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Bu çalışmada 6 çiğ süt, geleneksel yöntemle yapılmış 10 yoğurt ve 15 peynir ile çalışılmış; 
101’i yoğurtlardan, 52’si peynirlerden, 23’ü çiğ sütlerden olmak üzere toplam 176 izolat elde 
edilmiştir. Bu 176 izolatın biyokimyasal ve fizyolojik testlerle ön identifikasyonunda 48’i Lb. 
bulgaricus, 12’si Lb. lactis/ acidophilus, 7’si Lb. casei, 9’u Lc. lactis/ diacetylactis, 1’i Lc. 
cremoris, 13’ü St. thermophilus, 58’i enterokok olarak bulunmuştur. Diğer izolatlar LAB 
değildir, maya baskın flora konumundadır. 2 adet referans suş da dâhil (Lb 11842, St 14425) 
olmak üzere toplam 92 bakterinin asit aktivitesi ve mg tirozin/5 mL olarak belirlenen proteolitik 
aktivite değerleri bulunmuştur.  
 
Yoğurt kültürü olarak seçilen izolatlardan en fazla asit üreten ve düşük düzeyde proteolitik aktivite 
gösteren St. thermophilus’lardan stt02, stt08 ve stt11 izolatları ile Lb. bulgaricus’lardan lbb33 ve 
lbb40 izolatları denemeler için seçilmiştir. Seçilen izolatlar aralarında kombine edilerek 5 adet 
yoğurt yapılmıştır. Yoğurdun depolanması sırasındaki pH değişimi, %titrasyon asitliği ve 
proteoliz değerlerindeki değişimler izlenmiştir. %titrasyon asitliği ve proteoliz değerlerinde 
depolama süresince düzenli bir artış, pH değerlerinde de düşüş gözlenmiştir. MRS Agar’a yapılan 
ekimler değerlendirildiğinde Lb. bulgaricus sayısı 1,6×108 KOB/ g ve St. thermophilus sayıları 
3,8×108 KOB/ gdeğerleri arasında bulunmuştur. St. thermophilus sayısı Lee’s Agar ve M17 
Agar’da yoğurdun depolanma süresi boyunca düzenli bir azalma gösterirken, Lb. bulgaricus sayısı 
MRS Agar ve Lee’s Agar’da düzenli bir artış göstermiştir. Lb. bulgaricus ve St. thermophilus’un 
koloni morfolojilerinin ayrımı görsel açıdan en iyi Lee’s Agar’da gözlenmiştir.  
 
En fazla asit üreten ve düşük düzeyde proteolitik aktivite gösteren lcl01 ve lcl06 Lc. lactis/ 
diacetylactis izolatları, lcc01 Lc. cremoris izolatı ve lbc02 ve lbc07 Lb. casei izolatları 
denemeler için seçilmiş ve peynir yapmak üzere 4 kombine kültür oluşturulmuştur. Peynir 
yapımında kullanılan sütün pH değeri 6,68; °SH değeri 6,05; %yağ oranı %3,33 ve %KM oranı 
9,4 olarak bulunmuştur. Peynirlerin pH değeri 5,00; °SH değeri 55,5; %L.A. değeri 1,25; 
KM’de tuz oranı %9,07; KM’de yağ %46,35; %KM 44,88 bulunmuştur. Peynirlerde 
olgunlaşmanın başında yüksek olan koliform sayısı depolama süresince düşmüştür. Yapılan 
peynirlerin laktik florasında Lc. lactis, Lb. casei, Lc. cremoris türleri bulunmakta ve 1 aylık 
depolamanın son haftasında laktik florada azalma gözlenmektedir. 
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Anahtar Kelimeler: Laktik Asit Bakterileri, starter, yoğurt, peynir 



  ii

ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

PRODUCTION OF STARTER CULTURE FOR YOGHURT AND CHEESE 
 

Ayşe Gamze KORKMAZ 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Food Engineering 
 

Supervisor: Prof. Dr. A. Kadir HALKMAN 
 
In this study, 6 raw milks, traditionally made 15 cheese and 10 yoghurt were used; total 176 
isolates was obtained from raw milk (23), yoghurt (101) and cheeses (52). Total 176 isolates 
were pre-identified as; Lactobacillus (Lb) bulgaricus (48); Lb. lactis/ acidophilus (12); Lb. casei 
(7); Lactococcus (Lc) lactis/ diacetylactis (9); Lc. cremoris (1); Streptococcus thermophilus (13) 
and Enterococci (58) according to basic biochemical and physiological tests. The other isolates 
were not LAB while yeast was dominant flora. Total 92 isolates’ acid production ability and 
proteolytic activity determined as mg tyrosine / 5 ml including 2 reference strain (Lb 11842, St 
14425) were investigated.  
 
Producing the most acid and showing less proteolytic activity from which selected as yoghurt 
cultures stt02, stt11 and stt08 (St. thermophilus), lbb33 and lbb40 (Lb. bulgaricus) were selected 
for experiments. The selected isolates were combined and 5 yoghurt were made. Change of pH, 
%titratable acidity and level of proteolysis were observed during storage of yoghurt. In values 
of %titratable acidity and level of proteolysis were observed a gradual increase, in values of pH 
were observed a gradual decrease during storage. Cultures in MRS Agar evaluated the number 
of Lb. bulgaricus and St. thermophilus were found respectively between 1,6×108 CFU/ g and 
3,8×108 CFU/ g values. The number of bacteria St. thermophilus showed a steady 
decline throughout the duration of storage of yoghurt in Lee’s Agar and M17 Agar; the number 
of Lb. bulgaricus showed a gradual increase in MRS Agar and Lee’s Agar. The best visually 
differantion of the colony morphology of Lb. bulgaricus and St. thermophilus was in Lee’s 
Agar. 
 
lcl01 ve lcl06 Lc. lactis/ diacetylactis, lcc01 Lc. cremoris lbc02 and lbc07 Lb. casei that 
produced the most acid and showed the less proteolytic activity were selected for experiments 
and 4 combine cultures prepared for making cheese. Milk used in cheese making has, the pH 
value of 6.68, °SH value of 6.05%, 3.33% fat and 9.4% DM ratio. Cheeses’ pH value 5,00; °SH 
value 55,5; %L.A. value 1,25; ratio of salt in DM 9,07%; fat in DM 46,35%; DM 44,88 found. 
During storage of cheeses, at the beginning of ripening which had a high number of coliform 
was decreased. The lactic flora of the cheeses was Lc. lactis, Lb. casei and Lc. cremoris species 
and observed decrease in lactic flora in the last week of storage. 
 

December 2011, 73 pages 
 
Key Words: Lactic Acid Bacteria, starter, yoghurt, cheese 
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1. GİRİŞ 

 

Yoğurt, besin değeri ve sindirimi yüksek olan fermente bir süt ürünüdür. Fermente Süt 

Ürünleri Tebliği’ne göre “fermentasyonda spesifik olarak Streptococcus thermophilus 

ve Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus’un simbiyotik kültürlerinin  kullanıldığı 

fermente süt ürününü” olarak tanımlanmaktadır (Anonim 2009). 

 

Peynir en eski süt ürünlerinden birisidir. Yağlı süt, krema, kısmen veya tamamen yağı 

alınmış süt, yayıkaltı veya bunların birkaçının veya tümünün karışımının peynir mayası 

(rennin enzimi) veya zararsız organik asitlerle pıhtılaştırıldıktan sonra peynir suyunun 

ayrılması, pıhtının şekillendirilmesi ve tuzlanmasıyla elde edilen, taze veya 

olgunlaştırıldıktan sonra tüketilebilen bir süt ürünüdür. Süte uygulanan farklı işlemler 

sonucu çok farklı çeşitte peynir üretilebilmektedir (Uraz 1993, Üçüncü 2004).  

 

Fermente gıdaların üretiminde starter kültür kullanımı ile her zaman standart yüksek 

kalitede ve sağlıklı ürün elde edilebilirken, doğal fermantasyonda hammaddeden gelen 

çok farklı tür ve suş, çok nitelikli ürün elde edilmesine neden olabileceği gibi, çok kötü 

ve sağlık açısından yüksek derecede riskli ürün elde edilmesine de yol açabilir. Bu 

durumda starter kullanımının yararı açıktır. Ancak, fermente süt ürünleri üretiminde 

hammadde olan süt pastörize edilirken, zararlı mikroflora yanında ürün oluşumu 

sırasında yararlı olabilecek mikroflora da yok edilir. Bunların yerine genellikle 2-3 

türden oluşan starter kültür katılır ve ürünün duyusal niteliklerini bu mikroorganizmalar 

sağlar. Bununla beraber, standart kalite ve sağlık riski dikkate alındığında starter 

kullanılarak yapılmış ürünler tartışmasız bir şekilde tercih edilmektedir (Tunail ve 

Halkman 2005). 

 

Daha önce süt ürünleri için starter kültür üretimi konusunda pek çok çalışma yapılmış 

olmakla birlikte, elde edilen kültürlerin saklanamamış ve sanayi-üniversite işbirliğinin 

sağlanamamış olması, büyük mağazalar zinciri faktörü (raf ömrü) gibi nedenler ile 

zaman içinde konu önemini kaybetmiştir. Ancak, son yıllarda doğal ürünlere olan 
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talepteki artış nedeni ile sanayide bu ürünlere doğru bir eğilim yeniden ortaya çıkmıştır 

(Halkman ve Taşkın 2010).  

 

Bu çalışmada çeşitli süt ürünlerinin üretiminde ürüne tat, koku, yapı ve görünüm 

bakımından istenilen nitelikleri kazandırmak amacıyla katılan starter kültürlerin eldesi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla geleneksel yoğurt ve peynir üretiminde kullanılan bakteriler 

doğal ürünlerden izole edilip tanımlanmış ve temel özelliklerine göre seçilmiştir. Son 

aşamada, tanımlanan bakterilerden çeşitli kriterlere göre seçilmiş kombine kültürler 

oluşturularak yoğurt ve peynir yapılmış, elde edilen ürünlerin depolama boyunca 

kimyasal ve mikrobiyolojik analizleri yapılmıştır. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ 

 

2.1 Laktik Starter Üretiminin Tarihçesi 

 

2.1.1 Kısa genel tarihçe 

 

Yapılan arkeolojik çalışmalar M.Ö. 4000 yıllarında şarap, yoğurt ve peynir yapıldığını 

göstermektedir. Bir diğer deyişle insanoğlu en az 6000 yıldan beri mikroorganizmalardan 

yararlanmaktadır (Tunail ve Halkman 2005).  

  

Mikrobiyoloji biliminin 1683 yılında başladığı kabul edilir. Hollandalı tüccar ve bilim 

adamı Antoni van Leeuwenhoek mikroskobu icat etmiş, sonra Louis Pasteur (1822-

1895) ve Robert Koch (1843-1910)’un çalışmaları ile mikrobiyolojide önemli 

gelişmeler sağlanmıştır. Gıda mikrobiyolojisinde ilk ciddi gelişme Napolyon Savaşları 

(1800-1815) sırasında ordu ve uzağa sefere çıkan gemilerdeki personel için dayanıklı 

gıda gereksinimi sonunda ortaya çıkmıştır (Halkman 1987, Tunail ve Halkman 2005).  

 

O tarihe kadar hep mikroorganizmaların zararlı etkilerini kaldırmak için çalışılırken, 

1890’lı yıllarda Danimarka’daki tereyağı üreticileri iyi bir tereyağı üretiminden 

artakalan yayıkaltının, yeni tereyağı üretiminde ilave edildiğinde yine iyi bir tereyağı 

elde edildiğini ve bunun tersinin de geçerli olduğunu fark etmişlerdir. Bunun üzerine 

beğenilen tereyağlarının yayıkaltıları ticarete konu olmaya başlamıştır (Halkman 1987, 

Yaygın ve Kılıç 1993).  

 

Danimarkalı bilgin V. Storch’un katkılarıyla birlikte, 1874 yılında peynir mayası 

üretimi için kurulan Chr. Hansen işletmelerinde 1893 yılında endüstriyel anlamda ilk 

starter kültür üretilmiştir. 1900’lü yılların ortasında liyofilizasyon teknolojisinin de 

gelişimine bağlı olarak starter kültürü üretiminde yeni bir çığır açılmıştır (Tunail ve 

Halkman 2005).  
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1990’lı yılların başına kadar liyofilize edilmiş ve dondurulmuş halde bütün dünyada 

pazarlanan starter kültürlerde üretici firmaların beklediği kâr gerçekleşmemiştir. Bunun 

sebebi, üretici firmanın 1 paket ile örneğin 1 ton yoğurt yapılacağını hesaplarken, 

laboratuvar koşullarının iyi olduğu işletmelerde 1 paket ile yüzlerce ton yoğurt 

yapılabilmiştir (Halkman ve Taşkın 2001, Tunail ve Halkman 2005). Bu yıllarda 

biyoteknolojinin gelişmesine paralel olarak starter kültür üreten firmalar, yeni tip 

kültürleri pazara vermeye başlamışlardır. Devamında probiyotik ürünlerin pazara 

çıkması ile birlikte büyük firmalar artık tümüyle yurt dışından getirilen starter kültürleri 

kullanmaktadırlar (Halkman ve Taşkın 2010).  

 

2.1.2 Türkiye’de tarihçe ve bugünkü durum 

 

Avrupa’da ilk özel starter kültür üretim tesisinin kurulmasından 80 yıl sonra 1970’li 

yıllarda Etlik Veteriner Araştırma ve Kontrol Enstitüsünde liyofilize yoğurt ve tereyağı 

starter kültürü üretilmiştir. Bunu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi 

Bölümü ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Mikrobiyolojisi Kürsüsü 

izlemiştir. Kuşkusuz starter kültüre yönelik araştırmalar ve sıvı kültür üretimi daha 

önceki yıllarda başlamıştır (Tunail ve Halkman 2005).  

 

1980’li yılların başında o tarihteki adı ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat 

Mikrobiyolojisi Kürsüsünde süt ürünleri için starter kültür üretimine yönelik çok yoğun 

çalışmalar yapılmıştır (Tunail ve Halkman 2005).  

 

2003 yılında sanayi talepli bir starter kültür projesi, proje bazında iken sonlandırılmıştır. 

Ulusal bazda Konya’da bir ticari şirket, 2005-2008 yılları arasında laktik starter kültür 

üretimi için çalışmalar yapmış olmakla birlikte, daha sonra bu üretimden vazgeçmiştir. 

Bunun dışında özellikle üniversitelerde başta sucuk olmak üzere boza, ekmek mayası, 

turşu vb. gıdalarda starter kültür üretimi konusunda çalışmalar her zaman sürdürülmekte 

ise de somut bir gelişme sağlanamamıştır (Halkman ve Taşkın 2010).  
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2.2 Yoğurt ve Peynir Üretiminde Kullanılan Starter Kültürler 

 

2.2.1 Laktik asit bakterilerinin genel özellikleri 

 

Geçmişten günümüze kadar yapılan çalışmalar ile Laktik Asit Bakterileri’nin (LAB), 

gıda kökenli patojen mikroorganizmaları inhibe edebildiği ve gıdaların raf ömrünü 

uzatmak amacı ile kullanılabilme potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir. Bununla 

birlikte gıdalarda gerek starter kültür, gerekse koruyucu olarak kullanılabilecek yeni 

suşların izolasyonu ve tanısı için yapılan çalışmaların devam etmesi gerekmektedir. 

Tüketicilerin beslenme konusunda gittikçe bilinçlenmesi, doğal ve sağlığa faydalı 

ürünlere doğru olan eğilimlerinin artması, laktik asit bakterilerinin popülaritesini 

yükseltmekte ve bu mikroorganizmaların araştırma konusu olarak ilgi odağı olmasını 

sağlamaktadır (Dinçer vd. 2009).  

 

LAB, gıda teknolojisi açısından büyük bir öneme sahiptir. Üretimine katıldıkları 

gıdalarda aroma ve tekstürün oluşumundan sorumlu oldukları gibi kontamine oldukları 

bazı gıdalarda bozulmalara da neden olabilmektedirler. Diğer taraftan gıdalarda bazı 

patojenlerin gelişimini inhibe edebilme özelliklerinden dolayı da insan sağlığı açısından 

ayrı bir öneme sahiptirler. Gıda teknolojisinde starter kültür olarak geniş bir kullanım 

alanı bulmaları ve son yıllarda yapılan genetik çalışmalar sonucu sınıflandırılmalarında 

ortaya çıkan karışıklıklar gibi nedenlerle bu gruba giren bakteriler üzerinde yoğun 

olarak durulmaktadır (Axelson 1993, Vuyst ve Vandamme 1994, Schleifer vd. 1995).  

 

LAB, gram pozitif, katalaz negatif, hareketsiz, sitokromdan yoksun, Sporolactobacillus 

inulinus dışında spor oluşturmayan, karbohidrat fermantasyonu sırasında son ürün 

olarak laktik asit üreten bakterilerdir. Su ve toprakta hemen hemen hiç rastlanılmayan 

bu bakterilere, cins ve türe göre değişmek üzere süt ve süt ürünleri çalışma yerlerinde, 

bitki ve bitki atıklarında, insan, hayvan ve diğer canlıların barsak sistemlerinde rastlanır. 

B vitaminleri ve aminoasitleri sentezleyebilmeleri için kompleks besin maddelerine 

gerek duyarlar. Düşük pH’larda asit üretirler, patojen ve kontaminant organizmaların 

gelişimlerini ürettikleri laktik asit, hidrojen peroksit, diasetil ve bakteriyosinler gibi 
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maddelerle inhibe ederler (Tunail ve Köşker 1989, Hofvendahl ve Hägerdal 2000, Zhu 

vd. 2000).  

 

Genel olarak laktik asit bakterileri grubunda Lactobacillus (Lb.), Pediococcus, 

Streptococcus (St.) ve Leuconostoc (Leu.) cinsleri incelenmekte iken son yıllarda 

yapılan genetik çalışmalar sonucu Bifidobacterium, Lactococcus (Lc.), Carnobacterium, 

Enterococcus, Weissella ve Vagococcus cinsleri de bu gruba alınmıştır. Yine son yıllara 

ait literatürde bu grupta Aerococcus, Oenococcus, Atopobium, Dolosigranum, 

Tetragenococcus, Alloiococcus ve Gemella gibi yeni cins isimlerine de rastlanmaktadır 

(Axelson 1993, Schleifer ve Ludwig 1994, Schleifer vd. 1995, Low ve Hansen 1997). 

Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (2009)’de bu cinslerin morfolojik, 

fizyolojik ve biyokimyasal özellikleri açısından farklılıkları ortaya konulmuş ve son 

taksonomi çalışmalarına göre Lactobacillales takımı Lactobacillaceae (Lactobacillus, 

Paralactobacillus, Pediococcus), Aerococcaceae (Aerococcus, Abiotrophia, 

Dolosicoccus, Eremococcus, Facklamia, Globicatella, Ignavigranum), 

Carnobacteriaceae (Carnobacterium, Alkalibacterium, Allofustis, Alloiococcus, 

Atopobacter, Atopococcus, Atopostipes, Desemzia, Dolosigranulum, Granulicatella, 

Isobaculum, Marinilactibacillus, Trichococcus), Enterococcaceae (Enterococcus, 

Melissococcus, Tetragenococcus, Vagococcus), Leuconostocaceae (Leuconostoc, 

Oenococcus, Weissella), Streptococcaceae (Streptococcus, Lactococcus, Lactovum) 

olmak üzere 6 aileden ve adı geçen cinslerden oluşmaktadır (Whitman vd. 2009).  

