranı önemli oranda değişiklik gösterir (Özer, 2015). 

Süt ürünlerinin hangisinde hangi gazın kullanılması gerektiği pek çok 

çalışma ile ortaya konmuştur. Ayrıca bu oranlar endüstride de 

kullanılmaktadır. Buna dayanarak bir tablo oluşturulmuştur. Aşağıda Tablo 

1’de farklı süt ürünlerinde önerilen gaz bileşimleri, depolama sıcaklıkları ve 

bu uygulama sonunda ürünlerin raf ömründe meydana gelen uzamalar 

verilmiştir.  

Tablo 1. Bazı Süt Ürünlerinin Map Uygulamaları İçin Önerilen Gaz Karışımları 

(Özer, 2015) 

Ürün  Gaz Karışımı Havada Raf 

Ömrü 

Modifiye 

Atmosferde 

Raf Ömrü 

Depolama 

Sıcaklığı 

Sert peynir 80-100% CO2  

+ 0-10% N2 

2-3 hafta 4-10 hafta 3.9-6.1 °C 

Sert peynir 

(rendelenmiş/ 

dilimlenmiş) 

40% CO2  

+ 60% N2 

2-3 hafta 21 gün 3.9-6.1 °C 

Yumuşak 

peynir 

20-60% CO2  

+ 40-80% N2 

8 gün 24 gün 3.9-6.1 °C 

Yoğurt 0-30% CO2  

+70-100% N2 

10-14 gün 22-25 gün 3.9-6.1 °C 

 

CO2 ve/veya N2 gazları süt ürünlerinde birincil olarak maya/küf 

gelişimini önlemenin yanında raf ömrünün uzamasına katkıda bulunurlar. 

Ancak tat aroma üzerinde olumsuz etki yapma ihtimalleri de vardır. Çedar 

peynirinde karbondioksit kullanımıyla ışığın etkisi ile hızlanan yağ 

oksidasyonu önemli düzeyde önlenebilmektedir. Buna karşın ışık ve 

karbondioksitin ortamda aynı anda bulunması peynirin renginin açılmasına 

neden olduğu bildirilmiştir. Bu durumun göz önünde bulundurularak süt 

ürünlerinin karbondioksit varlığında paketlenmesi halinde ışık geçirgenliği 

sınırlandırılmış ambalaj materyali ile paketlenmesi önerilir. Farklı ambalaj ve 

gaz karışımlarında paketlenen Mozzarella peynirinin kalite özellikleri üzerine 
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yapılan bir çalışmada Cryovac ya da lineer düşük yoğunluklu 

polietilen/BA/naylon-6 ve BA/düşük yoğunluklu polietilen ile farklı gaz 

karışımları (hava, vakum, %100 CO2, %100 N2, %50 CO2 + %50 N2) 

kullanılmıştır. Bu çalışmanı sonunda sırası ile en üst kaliteyi %100 CO2,  %50 

CO2+%50 N2, %100 N2, vakum paketleme ve normal atmosfer koşullarında 

paketlemenin sağladığı bildirilmiştir (Gün ve ark., 2009). 

3. SÜT ÜRÜNLERİNDE MODİFİYE ATMOSFER 

PAKETLEME ÜZERİNE YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALAR 

Süt ürünlerinin modifiye atmosferde paketlenmesi üzerine yapılan 

çalışmaların çoğunluğu peynirlerin mikrobiyolojik özellikleri ile ilgilidir. 

Ürünlerin daha çok maya-küf, laktik asit bakterileri patojen bakteri grubu 

içerikleri ile ilgilenilmiştir. Yapılan çalışmalar, MAP tekniğinin ürünlerin 

üretim ve muhafazasında kullanımını desteklemektedir. Peynir imalatı yapan 

işletmeler için en önemli sorunların başında maya ve küflerin gelişimi 

sonrasında tat-koku, yapı ve görünüm ile renkte ortaya çıkan kusurlar 

modifiye atmosfer paketleme ile engellenebilmektedir (Daniels ve ark., 1985). 

Bunun yanı sıra paketlenen ürünlerin sıcaklığının 4 ve 7 °C’lerde olması 

paketleme tekniğinin etkinliğini arttırmaktadır. Aksi halde kullanılan gazların 

etkinliği azalmaktadır (Grove ve ark., 2007).  

Bir grup araştırmacı (Colchin ve ark., 2001) Cheddar peynirini CO2 ve 

N2 içeren ambalaj içinde ve flüoresan ışıklı ortamda 6 hafta boyunca 

depolamışlardır.  Bu süreçte peynirlerin uçucu bileşenleri ve rengini takip 

etmişlerdir. Çalışma sonunda CO2 içeren ambalajdaki peynirlerin alkol ve 

ester oranlarının düşük, aldehit ve yağ asitleri düzeyinin ise N2 gazı varlığında 

depolananlara göre daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.  

