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Yüksek Lisans Tezi 
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Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 

 

 

Danışman : Prof. Dr. Ayla SOYER 

 

Bu çalışmada, farklı molekül ağırlığına sahip kitosanın fermente sucuklarda yüzey küf 

gelişimine, sucuğun doğal mikrobiyel florasına, fizikokimyasal ve duyusal özelliklerine etkisi 

12 gün üretim ve 3 ay 4
o
C’de depolama sırasında araştırılmıştır. Sucuklar fermentasyon sonrası 

(4. gün), asetik asitte (AA) çözündürülen %1 düşük molekül ağırlığında kitosan (DKS, w/w) ve 

%1 orta molekül ağırlığında kitosan (OKS, w/w) çözeltilerine daldırılmış ve %1 AA (w/w), 

%20 potasyum sorbat (PS, w/w) ve destile su (kontrol) içerisine daldırılmış sucuklarla 

kıyaslanmıştır.  

Kitosan ve PS çözeltilerine daldırma, sucuklarda yüzey küf gelişimi önemli düzeyde azaltmıştır. 

Daldırma sonrası (4. gün)  PS, DKS ve OKS ile muamele edilen sucukların kılıf yüzeyinde 

maya-küf sayıları sırasıyla 0.73, 1.67 ve 1.53 log kob/cm
2
 iken, kontrol sucuklarda 5.68 log 

kob/cm
2
 olmuştur. Sucuğun maya-küf sayısı da kitosan ve PS çözeltilerine daldırma ile hem 

üretim hem depolama süresince azalmıştır. Hem düşük hem orta düzey molekül ağırlığında 

kitosanlarla muamele edilen sucukların Enterobacteriaceae sayısı üretim sonunda diğer 

sucuklardan önemli düzeyde daha düşük olmuştur. 4. günde antifungal çözeltilerle muamele, 

sucukların toplam aerob mezofil (TAMB) ve laktik asit bakteri (LAB) sayılarında belirli 

azalmalara neden olmuştur. Bununla birlikte üretimin sonunda kitosan çözeltileri ile muamele 

edilen sucukların TAMB sayıları diğer örneklerle benzer olmuştur. Üretim sonrası ve depolama 

sonrası DKS ve OKS’li sucukların LAB sayıları diğer sucuklardan önemli düzeyde daha yüksek 

olmuştur.  

Kitosan çözeltilerine daldırılan sucuklar, daha yüksek aw ve daha düşük pH değerlerine sahip 

olmuşlardır. Her iki molekül ağırlığında kitosan çözeltileri sucuğun duyusal özelliklerinde 

olumsuz bir değişime neden olmamıştır. 

Mart 2016, 95 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Kitosan, sucuk, küf inhibisyonu   
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USAGE OF CHITOSAN AS SURFACE MOLD INHIBITOR IN SUCUK PROCESSING 

 

Betül ARSLAN 
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Department of Food Engineering 

 

 

Supervisor : Prof. Dr. Ayla SOYER 

 

In this study, the effect of chitosan with different molecular weight on the surface mold growth 

of fermented sucuk (Turkish fermented sausage), and natural microbial flora, physicochemical 

and sensorial properties of the sausages were investigated during processing of 12 days and 

storage at 4
o
C for 3 months. The sausages were dipped into 1% (w/w) of low molecular weight 

chitosan (LC) and 1 % (w/w) of medium molecular weight chitosan (MC) dissolved in acetic 

acid (AA) solution at 1% (w/w) and the antimicrobial, physicochemical and sensorial properties 

of these sausages were compared to those dipped into 1% AA, 20% potassium sorbate (PS, 

w/w) and distilled water (control) after fermentation (day 4).  

The fungal growth on the surface of the sausages was significantly reduced by dipping into 

chitosan and PS solutions. After dipping (day 4), while the yeast and mold counts of the surface 

of casings treated with PS, LC and MC were 0.73, 1.67 and 1.53 log cfu/cm2, respectively, it 

was 5.68 log cfu/cm2 in control. Treatment of sucuk samples with chitosan solutions and PS 

reduced yeast-mold counts during both processing and storage. Enterobacteriaceae counts of 

sausages treated with both LC and MC solutions were significantly lower than those treated 

with other solutions at the end of ripening. Treatment with antifungal solutions resulted in some 

reductions in total viable (TAMB) and lactic acid bacteria (LAB) counts at day 4. On the other 

hand, TAMB counts of the sausages treated with chitosan solutions were similar to those of the 

other groups at the end of production. The sausages treated with LC and MC solutions had 

significantly higher LAB counts than the other groups at the end of production and storage. 

Sausages treated with chitosan solutions resulted in higher aw and lower pHs. Treatment of the 

sausages with both chitosan solutions did not cause any undesirable alteration in sensorial 

properties of sausages.  

March 2016, 95 pages 

Key Words: Chitosan, sucuk, fungal inhibition   
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1. GİRİŞ 

 

Çok eski çağlardan beri insanoğlunun beslenmesinde etin ve et ürünlerinin önemi 

oldukça büyüktür. Dünya çapında 1000’e yakın et ürünü olmakla birlikte ülkemizde 

üretimi ve tüketimi en fazla olan et ürününün sucuk olduğu bilinmektedir. Et ürünleri, 

üretim teknolojileri nedeniyle taze ete göre daha az su ve daha fazla protein 

içermektedir. Ayrıca baharat ve çeşitli katkıları içermesi, sahip olduğu karakteristik 

aroma ve uzun raf ömrü gibi özelliklerinden dolayı taze ete kıyasla daha fazla tercih 

edilmektedir (Öksüztepe vd. 2011).  

 

Dengeli beslenme için, vücudun yapı taşlarını teşkil eden proteinlerin alınması 

gereklidir. Yetişkin bir insanın yeterli ve dengeli bir şekilde beslenebilmesi için günde 

2800–3000 kalori ve %40-45’i hayvansal kökenli olmak üzere 75–80 gram protein 

alması gerekmektedir (Tutar vd. 2014). Et ve et ürünleri içerdiği yüksek kalite ve 

miktardaki proteini, demir, çinko, fosfor, magnezyum gibi mineral maddeleri, B1, B6 ve 

B12 vitaminleri, elzem yağ asitleri ile ω-3 ve ω -6 yağ asitleri ile dengeli ve yeterli 

beslenme için ideal gıdalardır (Öksüztepe vd. 2011). 

 

Türk’lere özgü et ürünlerinin aynı zamanda en eskilerinden biri olan sucuk, işleme 

teknolojisi açısından Avrupa ve Amerika'da üretilen fermente kuru salam ve sosislere 

benzemektedir (Gökalp vd. 2002). Nielsen verilerine göre, sucuğun toplam pazarda 

aldığı pay %54.52, salamın %21.24, sosisin %13.2, pastırmanın ise %5.80’dir (Anonim 

2014).   

 

Sağlıklı ürünler ancak sağlıklı hammaddelerden elde edilebilir. Üretimde kullanılacak 

etlerin genel mikroorganizma sayısı da kabul edilebilir sınırlarda olmalıdır. Normal 

koşullarda, sağlıklı bir etin iç dokularında mikroorganizma çok az bulunmalı veya hiç 

bulunmamalıdır. Ancak kesim, yüzme, parçalama, işleme, taşıma ve depolama sırasında 

çevreden ya da kullanılan alet ve ekipmanlardan kaynaklanan mikrobiyel 

kontaminasyonlara maruz kalmaktadır. Yüksek nem içeriği, azotlu besin ögeleri, 

mineral ve diğer gelişme faktörlerince zengin olan sucuk, birçok mikroorganizmanın 
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hızla çoğalarak gelişmesi için elverişli bir gıdadır. Tüketilen gıdaların hijyenik 

kalitesinin yüksek olması ve dengeli beslenme ile sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün 

olmaktadır. Bu nedenle tüketime sunulan gıdaların mikrobiyolojik, fiziksel, kimyasal 

niteliklerinin iyi olması gereklidir (Tutar 2014). 

 

Sucuk ve benzeri ürünler; kıyma makinesinde veya kuterde kıyılmış et ve yağın, tuz, 

şeker, çeşitli baharat ve çok az miktardaki diğer katkı maddeleri ile karıştırılıp, doğal 

veya yapay kılıflara doldurulması ve belirli bir sıcaklık, bağıl nem ve hava cereyanında 

belirli bir süre fermentasyona ve olgunlaştırmaya tabi tutularak elde edilen fermente 

kuru veya yarı-kuru et ürünleridir (Gökalp vd. 1998). Sucuk hamuru hazırlandıktan 

sonra uygun kılıflara doldurularak oluşturulan kangallar, fermentasyon ve kurutma-

olgunlaştırma işlemine tabi tutulmaktadır (Soyer vd. 2005).   

 

Sucuk ve benzeri fermente ürünlerin olgunlaşmasında bağıl nem, sıcaklık, hava 

cereyanı, tuz ve şeker miktarı, yağ miktarı, etin parçalanma derecesi, kılıf tipi ve 

genişliği (kalibresi) gibi çok sayıda parametre etkili olmaktadır. Ayrıca olgunlaşma 

sırasında pH, aw, tekstür ve ağırlık kaybı (değişimi) oldukça önemli kriterlerdir. Ayrıca 

olgunlaştırma süresince belirli periyotlar halinde elde edilen bu veriler, olgunlaşma 

seyrinin takibi ve kaliteli ürün üretimi için gereklidir (Turhan 2010). 

 

Sucuk üretimi sırasında küflenme önemli bir problemdir. Üretim koşullarında (özellikle 

fermentasyon ve kuruma aşamasında) ortamdaki yüksek bağıl nem ve oksijenli ortam 

nedenleriyle fermentasyonun 3-4. günlerinde gözlenen küflenmenin önlenmesi için hali 

hazırda başvurulan yöntem kimyasal çözeltilere daldırmadır (sorbatlar, boratlar gibi). 

Bu uygulamaların neden olduğu sakıncaları bertaraf etmek, daha güvenilir ve doğal 

yöntemlerle küf gelişimini önlemek oldukça önemli bir konudur. Bu amaçla, antifungal 

etkisi bilinen kitosanın sucuk üretiminde küf gelişimini önlemede kullanılabileceği 

düşünülmektedir. Kitosanın kılıf yüzeyine kolayca adsorbe olması ve üzerinde uzun 

süre kalması, sucuğun dağıtımı ve satışı sırasında da olası küf gelişimine karşı bariyer 

oluşturabilir. 
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Bu çalışmada amaç, doğal bir madde olan, vücutta parçalanabilen ve bakteri, maya ve 

küflere karşı antimikrobiyel etkisi kanıtlanmış olan kitosan kullanılarak, sucukta yüzey 

küf gelişiminin önlenmesini sağlamaktır. Düşük pH’lı ürünlerde antimikrobiyel etkinin 

arttığı bilinmektedir. Bu açılardan bakıldığında, fermente bir ürün olan sucuğa, pH 

düşüşünün en fazla gözlendiği fermentasyon aşamasından sonra kitosan çözeltisi 

uygulanmasının sucukta küf gelişimini engelleyeceği düşünülmektedir. Bu uygulamanın 

sucuğun doğal mikrobiyel ortamına, fizikokimyasal ve duyusal özelliklerine etkisinin 

ortaya konulması gereklidir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

Fermentasyon işlemi eti daha uzun süre muhafaza etmek amacıyla kullanılan en eski 

yöntemlerdendir. Et ürünleri üretimi Avrupa’da yüzyıllar önce raf ömrü daha uzun ve 

stabil bir ürün olan fermente et ürünleri ile başlamıştır (El Sheikha ve Bakar 2014). 

Sosis üretimine ait ilk bulgular Roma İmparatorluğu dönemine kadar dayanmaktadır 

(Rantsiou ve Cocolin 2006). M.Ö. 900’lü yıllarda Roma imparatorluğu dönemine ait 

olan Homer’in Odise destanında sosis kelimesi geçtiği rapor edilmektedir ve sosis 

kelimesi birçok dilde çok uzun zamandan beri aynı anlamda kullanılmaktadır (Ensoy 

2004).  

 

Dünya genelinde fermente et ürünlerinin üretiminde domuz ve sığır etleri yaygın olarak 

kullanılmakla birlikte dana, kuzu, koyun, manda, kıl keçisi, deve ve kanatlı hayvan 

etleri de kullanılabilmektedir (Köse 2010). Fermente et ürünlerini, üretimde kullanılan 

ete göre üç ana grupta toplamak mümkündür: 

 

 Fermente sosisler (Bunlar nem içeriklerine göre nem içeriği yüksek (%50-60 

su), yarı kuru (%35-50 nem), kuru (%20-35 nem) fermente sosisler olarak 

gruplara ayrılır), 

 Büyük ve bütün haldeki et parçalarının fermentasyonu ile elde edilen ürünler, 

 Kemik ve bağırsaklar gibi kullanılmayan kısımlardan yapılan ve sadece belirli 

bölgelerde üretilen geleneksel ürünler (Pearson ve Gillet 1996). 

 

Yarı kuru fermente sosisler genellikle Amerika’da üretilmekte, fermentasyon işlemini 

takiben kurutma işleminden sonra 60-68
o
C’de ısıl işlem uygulanarak elde edilmektedir. 

Akdeniz ülkelerindeki üretimlerin kuzey Avrupa ülkelerinden daha farklı olduğu 

görülmektedir. Geleneksel Akdeniz ürünleri daha uzun fermentasyon-kurutma süresine 

sahip olup, kılıf yüzeyinde maya ve küf gelişimi arzu edilen bir durumdur. Kuzey ve 

orta Avrupa ülkelerinde, kurutma aşaması daha kısa ve fermentasyon tütsüleme ile 

birlikte yapılmakta olup, maya ve küf oluşumuna izin verilmez. (Dalmış 2007). 
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Türklere özgü bir et ürünü olan sucuk, genellikle koyun veya sığır etinden 

üretilmektedir (Bozkurt ve Erkmen 2002). Sucuk üretiminde kullanılacak olan kasaplık 

hayvanların yaşları tercihen 3-7 arasında olmalı, sağlık açısından bir sakınca taşımamalı 

ve kesim öncesi 24 saat dinlendirilmelidir (Köse 2010).  

 

Sucuk, et ve yağın kıyma çekilmesi, baharat, sarımsak, tuz, şeker, nitrat ve nitrit ilavesi 

ile hazırlanan hamurun; doğal veya sentetik kılıflara doldurulmasıyla, belirli koşullarda 

fermentasyona ve kurumaya bırakılmasıyla üretilmektedir. Nitrat veya nitrit taşıdığı 

antibakteriyel ve antioksidan özelliklerinin yanında sucukta arzu edilen kırmızı kür 

renginin oluşmasından sorumludur. Hamura ilave edilen sakkaroz veya glukoz, laktik 

asit bakterileri tarafından substrat olarak kullanılarak fermentasyonu hızlandırıcı etki 

yapmaktadır (Kaban 2013).   

 

Sucukta son ürünün tekstür ve aromasını etkileyen en önemli bileşen yağdır (Soyer 

2005). Sucuk üretiminde genellikle koyun kuyruk yağı kullanılmasının yanında gövde 

yağı, iç yağı, böbrek yağı ve böbrek etrafı yağı da kullanılabilmektedir (Pehlivanoğlu 

vd. 2015). Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği’ne göre sucukta yağ miktarının 

toplam et proteini miktarına oranı 2.5’in altında olmalıdır (Anonim 2012). 

 

Ülkemizde “fermente sucuk” ve “ısıl işlem görmüş sucuk” olmak üzere iki tip sucuk 

üretilmektedir. Fermente sucuk, hamurun, kılıflara doldurularak uygun koşullarda 

(sıcaklık, bağıl nem) fermentasyona ve kurumaya bırakılması ile üretilmektedir. Isıl 

işlem görmüş sucuk ise daha kısa süre fermentasyona bırakılıp, ısıl işleme maruz 

bırakılarak üretilmektedir.  

 

Sucuk üretiminde fermentasyon, çeşitli fiziksel, biyokimyasal ve mikrobiyolojik 

değişmelerin gerçekleştiği aşamadır. Fermentasyon sonucu oluşan bu değişiklikler, pH 

düşüşü, mikrofloranın değişmesi, nitratın nitrite yıkımı ve nitrozomiyoglobin oluşması, 

miyofibriler ve sarkoplazmik proteinlerin çözünürlüğünün artması ve jelleşmesi, 

proteolitik, lipolitik ve oksidatif değişiklikler ile dehidrasyon sonucu oluşan 

asidifikasyon olarak tanımlanmaktadır (Soyer 2001) (Çizelge 2.1). Bu aşamada 
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karbonhidratların laktik asit bakterileri tarafından parçalanması ile laktik asit oluşmakta 

ve pH, et proteinlerinin izoelektrik noktasına kadar düşmektedir. Asit üretimi ve buna 

bağlı olarak pH değerinin düşmesi formülasyona katılan şekerin tipi ve 

konsantrasyonuna, mikroorganizmaların varlığına, fermentasyon süresince uygulanan 

sıcaklık ve kılıf çapı gibi faktörlere bağlılık göstermektedir (Dalmış 2007). pH’nın 

düşmesiyle üründe patojen ve saprofit mikroorganizmaların gelişimi engellenmektedir. 

