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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

KETÇAPTA MİKROBİYOLOJİK RAF ÖMRÜ 
 

Zeynep KILIÇKAYA 
 

Ankara Üniversitesi  
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 
 

Danışman: Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN 
 

Bu çalışmanın amacı ayaküstü restoranlarda açıkta ve uygun olmayan ambalajda depolanan 
ketçaplarda mikrobiyolojik raf ömrünü belirlemektir. Denemelerde endüstriyel olarak üretilmiş 
2 farklı kalitedeki ketçaba, Lactobacillus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus 
spp. ve iki farklı maya türü ile E. coli suşu, 2 farklı konsantrasyonda ilave edilmiş, ayaküstü 
restoranlarda kullanılan polistren kaplara 10' ar g dağıtılmış ve 4 °C, 13 oC, 28 °C ve 37 °C 
olmak üzere 4 farklı depolama sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır. Depolamanın yapıldığı 
sıcaklık dikkate alınarak depolama boyunca farklı sürelerde açımlar yapılmış ve eklenen 
mikroorganizma grupları sayılmıştır. Çalışmalarda mikroorganizma eklenmemiş örnekler 
kontrol olarak kullanılmıştır. Ketçaplarda görünüş ve koku ile duyusal değerlendirme de 
yapılmıştır.  
 
Çalışmalar süresince mikroorganizmanın sadece ketçap ile tarafımızca ilave edilenler olması 
amacıyla kullanılan ambalaj materyali, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Tarım 
ve Hayvancılık Araştırma Merkezi Gama Işınlama Tesisinde 60Co ışınlama kaynağı kullanılarak 
10 kGy dozda ışınlanarak sterilize edilmiştir.  
 
Araştırma sonuçlarına göre; farklı kalitelerin, ketçabın mikrobiyolojik ve duyusal raf ömrü 
üzerinde etkili olduğu, ancak bu etkinin mikrobiyolojik ve duyusal raf ömründe farklı olduğu 
belirlenmiştir. "A" kalite ketçap mikroorganizma gelişmesi açısından güvensiz ancak duyusal 
raf ömrü uzun, tersine olarak "B" kalite ketçap mikrobiyolojik açıdan güvenli ancak duyusal raf 
ömrü daha kısa olarak değerlendirilmiştir.  
 
Bu çalışmada elde edilen somut bulgu; büyük ambalajlardan küçük ambalajlara konularak 
depolanan ketçapta, raf ömrünü belirleyen faktörün mikrobiyolojik değil kimyasal bozulma 
olduğudur. Ayrıca farklı bileşimlerdeki ketçapların raf ömrü arasında kayda değer bir farklılık 
belirlenmiştir.  
 
Büyük ambalajdaki ketçapların, ekonomik nedenlerle ayaküstü restoranlarda oksijen geçirebilen 
küçük ambalajlara dağıtılarak servise sunulması, olası ekonomik kayıpların yanında 
mikrobiyolojik açıdan her zaman potansiyel risktir. 
 

2006, 52 sayfa 
 
Anahtar Kelimeler : Ketçap, raf ömrü, depolama, mikrobiyolojik bozulma, ambalaj 
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

MICROBIOLOGICAL SHELF LIFE OF KETCHUP 
 
 

Zeynep KILIÇKAYA 
 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Food Engineering 
 
 

Supervisor: Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN 
 
The aim of this study was to determine the microbiological shelf-life of ketchup that stored in 
fast-food restaurants as opened and in inconvenient package. During the experiments 
Lactobacillus spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., two different yeast 
strains and an E. coli strain were added into two different quality ketchup samples, which 
produced industrially, at two different inoculation levels. Then, the samples were distributed 
into polystyrene containers used in fast-food restaurants; sample size was adjusted as 10 g for 
each container and all of the samples were incubated at four different storage temperatures (4 
°C, 13 oC, 28 °C and 37 °C). During the storage period, samples were analyzed at different time 
periods taking into account the storage temperatures and the inoculated microorganisms were 
enumerated. The un-inoculated ketchup samples were used as controls. Additionally, sensorial 
evaluation of the samples was performed. 
 
Packaging materials were sterilized with irradiation at 10 kGy in Gamma Irradiation Institution 
of Turkish Atomic Energy Commission – Ankara Nuclear, Agriculture and Stockbreeding 
Research Center using 60Co irradiation source to avoid any contamination from packaging 
material. 
 
According to results, different quality levels of the ketchups was effective on microbiological 
and sensorial shelf-life, but this effect was in different ways on these two quality criteria. The 
“A” quality ketchup was unsafe for microbiological growth although it has long sensorial shelf-
life, in contrast, the “B” quality ketchup was safe microbiologically, but it has shorter sensorial 
shelf-life than “A” quality ketchup. 
 
The concrete finding obtained in this study was the factor that determines the shelf-life of 
ketchup, which stored in small packages distributing from larger packages, is not the 
microbiological but chemical spoilage. In addition to this it was determined that the ketchups 
those had different composition also showed considerable different shelf-life periods.  
 
As a conclusion, to serve ketchup in small packages those have oxygen permeability 
distributing from larger packages due to economical reasons is a potential microbiological risk 
besides possible economical loss. 
 

2006, 52 pages 
 
Key Words: Ketchup, shelf-life, storage, microbiological spoilage, package 
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1. GİRİŞ 
 

Domates, kendine özgü tat ve aromasıyla sevilerek tüketilen, besin değeri oldukça fazla 

bir üründür. Domates taze tüketimi yanında iklim koşulları nedeniyle bulunmasının 

güçleştiği dönemlerde de kendisinden maksimum düzeyde yararlanmak ve özel 

kullanım amaçları için başta salça olmak üzere; domates suyu, domates püresi, 

soyulmuş domates, dilimlenmiş/kübik doğranmış domates, kurutulmuş domates, 

domates konservesi ve formüle edilmiş domates ürünleri yani ketçap ve domates çorbası 

gibi çok değişik şekillerde değerlendirilmektedir (Anonim 1995, Uylaşer 1996, Roberts 

et al. 1998).  

 

Dünyada domates üretimi 2000 yılı itibariyle 100.762.000 ton düzeyindedir. Türkiye' de 

ise domates üretimi 8.890.000 ton dolayındadır ve bu değer dünya domates üretiminin 

yaklaşık % 9' unu oluşturmaktadır (Anonim 2002).  

 

Ülkemizde yetiştirilen domatesin % 20' si işlenmekte, kalan miktarı taze olarak 

tüketilmektedir. İşlenen toplam miktarın % 80' i salça, % 15' i konserve domates, kalan 

kısım ise ketçap, domates suyu ve diğer domates ürünleri üretimi için kullanılmaktadır 

(Anonim 2003a). 

 

Domates, birçok ticari ürünün ana maddesidir. Ketçap da günümüzde zevkle tüketilen 

popüler bir domates ürünüdür. Hamburger ve patates cipsinin vazgeçilmez 

unsurlarından olan ketçabı, Çinliler balık ve tavuk yemeklerinin tadını arttırmak için 

geliştirmiştir. Çin' de ke-tsiap olarak 1690' larda yaygınlaşan sos, İngiliz denizciler 

tarafından Singapur, Malezya ve daha sonra da İngiltere'de tanıtılmıştır. Ketçap 1740' 

larda İngiltere' de yemek kitaplarına girmiştir (Anonim 2004). Türkiye' de 9–11 ton/yıl 

ketçap üretildiği tahmin edilmektedir. 

 

Gıda sanayisi son yıllarda büyük gelişmeler göstermiş ve üretim kapasitesini dev 

boyutlara ulaştırmıştır. Üretimdeki bu artış, üretilen gıda maddelerinin hemen satılması 
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ve tüketilmesi olanaksız olduğundan, üretimden satışa kadar geçen süre içinde raf ömrü 

kavramını ortaya çıkarmıştır (Gökmen ve Öztan 1995). 

 

Raf ömrü, tüketici talepleri doğrultusunda 1960' lı yıllarda gündeme gelen, tüketicinin 

"bilme hakkı" çerçevesinde gıdanın etiketinde deklare edilen bir süredir ve gıdanın 

tüketilme özelliklerini koruduğu ya da özelliklerindeki değişmenin, tüketici reddine yol 

açmadığı süre olarak tanımlanmaktadır (Labuza 1982). 

 

Raf ömrünün deklarasyonu Türk Gıda Kodeksi' ne göre zorunludur. Bu sürenin 

belirlenmesi üretici firmanın görevidir ve sorumluluğu da üretici firmaya aittir. Doğru 

deklarasyon ne kadar firmanın lehine ise, yanlış deklarasyon o kadar aleyhinedir. Bu 

nedenle raf ömrünün ampirik yolla değil deneysel yolla belirlenmesi gerekmektedir 

(Anonymous 1986, Ekşi 2004).  

 

Raf ömrü açısından gıdalar; çok dayanıksız (5-30 gün), az dayanıklı (30-90 gün) ve 

dayanıklı (90 gün-3 ay) olmak üzere 3 gruba ayrılmaktadır (Ekşi 2004). Isıl işlem 

uygulanarak üretilen ketçap kuşkusuz üçüncü grupta yer almaktadır. 

 

Gıdanın kullanım tarihinin saptanabilmesi için, önce bozulma çeşitlerinin bilinmesi 

gerekmektedir (Armutak ve Bayındırlı 1995). 

 

Gıdalar, depolama ve dağıtım sırasında geniş oranlarda çevresel faktörlere maruz 

bırakılmaktadır. Sıcaklık, rutubet, oksijen ve ışık gibi çevresel faktörler bir takım 

reaksiyonlara neden olmakta ve neticede gıdalarda bozulmalar meydana gelmektedir. 

Bu durum gıdanın ya tüketici tarafından reddine ya da insan tüketimi açısından zararlı 

bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle gıdaların raf ömürlerinin 

değerlendirilmesi için, gıda bozulmalarına neden olan farklı reaksiyonların iyi bir 

şekilde bilinmesi zorunludur. Kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik değişmeler gıda 

bozulmalarının en önde gelen nedenlerindendir. Bu bozulmalar içinde geri dönüşümü 

olmamasından dolayı mikrobiyolojik bozulmalar en önemlisidir (Singh 1994, Armutak 

ve Bayındırlı 1995, Uylaşer 1996). 
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Endüstriyel olarak ketçaplar farklı kalitelerde üretilmektedir. Pazarlama aşamasında, 

depolama sıcaklığı konusundaki bilgisizlik ve yetersizlik nedeni ile ketçaplarda oluşan 

fiziksel ve/veya kimyasal bozulmalar dışında en önemli bozulmanın mikrobiyolojik 

açıdan olduğu bildirilmektedir. Ketçaplarda yapılan mikrobiyolojik analizlerde bozulma 

etmeni olarak laktobasiller, maya ve küfler, koliform bakteriler görülmektedir (Anonim 

1993, Anonim 2003b). 

 

Ketçap, özellikle ayaküstü restoranlar için tek kullanımlık olarak ambalajlanabildiği gibi 

ev tipi ya da büyük ambalajlarda da paketlenip satışa sunulmaktadır. Büyük 

ambalajlarda olan ketçaplar, özellikle ayaküstü restoranlar tarafından tercih edilmekte, 

bunlar ekonomik oldukları için buralarda daha küçük ambalajlara bölünerek 

depolanmakta ve servise sunulmaktadır. Bu işlemin, kontaminasyona açık olması 

yanında ürünün kimyasal değişimlere uğraması açısından da sorun olduğu 

bilinmektedir.  

 

Sanayinin verilerine göre ketçapta raf ömrü öncelikle mikrobiyolojik bozulmalarla 

sınırlanmaktadır. Buna karşı, ketçabın küçük ambalajlara bölünerek tüketime sunulması 

sırasında meydana gelen kimyasal bozulmaların mikrobiyolojik bozulmaların önüne 

geçtiği de belirtilmektedir.  

 
Bu çalışmanın amacı, büyük ambalajlarda endüstriyel olarak üretilen ancak daha sonra 

küçük ambalajlara konularak tüketiciye sunulan ketçapların mikrobiyolojik açıdan raf 

ömrünün belirlenmesidir.  

 

Standart endüstriyel üretimde, ketçapta raf ömrü açısından kayda değer bir sorun 

belirtilememektedir. Ancak ketçapların daha küçük ambalajlara bölünmesi sırasında  bir 

takım bozulmalar meydana gelebilmektedir.  

 

Çalışmada, endüstriyel olarak büyük ambalajlarda tüketime sunulan 2 farklı kalitedeki 

ketçap küçük ambalajlara konulmuş, bu koşullar altındaki raf ömrünün belirlenmesi için 
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bozulmuş ketçaplardan izole edilmiş mikroorganizmalar ilave edilmiş ve farklı 

depolama sıcaklıklarında mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılmıştır.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ 
 

2.1 Ketçap Üretimi 
 

Ketçap, olgun ve kırmızı renkli domates ve domates suyu, domates konservesi, domates 

püresi veya domates salçası gibi domates mamullerine gerekli teknolojik işlemler 

uygulanarak ve içerisine katkı maddeleri ile aroma veren yenilebilir doğal maddeler 

katılarak tekniğine uygun olarak hazırlanmış bir mamuldür (Anonim 1993). 

 
Ketçaba lezzet, kıvam ve aroma veren maddeler; sakaroz, glikoz şurubu, yemeklik tuz, 

kuru soğan veya soğan tozu, kuru sarımsak veya sarımsak tozu, sarımsak püresi, 

öğütülmüş acı veya tatlı kırmızı biber veya biber salçası, doğal sebze suları, çeşitli 

baharat (hindistan cevizi, tarçın, karanfil, karabiber, yenibahar) sirke vb. diğer 

maddelerdir (Porretta 1991, Anonim 1993, Anonim 2003b, Velioğlu 2004). 

 

2.1.1 Ketçap üretiminde kullanılan başlıca hammaddeler ve nitelikleri 
 

Domates Pulpu : 
 

Ketçap üretiminde ya doğrudan domates pulpu ya da domates pulpu konsantresi olan 

salça kullanılmaktadır. Salçadan üretilene göre, pulptan daha kaliteli bir ketçap elde 

edilebilmektedir. Ketçap üretiminde eğer pulp kullanılıyorsa, önce belli bir düzeye 

kadar konsantre edilmelidir. Buna karşın eğer salça kullanılıyorsa, salça su ilavesi ile 

belli oranda seyreltilmelidir. Kaliteli bir pulp veya salça kullanılması halinde yeterli 

kıvamda bir ketçap üretilebilirse de bazı ülkelerde kıvamı arttırmak amacıyla kitre 

zamkı gibi bitkisel bir zamk kullanılmaktadır (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Tuz ve Şeker : 
 

Ketçap üretiminde tuz olarak yüksek kaliteli kristal NaCl kullanılmaktadır (Anonim 

1993). Ketçapta şeker olarak sakaroz kullanılmaktadır (Anonim 1993, Anonim 2003b). 
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Ancak mevzuata bağlı olarak kullanılacak sakarozun bir kısmının yerine glikoz şurubu 

veya glikoz kullanılabilmektedir (Cemeroğlu vd. 2003).  