Peynirler ışığa maruz kaldığında renk maddeleri okside olmakta ve bu 

durumun sonucunda duyusal kabul edilebilirlik azalmaktadır. Bu sorun bazı 

araştırmacıları modifiye atmosferde paketlenen peynirlerde ışık kaynaklı 

oksidasyon ve renk değişimi konusunda araştırma yapmaya sevk etmiştir. 

Sonuçta bu araştırmacılar CO2 varlığında ışık oksidasyonunun teşvik 

edildiğini ve ve renkte açılma meydana geldiğini bildirmişlerdir (Colchin ve 

ark., 2001; Kristensen, 2000).  

Provolone peynirinin farklı CO2:N2 gaz bileşimlerinde modifiye 

atmosferde paketlenip 4 ve 8 °C’lerde, oksijen geçirgenliği 23 °C’de 50 

cm3/m2 olan poliamid/polietilen (PA/PE) ambalajda 6 ay olgunlaştırıldığı bir 

çalışmada (Favati ve ark., 2007), 30:70 oranındaki gaz karışımında depolanan 

peynirlerin, en az proteolitik ve lipolitik aktiviteye sahip olduğu bildirilmiştir. 
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Bu oranda gaz bileşimine sahip peynirlerin raf ömrünün vakum paketlenmiş 

kontrol örneğine göre %50 arttığı ifade edilmiştir. Lipolitik aktivite 

sonrasında açığa çıkan serbest yağ asidi sayısı, %30 CO2 içeren ambalajda 

paketlenmiş üründe en düşük, %100 CO2 içeren örneklerde ise en yüksek 

tespit edildiği, toplam mezofilik aerobik bakteri sayısının tüm örneklerde 

birbirine yakın olmasıyla birlikte, %100 CO2 içeren örneklerin psikrotrof 

aerobik bakteri sayısının düşük olduğu bildirilmiştir (Favati ve ark., 2007). 

Sağlığı ciddi anlamda tehdit eden mikotoksinleri üreten küflerin de 

modifiye atmosferde paketleme ile sınırlandırılabildiği bilinmektedir. Bu 

kapsamda yürütülen çalışmalardan birisinde (Taniwaki, 2001) Cheddar 

peynirine bazı toksik küfler (Mucor plumbeus, Fusarium oxysporum, 

Byssochlamys fulva, B. nivea, Penicillium commune, P. roqueforti, 

Aspergillus flavus ve Eurotium chevalier) aşılanmıştır.  %20 ve %40 CO2 ile 

%1 ve %5 O2 ortamında paketlenmiş örneklerde küf üremesinin olduğu ancak 

gelişmenin %20-80 arasında baskılandığı ve koloni çapının küçüldüğü 

bildirilmiştir. Buna bağlı olarak Aflatoksin B1 ve B2, Roquerfortine C ve 

siklopiazonik asit oluşumunun da azaldığı ifade edilmiştir. 5-6 haftalık bir 

olgunlaşma döneminden sonra dilimlenip farklı gaz bileşiminde paketlenen 

yarı sert Samso peyniri ışık altında ve karanlık olmak üzere iki farklı ortamda 

3 hafta depolanmıştır. Duyusal değerlendirme sonucunda %100 CO2 içeren 

örnekte acılaşma, kuruluk ve ufalanabilen bir yapı gözlendiği bildirilmiştir. 

Karanlıkta depolanan ve gaz atmosferinde %0 ve %20 CO2 içerecek şekilde 

paketlenen örneklerde ise yağlımsı bir tat algılandığı belirtilmiştir (Juric ve 

ark., 2003).   

Romani ve ark. (2002) Parmesan peynirlerini dilimlemiş ve 4 °C’de 3 

ay vakum ambalajda, 50:50 CO2:N2 ile 30:70 CO2:N2 modifiye atmosfer 

koşullarında depolamışlardır. Depolama sonunda vakum ambalajdaki 

örneklerde yağ damlacıkları oluştuğunu bildirmişlerdir. Ambalaj içindeki gaz 

bileşimi modifiye edilmiş örneklerden 30:70 CO2:N2 ile depolanan 

peynirlerde, diğerlerine göre daha yapışkan ve kırılgan bir yapı görüldüğünü 

bildirmişlerdir.   