Sucuk pH’sında meydana gelen bu düşüşün nedeni, laktik asit bakterilerinin şekeri 

fermente ederek laktik asit meydana getirmesidir. Artan laktik aside bağlı olarak et 

proteinleri denatüre olarak ürünün kurumasını kolaylaştırmaktadır (Incze 1991, 

Hammes ve Knauf 1994). 

 

Çizelge 2.1 Fermente et ürünlerinde fermentasyon ve kuruma sırasında meydana gelen 

başlıca değişmeler (Incze 1991) 

 

Neden Sonuç 

Kuruma Ağırlık kaybı 

 

Su aktivitesinin düşmesi Dominant mikroorganizmaların akif hale 

gelmesi, laktik asit oluşumu, pH düşüşü 

 

Proteolitik enzimlerin aktif hale gelmesi Kas proteinlerinin parçalanması, azotlu 

bileşiklerin konsantrasyonunun artması 

 

Lipolitik enzimlerin aktif hale gelmesi Lipitlerin parçalanması, karbonil 

bileşiklerinin ve serbest yağ asitleri 

miktarının artması 

 

Nitrit yıkımı Renk stabilitesi, Clostridium botulinum 

gelişiminin engellenmesi 

 

Kuruma sonucu tuz konsantrasyonunun 

artması 

Miyofibriler ve sarkoplazmik 

proteinlerin jelleşerek yoğunluğunun 

artması, tipi tekstür oluşumu 

 

 

 

Sucuk hamuru kıyılmış et ve yağa tuz, sodyum nitrit, karbonhidrat kaynağı, çeşitli 

baharat ve/veya starter kültür katılarak, karıştırılması ile elde edilir (Soyer vd. 2005).  
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Fermente sosis üretiminde genellikle %2-3 oranında tuz kullanılır (Lücke 1985, 

Työppönen vd. 2003, Köse 2010). Karışıma ilave edilen tuz, ortamın su aktivitesini 

düşürerek üründe istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini engellemektedir. Aynı 

zamanda et ve yağ arasında jel oluşturarak miyofibriler proteinlerin çözünürlüğünü ve 

ete difüzyonunu artırmaktadır (Työppönen vd. 2003). 

 

Kürleme işlemi karışıma tuz, nitrit ve/veya nitrat ilave edilmesi anlamına gelmektedir. 

Bu işlem, ürüne arzu edilen renk tekstür ve aroma kazandırmaktadır. Nitrit genellikle 

Kuzey Avrupa’da kullanılırken nitrat Güney Avrupa’da yaygın olarak tercih 

edilmektedir. Üründe arzu edilen kırmızı kür renginin oluşması nitrit sayesinde 

mümkün olmakla birlikte nitratın nitrite indirgenmesi belli bir süre gerektireceğinden 

fermentasyon süresinin kısa olduğu ürünlerde nitrat kullanımı tercih edilmemektedir 

(Olesen vd. 2004). Nitrat ve nitrit kullanımı ile gıda zehirlenmesine neden olan 

Clostridium botulinum’un ve diğer bazı mikroorganizma türlerinin inhibisyonu sağlanır. 

Ayrıca ürünün kendine özgü tipik tat ve aromasının oluşumuna katkı sağlanmış olur 

(Dönderici 2005). 

 

Sucuklarda lezzeti oluşturan en önemli faktörlerden biri kullanılan baharatlardır. 

Ülkemizde sucuk üretiminde en çok kullanılan baharatlar, acı ve tatlı kırmızı biber, 

karabiber, kimyon, bazen yenibahar ve zencefildir. Baharatların karakteristik aroması, 

içermiş olduğu eterik yağlar, kristalize olabilen uçucu maddeler ve terpenik 

bileşiklerden ileri gelmektedir (Gök 2006). 

 

Fermentasyon sırasında iki temel mikrobiyel değişim oluşmaktadır. Nitratı indirgeme 

yeteneği olan mikroorganizmalar tarafından nitrit oluşması ve nitritten nitrit oksit (NO) 

oluşması ve laktik asit bakterileri tarafından karbonhidratların parçalanarak laktik asit 

oluşumudur (Lücke 1984). 

 

Fermente et ürünlerinde aromayı etkileyen en önemli reaksiyonlar gerek mikrobiyel 

aktivite ve gerekse de endojen et enzimlerinin etkisiyle gerçekleşen glikoliz, lipoliz ve 

proteolizdir (Gök 2006).  
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Fermente et ürünlerinde arzu edilen tipik yakıcı ekşimsi tadın temel nedeni olan laktik 

asit, fermentasyon ve olgunlaşma süresince dominant hale gelen homofermentatif laktik 

asit bakterileri tarafından üretilir. Sucuk ve benzeri ürünlerin fermentasyonunda 

kullanılan starter kültür ve fermentasyon şartlarına bağlı olarak çeşitli miktarlarda laktik 

asitin dışında, asetik asit, etanol, asetoin, karbondioksit, piruvik asit vb. gibi diğer 

fermentasyon ürünleri de üretilmektedir. Üretilen bu ürünler aroma oluşumunda önem 

taşımaktadır (Gökalp 1998). 

 

Fermente et ürünleri %25-55 oranında lipit içermektedir. Proses süresince lipitler 

lipolitik ve oksidatif değişmelere uğrayarak son ürünün flavorunu etkileyen düşük 

molekül ağırlıklı bileşikler olan karbonil bileşikleri, serbest yağ asitleri ve peroksitleri 

oluşturmaktadır (Dalmış 2007). 

 

Kuru fermente et ürünlerinde ileri düzeyde lipit oksidasyonu duyusal özellikleri 

olumsuz etkileyen ransit tat ve aroma oluşumundan sorumlu bileşiklerin meydana 

gelmesine neden olur. Oksidasyon ile ayrıca vitamin ve doymamış esansiyel yağ 

asitlerinde kayıplar meydana gelmektedir (Krkić vd. 2013).  Fermente et ürünlerinde 

lipoliz fosfolipitlerle başlamaktadır. Fosfolipitler daha fazla doymamış yağ asitleri 

içermeleri nedeniyle trigliseritlere nazaran daha kolay hidroliz olmaktadırlar. Lipoliz 

reaksiyonları diğer enzimatik reaksiyonlarla kıyaslandığında ortam sıcaklığı, su 

aktivitesi ve pH gibi faktörlerden daha az etkilenmektedir. Mikrokokların yanında 

laktobasillerin de lipolitik aktiviteye  sahip olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmiştir. 

Laktik asit bakterilerinin lipolitik aktivitesinin, genelde mono ve digliseridler ile kısa 

zincirli yağ asitlerinin oluşturduğu trigliseritlere karşı olduğu bilinmektedir (Gökalp 

1998).  

 

Proteinler, sucuk ve benzeri fermente ve kuru sosislerin olgunlaşması esnasında kısmen 

hidrolize olmaktadırlar. Olgunlaşma süresince kuru fermente sosislerde suda 

çözünebilen nitrojenli bileşiklerin konsantrasyonu, toplam nitrojen miktarının %25’ine 

kadar artabilmektedir. Serbest amino asitler, peptitler, nükleotitler ve nükleositler gibi 

bileşiklerin konsantrasyonu ve kompozisyonu sosisin aromasını etkileyen faktörler 
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olarak kabul edilmektedir (Gökalp vd. 1998). Fermentasyon ve olgunlaşma sırasındaki 

proteoliz, protein olmayan azot bileşiklerinin artışına neden olmaktadır. Fermente et 

ürünleri proteolitik enzimlerin aktivitesi için optimum koşullara sahiptir. Kasın sahip 

olduğu proteolitik enzimler; fermentasyon başlangıcında aktin ve myosin'in yıkımına 

neden olurken, bakterilere ait proteazlar ise kuruma sırasında aktivite göstermektedir. 

Fermentasyon ve kuruma sırasında et ürünlerindeki proteolitik parçalanmalar, duyusal 

özelliklerin gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Fermentasyon sonunda suda çözünen 

azot miktarı, toplam azotun %25'i kadar artış göstermektedir. Suda çözünen azotlu 

bileşikler; serbest amino asitleri, peptitleri, nükleotit ve nükleositlerden oluşmaktadır. 

(Serdaroğlu ve Tömek 1995). Fermente et ürünlerinde protein ve azot içeriği partikül 

büyüklüğü, sıcaklık ve tuz konsantrasyonu gibi faktörlerden etkilenen endojen ve 

mikrobiyel enzimlerin aktivitesi ile modifiye edilmektedir (Diaz vd. 1996). 

 

Kasa ait başlıca proteolitik enzimler lizozomlardan salgılanan lizozomal proteazlar ve 

kalpainlerdir. Lizozomal proteazlar; katepsin B, D, H ve L, karboksi peptidaz B ve ß-

glukuronidaz gibi enzimlerdir. Kateptik enzimler düşük pH’da (pH<6) aktivite 

gösterirken kalpainler yüksek pH (pH>6) değerlerinde aktif olabilmektedir (Lawrie 

2006). 

 

Fermente sucukta doğal florayı oluşturan arzu edilen mikroorganizmalar olduğu gibi 

arzu edilmeyen mikroorganizmalar da görülebilmektedir. İyi kalitede et ürünlerinde, 

daima arzu edilen mikroorganizmalar hakimdir. Üretim ve depolama sırasında veya 

sonrasında kontaminasyon sonucu ürünlerde arzu edilmeyen bakteriler çoğalabilmekte 

ve bu durum hem ürünlerin kalitesinin bozulmasına, hem de çeşitli gıda 

zehirlenmelerine neden olmaktadır.  

 

Fermentasyon sonucu çeşitli mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilen 

biyokimyasal reaksiyonlar aroma, renk, lezzet ve kıvam gibi duyusal niteliklerin 

gelişmesine katkı sağlamaktadır. Biyokimyasal reaksiyonların sıra dahilinde ve uyum 

içerisinde gerçekleşebilmesi için "arzu edilen" bir mikrofloranın varlığı gerekir. 

Fermente sucuğun mikroflorasını oluşturan arzu edilen mikroorganizmalar kadar arzu 
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edilmeyen mikroorganizmalar da zaman zaman sucukta gözlenmektedir. Bunların 

başlıcaları mesentericus-subtilis grubu basiller (aerob sporlular), anaerob basiller 

(patojen Clostridiler), Proteus, Escherichia coli, hemolitik Streptokoklar, Pseudomonas 

aeruginosa, koagulaz ve lesitinaz pozitif Stafilokoklardır (Erdoğrul ve Ergün 2004). 

 

Küfler, doğada hemen her yerde yayılmış olan, heterotrof, filamentli ve çok hücreli 

funguslardır. Bunlar, aerobik mikroorganizmalardır ve 0-60
o
C gibi oldukça geniş 

sıcaklık aralığında gelişebilmelerine rağmen genellikle mezofiliktirler ve optimum 22-

32
o
C’de gelişirler. Küflerin geliştikleri optimum pH değerleri 5-6 arasındadır (Erkmen 

2013). Düşük su aktivitesi değerlerinde (<0.95) birçok mikroorganizma gelişme 

gösterememektedir. Bazı küfler ve mayalar ise 0.85’ten daha düşük su aktivitesine sahip 

ortamlarda bile gelişebilmektedir (Şekil 2.1) (Pitt ve Hocking 2009). Penicillium 

chrysogenum, P.griseofulvum, P.implicatum, P. nordicum ve P. solitum türleri 0.85 aw 

değerinde maksimum gelişme gösterirken P. nalgiovense 0.90, P. gladioli ise 0.92 aw 

değerinde maksimum gelişme gösterebilmektedir (Berni 2015). 

 

 

 

Şekil 2.1 Su aktivitesi ve pH değerlerinin mikrobiyel gelişme üzerine etkisi (Pitt ve 

Hocking 2009) 
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Şekil 2.1’de su aktivitesi ve pH değerlerinin mikrobiyel gelişme üzerine etkisi 

görülmektedir. Şekilde görüldüğü gibi, pH 5’ten düşük olduğunda bakteriyel gelişme 

hemen hemen görülmemektedir. Fungusların çoğu geniş pH aralığında (pH 3-8) gelişme 

gösterebilmektedir (Pitt ve Hocking 2009). 

 

Olgunlaşma sürecinin başlangıcında fermente ürünlerin yüzeyinde mayalar baskın 

mikroorganizmalar olup mikofloranın yaklaşık %95’ini oluşturmakta, iki hafta sonunda 

maya ve küf sayıları hemen hemen eşit duruma gelmektedir (Berni 2015). Sucuk 

yüzeyinde küflenme ürün üzerinde olumlu ve olumsuz değişikliklere neden olmaktadır. 

Bunlar; 

 Aşırı kurumayı engeller. 

 Yağları metabolize ederek ve peroksitleri tüketerek oksidasyonu ve ransiditeyi 

engeller. 

 Ürün yüzeyinin oksijenle temasını azaltarak et renginin korunmasına yardımcı 

olur. 

 Yağ, protein ve laktik asidi parçalayarak pH artışı sağlar ve son ürün aromasını 

olumlu yönde etkiler. 

 Kontrol altına alınmayan küf gelişimi ise üründe ileri derece parçalanmaya, kötü 

tat ve koku oluşumuna neden olur. 

 Toksik etkiye sahip sekonder metabolitlerin oluşumuna neden olur (Berni 2015). 

 

Küfler metabolik aktivite sonucu oluşum miktarlarına göre birincil ve ikincil 

metabolitleri üretebilmektedir. Küfler tarafından üretilen birincil metabolitler; 

organizmanın gelişimi için gerekli olup bunlar; yağ asitleri, steroller, proteinler ve 

aromatik amino asitlerdir (Erkmen 2013). Küfler tarafından üretilen sekonder 

metabolitler ise düşük molekül ağırlığına sahip mikotoksinlerdir (Blagojev 2012). 

 

Avrupa’da uzun yıllardan beri küfler et ürünleri ve peynir üretiminde starter kültür 

olarak kullanılmaktadır (Lopez-Díàz vd. 2001). Özellikle İtalya, İspanya, Fransa, 

Bulgaristan ve Güney Almanya gibi Güney Avrupa ülkelerinde jambon, Speck, 

Bündnerfleisch, coppa ve kuru kürlenmiş sosis starter kültür kullanılarak üretilen 
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fermente ürünler arasındadır (Sunesen ve Stahnke 2003). Hwang vd. (1993), P. 

chrysogenum ve P. nalgiovense türlerinin lezzet ve aromayı olumlu yönde etkilediğini 

belirtmiştir. Toledano vd. (2011), sosislerin küfle olgunlaştırılmasında P. chrysogenum 

kullanımının uygun olduğunu belirtmiştir. Ancak bazı antibiyotik ve rokfortin C, PR 

toksin, penisilin, sekalonik asit gibi toksik kaynakları üretebildiği için endüstriyel 

kullanım açısından uygun olmadığı bilinmektedir (Samson ve Frisvard 2004).  

 

Yapılan bazı araştırmalarda P. gladioli türünün toksin üretme kabiliyetine sahip 

olmadığı (Spotti vd. 2007), P. chrysogenum türünün düşük toksisite gösterdiği 

belirtilmiştir (Papagianni vd. 2007). P. nalgiovense türünün toksik olup olmadığı tam 

olarak bilinmemektedir (Pitt and Hocking, 2009). Ayrıca mikotoksijenik küflerin 

gelişimini önlemek amacıyla fungal starter kültürlerden yararlanılmakta, bu starter 

kültürlerin başında P. nalgiovense gelmektedir. (Canel vd. 2013).  

 

Bernáldez vd. (2013) P. nalgiovense ve okratoksin A üretme kabiliyetine sahip P. 

verrucosum türlerini salchichón (İspanyol kuru fermente sosis) yüzeyine ayrı ayrı ve 

aynı ürün yüzeyine olacak şekilde inoküle etmiş (sırasıyla 7.9 ve 7.5 log cfu/cm
2
), iki 

türün de aynı ürüne inokülasyonu sonucu P. nalgiovense türünün P. verrucosum 

gelişmesini sınırlandırdığını (1.9 log cfu/cm
2
) ve toksin üretimini engellediğini 

belirtmiştir. 