 

Sirke : 
 

Aroma maddelerinin zenginliği nedeni ile ketçap üretiminde tercihen üzüm sirkesi 

kullanılmaktadır (Anonim 1993).  

 
Kullanılan sirkenin, elde edilecek ürünün rengini olumsuz yönde etkilememesi için % 

10 düzeyinde asetik asit içeren damıtılmış sirke olması gerekmektedir. Bununla birlikte 

% 5 civarında asetik asit içeren elma veya beyaz üzüm sirkesi de kullanılabilmektedir. 

Sirkenin asitlik düzeyine göre ketçap üretiminde kullanılacak miktarları 

değiştirilmektedir (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Baharat : 
 

Ketçabın kendine özgü tadını oluşturan esas unsur, eklenen baharattır. Hangi baharatın 

ne oranda kullanılması gerektiği tüketici beğenisine bağlı olarak üreticiler tarafından 

saptanmaktadır (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Ketçap üretiminde baharat katılması farklı şekillerde olmaktadır. Bu yöntemler şu 

şekilde özetlenebilir: 

 

Kullanılacak baharatın her birinin miktarı belirlenip tartılmakta ve bunlar topluca bir 

bez torbaya konulup, ketçabın pişirilmesi sırasında pişirme kazanına atılmaktadır. 

Böylece pişirme sırasında hem pulpun konsantre edilmesi sağlanırken, hem de baharatın 

aroması ketçaba kazandırılmaktadır. Pişirme sonunda baharat torbası çıkarılıp 

atılmaktadır. Baharat torbaya konulmadan doğrudan eklenecek olursa, daha sonra 

palperden geçirilerek baharatın ayrılmasına çalışılsa bile, ketçapta kalan karabiber 

parçacıkları gibi siyah noktalar ürünün görüntüsünü bozmakta ve kuşkulara neden 

olmaktadır (Cemeroğlu vd. 2003). 



 7 

Bir başka yöntemde ise; baharatın tümü, damıtık sirke içinde hafif bir kaynama halinde 

saatlerce ısıtılarak, baharatın asetik asit ekstraktı elde edilmektedir. Bu ekstrakt 

süzülerek baharat parçacıklarından arındırılmakta ve ketçap formülasyonuna doğrudan 

eklenmektedir (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Basit fakat zahmetli olan bu yöntemlere ek olarak, ketçap üretiminde "baharat 

oleorezinleri", "baharat yağları" veya "çözünebilir nitelikte kuru baharat ekstraktları" 

gibi farklı preparatların kullanılması da olanaklıdır. Bunlardan "baharat oleorezinleri" 

olarak anılanlar yüksek konsantrasyondaki baharat ekstraktlarıdır. Hazır olarak temin 

edilen bu preparatların hem dozajı kolay ayarlanabilmekte hem de bunlar 

mikrobiyolojik açıdan çok daha temiz bulunmaktadırlar (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Çizelge 2.1' de ketçap üretiminde kullanılabilecek baharat çeşitleri ve oransal değerleri 

verilmiştir. 

 

 
Çizelge 2.1 Ketçap üretiminde kullanılabilecek baharat çeşitleri ve oransal değerleri 
 

Baharat Çeşitleri  Karışımdaki Oranları (%) 
  I II III 
Hindistan cevizi - - 5 
Tarçın 35 40 40 
Karanfil 35 45 50 
Kırmızı tatlı biber 5 5 - 
Kırmızı acı biber 15 5 2 
Karabiber 10 5 3 

 

Soğan ve sarımsak : 
 

Ketçap formülasyonunda baharata ek olarak soğan ve sarımsak kullanımı da önemli bir 

yer tutmaktadır. Bunların da formülasyondaki miktarları baharatta olduğu gibi tüketici 

istekleri doğrultusunda belirlenmekte ve tercihen kurutulmuş soğan ve sarımsak tozu 

olarak eklenmektedir. Kurutulmuş soğan tozu, doğrudan kullanılan doğranmış soğana 
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göre ketçaba daha farklı, hoş ve zengin bir aroma kazandırmaktadır. Kurutulmuş soğan 

ve sarımsak tozu, ketçaba eklenmeden önce su içinde yaklaşık 1 saat rehidre 

edilmektedir (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

2.1.2 Reçete düzenleme 
 

Reçete düzenleme açısından belirli bir kural bulunmamaktadır. Bu tamamen tüketici 

beğenisi ile ilgili bir konudur. Reçete düzenlenirken lezzet, kıvam ve aroma veren 

maddelerin bir kısmı veya tamamı kullanılabileceği gibi, bunların kullanım oranları da 

değiştirilebilir. Ancak, son ürünün ketçap standardında (TS 5282) belirtilen kriterlere 

uygun olması, göz önünde bulundurulması gereken en önemli konudur (Velioğlu 2004).  

 

Salça kullanılarak ketçap üretimine ilişkin reçete çizelge 2.2' de verilmiştir. 
 

2.1.3 Pişirme 
 

Ketçap üretiminde kademeli üretim, vakum altında üretim, açık tankta pişirme ve 

sürekli üretim tekniği gibi teknikler uygulanmaktadır (Anonim 1993). 

 

Üretimde domates pulpu kullanılıyorsa önce pulp yaklaşık 15 oBx' e kadar konsantre 

edilmelidir. Daha sonra reçetede yer alan maddeler eklenip, son oBx derecesine kadar 

konsantre edilmelidir. Eğer üretimde salça kullanılıyorsa, salçaya su eklenerek oBx 

yaklaşık 15' e veya üzerine kadar düşürülür ve sonra diğer maddeler eklenir. Pişirme 

sonunda çözünmüş madde konsantrasyonu çoğunlukla 32–36 oBx düzeyinde 

tutulmalıdır (Cemeroğlu vd. 2003). 
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Çizelge 2.2 Salça kullanılarak ketçap üretimine ilişkin reçete (100 kg son ürün için) 
 

Girdiler Miktar 
Salça, (28-32 oBx), kg 50 
Su, L  30 
Sirke, L 6 
Şeker, kg 7,5 
Tuz, kg 1,5 
Soğan, kg (1) 1 
Sarımsak, kg (1) 0,5 
Baharat  
Tarçın, g 20 
Karanfil, g 15 
Karabiber, g 50 
Kırmızı acı biber, g 70 
Yenibahar, g 10 

(1) taze ağırlık olarak 
 

TS 5282 ketçap standardına göre suda çözünen kuru maddenin tuz hariç en az % 23 

düzeyinde bulundurulması öngörülmektedir (Anonim 2003b). 

 

Ketçabın fiziksel ve kimyasal özellikleri (TS 5282) çizelge 2.3' te verilmiştir. 
 

Çizelge 2.3 Ketçabın fiziksel ve kimyasal özellikleri (Anonim 2003b) 
 

Özellikler Değerler 
- Suda çözünen katı madde (tuz hariç), % (m/m), en az  23 
- Tuz (NaCl), (m/m), en çok 3 
- pH 3,5-4,2 
- Kabın dolum oranı, % (m/m), en az 90 
- % 10' luk HCl' de çözünmeyen kül, % (m/m), en çok 0,3 
- Kalay (mg/kg), en çok 200 
- Kurşun (mg/kg), en çok 1 
- Demir (mg/kg), en çok 15 
 

Pişirmede dikkat edilecek en önemli nokta, aromatik bileşiklerin ve sirkede bulunan 

uçar asidin (asetik asit) korunmasıdır (Velioğlu 2004). Bu nedenle sirke ve baharat, 

pulpun ön konsantrasyonundan sonra eklenmelidir (Cemeroğlu vd. 2003, Velioğlu 

2004). 
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Ketçap formülasyonu uzun bir pişirmeyi gerektirmeyecek şekilde düzenlenmelidir. 

Böylece uzun süreli pişirme sırasında oluşabilecek lezzet ve asetik asit kaybı 

sınırlandırılabilmektedir. Tuz ve şeker, ketçabın kaynaması sırasında azar azar 

eklenmeli, kaynama durdurulmamalı ve şekerin tabanda bir kitle oluşturmasına engel 

olunmalıdır. Ketçabın uzun süre ısı etkisi altında kalmaması, rengin daha iyi korunması 

açısından da önem taşımaktadır. (Anonim 1993). Ketçapta öngörülen kuru madde 

konsantrasyonuna ulaşıldıktan sonra pişirmeye son verilmelidir (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Bazı üreticiler kullandıkları sarımsak, soğan ve baharatın niteliklerine göre, pişirme 

sonunda ürünü küçük elek delikli bir finişerden geçirerek sarımsak, soğan ve baharat 

parçacıklarını ayırma yoluna gitmektedirler. Ancak, ürün finişerden geçirilme sırasında 

fazla miktarda hava kazanmaktadır. Bu nedenle ketçaba ambalajlanmadan önce 

deaerasyon uygulanması zorunludur (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

2.1.4 Dolum 
 

Cam kaplarda sıcak dolum, plastik kaplarda ılık veya soğuk dolum tekniği tercih 

edilmelidir (Anonim 1993). 

 

Ketçapta, 85 oC ve üzerinde dolum yapıldığı sürece ayrıca bir ısıl işlem uygulamasına 

gerek kalmamaktadır. Bununla birlikte sıcak dolum yapılmamış ambalajlarda mutlaka 

bir koruyucu madde kullanmak gerekmektedir. Hatta sıcak dolum yapılmış olanlarda da 

açıldıktan sonra, tüketilene kadar geçen sürede bozulmayı önlemek için koruyucu 

maddeler kullanılmaktadır (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

2.1.5 Ambalajlama 
 

Ketçap, ketçabı etkilemeyen, ketçaptan etkilenmeyen uygun teneke kutu, cam kap veya 

plastik maddelerden yapılmış ambalajlarda piyasaya arz edilmektedir (Anonim 1993). 
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Cam, ketçabın ambalajlanmasında geleneksel olarak kullanılan bir materyaldir ve 

mükemmel bir gaz ve su buharı bariyeri vazifesi görmektedir. Buna ek olarak sıcak 

dolum cam kutularda mümkün olmakta ve kutu içindeki pastörizasyona alternatif olarak 

kullanılmaktadır (Jones and Man 1994). 

 
Son yıllarda paketleme materyallerinin gelişmesiyle birlikte ketçap gibi soslar için çok 

katlı "sıkılabilir" plastik şişeler kullanılmaktadır. Bu tip şişeler için tipik yapı; içeride 

PP/ yapıştırıcı/ EVOH/ yapıştırıcı, dışarıda PP şeklindedir. EVOH gaz geçişine, PP ise 

su buharı geçişine engel olan tabakadır (Jones and Man 1994). 

 

Ambalaj materyali camdan polimere doğru bir değişim göstermektedir. Bunun nedeni 

hem maliyetin indirgenmesi hem de ambalaja fonksiyonellik, örneğin "sıkılabilirlik" 

özelliğinin kazandırılmasıdır (Taoukis et al. 2001). 

 

2.1.6 Depolama  
 

Ambalajlanmış ketçaplar, havalandırma, rutubet ve sıcaklık bakımından uygun 

depolarda muhafaza edilmeli, güneş ışığının ambalaja doğrudan gelişine izin 

verilmemelidir. Cam ambalaj içinde bulunan ketçapların ters çevrilmesi önlenmelidir 

(Anonim 2003b).  

 

2.2 Ketçapta Kalite Kontrolü 
 

Aynı özelliğe, tada ve renge sahip ketçapların elde edilmesi için, kullanılan her bir 

maddenin miktarı ölçülmeli ve kalitesi kontrol edilmelidir. Son üründeki belirgin 

domates tadı ve sürekliliği, her bir partide kullanılan domatese bağlıdır. Yaklaşık olarak 

asitlik ve şeker içeriğinin 1/3' ü domatesten sağlanmaktadır. Bu nedenle etkili bir 

kontrol için, ketçap yapımında kullanılan domates pulpu içindeki, domates katı 

maddesinin miktarının belirlenmesi gerekmektedir (Gould 1983). 
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Kalite kontrol ilk olarak hammaddeye uygulanmaktadır ve bu sonradan uygulanacak 

testler için taslak oluşturmaktadır (Devery and Dakin 1962). 

 

Hammaddedeki şeker ve asit miktarı, domateslerin çeşidine veya yetiştirme koşullarına 

göre değişmektedir. Bunun için parti formülasyonunda kullanılan şeker ve sirke 

miktarının zaman zaman ayarlanması gerekmektedir (Gould 1983). 

 

Ketçapta kontrol noktaları; toplam katı madde, kıvam, asitlik, renk, tuz ve şeker 

miktarının belirlenmesi yönündedir (Devery and Dakin 1962). 

 

Ketçap partisinin son konsantrasyonu, filtratın Abbe refraktometre okumasına karşılık 

gelen katı madde yüzdesi belirlenerek kontrol edilmektedir. Refraktometre okumasıyla 

elde edilen sonuçlar, ketçap içindeki çözünebilir katı maddelerin oranını ifade 

etmektedir. Farklı sınıflar için değerler, C sınıfı: 25-29, B sınıfı: 29-33 ve A sınıfı: 33 

üzeri şeklinde olmaktadır (Gould 1983). 

 

Üretim mühendisleri ve tüketicinin bakış açısına göre, ketçabın kıvam ve viskozitesi 

önemli bir kalite niteliğidir (Rani and Bains 1987). Kıvam, ürünün sıvı kısmının 

süspansiyon içinde tutulabilme eğilimi olarak tanımlanmaktadır (Gould 1983). 

 

Ketçabın kıvamının ölçülmesinin ana nedenlerinden birisi de ketçabın şişe boynundan 

akış hızının belirlenmesidir (Gould 1983). 

 

Ketçabın akış özelliğinin karakterize edilmesinde, domatesin türü, bileşimi ve işlem 

aşamaları etkili faktörlerdir (Rani and Bains 1987). 