Stilton peyniri (yarı yumuşak, küfle olgunlaştırılan peynir tipi) 

üzerine yürütülen bir çalışmada, peynirlerlere Listeria monocytogenes inoküle 

edilmiş ve sonra 80:10:10, 80:20:0 ve 100:0:0 oranlarında kullanılan 

N2:CO2:O2 gaz bileşiminde naylon/polietilen ambalaj ile paketlenip 6 hafta 

depolanmışlardır. 80:10:10 oranlarında gaz ile ambalajlanmış örneklerin 

toplam aerobik bakteri sayısının 2-3 log azaldığı bildirilmiştir. Örneklerin 

Lactobacillus sayısında ciddi bir düşüşün olmadığı ve L. monocytogenes’in 
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gelişimini önlemede MAP’ın uygun olmadığı belirlenmiştir. Çünkü sayıların 

düşüş göstermek yerine %180-5000 arasında artış gösterdiği bildirilmiştir 

(Whitley ve ark., 2000).  

Dilimlenmiş Mozzarella peynirlerinin farklı atmosfer bileşimlerinde 

10 °C’de 8 hafta depolandığı bir çalışmada, depolama sürecinde CO2 içeren 

ortamda laktik ve mezofilik mikrobiyal flora varlığını korurken,  stafilokok, 

maya ve küfler inhibe olmuştur. Yüksek CO2 içeren örneklerde psikrotrof 

mikroorganizmaların sayısı çok azalmıştır. %75’lik CO2 seviyesi istenmeyen 

mikroorganizmaları baskılamış ve gaz oluşumunu azaltmıştır (Eliot ve ark., 

1998).  

Benzer bir başka çalışmada Mozzarella peynirlerinin raf ömrünün 

normal atmosfer bileşiminde 13 gün,  50:50 CO2:N2 uygulamasından sonra 45 

gün, ambalaj içi gaz bileşiminin %100 CO2 olması ile de 63 güne çıktığı 

belirtilmiştir (Vercelino ve ark., 1996). 

Düşük tuz yüksek nem ve pH’ya sahip peynirlerin maya-küf ve 

bakteriler tarafından çabuk bozulduğu bilinmektedir (Del Nobile ve ark., 

2009). Raf ömrü neredeyse 2 hafta ile sınırlı olan bu peynirlerin MAP ile raf 

ömrü uzatılabilmektedir. Yapılan bir çalışmada, Cottage peynirinin 

ambalajında %25 tepe boşluğu bırakılmış ve buraya %100 CO2 gazı 

doldurulmuştur. Bu uygulamanın duyusal özellikleri olumsuz etkilemediği ve 

peynirin raf ömrünü %150 düzeyinde artırdığı bildirilmiştir (Mannheim ve 

Soffer, 1996).  

İtalya’nın manda sütünden üretilen ve yumuşak bir peynir türü olan 

Stracciatella peynirinin paketlenmesinde farklı CO2:N2:O2 gazlarının karışımı 

kullanılmıştır (Gammariello ve ark., 2009). Bu uygulama ile peynirin raf 

ömrünün uzatılması amaçlanmıştır. Çalışma sonunda mikrobiyel gelişim ve 

duyusal kabul edilebilirlik açısından en iyi sonucun 50:50:0 ve 95:5:0 

oranlarında gaz bileşimine sahip ambalajlardaki peynirlerde olduğu 

bildirilmiştir.   

Lor peyniri benzeri olan Requezjao peyniri farklı gaz bileşimlerinde 

MAP ile paketlenmiş ve farklı sıcaklıklarda depolanmıştır (Pintado ve 

Malcata, 2000). Araştırmacılar tarafından 4 °C deki 15 günlük depolama 

sonrasında %100 CO2 içeren örneklerin Enterobacter, Staphylococcusspp., 

maya ve küf, sporlu bakteri ve Clostridium spp. sayısının artmadığı, 

Enterococcus spp. suşlarının aynı sıcaklıkta 6 günde artış gösterdiği, %100 N2 

içeren örneklerde ise Staphylococcusspp., Lactobacillus spp. ve Bacillus 

türlerinin inhibe olduğu bildirilmiştir.  Sıcaklığın 12 °C artması ile CO2 

gazının inhibitör etkisinin düştüğü ve Lactococcus’ların sayısının ciddi 
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anlamda arttığı, aynı şekilde Enterobacter’lerin 4 °C’de %100 CO2 içeren 

ortamda tamamen inaktif olduğu ancak sıcaklığın 18 °C’ye çıkmasıyla 

canlılıklarını sürdürdükleri ifade edilmiştir.   

Ülkemizde de dilimlenmiş taze beyaz peynir ve kaşar peynirlerinin 

modifiye atmosferde paketlenmesi üzerine çalışmalar mevcuttur. 

