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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

ANKARA PİYASASINDA SATILAN URFA PEYNİRLERİNİN 
MİKROBİYOLOJİK KİMYASAL ve DUYUSAL NİTELİKLERİNİN 

SAPTANMASI 
 

Filiz YILDIZ 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Süt Teknolojisi Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. Atilla YETİŞMEYEN 
 
 
 

Bu araştırmada, Ankara il merkezinde satışa sunulan Urfa peynirlerinin mikrobiyolojik, 
kimyasal ve duyusal özelliklerini tespit etmek , standart bir üretimine ve resmi kalite 
kontrollerinin yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla toplam 30 adet örnek 
incelenmiştir. 
 
Mikrobiyolojik incelemeler sonucunda, örneklerde ortalama olarak; 1,0x109 kob/g 
TAMB (toplam aerobik mezofil bakteri), 1,0x107 kob/g maya ve küf, 3,5x106 EMS/g 
koliform bakteri, 1,1x106 EMS/g E.coli ve 1,3x103 kob/g S.aureus olduğu tespit 
edilmiştir. Elde edilen bulgular, Urfa peynirlerinin üretiminde ve pazarlanması sırasında 
hijyenik kurallara uyulmadığını ve kötü bir mikrobiyolojik kaliteye sahip olduğunu 
göstermektedir. 
 
Kimyasal analizler sonucu örneklerin kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, protein, tuz, 
kurumadde de tuz, kül, titrasyon asitliği (yüzde laktik asit cinsinden), pH, toplam azot, 
suda eriyen azot, olgunlaşma katsayısı ve protein olmayan azot değerleri sırasıyla % 
48,33, % 22,96, % 47,48, % 17,53, % 6,80, % 17,53, % 2,107, % 1,23, 5,44 pH, % 
2,747, % 0,411, % 15,25 ve % 0,26 olarak belirlenmiştir. 
 
Duyusal nitelikler bakımından ise; peynirlerin 100 puan üzerinden ortalama 53,71 puan 
aldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan Urfa peynirlerinin standart bir 
kalitede olmadığı üretiminde ve pazarlanmasında hijyenik kurallara uyulmadığı 
anlaşılmaktadır. 

 

2003,  60 sayfa 

ANAHTAR KELİMELER: Urfa peyniri, mikrobiyolojik-, kimyasal- ve duyusal 

nitelikler. 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

DETERMINATION OF MICROBIOLOGICAL, CHEMICAL AND 
ORGANOLEPTIC PROPERTIES OF URFA CHEESE, SOLD IN ANKARA 

MARKET 
 
 

Filiz YILDIZ 
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Supervisor: Prof. Dr. Atilla YETİŞMEYEN 
 
 

In this study, 30 samples were investigated for the purpose of the determination of 
microbiological, chemical and organoleptical properties and the contribution to standart 
production and official quality control of Urfa cheeses marketed in Ankara 
 
The average results of the microbiological investigations on TAMB (total aerobic 
mesophilic bacteria), the yeasts and moulds, the coliform group bacteria, E.coli and 
S.aureus were found as 1,0x109 cfu/g, 1,0x107 cfu/g, 3,5x106 MPN/g, 1,1x106 MPN/g 
and 1,3x105 cfu/g respectively. These data show that the hygene rules are not followed 
during the production and marketing of the Urfa cheese so that it has a bad 
microbiological quality. 
 
The results of chemical analyses included dry matter, fat, fat in dry matter, protein, salt, 
salt in dry matter, ash, titratable acidity (% in lactic acid), pH, total nitrogen, water 
soluble nitrogen, ripening coefficient, non-protein nitrogen values of the samples were 
determined as, 48,33 %, 22,96 %, 47,48 %, 17,53 %, 6,80 %, 17,53 %, 2,107 %, 1,23 
%, 5,44 pH, 2,747 %, 0,411 %, 15,25 % and 0,26 %, respectively. 
 
In organoleptic examination, the samples were got 51,64 point over 100 approximately. 
As a result, it was concluded that cheese samples don’t have standard quality and the 
hygiene rules were not followed during production and marketing. 

 

 

2003, 60 pages 

Key Words: Urfa cheese, microbiological-, chemical- and organoleptic properties. 
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1.GİRİŞ 

 

İnsan var olduğu sürece hayati fonksiyonlarından biri olan beslenmesini sürdürmeye 

devam edecektir. Bu amaç için ihtiyaç duydukları besin maddelerini ya bitkisel 

kaynaklardan ya da hayvansal kaynaklardan temin etmek zorundadırlar. Bunların içinde 

hayvansal kaynaklı olan gıda maddeleri biyolojik değerlerinden dolayı daha fazla 

öneme sahiptir (Coşkun 1995). 

 

Dünya nüfusunun her geçen gün hızla artması, sınırlı olan besin kaynaklarının daha 

verimli kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bugün dünyada insanların doyurulması değil, 

aynı zamanda dengeli bir şekilde beslenmesinin de önemli olduğu anlaşılmıştır. Dengeli 

bir beslenme sağlanabilmesi için protein yönünden zengin hayvansal gıdaların 

tüketiminin artırılması gerekmektedir (Küçüköner ve Tarakçı 1998). 

 

İyi bir besin maddesi, bünyesinde bulundurduğu protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve 

mineral gibi maddelerin varlığı, miktarı, yararlılık derecesi ve kolay bulunabilmesiyle 

kıymet ifade etmektedir. Süt bu özelliklerin tümünü içeren bir gıdadır (Coşkun vd 

1990). Ayrıca bileşimindeki çok değerli ve komple besin maddeleri nedeniyle 

mikroorganizmaların gelişimi için de uygun bir ortam oluşturmaktadır. Bu nedenle 

çabuk bozulabilen ve kolaylıkla değerini kaybedebilen bir niteliktedir. Sağlıklı sağım ve 

taşıma sistemlerinin gelişemediği, soğuk zincirin kurulamadığı, sıcak veya ılıman iklim 

bölgelerinde sütün kısa süre içerisinde daha dayanıklı süt ürünlerine işlenerek 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu değerlendirme şekillerinden bir tanesi de tüm 

dünyada sevilerek tüketilen peynirin üretimidir (Eralp 1974, Güven 1993). 

 

Hayvansal bir gıda olan peynir, sütün peynir mayası veya zararsız organik asitlerin 

etkisiyle pıhtılaştırılması, değişik şekillerde işlenmesi ve bu arada süzülmesi, 

şekillendirilmesi, tuzlanması bazen tat ve koku verme amacıyla zararsız maddeler 

katılması ve çeşitli süre ve derecelerde olgunlaştırılması sonucunda elde edilen besin 

değeri yüksek bir süt ürünüdür (Yetişmeyen 1997). Bileşimindeki protein, yağ, mineral 

maddeler ve vitaminler bakımından zengin bir besindir (Demirci 1979, Akyüz ve 

Şimşek 1986). Bundan dolayı besleyici değeri çok yüksektir, sindiriminin kolaylığının 
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yanı sıra zengin kalsiyum ve fosfor içeriğine sahip olması ve proteinlerinin tüm temel 

aminoasitleri içermesi peynirin beslenme ve sağlık açısından önemini daha da 

artırmaktadır (Şimşek 1989, Coşkun vd 1990). Peynirin besin değeri, içerdiği 

proteinlerin yapısında yer alan esansiyel aminoasitlerin bileşimi ve sindirilebilirliği ile 

ilgilidir (Renner 1993, Atherton ve Newlander 1981, Saldamlı ve Temiz 1998). 

Esansiyel aminoasitleri vücut kendisi sentezleyemediğinden dışardan gıdalarla alınması 

gerekmektedir. Yetişkin insanlar için triptofan, fenilalanin, lösin, izolösin, treonin, 

metionin, lisin ve valin aminoasitleri esansiyel kabul edilmektedir. Proteinin 

sindirilebilirliği ise, protein içeren gıdanın sindirim sistemine girdikten sonra absorbe 

edilen azot miktarı ile tanımlanmaktadır (Demirci 1991, Saldamlı ve Temiz 1998). Süt 

proteinlerinin sindirilebilirliği bitkisel proteinlere göre daha yüksektir. Bunun sebebi süt 

proteinlerinin hidrolizi ile düşük molekül ağırlıklı peptitlerin ortaya çıkışı bitkisel 

proteinlere nazaran daha fazla olmaktadır. Bu peptitler ince bağırsakta absorbe 

edilmektedir. Günlük diyette alınması gereken esansiyel aminoasit miktarı peynir 

proteini ile sağlanabilmektedir (Renner 1993).  

 

Her yaş grubundaki insanların yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için, yüksek protein 

kalitesine sahip hayvansal gıdaları tüketmeleri gerekmektedir. Oysa ülkemizde kişi 

başına düşen günlük protein ihtiyacının  ancak % 25’i hayvansal ürünlerden 

sağlanabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran oldukça yüksektir. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletlerinde kişi başına düşen günlük protein miktarının hayvansal ürünlerden 

sağlanan kısmı % 68, Fransa’da % 65, İsrail’de % 54’ tür (Coşkun 1995). Yine 

ülkemizde yılda kişi başına düşen peynir tüketimi de düşüktür. Bu oran yaklaşık 4,5 

kg/yıl (Anonymous 1998a, Anonymous 1999a) iken, Amerika Birleşik Devletlerinde 

13,1 kg/yıl, Fransa’da 23,6 kg/yıl, Almanya’da 20,5 kg/yıl, Hollanda’da 16,6 kg/yıl, 

Finlandiya'da 17,0 kg/yıl, İsveç'te 16,8 kg/yıl, Danimarka'da 16,4 kg/yıl, Kanada'da 10,8 

kg/yıl, Bulgaristan'da ise 8,6 kg/yıl dır (IDF 1999). Gelişmekte olan ülkelerdeki 

insanların % 25-30’unun diyetlerinde protein noksanlığı olduğu bilinmektedir. Güney 

ve Güneydoğu Asya’da milyonlarca insan yiyeceklerle yeterli protein alamamaktadır. 

Endüstrileşmiş ülkelerde yapılan çalışmalar sonucunda istatistikler göstermektedir ki, 

süt ve ürünleri toplam proteinin % 20-30’unu, hayvansal proteinin yaklaşık % 40’ını 

karşılamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde tüketilen toplam proteinin ancak % 5’i süt 



 3

proteinidir. Hayvansal proteinin süt ve ürünleri şeklinde tüketilmesi tavsiye 

edilmektedir (Renner 1993). 

 

Peynir, dayanıklılığı yanında besin değeri ve toplumun zevk ve isteklerine cevap 

verebilecek çok sayıdaki çeşidiyle üretimi hızlı bir artış gösteren önemli bir süt 

ürünüdür. Bu yüzden peynir üretimine ayrılan süt miktarı diğer ürünlere göre daha hızlı 

bir artış göstermektedir (Fox 1987). 

 

Dünyada üretilen sütün 1955 yılında % 13’ü peynire işlenirken bu oranın 1990’da % 

35’e çıkması, peynir üretiminin her yıl arttığını göstermektedir (Anonymous 1999b ). 

 

T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2000 verilerine göre Türkiye’de 

toplam süt üretimi 10.082.000 ton/yıl’dır (Anonymous 2000). Ülkemizde üretilen sütün 

yaklaşık % 20 kadarı peynire işlenmektedir. Yine de üretilen gerçek peynir miktarını, 

üretimin dağınık olması, üreticilerin kayıt tutmamaları ve soğuk hava depolarına giren 

çıkan ürünün kaydedilmemesinden ötürü belirlemek mümkün olamamaktadır (Baykan 

1997). 

 

Peynirin tarihçesine baktığımızda ilk peyniri “Kanana” adında bir Arap seyyahın koyun 

midesinden yapılmış bir torbada taşıdığı sütün pıhtılaşıp peynirleşmesiyle bulduğu 

söylenir. Heredot, Hypokrates, Strabo ve Nikolaus gibi bir çok bilim adamları ise 

peynirin ilk kez İskit Türkleri tarafından kısrak sütünün ekşitilmesi yoluyla yapıldığını 

ileri sürmektedirler. Ayrıca İsviçre’de yapılan kazılarda göl kenarında yaşayan 

kavimlere ait mezarlarda sığır iskeletleri yanında peynir yapımında kullanılmış aletlere 

rastlanıldığı bildirilmektedir. Yani bu bilgiler ışığında peynirin geçmişinin 4000 yıl 

önceye dayandığı söylenebilir (Eralp 1974). Daha sonraları her toplum kendi bilgi, örf 

ve adetlerine göre çeşitli peynirler üretmiştir. Bugün dünyada 4000 çeşit, peynir 

yapıldığı ve bunlardan bir kısmının ticari olarak çok fazla miktarda, bir kısmının da 

bölgesel olarak üretildiği belirtilmektedir (Polat 2001). 

 

Ülkemizde ise ekonomik açıdan önemli olan Beyaz, Kaşar ve Tulum peynirleri gibi 

endüstriyel boyutlarda üretilen 7-8 adet ticari tip peynirlerin dışında Urfa peyniri, Civil 
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peyniri, Otlu peynir, Çökelek peyniri ve Mihalıç peyniri gibi mahalli peynir çeşitleri 

bulunmaktadır (Demirci vd 1994). Özellikle soğukta muhafaza tekniği gelişmediğinden 

ve hayvancılık da aile işletmeleri şeklinde olduğundan, üretilen sütün % 10’u modern 

fabrikalarda, % 50’si mandıralarda ve % 40’ı ise aile içerisinde tüketilmektedir. Üretici 

aileler bu sütü genellikle içmek ya da mahalli ürünlere işlemek şeklinde tüketmekte, 

elde ettikleri bu ürünleri yörelerinde kurulan pazarlarda satmaktadırlar (Uysal vd 1999). 

 

Türkiye’de yöresel olarak üretilen peynir çeşitlerinden olan Urfa peyniri Güney Doğu 

Anadolu Bölgesinde Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş ve civar illerdeki küçük aile 

işletmelerinde imal edilmektedir. Bununla beraber başta İstanbul olmak üzere büyük 

şehirlerde özel müşteri bulan, tüketimi yaygın olan mahalli bir peynir çeşididir (Çağlar 

vd. 1996b). 