 

Sıvı karışım, çözünmeyen domates lifleri ve koagüle olmuş pektin parçalarından oluşan 

ketçabın fiziksel yapısını, normal viskozimetre ile incelemek uygun değildir. Ketçabın 

akışkanlığı Bostwick Konsistometresi kullanılarak ölçülmektedir. ABD Tarım Dairesi 

(USDA) Bostwick Konsistometresi' nin kullanılmasını önermektedir. Buna göre, A ve B 
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sınıfı ketçaplar 20 oC' da ve 30 sn' de 9 cm' den fazla, C sınıfı ise 14 cm' den fazla 

akmamaktadır (Gould 1983, Rani and Bains 1987).  

 

Çeşitli ketçapların akışı için aktivasyon enerjisi değeri 1,99' dan 4,88 kcal/mol' e kadar 

değişmektedir ve bu değer önemli ölçüde ketçabın pektin içeriği ile ilişkilendirilmiştir 

(Rani and Bains 1987). 

 

Ketçap için kullanılan analiz metotları, domates pulpu için uygulanan analiz metotlarına 

benzemektedir. Domates pulpu için yapılan mikroskobik inceleme, çözünmeyen katı 

maddeler, asitlik ve tuz ile ilgili metotlar ketçaplar içinde tamamen geçerlidir (Gould 

1983). 

 

Ketçapta renk ölçümü Munsell kolorimetresi kullanılarak yapılmaktadır. Ketçabın rengi, 

0-25 arasındaki skala değeri ile ifade edilmektedir (Porretta 1991). 

 

2.3 Ketçapta Raf Ömrü 
 

Soslar üç alt gruba ayrılmaktadırlar. Bu alt gruplar, emülsifiye soslar; Ketçap, salata 

sosları vb., emülsifiye olmayan soslar, "yöresel" soslar ve pastacılıkta kullanılan meyve 

bazlı tatlı soslardır (Jones and Man 1994). 

 
Bütün bu ürünler arasındaki benzerlik, bunların bileşimleri korunmuş ürünler 

kategorisine ait olmalarıdır. Bu özellik, onların içerdiği asetik asit ya da şekerin kendi 

koruyucu etkisinden kaynaklanmaktadır (Jones and Man 1994). Bu ürünlerin 

formülasyonlarında, asetik asidin diğer organik asitlerle kombinasyonlarının (sitrik asit 

ve laktik asit gibi) kullanılması geleneksel bir hal almıştır (Debevere 1987). 

 

Domates, genellikle pH 4,6 veya daha düşük pH değerine sahip asidik bir hammadde 

olarak bilinmektedir. Bu sebepten dolayı hafif bir ısıl işlem domates ürünlerinin ticari 

sterilizasyonu için yeterli olmaktadır. Fakat son yıllarda domateslerde asitliğin düştüğü 
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ve mekanik hasadın mikroorganizma yükünü elle toplamaya oranla attırdığı 

gözlenmiştir (Roberts et al. 1998). 

 

Yine son zamanlarda, koruyucuların geleneksel metotlara bağlı olarak kullanılması 

azaltılmakta, tüketici taleplerine uygun olarak daha az asitli veya daha az tatlı ürünler 

üretilmekte ve bu ürünlerin yapımında potansiyel olarak mikrobiyolojik bozulmalara 

maruz kalınmaktadır. Bu nedenle kimyasal koruyucu eklemek (organik asit), ısıl işlem 

uygulaması (pastörizasyon), aseptik işlem ve aseptik paketleme gibi alternatif koruma 

yöntemleri kullanılmaktadır. Ayrıca gıdanın kalite ve güvenilirliğinin sağlanmasında 

HACCP sistemi kullanılmakta ve bu sistem, gittikçe artan bir öneme sahip olmaktadır 

(Jones and Man 1994). 

 

Bu ürünlerin raf ömrüne etkili asıl faktörler, onların hem mikrobiyolojik durumları hem 

de fizikokimyasal değişmelerdir (Jones and Man 1994). 

 

2.3.1 Raf ömrü belirleme yöntemleri 
 

Raf ömrü genellikle, belirlenen depolama şartlarında ambalajlı ürünün özelliklerinin 

satılabilir veya kabul edilebilir durumda kaldığı veya ürünün organoleptik özellikleri 

bakımından tüketilme özelliğini koruduğu süre olarak tanımlanmaktadır (Labuza 1982, 

Tarhan 1992). 

 

Raf ömrü, üretici firma tarafından deklare edilmekte ve firmanın güvenilirliğini 

koruması için deklarasyonun doğru olması, bunun içinde raf ömrünün araştırmaya 

dayalı olarak belirlenmesi gerekmektedir (Ekşi 2004). 

 

Raf ömrünün belirlenmesinde, raf ömrüne etkili faktörler ve bozulmanın şekli tespit 

edilmekte, raf ömrü tayini için en doğru yöntemin belirlenmesine çalışılmaktadır. Raf 

ömrünün saptanmasında; matematiksel-istatistiksel yöntemler, hızlı deney ve 

simülasyon modeli (tahmin yöntemleri) olmak üzere başlıca 3 yöntem uygulanmaktadır 

(Tarhan 1992, Jones and Man 1994, Ekşi 2004). 



 15 

Bunlardan matematiksel-istatistiksel yöntemlerde, farklı ve/veya aynı ambalajda, farklı 

depolama koşullarında depolanan aynı gıdanın karakteristik özelliklerinde meydana 

gelen değişikliklerin, depolama süresinin bir fonksiyonu olarak belirlenmesine 

yöneliktir (Ekşi 2004). 

 

Gıdanın cinsine bağlı olarak, biyolojik değeri belirleyen özellikler (protein, yağ, vitamin 

miktarı vb.) kimyasal ve fiziksel özellikler (kıvam, pH değeri, su miktarı, renk vb.) 

mikrobiyolojik durum ve duyusal özelliklerde (renk, tat, koku, kıvam) meydana gelen 

değişmeler önem taşımaktadır. Değişikliklerin tipini ve miktarını belirlemek için, 

depolama süresi ile kalite değişimlerini karakterize edecek özellikler arasındaki olası 

ilişkiler araştırılmaktadır. Bu amaçla; önce gıda kalitesini karakterize eden özellikler 

seçilmekte, bu özellikler "kritik" kabul edilerek, ölçülen değerler zamanın bir 

fonksiyonu olarak formüle edilmektedir. Değişik gıdalar ve gıda gruplarının kalite 

değişimlerini zamana göre açıklayan başlıca modellerin doğrusal, ikinci derece, 

hiperbolik, üstel ve sigmoid olduğu belirtilmektedir (Varsanyı 1986).  

 

Matematiksel-istatistiksel yöntem, kalite değişim mekanizmasının belirlenmesinde 

güvenilirliği yüksek, en duyarlı sonuçların alındığı yöntemdir. Gıdaların raf ömrü ± % 

10' dan daha düşük bir sapma ile belirlenebilmektedir. Ancak bu yöntem zaman alıcı ve 

zahmetlidir (Ekşi 2004). 

 

Tahmin yöntemleri ile daha çabuk sonuç alınır ve bu yöntemler ürün formülasyonunun 

değiştirilmesi, ambalajın modifikasyonu, yeni bir ambalajın kısa sürede 

değerlendirilmesi ve öngörülen raf ömrü için ambalajın engelleme özelliklerinin 

belirlenmesi için uygundur. Tahmin yöntemleri, hızlı deney ve simülasyon modeli 

olmak üzere iki türlüdür (Ekşi 2004). 

 

Hızlandırılmış deneyde, öncelikle söz konusu ürünün raf ömrünü sınırlandıran bozulma 

şekilleri tahmin edilmektedir. Başlıca bozulma tipleri literatürden, benzer ürünlerle ilgili 

verilerden, hammadde ile ilgili bilgilerden ve şikâyet dosyalarından yararlanılarak 

belirlenmektedir. Bu model yüksek sıcaklıklarda tepkime hızının artmasına 
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dayanmaktadır. Bu yöntemde gıda Arrhenius bağıntısı veya Q10 yaklaşımı kullanılarak 

daha yüksek sıcaklıklarda depolanıp kalite değişimi izlenmekte ve gıdanın depolanacağı 

daha düşük gerçek sıcaklıkta raf ömrü tahmin edilmektedir. Raf ömrü açısından Q10 

değeri aynı gıda ve ambalaj için birbirinden 10 oC farklı iki ayrı sıcaklık derecesindeki 

raf ömrünün birbirine oranıdır. 

 

Q10 = T oC' deki raf ömrü (Q) / T + 10 oC' deki raf ömrü 
 

QT = Q10 × QT+10 

 

Sıcaklık farkının tam 10 oC olmadığı deneysel koşullar söz konusu olabilmektedir. Eğer 

Q10 değeri biliniyorsa daha yüksek sıcaklıktaki raf ömrümden daha düşük sıcaklıktaki 

raf ömrü hesaplanabilir. Hesaplamada şu bağıntı kullanılmaktadır: 

 

Q10 ∆T/10 = QD / QY QD = QY × Q10 ∆T/10 

 

Çoğu kez Q10 değeri bilinmemektedir. Eğer kalite kaybına yol açan bozulma 

tepkimesinin Ea değeri biliniyorsa Q10 değeri şu bağıntıdan hesaplanabilir: 

 

Q10 = 10 2.2 Ea / T1 × T2 

 

T: mutlak sıcaklık, Ea: aktivasyon enerjisidir. 
 

Hızlı yöntem çabuk sonuç vermesi açısından yararlıdır, ancak karmaşık sistemlerde 

kullanılması uygun değildir. Elde edilen bulgular yalnızca yol göstericidir. Hataların 

minimuma indirilmesi için, bozulma tipinin doğru seçilmesi, daha fazla depolama 

koşulunun denenmesi ve duyarlı analiz yöntemlerinin seçilmesi yeterlidir. Çabuk ve 

ucuz olduğu için yol gösterici olması açısından hızlı yöntemle raf ömrü belirlemesi çok 

yaygın olarak kullanılmaktadır. 
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Simülasyon modeli ise, raf ömrüne; daha çok ambalajlama açısından yaklaşmaktadır. 

Bu amaçla gıda-ambalaj-çevre üçlüsünden oluşan toplam sistem dikkate alınmaktadır. 

Ambalaj materyalinin geçirgenliği sistemin bir parçası olarak değerlendirilmekte ve 

kabul edilebilir hata sınırları içerisinde pratik sonuçlara ulaşılabilmektedir. Ayrıca bu 

yöntem sayesinde belirli bir ambalaj içerisindeki gıdanın raf ömrü tahmin edilebilmekte, 

belirli bir sistem için en uygun ambalaj materyali seçilebilmekte ve aynı gıda için farklı 

ambalaj materyalleri karşılaştırılabilmektedir (Ekşi 2004). 

 

2.3.2 Raf ömrüne etkili faktörler 
 

Hammadde, ürünün kalite ve kıvamı üzerinde etkili olduğu gibi raf ömrünün 

korunmasında da büyük bir öneme sahiptir. Ketçap gibi uzun raf ömrüne sahip 

ürünlerde hammaddenin kalitesi, raf ömrünün tayin edilmesinde kritik bir noktadır 

(Jones and Man 1994). 

 

Bileşim ve formülasyon, sosların raf ömrüne etkili en önemli faktördür. Ürünün hatasız 

bir bileşim ve formülasyonda olması, ürünün depolanması sırasında muhtemel 

değişimlerin meydana gelmesi üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir (Jones and Man 

1994). 

 

Soslar için ürünün güvenilirliğini belirleyici faktör sıvı faz ile ilgilidir. Sıvı faz, şeker, 

su vb. besin maddeleri gibi mikrobiyel gelişme için gerekli maddeleri içermekte ve bu 

gelişmeyi desteklemektedir. Tersine olarak bazı bileşenler mikroorganizmaların ya 

ölümüne ya da gelişmelerinin inhibe edilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, ürünün 

mikrobiyolojik güvenliğini ve stabilitesini sıvı fazın içindeki faktörler tayin etmektedir 

(Jones and Man 1994). 

 

Asetik asidin (sirkeden sağlanan) seviyesi, soslarda mikrobiyolojik kalite ve 

güvenilirliğin belirlenmesinde en önemli faktördür. Başta ketçap olmak üzere birçok 

sosun pH' sında asetik asit karakteristiktir ve antimikrobiyel etkiye sahiptir (Jones and 

Man 1994). 
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Tuz ve şeker miktarı da önemli faktörler arasındadır. Duyusal değerlendirmelerde çok 

yüksek tuz miktarı (% >3-4) kabul edilmemektedir. Bununla birlikte tuz ve şekerin bazı 

koruyucu etkileri bulunmaktadır. Bu etki, su aktivitesini düşürerek toplam katı maddeyi 

arttırmak şeklinde ortaya çıkmaktadır (Jones and Man 1994).  

 

Koruyucu maddeler, gıdada doğal olarak bulunan veya sonradan eklenen 

koruyuculardır. Ketçapta kullanılmasına izin verilen koruyucu potasyum sorbattır 

(Jones and Man 1994, Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Pastörizasyon işleminin uygulanmadığı durumlarda da % 0,1 oranında kimyasal 

koruyucu madde (sodyum benzoat, potasyum sorbat) kullanılmalıdır (Velioğlu 2004). 

 

Ketçaplardaki yüksek asetik asit içeriği ve ketçabın yüksek ısı uygulamasıyla 

sterilizasyonu kapak açıldıktan sonra, ketçabın bozulmaya karşı direnç göstermesini 

sağlamaktadır. Bu yüzden sodyum benzoat gibi koruyucuların kullanılmasına da gerek 

kalmamaktadır (Cruess 1958). 

 

Ketçap ve benzeri ürünlerin mikrobiyolojik güvenilirliği ve stabilitesinde asetik asit, 

pH, tuz ve şekerin sinerjistik etkileri mevcuttur (Jones and Man 1994). 

 

Broomfield tarafından (1993) bildirildiğine göre, ürünün raf ömrü üzerinde 

pastörizasyon işleminin bazı avantajları bulunmaktadır (Jones and Man 1994).  

 

Bu avantajlar; 
 

   -Bozulma yapan mikroorganizmaların termal yolla yok edilmesi, kullanılmasına izin 

verilen asetik asit içeriğini azaltmaktadır. 

 

   -Mikrobiyel veya bitkisel enzimlerin, toplam veya kısmi inaktivasyonu sağlanmakta, 

böylece enzimlerin neden olduğu bozulmalar engellenmektedir. 
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   -Pastörizasyon işlemiyle serbest oksijen ve oksidatif değişmeler minimize 

edilmektedir. 