 

2.2.2 Yoğurt üretimi ve kullanılan starterler 

 

Sütün starter kültürle inoküle edilmesinden sonra paketlenip inkübasyona bırakılmasıyla 

set tipi, starter kültürle inokülasyon ve inkübasyon sonrasında karıştırılmasıyla da 

karıştırılmış (stirred) tip yoğurt elde edilmektedir. Karıştırılmış tip yoğurt, asıl olarak 

Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’de meyveli yoğurt için kullanılmaktadır. Set tipi yoğurt 

ise Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerinde tercih edilmektedir. (Riemelt vd. 1996, Tekinşen 

1997, Sezgin 2000).  
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Yoğurt yapımında işletmeye gelen süt standardize edilerek kurumadde ve yağ içeriği 

ayarlanır, 85-95 °C’de ısıl işlem uygulanır, 44 °C’a kadar soğutulduktan sonra %2-3 

oranında starter katılır. Kaplara dağıtılıp inkübasyona bırakılır. Genellikle pH 4,5’a 

düştüğünde inkübasyona son verilir, ön soğutmadan sonra soğuk odaya alınır. Bir gece 

beklenip olgunlaşma sağlandıktan sonra pazara sunulur. Gerek ön soğutma, gerek soğuk 

depoda mikrobiyel faaliyet devam eder. Kuşkusuz bu faaliyet yoğurdun tüm kitlesinin 

soğuk depo sıcaklığına ulaşmasına kadar devam eder. Küçük kaplar, büyük kaplara göre 

daha kolay, daha çabuk soğur. Dolayısıyla büyük ambalajlarda inkübasyon bitiminden 

sonra mikrobiyel faaliyet daha uzun ve buna bağlı olarak daha fazla sürer. Bu nedenle 

güğüm gibi büyük kaplarda yoğurt yapılırken inkübasyona 4,7-4,8 gibi pH’larda son 

verilir (Sezgin 2000, Akın 2006, Özer 2006). 

 

Yoğurt starter kültürü, St. thermophilus ve Lb. bulgaricus’dan oluşan karışık kültürdür. 

Bazı ülkelerde Lb. helveticus, Lb. lactis kültürleri de yoğurt starter kültürüne ilave 

edilir. Biyoyoğurt olarak bilinen üründe yoğurt starter kültürüne Lb. bifidus ve Lb. 

acidophilus ilave edilir. Teknik olarak yoğurt yapmak için süte dışarıdan “starter kültür” 

katmak zorunludur. St. thermophilus ve Lb. bulgaricus sütte simbiyotik olarak çoğalır. 

Asit oluşturarak sütü koagüle ederler ve pıhtı oluşur. Normal bir yoğurt kültürü %2 

inokülüm ile 42-44 °C’da yaklaşık 3 saat içinde sütü yoğurda çevirir (Akın 2006, Özer 

2006). Bölükbaşı (2007) ve Herdem (2006)’e göre yoğurt üretiminde St. thermophilus 

ve Lb. bulgaricus, Lc. lactis, Enterococcus faecium, Enterococcus durans ve Lb. lactis 

bakterileri kullanılabilir.  

 

Klasik yoğurt üretiminde Lb. bulgaricus ve St. thermophilus, çubuk: kok oranı 1:1 veya 

1:2 olacak şekilde karıştırılarak kullanılır. Kültürlerin oranına veya metabolik 

aktivitelerine bağlı olarak az asitli, yumuşak lezzetli veya yüksek asitli, kuvvetli tat ve 

aromaya sahip yoğurtlar üretilebilir. Yoğurdun lezzeti, kültüre bağlı olarak 

düzenlenebilir. Yüksek inokülasyon miktarı, uzun inkübasyon süresi ve yüksek 

inkübasyon sıcaklığı ile laktobasiller ortama hâkim olur ve buna bağlı olarak da laktik 

asit miktarı artar; düşük inokülasyon, düşük sıcaklık ve kısa süreli inkübasyonda ise 

ortama streptokoklar hâkim olup az asitli ürünler elde edilir (Riemelt vd. 1996, 

Robinson 1999).  
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Yoğurt bakterileri arasında simbiyotik bir ilişki bulunmaktadır. Fermantasyonun 

başlangıcında ortamda St. thermophilus dominanttır ve Lb. bulgaricus’dan önce 

gelişmeye başlayarak ortamdaki oksijeni kullanır, laktozu fermente ederek geliştirdiği 

laktik asit yanında, oluşturduğu formik asit ve üreden üreazla meydana getirdiği az 

miktardaki karbondioksit ile Lb. bulgaricus’un gelişimini uyarır. Lb. bulgaricus ise 

laktoz fermantasyonunun yanı sıra proteolitik aktivitesi sayesinde oluşturduğu peptitler 

ve valin, histidin, methionin, glutamik asit, lösin gibi aminoasitlerle hem kendinin hem 

de St. thermophilus’un besin gereksinimini karşılar. Devam eden asit üretimi, yoğurt 

pH’sını düşürür (Rajogapol ve Sandine 1990, Abu Tarboush 1996, Weinbrenner vd. 

1997, Robinson 1999, Sezgin 2000, Tunail vd. 2002).  

 

Yoğurt oluşumunda bu iki bakteri arasında ortak yaşamın farklı tipleri görülebilir. Her 

iki bakteri tek başlarına sütte gelişebildiği halde ikisi beraberken gelişme daha çabuk 

olur. Örneğin pH’sı 6,7 olan sütün pH’sını tek başına Lb. bulgaricus 8 saatte, tek başına 

St. thermophilus 10 saatte 4,5’a düşürürken iki bakteri beraberken bu süre 3 saate düşer. 

Bu durum kuşkusuz, gelişme hızında ve dolayısıyla asit üretme hızındaki simbiyotik ve 

sinerjik etkiden kaynaklanmaktadır. İnkübasyonun ileri safhalarında ise Lb. bulgaricus 

oluşturduğu asit ile St. thermophilus’un gelişimini engeller. Bu ise antibiyosis olarak 

bilinen ortak yaşam şeklidir (Halkman vd. 1984, Akın 2006, Özer 2006).  

 

Laktik kültürlerin aminoasit gereksinimlerini karşılamak üzere aktif proteinaz 

sistemlerinin olması gerektiği ve sütlü besiyerleri dışında bu enzimin yüksek aktivite 

gösteremeyeceği belirtilmiştir (Speckman 1975, Halkman vd. 1984). Koagülasyonun 

gerçekleşmesinde, konsistensin sağlanmasında, aroma oluşumunda ve ürünün dayanıklı 

hale gelmesinde asitlik gelişimi esastır (Kaleli 2001, Akın 2006, Özer 2006). 

Simbiyotik yaşamın sonucu olarak, her iki bakterinin de laktozu laktik aside kadar 

metabolize etmesiyle fermantasyon 3-4 saat içinde tamamlanır, ortama salınan 

metabolitler yoğurdun tat ve aromasını kazanmasını sağlar ve yoğurt kıvamını bulur 

(Riemelt vd. 1996, Robinson 1999, Chaves vd. 2002).  
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Yoğurt starterinin bir başka özelliği de asit üretim yeteneğine göre starter seçilmesidir. 

Düşük asit üretim gücüne sahip starter kültür kullanılırsa inkübasyon uzun sürer. Buna 

karşın yüksek ve hızlı asit üreten kültürler kullanıldığında inkübasyon kısa sürer, ancak 

bu şekilde soğutma sırasında da starter faaliyeti devam edeceğinden istenenden daha 

fazla asitli yani ekşi yoğurt elde edilme riski yüksektir. Bu nedenle orta güçte asit üreten 

kültürler, yoğurt starteri olarak seçilir (Tunail ve Halkman 2005, Akın 2006).  

 

Süt endüstrisinde yoğurt starteri olarak kullanılan Lb. bulgaricus ve St. thermophilus, 

termofilik karakterli olup uygun şartlarda süte aşılandıklarında sütteki laktozu fermente 

ederek oluşturdukları laktik asitle sütün asitliğini geliştirir ve pH’yı düşürürler. Gelişen 

asitlik süt kazeininin koagülasyonuna ortam hazırladığı gibi, yoğurt aroma maddelerinin 

oluşumunu da başlatır. Yoğurdun karakteristik tat ve aromasına, başta asetaldehit ve 

laktik asit yanında aseton, etanol, diasetil ve diğer organik asitler de etkendir. Aroma 

maddelerinin oluşumu pH 5,0’de başladığından laktik asit gelişimi önemlidir. Laktik 

asit ayrıca gıda kökenli enfeksiyon etmeni kontaminantların gelişimini de inhibe eder 

(Beyatlı 1982, Auclair ve Accolas 1983, Tamime 1983, Riemelt vd. 1996).  

 

LAB’nin GRAS (Generally Regarded As Safe) mikroorganizmalar statüsünde olmaları 

onların gıda teknolojisinde canlı olarak kullanılmalarına izin verir (Gorris 1994, Ayad 

vd. 2002). Bu bakteriler, fermantasyon sonucu oluşturdukları laktik asit ve 

antimikrobiyel maddelerle gıda patojenlerini ve gıdaları bozan mikroorganizmaları 

inhibe etmeleri nedeniyle insan sağlığına yararlı mikroorganizmalar olarak kabul 

edilirler (Ray 1996). Bazı Lactobacillus ve Bifidobacterium cinslerinin probiyotik 

özelliklerinin insan sağlığına yararlı etkisi olduğu bilinmektedir. Yoğurt gibi ürünlerin 

yararlı etkileri arasında Escherichia coli ve Clostridium perfringens gibi potansiyel 

patojenlerin engellenmesi, virüs ve patojen bakterilerden kaynaklanan ishal 

problemlerinin engellenmesi, Candida enfeksiyonunun etkilerinin azaltılması, 

kolesterol seviyelerinde pozitif etkilerin görülmesi, kolon kanserinin durdurulması veya 

engellenmesi, bağışıklık sistemi uyarımı, vitaminlerin üretimi, minerallerin özellikle 

kalsiyumun alımının arttırılması sayılabilir (http://www.probioticnutrition.com/, 2011). 
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2.2.3 Peynir üretimi ve kullanılan starterler 

 

Peynir, starter kültür kullanımı açısından 3 şekilde yapılabilir: çiğ sütten starter kültür 

kullanılmadan peynir yapımı, çiğ süte starter kültür ilavesi ile peynir yapımı, çiğ sütün 

pastörize edilip starter kültür ilavesi ile peynir yapımı (Tunail vd. 1985, Hayaloğlu ve 

Özer 2011).  

 

Çiğ sütten peynir yapılmasında süt doğrudan mayalama sıcaklığına getirilir, peynir 

mayası (rennin enzimi) ilave edilir, pıhtı oluştuğunda “tarak” denilen özel bıçaklarla 

pıhtı kesilir, peyniraltı suyu ayrılır ve cendere bezi ile kapatılıp, üzerine ağırlık konulur. 

Peyniraltı suyu yeteri kadar süzüldüğünde kalıp boyunda kesilir, ya salamura ilave edilir 

ya da kuru tuzlama yapılır. Yasa gereği olarak sütte bulunan patojen bakterilerin yine 

sütten gelen laktik asit bakterilerinin oluşturdukları laktik asit ve diğer maddeler 

aracılığı ile elemine edilmesi için 90 gün süre ile olgunlaşmaya bırakılması 

gerekmektedir (Bu şart ancak EC 92/46’da mikrobiyolojik kriterleri verilen özellikteki 

çiğ sütten üretilen süt ürünleri için geçerlidir). Yukarıda da belirtildiği gibi çiğ sütten 

peynir yapmak çok risklidir. Bununla beraber, çok kaliteli bir çiğ sütten yüksek kalitede 

peynir elde edilir. Batı ülkelerinde bu tip peynirler yüksek fiyatlarla pazarlanmaktadır 

(Tunail ve Halkman 2005, Kılıç 2010).  

 

Sütte doğal olarak bulunan laktik asit bakterilerine destek olarak seçilmiş suşlar çiğ süte 

ilave edilerek de peynir yapılabilir. Ancak yasa gereği bunların da 90 gün olgunlaşma 

süresi geçirmesi gereklidir (Hayaloğlu ve Özer 2011). 

 

Kuşkusuz, sağlık ve standart kalite açısından sütün pastörize edilip starter kültür ilavesi 

ile peynir yapılması en akılcı yoldur. Süt pastörize edildiğinde değişen yapıyı tekrar 

kazandırmak amacı ile CaCl2 ilave edilir. Starter kültür katıldıktan yaklaşık 30 dk sonra 

peynir mayası ilave edilir, pıhtı oluşumundan sonraki işlemler aynıdır (Gönç 1984, 

Kırmacı 2010, Hayaloğlu ve Özer 2011).  
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Peynir yapımında starter kültür olarak kullanılan en yaygın mikroorganizmalar 

Streptococcaceae familyasının Lactococcus, Streptococcus, Pediococcus ve 

Leuconostoc türleri ile Lactobacillaceae familyasının Lactobacillus türü, diğer bir 

ifadeyle laktik asit bakteri grubunda bulunan belirli bir veya daha fazla türlerin seçilmiş 

ve kontrollü şartlar altında geliştirilmiş kültürleridir (Tekinşen 2000, Guessas ve Kihal 

2004, Henri Dubernet vd. 2008, Whitman vd. 2009).  

 

Türkiye’de Beyaz peynir starter kültürü için çok sayıda araştırma yapılmışsa da tüm 

araştırıcılar tarafından benimsenen bir Beyaz peynir kültürü seçilememiştir. Çeşitli 

peynirler için önerilen starter kültürler şöyle özetlenebilir (Tunail ve Köşker 1989, 

Yetişmeyen 2005, Hayaloğlu ve Özer 2011); Cheddar, qauda gibi sert peynirler, küflü 

peynirler, Camambert, feta gibi yumuşak peynirler için: Lc. cremoris; Lc. cremoris + 

Lc. lactis; Lc. lactis; Lc. diacetylactis; Leuconostoc (Leu.) türleri. Yumuşak, taze 

peynirler örneğin; Cottage peyniri için: Lc. cremoris; Lc. diacetylactis; Leu. Cremoris. 

Emmental gibi İsviçre peynirleri, Parmesan gibi çok sert İtalyan peynirleri, Limburger 

gibi yarı sert peynirler, Mozzarella gibi İtalyan pasta-filata peynirler için: St. 

thermophilus + Lb. helveticus; St. thermophilus + Lc. lactis; St. thermophilus + Lb. 

bulgaricus; Lc. lactis + St. thermophilus + Lb. bulgaricus; Lc. lactis + Enterococcus 

faecalis + Lb. bulgaricus. 

 

Bu yabancı kökenli peynirler için önerilen starter kombinasyonlarına giren bakteri 

oranlarında, inkübasyon sıcaklığında değişiklikler yapılarak farklı karakterlerde 

peynirler elde edilebilir (Beresford 2007, Kılıç 2010).  

 

Salamura Beyaz peynir, Türkiye’nin de dâhil olduğu Balkan ülkelerinde üretilmektedir. 

Türkiye ve çeşitli Balkan ülkelerinde özellikle Bulgaristan’da starter çalışmaları devam 

etmektedir. Türk halkının damak zevkine uygun starter kombinasyonu olarak en çok 

önerilen kombinasyon tam olarak ortaya konulamamıştır. Bununla birlikte Lc. lactis, 

Lb. casei, Lb. plantarum, fekal koklardan birisi, Lc. cremoris suşları üzerinde daha çok 

durulmakta, mandıra düzeyindeki peynir üretimlerinde ise yoğurt starteri (ya da 
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doğrudan yoğurdun kendisi) önerilmektedir (Tunail vd. 1985, Halkman ve Halkman 

1991, Kayagil ve Candan 2009). 

 

Starter kültür olarak ürüne bağlı olmak kaydı ile genellikle mezofilik laktik asit 

bakterilerinden Lc. lactis ve Lc. cremoris ya da termofillerden St. thermophilus, Lb. 

helveticus ve Lb. bulgaricus kullanılmaktadır (Cogan ve Hill 1993).  

 

Ülkemizde de laktik asit bakterilerinin peynir üretiminde gerek starter kültür olarak 

gerekse probiyotik olarak ilavesi üzerine pek çok çalışma mevcuttur. Yapılan bir 

çalışmada, Beyaz peynir üretiminde starter kültür olarak çeşitli Lc. lactis kültürlerinin 

kullanımı ve etkileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda araştırmacılar 

starter kültür kullanımının kimyasal, biyokimyasal ve duyusal özellikler üzerinde etkili 

olduğunu vurgulayarak, olgunlaşma periyodunda en iyi kalitenin Lc. lactis NCD0763 

ile Lc. lactis UC317 nin birlikte kullanımıyla elde edildiğini bildirmişlerdir (Hayaloğlu 

vd. 2005). Yapılan bir diğer çalışmada probiyotik kültür olan Lb. acidophilus’un 

üretimde kullanımı, olgunlaşma sonrasında canlı mikroorganizma sayısını ve bu 

kültürlerin kullanımının peynirin kalitesi üzerine etkisi araştırılmış ve sonuçlar 

probiyotik peynir üretiminde kısa olgunlaşma periyodu ve vakumla paketleme işlemleri 

ile birlikte kültürün kullanımının uygun olduğunu göstermiştir (Kasımoğlu vd. 2004). 

 

Güley (2008) ve Büyükyörük (2007)’e göre peynir üretiminde Lc. lactis, St. 

thermophilus, Lc. cremoris, Lb. helveticus, Lb. casei, Lb. paracasei, Lb. plantarum, Lb. 

rhamnosus, Lb. curvatus, Pediococcus acidilactici, Leu. mesenteroides ve Leu. 

dextranicum bakterileri kullanılabilir. 

  

Peynir ve yoğurt gibi fermente ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlerin esas 

fonksiyonu laktozdan laktik asit oluşturmalarıdır. Bu kültürlerin aktiviteleri pH, 

hidrojen peroksit, laktoperoksidaz sistemi, bakteriyofaj ve inhibitör maddelerin 

varlığına bağlı olarak etkilenebilir. Starter kültürlerin gelişimini etkileyen bu faktörler 

kontrol altına alındığında, istenilen kalite ve özellikte peynir üretimi gerçekleştirilebilir 

(Ardıç ve Durmaz 2006). 



 
 

13

Endüstriyel Beyaz peynir, pastörize süt kullanılarak üretilmektedir. Pastörize sütten 

üretilen peynirlerin üretiminde starter kültür seçimi en önemli aşamalardan biridir 

(Bintsis ve Papademas 2002). Peynir üretiminde starter kültür kullanımı; maya 

aktivitesi, mayanın pıhtıda alıkonması, peynir verimi, peynir kurumaddesi ve peynirde 

asitlik gelişimi ve olgunlaşma sırasında meydana gelen biyokimyasal değişimler gibi 

birçok faktör üzerinde etki göstermektedir (Pappas vd. 1996). Peynir üretiminde 

kullanılan starter kültürün tipi ve aktivitesi ürünün güvenliği ve kalitesi açısından önem 

taşımaktadır. Ayrıca, koliform grubu bakterilerin kontrolü, telemede alıkonan laktoz 

miktarının düşürülmesi ve ortam pH’sının arzulanan düzeye ulaşması açısından da 

üretimde kullanılan starter kültürlerin aktivitesi önemlidir (Bintsis ve Papademas 2002).  

 

Günümüze dek yapılan çalışmalarda Beyaz peynir üretiminde, Lc. lactis, Lc. cremoris, 

Lc. diacetylactis, St. thermophilus, Lb. sake, Lb. casei, Lb. plantarum, Lb. helveticus 

bakterilerinden oluşan termofilik ve/veya mezofilik starter kültür kombinasyonları 

kullanılmıştır. Bununla birilikte, Beyaz peynir üretiminde starter olarak, Lc. lactis ve 

Lc. cremoris bakterilerinden oluşan kombinasyonların kullanımı tavsiye edilmektedir 

(Yaygın ve Toklu 2000). Ancak, söz konusu bakterilerin tuza dirençlerinin düşük 

olması, alternatiflerinin aranmasını zorunlu kılmaktadır (Dağdemir 2006). Gürsoy vd. 