 

Urfa peyniri süt üretiminin yüksek olduğu Mart-Temmuz ayları arasında üretilmektedir. 

Bölgede hayvan hastalıklarının yaygın, ahır ve sağım koşullarının hijyenden uzak ve 

hava sıcaklığının yüksekliği nedeniyle elde edilen sütlerin mikrobiyolojik kalitesinin 

kötü olması kaçınılmazdır. Peynir üretimi sırasında sütteki patojen bakterilerin 

tamamını, diğerlerinin büyük bir kısmını yok edebilecek olan pastörizasyonun 

uygulanmaması, hijyenik koşullara uyulmaması ve peynirlerin taze olarak tüketime 

sunulması insan sağlığı açısından önemli bir sorundur (Şahan vd 1998). 

 

Urfa peyniri günümüzde çoğunlukla inek sütünden işlenmekle birlikte bulunabildiği 

ölçüde koyun ve keçi sütlerinden de yararlanılmaktadır. Üretimin önemli bir bölümü 

geleneksel usul, bilgi ve beceri ile ilkel alet ve ekipman kullanılarak ve olumsuz 

hijyenik koşullarda yapılmaktadır. Urfa peynirinin yöresel üretimi şu şekildedir: Süt 

sağılıp süzüldükten sonra sağım sıcaklığında mayalanmakta ve pıhtı kesim anına kadar 

kabın üstü bir bezle kapatılmaktadır. Pıhtı kesim anı, pıhtının kesildiği yerdeki 

peyniraltı suyunun rengi ve pıhtının durumuna göre belirlenmektedir. Kesilen pıhtı 

“parzın” adı verilen (çok ince gözenekli, üçgen şeklinde ve iki tarafı kapalı) tülbentlere 

bir kepçe vasıtasıyla doldurulmaktadır. Tülbent daha sonra bir tahta üzerine konularak 

(pıhtı ile doldurulmuş tülbent koni biçimini almaktadır) önce kendi halinde süzülmeye 

bırakılmaktadır. Sonra tülbentlerin ağzı bağlanmakta ve üzerine tekrar bir tahta ve 



 5

tahtanın üzerine de bir miktar ağırlık konularak baskıya alınmaktadır. Böylece pıhtı 

suyunu önemli miktarda dışarıya vermektedir. Baskı sonunda elde edilen peynir kalıbı 

yaklaşık 5-7 cm çapında ve 3-4 cm kalınlığında yaklaşık koni biçiminde  olmaktadır. 

Yöre halkı kısmen silindir ya da koni şeklindeki bu peynir kalıbını “Deleme” olarak 

adlandırmaktadır. 

 

Bu şekilde elde edilen taze peynir kahvaltıda, künefe, katmer gibi bazı yöresel gıdaların 

üretiminde kullanılmakta veya evlerde ve işletmelerde bir takım işlemler uygulanarak 

dayanıklı hale getirilmektedir. Dayanıklılığı artırmak için uygulanan işlemlerin bir 

tanesinde taze peynir kalıpları önce kaba tuzla tuzlanarak birkaç gün bekletilmekte ve 

sertleşip suyunu vermesi sağlandıktan sonra peynirler daha önce kaynatılmış 

soğutulmuş olan salamuraya alınarak bidonlara veya tenekelere konulmaktadır. Bir 

diğeri ise, taze peynir kalıpları yine kaba tuzla tuzlanıp sertleşmesi sağlandıktan sonra, 

kaynayan tuzlu su içine batırılıp çıkartılmakta veya peynirlerin üzerine kaynar salamura 

dökülmektedir. Kendi halinde soğuyan peynirler salamuralarıyla birlikte tenekelere 

veya bidonlara konulmaktadır. Her iki yöntemde elde edilen peynirler soğuk hava 

depolarına gönderilmekte ve sonbahara kadar olgunlaştırılmaktadır (Akın ve Şahan 

1998). 

 

Urfa peyniri sıkı yapılı topaklar şeklinde olup tüketimden iki saat önce suda ıslatılarak 

fazla tuzu giderildikten sonra Beyaz peynire benzeyen bir peynir çeşididir (Çağlar vd 

1996b). Peynirlerin sınıflandırılmasında ki kategorilere göre yağsız kurumaddede ≤ % 

55 nem içeren peynirler sert; kurumaddede ≥ % 45 yağ içeren peynirler yağlı tip 

peynirler olarak sınıflandırılmaktadır (Kessler 1981). Buna göre Urfa peynirlerini 

görünüşe göre yapılan sınıflandırmada gözeneksiz peynirler arasında, rutubet oranına 

göre sert peynirler ve içerdiği yağ miktarına göre ise de yağlı tip peynirler grubuna dahil 

etmek mümkündür. 

 

Geleneksel süt ürünlerinin tüm dünyada endüstriyel olarak üretimine yönelik çalışmalar 

1980’li yılların sonlarından itibaren hız kazanmıştır. Bu çabaların temel hedefi yöresel 

olarak üretilen farklı tat, aroma ve tekstür özelliğine sahip ürünlerin endüstriyel 

üretimini sağlayarak hem piyasadaki ürün çeşitliliğini artırmak, hem de ekonomik yarar 
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sağlamaktır. Bu çabaların sonunda Akawi  (Lübnan, Suriye ve Çek Cumhuriyeti), 

Brinza (İsrail, Rusya, Çek Cumhuriyeti), Hellim (Kıbrıs Adası, Lübnan), Domiati 

(Mısır) ve Kefalotyri (Yunanistan) gibi bazı yerel peynir çeşitlerinin Avrupa ülkelerinde 

endüstriyel olarak üretimi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde de oldukça fazla sayıda yerel 

peynir çeşidi bulunmasına karşın bir kaç çeşit hariç bu peynirlerin üretimi aile 

işletmeleri düzeyinde kalmıştır. Son yıllarda Van Otlu peyniri üzerinde bazı çalışmalar 

yapılmış ve bu peynir çeşidinin endüstriyel anlamda üretimi konusunda önemli 

mesafeler kaydedilmiştir. Benzer bir çaba yerel düzeyde önemli bir potansiyele sahip 

olan Urfa peynirleri için de başlatılmıştır (Özer vd 1999b). 

 

Peynir üretimimizde geleneksel çeşitliliğimizin korunması ve teknolojiye 

kazandırılması peynirciliğimizin gelişmesinde büyük önem taşımaktadır (Akyüz vd 

1998). Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) VI Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas 

Komisyonu Raporunda, ülkemizde dağınık olarak üretilen mahalli peynir çeşitlerimizin 

üretiminin teşvik edilmesi, üniversitelerin ilgili bölümlerinde bunların üretim 

teknolojilerinde aksayan kısımların giderilmesi için çeşitli araştırmaların yapılması ve 

endüstriyel boyutlarda üretilmek üzere sanayiye kazandırılmasının yararlı olacağı 

belirtilmektedir (Anonymous 1990). 

 

Türkiye genelinde üretilen sütün (yaklaşık 10,6 milyon ton/yıl) % 6,2’si GAP 

(Güneydoğu Anadolu Projesi) bölgesinde üretilmektedir. Bölgedeki sütün (yaklaşık 

660.000 ton/yıl) oldukça önemli bir kısmı (yaklaşık 500.000 ton/yıl) yalnızca peynir 

üretimine ayrılmaktadır. Urfa peyniri ise hatırı sayılır bir orana sahiptir (Özer vd 

1999a). Buna karşın Urfa peynirinin standart bir üretim tekniğinin olmayışı, imalattan 

pazarlamaya kadar uygulanan metotların hala ilkel karakterini muhafaza etmesi, 

hijyenik olmayan koşullarda üretimi ve satışa sunulması, kalite kontrolünün yapılmayışı 

gibi önemli problemler  çözüm beklemektedir. 

 

Herhangi bir ürünün kaliteli olup olmadığının belirlenmesinde piyasa araştırmasının 

önemi büyüktür. Piyasa araştırması ile üretilen gıdanın tüketicinin sofrasına geldiği 

andaki nitelikleri belirlenmektedir (Kaptan ve Büyükkılıç 1983). Bu nedenle bu 

araştırmada Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin bazı mikrobiyolojik, 
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fiziksel, kimyasal ve duyusal özelliklerinin ortaya konulması, kalitesinin belirlenmesi ve 

sonuç itibariyle üretim tekniğinin geliştirilmesi ve daha sıkı kalite kontrollerinin 

yapılmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.     
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 

 

Yöresel bir peynir çeşidi olan Urfa peynirinin mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal ve 

duyusal özelliklerinin belirlenmesine ve yapım tekniğinin geliştirilmesine yönelik çok 

az sayıda araştırma mevcuttur. Bu yüzden bu bölümde Urfa peyniriyle birlikte benzeri 

geleneksel-yöresel birkaç peynir ve Beyaz peynir üzerinde yapılan araştırma özetleri 

tarih sırasına göre verilmiştir. 

 

2.1. Mikrobiyolojik Özellikler 

 

Urfa peynirinin yapılışı ve bileşimi üzerinde araştırmalar yapan Çağlar vd (1996b) 

mikrobiyolojik çalışmalarında Urfa peynirinde 2,5x106 adet/g toplam bakteri, 36 adet/g 

koliform, 1,4x105 adet/g maya-küf ve 1,78x106 adet/g laktik mikroorganizma 

bulmuşlardır. 

 

30 adet taze Urfa peynirinin mikrobiyolojik analizlerini yapan Şahan vd’nin (1998) 

mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre 5x105-52,5x107 adet/g toplam bakteri, 2x105-

56x107 adet/g maya-küf, 2x103-200x106 adet/g koli olarak bulunmuştur. Örneklerin 

hiçbirinden Salmonella izole edilmemiş ve örneklerin üçünün 1,1x104-6,4x104 adet/g S. 

aures ile 27’sinin 1,5-140 adet/g E. coli ile bulaşık olduğu görülmüştür. 

 

Özer vd (1999a) pastörizasyon ve haşlama işlemlerinin  geleneksel Urfa peynirlerinin 

mikrobiyolojik nitelikleri üzerine etkilerini araştırmak üzere yaptıkları çalışmalarda çiğ 

sütten üretilen peynirde (Örnek A) toplam bakteri ve toplam maya-küf içeriği en yüksek 

bulunurken bu örneği sırasıyla pastörize sütten üretilen peynir (Örnek C), çiğ sütten 

üretilen ve haşlanan peynir (Örnek B) ve pastörize sütten üretilen ve haşlanan peynir 

(Örnek D) örnekleri izlemiştir. Deneme örneklerinin toplam bakteri sayıları 

depolamanın 1. ve 90. gününde sırasıyla 61,3x108-13,3x107 kob/g (koloni oluşturan 

birim/gram) (Örnek A), 17x106-37x103 kob/g (Örnek B), 70x105-22,5x104 kob/g 

(Örnek C) ve 24,8x104-12x103 kob/g (Örnek D) olarak bulunmuştur. Deneme 

örneklerinin toplam maya-küf sayıları ise sırasıyla 90x107-45x105 kob/g peynir (Örnek 

A), 56,5x104-13x103 kob/g peynir (Örnek B), 22x1010-22x103 kob/g peynir (Örnek C) 
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ve 9,5x103 kob/g peynir (Örnek D) olduğu gözlenmiştir. Depolamanın 15. gününden 

itibaren maya-küf ile karşılaşılmamıştır. 

 

İnek ve koyun sütünden geleneksel yöntemle üretilen Urfa peynirlerinin bazı kalite 

özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma yapan Özer vd. (1999b) depolama 

süresi boyunca deneme örneklerinin koloni oluşturan toplam bakteri sayılarında bir 

miktar azalma tespit etmişlerdir. Koyun ve inek peynirlerinin başlangıç toplam bakteri 

sayılarının sırasıyla 34,6x108 ve 61,3x108 kob/g iken bu değerlerin 90. gün sonunda 

10,8x107 ve 13,3x107 kob/g düzeyine düştüğünü belirtmişlerdir. Benzer şekilde toplam 

maya ve küf sayılarında koyun ve inek peynirlerinde sırasıyla depolama süresince 

13,5x107 ve 90,0x107 kob/g düzeyinden 60,0x105 ve 45,0x105 kob/g düzeyine bir 

azalma saptamışlardır. 

 

Kahramanmaraş-Elbistan bölgesinde üretilen Kelle peynirinin bileşimi, teknik ve 

hijyenik özellikleri üzerine yapılan bir araştırmada; toplam bakteri 4,59x104 adet/g, 

maya-küf 2,91x102 adet/g ve koliform mikroorganizma sayısı ise 6,4x10 adet/g olarak 

belirlenmiştir (Altun ve Akyüz 1998). 

 

Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde mahalli olarak yapılan Örgü peynirinin 

mikrobiyolojik özelliklerini belirlemek amacıyla farklı üretim yerlerinden alınan 16 adet 

Örgü peyniri örneği Özdemir vd. (1998) tarafından incelenmiştir. Örneklerin ortalama 

toplam aerobik mezofilik bakteri 1,0x107 cfu/g (coloni formation unit/gram), laktik asit 

bakteri 1,7x106 cfu/g, spor oluşturan bakteri 1,8x10 cfu/g, koliform grubu bakteri 

3,7x102 cfu/g, Staphylococcus aureus 2,2x10 cfu/g ve maya-küf 1,0x105 cfu/g olarak 

saptamışlardır. Örneklerin dördünde spor oluşturan bakteri, altısında koliform grubu 

bakteri ve onunda S. aureus 10 cfu/g’dan az olduğunu bulmuşlardır. 

 

Örgü peynirinin bazı mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla Akyüz vd 

(1998) yaptıkları araştırmada 20 adet Örgü peyniri incelemişlerdir. Mikrobiyolojik 

analiz sonuçlarına göre; ortalama olarak toplam canlı bakteri sayısı 6,218 log/g, 

koliform grubu bakteri 1,977 log/g ve maya-küf de 5,238 log/g olarak bulunmuştur. 
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Yaygın (1983) ihraç edilecek peynirlerde mikrobiyolojik kaliteyi belirlemek amacıyla 

incelediği 9 adet Beyaz peynir örneğinin yedisinde 19x104-24x104 adet/g koliform 

mikroorganizma, üç örnekte ise 40-60x103 adet/g E. coli bulunduğunu tespit etmiştir. 