 

Gıdanın raf ömrü bitimini etkileyen ve dolayısıyla paket üzerindeki son kullanım 

tarihini değiştiren, bir başka önemli faktör de oksijendir. Oksijen varlığında esmerleşme 

reaksiyonu ve mikrobiyolojik bozulmalar meydana gelmektedir (Jones and Man 1994, 

Armutak ve Bayındırlı 1995). 

 

Ketçabın daha yüksek oksijen varlığında ve yüksek sıcaklıkta depolanması durumunda 

renk değişimi hızlanmaktadır (Taoukis et al. 2001). 

 

Ketçap gibi kararlı raf ömrüne sahip ürünlerin kalitesi renk bozulmasıyla ilişkilidir ve 

paketleme bu açıdan önemlidir. Karoten ve ksantofil içeren domateste özellikle likopen, 

uzun depolama süresi boyunca yavaş yavaş oksitlenmekte ve gittikçe renk parlak 

kırmızıdan koyu kahverengiye doğru değişmektedir (Taoukis et al. 2001). 

 

Ticari ketçabın raf ömrü üzerine oksijen geçirgenliği, sıcaklık ve ambalajın etkileri 

çalışılmıştır. Ketçap üç farklı ambalaj materyali ile ambalajlanmış (PET, PE-EVOH ve 

cam) ve ketçabın rengi 15, 30 ve 40 oC' da birkaç ay süre ile ölçülmüştür. Ketçabın 

aktivasyon enerjisi, camdan PET' e ve 15 oC' dan 40 oC' a doğru gittikçe artan bir oranda 

değişmiştir. Bu oran 30 oC' da camda ve EVOH' da aynı, ama PET' de üç kat daha hızlı 

bulunmuştur. Renkteki değişme oranı sıcaklık artışı ile ilişkilendirilmiş, aktivasyon 

enerjisi cam ve PET için aynı (10 kcal/mol), EVOH için ise daha yüksek (14,6 

kcal/mol) bir değer göstermiştir (Taoukis et al. 2001). 

 

Sonuç olarak, ketçabın 30 oC' a kadar depolanması durumunda cam yerine PE-EVOH' 

un ambalaj materyali olarak kullanılabileceği bildirilmiştir. 30 oC' da PE-EVOH ve 

camda sırasıyla 225 ve 260 gün raf ömrü belirlenmiştir. 40 oC' da ise raf ömrü sırasıyla 

100 ve 150 güne kadar azalmıştır (Taoukis et al. 2001). 
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2.4 Ketçapta Meydana Gelen Bozulmalar 
 

2.4.1 Kimyasal bozulmalar 
 

Üretimde kullanılan maddeler, üretim yöntemi ve depolama koşullarına bağlı olarak 

ketçabın niteliklerinde özellikle de renginde bazı değişmeler ortaya çıkmaktadır 

(Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Luh and Pangborn (1964) tarafından bildirildiğine göre, depolanan ürünün renk 

stabilitesi üzerine en etkili iki faktör; ketçabın indirgen şeker içeriği ile depolama 

sıcaklığıdır. Üretimde kullanılan glikoz şurubu veya glikoz miktarı arttıkça, ketçapta 

esmerleşme eğilimi artarken, renkteki kırmızılık değerinin azalmakta olduğu 

saptanmıştır (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Ketçaplarda zamanla ortaya çıkan önemli bir renk kusuru, doldurulduğu şişenin 

boğazında, ürünün üstünde siyah bir katmanın oluşmasıdır. Bu durum, çoğu baharattan 

geçmiş olan fenolik maddelerle, üründe bulunan demir iyonlarının oluşturduğu 

reaksiyon sonucunda ortaya çıkmaktadır (Cemeroğlu vd. 2003). 

 

Araştırmalar siyah katmanın özellikle yüzey kesimlerde olduğunu ve bunun içinde 

havanın gerekli olduğunu göstermiştir. Havanın varlığında gerçekleşen bu kusura "siyah 

boğaz" adı verilmektedir ve hatalı kapak ya da hatalı doldurma sonucunda ortaya 

çıkmaktadır (Tanner 1944, Cruess 1958). 

 

Bu nedenle üretimde paslanmaz çelik materyalden yapılmış cihazlar kullanılmalı ve 

ürüne demir iyonlarının geçişi engellenmelidir (Cemeroğlu vd. 2003). 
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2.4.2 Mikrobiyolojik bozulmalar 
 

Asetik asit ve tuz ortamına sahip sirke ile korunmuş gıdaların, mikroorganizmalar için 

çok zorlayıcı koşulları olmasına rağmen bu ortamda yaşayabilecek az sayıda bakteri, 

maya ve küf bulunmuştur (Dakin and Radwell 1971). 

 

Başoğlu 1982 yılında yaptığı bir çalışmada, domates ve domates ürünlerindeki 

mikroflorayı oluşturan mikroorganizmalar arasında mayaların yer aldıklarını ve 

bozulmalarda önemli bir rol oynadıklarını bildirmiştir (Uylaşer ve Başoğlu 1997). 

 

Fermentasyon yapan mayalar ketçapta daha fazla bozulmaya neden olmaktadır ve 

bunların çoğu da literatürde belirtilmemektedir. Termodurik olan mayalar ketçabın 

hazırlanması sırasında kullanılan işlem sıcaklığında hayatta kalabilmektedirler. 

Mayaların neden olduğu kusuru, mayamsı tat ve koku ile birlikte gaz oluşumu şeklinde 

karakterize etmek mümkündür (Tanner 1944, Weiser 1962, Gould 1983). 

 

Ayers (1926) tarafından  yapılan bir çalışmada, ketçaptan gaz oluşturan maya izole 

edilmiş, bu mayanın 60 oC' da 5 dk' da ölmediği ama 10 dk' da domates suyunda öldüğü 

bildirilmiştir. Bu çalışmada ketçap, 24 oC' da oda sıcaklığında bulunan şişelere 76,8 oC' 

da doldurulmuştur. Doldurmanın hemen sonrasında boğazdaki sıcaklık 68,3 oC 

bulunmuştur. Bu veriler doldurma işlemi sırasında şişelerin sıcak olması gerektiğini 

göstermektedir (Tanner 1944). 

  

Ayers (1926) tarafından bildirildiğine göre, eğer şişeler oda sıcaklığında ise veya 

bulaşma şişelenme sırasında olduysa doldurma sıcaklığı 82,2 oC olsa bile, bu sıcaklık 

daha sonra muhafaza edilemezse fermentasyon durdurulamamaktadır. Bu nedenle 

şişeleme sonunda pastörizasyonun gerekli olduğu bildirilmiştir (Tanner 1944, Cruess 

1958). 

 

Bazı mayalar düşük pH' da gelişebilmekte ve sirke ile korunmuş asidik gıdaları 

bozabilmektedirler (Sorrels and Leonard 1988, Roberts et al. 1998). 
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Bozulmuş ketçaptan izole edilen mayanın aside tolerans mekanizması çalışılmış ve bu 

mayanın diğerlerine göre yüksek asetik asit konsantrasyonunda geliştiği belirlenmiştir 

(Sorrels and Leonard 1988). 

 

Zygosaccharomyces cinsi mayalar genellikle, sorbik asit, benzoik asit, asetik asit ve 

etanol gibi koruyucu maddelere karşı son derece dirençlidir. Bu mayalar, gıdalarda 

puslu-bulanık bir görüntüye neden olmakta ve ürüne tatsız bir özellik 

kazandırmaktadırlar. Aşırı miktarda CO2 üretme yeteneğine sahip oldukları için 

paketleme materyalinin biçimini bozmakta, konserve kutuları ve fıçıların kırılıp 

kopmalarına, ayrıca şişelerin patlamasına neden olmaktadırlar. Bu durum üreticilerin, 

ürünlerini geri çağırmasına ve firma adının karalanmasına, sonuçta da büyük ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır (Steels et al. 1999). 

 

Asidik gıdaların bozulmasında rol oynayan başlıca maya Zygosaccharomyces baili' dir. 

Z. bailii yeni bir tür değildir. Bu tür, Linder tarafından 1895 yılında Saccharomyces 

bailii olarak adlandırılmıştır. Bugünkü terminolojiye ise Z. bailii olarak 1975' te 

geçmiştir (Thomas and Davenport 1985).  

 

Z. bailii düşük pH ve yüksek şeker içeriğine sahip birçok gıda maddesinde bozulmaya 

neden olmaktadır. Bu mayanın yarattığı sıkıntı; koruyuculara, yüksek şeker 

konsantrasyonuna, düşük aside, etanole ve pastörizasyon uygulamasına karşı gösterdiği 

olağanüstü direnç mekanizmasından kaynaklanmaktadır (Thomas and Davenport 1985, 

Warth 1986, Debevere 1987, Jay 1992). 

 

Davenport (1980), Mori et al. (1971), Walker and Ayres (1970) tarafından bildirildiğine 

göre Z. bailii ketçapta bozulmaya neden olmaktadır (Thomas and Davenport 1985).  

 

Zygosaccharomyces lentus da, Zygosaccharomyces baili gibi düşük asitli gıdalarda 

gelişmekte ve koruyuculara karşı direnç göstermektedir. Bu nedenle bu tip ürünlerde 

bozulmalar meydana gelebilmektedir. Ketçabın da içinde bulunduğu bozulmuş çeşitli 

gıdalardan Z. lentus izole ve identifiye edilmiştir (Steels et al. 1999). 
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Domates işleme endüstrisinde özellikle hammadden kaynaklanan küf kontaminasyonu 

önemli bir problem oluşturmaktadır. Isıl işlem görmüş ürünlerde küflerin varlığı, ya 

sanitasyona uygun olmayan işleme koşullarını ya da hammaddenin kalite düzeyini 

göstermektedir (Tağı ve Gürgün 2003). 

 

Domateslerin bozulmasında (küflenmesinde) en fazla etkili olan küfler; Alternaria 

alternata, Botrytis cinerea, Mucor circinelloides, Fusarium oxysporum, Geotrichum 

candidum, Phoma lycopersici, Rhizophus stolonifer ve Rhizophus nigricans olarak 

belirtilmiştir (Battilani et al. 1996, Tağı ve Gürgün 2003). 

 

Domates ürünleri ve diğer işlem görmüş gıdalardaki küf kontaminasyonunun derecesini 

tayin etmek için, FDA (Food and Drug Administration) tarafından direkt mikroskobik 

sayım yöntemlerinden Howard küf sayım (HMC) yöntemi önerilmektedir (Tağı 1991). 

 

HMC yöntemi, mikroskopta sayılan küflü saha oranı ile hammaddenin küf yükü 

arasında oransal bir ilişkinin bulunması prensibine dayanmaktadır (Tağı ve Gürgün 

2003). 

 

HMC tekniğinde küf hiflerinin domates dokusundan ayırt edilmesi güç olduğu için 

sayım sonuçları da sübjektif olmaktadır. Bu yöntem, hem fazla emek gerektiren hem de 

zaman alıcı bir analizdir. Bu nedenle Howard yöntemine alternatif olabilecek ve daha 

objektif olan yöntemlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

yaklaşımlardan biri ise ergosteroldür (Kadakal 2003). 

 

Ergosterol, küfler gibi bazı önemli sebze parazitlerinin hücre membranında bulunan 

yapısal bir bileşendir (Kadakal 2003). 

 

De Sio et al. (2000) tarafından bildirildiğine göre, domates ürünlerinde ergosterol 

bulunuşu, küf bulaşmasının bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Domates ve domates 

ürünlerindeki ergosterol varlığından bakteriler ve mayalar sorumlu tutulmamakta, 



 24 

belirlenen ergosterolün küfler tarafından sentezlendiği kabul edilmektedir. Domates 

ürünleri için kabul edilebilir ergosterol limit değeri kuru maddede 15 mg/kg olarak 

belirlenmiştir. Son yıllarda dünyada ergosterolün nicel tespit edilebilmesi, küf varlığını 

değerlendirmek için Ghiretti et al. (1995) tarafından bir parametre olarak önerilmiştir. 

Ancak domates mamullerinin küf yönünden mikrobiyolojik kalitesini değerlendirmede 

en yaygın kullanılan yöntem HMC yöntemidir (Kadakal 2003). 

 

Mickle and Breed (1925) tarafından yapılan bir çalışmada, bozulan ketçaplardan önce 

canlı bakteri izole edilememiş, daha sonra domates suyu ve domates püresi kullanılmış, 

bunlar bakteri gelişimi için en uygun besiyerleri olarak belirlenmiştir. Böylece 

Lactobacillus brevis izole edilmiş ve tanımlanmıştır (Tanner 1944). 

 

Bu mikroorganizma domateslerle çalışan çok kişi tarafından belirlenmiştir. Örneğin; 

ABD Ulusal Teneke Ambalajlama Birliği araştırmalarında, domateslerin bozulmasının 

çoğunlukla şişmiş teneke kutularındaki domateslerden izole edilen ve spor 

oluşturmayan organizmanın canlı kalabilmesinden dolayı ortaya çıktığı görülmüştür. Bu 

bakteri spor oluşturmamakla birlikte, bazı işlemlerde canlı kalabilecek kadar sıcaklığa 

dayanıklı bulunmuştur (Tanner 1944, Weiser 1962). 

 

Esty (1925) tarafından bildirildiğine göre, bu organizma domates ürünlerinin üretildiği 

yerlerde ve işlendiği-paketlendiği fabrikaların değişik kısımlarında bulunmaktadır 

(Tanner 1944). 

 

Ketçapta, başta Lactobacillus brevis olmak üzere Lactobacillus grubunun bir ya da 

birden fazla üyesi bozulmaya neden olmaktadır. İşlem sırasındaki ufak bir kusur bu 

organizmanın ketçap kutusuna girmesine neden olabilmektedir. Bu organizmaların 

gelişimi için domates ve domates ürünleri ideal ortamlardır. Bu organizmalar gaz 

oluşturarak ketçap kutusunda şişmeye neden olmaktadır (Tanner 1944, Weiser 1962, 

Jay 1992). 
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Bu organizmalar için 75 oC' da 1 dk sıcaklık uygulaması bile konsantre domates püresi 

içerisinde ölmelerine yeterli olmaktadır. Bu nedenle üretimde temizliğin önemine işaret 

edilmektedir (Tanner 1944). 

 

Heterofermentatif laktobasilin ketçaplarda gaz oluşumuna neden olduğu belirlenmiş 

ancak bozulmaya neden olan tipleri üzerinde daha detaylı tür belirleme çalışması 

yapılmamış veya belirlenen türler mevcut taksonomide bulunamamıştır (Bjorkroth and 

Korkeala 1997). 

 
Lactobacillus fructivorans' ın diğer laktik asit bakterilerine göre sıcaklığa karşı daha 

dirençli olduğu bildirilmiştir (Bjorkroth and Korkeala 1997). 