(2001) az yağlı Beyaz peynir üretiminde, olgunlaşmayı hızlandırmak amacıyla ısıl işlem 

uygulanmış (65 °C’de 20 dk) starter kültürlerin (Lb. helveticus veya Lb. bulgaricus; 

%0,5) başarıyla kullanılabileceklerini bildirmişlerdir. Olgunlaşmanın 30. gününde 

proteoliz düzeyinin arzu edilen seviyelere yükseldiğini ve Lb. helveticus kullanımının 

daha iyi sonuç verdiğini tespit etmişlerdir. Dağdemir vd. (2002) DVS-3 (Lc. lactis + Lc. 

cremoris R-707) ile liyofilize kültür (Lc. lactis + Lc. cremoris) kullanarak ürettikleri 

Beyaz peynir örneklerinde toplam mezofilik bakteri sayısı ve laktik asit bakterileri 

sayısının DVS-1 (Lc. lactis + Lb. helveticus LBB 310) ve DVS-2 (Lc. lactis + Lc. 

cremoris + St. thermophilus) kültürlerini kullanarak ürettikleri Beyaz peynir 

örneklerinden daha yüksek olduğunu ve bu kültürlerin kullanılmasıyla 90 günlük 

olgunlaşma periyodu sonunda peynirlerin koliform grubu bakteri sayısının <10 KOB/g 

seviyesine düştüğünü belirlemişlerdir. Dağdemir vd., liyofilize kültür kullanılarak 

üretilen peynirlerin duyusal ve mikrobiyolojik özelliklerinin diğer kültürlere göre daha 

üstün olduğunu ve söz konusu Beyaz peynirin üretiminde DVS-3 ile liyofilize kültür 
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karışımlarının kullanımını önermişlerdir. Dağdemir vd., yapmış oldukları başka bir 

çalışmada ise, liyofilize kültür ve DVS-2 kültürü kullanılarak üretilen Beyaz peynirlerde 

toplam kurumadde, protein ve yağ oranının daha yüksek, DVS-3 ve liyofilize kültür 

kullanılarak üretilen peynirlerde ise titre edilebilir asitliğin daha yüksek (P<0,01) 

olduğunu; liyofilize kültür kullanılarak üretilen peynirin olgunlaşma indeksi değerinin 

DVS kültürleri (P<0,05) kullanılarak üretilen peynirlerden daha düşük olduğunu da 

tespit etmişlerdir (Dağdemir vd. 2002). Başka bir çalışmada, Beyaz peynir üretiminde 

starter kültür olarak 4 farklı laktokok suşu (Lc. lactis UC317, Lc. lactis NCDO763, Lc. 

cremoris HP, Lc. cremoris SK11) kullanılmıştır (Hayaloğlu vd. 2004). Hayaloğlu vd., 

farklı suşlar kullanılarak üretilen peynirlerde olgunlaşma periyodu boyunca pH 

değerlerinde önemli faklılık tespit edildiğini, bileşim parametrelerinde ise önemli bir 

farklılığa rastlanmadığını, Lc. lactis NCDO763 ve Lc. cremoris SK11 kullanılarak 

üretilen deneme peynirlerinde en yüksek serbest aminoasit ile peptit oluşum 

değerlerinin elde edildiğini bildirmişlerdir. 

 

Uysal (1996), Beyaz peynir üretiminde starter kültür (Lc. lactis ve Lc. cremoris) 

kullanarak ürettiği peynirlerde olgunlaşma periyodu (90 gün) boyunca titrasyon asitliği, 

tuz, suda çözünen azot miktarı ve olgunlaşma indeksi değerlerinin yükseldiğini, pH ve 

toplam azot düzeyinin düştüğünü, üretimde kullanılan starter kültür seviyesinin 

artmasıyla birlikte peynirde proteoliz düzeyinin de arttığını bildirmiştir. Göncü ve 

Alpkent (2005) kefir, yoğurt ve ticari peynir kültürü kullanarak ürettikleri salamura 

Beyaz peynirlerin 120 günlük olgunlaşma periyodu boyunca duyusal ve kimyasal 

özelliklerini incelemişlerdir. Göncü ve Alpkent, kefir kültürü kullanılarak üretilen 

Beyaz peynirin, görünüş, yapı ve koku gibi duyusal özellikler bakımından daha fazla 

beğenildiğini ve kefirin Beyaz peynir üretiminde starter kültür olarak başarıyla 

kullanılabileceğini bildirmişlerdir. 

 

Mahalli peynirler de dikkate alındığında Türkiye’de yaklaşık 160 peynir çeşidi vardır 

(Ünsal 1997). En çok, Beyaz peynir üretilip tüketilmektedir (Gönç 1983, Gönç 1984). 

Beyaz peynir, Teneke, Edirne, Trakya Peyniri olarak da adlandırılmaktadır (Gönç 

1984). Beyaz peynir; Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi ve Süt Endüstrisi Kurumu 

fabrikaları faaliyete geçtikten sonra ticari olarak ülke genelinde üretilmeye başlanmıştır.  



 
 

15

Beyaz peynir üretiminde inek sütü, koyun sütü, keçi sütü ve bunların değişik 

oranlardaki karışımı kullanılmaktadır. Kültürlü Beyaz peynirin keçi sütünden üretimi 

yaygınlaşmakla beraber, maliyet açısından genellikle inek sütü kullanılır. Beyaz 

peynirin kalitesi, sütün içeriği ile yakından ilgilidir. Bu nedenle süt yağsız kurumadde, 

yağ ve proteince zengin, mikroorganizma yükü ve somatik hücre sayısı az ve taze 

(pH:6,6-6,7) olmalıdır (Gönç 1984). Antibiyotik, soda, hidrojen peroksit sütte 

bulunmamalıdır. Özellikle bu maddeler teknolojide ve peynir olgunlaşmasında sorunlar 

yaratmaktadır. Süt bileşimi, hem sütün beslenme değeri hem de sütçülük endüstrisi için 

ürünlere işlenme bakımından oldukça önemlidir. Ancak önemli olan bu süt bileşimi ve 

miktarı, birçok iç ve dış faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar genetik faktörler, 

beslenme, laktasyon periyodu, çevresel faktörler, hastalık, mevsim, sağım zamanı ve 

sağım şeklidir (Özrenk ve Bayar 2008). Beyaz peynirin randımanı, üretimde kullanılan 

sütün kaynağına bağlı olarak değişmektedir. Koyun sütünden elde edilen taze Beyaz 

peynirin randımanı 26-28 kg/100 kg iken, inek ve keçi sütünden elde edilen peynirin 

randımanı ise 15-16 kg/100 kg olarak bildirilmiştir (Üçüncü 2005, Tan ve Ertürk 2002).  

 

Üreticiler, bilim adamları, katkı maddeleri ile kültür pazarlayan ticari kuruluşlar 

ortaklaşa projeler yürüterek uzun uğraşlardan sonra kültürlü Beyaz peynir teknolojisini 

geliştirmişlerdir. Klasik Beyaz peynir teknolojisindeki kriterlerin birçoğu modifiye 

edilmiştir. Bu durum peynircilikte yeni açılım olarak nitelendirilebilir ve bazı kriterlerin 

doğruluğu veya yanlış oluşu konu ile uğraşanlarla tartışılmalıdır (Dinkçi ve Gönç 2010).  

 

2.3 Yoğurt ve Peynir Üretiminde Kullanılan Kültürlerin Özellikleri  

 

Devlet Planlama Teşkilatı Dokuzuncu Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu 

Raporuna göre 2005 yılında Türkiye’de salamura Beyaz peynir üretiminin 265 bin ton 

olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca söz konusu rapora göre, süt ve ürünleri üretim 

miktarları içinde yoğurdun ilk sırada yer aldığı ve bunu sırasıyla işlenmiş içme sütü ve 

Beyaz peynirin takip ettiği bildirilmektedir (Anonim 2007). 
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Starter kültürler standart tat, aroma ve kıvama sahip hijyenik ürünlerin eldesi için yoğurt 

dâhil birçok fermente ürünün üretiminde kullanılmaktadır. Üretim sırasında, teknolojik 

proses parametrelerinin yanında starter olarak kullanılan kültürlerin taşıdıkları özellikler 

çok büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle üreme yetenekleri ve fizyolojik verimlilikleri 

yüksek aktif kültürler seçilmektedir (Tunail ve Halkman 2005, Soykut ve Tunail 2009). 

 

Yoğurtta starter bakterilerin fonksiyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan kalite kriterlerinin 

başlıcaları, asitlik, aroma bileşikleri, proteolitik aktivite, viskozite, toplam canlı hücre 

sayısı ve duyusal karakteristik olarak sıralanabilir (Kneifel vd. 1992, Tunail ve Halkman 

2005).  

 

LAB, gıda endüstrisinde genellikle starter kültür olarak kullanılmaktadırlar. 

Bakteriyosin üretim özelliklerinden dolayı gıdalarda raf ömrünü uzatmak için potansiyel 

biyolojik koruyucu rolüne sahiptirler. Ayrıca, probiyotik ürünlerin içeriğinde 

bulunmakta, bazıları ise gıdalarda bozulmaya sebep olmaktadırlar. Tüm bu özellikler bu 

bakteri grubunu hem endüstriyel açıdan hem de bilimsel arenada üzerinde yoğun 

çalışmaların yapıldığı oldukça önemli bir grup haline getirmiştir. LAB’ların endüstriyel 

uygulamaları düşünüldüğünde, suş bazında güvenilir tiplendirme yöntemleri hem starter 

kültürlerin performanslarının incelenmesinde hem de fonksiyonel gıda ürünlerinde katkı 

maddesi olarak kullanılacak olan kültürlerin incelenmesinde önem kazanmaktadır. 

Günümüzde, LAB identifikasyon/ tiplendirme çalışmaları, ilgi odağı olan fenotipik 

yöntemlerden daha kesin ve hassas sonuçlar veren moleküler yöntemlere (genotipik) 

doğru kaymıştır (Kıran ve Osmanağaoğlu 2011). 

 

Süt sanayisi açısından starter kültürlerin endüstriyel özelliklerinin belirlenmesi çok 

yararlı bir uygulamadır. Starter kültürlerin tam tanımlanabilmesi için onların öncelikle 

kesin identifikasyonları gerekir. Bu kapsamda genel morfolojik ve fizyolojik özellikleri 

belirlenir. Karbohidrat fermantasyon profilleri, optimal gelişme koşulları, üretilen laktik 

asidin konfigürasyonu gibi daha ileri tanımlamaya yönelik olanlar yanında; fajlara 

duyarlılıkları, asit üretim yetenekleri, aroma maddeleri oluşturma yetenekleri, proteoliz 

ve bakteriyosin potansiyelleri, tuza toleransları, ekzopolisakkarit üretimleri gibi 
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endüstriyel öneme sahip özelliklerin ayrıntılı olarak araştırılması ve belirlenmesi suş 

seçme ve starter kombine etme programlarının esasını oluşturmaktadır (Thunell 1986, 

Hebert vd. 2000, Tunail vd. 2002, Tunail ve Halkman 2005).  

 

Klasik yöntemlerle tanımlama yapabilmek için ilk aşamada, bakterilerin bulundukları 

ortamdan izole edilip saf kültürlerinin elde edilmesi gerekmektedir. Laktik asit 

bakterilerinin izolasyonu amacıyla çeşitli besiyerlerinden yararlanılmaktadır. Yüksek 

besleyici özelliğe sahip MRS Agar ve MRS Broth laktobasillerin geliştirilmesi ve 

izolasyonu için çok sık başvurulan bir besiyeridir (Rogosa vd. 1953, Collins ve Taylor 

1967, Sharpe 1979, Hitchener vd. 1982, Sürmeli vd. 1982, Schillinger ve Lücke 1987, 

Temiz ve Yılmazer 1998, Mannu vd. 2000). Buna karşılık laktokokların geliştirilmesi, 

izolasyonu ve sayımlarında daha çok M17 Agar besiyerinden yararlanılmaktadır 

(Collins ve Taylor 1967, Temiz ve Yılmazer 1998, Mannu vd. 2000). LAB izolatlarının 

saf kültür olarak elde edildikten sonra klasik yöntemlerle tanımlanması için ilk aşamada 

bunların; gram reaksiyonu, mikroskobik morfolojisi ve katalaz aktivitesinin 

belirlenmesi yoluna gidilmektedir (Sharpe 1979, Tunail 1982, Schillinger ve Lücke 

1987, Temiz ve Yılmazer 1998). Sonuçta da bu besiyerlerinde gelişen gram pozitif, 

sporsuz, çubuk veya kok şekilli katalaz negatif bakteri izolatları laktik asit bakterisi 

olarak ayrılmakta ve bu izolatları cins düzeyinde tanımlamak amacıyla bir takım 

morfolojik, biyokimyasal ve fizyolojik testler uygulanmaktadır (Schillinger ve Lücke 

1987, Temiz ve Yılmazer 1998). Laktik asit bakterilerinin cins düzeyinde tanımlanması 

amacıyla başvurulan biyokimyasal ve fizyolojik testlere; glikozdan gaz oluşturma, 

karbohidrat fermantasyon testleri, arjininden amonyak üretimi, indol, Voges-Proskauer, 

jelatin hidrolizi ve üreaz testleri, sakkarozdan dekstran oluşturma, değişik sıcaklık ve 

pH değerlerinde ve farklı tuz konsantrasyonlarında gelişme testleri örnek gösterilebilir 

(Temiz ve Yılmaz 2003). 

 

St. thermophilus ve Lb. bulgaricus’un gelişme sıcaklıkları ve aside toleransları üzerinde 

yürütülen bir çalışmada St. thermophilus’un optimum 39,3-46,1 °C aralığında ortalama 

42,7 °C’de, Lb. bulgaricus’un ise 44,2 °C’de optimum gelişebildiği saptanmıştır. 

Genelde daha fazla asitlik geliştiren laktobasil türlerinin streptokoklara oranla asitliğe 

daha fazla tolerans gösterdikleri ve pH 4,5’da laktobasillerin streptokoklardan 10 kat 
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daha hızlı geliştikleri belirtilmiştir (Brothersen 1986). St. thermophilus kültürü 

geliştirdiği asitlikle ortam pH’sını 4,0-4,5’a kadar düşürürken, Lb. bulgaricus ortamında 

pH 3,2-3,5’a kadar iner. Lb. bulgaricus %1,8’e kadar laktik asit oluşturabilir (Rasic ve 

Kurmann 1978, Riemelt vd. 1996).  

 

2.3.1 Laktik asit üretimi 

 

Laktik asit üretiminin belirlenmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bazı 

araştırıcılar standart laktik asit eğrisinden yararlanarak oluşan laktik asidi, renk ayracı 

katılmasından sonra spektrofotometrik olarak belirleyen Steinholt ve Calbert (1960) 

yöntemini kullanmışlar ve oluşan laktik asidi mg/mL olarak belirtmişlerdir (Tunail 

1978, Beyatlı ve Tunail 1991, Aslım 1994). Kültürün Yağsız Süt Besiyeri’ne (YSB) %1 

oranında inokülasyonundan sonra belli bir süre inkübasyona bırakılan örneklerin 

başlangıç ve bitiş saatlerinde ölçülen pH farkına dayanan IDF yöntemi de (Anonymous 

1988) hem işletmelerde hem de bilimsel çalışmalarda (Durlu Özkaya 2001, Rechinger 

ve Siegumfeld 2002) kullanılmaktadır. Kültürlerin geliştirdiği laktik asidin 

gösterilmesinde en fazla kullanılan yöntem ise titrasyon yöntemi olup YSB’ne %2 oranı 

ile inoküle edilen aktif kültürün inkübasyon süresine bağlı olarak geliştirdiği asitlik, 

fenolftalein indikatörü kullanılarak 0,1 NaOH ile titre edilmekte ve % asitlik bir formüle 

göre hesaplanmaktadır (Demirci ve Gündüz 1994 ). Bu yöntemi Aslım vd. (2000) ile 

Badis vd. (2004) araştırmalarında kullanmışlardır. Araştırma bulgularının birbirleriyle 

kıyaslanabilir olmaması, yalnızca yöntemlerin farklılığından değil, seçilen besiyeri, 

inokülüm oranı, inkübasyon sıcaklığı ve süresinden de kaynaklanmaktadır.  

 

Süt şekeri olan laktoz, bakteri hücresinin içinde β-D-galaktozidaz enzimi ile galaktoz ve 

glikoza parçalanır. Glikozdan laktik asit meydana gelir, laktik asit ise sütteki kalsiyum- 

kazeinat-fosfat kompleksini destabilize eder ve böylece yoğurt pıhtısı meydana gelir. İyi 

bir yoğurtta %0,9-0,95 laktik asit vardır (Akın 2006, Özer 2006). 

 

Yoğurt bakterilerinin laktik asit üretimleri endüstriyel öneme sahip özelliklerin başında 

gelmektedir. Çünkü yoğurt üretimi sırasında kültürün oluşturduğu laktik asit kazein 
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misellerinin kararlılığına yani protein koagülasyonuna ve yoğurt jelinin oluşumuna 

yardımcı olur. Yoğurda işlenen sütün pıhtılaşması pH 5,3’de başlar ve pH 4,6-4,7’de 

tamamlanır (Yılmaz 2002). Olgunlaşma, aroma oluşumu ve konsistensin sağlanmasında 

pH’daki değişim önemlidir. Aynı zamanda, yoğurt aromasında son derece önemli olan 

laktik asit, yoğurdun asidik, keskin ve hoşa giden tat kazanmasını sağlar (Aslım 1994).  

 

Tüm bu faktörlerin yanı sıra laktik asit, kontaminantların gelişimini inhibe eder 

(Riemelt vd. 1996, Durlu Özkaya 2001). Bu bakımdan Lb. bulgaricus ve St. 

thermophilus’un asit üretim yetenekleri, suşların seçilmesinde pek çok araştırıcı 

tarafından kullanılmıştır. Ancak araştırıcılar değişik yöntem ve deneme desenleriyle 

genelde kendi çalışmaları için doğru ve tutarlı bulgulara ulaştıkları halde, elde edilen 

sonuçların birbirleriyle kıyaslanmasında bazı sorunlar olabilmektedir. 

  

Yapılan birçok araştırma St. thermophilus ve Lb. bulgaricus suşlarının ayrı ayrı 

kullanılmaları yerine karışık olarak birlikte kullanıldıklarında yoğurtta veya 

denemelerin YSB’nde yürütülmesi durumunda YSB kültürlerinde aynı sürede teorik 

olarak hesaplanandan daha fazla asitlik geliştirdiklerini ortaya koymuştur (Beyatlı 1982, 

Ashour vd. 1985, Marchall 1987, Oberg ve Broadbent 1993, Tekinşen 1997).  

 

Badis vd. (2004) ise St. thermophilus ve termofilik laktobasiller ile yürüttükleri 

çalışmalarında YSB’ni kullanarak %0,2 oranı ile inoküle ettikleri ortamı 30 °C’de 6 saat 

inkübasyona bırakmışlardır. Sonuçta St. thermophilus 16TMC’nin %0,56, Lb. 

bulgaricus 11TMC’nin %0,49, Lb. lactis 26TMC’in %0,32 ve Lb. helveticus 20 

TMC’nin de %0,36 asitlik geliştirdiğini saptamışlardır. İnkübasyon süresi uzayınca (12. 

saatten itibaren) değerler %0,58-0,76 aralığında belirlenmiştir. Özellikle Lb. bulgaricus 

11TMC inkübasyonun 18. saatinden itibaren daha fazla asitlik geliştirmiş ve bütün 

kültürlerde 24 saat sonunda asitliğin %0,69-0,81 arasında olduğu saptanmıştır.  