Bu sonuçlar dokuz örneğin hiçbirisinin ihraç edilecek kalitede olmadığını göstermiştir. 

 

Ankara’da tüketime sunulan Beyaz peynirlerin kalitesini inceleyen Kaptan ve 

Büyükkılıç (1983) toplam 72 adet Beyaz peynir örneğinin % 8,82’sinde koliform 

mikroorganizmaların olmadığını ve geriye kalan örneklerde ise ortalama 23-11x107 

adet/g bulunduğunu saptamışlardır. Örneklerin çoğunda E. coli’ye rastlanmıştır. İmalat 

ve satış koşullarının hijyenik kurallara uygun olmamasından bu denli yüksek değerler 

elde edildiğini bildirmişlerdir. 

 

Sert ve Kıvanç (1985), Erzurum piyasasında taze olarak tüketime sunulan Beyaz 

peynirlerin hijyenik kalitelerini incelemişler ve piyasadan aldıkları 30 adet Beyaz peynir 

örneklerinde ortalama 9,3x107-9,5x109 adet/g toplam bakteri, 36-2,8x106 adet/g 

koliform ve 1x104-1,8x107 adet/g maya ve küf tespit etmişlerdir (Şimşek 1989). 

 

İthal ve yerli Beyaz peynirlerin mikrobiyolojik özellikleri üzerinde araştırmalar yapan 

Akyüz ve Şimşek (1986) biri yerli, beş tanesi yabancı firmalara ait olan Beyaz peynir 

çeşitlerinden, altışar adet olmak üzere toplam 36 peynir örneğini incelemişlerdir. 

Mikrobiyolojik analizler sonucunda yerli çeşidin, toplam mikroorganizma, maya ve küf 

sayılarının ithal çeşitlerden önemli sayılacak düzeyde yüksek olduğunu; yerli çeşidin 

altı örneğinden, dördünde koliform organizma ve E. coli’ye rastlanmasına karşılık ithal 

peynirlere ait 30 örnekten sadece bir tanesinde koliform organizma bulunduğunu 

belirlemişlerdir. 

 

Ankara ve yöresinde tüketime sunulan salamura Beyaz peynirlerin mikrobiyel 

niteliklerini araştıran Yalçın (1987) toplam 50 adet salamura Beyaz peynirde ortalama 

2,7x108 adet/g toplam bakteri, 3,1x106 adet/g koliform, 4,3x108 adet/g laktik streptokok, 

9,5x107 adet/g fekal streptokok ve 1,7x108 adet/g laktobasillus saptamıştır. 
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Gündüz ve Dağlıoğlu (1989), Tekirdağ ilinde tüketime sunulan Beyaz peynirlerin 

mikrobiyolojik özelliklerini incelemişler ve toplam 25 adet örnekte 3,3x108 adet/g 

toplam bakteri, 30,3x105 adet/g, koliform, 5,0x106 adet/g proteolitik ve 71,0x102 adet/g 

psikrofil mikroorganizma tespit etmişlerdir. 

 

Keçi sütünden çiğ olarak imal edilmiş Beyaz peynirler üzerinde yapılan bir çalışmada; 

90 günlük olgunlaşma periyodu boyunca mikrobiyel değişim incelenmiştir. Araştırılan 

mikroorganizma grupları olgunlaşmanın 75. gününe kadar artma ve 90. gününde düşme 

yönünde bir değişim göstermiştir. 15. ve 90. günlerde elde edilen sonuçlar sırasıyla, 

toplam aerobik bakteri 8,61-6,95 log/g, koliform 5,95-1,96 log/g stafilokok 5,36-2,35 

log/g, laktik asit bakteri 8,20-6,65 log/g, maya 2,22-3,98 log/g, psikrotrofik 

mikroorganizma 7,66-6,96 log/g, proteolitik mikroorganizma 7,45-6,59 log/g ve 

lipolitik mikroorganizma 7,46-5,97 log/g’dır (Coşkun 1995). 

 

Bursa il merkezinde tüketime sunulan Beyaz peynirlerin mikrobiyolojik nitelikleri 

üzerine araştırma yapan Kurdal ve Gürtunca (1996)’nın elde ettikleri sonuçlarda, tüm 

peynir örneklerinde toplam mikroorganizma ve koliform sayıları yüksek bulunmuştur. 

Toplam 40 adet peynirin % 30’unda E. coli’ye rastlanmıştır. 

 

Çelik vd (1998), Diyarbakır yöresinde tüketime sunulan salamura Beyaz peynir 

örneklerinin ortalama toplam aerobik mezofilik bakteri, laktik asit, koliform, S. aureus 

ve maya-küf sayılarını sırasıyla 8,9x107, 8,4x105, 2,4x103, 1,1x10 kob/g olarak 

belirlemişlerdir. Örneklerin üçünde koliform grubu bakteri ve onüçünde S. aureus sayısı 

10 kob/g’dan az olarak bulmuşlardır. 

 

Salamura Beyaz peynirlerde rastlanan acı tat ve kokuşmaya, ayrıca gaz oluşturma 

yetenekleri ile gözenekli yapı oluşumuna neden olan mayaların tanımlanması üzerine 

bir araştırma yapan Öztürk ve Şahin (2000) Tekirdağ ve Bursa piyasasından topladıkları 

52 adet salamura Beyaz peynirlerde mayaların yaygın bulaşma etkeni olduklarını 

belirlemişlerdir. 
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2.2. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler 

 

Urfa peynirinin bileşimi üzerinde araştırmalar yapan Çağlar vd (1996b) bazı fiziksel ve 

kimyasal analiz sonuçlarını ortalama olarak şu şekilde bulmuşlardır: Kurumadde % 

46,48, yağ % 22,83, yağsız kurumadde % 24,35, kurumaddede yağ % 47,46, protein % 

16,78, kül % 5,09, tuz % 4,01, kurumaddede tuz % 8,50, olgunlaşma derecesi % 6,90 ve 

laktik asit cinsinden asitliği % 0,73 dür. 

 

Başka bir çalışmada pastörizasyon ve haşlama işlemlerinin geleneksel Urfa 

peynirlerinin kimyasal nitelikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Çiğ sütten üretilen Urfa 

peynirinin 90 gün depolanmasından sonra kurumadde  % 43,70, yağ % 18,25, 

kurumaddede yağ % 41,76, titrasyon asitliği 31,0 0SH (Soxhelet Henkel), kurumaddede 

tuz % 24,97, kül % 10,92, toplam azot % 2,20, protein % 14,04, protein olmayan azot 

0,386 g/100g peynir, suda çözünen azot 0,474 g/100g peynir ve olgunlaşma katsayısı % 

21,54 bulunmuştur. Çiğ sütten üretilen ve haşlama işlemi uygulanan Urfa peynirinin 90 

gün depolanmasından sonra kurumadde % 49,26, yağ % 22,50, kurumaddede yağ % 

45,67, titrasyon asitliği 23,58 0SH, kurumaddede tuz % 20,78, kül % 11,15, toplam azot 

% 2,30, protein % 14,67, protein olmayan azot 0,253 g/100g peynir, suda çözünen azot 

0,335 g/100g peynir ve olgunlaşma katsayısı % 14,57 olarak belirlenmiştir. Pastörize 

sütten üretilen peynirde kurumadde % 38,89, yağ % 17,00, kurumaddede yağ % 43,71, 

titrasyon asitliği 32,00 0SH, kurumaddede tuz % 26,84, kül % 11,07, toplam azot % 

1,77, protein % 11,29, protein olmayan azot 0,305 g/100g peynir, suda çözünen azot 

0,431 g/100g peynir ve olgunlaşma katsayısı 24,35 olduğu tespit edilmiştir. Pastörize 

sütten üretilen ve haşlama uygulanan peynirlerin kurumadde % 48,77, yağ % 21,43, 

kurumaddede yağ % 43,94, titrasyon asitliği 25,14 0SH, kurumadde de tuz % 20,29, kül 

% 11,22, toplam azot % 2,29, protein % 14,61, protein olmayan azot 0,244 g/100g 

peynir, suda çözünen azot 0,322 g/100g peynir ve olgunlaşma katsayısı % 14,06 

bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre; tüm örneklerde depolama süresince toplam 

azot içerikleri azalırken suda çözünen ve protein olmayan azot içerikleri ile olgunlaşma 

katsayısı ve tuz konsantrasyonlarında belirgin artışlar meydana geldiğini saptamışlardır 

(Özer vd 1999a). 
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Özer vd. (1999b) çiğ inek ve koyun sütlerinden geleneksel yöntemle üretilen Urfa 

peynirlerinin bileşim özellikleri ile olgunlaşma düzeylerini belirlemişlerdir. Buna göre 

koyun peyniri daha yüksek kurumadde, yağ, kurumaddede yağ ve toplam azot 

değerlerine sahip olurken örnekler arasında titrasyon asitliği, pH ve tuz bakımından 

farklılık bulunmamıştır. Koyun peynirinde kurumadde içeriği depolama sırasında 

azalırken inek peynirinde önemli bir değişiklik gözlenmemiştir. Tuz geçişinin 

depolamanın ilk 15 gününde hızlı  ve daha sonra azalan bir hızla devam ettiğini 

bildirmişlerdir. 

 

Atasoy (1999), Şanlıurfa ilinde satışa sunulan  Urfa peynirlerinin kimyasal özellikleri ve 

proteoliz düzeylerinin belirlenmesi üzerine yaptığı bir çalışmada toplam kurumadde, 

protein, kurumaddede yağ, kurumaddede tuz, pH, titrasyon asitliği, toplam azot, suda 

eriyen azot, olgunluk derecesi ve protein olmayan azot değerlerini sırasıyla % 36,47-

63,34, % 9,06-28,70, % 35,92-72,40, % 6,94-31,08, % 3,98-6,90 % 0,18-1,28, % 1,42-

4,51, % 0,13-0,54, % 2,57-26,30 ve % 0,04-0,33 aralıklarında değişim gösterdiğini 

saptamıştır.  

 

Kahramanmaraş-Elbistan bölgesinde üretilen Kelle peynirinin bileşimi üzerine yapılan 

araştırma sonuçlarına göre ortalama kurumadde % 67,50, su % 32,50, yağ % 32,20, 

yağsız kurumadde % 35,299, kurumaddede yağ % 47,78, kül % 11,77, tuz % 7,96, saf 

kül % 3,81, asitlik % 0,81 La, protein % 21,56 ve olgunluk derecesi % 2,22’dir (Altun 

ve Akyüz 1998). 

 

Bir başka araştırmada, geleneksel peynir çeşitlerimizden başta Kahramanmaraş ve 

Şanlıurfa olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaygın olarak üretilen 34 adet 

Sıkma peynirinin ortalama kurumadde miktarı % 53,00, kurumaddede yağ oranı % 

43,87, protein oranı % 20,25, suda eriyebilir azot oranı % 3,28, kurumaddede tuz 

miktarı % 6,12, titrasyon asitliği % 1,71 La, olgunluk derecesi % 17,05 olarak 

belirlenmiştir (Çağlar vd 1998). 

 

Özdemir vd (1998) Diyarbakır’ın Karacadağ yöresinde mahalli olarak yapılan Örgü 

peynirinin kimyasal özelliklerini araştırmışlardır. Farklı üretim yerlerinden alınan 16 
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adet peynir örneklerinin ortalama kurumadde % 44,84, yağ % 14,72, kurumaddede yağ 

% 32,23, protein % 21,69, suda eriyen azot % 0,63, olgunlaşma derecesi % 3,09, kül % 

7,43, tuz % 6,02, kurumaddede tuz % 13,68 ve asitlik 22,86 0SH olarak bulmuşlardır. 

 

Örgü peyniri üzerine çalışan Akyüz vd (1998) Diyarbakır ve çevresinde üretilen ve 

ambalajsız olarak satışa sunulan  20 adet örneği incelemişlerdir. Kimyasal analiz 

sonuçlarına göre, ortalama kurumadde % 42,70, yağ % 17,35, yağsız kurumadde % 

25,35, kurumaddede yağ % 40,47, protein % 15,83, kül % 8,01, tuz % 6,03, 

kurumaddede tuz % 14,27 ve asitlik % 0,80 La olarak belirlemişlerdir. 

 

İthal ve yerli Beyaz peynirlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini karşılaştıran Akyüz ve 

Şimşek (1986) ortalama kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, tuz ve kül değeri arasında 

önemli farklılıklar belirlemişlerdir. Yerli peynirlerin kurumadde ve yağ değerlerinin 

ithal peynirlere oranla daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

 

Ankara ve yöresinde tüketime sunulan 50 adet salamura Beyaz peynir örneği üzerinde 

çalışan Yalçın (1987), kurumadde, yağ, kurumaddede yağ, tuz, kurumaddede tuz, 

asitlik, pH, toplam protein, suda çözünen azot ve olgunlaşma katsayılarını sırasıyla % 

38,66, % 15,19, % 38,58, % 4,79, % 12,57, % 1,08, 5,05 % 16,12, % 4,38 ve % 27,83 

olarak saptamıştır. İncelenen peynirlerin kimyasal yönden % 84’ünün Beyaz peynir 

standardına uygunluk göstermediğini açıklamıştır. 

 

Tekirdağ ve yöresinde Beyaz peynirlerden 25 örnek alarak bazı özelliklerini inceleyen 

Gündüz ve Dağlıoğlu (1989), örneklerde ortalama kurumadde oranını % 41,12, yağı % 

17,83, kurumaddede yağı % 52,94, tuzu % 3,72, kurumaddede tuzu % 9,10, külü % 4,79 

titrasyon asitliğini % 1,95, pH’yı 5,05 ve proteini % 16,36 olarak bulmuşlardır. 

 

Ankara’da tüketime sunulan 40 adet Beyaz peynir örneğinin proteoliz düzeyleri ve 

bileşimlerini inceleyen Şimşek (1995) peynirlerde ortalama kurumadde, yağ, 

kurumaddede yağ, tuz, kurumaddede tuz, titrasyon asitliği, pH, toplam azotlu madde, 

suda çözünen azotlu madde, protein olmayan azotlu madde, fosfotungustik asitle 

çözünen azotlu madde, proteoz-pepton azotu ve olgunlaşma katsayısını sırasıyla % 
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41,30, % 19,89, % 47,10, % 3,67, % 9,00, % 1,26, 4,36, % 2,347, % 0,490, % 0,285, % 

0,111, % 0,205 ve % 20,74 olarak tespit etmiştir. 