 

Ketçap üretiminde L. fructivorans' ın canlı kalabilmesine ve gelişmesine etkili faktörler 

çalışılmıştır. Ketçap örneklerine L. fructivorans izolatları inoküle edilmiş, 5 oC ve 10 oC' 

da yapılan testlerde bozulma kaydedilmemiştir. 30 oC' da inkübe edilen örneklerde 2 

hafta içinde bozulma belirtileri görülmüştür. Bozulma sonucunda, plastik ketçap 

kutularında şişme meydana gelmiştir. 37 oC' da inkübe edilen örneklerde koloni 

sayısında 5 gün sonra % 90 oranında düşüş görülmüştür. Bu orana 42 oC' da 3 gün sonra 

ulaşılmıştır (Bjorkroth and Korkeala 1997). 

 

Bu mikroorganizma, ilk defa bozulmuş salata soslarından izole edilmiş ve früktozu 

glikoza oranla daha fazla kullandığı için L. fructivorans olarak adlandırılmıştır (Dakin 

and Radwell 1971). 

 

L. fructivorans' ın özellikle asit karakterdeki ve etanol içerikli kaynaklardan gelen 

gıdaların bozulmasına neden olduğu bildirilmiştir. Ketçap, salata sosları, sirke ile 

korunmuş gıdalar, tatlı şaraplar ve aperatifler bunlara örnek olarak verilmektedirler 

(Bjorkroth and Korkeala 1997). 
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Avrupa' da yapılan çalışmalar, bozulmaya neden olan L. fructivorans üzerinde özellikle 

aktif klor içeren deterjan, dezenfektan ve fabrikalarda kullanılan temizleyicilerin çok 

etkili olduğu belirlenmiştir (Bjorkroth and Korkeala 1997). 

 

Ketçabın bulanık ve tatsız hale gelişi "düz ekşime" olarak karakterize edilmektedir. Bu 

duruma karışan başlıca mikroorganizma Bacillus coagulans' tır. Bu organizma 

domateste gelişebilmekte, fakat ambalaj kutusunda şişmeye neden olmamaktadır. Bu 

yüzden kutu açılana kadar bozulma görünmemekte, bozulmuş ve bozulmamış konserve 

arasındaki farkı anlamak çok zor olmaktadır. Bu tip bozulma genellikle ketçap ve 

domates suyunda görülmektedir (Weiser 1962, Jay 1992). 

 

Düz ekşime şeklinde görülen bozulmaya ilk defa 1931 yılında ticari konserve domates 

suyunda rastlanmıştır. Bu tip bozulma çoğu zaman ciddi oranlara ulaşmakta ve 

konservecilikte büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Düz ekşime görülen 

domates suyu kokusuz ve tatsızdır (Gould 1983). 

 

Bozulmanın gelişme aşamasına bağlı olarak bu tat ilacımsı, fenolik, meyvemsi, asidik, 

düz ve daha pek çok hoşa gitmeyen tat olarak tanımlanmıştır. Bu tadın ortaya çıkması 

pH' nın düşmesi sonucu ile ilişkilendirilmektedir (Gould 1983, Roberts et al. 1998). 

 

Domates ürünlerindeki bozulmaların asidik, spor oluşturan Clostridium pasterianum ve 

daha yaygın olarak düz ekşi tür olan Bacillus coagulans tarafından meydana geldiği 

bildirilmektedir (Roberts et al. 1998). 

 

Bacillus coagulans genel bir toprak bakterisidir. Bazı suşların vejetatif hücreleri pH 

4,15-4,25' te domates suyunun içinde gelişebilmektedir. Fakat sıcaklığa dirençli sporlar 

pH 4,3' ün altında gelişememektedir (Roberts et al. 1998). 

 

Toprak partikülleri konsantrasyonu ve domates tanklarının içerdiği sudaki, düz ekşime 

yapan bakteri sporları arasında kesin bir ilişki olduğu bildirilmiştir. Soğuk suyun 
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yetersiz olduğu ve 27–32 oC' a ulaştığı domates yıkama aletlerinde çoğalan bakteriler 

bulunmuştur (Roberts et al. 1998). 

 

Ketçapta E. coli O157:H7' nin canlı kalabilme düzeyi üzerinde çalışılmış ve oda 

sıcaklığında 2 gün içerisinde E. coli' nin canlılığını yitirdiği bildirilmiştir. Buzdolabı 

sıcaklığında ise bu durum 8 güne kadar tamamlanamamıştır. Bakterilerin canlılıklarını 

yitirmelerinin nedeni olarak ketçapta bulunan sirke ve baharat gibi koruyucu maddelerin 

varlığı gösterilmektedir (Eribo and Ashenafi 2003). 

 

E. coli O157:H7 ile patojen olmayan E. coli karşılaştırmalı olarak birkaç sos içinde 

inkübe edilerek gelişmeleri ve canlı kalabilme durumları incelenmiştir. Hücreler 25 oC' 

da 24 saat süre ile inkübe edilmiştir. Soya sosu ve ketçap birkaç konsantrasyon 

düzeyinde kullanılmıştır. Ketçap içinde inkübe edilen üç tip izolatın canlı hücre sayıları 

değişik oranlarda düşmüştür. Ketçap; bileşiminde, antibakterisit etkiye sahip olan birçok 

baharat içermektedir (Yokoigawa et al. 1999).  

 

Sirke, gıda kökenli bakteriler üzerinde antibakteriyel etki gösterebildiği için bu 

çalışmada sirkenin, E. coli O157:H7 ve patojenik olmayan izolatların canlılıklarına 

etkisi üzerinde de durulmuştur. Ancak çalışmada bunların arasında önemli bir fark 

görülmemiştir (Yokoigawa et al. 1999). 

 

Domates ürünlerinde Listeria monocytogenes' in gelişimi incelenmiş, domates suyu ve 

domates sosunun aksine ketçapta bakteri gelişimi olmamış ve hızlı ölümler 

gözlemlenmiştir. Ölüm hızı 5 oC' a göre 21 oC' da daha fazla olmuştur. Bunun nedeni 

olarak kısmen düşük pH gösterilmektedir. Bunun yanı sıra ketçapta asetik asit 

konsantrasyonunun yüksek olması da bunun diğer nedeni olarak gösterilmektedir 

(Beuchat and Brackett 1991). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 

3.1 Materyal 
 

3.1.1 Ketçap  
 

Çalışmada kullanılan ketçap örnekleri, endüstriyel üretim yapan bir fabrikadan 

sağlanmıştır. Ketçap materyali A ve B kalite olmak üzere iki farklı sınıftır. Bunlar, söz 

konusu işletme tarafından başka şirket(ler) için fason olarak üretilmiştir. Bunlardan her 

hangi birinin kalitesi, diğerine göre daha yüksek değildir. Sadece formülleri farklıdır ve 

bu çalışmada sadece simgesel olarak 2 farklı ketçap harflerle gösterilmiştir. Ayrıca, 

mikroorganizma izolasyonu için piyasadan bozuk ketçap örnekleri temin edilmiştir.  

 

3.1.2 Ketçaba ilave edilen mikroorganizmalar 
 

Ketçaba ilave edilen bakteri ve mayalar sözü edilen fabrika ile piyasadan sağlanan 

bozuk ketçap örneklerinden standart mikrobiyolojik analiz yöntemleriyle izole 

edilmiştir. İzole edilen mikroorganizmalar Lactobacillus spp., Enterococcus spp., 

Streptococcus spp., Bacillus spp. ve iki farklı maya türüdür. Çalışmada kullanılan E. 

coli ise Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda 

Mikrobiyolojisi Laboratuvarı' nın kültür koleksiyonundan sağlanmıştır.  

 

3.1.3 Ambalaj materyali 
 

Ketçap örneklerinin paketlenmesinde 40 mL hacimli, kapaklı polistren kaplar 

kullanılmıştır. Plastik kaplar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Ankara Nükleer Tarım ve 

Hayvancılık Araştırma Merkezi Gama Işınlama Tesisi’ nde 60Co ışınlama kaynağı 

kullanılarak 10 kGy dozda ışınlanarak sterilize edilmiştir. 
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3.1.4 Besiyerleri ve seyreltme sıvıları 
 

Bozuk ketçap örneklerinden mikroorganizma izolasyonu için, seyreltme sıvısı olarak 

Maximum Recovery Diluent (MRD Merck), zenginleştirme besiyeri olarak Tryptic Soy 

Broth (CASO Broth Merck) ve De Man Rogosa and Sharpe Broth (MRS Broth Merck) 

kullanılmıştır. 

 

Denemelerde kullanılan besiyerleri; toplam mezofilik aerobik bakteri için; Plate Count 

Agar (PCA Merck), Lactobacillus spp. için; De Man Rogosa and Sharpe Agar (MRS 

Agar Merck), koliform grup bakteriler ile E. coli için; Fluorocult Laurly Sulfate 

Tryptose Broth (FLST Merck) ve toplam maya küf için; Yeast Extract Glucose 

Chloramphenicol Agar (YGC Agar Merck), Rose Bengal Chloramphenicol Agar (RBC 

Agar Merck) ve Malt Extract Agar (MEA Merck)'dır. 

 

3.2 Yöntem 
 

3.2.1 Bozuk ketçap örneklerinden mikroorganizma izolasyonu 
 

Çalışmada, piyasadan bozuk ketçap örnekleri temin edilmiş ve bu örneklerden standart 

mikrobiyolojik analiz yöntemleriyle bakteri ve maya izolasyonu yapılmıştır. Bozuk 

ketçap örneklerinden 10 g tartılmış, 90 mL MRD seyreltme sıvısı içinde homojen bir 

şekilde çözünmesi sağlanmış ve uygun seyreltiler hazırlanarak PCA, MRS Agar ve 

YGC Agar besiyerlerine yayma yöntemiyle ekimler yapılmıştır. Örnekler PCA 

besiyerinde aerobik koşullarda 28-30° C' da 24-48 saat, MRS Agar besiyerinde 

anaerobik koşullarda 37 °C' da 48-72 saat, YGC Agar besiyerinde aerobik koşullarda 

28-30° C' da 4-5 gün inkübasyona bırakılmıştır (Anonim 2005b).  

 

İnkübasyon sonucunda her üç besiyerinden de izolasyon yapılmış ve elde edilen 

kültürlere basit boyama, Gram boyama, tuz testi, hareketlilik testi, spor testi gibi 

identifikasyon testleri uygulanmış ve kültürler saflaştırılmıştır. 
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Kültürler cins bazında tanımlanmış, tür bazında incelenmemiştir. İzole edilen 

mikroorganizmalar; Lactobacillus spp., Bacillus spp., Streptococcus spp., Enterococcus 

spp. ve iki adet mayadır. E. coli kültür koleksiyonundan sağlanmıştır Kültürlerden 

Lactobacillus spp. ve Streptococcus spp. MRS Broth besiyeri + % 5 gliserol ortamında 

derin dondurucuda, diğerleri ise tüplere yatık olarak hazırlanan CASO Agar besiyerine 

sürme yapılarak + 4 °C' da buzdolabı sıcaklığında stok kültüre alınmıştır. Denemede bu 

7 kültürden hazırlanan bir karışım kullanılmıştır. Denemeye başlamadan önce her 

mikroorganizma ayrı ayrı geliştirilmiş, her birinden ayrı ayrı sayım yapılmış, her birinin 

mikroorganizma yükünün çok yaklaşık olarak 108/mL olduğu görüldükten sonra her 

birinden 1 mL alınarak bir karışım sağlanmıştır. Denemelerde kullanılan ve 108/mL 

mikroorganizma içeren karışım, bu şekilde hazırlanmıştır.   

 

3.2.2 Ketçap örneklerine mikroorganizma inokülasyonu ve deneme planı 
 

Çalışmada 2 farklı kalitede ketçap kullanılmış ve pH tayini dijital tip pH metre ile 

(NEL pH 890) yapılmıştır. Bunlardan biri kontrol olmak üzere ayrılmış, diğerlerine 2 

farklı dozda inokülasyon uygulanmıştır. Öncelikle her kalite ketçap daha önce steril 

edilmiş olan 3 kavanoza her biri 500 gram olacak şekilde tartılmış, kavanozlardan biri 

kontrol olarak kabul edilmiştir. Karışık kültürün 10-1, 10-2, 10-3, 10-4; 10-5, 10-6 

seyreltileri yapılmıştır. İkinci kavanoza 10-4 dilüsyondan 5 mL ilave edilmiş, böylece 

gramdaki bakteri yükünün 102/g olması sağlanmıştır. Üçüncü kavanoza ise 10-2 

dilüsyondan 5 mL ilave edilmiş ve bakteri yükünün 104/g olması sağlanmıştır. Böylece 

A Kalite Kontrol, A Kalite 102/g, A Kalite 104/g ve B Kalite Kontrol, B Kalite 102/g, B 

Kalite 104/g, olmak üzere altı farklı ketçap örneği elde edilmiştir. 

 

Her bir kavanoza inokülasyondan sonra kuvvetli bir karıştırma işlemi uygulanmış ve 

mikroorganizma karışımının örnekler içinde homojen bir şekilde dağılımı sağlanmıştır. 

Ketçaplar, her biri en az 10 g olacak şekilde ambalaj materyaline konulmuştur. İşlemler 

aseptik koşullarda laboratuvar ortamında gerçekleştirilmiştir. Denemede 4 °C, 13 oC, 

28 °C ve 37 °C olmak üzere 4 farklı depolama sıcaklığı kullanılmıştır. Tartım ve 

paketleme işleminden sonra paketler hızla belirtilen sıcaklıklarda depolamaya alınmış 

ve örneklerin 0. gün analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler toplam mezofilik aerobik 
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bakteri, Lactobacillus spp., koliform grup bakteriler ile E. coli ve toplam maya küf 

şeklindedir. 

 

Depolamanın başlangıcında 2 farklı kalitedeki ketçaba duyusal analiz yapılmıştır. 

Deneme, 4 oC' da 20 günlük depolama süresince 1; 2; 3; 4; 5; ve sonrasında dörder gün 

aralıklarla, diğer sıcaklık derecelerinde her gün açım olacak şekilde planlanmıştır. 

Depolamaya son verilen günler, örneklerin mikrobiyolojik ve/veya duyusal açıdan 

kabul edilemez olduğu günlerdir.  

 

Deneme iki tekerrürlü, analizler sırasında ekimler ise iki paralelli olarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları ve tartışma bölümünde verilen mikrobiyolojik 

analiz çizelgelerindeki değerler, 2 tekerrür ve 2 paralel ekim sonucunun ortalamasıdır.  