 

İspanyol fermente sosis olan chorizo de Cantimpalos ve İtalyan salami Penicillium cinsi 

küfler tarafından yüzeyde oluşturulan beyaz tabaka ile karakterize edilmektedir. 

Yüzeyde oluşan bu tabakanın antioksitadif etki sağladığı, yüzeyde yapışkan yapı 

oluşumunu engellediği, ürüne karakteristik aroma kazandırdığı ve ürünün tipik 

görüntüsüne olumlu etki sağladığı belirtilmektedir (Lopez-Díáz vd. 2001). Ayrıca küfler 

ürünün oksijen ile temasını ve ışık penetrasyonunu engelleyerek ransiditeyi 

geciktirmekte ve rengin stabilizasyonunu sağlamaktadır (Bruna vd. 2001). Ancak 

kontrol edilemeyen küf gelişimi sosis yüzeyinde yeşil, sarı veya gri pigmentasyona ve 

arzu edilmeyen toksik ikincil metabolitlerin üretilmesine neden olmaktadır (Martín-

Sánchez vd. 2011). Cladosporium cladosporoides, C. herbarum, P. hirsutum ve 
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Aureobasidium pullulans gibi bazı küf türlerinin ise fermente sosis yüzeyinde gelişerek 

siyah nokta oluşumuna neden olduğu bilinmektedir (Lozano-Ojalvo vd. 2015). 

 

Isıl işlem görmüş sucuklar, prosesin gereği olarak 50
o
C’nin üzerindeki sıcaklıklara 

maruz kaldıklarından üretim sırasında küflenme görülmemektedir. Fakat üretim sonrası 

uygun olmayan koşullar, küflenmeye yol açabilir. Fermente sucuklar ise, üretimlerinin 

gereği olarak 18-22
o
C sıcaklıklarda ve %90-95 bağıl nemli ortamlarda fermentasyona 

maruz bırakılmaktadırlar. Bu sıcaklık ve nem koşulları küflenme için elverişli 

ortamlardır ve fermente sucuk üretiminde en sık karşılaşılan problemlerdendir. 

Olgunlaşma sırasında bağıl nem kademeli olarak düşürülse bile küflenme 

gözlenebilmektedir. Sucuklar dolum sonrası fermentasyon ve kurutma kabinine 

alındıktan sonra ortamdaki yüksek bağıl neme bağlı olarak 3-4 gün sonra yüzeylerinde 

küflenme görülmektedir. Olgunlaşma süresince sucuk yüzeyinde bağıl nem %75’i 

aştığında küflenme problemi ortaya çıkmaktadır.  

 

 Küf gelişimi sadece fermentasyon ve kuruma aşamasında değil, depolama, dağıtım ve 

market raflarında da gözlenmektedir. Küf gelişimi görüldüğünde genellikle sucuk 

yıkanarak, silinerek veya kimyasal bir çözeltiye daldırılarak küfler yüzeyden 

uzaklaştırılmaktadır. Fakat, yıkama ile küflerin uzaklaştırılması, ürüne difüze olan 

toksik ve alerjen metabolitlerin uzaklaşmasını sağlamaz. 

 

Küf gelişimi ürün görünüşünü olumsuz etkilemesinin yanı sıra, istenmeyen toksik 

bileşiklerin oluşmasına, üründeki fermentasyonun ve son ürünün duyusal özelliklerinin 

olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Ülkemizde sucuk yüzeyinde küf gelişimi 

olması durumunda ürün yıkanarak, silinerek, kimyasal bir çözeltiye daldırılarak bertaraf 

edilmeye çalışılmaktadır. Yıkama veya silme işlemi ile küflerin uzaklaştırılması, 

küflerin oluşturduğu ve ürüne difüze olan toksik ve alerjen metabolitlerin 

uzaklaştırılmasını sağlamamaktadır. Kimyasal uygulaması ise bazı kişilerde alerjik 

durumlara yol açabilmekte ve ürünün kimyasal bir madde ile muamele edilmesi söz 

konusu olmaktadır. Penicillum spp. ve Aspergillus spp. İspanyol fermente sosislerinin 

yüzeyinde bulunan başlıca küflerdir. Bunlar dışında Cladosporium, Mucor, Alternaria, 
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Rhizopus ve Scopulariopsis de bulunabilmektedir. Diğer yandan uygun olmayan çevre 

koşullarında kontrolsüz küf gelişimi, fermente kuru sosislerde yeşil, gri veya sarı 

pigmentasyona neden olmakta ve oluşan toksik ve alerjen küf metabolitleri ürüne difüze 

olabilmektedir.  

 

Kılıf yüzeyinde gelişen küfler arasında Penicillium spp. toksin üretebilme yeteneğine 

sahiptir (Çizelge 2.2). Üretilen toksine ürünün iç kısmında nadiren rastlanabilmektedir. 

Ayrıca fermente sosis, kılıfı soyularak tüketilmesi nedeniyle intoksikasyon riski 

sınırlandırılmış olur (Toldra 2007). Bununla birlikte yapılan çalışmalar, yüzeyde gelişen 

istenmeyen küflerin zararlı metabolitler ürettiğini ve bunun ürüne de nüfus ettiğini 

göstermektedir. Nitekim, López-Díaz vd. (2001), İspanyol kuru fermente sosis olan 

“chorizo de Cantimpalos” yüzeyinde küf izolasyonu ve toksisitenin belirlenmesine 

yönelik yaptıkları çalışmada 54 izolat arasında P. commune (18 izolat) ve P. olsonii 

türlerinin (13 izolat) baskın olduğunu belirlemişler, ayrıca, P.olsonii siklopiazonik asit, 

mikofenolik asit, rokfortin C, patulin veya okratoksin A üretemezken, P. commune 

izolatlarının siklopiazonik asit üretebildiği tespit edilmiştir. Iacumin vd. (2009) 

fermente sosislerde yaptıkları bir çalışmada P. nordicum ve P. verrucosum türlerinin 

kılıf yüzeyinde okratoksin A ürettiğini tespit etmiştir. Sosislerin %45’i OTA pozitif 

olup (3-18 μg/kg), sosis yüzeyinden 0.5 cm derinlikte de toksin bulunduğunu 

belirtmiştir. Fermente sosislerde okratoksin A (OTA) varlığını belirlemeye yönelik 

yapılan bir çalışmada örneklerin %24’ünün OTA pozitif olduğu ve OTA üreten küflerin 

büyük çoğunluğunu P. verrucosum, P. nordicum ve Aspergillus ochraceus türlerinin 

oluşturduğu belirlenmiştir (Iacumin vd. 2012). 
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Çizelge 2.2 Penicillium türleri tarafından üretilen mikotoksinler (Mintzlaff vd. 1972) 

 

Mikotoksin Penicillium türü 

Ochratoxin A P. viridicatum 

P. commune 

P. variabile 

P. cyclopium 

P. purpurescens 

Tremortin A P. palitans 

P. commune 

P. frequentans 

Citrinin P. citrinum 

P. claviforme 

P. expansum 

Patulin P. expansum 

 

Üretimin güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak ve yüzeyde küf gelişimini 

engellemek amacıyla sosis/sucuk yüzeyi değişik çözeltilerle muamele edilmektedir. Bu 

amaçla en yaygın kullanılan antimikrobiyel maddeler; sorbik asit, potasyum sorbat, 

propiyonik asit, metil p-hidroksibenzoat (paraben) ve laktik asit gibi kimyasal maddeler 

ile doğal bileşenler olan natamisin ve propolistir (Basilico vd. 2001, Pipek vd. 2010, 

Öztürk 2014).  

 

Antimikrobiyel olarak, sorbik asidin tuzu olan potasyum sorbat gıdaların muhafazasında 

kullanılan güvenli ve etkili bir koruyucudur. Beyaz, kristal toz halindedir. Sudaki 

çözünürlüğü oldukça yüksek olup, 100 mL’de 139,2 g çözünürlük kapasitesine sahiptir. 

Alkolde 20
o
C’de 1 mL’de 20 g çözünür. Daldırma ve sprey şeklinde uygulama için 

yüksek konsantrasyonlu çözeltilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Potasyum sorbatın küflerde 

bulunan dehidrogenaz enzimini inhibe ederek bunların gelişimini önlediği ileri 

sürülmektedir. Bu etkisi beraber kullanılan nitrit, tuz, benzoatlar gibi diğer 

antimikrobiyellerle ciddi boyutta artış gösterir. Sorbatlar insan sağlığı için zararsız 
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(GRAS) olup vücutta kolayca ve kısa sürede CO2 ve suya metabolize olur (Erkmen 

2013). 

 

 

 

      Şekil 2.2 Potasyum sorbat 

 

WHO ve FAO raporlarında primarisin olarak da bilinen natamisin antifungal özellik 

gösteren bir polien antibiyotiktir (Te Welscher vd. 2008). Natamisin ilk kez 1955 

yılında Güney Afrika’nın Natal eyaletinde Streptomyces natalensis isimli küf türünden 

izole edilmiştir (Akarca vd. 2014). Ayrıca mypirozine, Tennecetin de natamisine 

kimyasal olarak verilen adlardır. Streptomyces natalensis kültürünün aerobik 

fermentasyonu sonucu sentezlenmektedir. Fermentasyon birkaç günde tamamlanmakta 

ve antibiyotik ekstraksiyon ya da miselyumun ekstraksiyonu ile elde edilmektedir 

(Yılmaz ve Kurdal, 2005). 

 

 

         Şekil 2.3 Natamisin 

 

Doğal bir antifungal olan natamisin gıda endüstrisinde özellikle küf ve maya gelişimini 

engellemek amacıyla kullanılır. Sudaki çözünürlüğü az olan natamisin yağda 

çözünmediği için gıdalarda (Erkmen 2013). Natamisinin stabilitesine etki eden 

faktörler; konsantrasyon, pH, su aktivitesi, sıcaklık, ışık, atmosfer, oksidanlar, ağır 

metaller, gıda bileşenleri ve uygulama şekli olarak belirtilmiştir (Şahan vd. 2004). Geniş 

bir pH aralığında (pH 3-9) etkili olan natamisin 100
o
C’lik sıcaklık uygulamasında 1-2 



17 

 

saat aktivitesini koruyabilir. Bu özellikleri natamisinin çeşitli gıda işleme tekniklerinde 

rahatlıkla kullanılabilmesine imkan sağlamaktadır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nde 

natamisinin kurutulmuş kürlenmiş sucuk, salam, sosislerin yüzey dezenfeksiyonunda 

ürünün 5 mm derinliğinde bulunmaması gerektiği belirtilmiştir (Erkmen 2013). 

 

Natamisinin etkili konsantrasyonu sulu gıdalarda 10 ppm, konsantre gıdalarda ise 100 

ppm düzeyindedir. Bu antibiyotiğin, diğer kimyasal koruyucularla ve antibiyotiklerle 

antimikrobiyel aktiviye açısından kıyaslandığı, 16 farklı fungus cinsi ile besiyerinde 

laboratuvar koşullarında yapılan bir çalışmada natamisinin sorbik aside kıyasla 40-100 

kat daha etkili olduğu saptanmıştır  (Şahan vd. 2004). 

 

Gıdalarda sorun oluşturan küfler natamisine hassas olup bir ton ürüne eklenecek 10-20 

g toz natamisin üründeki bütün küf ve mayaların gelişimini engelleyebilir. Ayrıca 

natamisinin antibakteriyel etkisinin olmadığı bilinmektedir. Bu nedenle kuru sosis gibi 

arzu edilen bakteriyel gelişmenin söz konusu olduğu ürünlerde oldukça kullanışlıdır. 

Natamisinin antifungal etkisi hücre membranında bulunan ergosterollerle 

birleşmesinden kaynaklanmaktadır. Hücre membranında bulunan sterollerle 

interaksiyona girerek seçici geçirgen membranın işlevini bozmaktadır (Pipek vd. 2010). 

 

Benzoik asit, gıdalarda özellikle mayalara karşı antimikrobiyel olarak kullanılır. 

Antimikrobiyel etkisi; hücre zarı seçici geçirgenliğinin engellenmesi ve böylece hücre 

elektrolit dengesinin bozulması şeklinde belirtilebilir. En yüksek antimikrobiyel etkinlik 

için parçalanmamış iyon miktarının yüksek ve uygulandığı ortam pH’sının 2.4-4.0 

arasında olması gerekir. Düşük pH’lı gıdalarda diğer antimikrobiyellerle birlikte 

kullanılmaları halinde bakteri ve küfler üzerinde öldürücü etki gösterebilmektedir. Tuz 

ile birlikte kullanılmaları antimikrobiyel etkinliği arttırır. GRAS olmasına rağmen 

gıdalarda kullanım oranının %0.1’i geçmemesi gerekir (Erkmen 2013). 
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Şekil 2.4 Sodyum benzoat 

 

Sodyum benzoat %0.02 ve 0.04 konsantrasyonlarında uygulandığında A. niger gelişimi 

engellenememekte, %0.1 konsantrasyonda ise antifungal etki maksimum olmaktadır. 

Sodyum benzoat P. notatum inhibisyonunu sağlamak amacıyla 0.02 konsantrasyonda 

uygulandığında aynı konsantrasyona sahip potasyum sorbattan daha etkili olmaktadır 

(Heydaryinia 2011). 

 

Propolis, arıların bitkilerden ürettiği, reçine ve vaks benzeri yapıya sahip, kahverengi 

veya yeşil renkli üründür. Antioksidatif, antibakteriyel, antifungal, antikarsinojenik, 

iltihap önleyici ve antiviral özelliklere sahiptir. Bu biyoaktif özellikler, botanik orjin, 

kimyasal kompozisyon, mevsim, arıların yaşı ve toplandığı alan veya zaman gibi birkaç 

faktöre bağlıdır. Yüksek flavonoid içeriği ile propolis, cilt hastalığına sebep olan mantar 

ve Candida türlerine karşı aktivite göstermektedir. Propoliste yaygın olarak bulunan 

galangin Aspergillus tamarii, A. flavus, Cladosporium sphaerospermum, Penicillium 

digitatum ve Penicillium italicum’a karşı inhibitör etki göstermiştir (Coşkun 2006). 

 

Kuru fermente sosislerde (İtalyan salami) yapılan bir çalışmada natamisin (%0.0002) ve 

potasyum sorbat (%2.5) yüzey küf gelişimini önlemek amacıyla uygulanmış, sayısal 

olarak küf gelişiminin tamamen engellenemediği ancak görsel olarak etkili sonuç 

alındığı belirtilmiştir. Ayrıca çok düşük konsantrasyonda uygulanan natamisinin 

potasyum sorbat kadar etkili olduğu görülmüştür (Holley 1981). Pipek vd. (2010), 

natamisin ve potasyum sorbatın küf gelişimini engellemedeki etkinliğini belirlemeye 

yönelik yaptıkları çalışmada; fermente ve ısıl işlem görmüş sosis yüzeyini natamisin 

(%0.1 ve %0.2) ve potasyum sorbat (%2) ile muamele etmişlerdir. Sonuç olarak 

natamisinin küf inhibisyonunu sağlamada potasyum sorbattan daha etkili olduğu 
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belirlenmiştir. Matos vd. (2007), kuru fermente sosislerde (chouriço Alentejano ve 

Ribatejano) sodyum benzoat, metil p-hidroksibenzoat ve potasyum sorbatın mikoflora 

üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Penicillium, Fusarium, Aspergillus, Rhizopus, 

Monilia, Absidia ve Cephalosporium funguslarının identifiye edildiği çalışmada, metil 

p-hidroksibenzoatın inhibitör etkisini sodyum benzoat ve potasyum sorbata kıyasla daha 

yüksek bulunmuştur. Metil p-hidroksibenzoatın Aspergillus glaucus üzerinde antifungal 

özellik bakımından potasyum sorbat ile benzer etkiye sahip olduğunu bildirmiştir. 

 

Potasyum sorbat genellikle sucukların kuruma aşamasında özellikle yüzeyde küf 

gelişimi görüldüğünde uygulanmakta ve belirli bir düzeyde küf inhibisyonu 

sağlanmaktadır. Sorbatlar küf gelişimini önlemede iyi bir prezervatif olmalarına karşın, 

bazı tüketicilerde alerjik ve yan etkiler gösterebilmektedirler. Diğer yandan kimyasal 

katkı maddelerine karşı olumsuz tüketici tepkisi gelişmektedir. Ayrıca, sorbatlar ve 

bunların parçalanma ürünleri orta nemli et ürünlerinde heme proteinlerinin 

parçalanmasında yer almaktadırlar. Bu nedenlerle fermente et ürünlerinde yüzey küf 

gelişimini önlemede uçucu yağlar ve kitosan gibi doğal katkı maddelerinin kullanımına 

yönelik çalışmalar önem kazanmıştır.  