Dilimlenerek paketlenen ve %10 CO2 içeren gaz bileşiminde paketlenip 

depolanan taze beyaz peynir örneklerinde toplam bakteri, laktobasil ve 

laktokok sayılarında azalma olmuş, %75 CO2 içeren peynirlerde ise maya-küf 

gelişimine rastlanmamıştır. %75 CO2 ise peynirlerde lipoliz düzeyini 

düşürmüş, esnekliği ise arttırmıştır. 3 aylık depolama sonrasında 75:10:15 

oranlarında CO2:O2:N2 içeren örneklerin sertlik, çiğnenebilirlik ve dış 

yapışkanlık değerleri kontrol örneğine göre daha yüksek bulunmuştur (Kırgın 

ve ark., 2009).  

Farklı gaz bileşimlerinde depolanan kaşar peynirlerinden %100 CO2 

ile paketlenen örneklerde ekşimsi bir tat belirlenmiştir. Olgunlaşmayla birlikte 

peynirlerin yapısı da değişmiştir. %100 N2 ve 25:75 oranında CO2:N2 gazları 

ile paketlenen peynirlerin birinci ayın sonunda azot gazı oranı ile doğru 

orantılı olarak bombaj yaptığı görülmüştür. Ancak 50:50 oranında CO2:N2 ile 

ambalajlanan örnekte bombaj görülmemiştir. Mikrobiyolojik analiz 

sonuçlarına göre toplam mezofilik aerobik bakteri sayısı değişmemiş, 

Staphylococcus ve Micrococcus sayısında azalma olmuş, maya üremesi 

baskılanırken küf ise tespit edilmemiştir (Erkan ve Aksu, 2006). 

Modifiye atmosfer paketleme yöntemi yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Özellikle Provolone peyniri, Ricotta peyniri, Apulian 

peyniri ve bazı lor peynirlerinin gibi raf ömrü kısa peynirler artık bu teknik ile 

paketlenmektedir (Gonzales-Fandos ve ark., 2000). Yalnızca Batı Avrupa’da 

2007 yılında 21,7 milyar adet ürünün bu teknik ile paketlendiği ifade 

edilmektedir (Mancuso ve ark., 2014).  

Yapılan bir çalışmada (Smith ve ark., 1990) sert tip peynirlerde MAP 

uygulaması için en uygun gaz oranının 60:40 CO2:N2 olduğu ifade edilmiştir.   

Peynirlerde CO2 kullanımının küf gelişimi ve oksidatif bozulmaların 

önlenmesinde büyük fayda sağladığı belirtilmektedir.  Bu sebeple sert ve yarı 

sert peynirler her türlü formda % 100 CO2 veya % 95 CO2+%5N2 gazı 

karışımında ambalajlanırlar (Üçüncü, 2008). Ancak bazı ülkelerde 

uygulamada durum bundan farklıdır. Örneğin ABD’de % 73 CO2 ve % 27 N2 

oranı benimsenirken, İngiltere’de ise % 100 N2 tercih edilmektedir (Grove ve 

ark., 2018). Küf ile olgunlaştırılan peynirlerde paketleme gazı olarak % 100 

N2, sert peynirlerde ise % 0- 70 CO2 ve % 30-100 N2 kullanılması 
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önerilmektedir (Kaya, 2001). Yuvarlak kalıplı Emmental ve parça şeklinde 

dilimlenmiş peynirlerde bu oranın % 95 CO2 ve % 5 N2 şeklinde kullanımının 

uygun olacağı ifade edilmektedir (Ural ve Pazır, 1984). Peynir 

ambalajlanmasında CO2 düzeyi genellikle > % 80 tutulur. Çünkü depolama ile 

bu oran %10 civarına düşer (Hasuum ve Nielsen, 1996).   

Bir grup araştırmacı tarafından (Fedio ve ark., 1994) yapılan bir 

çalışmada, % 100 N2 ile paketlenen örneklerde küflerin inhibe olduğu, maya 

üremesinin baskılandığı, % 100 CO2 ve % 50 CO2 - % 50 N2 ile paketlenen 

örneklerde de küf ve maya sayısının düştüğü belirlenmiştir.   

Vakum paketleme ile MAP tekniği ile paketlenmiş peynirlerin raf 

ömrünün kıyaslandığı bir çalışmada (Favati ve ark., 2007) % 30 CO2 + % 70 

N2 ile muhafaza edilen dilimlenmiş Provolone peynirinin raf ömrünün vakum 

paketlemeye göre % 50 arttığı belirlenmiştir.  