 

3.2.3 Örneklerin analize hazırlanması 
 

Analizlerde ketçap örneklerinden 10 g tartılmış ve seyreltme sıvısı olarak 90 mL MRD 

ilave edilerek hazırlanan seyrelti kullanılmıştır. Örnekler, içinde manyetik taş bulunan 

seyreltme sıvılarına 10 g olacak şekilde tartıldıktan sonra 90 sn süreyle manyetik 

karıştırıcıda karıştırılmış ve tam olarak homojenizasyonları sağlanmıştır. 

 

3.2.4 Toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB) sayımı 
 

Toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı standart analiz yöntemine göre yapılmıştır. Bu 

amaçla PCA besiyeri kullanılmış, ekim yapılan Petri kutuları 28-30 oC' da 48 saat süreyle 

inkübe edilmiş ve inkübasyon süresinin sonunda oluşan koloniler sayılmıştır (Anonim 

2005b). Sonuçlar "koloni oluşturan birim" (kob)/g olarak ifade edilmiştir.  
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3.2.5 Lactobacillus spp. sayımı 
 

Lactobacillus spp. analizi için uygun dilüsyonlardan MRS Agar besiyerine ekim 

yapılmış, ekim yapılan Petri kutuları 37 oC' da 72 saat süreyle inkübe edilmiş ve 

inkübasyon süresinin sonunda oluşan koloniler sayılmıştır. Sonuçlar "koloni oluşturan 

birim" (kob)/g olarak ifade edilmiştir (Anonim 2005b). 

 

3.2.6 Koliform grup bakteriler ve E. coli sayımı 
 

Koliform grup bakteri sayımı En Muhtemel Sayı (EMS) yöntemi ile yapılmıştır Bu 

amaçla uygun seyreltilerden 3' lü tüp sistemine göre içinde FLST besiyeri bulunan 

tüplere 1' er mL ekim yapılmış ve aerobik koşullarda 37 oC' da 24 saat (şüpheli olanlar 

48 saat) inkübe edilmiştir. İnkübasyondan sonra pozitif sonuç veren tüpler (gaz oluşumu 

gözlenenler) koliform grup olarak değerlendirilmiştir. Bu tüplere 366 nm uzun dalga 

boylu ultraviyole ışık altında bakılmış ve floresan pozitif sonuç verenler E. coli olarak 

değerlendirilmiştir. Şüpheli olan tüplere 1 mL, 0,1 N NaOH ilave edilmiş ve floresan 

reaksiyon kesinleştirilmiştir. Pozitif sonuç veren tüplerin sayısı EMS tablosuna göre 

değerlendirilmiş ve sonuçlar EMS/g olarak verilmiştir (Anonim 2005b). 

 

3.2.7 Maya ve küf sayımı 
 

Maya ve küf sayımı standart analiz yöntemiyle yapılmıştır. Bu besiyerlerine uygun 

dilüsyonlardan ekim yapılmış ve ekim yapılan Petri kutuları 28-30 oC' da 4-5 gün inkübe 

edilmiştir. İnkübasyon süresinin sonunda oluşan koloniler sayılmış ve sonuçlar "koloni 

oluşturan birim" (kob)/g olarak ifade edilmiştir (Anonim 2005b). 

 

3.2.8 Duyusal değerlendirme 
 

Denemelerde analizlere başlamadan önce ketçap örneklerine bir grup panelist tarafından 

negatif kontrol örnekleri referans olmak üzere, görünüş ve koku özellikleri incelenerek 

duyusal muayene uygulanmıştır. 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 

4.1 Ketçap Örneklerinin pH' ları  
 

Denemede kullanılan A kalite ketçabın pH' sı 4,00 ve B kalite ketçabın pH' sı 3,80 

olarak ölçülmüştür. 

 

4.2 Duyusal Analiz Sonuçları 
 

Kontrol örneklerinde ketçabın görüntüsü, parlak kırmızı ve homojen, kokusu ise 

kendine has tipik ketçap kokusudur. Ketçap örneklerinde, depolama sıcaklıklarına bağlı 

olarak zamanla parlak kırmızıdan koyu kahverengiye doğru değişen belirgin bir renk 

değişikliği olmuş, ayrıca homojen özellikten sapmalar başlayarak faz ayrılması 

gerçekleşmiştir. Kokuda ise yine depolama sıcaklıklarına bağlı olarak ekşi ve asidik 

olarak tanımlanabilen, tipik ketçap kokusundan farklı kokular algılanmıştır. Ketçap 

örneklerinin duyusal özelliklerinin kabul edilemez olarak değerlendirildiği günlerde 

depolamaya son verilmiştir. İzleyen çizelgelerde "*" işareti ile gösterilen yerler, 

örneklerin görünüş ve kokularında sözü edilen sapmaların meydana geldiği ve 

örneklerin duyusal özelliklerinin kabul edilemez olarak değerlendirilip, raf ömürlerini 

doldurdukları günlerdir.  

 

4.3 Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 
 

4.3.1 4 ºC' da depolanan ketçap örneklerine ait sayım sonuçları 
 

Örneklerin mikrobiyolojik analizinde; koliform gruptaki bütün sonuçların E. coli, maya-

küf sonuçlarının ise tümünün maya olduğu saptanmış ve aşağıdaki çizelgeler bu şekilde 

gösterilmiştir. Bir diğer deyiş ile örneklerde doğal kontaminant olarak E. coli dışındaki 

koliform grup bakteri ile küfe rastlanmamıştır. Çizelge 4.1' de 4 ºC' da depolanan ketçap 

örneklerine ait E. coli, laktik asit bakterileri, toplam mezofil aerob bakteri ve maya 

sayım sonuçları görülmektedir. 
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Çizelge 4.1 4 °C' da depolanan ketçaplarda mikroorganizma sayısı (log kob/g)  

 

 E. coli  LAB TMAB Maya   
Gün K 102/g 104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g 

0 <0,47 3,38 5,04 4,39 4,47 4,56 4,35 4,45 5,55 >5,48 >5,48 >6,48 
1 <0,47 2,16 4,38 4,20 4,26 4,43 3,89 4,45 5,16 >5,48 >5,48 6,38 
2  <0,47 2,38 4,66 4,30 4,17 4,57 3,90 4,47 5,34 >5,48 >5,48 >6,48 
3 <0,47 1,52 4,38 4,43 4,32 5,60 5,28 5,29 5,31 >5,48 >5,48 6,41 
4 <0,47 1,11 3,32 5,21 5,58 6,03 5,07 5,25 4,70 6,40 6,76 6,56 
5 <0,47 <0,47 2,66 5,30 5,33 5,48 5,27 5,40 5,07 5,53 5,26 5,53 
9 <0,47 <0,47 <0,47 4,82 5,00 4,40 4,72 4,82 4,75 5,03 5,18 5,12 

13 <0,47 * * 3,37 * * 3,50 * * 3,46 * * 

A
   

K
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 l 
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 e
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 e

 t 
ç 

a 
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17 *     *     *     *   
0 <0,47 2,38 4,38 3,50 2,48 4,70 3,17 4,26 5,35 3,60 2,45 4,70 
1 <0,47 1,87 4,38 3,25 2,30 4,51 2,95 3,90 5,20 3,55 2,35 4,65 
2 <0,47 0,96 4,38 3,20 2,21 4,46 2,51 3,43 4,95 3,43 2,17 4,49 
3 <0,47 0,96 4,66 2,59 <2,00 4,64 2,61 3,18 5,04 2,95 <2,00 4,39 
4 <0,47 0,55 3,04 2,40 <1,00 4,27 2,45 2,27 4,83 2,83 <2,00 3,48 
5 <0,47 1,63 2,38 2,68 <1,00 4,14 2,71 2,13 4,80 2,70 <1,00 <2,00 
9 <0,47 0,55 2,66 2,36 <1,00 3,31 2,17 <2,00 4,38 2,61 <1,00 <1,00 

13 <0,47 <0,47 1,17 <1,00 <1,00 <1,00 2,17 <1,00 4,10 2,19 <1,00 <1,00 

B
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 a
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i t

 e
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 e

 t 
ç 

a 
p 

 

17 * * * * * * * * * * * * 
* Depolamaya son verilmiştir. 
 

Çizelge 4.1' den izlendiği gibi, A ve B kalite ketçapların kontrol örneklerinde E. coli' ye 

rastlanmamıştır. Aslında bu ifade "koliform grup bakteriye rastlanmamıştır" şeklindedir. 

102/g ve 104/g E. coli eklenmiş 2 farklı kalitedeki ketçapta E. coli gelişim grafiği Şekil 

4.1' de verilmiştir. Şekilden de izlendiği gibi E. coli sayısında, her 2 kalitedeki ketçapta 

da zamana bağlı olarak bir azalma görülmektedir.  

 

Laktik asit bakterileri (LAB) açısından durum, E. coli' den farklıdır. Her 2 kalite 

açısından da hammadde olan ketçap LAB içermektedir. "A" ve "B" kalite ketçaplarda 

bu depolama sıcaklığında LAB' nin davranışı farklı olmuştur. "A" kalitede önce sayı 

artışı sonra azalması görülmüş iken "B" kalitede zamana bağlı olarak sayı azalması 

belirgindir. Bu kalite için kontrol örneğinde başlangıç LAB sayısı 3,50 log kob/g iken 

102/g düzeyinde bakteri ilave edilmiş örnekteki LAB sayısının 2,48 log kob/g olarak 

elde edilmesi sadece deneysel hata ile açıklanabilir. 
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Bu sıcaklık derecesinde TMAB sayısı elde edilen LAB sayısı ile benzerlik göstermiştir. 

2 farklı kalitedeki ketçapta TMAB sayıları farklı seyretmiştir. "A" kalite ketçapta küçük  

dalgalanmalarla birlikte sayıda kayda değer bir değişme olmazken "B" kalitede düzenli 

bir azalma izlenmiştir.   

 

Her 2 farklı kalitedeki ketçap örneklerinde küfe rastlanmamıştır. Maya sayısı açısından 

"A" kalitedeki ketçapta başlangıç maya sayısı çok yüksek olarak saptanmış, küçük 

dalgalanmalarla birlikte hafif bir azalma eğilimi göstermiş, ancak duyusal nitelikler 

açısından depolamaya son verilen aşamada bile 5 log kob/g' dan daha fazla maya 

sayılmıştır. Oysa "B" kalitede maya sayısındaki azalma çok belirgindir. Bununla 

birlikte, "B" kalite ketçabın kontrol örneğinde 3-13. günler arasında 2-3 log kob/g maya 

sayılırken, dışarıdan 102/g maya ilave edilmiş örneklerde maya sayısının belirlenebilir 

sınırın altında olması bu aşamada deneysel hata ile açıklanabilir. 

 

4 oC' da depolanan ketçaplarda duyusal bozulma sınırı "A" ve "B" kalitedeki ketçaplar 

için farklı olmuştur. "A" kalite ketçapta kontrol örneği 17. günde, dışarıdan 

mikroorganizma ilave edilenler 13. günde duyusal özelliklerini yitirirken "B" kalite 

ketçapta her 3 grup için de bozulma sınırı 17 gün olmuştur.  
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Şekil 4.1 E. coli' nin 4 oC' da gelişimi 
 
 ──── A Kalite, 102/g ;;  ─ ─ ─  B Kalite, 102/g 

────────  A Kalite, 104/g ;;;   ───   ───   ───   B Kalite, 104/g 
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4.3.2 13 oC' da depolanan  ketçap örneklerine ait sayım sonuçları 
 

Çizelge 4.2' de 13 ºC' da depolanan ketçap örneklerine ait E. coli, laktik asit bakterileri, 

toplam mezofil aerob bakteri ve maya sayım sonuçları görülmektedir. 

 

Çizelge 4.2 13 °C' da depolanan ketçaplarda mikroorganizma sayısı (log kob/g)  
 

 E. coli  LAB TMAB Maya  
Gün K 102/g 104/g K 102/g  104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g 

0 <0,47 3,38 5,04 4,39 4,47 4,56 4,35 4,45 5,55 >5,48 >5,48 >6,48 
1 <0,47 1,86 4,38 4,14 4,46 5,41 4,24 4,21 5,22 >5,48 >5,48 6,39 
2 <0,47 1,63 3,63 3,92 4,28 5,41 4,27 4,49 5,44 >5,48 >5,48 6,44 
3 <0,47 0,96 3,36 4,41 4,54 5,00 4,36 4,46 5,68 >5,48 >5,48 6,73 
4 <0,47 <0,47 0,55 5,65 5,76 5,90 5,54 5,60 5,47 6,81 6,77 6,38 
5 <0,47 <0,47 <0,47 5,92 5,64 5,47 5,68 5,60 5,69 5,98 5,68 5,44 
6 <0,47 <0,47 <0,47 5,57 5,61 5,55 5,70 5,50 5,54 5,80 5,68 4,51 
7 <0,47 <0,47 <0,47 5,48 5,60 5,91 5,56 5,53 6,00 5,53 5,61 4,47 
8 <0,47 * * 4,96 * * 4,87 * * 5,04 * * 

A
   

K
al

ite
   

K
et

ça
p 

9 *   *   *     *     
0 <0,47 2,38 4,38 3,50 2,48 4,70 3,17 4,26 5,35 3,60 2,45 4,70 
1 <0,47 1,17 5,04 3,65 2,45 4,50 2,95 2,70 4,95 3,75 2,45 4,65 
2 <0,47 0,86 4,17 3,32 2,34 4,46 2,73 2,53 4,82 3,59 2,38 4,33 
3 <0,47 0,96 3,63 2,94 2,27 4,39 2,89 2,33 4,65 3,16 2,17 4,34 
4 <0,47 <0,47 1,63 3,17 2,20 4,30 2,92 2,17 4,46 3,39 <1,00 4,17 
5 <0,47 <0,47 <0,47 3,00 <2,00 4,33 2,78 2,13 4,44 3,11 <1,00 4,10 
6 <0,47 <0,47 <0,47 3,14 <2,00 4,20 2,32 <2,00 4,25 3,10 <1,00 4,00 
7 <0,47 <0,47 <0,47 2,61 <2,00 4,10 2,61 <2,00 4,15 2,73 <1,00 4,23 B

   
K

al
ite

   
 K

et
ça

p 

8 * * * * * * * * * * * * 
* Depolamaya son verilmiştir. 
 