 

Asitlik gelişimini pH değeriyle belirleyen Rechinger ve Siegumfeldt (2002) ise, Lb. 

bulgaricus NCFB 2772’yi kullanarak ürettiği kültürü %10 kurumadde içeren YSB’ne 

%1 oranı ile inoküle ederek 42 °C’de 24 saat inkübasyona bırakmış ve çoklu paraleller 
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halinde yürüttüğü denemeler sonucunda kültürlerin pH değerlerinin ortalama 3,65±0,05 

değerine kadar düştüğünü tespit etmiştir.  

 

Peynir starterinde orta-yüksek asit oluşturan kültürlerin seçilmesi gerekir. Rennet 

ilavesinden 30 dk önce peynir teknesine katılan starter kültür, asit oluşturarak 

pıhtılaşmayı kolaylaştırır. Ayrıca gelişen asitlik, koliform grubu bakteriler ve stafilokok 

gibi bakterileri de inhibe etmektedir (Hayaloğlu ve Özer 2011).  

 

2.3.2 Proteolitik aktivite 

 

Yoğurt starter kültürleri hafif proteolitiktirler ve kazeinden peptit ve aminoasitleri 

oluştururlar. Protein parçalanmasından asıl sorumlu olan Lb. bulgaricus’dur, ancak 

peptidaz enzimleri hem Lb. bulgaricus hem de St. thermophilus tarafından üretilir. 

Yüksek proteolitik özellik gösteren suşlar yoğurt yapımında kullanılırsa yoğurtta acı tat 

oluşur. Acı peptitler, düşük inkübasyon sıcaklıklarında ve kültürün soğuk depodaki 

enzimatik faaliyeti sonunda meydana gelir (Akın 2006, Özer 2006).  

 

Yoğurt üretiminde kullanılan Lb. bulgaricus ve St. thermophilus arasındaki simbiyotik 

ilişkiyi proteoliz sürecinde de görmek mümkündür. Ortamda öncelikle gelişen St. 

thermophilus, proteince zengin ortama karşın çok daha sınırlı proteolitik yeteneğe 

sahiptir. Bu bakteri, azot kaynağı olarak sütte doğal olarak bulunan ve sıcaklık 

uygulaması nedeniyle ortama salınan aminoasitlerden yararlanır. Ancak glutamik asit, 

histidin, sistin, metionin, valin ve lösin gibi aminoasitler sütte St. thermophilus’un 

gelişimini sağlayacak düzeyde değildir. Bu eksikliği Lb. bulgaricus giderir. Lb. 

bulgaricus, partnerinden farklı olarak kazeini (özellikle ß-kazein), partiküle bağlı 

proteinaz enzim sistemi ile polipeptitlere hidrolize eder. Lb. bulgaricus’un da peptidaz 

aktivitesi sınırlıdır. Bu aşamada St. thermophilus devreye girerek kısa zincirleri hücre 

içine alır ve serbest aminoasitlerine hidrolize eder. Hem kendi ihtiyacını karşılar, hem 

de bu aminoasitlerin daha sonra bazı durumlarda Lb. bulgaricus tarafından 

kullanılmasına da olanak sağlar (Riemelt vd. 1996, Robinson 1999).  
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Gerek St. thermophilus gerekse Lb. bulgaricus suşları çok farklı proteolitik aktiviteye 

sahiptirler. Her ne kadar proteolitik aktiviteyi belirlemede kullanılan yöntemler çeşitlilik 

gösterse de, her araştırma kendi içinde tutarlı bir şekilde bu önemli farklılıkları 

yansıtmaktadır (Tunail ve El-Beyati 1982, Singh ve Sharma 1983, Oberg vd. 1991, 

Oberg ve Broadbent 1993, Ayhan vd. 2005).  

 

Tunail ve El-Beyati (1982), starter oluşturmak amacıyla izole ettikleri 20 adet Lb. 

bulgaricus’da proteolitik aktiviteyi 0,13-0,79 mg tirozin/5 mL değerleri arasında St. 

thermophilus’un yine 20 izolatında proteolitik aktivite değerlerini 0,02-0,1 mg tirozin/5 

mL arasında belirlemiştir.  

 

Singh ve Sharma (1983), LAB’nin proteoliz yeteneğini Kazein Agar besiyerinde 

proteolitik zon oluşumu ile saptadıkları çalışmalarında; 10 adet St. thermophilus’un 

yalnızca 3’ünün, 10 adet Lb. bulgaricus’un da 4’ünün yüksek düzeyde proteoliz 

sergilediklerini tespit etmişlerdir. Ayhan vd. (2005), araştırdıkları 30 adet yerel St. 

thermophilus’da proteolitik aktiviteyi 0,09-1,25 mg tirozin/2 mL değerleri arasında 

belirlerken, 9 adet endüstriyel St. thermophilus’un proteoliz değerlerini de 0,02-0,30 mg 

tirozin/2 mL arasında oldukça düşük bulmuşlardır. Doğal izolatlardan 24 adet Lb. 

bulgaricus’un proteolitik aktivite değerleri 0,10-0,86 mg tirozin/2 mL saptanırken yine 

7 adet endüstriyel Lb. bulgaricus için bu değerler 0,00-0,90 mg tirozin/2 mL arasında 

belirlenmiştir. Farklı bölgelere ait köy ve kasaba yoğurtlarından izole edilen 73 adet Lb. 

bulgaricus’un metabolik ürünlerini araştıran Aslım ve Beyatlı (1997), bunların 24 

saatlik inkübasyonları sonucu proteolitik aktivite değerlerini 0,007-1,273 mg tirozin/mL 

arasında tespit etmişlerdir. Bu sonuçlar proteolitik aktivitenin suşlara göre değiştiğinin 

açık bir göstergesidir.  

 

Genel olarak Lb. bulgaricus’un, St. thermophilus’a oranla daha güçlü proteolitik 

aktiviteye sahip olduğu belirtilir. Hegazi (1987), çeşitli LAB’nin proteolitik aktivitesini 

belirlediği çalışmasında; bu bakterileri YSB’ne ayrı ayrı inoküle ederek 30 °C’de 17 

saat inkübasyona bırakmıştır. Sonra bu kültürleri 100 mL taze inek sütlerinin %3 

oranıyla inokülasyonunda kullanıp sütleri 30 °C’de 2 gün inkübe etmiştir. Sürenin 
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bitiminde sütteki proteinleri triklorasetik asit (TCA) ile çökeltip, filtrasyondan sonra 

filtratta proteoliz ürünlerini (aminoasitleri) tirozin eşdeğeri olarak belirlemiştir. St. 

thermophilus için bu değerleri 108,7 μg tirozin/mL olarak saptayan araştırıcı, Lb. 

bulgaricus için proteoliz göstergesi olan bu değerleri çok daha yüksek, 380,5 μg 

tirozin/mL olarak belirlemiştir. Hegazi (1987) gibi aynı sonuçlara varan veya aynı 

kanaati paylaşan birçok araştırmacı vardır (Tamime ve Robinson 1985, Beyatlı ve 

Tunail 1991, Abu-Tarboush 1996, Hayaloglu ve Erginkaya 2001, Ayhan vd. 2005). 

Yoğurt starter kültürleri Bacillus, Pseudomonas, Proteus, Enterococcus cinsleri ile 

kıyaslandığında genelde zayıf proteolitik aktiviteye sahiptir (Abu Tarboush 1996, 

Riemelt vd. 1996).  

 

Yoğurt üretiminde karışık kültürlerin kullanılması halinde asit gelişiminde olduğu gibi 

simbiyotik etki proteolitik aktiviteye de artış olarak yansır. Rajagopal ve Sandine (1990) 

YSB’nde 42 °C’de 4 saat geliştirdikleri kültürlerin proteolitik aktivitelerini St. 

thermophilus için 2,4-14,8 μg tirozin/mL ve Lb. bulgaricus için 61-144,6 μg tirozin/mL 

değerleri arasında belirlemiştir. Karışık kültürlerde ise proteolitik aktivite, teorik olarak 

her iki suşun değerlerinin toplamı olması gerekirken, çok daha fazla artmış ve 92,6- 

419,0 μg tirozin/mL değerlerine ulaşmıştır.  

 

St. thermophilus ve Lb. bulgaricus genellikle zayıf bir proteolitik aktiviteye sahiptirler. 

Ancak bu düşük proteolitik aktivite bile ürünün fiziksel yapısında önemli değişikliklere 

yol açabilmekte ve aroma bileşiklerinin oluşumuna da yardımcı olmaktadır (Tamime ve 

Deeth 1980). 

 

Süt ve ürünlerinde gerçekleşen proteolizin derecesine bağlı olarak ya arzulanan ya da 

hiç istenmeyen lezzet ortaya çıkabilir. Sert ve yarı sert peynirlerde kullanılan starterlerin 

proteinaz aktivitelerine bağlı olarak veya yoğurtta depolama sırasında proteoliz düzeyi 

St. thermophilus’dan çok daha yüksek olan Lb. bulgaricus suşlarının gerçekleştirdiği 

proteoliz sonucu açığa çıkan peptitler nedeni ile yoğurtlarda acı lezzet oluşur (Rajagopal 

ve Sandine 1990). Bu konuda ayrıntılı bir çalışma yürüten Beyatlı ve Tunail (1991), asit 

oluşturma ve proteolitik aktivitelerini belirledikleri doğal izolatlardan 20 adet karışık 
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kültür oluşturmuşlardır. Bunların 16’sı, asit üretimi yüksek ve düşük proteolitik 

aktiviteye sahip suşlardan (St. thermophilus için 0,03-0,04 mg tirozin/5 mL, Lb. 

bulgaricus için 0,13-0,16 mg tirozin/5 mL) kombine edilmiş, diğer 4 karışık kültür ise 

yine asit üretimi yüksek veya oldukça yüksek ancak proteoliz yeteneği de güçlü 

suşlardan (St. thermophilus için 0,07-0,1 g tirozin/5 mL, Lb. bulgaricus için 0,70-0,74 

μg tirozin/5 mL) oluşturulmuştur. Sonuçta karışık kültürlerle üretilen yoğurtların 

organoleptik testlerinde; I. grup (16 karışık kültür) yüksek puan toplarken II. grup (4 

karışık kültür) rahatsız edici düzeyde acı lezzet oluşturduğundan düşük puan almıştır.  

 

Peynir mayası (rennet), süt kazeinini peptitlere kadar parçalayabilir ancak daha ileri 

parçalama yapamaz. Oysa starter bünyesinde bulunan streptokoklar, proteolitik 

aktiviteleri ile hem peptitleri hem de aminoasitleri meydana getirirler. Bu bakteriler 

ekstraselülar proteaz enzimleri ile kazeini peptitlere veya rennet tarafından oluşturulan 

yüksek moleküllü peptitleri daha düşük moleküllü peptitlere parçalarlar. Peptitler ise 

hücre tarafından alınır ve burada interaselüler enzimler ile aminoasitlere parçalanır. 

Yüksek proteolitik aktivite gösteren suşların starter bünyesine girmesi halinde özellikle 

olgunlaşmanın ileriki aşamalarında peynirler acı lezzet kazanır. Dolayısıyla uzun süre 

olgunlaştırılacak peynirler için starter seçiminde düşük veya orta proteolitik güçteki 

starterler, taze kaşar gibi olgunlaştırılmadan pazara sunulacak peynirler için ise orta ve 

orta-yüksek proteolitik bakteriler seçilmelidir (Hayaloğlu ve Özer 2011).  

 

2.3.3 Simbiyotik yaşama uyum, endüstriyel üretime uygunluk ve genetik stabilite 
 

Yoğurt  kültürünü oluşturan Lb. bulgaricus ile St. thermophilus, simbiyotik olarak 

yaşarlar. Diğer süt ürünleri için kullanılan ve farklı laktik asit bakterilerini içeren karışık 

starter kültürlerinde de bakterilerin uyum içinde, en azından birbirlerini olumsuz yönde 

etkilemeden yaşamaları gerekir (Tunail ve Halkman 2005, Özer 2006).  

 

Çeşitli çalışmalar ile elde edilen bakterilerin endüstriyel amaçlı kullanıma uygun bir 

şekilde korunmaları ve/veya üretilebilmeleri gerekir. Endüstride starter kültürler 3 

şekilde kullanılır. Bunlar sıvı, dondurulmuş ve kurutulmuş kültürlerdir. Bazı suşlar 
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dondurma ve kurutma işlemlerinden çok zarar görürlerken, bazıları çok dirençlidirler. 

Özellikle genetik çalışmalar sonucu elde edilen ve/veya yeni özellikler kazandırılan 

bakteriler birkaç kullanımdan sonra özelliklerini kaybetmektedirler. Endüstriyel ve 

bilimsel çalışmalarda genetik stabilitesi olan suşlar kullanılmalıdır (Tunail ve Halkman 

2005, Akın 2006).  

 

2.3.4 Faj direnci 

 

Starter kültürlerde aranan en önemli özelliklerden birisi de fajlara karşı dirençli 

olmalarıdır. Fajlara duyarlı suşlar tembel fermantasyonlara neden olur ve asitliğin çok 

yavaş gelişmesi veya gelişememesine bağlı olarak ya ürün kalitesi düşer ya da kuvvetli 

faj atakları sonucu ürün oluşumu tamamen engellenebilir. Bu, prosesin durması 

anlamına gelir ve işletmenin ekonomik olarak zorlanması, müşterinin yitirilmesi söz 

konusudur. Faj dirençliliğin (faj-konakçı özgüllüğüne göre belirlenen litik şablonun) 

işletmelerde kullanılan kültür rotasyon programları için önemi fazladır (Durlu vd. 1999, 

Kaleli 2001, Tunail vd. 2002, Soykut ve Tunail 2009). 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Örnekler 

 

Bu çalışmada Türkiye’nin çeşitli illerinden temin edilen çiğ süt, geleneksel yöntemle 

yapılmış yoğurt ve peynir örnekleri ile çalışılmıştır. Çiğ sütler (n= 6) Atatürk Orman 

Çiftliği Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası’ndan; yoğurtlar (n= 10) Çankırı, Bolu, Trabzon, 

Hatay, Çorum, Malatya, Gümüşhane, Ankara ve yakın çevresinden; peynirler (n= 15) 

Çorum, Malatya, Gümüşhane, Ankara ve yakın çevresinden temin edilmiştir (EK 2). 

 

3.1.2 Bakteriler 

 

Yoğurtlardan 101, peynirlerden 52, çiğ sütlerden 23 olmak üzere toplam 176 adet izolat 

elde edilmiş, bunlardan LAB olarak tanımlanan 90 izolat ile çalışılmıştır. Referans 

suşlardan Lb. bulgaricus ATCC 11842, Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

Mikrobiyoloji Birimi Kültür Koleksiyonu’ndan ve St. thermophilus ATCC 14425, Gazi 

Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden sağlanmıştır. 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Ekim ve inkübasyon 

 

Alınan örnekler, mümkün olan en kısa sürede laboratuvara getirilmiş ve analize 

alınmıştır. Aseptik koşullar altında 10 g tartılan örnekler, 90 mL steril 1/4 kuvvetinde 

Ringer çözeltisi ile homojenize edilmiştir. Homojenizasyon ve sonraki seyreltmeler 1:9 

oranında yapılmıştır. Yayma yöntemi ile ekimleri yapılan Petri kutuları, mezofil kültür 

izolasyonu için 28-30 °C’de 24-48 saat, termofilik kültür izolasyonu için 42 °C’de 24-

48 saat inkübasyona bırakılmışlardır. Petri kutularında gelişen koloniler saflaştırılmak 
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ve mikroskobik incelemeleri yapılmak üzere sıvı besiyerine alınmıştır. Lactobacillus 

üyelerinin izolasyonu için DeMan Rogosa Sharp Agar (MRS Agar) ve MRS Broth 

(Merck, Germany) kullanılırken, Streptococcus ve Lactococcus üyelerinin 

izolasyonunda M17 Agar ve M17 Broth (Merck, Germany) kullanılmıştır. Çiğ sütler 

yoğurt bakterilerinin izolasyonu amacıyla 44°C’de inkübasyona bırakılarak 

zenginleştirildikten sonra kullanılmıştır. 

 

3.2.2 İzolatların üretilmeleri ve saklanmaları 

 

Seçilen kolonilerden Lactobacillus olduğu tahmin edilenler, identifikasyon testleri 

süresince MRS Broth içerisinde geliştirildikten sonra % 15 gliserol eklenerek -18 °C’de 

stoka alınmıştır (Chow vd. 1988). Streptococcus ve Lactococcus olduğu tahmin 

edilenler ise identifikasyon testleri süresince M17 Broth içerisinde geliştirildikten sonra 

% 15 gliserol eklenerek -18 °C’de stoka alınmıştır (Krusch vd. 1987). İdentifikasyon 

testleri boyunca gelişmeleri sorunlu olan bakteriler için MRS katkılı Yağsız Süt 

Besiyeri besiyerinin ve kısmî anaerob inkübasyon koşullarının kullanımı uygun 

görülmüştür. Yine depolama süresince canlılıklarında sorun olan bakteriler için %10 

CaCO3 içeren YSB kullanılmıştır. Yoğurt starter kültürlerinin maksimum popülasyonda 

ve aktif olarak üreyebilmeleri için araştırıcılar farklı besiyerleri önermişlerdir (Halkman 

vd. 1984). 

 

3.2.3 İzolatların tanımlanması 

 

Peynir ve yoğurt üretiminde kullanılacak izolatları diğer LAB’den ayırmak için anahtar 

testler olarak; izolatların morfolojilerine (şekil ve formlanış), hareketliliklerine, gram ve 

katalaz reaksiyonlarına bakıldığı gibi, sıvı besiyerindeki üreme durumları ile koloni 

şekil ve yapıları da incelenmiştir. Laktokokların ve viridans grup streptokokların diğer 

LAB’den ayrımı için %0,1’lik metilen mavisi bulunan YSB’nde üreme, %6,5 NaCl 

içeren besiyerinde gelişme ve 45 °C’de gelişme testleri yapılırken, laktokokların 

ayrımında %0,3’lük metilen mavisi içeren YSB’nde gelişme, %4 NaCl içeren 

besiyerinde gelişme testleri yapılmıştır. Viridans grupta yer alan St. thermophilus’un 
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diğer viridans grup streptokoklardan ayırmak için ise 50 °C’de gelişme, %4 NaCl içeren 

besiyerinde gelişme ile laktoz, mannoz, sakkaroz ve sorbitol testleri uygulanmıştır. 

Laktobasillerin ayrımı için ise yukarıda bahsedilen anahtar testler yapıldıktan sonra      

15 °C ve 45 °C’de gelişmelerine, Laktik Agar’daki morfolojilerine ve sakkarozu 

fermente etme durumlarına bakılmıştır. Bakterilerin bütün tanımlama testleri ve 

değerlendirilmeleri genel tanımlama yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir 

(Rogosa 1960, Sharpe 1962, Gibbs ve Skinner 1966, Collins ve Taylor 1967, Harrigan 

ve McCance 1970, Buchanan ve Gibbons 1974, Köşker 1977, Temiz ve Yılmazer 1998, 

Durlu Özkaya 2001, Halkman 2005, Kılıç 2010). 