 

Diyarbakır yöresinde tüketime sunulan salamura Beyaz peynirlerden 16 adet örnek 

alarak fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen Çelik vd (1998), ortalama 

kurumaddeyi % 39,49, yağı % 14,56, kurumaddede yağı  % 36,91, proteini % 17,06, 

suda eriyen azotu % 1,02, olgunlaşma derecesini % 6,94, külü % 6,42, tuzu % 5,32, 

kurumaddede tuzu % 12,68, titrasyon asitliğini % 0,85 ve pH’yı 5.74 olarak 

bulmuşlardır. 

 

2.3. Duyusal Özellikler 

 

Duyusal değerlendirme gıda maddelerinin görme koklama ve tatma duyularının 

özellikleri ile ilgili tepkilerini ölçen, analiz eden ve açıklayan bir disiplin olarak 

tanımlanabilir (Akbulut ve Kınık 1994). Bir gıdanın tüketici tarafından ilk izlenimi 

görünüş ile ilgili olan renk, parlaklık, şekil, büyüklük gibi görsel özellikler 

oluşturmakta, gıdanın yenilerek tüketilmesi sırasında ise lezzet özellikleri 

değerlendirilmektedir (Altuğ ve Elmacı 1998). 

 

Şanlıurfa’da satışa sunulan Urfa peynirleri genellikle 5-7 cm çapında, çok muntazam 

olmayan yuvarlak şekillidir. Peynirlerin dış yüzeyleri telemenin süzüldüğü materyale 

bağlı olarak genellikle düzgün, pürüzsüz veya tülbent ile süzülenlerde hafif pürüzlüdür. 

Peynirlerin rengi parlak beyaz, beyazımsıdır (Akın ve Şahan 1998).  

 

İnek ve koyun sütlerinden geleneksel yöntemle üretilen Urfa peynirleri üzerinde 

araştırma yapan Özer vd (1999b), duyusal değerlendirmeler sonucunda tat-aroma, yapı-

tekstür ve renk-koku özellikleri bakımından koyun peynirinin daha yüksek değere sahip 

olduğunu bildirmişlerdir. Koyun ve inek peynirlerinin ortalama tat-aroma, yapı-tekstür 

ve renk-koku değerlerini sırasıyla 8,57-6,39 (10 tam puan üzerinden), 3,48-3,14 (5 tam 

puan üzerinden) ve 4,32-3,84 (5 tam puan üzerinden) olarak tespit etmişlerdir. 

Panelistlerin % 21’i koyun peynirini sert ve kırılgan olarak değerlendirirken % 57’si 
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inek peynirinde kirli sarı rengin varlığını, % 50’si hamurumsu bir yapının oluştuğunu ve 

% 29’u özgün olmayan tat-aroma gelişiminin varlığını eleştirmişlerdir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

Daha çok Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretildiğinden ve satış noktalarının daha 

sınırlı olmasından dolayı araştırma materyali olan Urfa peynir örnekleri Ankara’daki 

bazı büyük market ve semt pazarlarından temin edilmiştir.  

 

2000 yılının Ekim-Kasım-Aralık döneminde Ankara piyasasındaki satış noktalarından 5 

ayrı zamanda toplam 30 adet olmak üzere Urfa peynir örnekleri toplanmıştır. 

Araştırmada mikrobiyolojik analizler de yer aldığından örnekler en kısa süre içinde ve 

mikroorganizma sayısını artıracak veya azaltacak koşullardan mümkün olduğunca 

arındırılmış olarak steril cam kavanozlar içinde laboratuvara getirilmiştir (Anonymous 

1977, Gürgün ve Halkman 1988, AOAC 1990). Aynı gün analize alınmışlardır. İlk 

olarak örneklere mikrobiyolojik analizler uygulanmış, daha sonra duyusal ve kimyasal 

analizler gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler paralel olarak yürütülmüştür. Analiz 

süresince örnekler buzdolabı koşullarında (4 ○C’ de) muhafaza edilmiştir. 

 

3.2. Yöntem 

 

3.2.1. Örneklerin alınması ve analize hazırlanması 

 

IDF (International Dairy Fedaration)(1980)’ye göre örnek alımı gerçekleştirilmiştir ve 

piyasadan temin edilen peynir örnekleri Amerikan Resmi Analitik Kimyacılar Birliği 

(Association of Offical Analytical Chemist; AOAC 1990)’inde belirtilen yöntemle 

analize hazır hale getirilmiştir. 
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3.2.2. Uygulanan analizler 

 

3.2.2.1. Mikrobiyolojik analizler 

 

10 g peynir örneği aseptik koşullar altında 90 ml steril ¼ ringer çözeltisi (Merck) ile 

manyetik karıştırıcıda en yüksek devirde 2 dakika süre ile homojen hale getirilmiştir.10-

1 olan bu dilüsyondan  yine 9 ml ¼ ringer çözeltisi bulunan tüplere 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 

10-6, 10-7 ve 10-8 dilüsyonlar standart şekilde hazırlanmıştır (Anonymous 1989a). 

Ekimler ve inkübasyon koşulları aşağıda verilmiştir: 

 

a. Toplam aerobik mezofil bakteri (TAMB): Standart yayma plak yöntemi ile Plate 

count agar (Merck) besiyerine 10-1-10-6 aralığındaki tüm dilüsyonlardan ekim 

yapılmış, 28±2 °C’ da 48 saat inkübasyon sonrasında petri kutularında oluşan 

kolonilerden 15-300 arasında olanlar sayılmış ve standart formül ile peynirlerin 

gramında koloni oluşturan birim hesaplanmıştır (Anonymous 1996a) 

 

b. Toplam maya ve küf: Standart yayma plak yöntemi ile Potato dextrose agar 

(Merck) besiyerine 10-1-10-6 aralığındaki tüm dilüsyonlardan ekim yapılmış, 28±2 

°C’da 96 saat inkübasyon sonrasında petri kutularında oluşan kolonilerden 15-300 

arasında olanlar sayılmış ve standart formül ile peynirlerin gramında koloni 

oluşturan birim hesaplanmıştır (Anonymous 1996b). 

 

c. Staphylococcus aureus: Standart yayma plak yöntemi ile Baird-Parker agar 

(Merck) besiyerine 10-1-10-3 aralığındaki tüm dilüsyonlardan ekim yapılmış, 37±1 

°C’da 24 saat inkübasyon sonrasında petri kutularında oluşan siyah renkli ve opak 

hale oluşturan kolonilerden 15-300 arasında olanlar sayılmış ve standart formül ile 

peynirlerin gramında koloni oluşturan birim hesaplanmıştır (Anonymous 1989b). 

 

d. Koliform grup bakteri ve Escherichia coli: 10-1-10-8 aralığındaki tüm 

dilüsyonlardan standart en muhtemel sayı yöntemi ile 3’er adet Fluorocult lauryl 

sulphate tryptose broth (Merck) besiyerine ekim yapılmış, 37±1 °C’da 24 saat 

inkübasyon sonunda Durham tüplerinde gaz oluşumu görülen tüpler koliform grup 
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bakteri, bunlardan 366 nm dalga boyunda UV el lambası (Merck) ile floresan ışıma 

oluşturanlar E. coli olarak değerlendirilmiştir. Pozitif sonuç veren tüplerin 

bulunduğu serilerden ardışık üç dilüsyon kuralına uygun olarak seçilmiş ve standart 

EMS tablosu kullanılarak peynirlerdeki koliform grup bakteriler ve E. coli sayısı 

EMS/g olarak belirlenmiştir (Anonymous 1996c, Anonymous 1996d, Anonymous 

1998b).  

 

 

3.2.2.2. Kimyasal analizler 

 

a. Titrasyon asitliği: TS 591’e göre belirlenmiştir (Anonymous 1995). 

 

b. pH: Birleşik elektrotlu dijital pH-metre ile tespit edilmiştir. 

 

c. Kurumadde: Gravimetrik yöntemle saptanmıştır (Anonymous 1987). 

 

d. Yağ: Van-Gulik bütirometresi kullanılarak Gerber yöntemi ile belirlenmiştir 

(Anonymous 1978). 

 

e. Saf kül: Yöney (1973)’e göre saptanmıştır. 

 

f. Tuz: TS 591’e göre tespit edilmiştir (Anonymous 1989c). 

 

g. Toplam azot: 0,5 M trisodyum sitrat (pH 7,0) çözeltisinde eritilen peynir örneğinde 

mikrokjeldahl yöntemi ile belirlenmiştir (Gripon vd 1975). 

 

h. Suda eriyen azot (WSN): 0,5 M trisodyum sitrat (pH 7,0) çözeltisinde eritilen 

peynir örneğinin pH’sı hidroklorik asit (HCl) ile 4,40’a ayarlanmış, kazein 

pıhtılaştıktan sonra filtre edilmiş ve filtratta mikrokjeldahl düzeneği ile azot tayini 

yapılmıştır (Gripon vd 1975). 
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i. Olgunlaşma katsayısı (WSN/TN): Bu değer, suda eriyen azotun (WSN) toplam 

azot (TN) içindeki yüzde miktarı olarak aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

 

Olgunlaşma katsayısı = (WSN/TN)x100 

     

j. Protein olmayan azot (NPN): Peynirin  suda  eriyen azotunu oluşturan çözeltisinin                                   

      % 60’ lık   triklor   asetik   asit  (TCA)   ile  pıhtılaşmayan   kısmı   filtre   edilerek  

      mikrokjeldahl düzeneği ile azot tayini yapılmıştır (Gripon vd 1975). 

 

3.2.2.3. Duyusal değerlendirme 

 

Urfa peynirinin duyusal niteliklerinin belirlenmesinde kullanılan herhangi bir puanlama 

cetveli bulunmamaktadır. Bu sebeple örneklerin duyusal niteliklerinin belirlenmesinde  

özellikle taze Beyaz peyniri andırmasından TS 591 nolu Beyaz peynir standardında yer 

alan puanlama cetveli kullanılmıştır (Anonymous 1995). Değerlendirme, araştırmanın 

yapıldığı bölümde altı kişilik panelist bir grup tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2.3. İstatistiksel değerlendirme 

 

Örneklerin belirli özellikleri arasında ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla 

yapılan korelasyon hesaplamalarında Minitab for Windows (Ver. 10.5) istatistik paket 

programından yararlanılmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI ve TARTIŞMA 

4.1. Urfa Peynirlerine İlişkin Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

Süt ürünleri içerisinde önemli bir yeri olan peynirin yapımında kullanılan süte sağım, 

taşıma ve işleme sırasında çok farklı kaynaklardan çeşitli mikroorganizmalar 

bulaşmaktadır. Bu mikroorganizmalardan bazıları saprofit olup kötü tat ve aromaya 

sebep olurlar. Bunlar peynirde bulunan karbonhidrat, yağ ve protein gibi besin 

kaynaklarını kullanarak kendilerine özgü metabolik yolları izlemek suretiyle acılaşma, 

kokuşma ve ekşime gibi bozulmalar meydana getirirler. Peynirlerde bulunan bazı 

mikroorganizmalar da patojen olup peynirin tüketilmesiyle insan sağlığını tehdit edici 

etkilere sebep olurlar. Patojen mikroorganizmalar tifo, paratifo, tüberküloz, bruselloz ve 

kızıl gibi birçok hastalıklar ile zehirlenmelere sebep olabilirler. Bu hastalık ve 

zehirlenmeleri yapan mikroorganizmaların büyük kısmı pastörizasyonla yok edilir. Asıl 

problem çiğ sütten yapılmış peynirler ve sonradan bulaşma ile ilgilidir (Tunail ve 

Köşker 1989, Şimşek ve Arıcı 1991, Dığrak ve Özçelik 1996). 

Bu sebeple Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinde toplam aerobik 

mezofil bakteri, toplam maya-küf, koliform bakteri, E. coli ve S. aureus sayıları bu 

tezde belirlenmiştir. Çizelge 4.1’de piyasadan temin edilen toplam 30 adet Urfa peyniri 

örneğindeki mikrobiyolojik analiz sonuçları en az, en çok ve standart hataları ile birlikte 

ortalama değerler sunulmuştur. <100 ve <3 ile ifade edilen rakamlar ortalamaya sıfır 

olarak alınmıştır. 
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Çizelge 4.1. Urfa peynirinin mikrobiyolojik analiz sonuçları. 