 

Yapılan bir çalışmada İspanyol fermente sosisleri kekik yağı, lesitin ve potasyum sorbat 

ile muamele etmiş, sonuç olarak kekik yağı ile muamele edilen örneklerin yüzeyinde 

oluşan miseller, lesitin ve kontrol örneklerine kıyasla daha düşük düzeyde bulunmuş, 

sosislerin sadece %8’inde tüm yüzeyde küf gelişimi gözlenmiştir (Martín-Sánchez vd. 

2011). Öztürk (2014) gerçekleştirdiği bir çalışmada, sucuk örneklerini potasyum sorbat, 

hidrosol, kekik yağı ve propolis ekstraktı ile muamele etmiştir. Sonuç olarak potasyum 

sorbat (2.59 log cfu/g) gibi propolis (5.41 log cfu/g) ve uçucu yağların (5.02 log cfu/g) 

da antifungal ajan olarak etkili olduğunu belirtmiştir. 

 

Dünyada doğal ürünlere olan talebin giderek artması, kitosanın gıdalarda kullanımına 

olan ilgiyi artırmıştır. Kitosanın sahip olduğu özellikler, iyi bir gıda katkı maddesi 

olmasının nedenleridir. Bu özelliklerden başlıcaları; lizozim enzimleri ile hidrolize 
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olması, biyolojik olarak parçalanabilmesi, toksik olmaması, bakteri, virus ve funguslara 

karşı inhibitör etki göstermesi ve nötr bir tada sahip olmasıdır (Rinaudo 2006).  

 

Dünya çapında, deniz ürünleri üreticisi şirketler tarafından büyük miktarda yengeç ve 

karides kabuğu değerlendirilmeden çevreye atılmaktadır. Özellikle son yıllarda atıkların 

yeniden değerlendirilmelerinin gündeme gelmesiyle kıyı kesimlerde kirlilik unsuru olan 

kabuklu su ürünleri, kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ayrıştırılarak yeni ürünler elde 

edilmektedir. Bu şekilde elde edilen ürünlerin başında kitin ve başlıca türevi olan 

kitosan gelmektedir. Doğal bir biyopolimer olan kitosan, özellikle son 50 yıldır 

araştırmacılar için ilgi çekici bir materyal olarak yerini korumaktadır (Demir ve 

Seventekin 2009). 

 

Deniz canlıları, böcekler ve mikroorganizmalardan kitin ve kitosan kaynağı olarak 

yararlanılabilmektedir (Çizelge 2.3). Kabuklu su ürünleri artıklarının, balık artıkları ile 

karşılaştırıldığında daha büyük bir potansiyel oluşturduğu görülmektedir. Artık 

maddeler, istiridyelerin %75-80’ini, yengeçlerin %70-75’ini, karideslerin %50-55’ini 

oluşturmasına rağmen ton balığının %40-50’sini, somon balıklarının %30-35’ini 

oluşturmaktadır (Çaklı ve Kılınç 2004).  

 

Kitin, selülozdan sonra doğada en fazla bulunan ikinci polisakkarittir (Ramírez vd. 

2008). Kabuklu hayvanların ve böceklerin iskelet materyali olup, N-asetill-D-

glukozamin’in yüksek molekül ağırlıklı ve β-D (1 → 4) bağlarına sahip (2-asetamido-

2deoksi-ß-D-glukan) polimeridir (Coma 2009, Zivanovic 2014). Ayrıca kitin; beyaz, 

sert, esnek olmayan, azotlu bir polisakkarittir ve kıyı alanlardaki yüzey kirliliğinin 

kaynağını oluşturur (Gupta ve Kumar 2000). 

 

Kitosan ise,  kitinin katyonik deasetile derivatı olan, biyo-uyumlu, biyo-fonksiyonel,  

toksik olmayan ve biyolojik olarak parçalanabilen doğal bir karbonhidrat polimeridir 

(Qin vd. 2014). Polisakkarit yapısında olan kitosan, katı durumdayken sarımsı beyaz 

renkte, yarı şeffaf, kokusuz ve tatsızdır (Koç ve Özkan 2011). 
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Çizelge 2.3 Kitin ve kitosan kaynakları (Rinaudo 2006) 

 

Deniz Canlıları Böcekler Mikroorganizmalar 

Halkalı solucanlar Akrep Yeşil algler 

Yumuşakçalar Örümcek Mayalar (ß-tip) 

Selentere Dallı bacaklılar Funguslar (Hücre duvarı) 

Kabuklular 

  Istakoz 

  Karides 

  Yengeç 

  Krill 

Karınca 

Hamam böceği 

Kın kanatlılar 

Penicillium miselleri 

Kahverengi algler 

Sporlar 

Chytridiaceae 

Ascomydes 

Blastocladiaceae 

 

Kitosanın kitine kıyasla ilgi çekici materyal olma özelliği, ticari olarak elde edilebilirliği 

ve birçok formda kullanılabilirliğidir. Kitini çözmek amacıyla kullanılan lityum klorür 

ve dimetilasetamid toksik özellikte çözgenlerdir. Buna karşın kitosan seyreltik organik 

asitler ile kolayca çözünebilmektedir. Chantarasataporn vd. (2014) asetik asit, laktik asit 

ve süksinik asit gibi asitlerin ideal kitosan çözgeni olduğunu ve kitosanın yüksek pH 

değerlerinde (pH>6.5) çözünmediğini belirtmiştir. Azot içeriği selüloza göre yüksek 

olan kitosanın, metal bağlayıcı (kelatlama maddesi) olarak büyük avantaj sağladığı 

bilinmektedir. Kitin ve kitosan, yapısal olarak selüloza benzemekle birlikte dünyada 

selülozdan sonra en çok rastlanan biyopolimerlerdir. Selüloz, kitin ve kitosanın yapısal 

farklılığı; selülozun ikinci karbon atomundaki hidroksil (-OH) yerine, kitinde asetamid 

(-NHCOCH3), kitosanda ise amin (-NH2) grubu bağlı olmasıdır (Taştan ve Baysal 

2013). 
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Şekil 2.5.a Asetillenmiş kitinin, b. kitosanın, c.selülozun kimyasal yapıları (Turan 2011) 

 

Kitosan katkı maddesi olarak kullanılan doğal kaynaklı gıda koruyuculardan biridir 

(Devlieghere vd. 2004). Kore ve Japonya’da katkı maddesi olarak kabul edilmiştir 

(Anonymous 2011b, Zivanovic 2014). Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından 

kolesterol düzenleyici, zayıflatıcı, sindirim düzenleyici ve iltihap önleyici olarak kabul 

edilmiştir (Anonymous 2011a). Ayrıca kitosan GRAS olarak kabul edilen 

antimikrobiyel maddeler arasındadır (Coma 2008, Soultos 2008, Mathenjwa 2012). 

Kitin, kitosan ve türevleri su arıtımı, kozmetik, tıp, ziraat, gıda ve biyoteknoloji gibi bir 

çok alanda kullanılmaktadır (Çizelge 2.4). 
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Çizelge 2.4 Kitin, kitosan ve türevlerinin kullanım alanları (Demir ve Seventekin 2009) 

 

Kullanım alanı Spesifik kullanım 

Su arıtımı Kirlenmiş atık sular için koagülasyon ve flokülasyon ajanı 

Atık sudaki metal iyonlarının uzaklaştırılması ve geri kazanımı 

Ziraat Bitki katkı maddesi 

Antimikrobiyel madde 

Bitki tohumu kaplanması 

Gübre yapımı 

Insektisit ve nematositlerde 

Biyoteknoloji Kromatografik yöntemlerde 

Enzim immobilizasyonunda 

Gıda Doğal kıvam artırıcı 

Hayvan yemlerini de içeren yiyecek katkı maddesi 

Yiyecek işlemede (örneğin şeker işleme) 

Filtreleme ve temizleme 

Hipokolestrolemik madde (zayıflama maddesi) 

Atık yiyeceklerin tekrar işlenmesi 

Kozmetik Saç şekillendirici yapımı 

Cilt nemlendirmede (nemlendirici kremlerde) 

Antikolesterol ve yağ bağlayıcı olarak zayıflama maddesi 

Deodorantlarda koku giderici madde 

Medikal alan Hayvan ve insanlar için yara bandı yapımında 

Sargı bezi yapımında ve yara tedavisinde (yara tedavisini %30 

oranında hızlandırmaktadır.) 

Yanık tedavisinde acıyı dindirme ve iyileştirme etkisi 

Kanı pıhtılaştırıcı madde 

Hidrojel yapımı 

Antikoagülant ve antitrombojenik materyaller (sülfatlanmıs-kitin 

türevleri olarak) 

Hemostatik madde 

Kontakt lens yapımı 

 

Son zamanlarda tüketicilerin, kimyasal koruyucular içermeyen gıdalara yönelmesi ve 

kitin, kitosan ve türevleri gibi doğal polimerlerin Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus, Escherichia coli, Proteus vulgaris gibi bakteriler, Saccharomyces cerevisiae ve 

Rhodotorula glutensis gibi mayalar ve Zygomycetes dışındaki küfler gibi değişik 

gruplardaki mikroorganizmalara karşı gösterdiği antimikrobiyel aktivite, bu polimerlere 
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olan ilgiyi artırmıştır (Koç ve Özkan 2011). Kitosanın en yüksek antimikrobiyel etkiyi 

mayalar üzerinde gösterdiği, gram negatif bakterilere ise gram pozitif bakterilerden 

daha etkili olduğu bilinmektedir (Coma 2008). Çoğu küf türünün %1’in altındaki 

kitosan konsantrasyonuna duyarlı oldukları, buna karşılık Aspergillus flavus gibi 

türlerin ise %1'in üstünde konsantrasyonlarda bile kitosana karşı dirençli oldukları rapor 

edilmiştir (Bostan vd. 2007).   

 

Kitin, kitosan ve türevlerinin antimikrobiyel aktivitelerinin mekanizması tam olarak 

bilinmemekle birlikte bu konuyla ilgili bazı teoriler öne sürülmektedir; 

  

 Kitosandaki pozitif yüklü amino (–NH3
+
) grupları bakterinin hücre membranı 

üzerindeki negatif yüklü karboksilat (–COO
–
) gruplarını bağlayarak hücre 

membranının bariyer özelliğinin bozmakta ve protein yapısındaki bazı hücre içi 

(intraselüler) ögelerin sızmasına öncülük etmektedir,  

 Kitosanın seçici davranıp iz metalleri bağlayarak çelat oluşturmakta böylece 

mikrobiyel gelişmeyi inhibe etmektedir, 

 Kitosan, bulunduğu ortamda su bağlayıcı ve enzim inhibitörü olarak görev 

yapmakta, böylece mikrobiyel gelişmeyi engellemektedir. 

 Mikroorganizmanın DNA’sına bağlanan kitosan, mRNA ve ve protein sentezi 

inhibisyonuna neden olmaktadır (Aranaz vd. 2009, Koç ve Özkan 2011).  

 

Yüksek molekül ağırlığına sahip kitosan hücre membranını etkileyerek antimikrobiyel 

etki gösterirken düşük molekül ağırlığına sahip kitosan fungal hücre içerisine girmekte, 

mRNA ve protein sentezini inhibe etmektedir (Guo vd. 2008, Helander 2001). 

Kitosanın antimikrobiyel aktivitesi kullanılan kitosanın çeşidine (deasetilasyon derecesi, 

moleküler ağırlık), ortamın pH’ı, sıcaklık, viskozite, tuz konsanstrasyonu, iyonik kuvvet 

ve bazı gıda bileşenlerinin varlığı gibi faktörlere bağlıdır (Devlieghere vd. 2004, Aranaz 

vd. 2009, Duran 2013). 

 

Kitin ve kitosan arasındaki temel farklılık, yapılarındaki asetil içeriğinden 

kaynaklanmaktadır. “Deasetilasyon Derecesi (DD)” kitinin yapısında bulunan 
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aminoasetil gruplarından asetil grubunun uzaklaştırılma derecesi olup, geride sadece 

amin grubunun kalmasını ifade etmektedir. Kitosanın, çözünme kabiliyeti başta olmak 

üzere diğer birçok özelliği deasetilasyon derecesinden etkilenmektedir. Kitinin belli 

%60 ve üzerinde gerçekleştirilen deasetilasyonu sonucunda “kitosan” elde edilmektedir. 

Deasetilasyon derecesi, deniz kabuklularının cinsine ve üretim yöntemine göre %56-99 

arasında değişebilmektedir. Kitosanın antimikrobiyel aktivitesi, DD ile doğrudan 

bağlantılıdır. DD arttıkça, kitosan üzerindeki amin gruplarının sayısı artmakta, böylece 

kitosan asidik koşullarda daha fazla sayıda protonlanmış amin grubu ve negatif yüklü 

mikroorganizma hücre duvarı ile reaksiyona girebilmektedir (Demir ve Seventekin 

2009). 

 

Kitosanın doğal ve sentetik polimerlere uygulamasında önemli olan diğer bir faktör de 

molekül ağırlığıdır. Kitosanın molekül ağırlığı, elde edildiği kaynağa ve özellikle 

deasetilasyon koşullarına (sıcaklık, zaman ve NaOH konsantrasyonu) bağlı olarak 

farklılık göstermektedir. Ortamda bulunan çözünmüş oksijen, kitosanın parçalanmasına 

neden olmakta ve molekül ağırlığını düşürmektedir. Ortam sıcaklığının çok yüksek 

değerlere ulaşması da kitosanın molekül ağırlığını etkilemektedir. Örneğin 280
o
C ve 

üzerindeki sıcaklıklarda kitosanın parçalanmaya başlamasıyla polimer zinciri kopmakta 

ve böylece molekül ağırlığı düşmektedir (Demir ve Seventekin 2009). 

 

Kitosanın molekül ağırlığı 50-200 kDa olduğunda inhibisyon etki göstermektedir (Li 

vd. 2008). Badawy ve Rabea (2009) gerçekleştirdikleri in vitro deneylerde molekül 

ağırlığı azaldıkça antifungal aktivitenin arttığını saptamıştır. Gerasimenko vd. (2004), 5-

27 kDa molekül ağırlığına sahip kitosanın Candida krusei üzerinde maksimum inhibitör 

etki gösterdiğini bildirmiştir. Ayrıca düşük molekül ağırlığında kitosanın E.coli 

üzerinde yüksek inhibisyon etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde Zheng ve 

Zhu (2003), düşük molekül ağırlığının antimikrobiyel aktiviteyi artırıcı etkisinin 

mikrobiyel hücre içerisine kolaylıkla girerek metabolik faaliyetleri engellemesinden 

kaynaklandığını bildirmiştir. Yüksek molekül ağırlığına sahip kitosanın antimikrobiyel 

etkisi ise yüzeyde oluşan film tabakasına bağlı olarak besin absorpsiyonunu 

engellemesinden kaynaklanmaktadır. Düşük molekül ağırlığına ve deasetilasyon 
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derecesine sahip fraksiyonların antimikrobiyel aktivitesi ise çok düşük seviyededir veya 

antimikrobiyel aktivite göstermezler (Aider 2010).  

Molekül ağırlığının belirlenmesinde jel permetasyon kromotografisi, ışık spektroskopisi 

ve viskozimetrik yöntemler gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır (Demir ve 

Seventekin 2009). 

 

Kitosan, katyonik bir polisakkarit olması nedeniyle mikroorganizma hücre membranı ile 

elektrostatik interaksiyona girerek membranın bariyer özelliğine zarar vermekte ve 

protein yapılı bazı intraselüler maddelerin hücre dışına sızmasına neden olmaktadır. 

Düşük pH’da çözünürlüğü daha yüksek olan kitosanın daha yüksek antimikrobiyel 

aktivite gösterdiği bilinmektedir. Bu durumda pH düştükçe antimikrobiyel aktivite 

artmaktadır (Aider 2010). Tsai ve Su (1999) tarafından yapılan incelemelerde, en büyük 

antimikrobiyel aktivitenin pH 5 civarında gözlendiği ifade edilmektedir. pH 9’da ise 

kitosan hemen hemen hiç antimikrobiyel aktivite göstermemektedir (Demir ve 

Seventekin 2009). 

 

Antimikrobiyel aktiviteye etki eden faktörlerden biri de sıcaklıktır. Kitosanın 37
o
C’de 

antimikrobiyel aktivitesi düşük sıcaklıklara göre oldukça yüksektir. Bu durum kitosan 

çözeltisinin viskozitesinin sıcaklık artışına bağlı olarak azalması ile ilişkilidir (Aider 

2010). 