Yine Mozzarella peynirin raf ömrü üzerine yapılan bir çalışmada 

(Mastromatteo ve ark., 2013), normal atmosfer ve MAP yöntemi kullanılarak 

(% 75 CO2 + % 25 N2, % 25 CO2 + % 75 N2 ya da % 50 CO2 + % 50 N2) 

Mozzarella peyniri paketlenmiştir. Normal atmosfer paketlemede raf ömrü 57 

gün 4°C'de muhafaza edilen % 75 CO2 + % 25 N2 ile % 50 CO2 + % 50 N2 gaz 

ortamında paketlenen örneklerin raf ömrü 160 gün bulunmuştur.   

Beyaz peynirler üzerine yapılan bir çalışma sonunda (Kırgın ve ark., 

2009) MAP tekniği ile paketlenmiş taze ve olgunlaştırılmış beyaz peynirlerin 

dilimlendikten sonra % 75 CO2 içeren ortamda raf ömrünün 81 güne kadar 

uzadığı bulunmuştur.  

Lor peynirinin raf ömrü üzerine MAP tekniğinin etkisinin araştırıldığı 

bir çalışmada (Oyugi ve Buys, 2007) paketlemede %73 CO2 gazı kullanımının  

lor peynirinin raf ömrünü uzattığı belirlenmiştir. Yine MAP yöntemi 

uygulanarak paketlenen taze peynirlerde raf ömrünün arttığı pek çok 

araştırmacı tarafından bildirilmiştir. Peynirlerde proteolizin ve 

lipooksidasyonun azaltılmasında MAP tekniği ile paketlemenin uygun olacağı 

bildirilmiştir (Dermiki ve ark., 2007).  

 

            SONUÇ  

Farklı araştırıcılar tarafından yürütülen pek çok çalışmanın sonunda 

anlaşılmıştır ki Modifiye Atmosfer Paketleme yöntemi, özellikle psikrotrof 

mikroorganizmalar olmak üzere maya-küf ve birçok patojen mikroorganizma 

üzerinde baskılayıcı etki yaparak ürünün mikrobiyolojik açıdan raf ömrünün 

kısıtlanmasının önüne geçmektedir. Bunun yanında protein ve yağ 

bakımından zengin olan süt ürünlerinde proteoliz ve lipooksidasyonu 
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yavaşlatarak ürünlerin raf ömrünün uzamasına katkıda bulunmaktadır. Fakat 

bu yöntemin arzulanan düzeyde etkili olabilmesi için pek çok faktör etkilidir.   

Sonuç olarak; 

- Yüksek sıcaklıklarda CO2 etkinliğini kaybettiği için paketlemede 

CO2 kullanıldığında ürünün depolama sıcaklığı 5-10°C’yi geçmemelidir.   

- Blok haldeki peynirleri MAP tekniği ile paketlemede %100 CO2 

kullanılabilir ancak dilimlenerek paketlenen peynirlerde dilimlerin birbirine 

yapışmaması için CO2 yanında %10-20 N2 kullanılabilir.  

- Peynirlerin sadece CO2 varlığında paketlenmesi peynirde kuruluğa, 

ekşimeye ve ransid tada neden olabilir.  

- Duyusal açıdan uygun tat ve koku amaçlandığında paketlemede 

20:80 ve 50:50 CO2:N2 oranının etkin olacağı hatırda tutulmalıdır.   

- Sert tip peynirler olarak ifade edilen ve genelde kuru madde ve yağ 

içeriklerinin yüksek olmasından ötürü sarı olmalarıyla tanınan peynirlerin CIE 

renk sisteminde, parlaklığı/beyazlığı ifade eden L* ve sarılığı ifade eden b* 

değerlerinde azalma, kırmızılığı ifade eden a* değerlerinde yükselme 

meydana gelmektedir.   

- Ürüne, ürünün muhafaza edildiği sıcaklığa ve ambalaj materyaline 

uygun gaz karışımı kullanılmadığında peynirler yağlımsı, kuru ve kırılgan bir 

yapıya bürünmektedir.  

- Yüksek O2 varlığında Salmonella typhimurium, Salmonella 

enteritidis, Aeromonas hdyrophila, Lactobacillus sake ve Pseudomonas 

fragii’nin inhibisyonu sağlanabilmektedir. Aksine düşük O2 varlığında küfler 

ve aerobik mikroorganizmalar baskılanmaktadır.  

- Düşük düzeyde oksijen varlığında paketlemede ürünlerin duyusal 

özellikleri olumlu etkilenmektedir (Gün ve ark., 2009; Üçüncü, 2008). 
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