Bu depolama sıcaklığında elde edilen sonuçlar 4 oC' da depolanan örnekler ile oldukça 

benzer bir yapı göstermiştir. "A" kalite ketçapta E. coli dışındaki gruplarda hafif dalgalı 

bir stabilite izlenirken, "B" kalite olanlarda sayı azalmaları daha belirgindir. Burada 

dikkat çeken husus, yine "B" kalite ketçabın 102/g düzeyinde mikroorganizma ilave 

edilmiş örneğinde, maya sayımında görülen belirlenebilir sayı altında değer elde 

edilmesidir. Bu durum aşağıda çizelge 4.3' de verilen 13 oC depolamasında da 

görülmüştür. 104/g maya ilave edilmiş örneklerde herhangi bir sayısal sorun 

görülmemiştir. Buradaki değerler deney hatası ile açıklanamamaktadır. 
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Duyusal raf ömrü, "A" kalite kontrol için 9 gün diğer tüm gruplarda 8 gün olarak 

belirlenmiştir.  

 

4.3.3 28 oC' da depolanan ketçap örneklerine ait sayım sonuçları 
 

Çizelge 4.3' te 28 ºC' da depolanan ketçap örneklerine ait E. coli, laktik asit bakterileri, 

toplam mezofil aerob bakteri ve maya sayım sonuçları görülmektedir. 

 

Çizelge 4.3 28 °C' da depolanan ketçaplarda mikroorganizma sayısı (log kob/g) 
 

 E. coli  LAB TMAB Maya   
Gün K 102/g 104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g 

0 <0,47 3,38 5,04 4,39 4,47 4,56 4,35 4,45 5,55 >5,48 >5,48 >6,48 
1 <0,47 <0,47 <0,47 4,07 4,28 4,55 4,16 4,32 4,15 >5,48 >5,48 >6,48 
2 <0,47 <0,47 <0,47 3,63 4,47 4,21 4,20 5,50 4,28 >5,48 >5,48 >6,48 
3 <0,47 <0,47 <0,47 4,69 5,48 7,22 4,68 6,20 5,91 >5,48 >5,48 7,18 
4 <0,47 <0,47 <0,47 6,05 7,20 7,05 6,00 7,45 5,30 7,41 >5,48 7,18 A

  K
al

ite
 

5 * * * * * * * * * * * * 
0 <0,47 2,38 4,38 3,50 2,48 4,70 3,17 4,26 5,35 3,60 2,45 4,70 
1 <0,47 <0,47 <0,47 3,20 2,20 3,25 3,38 2,15 2,50 3,45 2,17 4,20 
2 <0,47 <0,47 <0,47 3,17 <1,00 3,08 3,25 <1,00 <1,00 3,39 <1,00 3,80 
3 <0,47 <0,47 <0,47 2,95 <1,00 2,23 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 B

 K
al

ite
 

4 * * * * * * * * * * * * 
* Depolamaya son verilmiştir. 
 

Bu sıcaklıkta depolanan örneklerde, 4 ve 13 oC' da depolanan örneklerin analiz 

sonuçlarına göre oldukça farklı sonuçlar alınmıştır. Öncelikle E. coli, depolamanın 1. 

gününden itibaren hiçbir örnekte geri alınamamıştır. "A" kalite ketçapta LAB ve maya 

sayısı diğer hiçbir depolama sıcaklığında ve kalite grubunda erişilemeyen değerlere 

yükselmiştir. "B" kalitede ise bu sıcaklıkta LAB, TMAB ve maya sayısında azalma 4 ve 

9 oC' dakilere kıyasla daha belirgin olarak görülmüştür. İlginç olarak mikroorganizma 

sayısı çok yüksek olan "A" kalitedeki tüm gruplarda duyusal raf ömrü 5 gün iken, bütün 

mikroorganizma gruplarında kayda değer düşmeler olan "B" kalite ketçaplarda bu değer 

tüm gruplarda 4 gün olmuştur. 
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4.3.4 37 °C' da depolanan ketçap örneklerine ait sayım sonuçları 

 

Çizelge 4.4' te 37 ºC' da depolanan ketçap örneklerine ait E. coli, laktik asit bakterileri, 

toplam mezofil aerob bakteri ve maya sayım sonuçları görülmektedir. 

 

Çizelge 4.4 37 °C' da depolanan ketçaplarda mikroorganizma sayısı (log kob/g)  
  

E. coli  LAB TMAB Maya  

G
ün

 

K 102/g 104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g K 102/g 104/g 
0 <0,47 3,38 5,04 4,39 4,47 4,56 4,35 4,45 5,55 >5,48 >5,48 >6,48 
1 <0,47 <0,47 <0,47 >5,48 >5,48 6,07 >5,48 >5,48 6,03 >5,48 >5,48 6,08 
2 <0,47 <0,47 <0,47 >5,48 >5,48 5,91 >5,48 >5,48 5,09 >5,48 >5,48 5,14 
3 <0,47 <0,47 <0,47 4,02 5,91 <2,00 4,84 5,93 <2,00 5,10 6,07 >6,48 
4 <0,47 <0,47 <0,47 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 <2,00 A

  K
al

ite
   

5 * * * * * * * * * * * * 
0 <0,47 2,38 4,38 3,50 2,48 4,70 3,17 4,26 5,35 3,60 2,45 4,70 
1 <0,47 <0,47 <0,47 <1,00 <1,00 2,50 <1,00 <1,00 3,58 <1,00 <1,00 <1,00 
2 <0,47 <0,47 <0,47 <1,00 <1,00 2,39 <1,00 <1,00 3,38 <1,00 <1,00 <1,00 
3 <0,47 <0,47 <0,47 <1,00 <1,00 2,21 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 B

 K
al

ite
 

4 * * * * * * * * * * * * 
* Depolamaya son verilmiştir. 
 

Bu depolama sıcaklığında da 28 oC' da elde edilenler gibi oldukça ilginç sonuçlar 

alınmıştır. Öncelikle E. coli, 1. günden itibaren saptanabilir sınırın altında kalmıştır. "A" 

kalite ketçaplarda LAB, TMAB ve maya sayısında inkübasyonun ilk günlerinde artış 

görülmüş ancak sonrasında çok keskin düşüşler yaşanmıştır. "B" kalite ketçaplarda ise 

tüm gruplarda görülen sayısal azalma diğer depolama sıcaklıklarında olduğu gibidir ve 

bu sıcaklıkta sayı azalması oldukça sert ve keskin bir şekilde gerçekleşmiştir. 28 oC' 

daki duyusal raf ömrü sınırı bu sıcaklıkta da aynı şekilde gerçekleşmiş ve "A" kalite 

tümüyle 5 günde, "B" kalite tümüyle 4 günde bu sınıra gelmiştir.   
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5. TARTIŞMA  
 

Gıdaların raf ömrü üzerinde pek çok faktörün etkili olduğu açıktır. Bunlar arasında 

hammadde, sıcaklık, pH, toplam mikroorganizma yükü, su aktivitesi, oksijen ve ışık 

gibi faktörler ilk akla gelenlerdir (Gökmen ve Öztan 1995). Bir gıdanın raf ömrü, 

mutlaka mikrobiyolojik bozulma ile nitelenemez. Steril gıdalarda da kimyasal 

bozulmalar olabilmektedir. Nitekim UHT sütlerde proteaz enzimi varlığına bağlı olarak 

tatlı pıhtılaşma denilen bozulmalara sıklıkla rastlanmaktadır (Kalkan 2006).  

 

Orijinal ambalajında olmak kaydı ile endüstriyel olarak üretilmiş bir ketçapta raf ömrü, 

en az 6 aydır. Kuşkusuz bu süre, markalara göre kayda değer ölçüde değişkenlik 

göstermektedir. Çeşitli soslar için uygun çevre koşullarında 1-2 yıl olarak da verilmekte 

ve ambalaj açıldıktan sonra buzdolabında beklenmesi gerektiği belirtilmektedir (Forsy 

1993). 

 

Ketçapta mikrobiyolojik açıdan raf ömrünü belirleyen temel faktör asitliktir. 

Denemelerde kullanılan ketçap örneklerinin başlangıç pH' larının 4,00-3,80 olması 

koruyucu faktör olarak asitliğin, gerek standartlar (Anonim 2003b) gerek 

mikrobiyolojik güvence açısından uygun olduğunu göstermektedir. Bu değerler pek çok 

patojen için gelişmeyi durdurucu hatta öldürücüdür (Jay 1992). 

 

Bununla beraber, asidofil ve asidotolerant mikroorganizmaların bu pH sınırında 

gelişebildikleri bilinmektedir ve nitekim denemeler boyunca mikroorganizma ilave 

edilmiş ketçaplarda bu gelişim izlenmiştir.  

 

5.1 Ketçapta Duyusal Raf Ömrü 
 

Duyusal özelliklere bağlı olarak raf ömründeki değişmeler depolama sıcaklığı ile 

ketçapa ilave edilen mikroorganizma sayısına bağlı olarak değişim göstermiştir. Bu, 

tümüyle beklenen bir sonuçtur. "4. Araştırma Bulguları" bölümünde verilen 4 çizelgenin 

duyusal açıdan raf ömrü değerleri çizelge 5.1' de derlenmiştir. 
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Çizelge 5.1 Ketçapta duyusal özelliklere bağlı raf ömrü (gün) 

 

Depolama 
Sıcaklığı 

Kalite K 102 104 

A 17 13 13 4 oC B 17 17 17 
A 9 8 8 13 oC B 8 8 8 
A 5 5 5 28 oC B 4 4 4 
A 5 5 5 37 oC B 4 4 4 

 

Bölüm, "5.2. Ketçapta Mikrobiyolojik Raf Ömrü" kısmında tartışılacağı gibi, 

ketçaplarda duyusal raf ömrü üzerinde mikroorganizma etkisi belirgin olarak ortaya 

çıkmamıştır. Nitekim ketçapta mikroorganizmaların sıklıkla bulunduğu ancak pH, asit 

çeşidi ve su aktivitesinin etkileşimi nedeni ile bozulmanın oldukça karmaşık bir şekilde 

gerçekleştiği bilinmektedir. 

 

Çalışmalarda; ketçap kalitesi, depolama sıcaklığı ve ilave edilen mikroorganizma sayısı 

olmak üzere 3 faktörün raf ömrü üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bunlardan depolama 

sıcaklığının etkisi son derece belirgindir. Sıcaklık artışına bağlı olarak raf ömründeki 

azalma açık bir şekilde literatürde de gösterilmiştir (Labuza 1980). Ancak bu 

denemedeki verilere göre depolama sıcaklığındaki artış ile mikroorganizma sayısındaki 

artış ve buna bağlı bir bozulma olduğunu söylemek zordur. Depolama sıcaklığındaki 

artış ile genel olarak mikroorganizma sayısında bir artış olacağı beklenmekle birlikte 

denemelerde elde edilen sonuçlar bu yönde olmamıştır. Nitekim, en yüksek sayısal 

değerler 28 oC depolamada elde edilmiş, 37 oC sayımları daha az olmuştur.  

 

Ketçabın kalitesi de duyusal raf ömrü üzerinde açık bir şekilde etkili olmuştur. "B" 

kalite ketçaplarda genel olarak duyusal raf ömrünün daha kısa olduğu söylenebilir. 

İlginç olarak "B" kalite ketçaplarda mikroorganizma sayısında "A" kaliteye göre 

zamana bağlı olarak önemli ölçüde bir azalma gözlenmiştir. "4. Araştırma Bulguları" 
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bölümündeki 4 çizelgeden, bu azalmanın özellikle yükselen depolama sıcaklığı ile daha 

belirgin hale geldiği izlenmektedir.  

 

Bu durumda ketçaplarda bozulmanın temel nedeni olarak mikroorganizma dışı faktörler 

aranması gerekir ve kuşkusuz burada ilk akla gelen oksijene bağlı kimyasal bozulmadır. 

Ayaküstü restoranlarda da kullanılan şekli ile bu gibi kaplarda, özellikle ağzının tam 

kapanmamasına bağlı olarak oksijen geçişi olmaktadır. Sadece ketçapta değil, pek çok 

gıdada ambalaj hatasına bağlı olarak oksijenin neden olduğu kimyasal bozulmalar ve 

bunun önlenmesi için gereken tedbirler bildirilmiştir ((Jones and Man 1994, Armutak ve 

Bayındırlı 1995). Ketçabın oksijen varlığında ve yüksek sıcaklıkta depolanması 

durumunda renk değişiminin hızlandığı da bilinmektedir (Taoukis et al. 2001). Duyusal 

niteliklerin yitirilmesinde, yüksek sıcaklıklardaki depolamanın olumsuz etkisi bu 

şekilde açıklanabilir.  

 

5.2 Ketçapta Mikrobiyolojik Raf Ömrü 
 

Denemelerde kullanılan ketçapların başlangıç mikroorganizma yükü çizelge 5.2' de 

verilmiştir.  

 

Çizelge 5.2 Ketçapların başlangıç mikroorganizma yükü (log EMS; kob/g) 

 

Kalite E. coli LAB TMAB Maya 
A <0,47 4,39 4,35 >5,48 
B < 0,47 3,50 3,17 3,60 

 

Aşağıda, denemelerde elde edilen verilerin gerek kendi içlerinde gerek literatürle 

tartışılması mikroorganizma gruplarına göre yapılmıştır.  
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5.2.1 E. coli  
 

Çizelgeden izlendiği gibi, 2 kalite grubundaki ketçapta başlangıçta tespit edilebilir 

koliform grup/E. coli yoktur. 4 farklı inkübasyon sıcaklığında da depolama boyunca bu 

bakteriye rastlanmaması, ketçap örneklerinin bu grup açısından tümüyle temiz 

olduğunun göstergesidir.  

 

Ketçap, E. coli gelişimini desteklememiş, hatta bu bakteri üzerinde inhibe edici rol 

oynamıştır. İnkübasyon sıcaklığı arttıkça bu indirgeme çok daha belirgin olmuştur. "A" 

ve "B" kalite ketçaplarda bu indirgeme açısından belirli bir fark gözlenmemektedir.  

 

Eribo and Ashenafi (2003) yaptıkları çalışmada benzer bir sonuç elde etmişlerdir. 

Ketçapta E. coli O157:H7' nin canlı kalabilme düzeyi üzerinde çalışılmış ve oda 

sıcaklığında 2 gün içerisinde E. coli' nin canlılığını yitirdiği bildirilmiştir. Buzdolabı 

sıcaklığında ise bu durum 8 güne kadar tamamlanamamıştır. Bakterilerin canlılıklarını 

yitirmelerinin nedeni olarak, ketçapta bulunan sirke ve baharat gibi koruyucu 

maddelerin varlığı gösterilmektedir. 