 

Yapılan bazı araştırmalarda kitosanın antimikrobiyel aktivitesinin metallerden 

etkilendiği görülmüştür. Farklı oranlarda çinko (Zn) içeren 5 farklı kitosan-Zn karışımı 

hazırlanmış, patojen bakterilere ve funguslara karşı etkisi değerlendirilmiştir. Kitosanın 

tek başına gösterdiği antimikrobiyel etki ile kıyaslandığında çinko içeren kompleksin 

bakterilerde 2-8, funguslarda ise 4-16 kat daha etkili olduğu görülmüştür. Ayrıca 

kitosan-Zn kompleksinin antibakteriyel özelliğinin antifungal özelliğinden daha iyi 

olduğu belirtilmektedir (Aider 2010). 
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Küf inhibitörü olarak kitosanın etkisi daha çok meyvelerde çalışılmıştır. Chien ve Chou 

(2006), küf gelişimini önlemede iki farklı molekül ağırlığında (MA=92.1 ve MA=357.3 

kDa) ve farklı konsantrasyonlarda kitosan çözeltilerine daldırılan portakallarda 

konsantrasyon arttıkça (%0.05’den %0.2’ye), Penicillium digitatum, P. İtalicum, 

Botrydiplodia lecanidion ve Botrytis cinerea test organizmalarının gelişimini %25-90.5 

oranlarında engellediğini belirlemiştir. Ayrıca, kitosan kaplı meyvelerde ağırlık kaybı 

daha az olmuş ve ürün diriliği korunmuştur. Düşük molekül ağırlığındaki kitosan 

çözeltileri küf inhibisyonunu daha fazla engellemiştir. Park vd. (2005) kitosanın küfler 

(Cladosporium sp. ve Rhizopus sp.) üzerine etkisini hem çileklerde hem de in vitro 

olarak araştırmıştır. Yapılan çalışmada kitosan (%2) ile kaplamanın küf üremesini 

kontrol altında tuttuğunu ve bu nedenle meyvelerin raf ömrünü arttırmak için 

kullanılabileceğini; kitosan ile potasyum sorbat (%0.3) beraber kullanıldığında in vitro 

testlerde kombine bir inhibisyon aktivitesi görülmesine rağmen taze çileklerde böyle bir 

etkinin görülmediğini; kitosan uygulamasının sadece küf üremesini değil depolama 

sırasında aerob mezofil toplam bakteri ve koliform sayısını da azalttığını bildirmiştir. 

 

Kitosanın antifungal etkisinin, jujube meyvesinde gelişen Penicillium expansum 

üzerinde araştırıldığı bir çalışmada 10, 15 ve 20 mg/ml kitosan konsantrasyonlarının  

etkili olduğu, daha düşük konsantrasyonların ise antifungal etkisinin daha düşük 

seviyede olduğu belirtilmiştir (Wang vd. 2014). Benhamou vd. (1992), domates 

bitkisinde köklere zarar veren bir patojen olan Fusarium oxysporum’un 0.5-2 mg/mL 

arasında değişen kitosan konsantrasyonlarında inaktive olduğunu bildirmiştir. Zhang ve 

Tan (2003), kitosan ve oligo kitosanın bir çok küf türünü inhibe ettiğini belirlemiştir. 

Abdel-Kader vd. (2011), greyfurtta yeşil küflenme, mavi küflenme ve ekşi çürümenin 

hasat sonrası en önemli bozulma nedenleri olduğunu bildirmiştir. Araştırıcılar 

greyfurtların kitosan-karnauba vaksı ile formüle edilen kaplamalara, sorbik asit, benzoik 

asit, potasyum sorbat ve sodyum benzoat ilave ederek uygulandığında küf gelişimini 

başarı ile önlediğini bildirmiştir. Romanazzi vd. (2002), Botrytis cinerea ile inoküle 

edilmiş üzümleri %0.1, 0.5 ve 1’lik konsantrasyonlarda kitosan çözeltileri ile muamele 

etmiş, %1’lik konsantrasyona sahip kitosan çözeltisinin inhibisyon etkisinin daha 

yüksek olduğunu, ayrıca tüm konsantrasyonların kontrol örneklerine kıyasla yüksek 

inhibitör etki gösterdiğini bildirmiştir. Dotto vd. (2015) papaya meyvelerinin yüzeyine 
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150 kDa ve 300 kDa molekül ağırlığına sahip kitosan çözeltileri uygulamış, 10 günlük 

depolama sonunda maya ve küf sayısını kontrol örneklerine kıyasla 2 kat daha düşük 

bulmuştur.  

 

Terzi vd. (2013), kitosan ve laktik asit ile muamele edilen ve 4
o
C’de depolanan 

midyelerde mikrobiyel sayının muamelesiz kontrol örneklerle kıyaslandığında önemli 

düzeyde azaldığını ve raf ömrünün laktik asit ve kitosan ile muamele edilen örneklerde 

6-7 güne uzadığını bildirmiştir. 

 

Ülkemizde, kitosan ile muamele edilen sosislerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemeye 

yönelik gerçekleştirilen bir çalışmada sosisler farklı konsantrasyonlarda kitosan 

çözeltilerine daldırılmış ve 4
o
C’de 60 gün süreyle depolanmış; maya-küf inhibisyonu 

için %0.5 ve %1 gibi yüksek konsantrasyonların etkili olduğu görülmüştür (Bostan ve 

Mahan 2011). 

 

Krkić vd. (2013), kuru fermente sosislerde kitosan ve kimyon ile kaplamanın lipid 

oksidasyonu üzerindeki etkisini araştırmıştır. 5 aylık depolama sonunda doymamış ve 

çoklu doymamış yağ asidi miktarında önemli düzeyde artış olduğunu (P<0.05), 2 ay 

sonunda ise incelenen sosisler arasında duyusal özellik bakımından farklılık 

görülmediğini bildirmiştir. Ancak 5 aylık depolama süresinin sonunda kitosan-kimyon 

kaplanmış sosislerin lipid oksidasyonundan daha az etkilendiğini ve daha iyi duyusal 

özelliklere sahip olduğunu belirmiştir. 

 

Uçucu yağlarla zenginleştirilmiş kitosan filmlerin antimikrobiyel özelliklerini 

belirlemeye yönelik yapılan bir araştırmada anason, fesleğen, kişniş ve kekik uçucu 

yağları kitosanla birlikte film şeklinde uygulanmıştır. kitosan ve kitosan-uçucu yağ 

filmlerinin Listeria monocytogenes ve Escherichia coli O157:H7 üzerindeki inhibisyon 

etkisi bologna dilimleri üzerinde ve in vitro olarak araştırılmıştır. Kekiğin diğer uçucu 

yağlarla kıyaslandığında daha fazla inhibisyon etki sağladığı görülmüştür. Kitosan tek 

başına uygulandığında L. monocytogenes üzerinde 2 log’luk azalma sağlarken, kekik ile 
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kombinasyonu 3.6-4 log ve E.coli üzerinde 3 log düzeyinde azalma sağlamıştır 

(Zivanovic vd. 2005). 

Sucuklarda kılıf yüzeyinde küflenme problemi gözönüne alındığında ülkemizde bu 

konuda çoz az çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada, kitosan bileşiğinin antifungal 

etkisi ve farklı molekül ağırlığındaki kitosanların antimikrobiyel etkilerinin değişiklik 

göstermesi dikkate alınarak, iki farklı molekül ağırlığındaki kitosan çözeltilerine 

daldırmanın sucuklarda yüzey küf gelişimini önlemedeki, sucuktaki doğal mikrofloraya 

ve duyusal özelliklere etkisi üretim ve 3 ay depolama süresince araştırılmıştır.  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

3.1.1 Et ve yağ materyali 

 

Sucuk üretiminde 3 yaşın üstünde Montofon ırkı sığır karkasın boyun, döş ve but 

bölgesinden çıkarılan yaklaşık %5-6 yağ içeriğine sahip etler kullanılmıştır. Hayvansal 

yağ olarak, yine aynı hayvanın böbrek ve gömlek yağları kullanılmıştır.  

 

3.1.2 Baharat, diğer katkı maddeleri, starter kültür ve kılıf materyali 

 

Üretimde, Ankara piyasasından temin edilen iyi kalitede karabiber, acı kırmızı biber, 

tatlı kırmızı biber, kimyon, yenibahar, sarımsak ve tuz kullanılmıştır. Karbonhidrat 

kaynağı olarak gıda tipi laktoz ve kürleme maddesi olarak analitik saflıkta sodyum nitrit 

(Sigma, Steinheim, Almanya) kullanılmıştır. Starter kültür olarak Pediococcus 

pentosaceus ve Staphylococcus carnosus spp. karışımı (CHR. Hansen BFL-T03) 

kullanılmıştır. Kılıf materyali olarak 38 mm çapında (kalibre) düz formda kolajen kılıf 

kullanılmıştır. 

 

3.1.3 Kitosan 

 

Sucuklarda yüzey küf inhibitörü olarak, karides kabuklarından elde edilen düşük düzey 

molekül ağırlığında (MA: ~50-190 kDA, deasetilasyon derecesi: %75-85, viskozitesi: 

0.02-0.3 Pas, %1 asetik asitte hazırlanmış %1’lik konsantrasyon için, 25°C, Brookfield 

viskozimetre) ve orta düzey molekül ağırlığında (MA: ~190-310 kDa, deasetilasyon 

derecesi: %75-85, viskozitesi: 0.2-0.8 Pas, %1 asetik asitte hazırlanmış %1’lik 

konsantrasyon için, 25°C ’de, Brookfield viskozimetre) kitosanlar kullanılmıştır 

(Sigma- Aldrich, Co., St. Luis, MO, USA).  
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3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Daldırma çözeltilerinin hazırlanması 

 

Sucuklarda yüzey küf gelişimini önlemede %1’lik asetik asit içerisinde farklı molekül 

ağırlıklarında %1’lik konsantrasyonda kitosan çözeltileri hazırlanmıştır. Bu kitosan 

çözeltilerinin etkinliğini ortaya koymak için de, standart antifungal madde olarak 

kullanılan %20 potasyum sorbat çözeltisi hazırlanmıştır. %1 asetik asit çözeltisi 

hazırlamak için 1 gram asetik asit 99 g destile su ile karıştırılmıştır. %20 (w/w) PS 

çözeltisi hazırlamak için 20 g PS (gıda ölçeğinde katkı maddesi, E202) tartılmış ve 80 g 

destile su içerisinde çözündürülmüştür. %1 düşük molekül ağırlıklı kitosan çözeltisi 

(DKS) hazırlamak için 1 g kitosan, 98 g destile su ile yaklaşık 10 dak karıştırılmış ve 

üzerine 1 g glasiel asetik asit ilave edilerek, yaklaşık 12 h manyetik karıştırıcıda 

karıştırılmıştır. %1 orta molekül ağırlıklı kitosan çözeltisi (OKS) de aynı şekilde 

hazırlanmıştır. Kitosan çözeltileri, safsızlık unsurlarını uzaklaştırmak için 8 kat tülbent 

bezden filtre edilmiştir.  

 

3.2.2 Sucuk üretimi  

 

Sucuk üretimi, Et ve Süt Kurumu Sincan Kombinasında (Ankara) çizelge 3.1’de verilen 

formülasyon kullanılarak ve şekil 3.1’de belirtilen işlemlerle gerçekleştirilmiştir. Et ve 

yağ, 3 mm aynadan kıyma çekilerek (Seydelmann AU-200B, Almanya), hesaplanmış 

miktardaki baharat ve diğer ingredyenlerle homojen bir şekilde karıştırılmıştır 

(Seydelmann P 1500, Almanya). Kılıflara dolum ve bağlama işlemi otomatik dolum 

makinasında (Vemag HP20E, Almanya) yapıldıktan sonra, sucuklar; 22
o
C’de ve %95 

bağıl nem (BN)’de 1 gün, 22
o
C’de %91 BN’de 1 gün, 20

o
C’de ve %90 BN’de 1 gün ve 

toplamda 3 gün fermentasyona maruz bırakıldıktan sonra kitosan çözeltilerinin 

sucuklarda yüzey küf inhibisyonuna etkisini belirlemek üzere hazırlanan çözeltilere 60 s 

süre ile daldırılmak üzere beş gruba ayrılmıştır. Gruplardan biri herhangi bir çözeltiye 

daldırılmadan ayrılmıştır (kontrol, K). İkinci grup sucuklar; %1’lik asetik asit 

çözeltisine (AA), üçüncü grup sucuklar; %20’lik potasyum sorbat çözeltisine (PS), 
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dördüncü grup sucuklar düşük molekül ağırlığında kitosandan hazırlanan %1’lik 

çözeltiye (DKS) ve beşinci grup sucuklar orta düzey molekül ağırlığında kitosandan 

hazırlanan %1’lik çözeltiye (OKS) daldırılmışlardır. Üç gün süren fermentasyon 

işleminden hemen sonra yapılan daldırma işleminin ardından, sucukların kurutulması 

işlemine devam edilmiş ve sucuklar 20
o
C’de ve %85 BN’de 3 gün, 18

o
C’de ve %80 

BN’de 4 gün, 18
o
C’de ve %75 BN’de 1 gün, 5

o
C’de ve %75 BN’de 1 gün 

fermentasyona ve kurumaya bırakılmıştır.  Sucuk üretimi, küf gelişimini gözleyebilmek 

için 12 gün devam ettirilmiş ve süre sonunda sucuklar 4
o
C’de 90 gün oksijenli ortamda 

depolanmıştır. 

 

Çizelge 3.1 Sucuk formülasyonu* 

 

İngredyen    % 

Tuz    2.0 

Sarımsak    2.0 

Tatlı kırmızıbiber    2.0 

Acı kırmızıbiber    0.8 

Karabiber    0.5 

Kimyon    1.0 

Laktoz    0.3 

Sodyum nitrit (E 250)    0.010 

Starter kültür    0.025 

* 100 kg kıyma  et ve yağ karışımına (74 kara et/ 26 hayvansal yağ) ilave edilen maddeler. 

 

3.2.3 Kimyasal bileşim analizleri 

 

Nem miktarı, Soxhlet ekstraksiyon yöntemine göre yağ miktarı, Kjeldahl yöntemine 

göre protein miktarı (% azot miktarı 6.25 faktörü ile çarpılarak % protein miktarı 

belirlenerek) ve kül miktarı AOAC’de verilen yöntemlere göre belirlenmiştir 

(Anonymous 2000). 
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Et Yağ 

4
o
C’de 90 gün depolama 

Kıyma çekme 

(3 mm ayna) 

Karıştırma 

Baharat, tuz, şeker, sarımsak, starter kültür, 

nitrit ilavesi 

Dolum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Şekil 3.1 Sucuk üretim şeması 

  

GELENEKSEL YÖNTEMLE SUCUK ÜRETİMİ 

Fermentasyon (3 gün) 

 22
o
C’de ve %95 bağıl nem (BN)’de 

1 gün, 

 22
o
C’de %91 BN’de 1 gün,  

 20
o
C’de ve %90 BN’de 1 gün 

(fermantasyon sonu, gruplara 

ayırma ve çözeltilere daldırma),  

Kurutma (9 gün) 

 20
o
C’de ve %85 BN’de 3 gün,  

 18
o
C’de ve %80 BN’de 4 gün,  

 18
o
C’de ve %65 BN’de 1 gün,  

 5
o
C’de ve % 65 BN’de 1 gün  
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3.2.4 Ağırlık kaybı  

 

Sucuklarda olgunlaşma süresince gerçekleşen ağırlık kaybı, aşağıdaki formüle göre “% 

ağırlık kaybı” olarak hesaplanmıştır. Bu amaçla üretimin başından depolamanın sonuna 

kadar herbir gruptan iki adet kangal tartılmıştır. 

 

 % Ağırlık kaybı = Başlangıç ağırlığı- kuruma sonrası ağırlık  x 100 

                                                      Başlangıç ağırlığı 

 

3.2.5 Su aktivitesi (aw) analizi 

 

Su aktivitesi ölçümü için, homojen hale getirilen örnekler cihaza ait plastik kaplara 

yerleştirilmiştir. Okuma öncesi örneklerin sıcaklıkları 25
o
C’ye getirilmiş ve bu 

sıcaklıkta okuma yapılmıştır. Örneklerin aw değerleri, su aktivitesi cihazı (AquaLab 3 

Te, Decagon Devices, WA, A.B.D.) su aktivitesi cihazı kullanılarak saptanmıştır. Cihaz, 

üretici firmanın standartlarına göre kalibre edildikten sonra, örneklerde ardışık yapılan 3 

okumanın aritmetik ortalaması alınarak “aw değerleri” hesaplanmıştır.  

 

3.2.6 pH analizi 

 

10 g kıyılmış örnek üzerine 100 ml destile su ilave edilerek manyetik karıştırıcıda 

homojenize edilmiştir. Örneğin pH değeri, uygun tamponlarla (pH 4 ve pH 7 tampon) 

standardize edilmiş pH metre ile belirlenmiştir. 