 

Örnek no TAMB1 Maya-Küf1 Koliform2 E. coli
2
 S.aureus

1 

1 3,7x108 6,5x103 2,4x107 4,6x104 <100 

2 4,1x107 2,1x107 2,8x103 <3 <100 

3 1,4x107 2,0x108 9,0x105 9,0x105 <100 

4 9,9x107 2,0x106 9,3x105 9,3x105 1,7x103 

5 1,6x1010 2,0x104 1,5x107 <3 1,2x103 

6 7,6x106 7,5x103 9,3x102 9,3x102 <100 

7 3,9x106 7,5x104 <3 <3 <100 

8 5,5x108 6,5x104 1,1x107 2,0x105 <100 

9 4,3x107 3,5x104 2,4x104 2,4x104 2,8x104 

10 4,2x108 2,6x103 4,6x103 <3        <100 

11 1,1x108 2,4x106 2,1x107 2,7x107 <100 

12 3,5x106 1,0x104 9,0x10 <3 <100 

13 1,2x108 2,5x103 4,0x105 1,1x105 3,0x103 

14 8,7x108 4,0x107 1,1x105 1,5x103 <100 

15 7,7x107 1,1x107 9,3x103 4,3x103 3,0x103 

16 4,8x107 1,1x107 2,3x106 2,3x106 <100 

17 2,1x107 4,5x102 <3 <3 <100 

18 2,4x107 2,8x106 <3 <3 <100 

19 1,1x107 3,5x106 <3 <3 <100 

20 1,7x107 1,5x106 1,1x104 9,3x102 <100 

21 1,4x106 <100 <3 <3 <100 

22 4,9x105 <100 <3 <3 <100 

23 6,2x106 3,1x106 4,6x104 <3 1,0x103 

24 4,7x106 7,9x106 9,0x10 9,0x10 <100 

25 1,5x108 4,4x106 1,5x106 1,5x106 <100 

26 1,2x1010 <100 2,4x107 4,6x103 <100 

27 1,6x106 1,1x104 9,3x102 9,3x102 <100 

28 8,8x107 8,1x106 4,6x104 4,6x104 4,0x103 

29 1,6x108 <100 4,6x106 9,3x102 <100 

30 1,7x107 <100 <3 <3 <100 

En az 4,9x105 <100 <3 <3 <100 

En çok 1,6x1010 2,0x108 2,4x107 2,7x107 2,8x104 

Ortalama 1,0x109±6,5x108 1,0x107±6,7x106 3,5x106±1,3x106 1,1x106±8,9x105 1,3x103±9,3x102 

1: kob/g; 2: EMS/g 
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Urfa peynirlerinde TAMB değeri 4,9x105- 1,6x1010 kob/g arasında değişmiş ve 

ortalama 1,0x109±6,5x108 kob/g olarak belirlenmiştir. Toplam aerobik mezofil bakteri 

sayısı gıdalarda mikrobiyolojik kalitenin belirlenmesinde indikatör olarak yaygın 

şekilde başvurulan kriterdir (Doğan ve Tükel 2001). Beyaz peynir standardında TAMB 

için bir sınırlama olmamasına rağmen tespit edilen bu değerler oldukça yüksektir. 

Çünkü toplam aerobik mezofilik bakteri olarak değerlendirilen sayının içinde 

patojenlerinde bulunabileceği unutulmamalıdır (Doğan ve Tükel 2000). TAMB 

sayısında dikkati çeken bir husus ortalamaya ait standart sapmanın yüksekliğidir. Bu 

yükseklik peynirler arasında TAMB sayıları açısından çok büyük bir dağılım olduğunu 

göstermektedir. 

Maya ve küfler oldukça geniş pH aralığında (pH 2-9), depolama sıcaklığında (10-35 °C) 

ve su aktivitesinde (0,85 ve üzeri) üreyebilmektedirler. Aynı zamanda yüksek tuz (% 

10) ve şeker konsantrasyonlarında (%55-60) dahi kolaylıkla gelişebilmektedirler 

(Ayhan 2000). Bozulmaya yol açan maya ve küfler gıdalarda acı tat ve kötü koku, gaz 

oluşturma özellikleri sayesinde bazı gıdalarda istenmeyen gözenekli yapı oluşumu gibi 

birtakım bozukluklara neden olabilmektedirler. Bazı küf türleri ise bulaştıkları gıda 

maddesinde gelişerek salgıladıkları toksik metabolitler, mikotoksinler nedeniyle gıda 

maddesinin tüketilmesi durumunda ölümle sonuçlanan zehirlenmelere yol 

açabilmektedirler. Maya ve küfler pek çok gıda maddesi için sorun teşkil ederken, 

üründe bulunan maya küf sayısı, üretim teknolojisi gereği açık hava ile teması fazla olan 

gıdalar açısından önemli bir kalite kriteri olarak görülmektedir (Durlu-Özkaya ve 

Kuleaşan 2000). 

Araştırmada toplam maya-küf sayısı en düşük <100 kob/g, en yüksek 2,0x108 kob/g ve 

ortalama 1,0x107±6,7x106 kob/g şeklindedir. Urfa peynirine ait herhangi bir standart 

bulunmadığı için buna en yakın olarak kabul edilen Beyaz peynir standardında 

(Anonymous 1995) izin verilen maya-küf sayısının 100 kob/g olması incelenen 30 adet 

Urfa peynirinden 25' nin bu kriter açısından standart dışı olduğunu gösterir. 
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Koliform grubu bakteriler peynirlerde tat ve aromayı değiştirmeleri, laktozdan gaz 

oluşturarak erken şişmeye yol açmaları ve bazı türlerin patojen etki göstermeleri 

nedeniyle peynir teknolojisinde en zararlı grup olarak bilinmektedirler. Hızlı bir protein 

parçalanması (amonyak oluşumu) ve laktik asitin nötralizasyonu sonucu koliformlar 

hızla gelişebilirler (Ergüllü 1984, Ellner 2001). Koliform grubu mikroorganizmaların 

bulunması kötü sanitasyon koşullarının, yetersiz veya yanlış pastörizasyon 

uygulamalarının, pişirme ve pastörizasyon sonrası tekrar bulaşma olduğunun bir 

göstergesi olarak kabul edilmektedir (Çakır 2000). 

İncelenen peynir örneklerinin sadece 7 tanesinde (% 23,33) koliform grup bakteriye 

rastlanılmamıştır. Geri kalan 23 peynir örneği (% 76,66) ise çeşitli düzeylerde koliform 

grup bakteri içermektedir (Çizelge 4.1). 

E. coli gıda mikrobiyolojisi açısından lokal kirliliğin belirlenmesinde aranan bir 

bakteridir. Bağırsak kökenli olduğu için gıdalarda, içme ve kullanma sularında, deniz ve 

göllerde E. coli bulunmasına izin verilmez. E. coli insanlarda safra ve idrar yolu 

enfeksiyonları ve karaciğer apsesi oluşturur, nadiren septisemi yapar. E. coli' nin 

gıdalarda aranmasının nedeni patojenite göstermesinin yanı sıra, ve öncelikle bağırsak 

kökenli Salmonella, Shigella gibi diğer primer patojenlerin olabileceğinin de göstergesi, 

yani kirlilik indikatörü olmasıdır (Özbaş ve Temiz 1988, Tunail ve Köşker 1989, 

Halkman vd 1994). E. coli yumuşak, yarı sert ve taze peynirlerde bulunabilir. 

Olgunlaşma süresi boyunca sayısında azalma olsa da uzun süre canlı kalır (Çağlar vd 

1996). 

Peynir çeşitlerine ilişkin tüm  standartlarda 1g peynirde E. coli’ nin bulunması 

istenmemektedir. 30 adet peynirden sadece 11 adedi (% 36,66) bu kurala uyarken diğer 

19 adet (% 63,33) peynir çeşitli düzeylerde E. coli içerdikleri için standarda 

uymamaktadır. 

Stafilokoklar doğa koşullarına dayanıklı, doğada yaygın olarak bulunan 

organizmalardır. İnsan ve hayvanlarda birçok hastalığın etkeni olarak önem taşırlar 
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(Leleoğlu 1997).  Enterotoksin üreten Stafilokok türleri özellikle de S. aureus dünyada 

gıda kaynaklı hastalıklara neden olan bir bakteridir (Asperger 1994, Hahn 1996, 

Rodriguez vd 2000). S. aureus suşlarının gıdalarda gelişmeleri sırasında ürettikleri 

toksinler  gıda zehirlenmesine yol açabilirler (Demiret ve Karapınar 2000). 

Stafilokoklar özellikle düşük asitli peynirlerde bulunur ve sayısı olgunlaşma süresince 

azalmayabilir. Mikroorganizma pastörizasyonla ölse bile başlangıçta üretilen toksin 

sıcaklığa dayanıklı olup peynirde aylarca hatta yıllarca kalabilmektedir. Peynirde 

bulunan stafilokokların da olgunlaşma sırasında canlı kaldığı bildirilmektedir (Şimşek 

ve Arıcı 1994, Çağlar vd 1996)  

Yine tüm peynir standartlarında S. aureus bulunması istenmemektedir. Ancak 30 adet 

örnekten 7’sinde (% 23,23) çeşitli düzeylerde S. aureus bulunmuştur (Çizelge 4.1). 

Diğer 23 adet (% 76,66) peynir S. aureus bakımından temiz çıkmıştır. S. aureus ile gıda 

zehirlenmeleri belirli suşlar tarafından gıdada oluşturulan enterotoksinlerin alimenter 

yol ile alınması sonucu meydana geldiği için S. aureus’ un gıda ile alınmış olması 

mutlak gerekli değildir. Bu nedenle olay intoksikasyon olarak adlandırılır. Düşük 

seviyede S. aureus ile kontamine gıdalar başlangıçta tüketici sağlığı için risk 

oluşturmadığından salmonellada olduğunun tersine gıdanın türü dikkate alınmak 

koşuluyla düşük düzeyde S. aureus bulunması tolere edilebilir (Erol 1999).    

İncelenen 30 adet peynir örneğinin mikrobiyolojik kalitesinin bu denli kötü çıkması çiğ 

sütten ve mandıra düzeyinde üretilmesine, teknoloji gereği “parzın” adı verilen üçgen 

tülbentler içinde açıkta süzülmesine ve ayrıca ambalajsız olarak açıkta satışa 

sunulmasına bağlanabilir. 

Bu çalışmada elde edilen mikrobiyolojik bulgular daha önce yapılmış olan (Çağlar 

vd.1996b, Şahan vd.1998, Özer vd.1999a) çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Şahan 

vd. (1998) tarafından taze Urfa peynirlerinde E. coli miktarı 81,7 kob/g olarak 

bulunmuştur. Her ne kadar haşlama işlemi ile bu bakterilerin sayısında büyük oranda 
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azalma sağlansa dahi bunun mutlak bir pastörizasyon olmayacağı ve olgunlaşma 

süresince canlı kalanların sayısının artacağı unutulmamalıdır. 

TAMB, toplam maya-küf, koliform bakteriler ve E.coli, yüzde laktik asit, pH değeri ve 

% tuz arasındaki korelasyon katsayıları Çizelge 4.2’de verilmiştir. 

Çizelge 4.2. Mikroorganizma sayısı, asitlik ve tuz değerleri arasındaki korelasyon (r), 

n=30•.                                 

 TAMB Maya-Küf Koliform E.coli 
Maya-Küf 0,031    
Koliform    0,743**  0,183   
E. coli 0,327  0,354   0,737**  
Titrasyon asitliği (% La)  -0,530**    -0,228  -0,631**  -0,487** 
pH   0,489**  0,135   0,564**  0,376* 
Tuz    0,125 -0,050      0,249     0,267 

*: p<0.05; **: p<0.01 

•: Verilerin korelasyon katsayıları logaritmik dönüşüm yapıldıktan sonra hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.2’den de görüldüğü gibi TAMB sayısı ile koliform grup bakteri arasında 

r=0,743 (p<0,05) düzeyinde bir ilişki vardır. Diğer bir deyişle peynirlerde TAMB sayısı 

ne denli yüksek ise, buna paralel olarak koliform sayısı da yüksek olabilmektedir. Buna 

karşın TAMB sayısı ile toplam maya-küf ve E. coli arasında istatistiksel olarak önemli  

bir ilişki bulunamamıştır.  

Yüzde laktik asit ile koliform grup bakteri ve E. coli arasındaki korelasyon katsayısı 

sırasıyla r=-0,631, r=-0,487’dir. Negatif korelasyon p<0,01 düzeyinde önemlidir. Yani 

peynirde asitlik miktarının artması koliform ve E. coli  mikroorganizmalarının sayısını 

azaltmaktadır. Tuzun mikroorganizmalar üzerindeki inhibisyon etkisi bilinmekle birlikte 

tuz ile mikroorganizma grupları arasında göze çarpan istatistiki bir ilişki  yoktur. 
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4.2. Urfa  Peynirlerine  İlişkin  Fiziksel,  Kimyasal  ve  Duyusal  Analiz  Sonuçları  

Bu tezde, Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin mikrobiyolojik, 

kimyasal ve duyusal özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yöresel bir ürün olduğundan 

literatür taramasında Urfa peynirleri üzerinde sınırlı sayıda araştırmaya rastlanılmıştır. 

Ayrıca Urfa peynirine ilişkin henüz bir standart bulunmamaktadır. Bu yüzden  

araştırmada elde edilen analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde ve yorumlanmasında  

Beyaz  peynire benzerliğinden dolayı TSE’ nin Beyaz peynir standardından 

yararlanılmıştır. 

4.2.1. Titrasyon asitliği ve pH değerleri 

Peynirlerde meydana gelen asitlik gelişimi, pıhtılaşma ve süzme sırasında başlamakta, 

olgunlaşma sırasında da sürmektedir. Peynirdeki asitliğin büyük bir kısmı azotlu 

maddelerden (kazein, parakazein), az bir kısmı da olgunlaşma sırasında laktik asit ve 

proteolitik bakterilerin faaliyetleri sonucu laktoz ve azotlu maddelerin parçalanması ile 

meydana gelen asitlerden (laktik asit, asetik asit, formik asit gibi) ileri gelmektedir 

(Şimşek 1995, Akın ve Şahan 1998). 

Çizelge 4.3’te incelenen 30 adet Urfa peynirinin titrasyon asitliği ve pH değerlerinin en 

az, en çok ve standart hatalarıyla birlikte ortalama değerleri sunulmuştur. 
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Çizelge 4.3. Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin titrasyon asitliği (% 

laktik asit cinsinden) ve pH değerleri,  

Örnek no Titrasyon asitliği (% La) pH değeri 

1 0,75 5,90 

2 1,94 4,67 

3 0,92 5,65 

4 0,90 5,89 

5 1,05 5,73 

6 1,10 5,57 

7 1,72 5,21 

8 1,24 5,60 

9 1,06 5,87 

10 0,62 5,76 

11 1,44 4,94 

12 1,37 5,09 

13 1,30 5,75 

14 0,87 5,71 

15 1,29 5,53 

16 1,24 5,57 

17 1,53 4,88 

18 0,81 5,57 

19 1,70 5,19 

20 1,10 5,60 

21 2,31 4,58 

22 2,14 4,98 

23 0,86 5,74 

24 2,03 5,00 

25 1,39 5,37 

26 1,03 5,48 

27 1,20 5,45 

28 0,88 5,74 

29 0,81 5,89 

30 1,47 5,34 

En az 0,62 4,58 

En çok 2,31 5,90 

Ortalama 1,23±0,09 5,44±0,06 

 



 29

Çizelge 4.3. incelendiğinde Urfa peynirlerinde elde edilen titrasyon asitliği en düşük % 

0,62, en yüksek % 2,31 ve ortalama % 1,23±0,09 olduğu görülmektedir. Örneklerin 

titrasyon asitliklerinin bu kadar farklı olmasının, peynirlerin değişik şartlarda ve değişik 

sürelerde muhafaza edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca tespit edilen 

titrasyon asitliği değerlerinin bazı örneklerde yüksek çıkmasının nedeni, olgunlaşmanın 

ilerlemesi, içerdiği bakteri miktarı ve faaliyetlerine göre peynirlerde laktoz, yağ ve 

protein parçalanmaları sonucu asitliğin artmasıdır. 