 

3.2.4 Bakterilerin asit oluşturma aktivitelerinin belirlenmesi  

 

pH değeri farkı: -18 °C’de korunan laktobasiller MRS Broth, laktokok ve streptokoklar 

ise M17 Broth besiyerine öze ile aktarılıp izole edildikleri sıcaklıklarda inkübasyona 

bırakılarak aktifleştirilmiştir. Daha sonra bakterilerin asit oluşturma aktivitelerini 

belirlemek amacıyla, aktif kültürler inokülasyon oranı %1 olacak şekilde 10 mL YSB 

içeren tüplere ayrı ayrı ekilmiş ve yine izole edildikleri sıcaklıkta inkübasyona 

bırakılmışlardır. Kültürlerin YSB’ndeki pH’ları; inkübasyon başlangıcında, 6. ve 24. 

saatlerde pH-metre (inolab WTW) ile direkt olarak ölçülerek ΔpH değerleri 

hesaplanmıştır (Anonymous 1988).  

 

Yüzde titrasyon asitliği: ΔpH 6 saat değerleri 0,9 ve üzeri olanlara titrasyon asitliği 

analizi yapılmıştır. pH değerlerindeki farkı hesaplanmak için hazırlanan YSB’ndeki 

kültürler, 24. saat sonunda pH’ları ölçüldükten sonra 100 mL’lik erlenlere alınarak 

üzerine renk dönüşünün rahat görülebileceği miktarda ~40-50 mL damıtık su ilave 

edilmiştir. Büretteki 0,1 N NaOH ile fenolftalein indikatörü kullanılarak titre edilmiş ve 

% asitlik laktik asit cinsinden hesaplanmıştır (Demirci ve Gündüz 1994).  
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3.2.5 Bakterilerin proteolitik aktivitelerinin belirlenmesi 

 

Spot Agar testi: YSB Agar (%10 YSB, %1,5 Agar) besiyerinin üzerine 6 mm çaplı filtre 

kâğıtları yerleştirilmiştir. Proteolitik aktiviteleri yönünden test edilecek bakteriler ile 

referans suşların 24 saatlik aktif kültürlerinden filtre kâğıtları üzerine gelecek şekilde 

10’ar µL inoküle edilmiş ve 24 saat inkübasyona bırakılmışlardır. İnkübasyon sonunda 

yapılan kontrollerde süt proteinini hidroliz etmeleri sonucu koloni etrafında zon 

oluşturan test bakterileri pozitif olarak kabul edilmiş, kıyaslama yapabilmek amacıyla 

da koloni çapları kumpas (digital caliper) ile ölçülmüştür (Singh ve Sharma 1983). 

 

Hull metodu: Bakterilerin YSB’ndeki proteolitik aktiviteleri, süt proteinini hidroliz 

etmeleri sonucu ortaya çıkan parçalanma ürünlerinin Hull (1947) metoduna göre 

spektrofotometrik olarak ölçülmesi ile belirlenmiş ve tirozin ekivalenti cinsinden ifade 

edilmiştir (Citti vd. 1963). Burada Hull (1947) yönteminden farklı olarak 

spektrofotometrik ölçümden hemen önce 5000 d/dk hızla 15 dk santrifüj işlemi 

uygulanmıştır (Tunail 1978). Aktif kültürler, %1 oranıyla 5 mL’lik YSB’ne inoküle 

edildikten sonra izole edildikleri sıcaklıklarda 24 saat inkübasyona bırakılmıştır. 

İnkübasyon sonunda örneklere 1 mL damıtık su ve 10 mL 0,72 N TCA ilave edilerek 

karıştırılmış ve 10 dk bekletilmiştir. Bu sürenin sonunda karışım, Whatman 42 nolu 

filtre kâğıdı ile süzülmüştür. Elde edilen filtrattan 5 mL alınıp, 50 mL’lik erlene 

konulmuş ve üzerine 10 mL Na2CO3-Na4P2O7 çözeltisinden ilave edilip karıştırılmıştır. 

Örneklerin üzerine 3 mL fenol ayıracı eklenip maksimum mavi rengin gelişmesi için 5 

dk beklenmiştir. Daha sonra örnekler 5000 d/dk hızda 15 dk santrifüjlenmiş (Hettich 

Zentrifügen, EBA 12) ve bu işlem sonunda süpernatantların, spektrofotometrede 

(Shimadzu, UV 1208 UV-VIS spectrofotometer) 650 nm dalga boyunda absorbansları 

(OD) ölçülmüştür. Ölçümlerde şahit olarak, steril 5 mL YSB’ne yukarıda belirtilen 

işlemler uygulanarak elde edilen sıvı kullanılmıştır. Kullanılan çözeltilerin hazırlanışları 

EK 2’de açıklanmıştır. 
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3.2.6 Starter kültürlerin seçilmesi 

 

Kombinasyonların oluşturulmasında suşların laktik asit üretim yetenekleri ve proteolitik 

aktiviteleri kriter olarak alınmıştır (Rasic ve Kurmann 1978).  

 

Yoğurt için orta-yüksek asit aktivitesi gösteren ve orta proteolitik aktivitesi olan St. 

thermophilus ve Lb. bulgaricus suşları seçilmiştir. Peynir için yüksek asit aktivitesi ve 

düşük-orta düzeyde proteolitik aktivite gösteren Lc. lactis/ diacetylactis, Lc. cremoris, 

Lb. casei suşlarının seçilmesine karar verilmiştir (Beyatlı 1982, Tunail vd. 1985). 

 

Buna göre yoğurt yapımında ileride 4.4.1 bölümünde özellikleri verilen lbb33, LBB40, 

stt02, stt08 ve stt11 izolatları seçilirken (Çizelge 4.16), peynir yapımında 4.4.2 

bölümünde özellikleri verilen lbc02, lbc07, lcl01, lcl06 ve lcc01 izolatları (Çizelge 4.18) 

seçilmiştir. 

 

3.2.7 Yoğurt üretimi  

 

İki tekerrürlü olarak gerçekleştirilen yoğurt üretimi %10’luk YSB kullanılarak 

yapılmıştır. Hazırlanan besiyeri 115 °C’de 10 dk süre ile sterilize edildikten sonra 44 

°C’ye ayarlanan su banyosuna konulmuş ve daha önceden ayarlanan 

kombinasyonlardan oluşan aktif starter kültürler %4 (% 2 Lb. bulgaricus + % 2 St. 

thermophilus) oranında eklenmiş ve karıştırılmıştır. Daha sonra 100 mL’lik steril örnek 

kaplarına dağıtarak 44 °C’da 3-4 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda 

pH değerleri ölçülerek pH değeri 4,5’a ulaşan yoğurtların inkübasyonuna son 

verilmiştir. Örnek kapları 3 hafta boyunca depolanmak üzere 5±3 °C’de muhafaza 

edilmiştir. Üretilen 4 yoğurt örneği 0, 3, 7, 10, 14, 17. günlerde analiz edilmiştir. 

 

Kimyasal Analizler: 

Yoğurtlarda asitlik yukarıda 3.2.4. bölümünde anlatılan yöntemlerle pH, titrasyon 

asitliği (% laktik asit) olarak belirlenmiş ve proteolitik aktivite 3.2.5. bölümünde verilen 

Hull yöntemiyle yapılmıştır. 
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Mikrobiyolojik Analizler: 

Aseptik koşullar altında 10 g tartılan örnekler 90 mL steril %0,1 YSB dilüsyon sıvısına 

katılarak homojenize edilmiştir. Homojenizasyon ve sonraki seyreltmeler 1:9 oranında 

yapılmıştır. Wahr ve Frank (2004)’e göre MRS Agar, M17 Agar ve Lee’s Agar (Lee vd. 

1974)’a ekim yapılmış ve inkübasyon sonrası, Petri kutularında koloni sayımı ile LAB 

sayıları belirlenmiştir (Halkman 2005).  

 

3.2.8 Salamura Beyaz peynir üretimi  

 

Salamura Beyaz peynir üretimi Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası’nda bu çalışma 

için oluşturulan pilot sistemde yapılmıştır. Bu amaçla 1:1 oranında inek ve keçi sütü 82 
oC’da 40-45 saniye süre ile pastörize edilip 32 °C’ye soğutulmuş ve toplamda %2 

oranında Lc. lactis/ diacetylactis, Lc. cremoris, Lb. casei kombinasyonlarından oluşan 

starter kültür katılmış ve karıştırılmıştır. 15 dk sonra süte %0,03 CaCl2 katılıp bu şekilde 

45 dk daha beklendikten sonra ticari sıvı peynir mayası eklenmiş ve 60-75 dk sonra 

kesim olgunluğuna gelen pıhtı kesilmiş, peyniraltı suyunun süzülmesi sağlanmış ve 

cendere bezi üzerine ağırlık konularak 4-5 saat süreyle kademeli presleme 

uygulanmıştır. Bu sürenin sonunda elde edilen teleme, kalıplara bölünmüş ve %11’lik 

salamurada 8 saat beklenmiştir. Son olarak peynirler vakumlanarak (MG 68-DC Vakum 

paketleme makinesi) analizlerin sonuna kadar 2-8 °C’de muhafaza edilmiştir. 

 

Kimyasal Analizler: 

Yağ tayini, Gerber yöntemine göre yapılmıştır (Anonymous 1990, Bradley vd. 1992). 

Toplam asitlik, (°SH) Soxhelet Henkel cinsinden belirlenmiş ve % laktik asit miktarı, 

hesaplamayla elde edilmiştir (Demirci ve Gündüz 1994). pH, pH-metre (inolab WTW) 

ile direkt olarak tespit edilmiştir (Anonymous 1988). Kurumadde analizi için 

rendelenerek homojen hale getirilen peynir örneğinden 1 g tartılmış ve Sartorious MA 

150 marka kurumadde cihazına konulmuş, % kurumadde direkt olarak tespit edilmiştir. 

Tuz analizi için rendelenerek homojen hale getirilmiş peynir örneğinden % tuz miktarı 

Atago ES-421 marka Salt-meter cihazı kullanılarak belirlenmiştir.  
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Mikrobiyolojik Analizler: 

Peynir örneklerinde LAB sayımları ile kontaminant (koliform grubu) varlığı ve yükü 

saptanmıştır. Koliform grubu bakteri sayısı, Violet Red Bile (VRB) Agar kullanılarak 

belirlenmiştir (Marshall 1987). 1 mL seyreltilmiş örnek Petri kutusuna aktarılıp üzerine 

VRB Agar eklenip karıştırılmış ve Petri kutuları 37 °C’de 24 saat süreyle inkübasyona 

bırakılmıştır. Wahr ve Frank (2004)’e göre M17 Agar’a ekim yapılmış ve LAB sayısı 

inkübasyon sonrası, Petri kutularında direk koloni sayımı alınarak bulunmuştur.  

 

3.2.9 Veri analizi 

 

Kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarına ilişkin veriler logaritmik değerlere 

çevrildikten sonra varyans analizi yapılmış ve farklılık görülen gruplarda farklılığın 

hangi düzeyde olduğu Duncan testi ile belirlenmiştir (Düzgüneş vd. 1987). 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 
 

Farklı araştırıcılar, çalıştıkları izolatların ya da ticari kültürlerin asit oluşturma ve 

proteolitik aktivitelerinin belirlenme denemelerinde değişik inkübasyon sıcaklıkları ve 

süreleri ile farklı inokolülasyon oranları uygulamışlar, kullandıkları yöntemlere göre 

sonuçları; Δ pH, % asitlik, mg laktik asit/ mL, mg tirozin/ 5 mL, µg tirozin/ mL olarak 

elde etmişler ve bu şekilde değerlendirme yapmışlardır. Buna bağlı olarak, bu çalışmada 

elde edilen izolatların asit oluşturma ve proteolitik aktivitelerinin kendi içlerinde 

karşılaştırılması yolu ağırlık kazanmıştır.   

 

4.1 İzolasyon ve İdentifikasyon 

 

Yoğurtlardan 101, peynirlerden 52, çiğ sütlerden 23 olmak üzere toplam 176 adet izolat 

elde edilmiştir. Bu 176 izolatın biyokimyasal ve fizyolojik testlerle yapılan tanımlama 

sonuçlarına göre; 48’inin Lb. bulgaricus, 13’ünün St. thermophilus, 12’sinin Lb. lactis/ 

acidophilus, 9’unun Lc. lactis/ diacetylactis, 7’sinin Lb. casei ve 1’inin Lc. cremoris 

olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.1). LAB olarak tanımlanan 90 izolatın elde edildiği 

materyal, Ek 2’de verilmiştir.  Diğer izolatlardan 58’i enterokok ve maya ile diğer LAB 

olmayan bakteri türleridir. 12 izolatın Lb. lactis/ acidophilus ve 9 izolatın Lc. lactis/ 

diacetylactis olarak verilmesinin nedeni, standart kültürel yöntemlerle daha kesin 

tanımlama yapılamamasıdır. Bu aşamada, bu düzeydeki tanımlama yeterli bulunmuştur.  

 

Çizelge 4.1 İzole edilen bakteri sayılarının örneklere göre dağılımı  
 

Bakteri adı 
Çiğ süt  
(n= 6) 

Yoğurt  
(n= 10) 

Peynir  
(n= 15) 

Toplam  
(n= 31) 

Lb. bulgaricus 1 47 0 48 
Lb. acidophilus - Lb. lactis 7 5 0 12 
Lb. casei 0 0 7 7 
Lc. lactis - Lc. diacetylactis 3 0 6 9 
Lc. cremoris 0 0 1 1 
St. thermophilus 1 10 2 13 
Toplam LAB 12 62 16 90 
Toplam izolat 23 101 52 176 
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4.2 İzolatların Asit Oluşturma Aktiviteleri 

 

Çeşitli örneklerden elde edilen 90 LAB izolatı ile 2 adet referans suş (Lb 11842, St 

14425) olmak üzere toplam 92 bakterinin asit oluşturma aktivitesi; aktif kültürlerin 

YSB’ne %1 inokülasyonundan sonra inkübasyonun başlangıcında, 6. ve 24. saatlerinde 

ölçülen pH değerlerinin farkı (ΔpH) alınarak ve 24. saatteki % titrasyon asitlikleri 

hesaplanarak belirlenmiştir.  

 

Çeşitli çiğ süt, yoğurt ve peynirlerden izole edilen yerel 48 Lb. bulgaricus ve referans 

suş Lb. 11842’un asit aktivite test sonuçları çizelge 4.2’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.2 Lb. bulgaricus izolatlarının asit aktivite test sonuçları (ΔpH) 
 

  ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa     ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa 
lbb01 0,631 2,895   lbb26 0,348 2,501 
lbb02 0,635 2,726   lbb27 1,024 2,857 
lbb03 0,685 2,891   lbb28 0,983 2,864 
lbb04 0,595 2,878   lbb29 1,312 2,893 
lbb05 1,435 2,882   lbb30 1,220 2,937 
lbb06 1,168 2,624   lbb31 0,099 2,857 
lbb07 0,471 2,565   lbb32 1,204 2,868 
lbb08 0,385 1,643   lbb33 1,463 2,851 
lbb09 0,134 1,178   lbb34 1,448 2,861 
lbb10 1,261 0,612   lbb35  0,880 2,902 
lbb11 0,763 2,671   lbb36 1,022 2,895 
lbb12 0,978 2,694   lbb37 0,399 2,681 
lbb13 0,235 2,673   lbb38 0,551 2,705 
lbb14 0,035 1,901   lbb39 0,569 2,136 
lbb15 0,963 2,760   lbb40 1,097 2,960 
lbb16 0,128 2,053   lbb41 0,201 2,802 
lbb17 0,573 2,716   lbb42 0,975 2,893 
lbb18 0,620 2,720   lbb43 0,697 2,927 
lbb19 1,080 2,732   lbb44 0,353 2,788 
lbb20 0,555 2,241   lbb45 0,290 0,825 
lbb21 0,442 2,509   lbb46 1,597 2,995 
lbb22 0,306 2,231   lbb47 1,538 2,965 
lbb23 0,339 2,732   lbb48 0,134 0,352 
lbb24 0,601 2,376   Lb. 11842 0,573 1,846 
lbb25 0,445 2,615         
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Bu izolatların ΔpH 6 saat değerleri 0,9 ve üzeri olanlarının titrasyon asitliği analizi 

yapılarak % Laktik Asit (L.A.) değerleri hesaplanmış ve sonuçları çizelge 4.3’te 

verilmiştir.  

 

Çizelge 4.3 Seçilmiş Lb. bulgaricus izolatlarının asit aktivite test sonuçları (% L.A.) 

 
  % L.A.     % L.A. 
lbb05 1,453   lbb32 1,559 
lbb06 1,029   lbb33 1,528 
lbb10 1,241   lbb34 1,498 
lbb12 1,211   lbb36 1,407 
lbb15 1,392   lbb40 1,528 
lbb19 0,817   lbb43 0,605 
lbb27 1,407   lbb44 1,271 
lbb28 1,211   lbb47 1,453 
lbb29 1,392   Lb.11842 1,468 
lbb30 1,574       

 

Önceki çalışmalarda (Tunail vd. 2002) en yüksek asit aktivitesi gösteren 10 izolatta 5. 

saat sonundaki ΔpH 0,70-0,90, diğer 12 izolatın ise 0,05-0,55 arasında saptanmıştır. 

Nitekim Durlu Özkaya (2001), 6 saatlik ΔpH değerlerini laktobasiller için 0,00-0,20 

arasında, 24 saatlik en yüksek ΔpH değerlerini de 1,60 olarak saptamış ve bu düşük asit 

aktivitesine neden olarak bazı araştırıcıların da ileri sürdüğü gibi suş farklılıklarına 

işaret etmiştir. Rajagopal ve Sandine (1990) ile Aslım (1994), suş farklılıklarının asit 

aktivitesinde önemli olduğunu belirtmişlerdir. Bu çalışma ile ortaya çıkan değerler 

(ΔpH 6 sa 0,13-1,59) incelendiğinde de suş farklılığının önemli olduğu görülmektedir.  

 

Bu çalışmada yer alan yerel Lb. bulgaricus izolatlarının 24 saatlik inkübasyon sonucu 

ulaştıkları ΔpH değerleri Rechninger ve Siegumfeld (2002)’in Lb. bulgaricus NCFB 

2772 suşu ile ulaştığı ΔpH: 2,85±0,05 değerine yakın bulunmuştur.  

  

Bir başka çalışmada 5 adet Lb. bulgaricus, %10 kurumadde içerikli YSB’ne %1 

oranıyla inoküle edilmiş ve 41 °C’de 24 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. Lb. 

bulgaricus suşlarının % asitlikleri 0,60-1,20 arasında bulunmuştur (Aslım vd. 2000). 
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Beyatlı (1982)’nın yaptığı çalışmada Lb. bulgaricus izolatlarının asit oluşturma gücü 

spektrofotometrik olarak belirlenmiş ve çalışılan 18 izolatın laktik asit üretimleri 2,27-

10,35 mg laktik asit/ mL olarak bulunmuştur. Bu çalışmada  Lb. bulgaricus izolatlarının 

titrasyon asitlikleri %0,60-1,50 arasında bulunmuştur.  

 

Çeşitli çiğ süt, yoğurt ve peynirlerden izole edilen yerel 13 St. thermophilus ve referans 

suş St. 14425’in asit aktivite test sonuçları çizelge 4.4’te verilmiştir.  