 

3.2.7 Mikrobiyolojik analizler 

 

Mikrobiyolojik analizler için kolajen kılıf materyali steril bıçak ve pens kullanılarak 

dikkatlice uzaklaştırılmıştır. Sucuk örneğinden aseptik koşullarda 10 g tartılarak steril 
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poşetlere alınmış ve üzerine 90 ml steril peptonlu su (Maximum Recovery Diluent, 

Merck) ilave edilerek 2.5 dak homojenize (Seward Stomacher 400 Circulator, İngiltere) 

edilmiştir. Bunu takiben hazırlanan homojenattan dilüsyonlar hazırlanarak, 

mikrobiyolojik ekimlerde kullanılmıştır. Sucuk örneklerinde mikrobiyolojik analiz 

sonuçları “log kob/g” olarak verilmiştir.  

 

3.2.8  Toplam aerob mezofil bakteri sayımı 

 

Toplam aerob mezofil bakteri (TAMB) sayımı için, uygun dilüsyonlardan steril petri 

kutularına ekim yapılmış ve besiyeri dökme yöntemiyle eklenmiştir. Besiyeri olarak 

Plate Count Agar (PCA) (Merck) kullanılmış olup, petriler 28ºC’de 48 h süreyle inkübe 

edilmiştir. İnkübasyon sonrası besiyerinde gelişen tüm koloniler sayılmıştır. 

 

3.2.9 Laktik asit bakteri sayımı 

 

Laktik asit bakteri (LAB) sayımı için, uygun dilüsyonlardan petrilere ekim yapılmış ve 

Man Rogosa Sharpe (MRS) (Merck) Agar besiyeri çift kat dökülmüş ve petriler 28ºC’de 

48 h inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonrası yuvarlak ve mekik şeklindeki bütün 

koloniler sayılmıştır. 

 

3.2.10 Enterobacteriaceae bakteri sayımı 

 

Enterobacteriaceae sayımı için, petrilere gerekli dilüsyonlardan ekim yapılmış ve 

besiyeri dökme yöntemiyle eklenmiştir. Besiyeri olarak Violet Red Bile Dextrose Agar 

(VRBDA) (Merck) kullanılmıştır. Petriler 35ºC’de 24 h inkübe edilmiş ve gelişen tipik 

mor koloniler sayılmıştır. 
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3.2.11 Maya-küf sayımı  

 

Maya-küf sayımı için, gerekli dilüsyonlardan önceden besiyeri dökülmüş petrilere 

yayma yöntemiyle ekim yapılmıştır. Maya-küf sayımında Rose Bengal 

Chloramphenicol (RBC) Agar (Merck) besiyeri kullanılmıştır. Ekim yapılan petriler 

28ºC’de 5 gün inkübe edilmiş ve gelişen tipik beyaz kolonilerle birlikte yeşil, sarı, 

beyaz renklerde görülen küfler de sayılmıştır. 

 

3.2.12 Kılıfta maya-küf sayımı 

 

Sucuklarda yüzey küf gelişimini izlemek için, kılıf yüzeyinden yaklaşık 5x7 cm
2
 kesit 

alınarak ve kılıf aseptik koşullarda soyularak steril poşete alınmış ve 100 ml steril 

peptonlu su eklenerek 2.5 dak homojenize edilmiştir. Bu karışımdan uygun seyreltiler 

yapılarak Rose Bengal Chloramphenicol (RBC) Agar besiyerine yayma yöntemiyle 

ekim yapılmıştır. Petriler 28
o
C’de 5 inkübasyondan sonra gelişen tipik beyaz kolonilerle 

birlikte yeşil, sarı, beyaz renklerde görülen küfler sayılmıştır.  Sonuçlar kılıf yüzey 

alanının cm
2
’sinde  log10/kob

 
olarak verilmiştir. Kılıfta alan ölçümü elektronik 

planimetre (Koizumi, KP-90 model, Japonya) kullanılarak yapılmıştır. 

 

3.2.13 Duyusal değerlendirme 

 

Duyusal analizin amacı, yüzey küf gelişimini önlemede kullanılan kitosanın sucukların 

duyusal özelliklerini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Bu amaçla 12 gün üretim ve 

3 ay 4
o
C’de depolama sonunda çiğ ve pişmiş örneklerde renk, koku, tat, tekstür ve genel 

beğeni yönlerinden duyusal değerlendirme yapılmıştır. Duyusal değerlendirmede 7 

puanlık hedonik ölçek (1: çok kötü; 7: çok iyi) kullanılmıştır (Martín-Sánchez vd. 

2011). Sucuklar, 4 mm kalınlığında kesilmiş ve çiğ değerlendirme için ağzı kapalı 

kaplarda panelistlere sunulmuştur. Pişmiş değerlendirme için, sucuk dilimleri 2 dak bir 

taraf 1 dak diğer taraf olmak üzere bir ızgarada (SM606 Model, Kenwood, Çin) 

kızartılmış ve ılık olarak, kapalı kaplarda panelistlere sunulmuştur. Değerlendirme, 

havalandırılmış odada ve beyaz floresan ışık altında yapılmıştır.  
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3.2.14 İstatistik analiz 

 

Üretim ve depolama süresince daldırma çözeltileri uygulanan sucuklarda aw, pH, 

mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerde meydana gelen değişmeler tekrarlanan ölçüm 

düzeninde tesadüf bloklarında faktöriyel deneme düzeninde Varyans Analiz Tekniği 

(ANOVA) uygulanarak değerlendirilmiştir. Sonuçlara ait farklılık Duncan Çoklu 

Karşılaştırma Testi ile belirlenmiştir. Analizlerde SPSS 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, 

A.B.D) ve MSTAT istatistik paket programları kullanılmıştır. Çalışma iki tekerrür ve 

analizler her tekerrürde iki paralel yapılmıştır.   
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

 

Farklı molekül ağırlığında kitosan çözeltilerine daldırmanın sucuğun aw, pH ve 

mikrobiyolojik kalite özelliklerine etkisi, 12 gün devam ettirilen üretim ve 3 ay 

depolama sırasında incelenmiş ve üretim ve depolama sırasındaki değişmeler ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Duyusal özellikler üretimin sonunda ve aylık depolama 

periyotlarında değerlendirilmiştir. 

 

4.1 Sucuk bileşimi 

 

Geleneksel yöntemle üretilmiş sucuklarda üretimin başında (0. gün) ve sonunda (12. 

gün), ve depolama sonunda (102. gün) belirlenen % nem, yağ, protein ve kül miktarları 

çizelge 4.1 ’de verilmiştir. Sucukların nem miktarları üretim başlangıcında %53.80 ile 

%54.29 arasında değişirken, kurumaya bağlı olarak 12. günde K, AA ve PS örneklerde 

ortalama %26.57, DKS ve OKS örneklerinde ise sırasıyla %29.93 ve %31.11 olmuştur. 

Düşük ve yüksek molekül ağırlığında kitosan çözeltilerine daldırma, sucuklarda nem 

kaybını belirli bir düzeyde önlemiştir. 3 ay depolama sonunda kuruma daha da artmış ve 

nem miktarı K, AA, PS, DKS ve OKS örneklerinde sırasıyla %19.88, %20.26, %19.77, 

%22.22 ve %24.00 düzeylerine düşmüştür. Sucuklarda yağ, protein ve kül miktarları 0. 

günde sırasıyla ortalama %25.41, %16.88 ve %2.73 iken kuruma ile birlikte artmış ve 

üretimin sonunda yağ miktarı %36.11-38.04 arasında, protein miktarı %28.91-30.61 

arasında ve kül miktarı %4.31-5.08 arasında değişmiştir. Depolama sonunda ise yağ, 

protein ve kül miktarlarında bir miktar artış gözlenmiştir. DKS ve OKS çözeltilerine 

daldırılan sucuklarda daha az nem kaybı olması nedeniyle K, AA ve PS sucuklarından 

daha düşük yağ ve protein miktarları saptanmıştır. Yüksek molekül ağırlıklı kitosan 

daha viskoz yapısı nedeniyle sucuk yüzeyine daha fazla adsorbe olmuş ve daha az nem 

kaybına neden olmuştur. 
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Çizelge 4.1 Sucuklarda üretimin başında, bitmiş üründe ve depolama sonunda 

belirlenen nem, yağ, protein ve kül miktarları (%)* 

 

Uygulama Nem Yağ Protein Kül 

 0. gün 

K 53.80±0.13
a
 25.33±0.04 17.93±0.25 2.56±0.03 

AA 53.92±0.19
a
 25.35±0.29 16.24±0.60 2.77±0.06 

PS 53.90±0.85
a
 25.09±0.18 17.07±0.12 2.73±0.05 

DKS 53.88±0.37
a
 26.28±0.87 16.11±0.21 2.70±0.03 

OKS 54.29±0.58
a
 25.00±0.85 17.04±0.12 2.91±0.01 

 

12. gün 

K 26.77±0.19
c
 37.02±0.39 28.91±0.30 4.45±0.31 

AA 26.03±1.03
c
 38.04±1.39 29.81±0.61 4.40±0.20 

PS 26.90±0.87
c
 36.28±0.51 30.61±0.78 5.08±0.13 

DKS 29.93±0.40
a
 37.09±0.28 29.81±0.20 4.31±0.30 

OKS 31.11±0.17
a
 36.11±0.82 29.17±0.33 4.96±0.21 

 

102. gün 

K 19.88±1.17
c
 42.79±1.10 31.90±0.21 4.74±0.33 

AA 20.26±0.42
c
 41.63±1.02 31.53±1.95 5.24±0.39 

PS 19.77±0.36
c
 40.30±1.70 33.22±0.29 5.38±0.36 

DKS 22.22±1.02
b
 39.85±1.45 32.44±0.19 5.52±0.25 

OKS 24.00±0.42
a
 39.39±0.92 31.88±0.11 5.71±0.15 

*Ortalama±standart sapma. 

a- c: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

4.2 Ağırlık kaybı 

 

Sucuklarda üretim sırasında meydana gelen ağırlık kayıpları 0., 5., 9. ve 12. günlerde, 

her seferinde aynı sucuk örneklerinde yapılan tartımlarla belirlenmiş ve sonuçlar “% 

ağırlık kaybı” olarak çizelge 4.2’de verilmiştir. Üretimin 5. gününde en fazla ağırlık 

kaybı %7.19 ile K örneklerde, en az ağırlık kaybı ise %5.85 ile %1 yüksek molekül 

ağırlıklı kitosan çözeltisi ile muamele edilen örneklerde belirlenmiştir. Kurumaya bağlı 

olarak ağırlık kaybı da giderek artmış ve son üründe (12. gün) K, AA, PS, DKS ve OKS 

örneklerinde sırasıyla  %21.79,  %22.13, %21.07, %18.95 ve %19.49 olarak 

hesaplanmıştır. Potasyum sorbat ve AA çözeltilerine daldırılan sucuklarda, ağırlık 

kayıpları birbirine yakın düzeylerde olurken, %1 DKS ve %1 OKS çözeltilerine 

daldırma ağırlık kaybını azaltmıştır. Farklı molekül ağırlıklarındaki kitosan çözeltileri 
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ağırlık kaybını benzer düzeylerde etkilemiştir. Bu sonuçlar, her iki kitosanın da sahip 

oldukları yüksek molekül ağırlıkları ve viskoziteleri nedeniyle sucuk kılıf yüzeyine 

daha fazla adsorbe olduğunu ve nem kaybını azalttığını göstermektedir. Diğer yandan, 

PS ve AA çözeltilerinin su kaybını engelleme etkileri yoktur ve nitekim bu çözeltilerle 

muamele edilen örneklerde daha fazla ağırlık kaybı meydana gelmiştir (Çizelge 4.2). 

 

Çizelge 4.2  Sucuklarda üretim sırasında meydana gelen ağırlık kaybı (%) 

 

Uygulama 
Süre (gün) 

0 5 9 12 

K 0 7.19 17.50 21.79 

AA 0 7.35 17.91 22.13 

PS 0 6.21 16.78 21.07 

DKS 0 6.98 14.99 18.95 

OKS 0 5.85 15.12 19.49 

 

4.3 Su Aktivitesi (aw) Değerleri 

 

Geleneksel yöntemle üretilmiş sucukların üretim süresince belirlenen aw değerleri 

çizelge 4.3’te gösterilmiştir. Tüm sucuklarda kurumaya ve pH değerindeki düşüşe bağlı 

olarak su aktivitesi azalmıştır. DKS ve OKS ile muamele edilen sucukların olgunlaşma 

boyunca en yüksek aw değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Başlangıç sucuk 

örneklerinde aw değerleri ortalama 0.971 iken fermentasyon ve kuruma sırasında 

giderek azalmış ve üretimin sonunda (12. gün) K, AA, PS, DKS ve OKS örneklerinde 

sırasıyla 0.888, 0,892, 0.887, 0,896 ve 0.900 olmuştur. Sucukların aw değerinde en fazla 

düşüş 3. günde olmuş ve örneklerde 0.02-0.03 birimlik azalmalar gözlenmiştir (Şekil 

4.1). Üretimin 4. gününde yapılan daldırma işlemi DKS ve OKS çözeltilerine daldırılan 

örneklerde aw artışına neden olmuştur. Uygulamanın, depolama süresinin ve uygulama x 

depolama süresi interaksiyonunun etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi 

sonucu her bir faktörün önemli etkisini göstermiştir (P<0.01). 
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Çizelge 4.3 Sucuklarda üretim sırasında belirlenen aw değeri ve uygulama x süre 

etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 0.971±0.001
Aa

 0.945±0.000
Bd

 0.946±0.001
Bd

 0.939±0.001
Ccd

 0.914±0.001
Dc

 0.888±0.002
Ec

 

AA 0.971±0.000
Aa

 0.948±0.002
Cbc

 0.952±0.001
Bb

 0.940±0.000
Dbc

 0.917±0.001
Eb

 0.892±0.001
Fb

 

PS 0.972±0.000
Aa

 0.951±0.002
Ba

 0.949±0.002
Cc

 0.937±0.000
Dd

 0.916±0.000
Eb

 0.887±0.001
Fc

 

DKS 0.971±0.000
Aa

 0.949±0.000
Cab

 0.955±0.001
Ba

 0.943±0.001
Da

 0.,926±0.001
Ea

 0.896±0.000
Fa

 

OKS 0.971±0.000
Aa

 0.946±0.000
Ccd

 0.954±0.001
Ba

 0.942±0.001
Dab

 0.921±0.001
Ea

 0.900±0.002
Fa

 

*Ortalama±standart sapma. 

A- F: Herbir satırda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

a- d: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

 

Geleneksel yöntemle üretilmiş sucukların depolama süresince belirlenen su aktivitesi 

değerleri çizelge 4.4’te gösterilmiştir. Depolama süresince örneklerin su aktivitesinde 

azalmalar gözlenmiştir. Depolama başlangıcında 0.887-0.900 arasında değişen aw 

değerleri  3. ay sonunda 0.787-0.815 arasında değişmiştir. Tüm gruplar için en düşük su 

aktivitesi 3. ayda görülmüştür. 1 aylık depolama sonunda ölçülen değerler başlangıç 

değerleri ile kıyaslandığında K, AA ve PS gruplarındaki azalmanın daha fazla olduğu 

dikkat çekmiştir. Kitosanlı gruplardan kaynaklanan bu farklılığın nedeni olarak, yüksek 

konsantrasyona sahip kitosan çözeltilerinin kılıf yüzeyinde bir film tabakası oluşturarak 

kurumayı yavaşlattığı düşünülmüştür. 

 

Şekil 4.1’de görüldüğü üzere, depolama süresince tüm gruplarda su aktivitesi azalma 

göstermiştir (P<0.01). Depolama sonunda en düşük su aktivitesi kontrol grubunda 

görülürken (P<0.01), en yüksek DKS ve OKS ile muamele edilmiş sucuklarda 

görülmüştür. Sucuklarda aw değerlerinin çok fazla düşmesinde, açıkta depolamanın 

etkisi rol oynamıştır. Depolama süresinin etkisi her bir dönemde önemli bulunmuştur 

(P<0.01). 
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Çizelge 4.4 Sucuklarda depolama süresince belirlenen aw değeri ve uygulama x süre 

etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (ay)* 

0 1 2 3 

K 0.888±0.000
Ac

 0.801±0.000
Be

 0.794±0.000
Ce

 0.787±0.000
Dd

 

AA 0.892±0.000
Ab

 0.813±0.000
Bc

 0.807±0.000
Cc

 0.801±0.000
Db

 

PS 0.887±0.000
Ac

 0.808±0.000
Bd

 0.801±0.000
Cd

 0.793±0.000
Dc

 

DKS 0.896±0.000
Aa

 0.831±0.000
Ba

 0.820±0.000
Ca

 0.815±0.000
Da

 

OKS 0.900±0.000
Aa

 0.822±0.000
Bb

 0.815±0.000
Cb

 0.810±0.000
Da

 
*Ortalama±standart sapma. 