Örneklere ait yüzde laktik asit değeri Atasoy (1999)’un bildirdiği değerlerle (% 0,18-

1,28) benzerlik gösterirken; Çağlar vd (1996) ve Özer vd (1999a)’nin bildirdiği 

değerlerden (% 0,73; % 0,697, 0,530, 0,720, 0,565) yüksektir.  

Beyaz peynir standardında (TSE 591) peynirdeki asitlik derecesi sınırlandırılmıştır. Bu 

sınırın % 3 laktik asidi geçmemesi gerektiği şeklindedir. Buna göre piyasadan toplanan 

30 adet Urfa peynirinin titrasyon asitliği yönünden hepsinin standarda uyduğu 

saptanmıştır. 

Peynirde bulunan maya, küf ve bakterilerin gelişimini pH değeri doğrudan 

etkilemektedir (Ayhan 2000). Ayrıca pH, peynirin olgunlaşması sırasında enzim 

aktiviteleri üzerine direkt olarak etkisi olması nedeniyle önemli bir faktördür (Erşen 

1995). Serbest ve aktif hidrojen iyonu ile dengede bulunan toplam maddeler süt ve 

ürünlerinde gerçek asitlik olarak bilinen pH değerini meydana getirirler. Bu maddeler 

bazik bileşikler, serbest nötral tampon maddeler, proteine bağlı asit ve bazik gruplar ile 

serbest organik asitler olabilirler (Akın ve Şahan 1998). 

Ankara piyasasında satılan Urfa peyniri örneklerinin pH değerleri 4,58-5,90 arasında 

değişmiş ve ortalama 5,44±0.06 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.3). Bu değerler Akın 

ve Şahan (1998) ve Atasoy (1999)’un (4,45-6,01-3,98-6,90) Urfa peynirlerinde 

belirlediği değerlerle benzerlik göstermektedir. 
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4.2.2. Kurumadde, yağ, kurumaddede yağ ve protein değerleri 

Peynirlerde su dışında kalan ve besleyici bileşenleri içeren kurumadde oranı 

yükseldikçe, peynirin besin değeri de artar. Kurumadde miktarı, peynirin yapılışı, 

çeşidi, olgunluk derecesi, işlendiği sütün niteliği vb. faktörlere bağlı olarak 

değişmektedir. 

Analizi yapılan 30 adet Urfa peynir örneklerine ait kurumadde, yağ, kurumaddede yağ 

ve protein değerleri Çizelge 4.4’de en az, en çok ve standart hatalarıyla birlikte ortalama 

değerler gösterilmektedir. 

Çizelge ’ye göre Urfa peynirlerinde kurumadde oranları % 41,72 ile % 65,45 arasında 

değişmiş ve ortalama % 48,33±0,90 olarak belirlenmiştir. 
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Çizelge 4.4.  Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirinin kurumadde, yağ, 

kurumaddede yağ ve protein değerleri, (%) 

Örnek no KM Yağ Yağ/KM Protein 

1 47,45 22,00 46,36 15,92 

2 45,65 27,50 60,24 14,97 

3 46,22 22,75 49,22 15,83 

4 49,18 23,50 47,78 15,69 

5 52,48 26,00 49,54 18,29 

6 46,34 25,50 55,02 12,23 

7 41,73 19,00 45,53 15,37 

8 52,04 27,75 53,32 18,74 

9 45,93 20,00 43,54 16,39 

10 51,21 26,25 51,26 16,30 

11 41,72 21,50 52,13 14,97 

12 52,52 25,45 48,45 19,42 

13 49,60 22,75 45,86 19,08 

14 48,93 25,00 51,09 17,29 

15 51,50 26,50 51,45 19,04 

16 49,67 22,50 45,29 19,31 

17 55,91 27,25 48,73 21,05 

18 52,18 23,00 44,08 22,64 

19 65,45 30,15 46,06 20,90 

20 43,34 20,00 46,14 18,79 

21 45,32 20,45 45,12 16,41 

22 53,82 25,50 47,38 20,45 

23 45,13 20,35 45,09 16,26 

24 48,85 20,40 41,76 19,40 

25 43,63 18,50 42,40 16,06 

26 45,07 17,00 37,71 17,34 

27 44,54 20,00 44,90 16,19 

28 43,72 20,00 45,74 15,85 

29 44,21 19,00 42,97 17,46 

30 46,65 23,50 50,37 18,43 

En az 41,72 17,00 37,71 12,23 

En çok 65,45 30,15 60,24 22,64 

Ortalama 48,33±0,90 22,96±0,60 47,48±0,81 17,53±0,40 
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Örneklerin sadece 1 tanesinde (% 3,33) kurumadde oranı % 65’in ve 8 tanesinde (% 

26,66) % 50’ nin üzerindedir. Geriye kalan örneklerde (% 70,00) kurumadde % 40’ın 

üzerinde bulunmuştur. Araştırma sonucunda belirlenen kurumadde oranı bazı 

araştırmacıların (Çağlar vd 1996b, Özer vd 1999b, Atasoy 1999) değerleri ile (% 45,48, 

% 43,80-42,70, % 50,09) benzerlik göstermiştir. Fakat Akın ve Şahan (1998)’ın 

buldukları değerden (% 36,52) yüksek çıkmıştır. Buna neden olarak işlenen sütün 

bileşimi, peynirin yapım tekniği, tuz oranı ve olgunlaşma süresini gösterebiliriz. 

Ülkemizde Beyaz peynirlerde bulunması gereken rutubet içeriğine sınırlama 

getirilmiştir ve bu değer % 60 olarak belirlenmiştir. İncelenen 30 adet Urfa peynirinin 

ortalama kurumadde oranının (% 48,33) standartta belirtilen değerden fazla olduğu ve 

tüm örneklerin standarda uyduğu tespit edilmiştir. 

Urfa peynirlerinde belirlenen özellikler arasındaki ilişkinin önemini saptamak amacıyla 

korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre istatistiksel değerlendirme sonuçları 

Çizelge 4.5’de verilmiştir. 
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Yapılan istatistik değerlendirmede kurumadde ile toplam azot değeri arasında 

korelasyon katsayısı r=0,677 olarak belirlenmiş ve bu korelasyon p<0,01 düzeyinde 

önemli bulunmuştur. Kurumaddenin yüksek olması ve bu peynirlerin belli bir 

olgunlaşma evresi geçirmelerinden dolayı elde edilen bulgu beklenen yöndedir. Yine 

kurumadde ile yağ oranı arasında p<0,01 düzeyinde pozitif bir ilişki belirlenmiştir. 

Peynir kurumaddesinin yarısına yakın kısmını oluşturan yağ; peynirin kalitesi, tadı, 

aroması ve besin değerine önemli ölçüde etki eder. Peynirin olgunlaşması sırasında 

meydana gelen aroma, yağın bileşenlerine parçalanmasıyla oluşmaktadır. Bunun için 

yağ ne kadar fazla olursa aroma oluşumu o nispetle artmaktadır. Bu sebeple yağsız 

sütlerden yapılan peynirlerin olgunlaşma sonunda arzu edilen tipik tat-aromayı 

vermedikleri saptanmıştır (Demirci 1991, Erşen 1995) 

Urfa peynir örneklerinin yağ oranları en az % 17,00, en çok % 30,15 ve ortalama % 

22,96±0,60 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.4). Peynirlerin yağ oranı bileşiminde yer 

alan rutubet miktarına bağımlı olarak değişiklik gösterdiğinden, yağın daha az değişken 

olan kurumadde içinde ifade edilmesi daha uygun olmaktadır. Bu yüzden peynirlerin 

kurumaddede yağ oranları da hesaplanmış ve bu değerler en az % 37,71, en çok % 

60,24 ve ortalama % 47,48±0,81 olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.4). 

Araştırmada elde edilen % yağ sonuçları Çağlar vd (1996) ile Atasoy (1999)’un 

buldukları değerlerle (% 22,83, % 23,16) benzerlik gösterirken; Akın ve Şahan (1998) 

ve Özer vd (1999b)’nin buldukları değerlerden (% 17,71, % 16,50-18,13) yüksek 

çıkmıştır. 

Beyaz peynir standardında tam yağlı peynirler için en az kurumaddede yağ oranının % 

45, yağlı peynirlerde % 30, yarım yağlı peynirlerde % 20 ve az yağlı (yavan) 

peynirlerde % 20’den az olması gerektiği açıklanmaktadır (Anonymous 1995). Buna 

göre piyasadan toplanan 30 adet Urfa peynirinden 25 adedi (% 83,33) tam yağlı, 5 adedi 

ise (% 16,66) yağlı peynir kapsamına girmektedir. 
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Yağ ile kurumaddede tuz değerleri arasında korelasyon katsayısı r=-0,525 olarak 

hesaplanmış ve p<0,05 düzeyinde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.5). Yağ, tuz geçişini 

engellediğinden peynirlerde yağ miktarı arttıkça tuz geçişi yavaşlamaktadır. Bu sebeple 

elde edilen sonuç beklenen yöndedir. 

 Protein, peynirlerde kurumaddeyi oluşturan en önemli bileşen olup, Urfa peynir 

örneklerinde en az % 12,23, en çok % 22,64 ve ortalama % 17,53±0,40 olarak 

belirlenmiştir. Örneklerin 27 tanesinin (% 90) protein oranının % 15’in üzerinde, 3 

tanesinin (% 10) ise % 15’in altında olduğu saptanmıştır. Bulunan ortalama protein 

miktarı Urfa peyniri üzerinde araştırmalar yapan Çağlar vd (1996b) ve Akın ve Şahan 

(1998)’ın sonuçları (% 16,78, % 16,82) ile benzerlik göstermektedir. 

Yapılan istatistik değerlendirme sonucunda protein ve kurumadde arasında korelasyon 

katsayısı r=0,677 olup ilişki istatistiksel açıdan önemlidir (p<0,01). 

Önemli bir protein kaynağı olan peynirlerde ortalama % 20-35 arasında protein 

bulunmakta ve peynirlerin içerdiği bu proteinlerin biyolojik değerinin yüksek olması da 

onlara ayrı bir önem kazandırmaktadır. Ayrıca peynir proteinleri vücutta 

sentezlenemeyen, yiyecekler ile mutlaka alınması zorunlu olan tüm amino asitleri de 

içermektedir (Yaygın 1983, Coşkun vd 1990). 

4.2.3. Tuz, kurumaddede tuz ve saf kül değerleri 

Araştırma materyali olan  Urfa peynir örneklerinin tuz, kurumaddede tuz ve saf kül 

değerleri Çizelge 4.6’da verilmiştir. 

Tuz içeriği, peynirin aromasını, rengini, görünüş ve yapısını düzenlemesi, su miktarını 

ayarlayarak fazla suyun ayrılmasını sağlaması, olgunlaşma sırasında starter bakterileri 

ve arzulanmayan bazı mikroorganizmaların faaliyetlerini kontrol altına alması ve 

böylece olgunlaşmayı düzenleyerek, peynirin dayanıklılığını arttırması bakımından 

önemli bir role sahiptir (Üçüncü 1991, Yetişmeyen 1997). 
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Ankara piyasasında satılan Urfa peyniri örneklerinin tuz oranları % 3,02 ile % 10,21 

arasında değişmiş ve ortalama % 6,80±0,34 olarak bulunmuştur (Çizelge 4.6). Tuz suda 

çözünen bir madde olduğu için peynirlerin rutubet içeriğine göre farklılıklar 

göstermektedir. Taze olarak tüketilmeyip, belirli bir olgunlaşma dönemi geçiren 

peynirlerin kurumadde içeriğinde, daha doğrusu su oranında meydana gelen değişimler 

tuz oranının da farklı düzeylere çıkmasına neden olmaktadır. Bu yüzden peynirlerde 

belirlenen kurumaddede tuz oranları Çizelge 4.6’da görüldüğü gibi % 6,60 ile % 22,64 

arasında değişmiş ve ortalama % 17,53±0,40 olarak saptanmıştır. 

Araştırma sonunda belirlenen ortalama tuz oranı Özer vd (1999b) ve Atasoy (1999)’un 

belirledikleri değerlerle (% 9,24-10,04, % 7,89) benzerlik gösterirken, Çağlar vd 

(1996b) ve Akın ve Şahan (1998)’nın buldukları değerlerden (% 4,01, % 0,17) yüksek 

çıkmıştır. 
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Çizelge 4.6. Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin tuz, kurumadde tuz ve 

saf kül değerleri, (%) 

Örnek no Tuz Tuz/KM Saf Kül 

1 8,24 17,35 3,275 

2 3,02 6,60 1,780 

3 7,66 16,56 2,520 

4 8,35 16,98 3,410 

5 6,84 13,04 3,670 

6 8,58 18,52 2,460 

7 6,26 15,00 1,658 

8 4,87 9,35 2,323 

9 8,00 17,41 1,838 

10 3,60 7,03 2,019 

11 3,10 7,43 1,233 

12 6,72 12,79 0,975 

13 8,35 16,83 2,669 

14 8,23 16,81 2,512 

15 6,37 12,36 2,473 

16 7,88 15,86 0,932 

17 3,80 6,79 1,264 

18 3,45 6,61 2,386 

19 9,28 14,17 3,530 

20 6,15 14,18 1,900 

21 5,33 11,77 1,460 

22 6,38 11,85 1,360 

23 6,61 14,64 2,340 

24 7,77 15,90 1,580 

25 8,00 18,34 2,157 

26 10,21 22,64 2,245 

27 8,23 18,48 1,343 

28 8,12 18,57 2,180 

29 7,77 17,57 2,415 

30 7,07 15,16 1,313 

En az 3,02 6,60 0,932 

En çok 10,21 22,64 3,670 

Ortalama 6,80±±±±0,34 17,53±±±±0,40 2,107±±±±0,737 

 



 38

Beyaz peynir standardında kurumaddede tuz oranının % 10’u aşmaması gerektiği 

bildirilmiştir (Anonymous 1989c). Bu sonuca göre incelenen 30 adet Urfa 

peynirlerinden sadece 6 tanesinin (% 20) standarda uyduğu, geri kalan 24 tanesinin (% 

80) standarda uymadığı görülmektedir. 