 

Çizelge 4.4 St. thermophilus izolatlarının asit aktivite test sonuçları 
 

  ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa % L.A. 
stt01 1,460 2,273 0,787 
stt02 0,674 1,930 0,620 
stt03 0,676 1,275 0,439 
stt04 1,485 2,245 0,802 
stt05 1,502 2,224 0,726 
stt06 1,262 2,075 0,666 
stt07 1,295 2,077 0,726 
stt08 0,572 1,157 0,272 
stt09 0,566 1,156 0,439 
stt10 0,581 2,298 0,696 
stt11 0,892 1,932 0,772 
stt12 0,501 1,651 0,515 
stt13 0,267 1,396 0,378 
St. 14425 0,643 1,198 0,363 

 

Bu çalışmada elde edilen St. thermophilus izolatlarının ΔpH değerleri kendi aralarında 

kıyaslandığında 6’sının asit aktivitesi yüksek (ΔpH 2,07-2,29), 3’ünün orta (ΔpH 1,65-

1,93), 4’ünün ise düşük (ΔpH 1,15-1,39) olarak değerlendirilmiştir. 

 

Endüstride karışık yoğurt kültürleri içinde sıklıkla kullanılan St. thermophilus suşlarının 

ΔpH değerlerine bakılmış; 5. saatte saptanan 1. grubun değerlerinin ΔpH: 1,10-1,50 

arasında, 2. grubun değerlerinin ΔpH:0,60-1,00 arasında ve 3. grubun değerlerinin de 

ΔpH: 0,15-0,40 arasında olduğu görülmüştür (Tunail vd. 2002). Bu çalışmada elde 

edilen değerler, Tunail vd.’nin çalışmasındakilerden daha düşüktür. Ancak Tunail 

vd.’nin çalışmasında endüstriyel suşlarla çalışıldığı göz önüne alınmalıdır.  
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Pastörize süt kökenli 18 St. thermophilus izolatının yoğurt kültürlerine uygunluğunun 

araştırıldığı daha önce yapılan bir çalışmada (Yılmaz 2002) bu suşların 6 saatlik 

inkübasyon sonucunda YSB pH’sını, ΔpH: 0,75-1,50, ortalama ΔpH:1,15 değerleriyle 

bu çalışmaya oranla daha az düşürdükleri bildirilmiştir. Yılmaz (2002)’ın çalışmasında 

suşların inokülüm oranlarının %2-3, bu çalışmada ise %1 olmasına rağmen; bu 

çalışmada izole edilen yerel izolatların asit aktivitesinin diğer çalışmadakilerden daha 

yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Bir başka çalışmada 5 adet St. thermophilus, %10 kurumadde içerikli YSB’ne %1 

oranıyla inoküle edilmiş ve 41 °C’de 24 saat süre ile inkübasyona bırakılmıştır. St. 

thermophilus suşlarının % asitlikleri 0,53-0,60 arasında bulunmuştur (Aslım vd. 2000). 

Bu çalışmada St. thermophilus suşlarının % asitlikleri 0,27-0,80 arasında bulunmuştur.  

 

Birçok çalışmada Lb. bulgaricus suşlarının St. thermophilus suşlarına oranla daha fazla 

asit ürettiklerine ilişkin bulgular (Rasic ve Kurmann 1978, Beyatlı 1982, Bautista vd. 

1996, Aslım vd. 2000, Ayhan vd. 2005) bu araştırmada da kendini göstermiştir. 

 

Lb. lactis/ acidophilus, Lb. casei, Lc. lactis/ diacetylactis ve Lc. cremoris izolatlarının 

asit aktivite test sonuçları sırasıyla çizelge 4.5-4.8’de verilmiştir.  

 

Çizelge 4.5 Lb. lactis/ acidophilus izolatlarının asit aktivite test sonuçları 
 

  ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa % L.A. 
lba01 1,559 2,817 1,468 
lba02 0,322 1,451 0,424 
lba03 0,305 1,437 0,424 
lba04 0,386 0,725 0,303 
lba05  0,336 0,781 0,363 
lba06 0,073 0,135 0,182 
lba07  0,088 0,107 0,182 
lba08 0,311 0,790 0,348 
lba09 0,986 2,763 1,150 
lba10 1,108 2,837 1,362 
lba11 0,921 2,789 1,271 
lba12 1,005 2,856 1,271 
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Çizelge 4.6 Lb. casei izolatlarının asit aktivite test sonuçları 
 

  ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa % L.A. 
lbc01 0,067 0,080 0,182 
lbc02 0,103 0,862 0,515 
lbc03 0,101 0,077 0,166 
lbc04 0,020 0,037 0,182 
lbc05 0,516 2,095 0,530 
lbc06 0,325 1,302 0,363 
lbc07 0,488 1,973 0,545 

 

Çizelge 4.7 Lc. lactis/ diacetylactis izolatlarının asit aktivite test sonuçları 
 

  ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa % L.A. 
lcl01 0,516 2,093 0,832 
lcl02 0,474 1,793 0,651 
lcl03 0,474 1,832 0,681 
lcl04 0,378 1,848 0,590 
lcl05 0,389 1,775 0,636 
lcl06 0,554 1,959 0,560 
lcl07 0,268 1,790 0,636 
lcl08 0,262 1,557 0,469 
lcl09 0,462 1,994 0,605 

 

Çizelge 4.8 Lc. cremoris izolatının asit aktivite test sonuçları 
 

  ΔpH 6. sa ΔpH 24. sa % L.A. 

lcc01 0,866 1,85 0,605 

 

Badis vd. (2004) mezofilik laktobasiller ile yürüttükleri çalışmalarında YSB kullanarak 

%0,2 oranı ile inoküle ettikleri ortamı 30 °C’de 6 saat inkübasyona bırakmışlardır. 

Sonuçta Lb. lactis 26TMC’in %0,32 asitlik geliştirdiğini saptamışlardır. İnkübasyon 

süresi uzayınca (12. saatten itibaren) değerler %0,58-0,76 aralığında belirlenmiş ve 

suşların tamamının 24 saat sonunda asitliklerinin %0,69-0,81 değerleri arasında olduğu 

saptanmıştır. Bu çalışmadaki Lb. lactis/ acidophilus izolatlarının 24 saat sonundaki % 

asitlik değerleri %0,18-1,42 arasındadır.  
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4.3 Bakterilerin Proteolitik Aktiviteleri 

 

Çeşitli çiğ süt, yoğurt ve peynirlerden izole edilen yerel 48 Lb. bulgaricus, 13 St. 

thermophilus, 12 Lb. lactis/ acidophilus, 7 Lb. casei, 9 Lc. lactis/ diacetylactis, 1 Lc. 

cremoris ve 2 adet referans suş (Lb 11842, St 14425) olmak üzere toplam 92 bakterinin 

mg tirozin/5 mL olarak belirlenen proteoliz değerleri ilgili çizelgelerde verilmiştir. Bu 

çalışmada elde edilen proteoliz değerlerini sadece sonuçları mg tirozin/ 5 mL veren 

araştırmalarla karşılaştırmak mümkündür. Spot agar testi ile yapılan proteolitik aktivite 

ölçümü şekil 4.1’de örnek olarak verilmiştir.  

 

 
 

Şekil 4.1 Proteolitik aktivite (Spot Agar) testi 
 

Lb. bulgaricus izolatlarının proteoliz değerleri çizelge 4.9-4.10’da verilmiştir. 48 

izolatın tamamında proteolitik aktivite, zon çapı ölçülerek belirlenmiş olmakla birlikte, 

asit oluşturma aktivitesi düşük olan izolatlar için Hull yöntemi ile proteolitik aktivite 

kontrolü yapılmasına gerek duyulmamıştır.  

 

Suşların proteolitik aktivite değerleri Lb. bulgaricus’lar için 0,000-1,311 mg tirozin/5 

mL, ortalama 0,744 mg tirozin/5 mL şeklindedir. Tunail ve El Beyati (1982)’nin yapmış 
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oldukları çalışmada 20 adet yerel Lb. bulgaricus izolatı için 0,13-0,79 mg tirozin/ 5 mL, 

ortalama 0,505 mg tirozin/5 mL değerlerini elde etmişlerdir.  

 

Çizelge 4.9 Lb. bulgaricus izolatlarının proteolitik aktivite sonuçları (zon çapı mm) 
 
İzolat no zon çapı    İzolat no  zon çapı   İzolat no zon çapı  
lbb01 10,775   lbb18 8,470  lbb34 6,230 
lbb02 6,690   lbb19 6,010  lbb35  11,155 
lbb03 7,770   lbb20 8,520  lbb36 6,005 
lbb04 10,840   lbb21 8,790  lbb37 9,025 
lbb05 7,245   lbb22 9,575  lbb38 7,720 
lbb06 6,170   lbb23 10,235  lbb39 10,610 
lbb07 5,795   lbb24 6,625  lbb40 10,440 
lbb08 6,715   lbb25 7,625  lbb41 7,740 
lbb09 6,630   lbb26 7,055  lbb42 10,525 
lbb10 6,110   lbb27 7,580  lbb43 9,630 
lbb11 6,965   lbb28 8,230  lbb44 8,065 
lbb12 8,795   lbb29 7,510  lbb45 6,000 
lbb13 7,685   lbb30 7,320  lbb46 8,765 
lbb14 6,230   lbb31 7,000  lbb47 8,055 
lbb15 8,845   lbb32 8,800  lbb48 6,000 
lbb16 7,565   lbb33 6,910  Lb.11842 7,165 
lbb17 7,575        

 

Çizelge 4.10 Lb. bulgaricus izolatlarının proteolitik aktivite sonuçları (mg tirozin/ 5 mL) 
 

İzolat no 
mg tirozin/ 
5 mL YSB   İzolat no 

mg tirozin/
5 mL YSB

 
İzolat no 

mg tirozin/
5 mL YSB

lbb05 1,114   lbb27 0,819  lbb36 0,948 
lbb06 0,516   lbb28 0,984  lbb40 0,811 
lbb10 1,311   lbb29 0,726  lbb44 0,787 
lbb11 0,000   lbb30 0,738  lbb47 0,657 
lbb12 1,029   lbb32 0,762  lbb48 0,000 
lbb15 0,791   lbb33 0,665  Lb.11842 0,710 
lbb19 0,835   lbb34 0,686    

 

St. thermophilus izolatlarının proteoliz değerleri çizelge 4.11’de verilmiştir. St. 

thermophilus izolatları için proteolitik aktivite 0,050-0,186 mg tirozin/5 mL, ortalama 

0,095 mg tirozin/5 mL olarak bulunmuştur. Tunail ve El Beyati (1982)’nin yapmış 

oldukları çalışmada 20 adet yerel St. thermophilus için proteoliz değerleri 0,02-0,10 mg 
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tirozin/5 mL, ortalama 0,066 mg tirozin/5 mL’dir. Bu çalışmada Lb. bulgaricus ve St. 

thermophilus’un ikisi için de biraz daha yüksek değerler bulunmuştur. 

 

Çizelge 4.11 St. thermophilus izolatlarının proteolitik aktivite sonuçları (zon çapı mm 
ve mg tirozin/5 mL ) 

 

İzolat no 
zon çapı  
(mm) 

mg tirozin 
/5 mL  

 
İzolat no 

zon çapı  
(mm) 

mg tirozin 
/5 mL  

stt01 10,265 0,050  stt08 9,640 0,173 
stt02 7,995 0,186  stt09 9,170 0,089 
stt03 6,320 0,054  stt10 10,165 0,089 
stt04 11,805 0,092  stt11 7,580 0,107 
stt05 11,330 0,056  stt12 8,145 0,109 
stt06 12,405 0,074  stt13 7,165 0,058 
stt07 13,615 0,089  St.14425 8,100 0,102 

 

Genel olarak Lb. bulgaricus’un St. thermophilus’a oranla proteoliz gücünün yüksek 

olduğu (Tamime ve Robinson 1985, Hegazi 1987, Beyatlı ve Tunail 1991, Abu-Tarboush 

1996, Hayaloğlu ve Erginkaya 2001, Ayhan vd. 2005), karşıt görüşlere (Shihata ve Shah 

2000) rağmen kabul görmektedir. Bu çalışmada da bunu görmek mümkündür.  

 

Lb. lactis/ acidophilus, Lb. casei, Lc. lactis/ diacetylactis ve Lc. cremoris izolatlarının 

proteolitik aktivite test sonuçları sırasıyla çizelge 4.12-4.15’te verilmiştir. Proteolitik 

aktivite, Lb. lactis/ acidophilus’da 0,000-0,900 mg tirozin/5 mL, ortalama 0,285 mg 

tirozin/5 mL; Lb. casei’de 0,000-0,355 mg tirozin/5 mL, ortalama 0,071 mg tirozin/5 

mL; Lc. lactis/ diacetylactis’te 0,010-0,523 mg tirozin/5 mL, ortalama 0,116 mg 

tirozin/5 mL ve Lc. cremoris’te 0,151 mg tirozin/5 mL değerleri elde edilmiştir.  

 

Yapılan çalışmalar laktik asit bakterilerinden büyük çoğunluğunun az veya çok 

proteolitik bir etkiye sahip olduğunu ve sütteki faaliyetleri sonucu süt proteininden pek 

çok aminoasidi serbest hale geçirdiklerini ortaya koymuştur (Miller ve Kandler 1967, 

Grux 1973, Renz ve Puhan 1975). 12 adet streptokok ve 7 adet laktobasilin enzim 

ekstraktlarıyla kazeinolitik aktiviteyi saptayan Carini vd. (1970), bütün laktik asit 

bakterilerinin kazeinolitik enzim sistemine sahip olduklarını ancak farklılıkların tür ve 

suşlara bağlı olduğunu belirtmişlerdir. 
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Çizelge 4.12 Lb. lactis/ acidophilus izolatlarının proteolitik aktivite sonuçları (zon çapı 
mm ve mg tirozin/5 mL ) 

 

İzolat no 
zon çapı 
(mm) 

mg tirozin/ 
5 mL 

 
İzolat no 

zon çapı  
(mm) 

mg tirozin 
/5 mL 

lba01 8,220 0,657  lba07  5,945 0,000 
lba02 7,880 0,124  lba08 6,350 0,000 
lba03 7,440 0,027  lba09 6,690 0,613 
lba04 6,725 0,023  lba10 6,345 0,900 
lba05  5,995 0,000  lba11 6,095 0,346 
lba06 6,105 0,000  lba12 6,185 0,730 

 

Çizelge 4.13 Lb. casei izolatlarının proteolitik aktivite sonuçları (zon çapı mm ve mg 
tirozin/5 mL ) 

 

İzolat no 
zon çapı  
(mm) 

mg tirozin 
/5 mL 

 
İzolat no 

zon çapı  
(mm) 

mg tirozin 
/5 mL 

lbc01 5,880 0,011  lbc05 9,760 0,013 
lbc02 7,020 0,072  lbc06 6,000 0,000 
lbc03 6,560 0,049  lbc07 9,945 0,355 
lbc04 6,000 0,000     

 

Çizelge 4.14 Lc. lactis/ diacetylactis izolatlarının proteolitik aktivite sonuçları (zon çapı 
mm ve mg tirozin/5 mL ) 

 

İzolat no 
zon çapı 
(mm) 

mg tirozin/ 
5 mL 

 
İzolat no 

zon çapı  
(mm) 

mg tirozin 
/5 mL 

lcl01 11,480 0,523  lcl06 10,770 0,096 
lcl02 10,955 0,048  lcl07 11,550 0,028 
lcl03 10,150 0,133  lcl08 7,565 0,010 
lcl04 9,510 0,054  lcl09 10,930 0,058 
lcl05 10,245 0,091     

 

Çizelge 4.15 Lc. cremoris’in proteolitik aktivite sonucu (zon çapı mm ve mg tirozin/5 mL ) 
 

İzolat no zon çapı (mm) mg tirozin/ 5 mL  

lcc01 8,395 0,151 

 

Citti vd. (1965), hızlı asit üreten Lc. lactis C2 suşunda, yavaş asit üreten mutantına 

oranla proteolitik aktiviteyi dört defa daha fazla bulmuştur. Tunail (1978) ise fazla asit 

geliştiren suşlardan Lc. diacetylactis DRC1 ve Lc. lactis’te yüksek proteolitik aktivite 
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saptamasına karşın diğer laktik asit bakterilerinde bu iki özellik arasındaki ilişkiyi 

bulamamıştır. Yüksek asit ürettikleri halde düşük proteolitik aktivite veya az asitlik 

geliştirdikleri halde yüksek proteolitik aktivite gösteren laktik asit bakterilerinin 

bulunduğunu Rasic ve Kurmann (1978)’de belirtmektedir.  

 

Süt asidi bakterilerini, proteoliz durumlarına göre değerlendiren Shidlovskaya ve 

Dyachenko (1968), en fazla proteolitik olanlardan başlayarak Lb. bulgaricus, Lb. 

acidophilus, Lb. helveticus, Lc. cremoris, St. acetoinicus ve St. thermophilus olarak 

sıralamıştır. Zalashko vd. (1980) sütte 72 saat geliştirilen çeşitli süt asidi bakterilerinin 

proteolitik aktivitelerini serbest hale geçen tiriptofan ve tirosin miktarlarıyla ölçmüşler, 

sonuçta Lc. diacetylactis’in 8,75-10 mg/100 mL değeriyle en önde geldiğini bunu 9,05 

mg/100 mL ile Lc. lactis’in ve 0,37-1,84 mg/100 mL değeriyle de St. thermophilus’un 

izlediğini açıklamışlardır. Bu çalışmada da en yüksek proteolitik aktiviteyi 0,000-1,311 

mg tirozin/5 mL, ortalama 0,744 mg tiroin/5 mL değerleriyle Lb. bulgaricus 

gösterirken, bunu 0,000-0,900 mg tirozin/5 mL, ortalama 0,285 mg tirozin/5 mL 

değerleriyle Lb. lactis/ acidophilus; ortalama 0,151 mg tirozin/5 mL değerleriyle Lc. 

cremoris; 0,010-0,523 mg tirozin/5 mL, ortalama 0,116 mg tirozin/5 mL değerleriyle 

Lc. lactis/ diacetylactis, 0,050-0,186 mg tirozin/5 mL, ortalama 0,095 mg tirozin/5 mL 

değerleriyle St. thermophilus takip etmiştir. Bu bulgular, Shidlovskaya ve Dyachenko 

(1968) ve Zalashko vd. (1980)’nın bulguları ile örtüşmektedir. 