A- D: Herbir satırda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).  

a- e: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

Sucukların depolama sırasında su aktivitesi değerlerinde görülen değişim, uygulama x 

depolama süresi interaksiyonundan etkilenmiş olup (P<0.01)  bu değişime ait Duncan 

sonuçları çizelge 4.4’te verilmiştir. 0. ayda DKS ve OKS’li gruplar arasındaki farklılık 

önemsiz bulunmuş (P>0.01), depolama süresince DKS grubuna ait aw değerlerinin OKS 

grubundan önemli düzeyde (P>0.01) yüksek olduğu görülmüştür. 1., 2. ve 3. aylarda 

tüm gruplar arasında görülen farklılığın önemli olduğu saptanmıştır (P<0.01). 

 

 

 

Şekil 4.1 Farklı çözeltilere daldırılmış sucukların depolama sırasında aw değerlerindeki 

değişim 
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Çiçek ve Polat (2016), farklı et/yağ oranına sahip sucuklarda su aktivitesi değerlerini 

başlangıçta 0.973-0.978, 14 günlük üretim süresinin sonunda ise 0.913-0.935 olarak 

belirlemiştir. Kaya ve Gökalp (2004), farklı starter kültürlerden yararlanarak ürettikleri 

sucuklarda 12 gün sonunda 0.886-0.890 olarak belirlemiştir. Martín-Sánchez vd. 

(2011), üretimin dördüncü günü 60 s süre ile suya, %20 potasyum sorbat çözeltisine, 

%5 lesitin çözeltisine ve %5 lesitin ve 1 ml oregano uçucu yağı içeren çözeltiye 

daldırılan salchichón İtalyan sosislerinde aw değerlerinin kuruma nedeniyle 0. günde 

0.96’dan 20. günde 0.80-0.82’ye düştüğünü, aw değerlerindeki düşüşte sürenin önemli 

(P<0.05), uygulamaların ise önemsiz (P>.05) etkisi olduğunu bildirmişlerdir. Bu tip 

ürünlerde aw değerindeki düşüşün nedeni su kaybı yani kuruma ve ürünün olgunlaşması 

sırasında meydana gelen mikroyapısal ve kompozisyonel değişimlerdir (Perez-Alvarez 

ve Fernandez-Lopez 2009). Zira fermentasyonla birlikte ortam pH’sı düştükçe 

proteinler izoelektrik noktalarına ulaşmakta ve suyu tutabilme yetenekleri azalmakta ve 

su sarkomerden atılmaktadır. Uzaklaşan su kolayca evapore olarak aw değerinin 

düşmesine neden olmaktadır. Aynı zamanda, fermente ürünlerde enzimatik 

reaksiyonlarla oluşan düşük molekül ağırlığına sahip bileşiklerin parçalanması da aw 

değerinin düşmesinde rol oynamaktadır (Patrignani vd. 2007). 

 

4.4 pH Değerleri   

 

Sucukların üretim süresince pH değerinde meydana gelen değişiklikler çizelge 4.5’te, 

gösterilmiştir. Sucuk hamurunda pH değeri ortalama 5.86±0.02’den fermentasyon 

sonucu 3. günde ortalama 4.85±0.16’ya düşmüştür. Fermentatif starter kültür katılması 

da bu hızlı pH düşüşünde rol oynamaktadır. Zira laktik asit bakterilerinin ortama kısa 

sürede hakim olması ile ortamdaki karbonhidrat kaynağını (laktoz) kullanarak laktik asit 

oluşumu hızlanmaktadır ve bu oluşum hızlı pH düşüşünün başlıca nedenidir (Ordoǹez 

vd. 1999). Farklı çözeltilere daldırmanın, üretim süresinin ve bunların interaksiyonunun 

etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi sonucu, bu fakörlerin hepsinin önemli 

etkisi olduğunu göstermiştir (P<0.01). Sucukların üretimin 4. gününde antifungal 

çözeltilere 60 s süre ile daldırılması da pH’da önemli düşüşe (P<0.01) neden olmuştur. 

AA, DKS ve OKS çözeltilerinin sahip olduğu düşük pH (2.79, 3.78, 3.90), bu örneklere 

ait pH değerlerindeki azalmanın nedenlerinden biri olarak görülmüştür (Şekil 4.2).  
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Çizelge 4.5 Sucuklarda üretim sırasında belirlenen pH değeri ve uygulama x süre 

etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 5.83±0.01
Aa

 4.92±0.13
Bb

 4.87±0.02
Ca

 4.69±0.03
Da

 4.82±0.01
Ca

 4.81±0.04
Ca

 

AA 5.86±0.01
Aa

 4.79±0.04
Ba

 4.68±0.01
Cb

 4.57±0.02
Db

 4.57±0.02
Dc

 4.47±0.02
Eb

 

PS 5.86±0.04
Aa

 4.83±0.04
Bab

 4.68±0.01
Cb

 4.65±0.01
Ca

 4.80±0.03
Dcd

 4.82±0.03
Da

 

DKS 5.88±0.02
Aa

 4.75±0.04
Ba

 4.67±0.01
Cb

 4.70±0.00
BCa

 4.49±0.03
Dd

 4.48±0.01
Db

 

OKS 5.85±0.04
Aa

 4.74±0.04
Ba

 4.59±0.05
Dc

 4.67±0.01
Ca

 4.67±0.01
Cb

 4.59±0.01
Db

 
*Ortalama±standart sapma. 

A- E: Herbir satırda aynı harfi taşıyan ortalamalar  arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).     

a-d: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar  arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

Fermentasyon ve olgunlaştırma aşamalarında starter kültür olarak ortama ilave edilen 

laktik asit bakterileri karbonhidrat kaynağı laktozu parçalayarak laktik aside 

dönüştürmüş ve pH değerinin hızla düşmesini ve sucuğun tipik aromasının 

şekillenmesini sağlamıştır. Üretim süresince en yüksek pH değeri kontrol ve PS’li 

örneklerde belirlenmiştir. PS çözeltisi yüksek pH değerine (9.25) sahiptir ve PS çözeltisi 

ile muamele edilen örnekler üretimin 6. gününden sonra diğer örneklerden 0.1-0.3 birim 

daha yüksek pH değeri göstermiştir. Benzer şekilde Martin-Sánchez vd. (2011), %20 PS 

çözeltisine daldırılan İspanyol fermente sosislerinin diğer örneklerden 0.1 birim daha 

yüksek pH değerine sahip olduklarını bildirmişlerdir. K örneklerin pH değerinde 

üretimin 6. gününden sonra gözlenen yükseliş, proeolitik reaksiyonlar sonucu azotlu 

bileşiklerin miktarında meydana gelen artıştan kaynaklanmıştır (Ordónez vd. 1999, 

Flores ve Toldrá 2011). 
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Şekil 4.2 Farklı çözeltilere daldırılmış sucukların üretim sırasında pH değerlerindeki 

değişim 

 

Sucuklarda olgunlaşma süresince belirlenen pH değerleri ve uygulama x süre 

etkileşimini gösteren Duncan sonuçları çizelge 4.5’te gösterilmiştir (P<0.01). Üretimin 

4. gününde K, AA, PS, DKS ve OKS’li örneklerin pH değerleri sırasıyla 4.87, 4.68, 

4.68, 4.67 ve 4.59 olmuş ve OKS’li örneklerle diğer örnekler arasındaki fark önemli 

bulunmuştur (P<0.01). Sucukların 0. gün pH değerleri arasında farklılık görülmezken 

(P>0.01),  12. günde kontrol grubu ile diğer gruplar arasındaki farklılık önemli (P<0.01) 

bulunmuştur. 

 

Sucukların pH değerine üretim süresinin etkisi ilk altı gün her bir örnekte günler 

arasında önemli olmuş ve düşüş gözlenmiştir. (P<0.01). K ve PS’li örneklerde 6. ve 9. 

gün pH değerleri arasında önemli düzeyde artış (P<0.01), 9. ve 12. günler arasında ise 

önemsiz değişim (P>0.01) gözlenmiştir (Çizelge 4.5). 

 

Sucuklarda depolama süresince belirlenen pH değerleri çizelge 4.6’da verilmiştir. Son 

üründe (0. ay) en yüksek pH değeri K ve PS örneklerinde (4.81±0.04 ve 4.82±0.03), en 

düşük pH değeri DKS grubunda (4.48±0.01) belirlenmiştir. Uygulama x depolama 
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süresi interaksiyonunun pH değerlerindeki değişim üzerinde etkili olduğu (P<0.01) 

görülmüş, buna ait Duncan sonuçları çizelge 4.6’da belirtilmiştir. Depolama 

başlangıcında K ile PS’li örnekler ve AA ile kitosanlı örnekler arasındaki farklar 

önemsiz bulunmuştur (P>0.01). Her bir depolama döneminde gruplar arası fark 

incelendiğinde, K ve PS’li örnekler en yüksek pH değerlerinde ve aralarındaki fark 1. ay 

dışında önemsiz (P>0.01) olmuş, AA, DKS ve OKS’li örnekler ise en düşük pH 

değerleri göstermiş ve aralarındaki fark 3. ayda önemli bulunmamıştır (P>0.01).  

 

Çizelge 4.6 Sucuklarda depolama sırasında belirlenen pH değeri ve uygulama x süre 

etkileşimini gösteren Duncan sonuçları  

 

Uygulama 
Süre (ay)* 

0 1 2 3 

K 4.81±0.04
Aa

 4.50±0.01
Cb

 4.55±0.01
Ba

 4.56±0.01
Ba

 

AA 4.47±0.02
Ac

 4.42±0.00
Bc

 4.41±0.02
Bc

   4.46±0.00
Ab

 

PS 4.82±0.03
Aa

 4.55±0.01
Ba

 4.54±0.01
Ba

 4.56±0.04
Ba

 

DKS 4.48±0.01
Ac

 4.40±0.01
Bc

  4.42±0.01
Bbc

   4.46±0.02
Ab

 

OKS 4.59±0.01
Ab

 4.38±0.01
Cd

 4.45±0.00
Bb

 4.44±0.01
Bb

 
*Ortalama±standart sapma. 

A-C: Herbir satırda aynı harfi taşıyan ortalamalar  arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                               
a, b: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar  arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 
   

Sürenin etkisi incelendiğinde, en fazla düşüş depolamanın 1. ayında gözlenmiş, tüm 

örneklerde 0. ve 1. ay değerleri arasında önemli düşüşler (P<0.01) saptanmıştır (Çizelge 

4.6, Şekil 4.3). PS’li örneklerde 1. aydan sonra pH değişimleri arasındaki fark önemsiz 

(P>0.01) olurken, AA ve DKS’li  örneklerde 2. ve 3. ay arasında önemli düzeyde artış, 

OKS’li örneklerde ise son iki ay arasında önemsiz (P>0.01) değişim gözlenmiştir.  

Depolama süresince en yüksek pH değerlerine sahip örneklerin kontrol ve PS’li 

örnekler olduğu görülmüştür. Flores ve Toldra (2011), depolama sürecinde pH 

değerinde meydana gelen artışın amino asitlerin dekarboksilasyon veya deaminasyonu 

sonucunda oluşan protein olmayan azotlu bileşik konsantrasyonunun artmasından 

kaynaklandığını bildirmiştir. 
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Şekil 4.3 Farklı çözeltilere daldırılmış sucukların depolama sırasında pH değerlerindeki 

değişim 

 

Son ürüne ait pH değerlerinin ülkemizde yapılan diğer çalışmalara kıyasla daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Yalnız kontrol gurubuna ait pH değerlerinin diğer çalışmalarda 

belirlenen sonuçlarla uyum içerisinde olduğu belirlenmiştir. Bu farklılığa sucuklara 

uygulanan daldırma çözeltilerinin asit içerikli olmasının neden olduğu düşünülmektedir.  

 

Stajić vd. (2013), fermente sosislerde (sucuk) son üründe pH değerini 4.80-4.60 olarak 

tespit etmiştir. Pehlivanoğlu vd. (2015), piyasadan temin ettikleri sucuk örneklerinde pH 

değerlerini 4.7-6.0, Erdoğrul ve Ergün (2008), 4.76-5.75 olarak belirlemiştir. Ekici vd. 

(2015), 3.41 pH değerine sahip olan siyah havuç konsantresinin sucuğun kalite 

özelliklerine etkilerini araştırdığı bir çalışmada örneklere ait pH değerlerinin 4.69 ile 

5.49 aralığında olduğunu belirtmiştir. Coşkuner vd. (2010), geleneksel yöntemle 

üretilen sucuklara ait pH değerini soğuk muhafaza başlangıcında 4.63, 90 günlük 

depolama sonunda ise 4.81 olarak belirlemiştir. Kara ve vd. (2012) olgunlaştırma 

işleminin başlangıcında 5.86-5.94 seviyelerinde olan pH değerinin olgunlaşmanın 3. 

gününde 5.02-5.12 değerlerine düştüğünü belirtmiştir. 
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4.5 Toplam Aerob Mezofil Bakteri (TAMB) Sayısı 

 

Toplam aerob mezofil bakteri (TAMB)  sayısında meydana gelen değişime ait değerler 

çizelge 4.7’de verilmiştir. Starter kültür katıldıktan sonra elde edilen sucuk hamurunda  

TAMB sayısı 7.19-7.34 log kob/g arasında değişmiştir. Fermentasyonun 3. günü TAMB 

sayısı yaklaşık 1 log düzeyinde artmış ve 8.46-8.49 arasında değişmiştir. Üretimin son 

günü olan 12. günde TAMB sayısı bir miktar azalmış ve 8.00-8.27 log kob/g aralığında 

değişmiştir. Yapılan varyans analizi sonucu, TAMB sayısının, uygulama x süresi 

interaksiyonundan etkilendiğini göstermiştir (P<0.05) (Çizelge 4.7). Üretimin 4. günü 

yapılan daldırma işlemi sonrası sucukların TAMB sayıları DKS ve OKS çözeltilerine 

daldırılan sucuklarda en düşük olarak belirlenmiş ve diğer gruplarla aralarındaki fark 

önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bununla birlikte 6. günde TAMB sayısı en yüksek 

kitosan çözeltilerine daldırılan örneklerde saptanmıştır. Üretimin son günü ise tüm 

örneklerin TAMB sayıları birbirine yakın bulunmuştur (P>0.05). Bu sonuç, sucukların 

TAMB sayısına kullanılan antifungal maddelerin olumsuz bir etkisinin olmadığını 

göstermektedir. Olgunlaşma süresinin etkisi incelendiğinde başlangıç ve diğer günler 

arasındaki fark önemli (P<0.05), 3. ve 4. gün TAMB sayıları arasındaki fark ise her bir 

grup için önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Sucuk fermente bir üründür ve beklendiği gibi 

TAMB sayısı fermentasyon sürecinde artmış, kuruma sürecinde ise azalma eğilimi 

göstermesine karşın 12. günde 8 log düzeyinin üzerinde kalmıştır (Şekil 4.4). 

 

Şekil 4.4’te görüldüğü üzere tüm gruplarda üretimin ilk 3 günü TAMB yükü hızla artış 

göstermiştir. PS ile muamele edilen sucuklarda TAMB yükü 4. günden sonra azalmaya 

başlamış, 12. günde bir miktar artış göstermiştir. 6. günden itibaren en yüksek TAMB 

yüküne sahip grupların kitosanlı gruplar olduğu görülmüş ve buna bağlı olarak yüksek 

molekül ağırlığına sahip kitosan çözeltisi daha etkili olmak üzere; sucuk yüzeyinde 

oluşan film tabakasının kurumayı yavaşlattığı, böylelikle mikrobiyel gelişmenin daha 

fazla olduğu düşünülmüştür. 
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Çizelge 4.7 Sucuklarda üretim sırasında belirlenen TAMB sayısı (log kob/g) ve 

uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 7.19±0.04
Da

 8.48±0.05
Aa

 8.41±0.51
Ab

 8.10±0.17
Cb

 8.29±0.03
Bc

 8.13±0.13
Ca

 

AA 7.34±0.01
Ca

 8.47±0.01
Aa

 8.54±0.08
Ac

 8.10±0.08
Bb

 8.12±0.01
Bd

 8.00±0.13
Ba

 

PS 7.24±0.05
Ca

 8.46±0.00
Aa

 8.42±0.00
Ab

 8.10±0.01
Bb

 8.08±0.18
Bd

 8.14±0.04
Ba

 

DKS 7.32±0.01
Ca

 8.48±0.00
ABa

 8.21±0.01
Ba

 8.42±0.11
ABa

 8.61±0.13
Aa

 8.24±0.13
Ba

 

OKS 7.29±0.02
Ba

 8.49±0.01
Aa

 8.28±0.04
Aa

 8.35±0.09
Aa

 8.40±0.11
Ab

 8.27±0.11
Aa

 
*Ortalama±standart sapma. 