Araştırma sonucunda Urfa peynirlerinin tuz ve kurumaddede tuz değerlerinin bu denli 

fazla çıkması, peynirlerin salamuraya konmadan önce suyunu iyice bırakması için kuru 

tuzla birkaç gün muamele edilmesinden ve peynirlerin salamurada bekleme sürelerinin 

çok uzun olmasından kaynaklanmaktadır. 

İstatistiksel değerlendirme sonucunda tuz ve pH arasında r=0,445 (p<0,05) düzeyinde 

bir korelasyon belirlenmiştir. 

Sütteki mineral maddelerden oluşan ve beslenmede, özellikle kemik ve kan oluşumunda 

önemli olan saf kül (Akyüz ve Gülümser 1984), incelenen örneklerde en az % 0,932, en 

çok % 3,670 ve ortalama % 2,107±0,134 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.6). Yüksek saf 

kül miktarı peynirin yağsız süt kurumaddesinin fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 

Yine en az ve en çok değerleri arasındaki farklılık süt bileşiminin yanı sıra peynire 

katılan tuz miktarının farklı olmasından ve standart bir üretim tekniğinin olmayışından 

ileri gelmektedir. 
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4.2.4.  Toplam azot (TN), suda eriyen azot (WSN), protein olmayan azot (NPN) ve 

olgunlaşma katsayısı (WSN/TN) değerleri 

Olgunlaşma, peynirin fiziksel özelliklerinde meydana gelen değişimlerle birlikte, çeşitli 

tat ve aroma bileşiklerinin oluştuğu kompleks bir işlemdir. Bu karmaşık biyokimyasal 

olaylar içerisinde üç enzimatik parçalanma glikoliz, proteoliz ve lipoliz tüm 

biyokimyasal değişimlerin temelini oluşturmaktadır (Koçak vd 1993). 

Tekstürün, tat ve aromanın belirlenmesinde önemli bir role sahip olan proteolizde 

protein parçalanması meydana gelmekte ve böylece peynir kitlesi yumuşamakta ve 

proteinlerin parçalanma ürünü olan amino asitler hoşa giden tadın ortaya çıkmasında 

etkili bulunmaktadır. Peynirde proteinlerin parçalanma olayı, başlıca olarak 

endopeptidazlar tarafından uzun peptidik zincirlerin koparılması, karboksipeptidaz ve 

aminopeptidazlar tarafından da uç amino asitlerin ayrılmasıdır. Mikroflora, 

fizikokimyasal koşullar ve özellikle pH’ya bağlı olarak bir seri enzimatik reaksiyonlarla 

amino asitlerin başka yan ürünlere dönüşümüyle oluşmaktadır (Şimşek 1995, Law 1996, 

Koçak vd 1997, Özer vd 1999b). 

Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin proteoliz yönünden 

değerlendirilmesini sağlamak amacıyla azotlu maddelere ilişkin değerler Çizelge 4.7’de 

sunulmuştur. 

Urfa peynirlerinin toplam azot miktarı en az % 1,916, en çok % 3,540 ve ortalama % 

2,747±0,063 olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.7). Araştırmada elde edilen bulgular Özer 

vd (1999b) ve Atasoy (1999)’un bildirdiği değerlerle (% 2,36-2,18, % 2,66) benzerlik 

göstermektedir. 
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Çizelge 4.7. Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin toplam azot (TN), 

suda eriyen azot (WSN), protein olmayan azot (NPN) ve olgunlaşma 

katsayısı (WSN/TN) değerleri, (%) 

Örnek no TN WSN NPN WSN/TN 

1 2,494 0,289 0,143 11,60 

2 2,345 0,378 0,251 16,13 

3 2,480 0,338 0,226 13,65 

4 2,459 0,378 0,193 15,39 

5 2,867 0,274 0,149 9,56 

6 1,916 0,418 0,337 21,82 

7 2,409 0,442 0,348 18,38 

8 2,938 0,316 0,192 10,75 

9 2,569 0,459 0,337 17,86 

10 2,550 0,361 0,151 14,14 

11 2,340 0,702 0,448 29,98 

12 3,045 0,476 0,344 15,63 

13 2,991 0,312 0,211 10,43 

14 2,711 0,274 0,158 10,12 

15 2,984 0,302 0,195 10,14 

16 3,027 0,283 0,150 9,37 

17 3,300 0,420 0,325 12,73 

18 3,540 0,401 0,183 11,30 

19 3,275 0,497 0,267 15,20 

20 2,945 0,397 0,184 13,49 

21 2,573 0,592 0,436 23,02 

22 3,204 0,558 0,442 17,42 

23 2,548 0,352 0,171 13,81 

24 3,041 0,522 0,357 17,17 

25 2,517 0,369 0,233 14,66 

26 2,718 0,333 0,140 12,25 

27 2,537 0,526 0,375 20,74 

28 2,484 0,463 0,310 18,66 

29 2,736 0,355 0,161 13,00 

30 2,888 0,560 0,411 19,39 

En az 1,916 0,274 0,140 9,37 

En çok 3,540 0,702 0,448 29,98 

Ortalama 2,747±±±±0,063 0,411±±±±0,019 0,260±±±±0,018 15,25±±±±0,84 
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Peynirlerin kendilerine özgü nitelikleri kazandıkları olgunlaşma aşamasında gözlenen 

en önemli değişikliklerden birisi de proteolizdir. Proteoliz aşamasında proteinlerde 

oluşan parçalanma sonucu, suda eriyen azotlu madde oranı artmakta, bu da proteoliz ve 

olgunlaşmanın göstergesi olarak değerlendirilmektedir (Uslu 1996). 

Azotlu maddelerin parçalanması iki aşamada gerçekleşir. İlk aşama, az veya çok oranda 

erimemiş olarak bulunan azotlu maddelerin albümaz, pepton ve az miktarda da amino 

asitler haline geçip erir hal almasıdır ki, bu aşama “olgunlaşmanın çevresi” olarak 

bilinir. İkinci aşamada ise oluşan albümaz, pepton, aminoasitler, bakteri enzimleri 

yardımıyla daha fazla parçalanmaktadır. Bu parçalanma sonucu oluşan amino asitler ve 

amonyağın toplam azotlu maddelere oranı “olgunlaşmanın derinliği” olarak adlandırılır. 

Bu yüzden suda eriyen azot oranı esas olarak olgunlaşmanın çevresini, dolayısıyla 

kazeinin hidroliziyle oluşan düşük molekül ağırlıklı azot fraksiyonlarının düzeyini 

açıklayan bir değerdir (Öztek 1994). 

Çizelge 4.7. incelendiğinde Urfa peynir örneklerinde suda eriyen azot oranlarının en az 

% 0,274, en çok % 0,702 ve ortalama % 0,411±0,019 olduğu görülmektedir. 

Araştırmada belirlenen değerler Özer vd (1999a)’nin bildirdiği değerlerle (% 0,474-

0,335-0,431-0,322) benzerlik gösterirken, Atasoy (1999)’un belirlediği değerden (% 

0,2540) yüksek Çağlar vd (1996b)’nın bildirdiği değerden ise (% 1,13) düşük çıkmıştır. 

Saptanan farklılıkların nedeni, olgunlaşma sürelerinin değişkenliği ve olgunlaşmada 

etkili olan diğer faktörler (proteolitik parçalanma ürünlerinin salamuraya geçiş oranı ve 

peynirde tuz miktarına bağlı olarak kitle içinde meydana gelen biyokimyasal olaylar  

gibi) olabilir. 

Yapılan istatistik değerlendirme sonucunda peynir örneklerinin suda eriyen azot oranları 

ile olgunlaşma katsayısı ve protein olmayan azot değerleri arasında sırasıyla r=0,887 

(p<0,01) r=0,909 (p<0,01) düzeyinde yüksek bir ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca pH 

değeri ile de r=-0,627  (p<0,01) düzeyinde negatif bir ilişki tespit edilmiştir (Çizelge 

4.5). 
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Kurumaddede yağ oranında olduğu gibi peynirlerde proteinlerin parçalanma 

ürünlerinden oluşan suda çözünen azot oranı da proteoliz olayını tek başına ifade 

etmekte yetersiz kalmaktadır. Çünkü suda çözünen azot oranı peynirlerin su ve protein 

içeriğine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu yüzden peynirlerin olgunlaşma 

düzeylerini belirlemede oldukça güvenilir değerler ortaya koyan ve suda çözünen 

azotun toplam azota oranlanması ile bulunan olgunlaşma katsayısı kullanılmaktadır. Bu 

değer genel olarak toplam proteindeki yüzde parçalanma oranını ifade etmekte ve 

olgunlaşmanın çevresi hakkında bilgi vermektedir (Öztek 1994, Koçak vd 1997). 

Urfa peynir örneklerinin olgunlaşma katsayıları % 9,37 ile % 29,98 arasında değişmiş 

ve ortalama % 15,25±0,84 olarak hesaplanmıştır (Çizelge 4.7). Görüldüğü gibi Urfa 

peynir örneklerinin olgunlaşma katsayıları oldukça geniş sınırlar arasında değişim 

göstermektedir. Bu durumun Urfa peynirlerinin değişik sürelerde bekletilerek piyasaya 

verilmesi ve tuz ile su içeriklerinin farklı olmasından ileri geldiği söylenebilir. 

Urfa peynirlerde saptanan ortalama olgunlaşma katsayısı değerleri bu konuda 

araştırmalar yapan Çağlar vd (1996b) ve Atasoy (1999)’un belirlediği değerlerden (% 

6,90, % 9,54) yüksek çıkmıştır. 

Renner (1983), peynirin tipine bağlı olarak suda çözünebilir azotun toplam azota 

oranının % 10-60 arasında değiştiğini belirtmiştir. Kurt (1972) ise olgunlaşma 

katsayısının % 33-66 arasında bir değer gösterdiğinde bu peynirin tam olgun, % 33’den 

düşük bir değer gösterdiğinde ise az olgun peynir sınıfına girdiğini ifade etmiştir. Bu 

değerlendirmeye göre araştırmadaki Urfa peynir örneklerini az olgun veya taze peynir 

grubuna dahil etmek mümkündür. 

İstatistik değerlendirme sonucunda olgunlaşma katsayısı ile suda çözünen azot, protein 

olmayan azot ve toplam azot değerleri arasında sırasıyla r=0,887 (p<0,01) ve r=0,883 

(p<0,01) r=-0,481 (p<0,01) düzeyinde bilinen bir ilişki belirlenmiştir (Çizelge 4.5). 

Olgunlaşmanın ilerlemesiyle peynirde toplam azot miktarı azalmakta ve suda çözünen 
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azot ile protein olmayan azot miktarı artmaktadır. Bu sebeple elde edilen bulgu 

beklenen yöndedir. 

Peynirlerde olgunlaşma süresi ve proteoliz düzeyine bağlı olarak, protein olmayan azot 

oranı artış göstermekte ve olgunlaşma indeksi olarak kullanılan suda çözünebilir azot 

oranının önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Şimşek 1995). Peynir proteinlerinin 

parçalanma ürünlerinin belirlenmesi, peynir olgunlaşmasının çevre ve derinliğini 

açıklamada önemlidir. Parçalanma ürünlerinin miktar ve niteliği peynir çeşidine özgü 

tat, aroma ve tekstür oluşumunda etkilidir (Atasoy 1999). 

Peynirlerde proteoliz ürünü olarak ortaya çıkan protein olmayan azotlu madde 

miktarının Urfa peynirlerinde belirlenen oranları Çizelge 4.7’de verilmiştir. Çizelge 

incelendiğinde Urfa peynirlerinde protein olmayan azotlu madde oranları en az % 

0,140, en çok % 0,448 ve ortalama % 0,260±0,018 olarak saptanmıştır. 

Atasoy (1999), Urfa peynirlerinde protein olmayan azotlu madde miktarını % 0,049 ile 

% 0,338 olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada elde edilen bulgular Atasoy (1999)’un 

bulgularında biraz yüksek bulunmuştur. 

Yapılan istatistik değerlendirme sonucunda protein olmayan azot ile titrasyon asitliği (% 

La) arasında r=0,447 (p<0,05) düzeyinde önemli bir ilişki vardır. Peynirlerde protein 

olmayan azot oranı daha önce bahsedildiği gibi olgunlaşma süresine ve proteoliz 

düzeyine bağlı olarak artış göstermektedir. Olgunlaşma esnasında proteoliz ancak belirli 

derecede asit ortamda gerçekleştiğinden  asit oluşumu önemlidir. Olgunlaşma 

ilerledikçe asitlik artmakta ve buna bağlı olarak protein olmayan azot oranı artmaktadır 

(Öztek 1991). pH ile de r=-0,668 (p<0,01) düzeyinde önemli negatif bir ilişki mevcuttur 

(Çizelge 4.5). 

Urfa peynirlerinin proteoliz düzeylerini belirlemede kullanılan azot fraksiyonları 

oldukça geniş bir dağılım göstermiştir. Bu durum diğer birçok parametrelerde olduğu 
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gibi sütün, işleme metotlarının farklılığından ve peynirlerin değişik salamura 

konsantrasyonlarında farklı sürelerde depolanmasından kaynaklanmaktadır. 