  

4.4 Starter Kültürlerin Seçilmesi  

 

4.4.1 Yoğurt starter kültürleri 

 

Lb. bulgaricus ve St. thermophilus suşlarının öncelikle laktik asit üretim yeteneklerine 

bakılmıştır. Çizelge 4.16 ve 4.17’de görüldüğü gibi en fazla asit üreten ve düşük/ orta 

proteolitik aktivite gösteren streptokoklardan stt02, stt08 ve stt11 ile laktobasillerden 

lbb33 ve lbb40 denemeler için seçilmiştir. 6 Lb. bulgaricus (lbb05, lbb19, lbb27, lbb33, 

lbb40 ve lbb47) ve 4 St. thermophilus (stt02, stt08, stt11 ve stt12) ile ön deneme olarak 

24 tane yoğurt yapılmış ve bu yoğurtların yapı ve kokuları da yoğurt starter kültürlerinin 
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seçiminde fikir vermiştir. Her ne kadar, Beyatlı ve Tunail (1991) özellikle 

laktobasillerin 0,7 mg tirozin/5 mL üzerinde değerler gösteren suşlardan kaçınmak 

gerektiğini belirtmişlerse de, ön deneme sonuçlarına bakıldığında bu değerin üzerinde 

sonuç veren lbb40 izolatının da kombinasyonlara dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Seçilen 2 laktobasil ve 3 streptokok, aralarında kombine edilerek yoğurt yapımında 

kullanılmak üzere bunların ikili kombinasyonları ile 5 kombine kültür (starter) 

oluşturulmuştur. Bu izolatların asit oluşturma ve proteoliz güçleri çizelge 4.16’da toplu 

olarak bir kez daha özetlenmiş ve kombinasyonlar çizelge 4.17’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.16 Yoğurt Starterleri  
 

İzolat no/ Bakteri adı 

Asit oluşturma aktivitesi Proteolitik aktivite 

ΔpH 6.h ΔpH 24.h %T.A. 
zon çapı  

(mm) 
mg tirozin 

/5 mL 
lbb33 Lb. bulgaricus 1,463 2,851 1,528 6,91 0,665 
lbb40 Lb. bulgaricus 1,097 2,96 1,528 10,44 0,811 
stt02 St. thermophilus 0,674 1,930 0,620 7,995 0,186 
stt08 St. thermophilus 0,572 1,157 0,272 9,640 0,173 
stt11 St. thermophilus 0,892 1,932 0,772 7,580 0,107 

 
 
Çizelge 4.17 Yoğurt Kombinasyonları  
 

Yoğurt Lb. bulgaricus St. thermophilus 
1 lbb33 stt02 
2 lbb33 stt08 
3 lbb40 stt02 
4 lbb40 stt08 
5 lbb40 stt11 

 

4.4.2 Peynir starter kültürleri 

 

Lc. lactis/ diacetylactis, Lc. cremoris ve Lb. casei izolatlarının öncelikle asit üretim 

yeteneklerine bakılmış olup proteolitik aktiviteleri de göz önüne alınmıştır. Yüksek asit 

üretim yeteneği istenirken, yüksek proteolitik aktivite gösteren suşların starter 

bünyesine girmesi halinde özellikle olgunlaşmanın ileriki aşamalarında peynirlerin acı 

lezzet kazanacağı (Tunail ve Halkman 2005) düşünülerek orta proteolitik güçteki 



 
 

44

starterler seçilmeye çalışılmıştır. Çizelge 4.18 ve 4.19’da görüldüğü gibi en fazla asit 

üreten ve 0,7 mg tirozin /5 mL’den az proteolitik aktivite gösteren lcl01 ve lcl06 Lc. 

lactis/ diacetylactis suşları, lcc01 Lc. cremoris suşu ve lbc02 ve lbc07 Lb. casei suşları 

denemeler için seçilmiştir. Sonuç olarak peynir yapmak üzere 5 bakteri seçilmiş olup 

bunların kombinasyonlarından 4 kombine kültür oluşturulmuştur. Bu izolatların asit 

oluşturma ve proteoliz güçleri çizelge 4.18’de özetlenmiş ve kombinasyonlar çizelge 

4.19’da verilmiştir. 

 

Çizelge 4.18 Peynir Starterleri  
 
  
İzolat no/ bakteri adı 

Asit oluşturma aktivitesi Proteolitik aktivite 

ΔpH 6. h ΔpH 24. h %T.A. 
zon çapı  

(mm) 
mg tirozin 

/5 mL 
lbc02 Lb. casei 0,103 0,862 0,515 7,020 0,072 
lbc07 Lb. casei 0,488 1,973 0,545 9,945 0,355 
lcl01 Lc. lac.-diacety. 0,516 2,093 0,832 11,480 0,523 
lcl06 Lc. lac.-diacety. 0,554 1,959 0,560 10,770 0,096 
lcc01 Lc. cremoris 0,866 1,850 0,605 8,395 0,151 

 

Çizelge 4.19 Peynir Kombinasyonları 
 

Peynir Lc. cremoris Lc. lac.-diacety.  Lb. casei  
A lcc01 lcl01   
B lcc01 lcl01 lbc07 
C lcc01 lcl06   
D lcc01 lcl06 lbc02 

 

4.5 Yoğurt Sonuçları 

 

4.5.1 Kimyasal analizler 

 

Süt ve ürünlerinde gerçekleşen proteolizin derecesine bağlı olarak ya arzulanan ya da 

hiç istenmeyen lezzet ortaya çıkabilir. Yoğurtta depolama sırasında proteoliz sonucu 

açığa çıkan peptitler nedeni ile yoğurtlarda acı lezzet oluşur (Rajagopal ve Sandine 

1990). Bu çalışmada yoğurdun inkübasyon başlangıcından 3,5 sa sonra inkübasyon 

çıkış pH’ları Çizelge 4.20’de verilmiştir.  
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Çizelge 4.20 Yoğurtların inkübasyon çıkış pH’ları  
 

kombinasyon inkübasyon çıkış pH’sı 
lbb40+stt08 4,32 
lbb33+stt08 4,20 
lbb40+stt11 4,24 
lbb40+stt02 4,32 
lbb33+stt02 4,35 

 

Yoğurtların depolanması sırasındaki pH değişimi, %titrasyon asitliği ve proteoliz 

değerlerindeki değişimleri izlendiğinde; %titrasyon asitliği ve proteoliz değerlerinde 

depolama süresince düzenli bir artış olduğu görülmüştür. Ayrıca %titrasyon asitliği 

artarken beklenildiği üzere pH değerleri de düşmüştür. 

 

Asitlik 

 

Depolama boyunca 5 farklı kombinasyon ile yapılan yoğurt örneklerinin pH değerleri 

çizelge 4.21 ve şekil 4.2’de, % titrasyon asitliği çizelge 4.22 ve şekil 4.3’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.21 Yoğurt örneklerinin pH değerleri 
 
kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08 4,14±0,12Aa 4,05±0,22Aa 3,89±0,07Ba 3,92±0,06ABa 3,92±0,03ABa 3,98±0,26Aa 
lbb33+stt08 3,96±0,03Aa 3,99±0,02Aa 3,84±0,05Bab 3,83±0,06Bab  3,83±0,05BCab 3,77±0,12Ab 
lbb40+stt11 4,00±0,08Aa 3,99±0,10Aa 3,97±0,01ABa 3,99±0,05ABa 3,96±0,05Aa 3,97±0,09Aa 
lbb40+stt02 4,31±0,44Aa 4,17±0,18Aa 4,11±0,08Aa 4,06±0,12Aa 4,02±0,05Aa 3,94±0,13Aa 
lbb33+stt02 3,95±0,13Aa 3,91±0,05Aa 3,82±0,08Ba 3,82±0,08Ba 3,78±0,01Ca 3,79±0,05Aa 
 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 
 

Yoğurt örneklerinin pH azalması günlere göre istatistiksel olarak önemli (p>0,05) 

bulunmamıştır, sadece lbb33+stt08 kombinasyonunun 17. gündeki değeri dikkat 

çekmektedir. 0, 3 ve 17. günlerdeki farklılıklar önemli bulunmazken; 7, 10 ve 14. 

günlerdeki farklılıkların (p<0,05) kombinasyon farklılığından ve inkübasyon çıkış pH 

farklarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Şekil 4.2 Yoğurt örneklerinin pH değerleri 
 

Çizelge 4.22 Yoğurt örneklerinin %titrasyon asitliği değerleri (laktik asit cinsinden) 
 
kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08 0,86±0,06BCb 1,01±0,01ABa  1,01±0,01ABa  0,98±0,02BCa 1,01±0,07Aa 1,06±0,08Aa 
lbb33+stt08 1,05±0,05ABb 1,09±0,08Aab  1,11±0,01Aab  1,11±0,01ABab  1,17±0,04Aab 1,21±0,08Aa 
lbb40+stt11 0,87±0,04BCa 0,78±0,00Ba  0,86±0,06Ba 0,92±0,12Ca 0,91±0,10Aa 0,93±0,02Aa 
lbb40+stt02 0,75±0,12Ca 0,81±0,15ABa  0,89±0,15ABa 0,88±0,02Ca 0,93±0,18Aa 0,98±0,19Aa 
lbb33+stt02 1,08±0,09Aa 1,09±0,15Aa 1,10±0,09Aa 1,16±0,06Aa 1,16±0,09Aa  1,15±0,02Aa 
 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 
 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği (2001)’ne göre yoğurtta laktik asit olarak 

ağırlıkça %titrasyon asitliği en az %0,6 olmalıdır. Bu çalışmada %titrasyon asitliği 

0,75-1,08 değerleri arasında bulunmuştur ve tebliğe uygundur.  
 

Yoğurt örneklerinin %titrasyon asitliğindeki artış istatistiksel olarak 

değerlendirildiğinde; lbb33+stt02 kombinasyonunun günlere göre ve 17. gündeki 

kombinasyonlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). 

pH değerlerinin ölçüm yönteminin daha hassas olduğu da göz önüne alındığında, 

%titrasyon asitliği değerlerindeki farklılıkların pH değerlerindeki farklılıklardan daha 

fazla olduğu dikkat çekmektedir.  
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Şekil 4.3 Yoğurt örneklerinin %titrasyon asitliği değerleri 
 

Proteoliz (Hull metodu) 

 

Depolama boyunca 5 farklı kombinasyon ile yapılan yoğurt örneklerinin Hull metoduna 

göre proteoliz değerleri çizelge 4.23 ve şekil 4.4’te verilmiştir. 

 

Çizelge 4.23 Yoğurt örneklerinin Hull metoduna göre proteoliz değerleri (mg tirozin/ 5 mL) 
 

kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08 0,42±0,02Aa 0,44±0,09Aa 0,47±0,05Aa 0,46±0,18Aa 0,59±0,34Aa 0,62±0,69Aa 
lbb33+stt08 0,42±0,04Aa 0,41±0,04Aa 0,48±0,16Aa 0,56±0,06Aa 0,75±0,62Aa 0,82±0,16Aa 
lbb40+stt11 0,30±0,24Aa 0,35±0,04Aa 0,43±0,06Aa 0,41±0,01Aa 0,49±0,38Aa 0,67±0,53Aa 
lbb40+stt02 0,03±0,48Ab 0,30±0,24Aab 0,44±0,15Aab 0,43±0,05Aab 0,62±0,17Aab 0,84±0,28Aa 
lbb33+stt02 0,43±0,09Aa 0,54±0,16Aa 0,53±0,10Aa 0,55±0,02Aa 0,60±0,08Aa 0,65±0,52Aa 

 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 
 

Yoğurt örneklerinin Hull metoduna göre proteoliz değerlerindeki artış istatistiksel 

olarak değerlendirildiğinde; kombinasyonlar ve günler arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05), sadece lbb40+stt02 kombinasyonunun 0. 

gündeki değeri farklılık göstermektedir (p<0,05).  
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Şekil 4.4 Yoğurt örneklerinin Hull metoduna göre proteoliz değerleri 
 

4.5.2 Mikrobiyolojik analizler 

 

Raf ömrünün incelenmesi için MRS Agar, M17 Agar ve Lee’s Agar’a ekimleri yapılan 

yoğurtların LAB sayımları çizelge 4.24, şekil 4.5, çizelge 4.25, şekil 4.6, çizelge 4.26, 

şekil 4.7, çizelge 4.27 ve şekil 4.8’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.24 Lb. bulgaricus’un Lee’s Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
 

kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08  7,95±1,00Aa 8,15±0,05Aa 8,66±0,27Aa 8,74±0,28Aa 8,72±0,33Aa 8,97±0,14Aa 
lbb33+stt08 8,22±0,03Aa 8,15±0,39Aa 8,27±0,17Aa 8,30±0,38Aa 8,32±0,34Aa 8,54±0,48Aa 
lbb40+stt11  7,14±0,21Ab 7,48±0,47Aab 7,62±0,80Aab 7,94±1,05Aab 8,75±0,09Aa 8,72±0,42Aab

lbb40+stt02  7,49±1,35Aa 7,57±0,88Aa 7,79±0,18Aa 7,91±1,07Aa 8,83±0,18Aa 8,49±0,51Aa 
lbb33+stt02  7,91±0,25Aa 7,96±0,21Aa 7,96±0,19Aa 8,24±0,19Aa 8,25±0,13Aa 8,44±0,38Aa 

 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 
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Şekil 4.5 Lb. bulgaricus’un Lee’s Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
 

Çizelge 4.25 St. thermophilus’un Lee’s Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
 

kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08  8,60±0,30Aa 8,80±0,01Aa 8,58±0,31Aa 8,60±0,30Aa 8,46±0,04Aa 8,10±1,38Aa 
lbb33+stt08 8,64±0,21Aa 8,72±0,15Aa 8,62±0,33Aa 8,60±0,10Aa 8,02±1,03Aa 7,75±0,82Aa 
lbb40+stt11  7,94±0,24Ab 7,73±0,16Aab 7,23±1,18Aab 6,74±0,35Aab 6,34±0,11Aa 6,47±0,56Aab 
lbb40+stt02  7,27±1,70Aa 7,40±1,64Aa 6,89±1,88Aa 6,86±2,63Aa 6,38±0,73Aa 6,25±0,91Aa 
lbb33+stt02  7,26±1,54Aa 7,48±1,46Aa 7,29±1,47Aa 7,13±1,93Aa 7,12±1,64Aa 6,81±2,57Aa 

 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 
 
 

 
Şekil 4.6 St. thermophilus’un Lee’s Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
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Yoğurtta Lb. bulgaricus’un ve St. thermophilus’un Lee’s Agar’daki sayım sonuçları 

istatistiksel olarak değerlendirildiğinde lbb40+stt11 kombinasyonun 0. ve 14. 

günlerdeki değerleri hariç kombinasyonlar ve günler arasındaki farklılık istatistiksel 

olarak önemli bulunmamıştır (p>0,05). 

 

Çizelge 4.26 Lb. bulgaricus’un MRS Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
 

kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08  7,75±1,16Aa 8,21±0,20Aa 7,84±0,19Aa 8,65±0,12Aa 8,76±0,20Aa 8,90±0,01Aa 
lbb33+stt08 8,16±0,26Ab 8,31±0,40Aab 8,50±0,01Aab 8,64±0,32Aab 8,81±0,29Aab 8,93±0,01Aa 
lbb40+stt11  6,79±0,07Ab 7,57±0,76Aab 7,51±0,56Aab 8,08±1,03Aab 8,68±0,16Aa 8,76±0,39Aa 
lbb40+stt02  7,46±0,75Aa 7,40±0,45Aa 7,56±1,12Aa 7,84±0,91Aa 8,56±0,37Aa 8,65±0,41Aa 
lbb33+stt02  8,13±0,39Aa 8,18±0,00Aa 8,46±0,22Aa 8,22±0,92Aa 8,60±0,32Aa 8,94±0,06Aa 

 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 

 

 
Şekil 4.7 Lb. bulgaricus’un MRS Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 

 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği (2001)’ne göre yoğurtta toplam spesifik 

mikroorganizma sayısı en az 107 KOB/g olmalıdır. Bu çalışmada MRS Agar ve M17 

Agar’a yapılan ekimler değerlendirildiğinde (Çizelge 4.26-4.27) Lb. bulgaricus sayısı 

ortalama 1,6×108 ve St. thermophilus sayıları ortalama 3,8×108 değerleri arasında 

bulunmuştur. Dolayısı ile bu çalışma kapsamında elde edilen izolatlar ile yapılan 

yoğurtlar, 17. güne kadar Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne uymaktadır.  
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Çizelge 4.27 St. thermophilus’un M17 Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
 

kombinasyon 0. gün 3. gün 7. gün 10. gün 14. gün 17. gün 
lbb40+stt08  9,13±0,98Aa 9,81±0,01Aa 9,38±0,00Aa 9,12±1,07Aa 8,54±2,05Aa 8,55±1,54Aa 
lbb33+stt08 9,70±0,18Aa 9,68±0,18Aa 9,62±0,00Aa 9,12±0,97Aa 8,42±1,69Aa 7,60±1,00Aa 
lbb40+stt11  8,90±0,06Aa 8,72±0,00Aa 8,70±0,16Aa 7,88±1,17Aa 7,58±1,68Aa 7,68±1,15Aa 
lbb40+stt02  9,63±0,00Aa 8,66±1,28Aab 7,78±2,33Aab 7,11±1,05Aab 5,78±1,35Ab 6,08±1,58Aab 
lbb33+stt02  9,52±0,00Aa 9,49±0,02Aa 9,49±0,01Aa 9,41±0,02Ab 8,36±0,02Ac 8,32±0,01Ac 

 
Aynı satırdaki farklı küçük harfler ve aynı sütundaki farklı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemlidir (p<0,05). 
 

 
 

Şekil 4.8 St. thermophilus’un M17 Agar’daki sayım sonuçları (log KOB/g) 
 

St. thermophilus, sayısı bu çalışmada kullanılan iki besiyerinde (Lee’s Agar ve M17 

Agar) de yoğurdun depolanma süresi boyunca düzenli bir azalma gösterirken, Lb. 

bulgaricus sayısı kullanılan iki besiyerinde (Lee’s Agar ve MRS Agar) de depolama 

süresi boyunca düzenli bir artış göstermiştir. Lb. bulgaricus ve St. thermophilus’un 

koloni morfolojilerinin ayrımı görsel açıdan en iyi Lee’s Agar’da gözlenmiştir (Şekil 

4.9-4.10). 
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Şekil 4.9 Lb. bulgaricus ve St. thermophilus’un koloni morfolojileri (Lee’s Agar) 
 
Lb. bulgaricus, St. thermophilus’tan daha fazla asit ürettiği için etrafı zonlu, büyük koloniler 
oluştururken; St. thermophilus zonsuz, küçük koloniler vermiştir. 
 

 
 

Şekil 4.10 Lb. bulgaricus ve St. thermophilus’un koloni morfolojileri (MRS Agar) 
 
Lb. bulgaricus bu besiyerinde düzgün kenarlı olmayan yarı saydam bir morfolojiye sahipken, St. 
thermophilus düzgün kenarlı beyaz renkli koloniler oluşturmuştur. 
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4.6 Peynir Sonuçları 
 

4.6.1 Kimyasal analizler 

 

Süt teknolojisi açısından önemli olduğu için peynire işlenecek sütün kimyasal bileşimi 

belirlenmiştir (Çizelge 4.28). Peynir yapıldıktan sonra 0. gündeki pH, °SH, %L. A., % 

tuz ve kurumadde ile kurumaddede yağ analizleri A. O. Ç. Süt Fabrikası’nda yapılmıştır 

(Çizelge 4.29).  

 

Çizelge 4.28 Peynir yapımında kullanılan pastörize sütün kimyasal analiz sonuçları 
 

Pastörize Süt 
pH 6,68±0,05 
°SH 6,05±0,64 
Yoğunluk 1,029±0,87 
% yağ 3,33±0,32 
% KM 9,4±0,28 

 

Özrenk ve Bayar (2008)’ın yaptığı araştırmada süt kalitesinin belirlenmesi amacıyla, 

Konya iline bağlı toplam 20 merkezden süt örneği alınarak bazı fiziksel ve kimyasal 

analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda süt örneklerinin ortalama %3,53 yağ, 

%13,40 kurumadde, % 9,88 yağsız kurumadde, %3,27 protein ve %0,68 kül içerdiği ve 

ayrıca sütlerin ortalama 6,58 pH’ya ve 1,02 özgül ağırlığa sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Bulut ve Akın (2008)’ın pastörize inek sütünden peynir ürettikleri bir çalışmada 

üretimde kullanılan sütlerin %kurumadde içeriği 11,13; %yağ 3,85; yoğunluğu 1,025 

g/cm3; asitlik derecesi 6,78 SH ve pH değeri 6,67 olduğu tespit edilmiştir.  

 

Tunçtürk vd. (2010) yaptıkları çalışmada kullandıkları sütün ortalama kurumadde 

oranını %12,31; yağ oranını %3,9; protein oranını %3,18; kül oranını %0,64 ve 

kalsiyum oranını 386,38 mg/kg olarak bulmuşlardır.  