 

Yokoigawa et al. (1999) E. coli O157:H7 ile patojen olmayan E. coli' yi karşılaştırmalı 

olarak birkaç sos içinde inkübe ederek gelişmelerini ve canlı kalabilme durumlarını 

incelemişlerdir. Bu bakteriler 25 oC' da 24 saat süre ile inkübe edilmiştir ve ketçap 

içinde inkübe edilen üç tip izolatın canlı hücre sayıları değişik oranlarda düşmüştür. Bu 

durum ketçabın bileşiminde bulunan baharatın bakterisit etkiye sahip olması ile 

ilişkilendirilmiştir.  

 

Bu bulgulara göre E. coli, üretim ve/veya bu çalışmada yapıldığı gibi ayaküstü 

restoranlarda küçük ambalajlara bölünürken kontamine olsa dahi sorun 

çıkarmamaktadır. Kuşkusuz bu bulgu aynı familyaya ait patojen bakterileri kapsamaz. 

Bununla birlikte ketçaba bulaşabilecek patojenlerin, özellikle düşük sıcaklıklarda 

depolama sırasında tümüyle imha oluncaya kadar belirli bir canlılık gösterebilecekleri 

de düşünülmelidir. 
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5.2.2 Laktik asit bakterileri  

 

LAB açısından "A" ve "B" kalite ketçaplar arasında farklılık görülmektedir. "A" 

kalitede hafif dalgalı bir seyir varken "B" kalitede azalma vardır. İnkübasyon sıcaklığı 

arttıkça "B" kalitedeki azalma daha belirgindir. 13 ve 28 oC' da "A" kalitede LAB 

gelişimi dikkat çekici olmuştur. Ancak bu sıcaklıklarda "B" kalite ketçapta LAB 

sayısında bir azalma vardır. 37 oC depolamada "A" kalite önce artış, sonra azalış 

gözlenmiştir. "B" kalitede ise ilk günden itibaren sayıda keskin düşüşler olmuştur.  

 

"A" ve "B" kalite ketçaplarda sırası ile 4,00 ve 3,80 pH olmasının LAB üzerinde bu 

denli indirgeyici olması beklenmemektedir. Baharatın etkisi üzerinde durulabilir. 

 

Tanner (1944), Weiser (1962), Jay (1992) ketçapta, başta Lactobacillus brevis olmak 

üzere Lactobacillus grubunun bir ya da birden fazla üyesinin bozulmaya neden 

olduğunu bildirmişlerdir. Bu organizmaların gelişimi için domates ve domates 

ürünlerinin ideal ortamlar olduğu ve organizmaların gaz oluşturarak ketçap kutusunda 

şişmeye neden oluğu ileri sürülmüştür. 

 

Bjorkroth and Korkeala (1997) ketçap üretiminde L. fructivorans' ın canlı kalabilmesine 

ve gelişmesine etkili faktörler üzerine çalışmışlardır. Ketçap örneklerine L. fructivorans 

izolatları inoküle edilmiş, 5 oC ve 10 oC' da yapılan testlerde bozulma kaydedilmemiştir. 

30 oC' da inkübe edilen örneklerde 2 hafta içinde bozulma belirtileri görülmüştür. 

Bozulma sonucunda, plastik ketçap kutularında şişme meydana gelmiştir. 37 oC' da 

inkübe edilen örneklerde koloni sayısında 5 gün sonra % 90 oranında düşüş 

görülmüştür. Bu orana 42 oC' da 3 gün sonra ulaşılmıştır. 

 

5.2.3 Toplam mezofil aerob bakteri 
 

TMAB sayısı başlangıç değeri sırası ile 4,35 ve 3,50 log kob/g düzeyindedir. Burada 

dikkat çeken nokta, "4. Araştırma Bulguları" bölümündeki 4 çizelgede de TMAB ile 

LAB bakteri sayılarının birbirine oldukça yakın olmasıdır. Laktik asit bakterilerinin, zor 
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gelişen grup içinde yer almaları ve gelişmeleri için zengin besin maddelerine ihtiyaç 

duymalarına rağmen Lactobacillus plantarum gibi pek çok türünün Plate Count Agar 

gibi genel bir besiyerinde gelişmesi mümkündür (Ennahar et al. 2003).  

 

Ketçapta LAB ve mayaya rastlanmış iken bunun paralelinde sporlu bakterilerin de 

bulaşmış olması çok doğaldır. Bununla birlikte ketçaptaki asitliğin gerek sporların 

germinasyonunu gerek germine olmuş sporların sayı artışını desteklemeyeceği açıktır. 

Buradaki yaklaşım sadece bir olasılık olarak ortaya koyulmuştur. Sonraki çalışmalarda 

bu olasılığın araştırılması yararlı olabilir.  

 

TMAB içinde LAB sayılmış olması olasılığından bağımsız olarak, toplam bakteri 

sayısındaki artış ile ketçaplarda duyusal açıdan nitelik kaybı arasında doğrudan bir ilişki 

kurulamamaktadır.  

  

"A" ve "B" kalite ketçaplardan elde edilen TMAB sayısı oldukça farklılık göstermiştir.. 

LAB sayımına paralel olmak üzere "B" kalite ketçaplarda TMAB sayısında, özelikle 

yükselen inkübasyon sıcaklığının etkisi çok açıktır.  

 

5.2.4 Maya 
 

Bu çalışmada maya sayımında "basit deneysel hatalar" ile açıklanamayacak oldukça 

ilginç sonuçlar alınmıştır. Bu "nedeni açıklanamayan" sonuçların tümü "B" kalite 

ketçaplardan ve özellikle 102/g düzeyinde maya ilave edilmiş örneklerden elde 

edilmiştir.  

 

   -"B" kalite ketçapta doğal maya kontaminasyonu 3,60 log kob/g iken 102/g maya 

ilavesinin "0" gün sayısına etkisi olmayacağı açıktır. Ancak, 0. gün sayımında bu 

örnekte 2,45 log kob/g maya sayılmıştır. Oysa burada sayının en az 3,60 log kob/g 

olması beklenmektedir.  

 



 45 

   -4, 13 ve 28 oC depolamalarda inkübasyonun uzaması ile doğal kontaminant maya ve 

104/g maya eklenmiş örneklerde tutarlı sonuçlar elde edilirken,  102/g düzeyinde maya 

eklenmiş örneklerde açık bir tutarsızlık vardır.  

 
   -Deneme planı uyarınca ketçap ana materyali önce 3 ana gruba bölünmüş,  biri kontrol 

olarak ayrılmış, diğeri 102/g ve sonuncusu 104/g düzeyinde karışık kültür ile aşılanmış 

ve son 2 grupta mikroorganizmaların iyice karışması sağlanmıştır. Sonraki aşamada her 

grup kendi içinde küçük ambalaj kaplarına dağıtılmış ve rasgele olarak her grup kendi 

içinde bölünerek 4 farklı depolama sıcaklığında inkübasyona bırakılmıştır. Bir diğer 

açıklama ile 104/g düzeyindeki ilave ile 102/g düzeyindeki ilave, aynı ana karışık 

kültürün farklı seyreltilerinden yapılmıştır.  

 

Aşağıda çeşitli deneysel hata olasılıkları irdelenmiştir: 
 

      -Bu seriye maya ilavesi yapılmamıştır. Bu olasılık geçerli olamaz çünkü karışık tek 

kültürden seyreltme yapılmıştır ve özellikle LAB ve TMAB sayımlarında böyle bir 

sorun ile karşılaşılmamıştır. 

 

      -Bu denemede maya yeterince gelişmeden karışık kültüre ilave edilmiştir. Bu 

olasılığında geçerli olmadığı düşünülmüştür çünkü 104/g ilave edilmiş grupta böyle bir 

sorun meydana gelmemiştir.  

 

      -Dışarıdan ilave edilen maya çok hızlı bir şekilde indirgenmiş ama doğal 

kontaminant maya canlığını sürdürmüştür. Bu koşulda da yine daha önce sözü edildiği 

gibi "0" gün ekimlerinden en az 3,60 log kob/g sayım sonucunun alınması 

beklenmelidir.  

 

      -Tesadüfen hep aynı örneğe denk gelmek üzere dilüsyon hatası yapılmıştır. Eğer bir 

"deneysel hata" mutlak ise sadece bu olasılık geçerlidir ama bu olasılık da kabul 

edilemeyecek kadar düşüktür. 
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Dolayısı ile bu aşamada maya sayımındaki tutarsızlık açıklanamamaktadır. Daha ileri 

çalışmalarda bu gibi tutarsızlıkların üzerine gidilmesinde yarar vardır.  

 

Bu tutarsızlık dışında kalmak üzere yine "A" ve "B" kalite ketçaplar asında maya 

gelişimi üzerinde açık bir farklılık olduğu görülmektedir. Diğer gruplarda olduğu gibi 

"B" kalite ketçapta yine inkübasyon sıcaklığındaki artışa paralel olarak maya sayısında 

azalma görülürken, "A" kalitede  bu etki açık değildir.  

 

Sorrels and Leonard (1988), Roberts et al. (1998) bazı mayaların düşük pH' da 

gelişebildiğini ve sirke ile korunmuş asidik gıdaları bozabildiklerini bildirmiştir. Sorrels 

and Leonard (1988) bozulmuş ketçaptan izole edilen mayanın aside tolerans 

mekanizması üzerine çalışmış ve bu mayanın diğerlerine göre yüksek asetik asit 

konsantrasyonunda geliştiğini belirlemişlerdir. Steels et. al. (1999) Zygosaccharomyces 

cinsi mayaların genellikle sorbik asit, benzoik asit, asetik asit ve etanol gibi koruyucu 

maddelere karşı son derece dirençli olduğunu bildirmiştir. Thomas and Davenport 

(1985), Warth (1986), Debevere (1987), Jay (1992) bildirdiğine göre; Z. bailii düşük pH 

ve yüksek şeker içeriğine sahip birçok gıda maddesinde bozulmaya neden olmaktadır. 

Bu mayanın yarattığı sıkıntı; koruyuculara, yüksek şeker konsantrasyonuna, düşük 

aside, etanole ve pastörizasyon uygulamasına karşı gösterdiği olağanüstü direnç 

mekanizmasından kaynaklanmaktadır. 

 

Diğer bir taraftan; Bjorkroth and Korkeala (1997), ketçap gibi pH 4,00' ün altındaki 

asidik gıdalarda düşük pH' nın; laktik asit bakterisi gibi spor oluşturmayan bakterilerin, 

Saccharomyces spp., Candida spp. gibi mayaların ve küflerin (Byssochlamus fulva) 

neden olduğu mikrobiyel bozulmayı kısıtladığını bildirmişlerdir. 

 

Bunun yanı sıra; Tanner (1944) ve Cruess (1958), ketçabın tadını iyileştirmek için 

ketçaba ilave edilen baharattan bir kısmının, maya ve küf gelişimine karşı bakterisit 

etkiye sahip olduğunu bildirilmişlerdir. Ayrıca, Tanner (1944) bunlar arasında tarçın ve 

karanfilin en kuvvetli antiseptik olduğunu, tarçın ve karanfilin, küf gelişimini düşük 

konsantrasyonda bile önlediğini bildirmiştir. 
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6. SONUÇ 

 

Yapılan çalışmadan elde edilen somut bulgular aşağıda verilmiştir:  
 

1. Denemenin yapıldığı açık ambalaj şeklinde bozulma, mikrobiyolojik değil kimyasal 

olarak gerçekleşmiştir. Bir diğer deyiş ile ketçaplar, mikroorganizma sayı artışına bağlı 

olarak bozulma sınırına gelmeden önce kimyasal olarak bozulmuşlardır. Sadece bu 

açıdan değerlendirildiğinde tüketici güven altındadır çünkü ürün mikrobiyolojik olarak 

bozulma sınırına gelmeden önce kimyasal bozulma nedeni ile tüketilebilir niteliğini 

kaybetmektedir.    

 

2. Ketçaplar arasındaki kalite farkı belirgindir. "A" kalite ketçap; toplam mezofil aerob, 

laktik asit ile maya için gelişimi destekleyen yapıda bir ürün özelliği sergilemiştir. 

Tersine olarak "B" kalite ketçap ise tüm gruplarda açık bir baskılama göstermiştir. 

Sadece bu açıdan değerlendirildiğinde tüketici risk altındadır. Literatürde ketçap için 

patojen gelişimini destekleyen bildirimler yoktur. Tersine olarak patojenlerin 

baskılandığı bildirilmektedir. Bununla beraber patojenlerin bu kadar kısa süre içinde en 

azından canlılıklarını koruyacakları düşünülebilir. Dolayısı ile büyük ambalajların 

açılarak, ürünün küçük ambalajlara dağıtımı sırasında oluşabilecek kontaminasyonlar 

göz önünde bulundurularak, bu gibi yanlış ambalajlanmış ürünler her zaman potansiyel 

bir tehlike olarak görülmelidir. Buna bağlı olarak ayaküstü restoranlarda görülen bu 

uygulamanın, olası ekonomik kayıplar yanında halk sağlığı açısından da her zaman 

büyük bir potansiyel risk taşıdığı düşünülerek bu tip restoranlar uyarılmalıdır. Bu 

uyarının, büyük ambalajlı ürünlerin üzerinde açık bir şekilde yazılması düşünülebilir. 

Böylece doğrudan bu uygulamayı yapan kişilerin uyarılması söz konusu olacaktır.  

 

3. Beklenen bir sonuç olarak, depolama sıcaklığı yükseldikçe ürünün dayanım süresi 

azalmıştır. Ancak bu azalış çok dikkat çekici şekilde gerçekleşmiş ve farklı depolama 

sıcaklıkları, kalite grupları ve mikroorganizma ilave düzeyine göre 4-17 gün arasında 

değişmiştir.  
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4. Mikroorganizma sayısındaki artış açısından kalite grupları arasında belirgin bir fark 

gözlenmiştir. "B" kalite ketçap "A" kalite olana göre mikroorganizma gruplarını çok 

açık bir şekilde baskılamıştır. Ancak ilginç bir şekilde, inkübasyon sıcaklığındaki artışa 

bağlı olarak "A" kalite ketçabın duyusal açıdan raf ömrü "B" kaliteden daha uzun 

olmuştur.   

 

5. Depolama sıcaklığı arttıkça kontrol, 102/g ve 104/g düzeyinde mikroorganizma 

eklenmiş örneklerdeki raf ömrü arasındaki fark giderek azalmıştır. Bu bulgu da 

bozulmaların kimyasal olduğu şeklindeki görüşü kuvvetlendirmektedir.  
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