4.2.5. Duyusal değerlendirme 

Peynirler fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan ne kadar üstün ve kusursuz olursa 

olsunlar, duyusal nitelikler açısından da kabul edilebilir durumda olmaları 

gerekmektedir. Gıdaların satın alınmasında her ne kadar kozmetik bir özellik olan 

görünüş ön plana geçmekte ise de söz konusu gıdanın lezzetinin kabul edilemez kalitede 

olması durumunda, tüketici bu gıdayı bir kez daha satın alma kararından 

vazgeçebilmektedir (Altuğ ve Elmacı 1998). Halen birçok ülkede peynirler duyusal 

bakımdan değerlendirmeye alınmasına karşın bu nitelikleri objektif ölçüde saptayan 

analiz yöntemleri geliştirilmemiştir. Burada özellikle tat, koku vb üzerine etkili olan 

maddelerin tümünün saptanamaması ve tanımlanamaması; ayrıca bunların bir arada 

bulunmalarından doğan özelliklerin belirlenememesi nedeniyle duyu organları 

kullanılarak yapılan testler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır (Şimşek 1995). 

Araştırma materyali olan Urfa peynirlerine ilişkin bir puanlama cetvelinin 

bulunmamasından ötürü duyusal değerlendirmede Beyaz peynir standardından 

yararlanılmıştır. Beyaz peynir standardında yer alan duyusal değerlendirme ölçütlerine 

göre örneklere verilecek tam puanlar görünüş için 20, kitle ve yapı için 35, koku için 10 

ve tat için 35 puan olmak üzere toplam 100 puan biçiminde gösterilmiştir. Bu çalışmada 

A.Ü. Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü elemanlarından oluşan altı kişilik bir grup 

tarafından peynirlerin duyusal yönü değerlendirilmiş ve standart hatalar ile birlikte 

ortalama, alt ve üst sınır değerleri Çizelge 4.8’de, duyusal nitelikleri ile kimyasal 

özellikleri arasındaki korelasyon ise Çizelge 4.9’da verilmiştir.  
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Çizelge 4.8. Ankara piyasasında satışa sunulan Urfa peynirlerinin duyusal niteliklerine 

ilişkin puanlar. 

Örnek no 
Görünüş 
(20 puan) 

Kitle ve Yapı 
(35 puan) 

Koku 
(10 puan) 

Tat 
(35 puan) 

Toplam 
(100 puan) 

1 16,6 24,2 7,4 18,0 66,2 

2 6,0 10,0 5,0 13,2 34,2 

3 11,4 20,0 6,2 22,2 59,8 

4 14,0 21,0 6,4 13,8 55,2 

5 14,2 16,0 7,4 23,2 60,8 

6 7,5 9,0 5,0 8,0 29,5 

7 7,0 11,0 3,2 5,4 26,6 

8 16,0 18,4 6,4 15,0 5,8 

9 15,6 12,6 7,0 17,0 52,2 

10 17,4 28,0 8,4 17,0 70,8 

11 12,0 13,0 5,2 15,6 45,8 

12 10,6 13,0 6,0 14,0 43,6 

13 18,6 29,0 8,4 23,0 79,0 

14 8,0 16,0 6,0 14,6 44,6 

15 12,2 15,0 6,6 17,2 51,0 

16 13,0 20,0 5,6 18,0 56,6 

17 15,0 27,6 7,8 20,4 70,8 

18 15,6 27,0 9,2 24,0 75,8 

19 10,2 15,0 6,2 18,2 49,6 

20 15,2 17,0 7,6 17,0 56,8 

21 12,6 13,0 6,0 19,2 50,8 

22 14,4 19,4 5,8 23,6 63,2 

23 12,0 20,0 7,6 18,0 57,6 

24 13,0 14,4 4,0 17,4 48,8 

25 15,4 12,4 7,4 12,0 47,2 

26 14,4 13,6 8,8 16,8 53,6 

27 16,8 13,0 5,4 13,0 48,2 

28 15,0 21,6 6,8 14,0 57,4 

29 17,0 13,0 7,4 15,0 52,4 

30 13,2 19,0 2,2 13,0 47,4 

En az 6,0 9,0 2,2 5,4 26,6 

En çok 18,6 29,0 9,2 24,0 79,0 

Ortalama 13,3±0,5 17,4±1,0 6,4±0,2 16,5±0,7 53,71±2,2 
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Çizelge 4.9. Urfa peynir örneklerinin duyusal nitelikleri ile kimyasal özellikleri 

arasındaki korelasyon (r), n=30 

 pH Yağ/KM WSN NPN Olg.Kat Görünüş Yapı Koku  

Görünüş 0,426* -0,472** -0,109 -0,122 -0,247    

Yapı 0,329 -0,074 -0,285 -0,334 -0,440* 0,570**   

Koku 0,424* -0,318 -0,485** -0,619** -0,520** 0,576** 0,497**  

Tat 0,420 -0,191 -0,137 -0,205 -0,393* 0,460** 0,585** 
0,546*

* 

 

Duyusal puanlar incelendiğinde, görünüş yönünden peynir örnekleri en düşük 6,0 puan 

(2 numaralı örnek), en yüksek 18,6 puan (13 numaralı örnek) ve ortalama 13,3±0,5 puan 

almıştır (Çizelge 4.8). Beyaz peynir standardında görünüş bakımından en az 15 puan 

alanlar I. sınıf, 10 puan alanlar II. sınıf Beyaz peynire girmektedir. Buna göre Urfa 

peynir örneklerinin 12 tanesi (% 40) I. sınıf 14 tanesi (% 46,6) II. sınıf, kalan 4 örnek 

ise standarda uymamaktadır. Bazı peynir örneklerinin düşük puan alması, bunların açık 

şartlarda satışa sunulması esnasında meydana gelen renk farklılıklarından ve peynirlerin 

standart bir olgunlaştırma süresine tabi tutulmamasından kaynaklanmış olabilir. Yapılan 

istatistik değerlendirmede, görünüş ile kurumaddede yağ arasında negatif ve p<0,01 

düzeyinde önemli bir ilişki belirlenmiştir (Çizelge 4.9). 

Dünyada aroma ve tekstür karakteristikleri farklı 4000 peynir çeşidi bulunmaktadır. 

Peynir üretiminde kullanılan süt çeşidi ve kalitesi, peynir üretim yöntemi ve 

olgunlaştırma şartları peynirin aroma ve tekstürü ile direkt olarak ilgilidir. Bir gıdanın 

ya da peynirin görünüşü çekici olabilir, aroma ve kokusu ile tüketici isteklendirilebilir, 

ancak kesin kabullenme, tadının beğenilmesiyle olmaktadır. Peynir lezzetine etki eden 

çok sayıda bileşik vardır. Peynir olgunlaşması sırasında çeşitli ve çok karmaşık 

biyokimyasal olaylar sonucu açığa çıkan bu bileşikler, peynirin bileşiminde bulunan 

özellikle protein ve yağların parçalanmasıyla oluşmaktadır. Sonuçta her peynir çeşidi 

kendine özgü nitelikleri ve karakteristik lezzeti kazanır (Çakmakçı 1996). Lezzet bir 

gıdanın tüketici tarafından tercih edilmesinde önemli bir yeri olan kalite kriteridir. 
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Genel olarak tat ve kokudan oluşan ancak acı ve sıcaklık uyarılarınıda kapsayan 

karmaşık bir duygu olarak tanımlanmaktadır (Altuğ ve Elmacı 1998). 

Duyusal değerlendirmede peynirlerin tat ve kokusu kalite yönünden önemli bir ölçüttür. 

Bu nedenle piyasadan toplanan Urfa peynirleri tat yönünden incelendiğinde en düşük 

5,4 (7 numaralı örnek), en yüksek 24,0 (22 numaralı örnek) ve ortalama 16,5±0,7 dir. 

Koku yönünden ise en düşük 2,2 (30 numaralı örnek), en yüksek 9,2 (18 numaralı 

örnek) ve ortalama 6,4± 0,2 olduğu belirlenmiştir. Peynirlerin bu yüzden düşük puan 

almalarının nedeni çok tuzlu olmaları ve hayvansal koku hissedilmesidir. 

Yapılan istatistik değerlendirme sonucunda koku ve suda çözünen azot değeri arasında 

r=-0,485 (p<0,01) düzeyinde bir ilişki belirlenmiştir. 

Kitle ve yapı birbiri ile yakından ilişkilidir ve çoğu zaman birbiri ile karıştırılır. Kitle 

örneğe dokunulduğu sırada hissedilen sertlik ve kıvamdır. Peyniri görmeden de 

belirlenir, buna karşın yapı peynirin görünümüdür (Akbulut ve Kınık 1994). Kitle ve 

yapıya ilişkin puanlar incelendiğinde, peynirlerin en düşük 9,0 (6 numaralı örnek), en 

yüksek 29,0 (13 numaralı örnek) ve ortalama 17,4±1,0 puan aldığı görülmektedir 

(Çizelge 4.8). İstatistik değerlendirme sonucunda kitle yapı ile görünüş ve tat değerleri 

arasında sırasıyla r=0,481 ve r=0,567 (p<0,01) düzeyinde önemli bir korelasyon 

saptanmıştır. Ayrıca pH ile yapı arasında da p<0,05 düzeyinde önemli bir ilişki tespit 

edilmiştir (Çizelge 4.9). 

Toplam puanlar değerlendirildiğinde, Urfa peyniri örnekleri en düşük 26,6 (7 numaralı 

örnek), en yüksek 79,0 (13 numaralı örnek) ve ortalama 53,71±2,2 puan almıştır 

(Çizelge 4.8). Toplam puanlar arasındaki farklılık, piyasada satılan Urfa peynirlerinin 

standart bir kalitede olmadığını ve muhafaza şartlarındaki yetersizliği göstermektedir. 

Duyusal değerlendirmede, görünüş, kitle ve yapı, koku ve tat kriterleri yönünde hiçbir 

örnek tam puan alamamıştır. Buna, peynir örneklerinin uygun olmayan şartlarda ve 
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açıkta satışa sunulmalarının yanısıra standart bir olgunlaştırmaya tabi tutulmamaları 

veya taze olarak piyasaya verilmeleri sebep gösterilebilir. 
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5. SONUÇ 

Ankara piyasasında satılan Urfa peynirlerinin mikrobiyolojik, kimyasal ve duyusal 

özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, peynir örneklerinin analiz 

sonuçları arasında farklılıklar tespit edilmiştir. Bu farklılıklara peynir üretiminde 

kullanılan hammadde sütün türü ve bileşimi, standart bir yapım tekniğinin 

kullanılmaması, hijyenik kurallara uyulmaması ve tuzlamanın farklı şekillerde 

yapılması neden olabilmektedir. 

Urfa peynirlerinin analiz sonuçları Beyaz peynir standardına göre kıyaslandığında, 

kurumadde ve titrasyon asitliği yönünden standarda uyduğu, tuz yönünden standarda 

uymadığı, yağ yönünden ise tam yağlı ve yağlı peynir sınıfına girdiği belirlenmiştir. 

Olgunlaşma katsayıları dikkate alındığında olgun veya taze peynirler olarak 

değerlendirmek mümkündür. Duyusal özelliklerde ise hiçbir örnek tam puan 

alamamıştır. Bu da piyasada satılan Urfa peynirlerinin standart kalitede olmadığını ve 

muhafaza şartlarındaki yetersizliği göstermektedir. 

Mikrobiyolojik yönden incelenen peynir örneklerinin TAMB ve maya-küf içeriği kabul 

edilemez bir seviyededir. % 76,6’ sında koliform grup bakteri ve % 63,3’ ünde  de E. 

coli tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra örneklerin % 23,2’ sinde S. aures bulunmuştur. 

Elde edilen bu sonuçlar gerek üretim ve gerekse pazarlama sırasında hijyenik kurallara 

uyulmadığını ve kontaminasyona maruz kaldığını göstermekte, bu da toplum sağlığı 

açısından önemli bir risk teşkil etmektedir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak 

araştırmalarda peynir üretim aşamasından başlayarak pazara kadar izlenmesinin yararlı 

olacağı düşünülmektedir. Ayrıca Urfa peynirinin yapımı sırasında etkili bir 

pastörizasyon uygulanması ve mikrobiyolojik yönden kaliteli sütlerin kullanılması 

önerilmektedir. 

Urfa peyniri üretiminin önemli bir bölümü geleneksel usul, bilgi ve beceri ile ilkel alet 

ve ekipman kullanılarak ve olumsuz hijyenik koşullarda yapılmaktadır. 
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Bundan dolayı Urfa peynirinin üretiminde standart bir üretim tekniğinin geliştirilmesi, 

bunun içinde “Urfa Peyniri” standardının çıkarılması gerekmektedir. Böylelikle 

peynirin tanımı, sınıflandırılması, mikrobiyolojik, fiziksel-kimyasal ve duyusal 

özellikleri ortaya konulacaktır. Dolayısıyla  bu konuda üreticiler bilinçlendirilecek ve 

standarda uygun üretimin yapılıp yapılmadığı kontrol edilebilecektir. 

Peynir üretimimizde geleneksel çeşitliliğimizin korunması ve teknolojiye 

kazandırılması, peynirciliğimizin gelişmesinde büyük önem taşımaktadır. Araştırmadan 

elde edilen sonuçların bundan sonra yapılacak olan çalışmalara yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. 
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Çizelge 4.5. Urfa peyniri örneklerinin kimyasal özellikleri arasındaki korelasyon (r), n=30. 

 
Tit.asit  

(% La) 
Yağ  pH Tuz KM TN Protein WSN NPN Olg.kat 

KM’de 

yağ 

Yağ    0,166           

pH -0,677** -0,182          

Tuz   -0,003 -0,322    0,445*         

KM    0,250 0,781** -0,102   -0,011        

TN   0,269 0,308  -0,136   -0,129  0,677**       

Protein    0,266 0,308  -0,136   -0,132  0,677**    1,000**      

WSN    0,265 -0,120  -0,627**   -0,233  -0,106 -0,038   -0,036     

NPN 0,447* -0,044  -0,668**    -0,175  -0,114 -0,096   -0,096 0,909**    

Olg.kat   0,071 -0,224 -0,486**   -0,179    -0,393*   -0,481** -0,479** 0,887** 0,833**   

KM’de yağ   -0,026 0,707** -0,197 -0,509**  0,113  -0,275   -0,274 -0,032   0,085  0,125  

KM’de tuz   -0,084 -0,567**  0,466**   0,944** -0,331  -0,322   -0,325 -0,205  -0,140 -0,067 -0,542** 
 

*: p<0,05; **: p<0,01 