 

Bulgular karşılaştırıldığında oldukça yakın değerler bulunmakla beraber % kurumadde 

değerinin bu çalışmada daha düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 4.28). Ancak bu 
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çalışmada %50 inek %50 keçi sütü kullanıldığı göz önüne alındığında; genetik faktörler, 

beslenme, laktasyon periyodu, çevresel faktörler, hastalık, mevsim, sağım zamanı ve 

sağım şekli gibi birçok iç ve dış faktörlerden süt bileşimi ve miktarının etkilendiği 

(Özrenk ve Bayar 2008) düşünüldüğünde bu farklılık çok normaldir.  

 

Çizelge 4.29 Peynir örneklerinin 0. gündeki kimyasal analiz sonuçları 
 

  A peyniri  B peyniri C peyniri D peyniri 
pH 4,95±0,15a 5,01±0,20a 5,07±0,08a 5,05±0,21a 
°SH 61±7,07a 56±11,31a 54±8,49a 51±9,90a 
%L.A. 1,37±0,16a 1,26±0,25a 1,22±0,19a 1,15±0,23a 
%TUZ 2,75±2,05a 4,7±3,54a 4,45±2,05a 4,25±0,49a 
%KM’DE YAĞ 47,83±1,14a 48,37±0,92a 43,17±5,49a 46,03±2,84a 
%KM  43,92±1,05a 43,42±0,82a 45,97±3,39a 46,24±2,09a 

 
Aynı satırdaki ve aynı sütundaki aynı harfler ile gösterilen gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak 
önemli değildir (p>0,05). 
 

Tunçtürk vd. (2010)’nin homojenizasyon ve pastörizasyonun Beyaz peynir ve peyniraltı 

suyu bileşimine etkisi üzerine yaptıkları çalışmada Beyaz peynir örneklerinin 

kurumadde oranını ortalama % 35,07; yağ oranını % 20,5; kurumaddede yağ oranını % 

58,40; pH değerini 5,92 olarak bulmuşlardır. 

 

TS 591 No’lu standarda göre, kurumaddede yağ oranı bakımından Beyaz peynir; tam 

yağlı (kurumaddede en az %45), yağlı (kurumaddede %30-44), yarım yağlı 

(kurumaddede %20-29 yağ), yağsız (kurumaddede <%20 yağ) peynir olmak üzere 4 

farklı tipe ayrılmıştır. Ayrıca, kurumaddede tuz oranı en fazla %10, rutubet miktarının 

ise en çok %60 olması gerektiği bildirilmiştir (Anonim 2006). Bu çalışmada 

kurumaddede yağ değerlerine bakıldığında (ortalama %46,35) tam yağlı peynir olduğu 

görülmektedir. Ayrıca kurumaddede tuz değerlerine bakıldığında %9,07 değeriyle 

standarda uyduğu görülmektedir.  

 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda taze ve olgun Beyaz peynir kurumaddesinin sırasıyla 

%41,71-46,94 ile %37,40-45,30 arasında değiştiği bildirilmiştir. Bileşim açısından 
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oluşan bu farklılığın; çiğ sütün bileşimi, üretim teknolojisi ve peynir olgunlaşmasının 

standardize edilmemesinden kaynaklandığı bildirilmektedir (Çelik ve Uysal 2009). 

 

4.6.2 Mikrobiyolojik analizler 

 

Peynir örneklerinde LAB sayımları ile kontaminant (koliform grubu) varlığı ve yükü 

saptanmış, sonuçlar çizelge 4.30-4.31’de verilmiştir. 

 

Çizelge 4.30 Peynir örneklerinin koliform grubu analiz sonuçları (log KOB/g) 
 

 0. gün 7. gün 14. gün 21. gün 
A peyniri 4,92±0,27Aa 4,66±0,24Aa 4,61±0,16Aa 3,55±1,77Aa 
B peyniri 4,90±0,22Aa 4,84±0,12Aa 4,49±0,82Aa 3,28±2,24Aa 
C peyniri 4,88±0,01Aa 4,63±0,30Aa 4,56±0,18Aa 4,20±0,84Aa 
D peyniri 4,75±0,49Aa 4,86±0,14Aa 4,18±0,82Aa 3,42±1,58Aa 

 
Aynı satırdaki aynı küçük harfler ve aynı sütundaki aynı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemli değildir (p>0,05). 
 

Çizelge 4.31 Peynir örneklerinin LAB sonuçları (log KOB/g) 
 

  0. gün 7. gün 14. gün 21. gün 

A peyniri 8,42±0,07Aa 9,08±0,63Aa 9,43±0,10Aa 8,68±0,80Aa 

B peyniri 8,28±0,11Aa 9,04±0,74Aa 9,04±0,24Aa 8,49±1,01Aa 

C peyniri 8,34±0,23Aa 8,97±0,89Aa 9,39±0,10Aa 9,04±0,01Aa 

D peyniri 8,37±0,10Aa 8,92±0,62Aa 8,90±0,37Aa 8,25±0,36Aa 
 
Aynı satırdaki aynı küçük harfler ve aynı sütundaki aynı büyük harfler ile gösterilen gruplar arasındaki 
fark istatistiksel olarak önemli değildir (p>0,05). 
 

Ağel 2009’un yaptığı bir araştırmada Marmara Bölgesinde HACCP sistemine sahip 

endüstriyel ölçekte üretim yapan 16 farklı firma tarafından üretilmiş toplam 90 adet 

peynir örneğinde E. coli ve koliform grubu bakterilerin bulunma sıklığı incelenmiştir. 

Analize alınan peynir örneklerinin 58’inde koliform grubu bakteri izole edilmiştir.  

 

Geleneksel yöntemlerle üretilen Beyaz peynire çiğ sütten veya üretim aşamalarında 

veya üretim sonrasında patojen bakteriler kontamine olmaktadır. Araştırıcılar Beyaz 
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peynirde yüksek miktarlarda koliform (0,60-5,15 log KOB/g), E. coli (0,60-5,15 log 

KOB/g), fekal streptokoklar (2,81-7,14 log KOB/g) varlığını tespit etmişlerdir (Turantaş 

vd. 1989). Karakuş ve Alperden (1992) üç farklı işletmeden temin ettikleri Beyaz peynir 

örneklerinin değişik sayıda Staphylococcus, Enterococcus, Micrococcus ve koliform 

grubu bakteri içerdiğini tespit etmişlerdir. Araştırıcılar, olgunlaşma boyunca enterokok 

sayısının nispeten sabit kaldığını, koliform, Staphylococcus ve Micrococcus spp. 

sayılarının ise azaldığını ve aynı işletmede üretilen peynir mikroflorasının değişik 

faktörlere bağlı olarak değişebildiğini ifade etmişlerdir. 

 

Üretim boyunca düzenli sanitasyon işlemlerinin uygulanması, peynir sütünün pastörize 

edilmesi gerekliliği birçok araştırıcı tarafından ifade edilmiştir (Erkmen 1995, Uraz ve 

Gündoğan 1998, Arıcı vd. 1999, Gönç ve Kılıç 2000). Sağun vd. (2001) tüketime 

sunulan 10 adet Beyaz peynir örneği üzerinde yaptıkları araştırmada, örneklerden 

2’sinin koliform grubu bakteri yönünden TS 591’e uymadığını belirtmişlerdir. Öner vd. 

(2006) ise, çiğ sütten üretilen ve 105 gün olgunlaştırılan salamura Beyaz peynir 

örneklerinde koliform grubu bakteri sayısını 5,04-6,39 log KOB/g arasında tespit 

etmişlerdir. Bu çalışmada elde edilen verilere bakıldığında koliform grubu bakteri sayısı 

3,28-4,92 KOB/g arasında tespit edilmiştir. 

 

Bulut ve Akın (2008)’ın pastörize sütten işlenen peynirin olgunlaşma sırasındaki 

mikrobiyel florasındaki değişimin belirlenmesi üzerine yaptıkları çalışmada 

olgunlaşmanın başında peynirlerde yüksek olan koliform grubu bakteri sayısının, 

peynirler soğuk hava deposunda muhafaza edilmeye başladığında düştüğünü 

belirlemişlerdir. Olgunlaşma süresince koliform sayısındaki azalmanın en büyük sebebi 

peynir kitlesindeki tuz konsantrasyonunun etkisi ile asitliğin artmasıdır. Bu çalışmada 

elde edilen sonuçlara bakıldığında (Çizelge 4.30-4.31) Bulut ve Akın’ın çalışma 

sonuçlarına benzer bir durum görülmektedir; olgunlaşmanın başında peynirlerde yüksek 

olan koliform grubu sayısı depolama süresince düşmüş, mezofilik laktik asit bakteri 

sayısı ise artmıştır, ancak bu fark istatistik açıdan önemli bulunmamıştır (p>0,05). 
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Beyaz peynirin laktik florası Karakuş vd. (1992) tarafından araştırılmıştır. Araştırıcılar, 

olgunlaşmanın başlangıcında peynir florasında Lc. lactis baskın tür iken, E. faecalis ve 

E. faecium bakterilerinin ikinci en önemli tür olduğunu, florada ayrıca Lb. casei, Lb. 

plantarum, Lb. fermentum, Lb. brevis, Leu. lactis ve Leu. mesenteroides ssp. 

dextranicum türlerinin de bulunduğunu tespit etmişlerdir. Olgunlaşmanın ilerlemesiyle 

Lactococci türlerinde azalma, Lactobacillus türlerinin sayısında ise yükselme görüldüğü 

ve florada baskın türlerin Lb. casei ve Lb. plantarum olduğu araştırıcılar tarafından 

saptanmıştır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

- Bu çalışma, giderek artan geleneksel/ doğal süt ürünlerinin; her türlü pazarlama 

baskısından ayrı tutulmak üzere giderek artan talebini karşılamak üzere planlanmıştır.  

 

- Daha önceden farklı akademik isimlerle anılmış olsa da, bu araştırmanın yapıldığı 

Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Gıda 

Mikrobiyolojisi Bilimdalı’nda, 1972-1988 yıllarında “Süt Ürünleri için Yerli Starter” 

konusu üzerinde çok yoğun çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında elde edilen 

LAB izolatları ve bunlara özgü fajlar ile 2002 yılına kadar çeşitli çalışmalar 

yürütülmüşse de daha sonra devamı gelmemiş ve bu kültür koleksiyonu ciddi şekilde 

kaybedilmiştir. Devamında, ne akademik ne de kamu araştırma birimlerinde, bu gibi 

çalışmalarda elde edilen izolatların endüstriyel boyutta korunacağı ortak bir kültür 

koleksiyonu henüz yoktur.  

 

- Süt ürünleri için starter kültür seçimi için sadece asit oluşturma ve proteolitik aktivite 

özelliklerine göre starter kültür seçiminin söz konusu olmadığı açıktır. Başta faj direnci 

olmak üzere bu izolatların pek çok özelliğinin daha kontrol edilmesi gerektiği açıktır.  

 

- Bu çalışmada elde edilen izolatlar ile devam edilecek daha ileri çalışmalar için 

materyal sağlanmıştır.  
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EK 1 ARAŞTIRMADA KULLANILAN BESİYERLERİ 

 

1.1 M17 Agar (Merck) 

 

Ticari olarak bulunan besiyerinden, 1 litre damıtık suda 42,5 gram (g) dehidre M17 

Broth (Merck) çözülmüş ve sıvı besiyeri olarak hazırlanan bu besiyerine 12,75 g Agar 

katılarak 121 °C’da 15 dk sterilize edilmiştir. pH 7,2±0,2 (25 °C) olan besiyeri steril 

Petri kutularına dağıtılmıştır. 

 

1.2 M17 Broth (Merck) 

 

Ticari olarak bulunan bu besiyerinden 42,5 g alınmış ve 1 litre damıtık su içerisinde 

çözülmüş, 10’ar mL olacak şekilde tüplere dağıtıldıktan sonra 121 °C’da 15 dk sterilize 

edilmiştir. (25 °C’de pH 7,2±0,2) 

 

1.3 MRS Agar (Merck) 

 

Ticari olarak bulunan MRS Broth besiyerinden 52,2 g alınıp 1 litre damıtık suda 

çözülmüş ve 14 g Agar katılarak 118 °C’da 15 dk sterilize edilmiştir. pH 5,7±0,2 (25 

°C) olan besiyeri steril Petri kutularına dağıtılmıştır. 

 

1.4 MRS Broth (Merck) 

 

Ticari olarak bulunan bu besiyerinden 52,2 g alınmış ve 1 litre damıtık su içerisinde 

çözülmüş, 10’ar mL olacak şekilde tüplere dağıtıldıktan sonra 118 °C’da 15 dk sterilize 

edilmiştir. (25 °C’de pH 5,7±0,2)  
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1.5 Yağsız Süt Besiyeri 

 

100 g Yağsız Süt Besiyeri 900 mL damıtık su içerisinde iyice çözündükten sonra 10’ar 

mL olacak şekilde tüplere dağıtılmış ve 115 °C’da 10 dk sterilize edilmiştir.  

 

1.6 Yağsız Süt Besiyeri Agar 

 

100 g Yağsız Süt Besiyeri ve 700 mL damıtık su içerisinde, 15 g Agar ve 300 mL 

damıtık su içerisinde iyice çözündükten sonra 115 °C’da 10 dk ayrı ayrı sterilize edilip 

otoklav çıkışı karıştırılmıştır. Elde edilen besiyeri steril Petri kutularına dağıtılmıştır. 

 

1.7 Lee’s Agar 

 

Bileşiminden hazırlanan bu besiyeri için 18 g Agar agar (Merck), 10 g pancreatic digest 

of casein (Merck), 10 g yeast extract (Merck), 5 g lactose, 5 g sucrose, 3 g CaCO3 

(Merck), 0,5 g K2HPO4 (Merck) tartılıp 990 mL damıtık su içerisinde çözüldükten sonra 

121 °C’de 20 dk sterilize edilmiştir. 10 mL (%0,2 solution) Bromcresol purple filtre ile 

sterilize edildikten sonra 45-50 °C’de diğer bileşiklere steril bir şekilde ilave edilmiştir. 

pH 7,0±0,2 (25 °C) olan besiyeri steril Petri kutularına dağıtılmıştır. 

 

1.7 VRB Agar 

 

Ticari olarak bulunan bu besiyerinden 39,5 g alınmış ve 1 litre damıtık su içinde 

karıştırılarak kaynatılmış ve kaynama başladıktan sonra en çok 2 dk daha kaynama 

sıcaklığında tutulup, soğuyunca steril Petri kutularına dağıtılmıştır. (25 °C’de pH 

7,4±0,2)  
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1.8 Hull Metodunda Kullanılan Çözeltiler 

 

Triklorasetik asit: 0,72 N TCA (Riedel-de Haën) hazırlanmıştır. 

Na2CO3 - Na4P2O7 çözeltisi: 75 g Na2CO3 (Merck) ve 10 g Na4P2O7 (Merck) 500 mL 

damıtık suda çözülerek hazırlanmıştır. 

Fenol ayıracı: Bir birim Folin ciocalteus (Merck) çözeltisi, iki birim damıtık suyla 

karıştırılarak ve kullanmadan önce taze olarak hazırlanmıştır. 

Tirozin standart kurvesinin hazırlanışı: 100 mg tirozin (Merck) 500 mL damıtık suda 

çözülmüş, bu çözeltiden 0,05; 0,2; 0,35; 0,5; 0,65 ve 0,8 mg tirozin/5 mL YSB olacak 

şekilde standart oluşturularak Hull metodunda anlatılan işlemler uygulanıp standart 

kurve çizilmiştir. 
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EK 2 ARAŞTIRMADA KULLANILAN ÖRNEKLER VE İZOLATLAR 
 

no kod kaynak geldiği yer   no kod kaynak geldiği yer 
1 Lbb01 yoğurt Ankara  46 Lbb46 yoğurt Gümüşhane 
2 Lbb02 yoğurt Ankara  47 Lbb47 yoğurt Gümüşhane 
3 Lbb03 yoğurt Ankara  48 Lbb48 çiğ süt AOÇ 
4 Lbb04 yoğurt Ankara  49 Stt01 yoğurt Bolu 
5 Lbb05 yoğurt Ankara  50 Stt02 yoğurt Çankırı 
6 Lbb06 yoğurt Çorum  51 Stt03 yoğurt Çankırı 
7 Lbb07 yoğurt Çorum  52 Stt04 yoğurt Çorum 
8 Lbb08 yoğurt Çorum  53 Stt05 yoğurt Çorum 
9 Lbb09 yoğurt Çorum  54 Stt06 yoğurt Hatay 
10 Lbb10 yoğurt Çorum  55 Stt07 yoğurt Hatay 
11 Lbb11 yoğurt Bolu  56 Stt08 çiğ süt AOÇ 
12 Lbb12 yoğurt Bolu  57 Stt09 yoğurt Hatay 
13 Lbb13 yoğurt Bolu  58 Stt10 yoğurt Gümüşhane 
14 Lbb14 yoğurt Bolu  59 Stt11 yoğurt Gümüşhane 
15 Lbb15 yoğurt Bolu  60 Stt12 peynir Gümüşhane 
16 Lbb16 yoğurt Bolu  61 Stt13 peynir Gümüşhane 
17 Lbb17 yoğurt Bolu  62 Lba01 yoğurt Bolu 
18 Lbb18 yoğurt Bolu  63 Lba02 çiğ süt AOÇ 
19 Lbb19 yoğurt Çankırı  64 Lba03 çiğ süt AOÇ 
20 Lbb20 yoğurt Çankırı  65 Lba04 çiğ süt AOÇ 
21 Lbb21 yoğurt Çankırı  66 Lba05 çiğ süt AOÇ 
22 Lbb22 yoğurt Çankırı  67 Lba06 çiğ süt AOÇ 
23 Lbb23 yoğurt Trabzon  68 Lba07 çiğ süt AOÇ 
24 Lbb24 yoğurt Trabzon  69 Lba08 çiğ süt AOÇ 
25 Lbb25 yoğurt Trabzon  70 Lba09 yoğurt Hatay 
26 Lbb26 yoğurt Trabzon  71 Lba10 yoğurt Hatay 
27 Lbb27 yoğurt Trabzon  72 Lba11 yoğurt Hatay 
28 Lbb28 yoğurt Trabzon  73 Lba12 yoğurt Hatay 
29 Lbb29 yoğurt Ankara  74 Lbc01 peynir Çorum 
30 Lbb30 yoğurt Ankara  75 Lbc02 peynir Çorum 
31 Lbb31 yoğurt Ankara  76 Lbc03 peynir Malatya 
32 Lbb32 yoğurt Ankara  77 Lbc04 peynir Gümüşhane 
33 Lbb33 yoğurt Ankara  78 Lbc05 peynir Gümüşhane 
34 Lbb34 yoğurt Ankara  79 Lbc06 peynir Gümüşhane 
35 Lbb35 yoğurt Ankara  80 Lbc07 peynir Gümüşhane 
36 Lbb36 yoğurt Hatay  81 Lcl01 peynir Çorum 
37 Lbb37 yoğurt Hatay  82 Lcl02 peynir Çorum 
38 Lbb38 yoğurt Hatay  83 Lcl03 peynir Çorum 
39 Lbb39 yoğurt Hatay  84 Lcl04 peynir Çorum 
40 Lbb40 yoğurt Hatay  85 Lcl05 peynir Çorum 
41 Lbb41 yoğurt Hatay  86 Lcl06 çiğ süt AOÇ 
42 Lbb42 yoğurt Gümüşhane  87 Lcl07 çiğ süt AOÇ 
43 Lbb43 yoğurt Gümüşhane  88 Lcl08 çiğ süt AOÇ 
44 Lbb44 yoğurt Gümüşhane  89 Lcl09 peynir Çorum 
45 Lbb45 yoğurt Gümüşhane   90 Lcc01 peynir Çorum 
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