A- D: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.05).                 
a- c: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.05). 

 

Üretimin ilk gününde (0.gün) ve 12. günde gruplar arasındaki farklılığın önemli 

olmadığı (P>0.05) tespit edilmiştir. Olgunlaşma süresince AA ile PS, DKS ile OKS 

uygulanan örnekler arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.05).  

 

 

 

Şekil 4.4 Farklı çözeltilere daldırılmış sucukların üretim sırasında TAMB sayısındaki 

değişim 
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Çizelge 4.8 Sucuklarda depolama sırasında belirlenen TAMB sayısı (log kob/g) ve 

uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (ay)* 

0 1 2 3 

K  8.13±0.13
Aab

 7.89±0.01
Ba

 7.28±0.06
Ca

 7.89±0.01
Ba

 

AA 8.00±0.13
Ab

 7.60±0.15
Bb

 7.18±0.02
Cab

 7.70±0.13
Bb

 

PS  8.14±0.04
Aab

 7.66±0.01
Bb

 7.27±0.07
Ca

 7.65±0.01
Bb

 

DKS 8.24±0.13
Aa

 7.60±0.09
Bb

 6.96±0.11
Cc

 7.45±0.01
Bc

 

OKS 8.27±0.11
Aa

 7.64±0.01
Bb

 7.06±0.03
Dbc

 7.38±0.02
Cc

 
*Ortalama±standart sapma. 

A-C: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                   

a- c: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

Çizelge 4.8’de sucukların TAMB sayısında üç ay depolama süresince meydana gelen 

değişim görülmektedir. Başlangıçta 8.00-8.27 log kob/g olarak belirlenen TAMB sayısı, 

yaklaşık 1 log değerinde düşüş göstermiş, 2. ay sonunda 6.96-7.28 log kob/g değerlerine 

ulaşmıştır. 3. ayda ise tüm gruplarda paralel bir artış görülmüş, en yüksek TAMB 

yüküne kontrol grubunda rastlanırken (7.89±0.01 log kob/g) en düşük sayı kitosanlı 

çözeltiler ile muamele edilen örneklerde saptanmıştır.  

 

Depolama süresince örneklerin TAMB sayısında meydana gelen değişim şekil 4.5’te 

görülmektedir. TAMB yükü tüm gruplarda 2. aya kadar azalmış, 3. ayda ise artmıştır. 1. 

aydan itibaren en yüksek TAMB yükü K örneklerde belirlenmiş, 3. ay sonunda ise 

kitosanlı grupların TAMB üzerindeki inhibisyon etkisinin PS ile kıyaslandığında daha 

fazla olduğu görülmüştür (P<0.01). 
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Şekil 4.5 Farklı çözeltilere daldırılmış sucukların depolama sırasında TAMB 

sayısındaki değişim 

 

Sucuklarda depolama süresince belirlenen TAMB sayısı, uygulama x depolama süresi 

interaksiyonundan önemli düzeyde (P<0.01) etkilenmiştir. Depolama başlangıcında (0. 

ay) örnekler arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.01).  K, AA ve PS örnekleri 

arasında 2. ayda farklılık görülmezken (P>0.01), kitosanlı gruplara ait TAMB yükü, 

diğer gruplardan önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.01). 

 

Gökmen ve Gürbüz (2011), sucuk bileşimine %0.05, 0.1, 0.5 ve 1 oranlarında ilave 

edilen kitosan çözeltisinin sucuğun mikrobiyolojik özellikleri üzerine etkisini araştırmış, 

yüksek oranda kitosan kullanımının TAMB yükünü azalttığını bildirmiştir. Depolama 

başlangıcında %1 kitosan kullanılan sucuklarda TAMB yükü 6.48 log kob/g iken 

kontrol grubunda bu değer 7.29 olarak belirlenmiştir. 4
o
C’de 60 günlük depolama 

sonunda kontrol grubuna ait TAMB yükü 4.86 log kob/g, %1 kitosanlı grupta ise 3.30 

log kob/g olarak belirlenmiş olup kitosan kullanımının TAMB yükü üzerindeki etkisinin 

önemli olduğu (P<0.05) belirtilmiştir. Sucukta TAMB sayısını etkileyen başlıca 

faktörler, hammaddenin ve diğer ingredyenlerin başlangıç mikrobiyel yükü, starter 

kültür ilave edilip edilmediği ve fermentasyon sıcaklığıdır (Soyer 2001). 
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4.6 Laktik Asit Bakteri (LAB) Sayısı 

 

Sucuklarda olgunlaşma süresince LAB sayısında meydana gelen değişimi gösteren 

sonuçlar çizelge 4.9’da verilmiştir. Sucuk hamuruna starter kültür ilavesi ile 

(Pediococcus pentosaceus ve Staphylococcus carnosus) üretim başlangıcından itibaren 

hızlı pH düşüşü sağlamıştır. Sucuk hamurunda, LAB sayısı 6.37-6.45 log kob/g arasında 

değişirken, fermentasyonun 3. gününde yaklaşık 2-2.5 log düzeyinde artmış ve 8.44-

8.58 log kob/g arasında değişmiştir. Daldırma işleminden sonra (4. gün) ve üretimin 

sonuna kadar LAB sayısı, azalma eğilimi göstermiştir. Üretimin son günü (12. gün) 

LAB sayısı en yüksek OKS çözeltisine daldırılan sucuklarda (7.92 log kob/g), en düşük 

AA çözeltisine daldırılan sucuklarda (7.52 log kob/g) belirlenmiştir. Sucuk 

formülasyonunda yer alan fermentatif starter kültürün etkisiyle, üretimin ilk 3 gününde  

tüm grupların LAB yükünün arttığı, K, AA ve PS gruplarında 4. günden itibaren 

kademeli olarak azaldığı görülmüştür (Şekil 4.6). Uygulamanın ve üretim süresinin 

etkisini belirlemek üzere yapılan varyans analizi, uygulama x süre interaksiyonunun 

önemli olduğunu (P<0.05) göstermiştir. Uygulamanın etkisi 0. ve 3. günlerde beklendiği 

üzere önemsiz (P>0.05), daldırmanın yapıldığı 4. günde daha yüksek LAB düzeyine 

sahip K, AA ve PS’li sucuklar arasında önemsiz (P>0.05), K ve AA sucuklarının LAB 

sayısı ile DKS ve OKS’li sucukların LAB sayıları arasındaki fark ise önemli (P<0.05) 

bulunmuştur.  

 

DKS ve OKS çözeltilerine daldırma LAB yükünde bir miktar azalışa neden olmuş fakat 

bu azalış 0.2-0.3 log gibi çok düşük düzeylerde kalmıştır. Bununla birlikte üretimin 6. 

gününde DKS ve OKS sucuklarının LAB sayıları diğer örneklerden yüksek 

bulunmuştur (P<0.05). Üretim süresinin etkisi tüm gruplarda başlangıç, 3., 6. ve 12. 

günlerde önemli bulunmuştur (Çizelge 4.9, Şekil 4.6). 
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Çizelge 4.9 Sucuklarda üretim sırasında belirlenen LAB sayısı (log kob/g) ve uygulama 

x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 6.39±0.04
Da

 8.58±0.01
Aa

 8.48±0.11
Aa

 8.01±0.01
Bb

 7.96±0.25
BCb

 7.70±0.00
Cab

 

AA 6.43±0.06
Da

 8.48±0.01
Aa

 8.42±0.11
Aa

 7.92±0.26
Bb

 7.89±0.57
Bb

  7.52±0.01
Cb

 

PS 6.37±0.03
Da

 8.48±0.01
Aa

  8.32±0.19
Aab

 7.92±0.11
Bb

 7.92±0.02
Bb

  7.55±0.23
Cb

 

DKS 6.45±0.01
Ca

 8.47±0.03
Aa

 8.20±0.11
Ab

 8.33±0.20
Aa

 8.27±0.26
Aa

 7.78±0.24
Bab

 

OKS 6.43±0.01
Da

 8.44±0.02
Aa

  8.18±0.07
ABb

 8.28±0.12
Aa

 7.84±0.08
Cb

 7.92±0.08
BCa

 
*Ortalama±standart sapma. 

A-D: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.05).                   

a- b: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.05). 

 

 

 

 

Şekil 4.6  Farklı çözeltilere daldırılmış sucuklarda üretim sırasında LAB sayısındaki 

değişim 

 

Sucuklarda depolama aşamasında LAB yükünde meydana gelen değişim çizelge 

4.10’da verilmiştir. Şekil 4.7’de daha kolay görüleceği üzere LAB sayısı tüm gruplarda 

depolama sırasında azalmıştır. Depolama başlangıcında (0. ay) 7.52-7.92 log kob/g 

aralığında değişen LAB yükü depolama sonunda (3. ay) 5.69-6.19 log kob/g aralığında 
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değişmiştir. Depolama sonunda en yüksek LAB sayısına sahip örneklerin kitosanlı 

örnekler olduğu, en düşük LAB sayısına sahip grubun ise AA ile muamele edilen 

örnekler olduğu görülmüştür. 

 

Çizelge 4.10 Sucuklarda depolama sırasında belirlenen LAB sayısı (log kob/g) ve 

uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (ay)* 

0 1 2 3 

K 7.70±0.00
Babc

 7.98±0.01
Aa

 7.08±0.11
Ca

 5.90±0.11
Db

 

AA 7.52±0.01
Ac

  7.58±0.06
Abc

 6.87±0.04
Ba

 5.69±0.04
Cb

 

PS 7.55±0.23
Abc

  7.76±0.06
Aab

 6.87±0.30
Ba

 5.88±0.04
Cb

 

DKS 7.78±0.24
Aab

 7.43±0.07
Bc

 6.95±0.07
Ca

 6.19±0.13
Da

 

OKS 7.92±0.08
Aa

 7.85±0.01
Aa

 6.96±0.08
Ba

 6.16±0.16
Ca

 
*Ortalama±standart sapma. 

A- D: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.05).    
a-c: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.05). 

 

Şekil 4.7’de görüldüğü üzere depolama başlangıcından 1. aya kadar olan süre içerisinde 

K, AA ve PS gruplarında LAB yükünde artış görülmesine karşın, kitosanlı gruplarda 

azalma meydana gelmiştir. Depolamanın 2. ve 3. aylarında tüm gruplarda LAB yükü 

azalmış, 3. ayda en düşük LAB yükü AA grubunda görülürken, en yüksek LAB sayısı 

kitosanlı gruplarda belirlenmiştir. Bunun sebebi kitosanın gram pozitif olan LAB 

üzerinde daha düşük antibakteriyel etki göstermesidir. LAB yüküne uygulama x 

depolama süresi interaksiyonunun etkili olduğu (P<0.05) saptanmıştır. Depolama 

süresince AA ve PS uygulanan örnekler arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur 

(P>0.05). DKS ve OKS’li örnekler arasındaki farklılığın yalnız 1. ayda önemli olduğu 

görülmüştür (P<0.05). Tüm gruplarda 0. ay  ile 1. ayda belirlenen LAB yüküne ait 

değerler arasındaki farklılığın önemsiz olduğu görülürken (P>0.05), DKS ile muamele 

edilen örneklerin LAB sayısının 1 aylık depolama sonunda önemli düzeyde azaldığı 

görülmüştür (P<0.05).  
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Şekil 4.7 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuklarda depolama sırasında LAB sayısındaki 

değişim 

 

Laktik asit bakteri yükünde meydana gelen bu değişim geleneksel yöntemle üretilmiş 

sucuklarda yapılan diğer çalışmalarla uyum içerisindedir (Kaban vd. 2008; Yalınkılıç 

vd. 2012; Kesmen vd. 2012). Öztürk (2014), üretimin 4. günü propolis, kekik uçucu 

yağı ve hidrosol gibi farklı antifungal maddelerle muamele ettikleri sucuklarda 12 gün 

sonra LAB sayısını 10.0-10.6 log kob/g arasında belirlemişlerdir. Bu sayı 

çalışmamızdaki sayıdan yaklaşık 2 log birim yüksektir. Bunun nedeni, hammaddenin 

başlangıç mikrobiyel yükü ve 24
o
C’de yapılan fermentasyon sıcaklığı olabilir. Nitekim 

fermente et ürünlerinde ürünün mikroflorasını üretimde kullanılan maddelerin (et, 

baharat ve diğer katkılar), fermentasyon koşullarının (sıcaklık ve bağıl nem) etkilediği 

diğer çalışmalarda da ifade edilmiştir (Chavez-López vd. 2012). 

 

4.7 Enterobacteriaceae Bakteri Sayısı 

 

Sucuklarda olgunlaşma süresince belirlenen Enterobacteriaceae bakteri yükünde 

meydana gelen değişim çizelge 4.11’de verilmiştir. Başlangıçta tüm gruplarda 
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Enterobacteriaceae bakteri yükü 5.79-5.89 log kob/g olarak belirlenmiştir. Bu sayı 

üretim süresince giderek azalmış ve 12. günde 2.08-2.53 log kob/g düzeylerine 

ulaşmıştır. En fazla azalma üretimin 4. gününde yani antifungal çözeltilerine daldırma 

işleminden sonra gözlenmiştir (Şekil 4.8). Çalışmamızda olduğu gibi, fermente 

sosislerde Enterobacteriaceae yükünün başlangıçta fazla olması; kesim, nakliye, sosis 

hamuruna ilave edilen katkı maddeleri ve ingrediyenler, hamur karıştırma, kılıflara 

dolum esnasında alet ekipman ve çevreden kaynaklanan kontaminasyonlar gibi birçok 

faktöre bağlıdır (Castano vd. 2002).  

 

Çizelge 4.11 Sucuklarda üretim sırasında belirlenen Enterobacteriaceae sayısı (log 

kob/g) ve uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 5.89±0.08
Aa

 4.53±0.02
Ba

 2.84±0.05
Ca

 2.41±0.13
Da

 2.46±0.01
Da

 2.50±0.08
Da

 

AA 5.79±0.03
Aa

 4.52±0.05
Ba

 2.39±0.01
Db

 2.25±0.04
Eb

 2.39±0.04
Dab

 2.53±0.00
Ca

 

PS 5.87±0.00
Aa

 4.50±0.04
Ba

  2.29±0.04
Cbc

 2.16±0.02
Cbc

 2.28±0.06
Cb

 2.24±0.04
Cc

 

DKS 5.87±0.03
Aa

 4.44±0.07
Ba

 2.17±0.03
Cc

 2.11±0.09
Dcd

 2.14±0.03
Dc

 2.10±0.03
Db

 

OKS 5.81±0.00
Aa

 4.54±0.04
Ba

 2.02±0.09
Cd

 2.03±0.01
Cd

 1.98±0.03
Cd

 2.08±0.18
Cb

 
*Ortalama±standart sapma. 

A- E: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                
a- d: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

Üretimin 4. gününden itibaren en düşük değerler OKS grubunda görülmüştür. 

Olgunlaşma süresince tüm sucuklarda Enterobacteriaceae sayısı tüm örneklerde 6. güne 

kadar azalma göstermiş, bazı gruplarda 9. ve 12. günlerde bir miktar artmıştır. Casaburi 

vd. (2007), fermente sosislerde olgunlaşma süresince meydana gelen bu değişimin, 

ortama starter kültür olarak ilave edilen laktik asit bakterileri tarafından gerçekleştirilen 

pH düşüşünden kaynaklandığını belirtmiştir. Yapılan istatistiksel analizde 

Enterobacteriaceae bakteri yükünün, uygulama x süre interaksiyonundan etkilendiği 

(P<0.01) görülmüştür (Çizelge 4.11). Tüm gruplarda Enterobacteriaceae sayısında 0. 

günden 4. güne kadar meydana gelen azalmanın önemli olduğu (P<0.01), 6. günde 

görülen azalmanın ise yalnız K ve AA örneklerinde önemli olduğu (P<0.01) 

belirtilmiştir. 0. ve 3. günlerde gruplar arasında farklılık olmadığı (P>0.01), 4. günden 
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itibaren sucuklara uygulanan çözeltilerin önemli düzeyde (P<0.01) farklılık yarattığı 

saptanmıştır. 4. günde PS ve DKS örneklerine ait Enterobacteriaceae sayısında farklılık 

görülmezken (P>0.01), OKS örneklerinin daha düşük bakteri yüküne sahip olduğu 

görülmüştür (P<0.01). Üretimin sonunda K ve AA ile muamele edilmiş sucuklar 

arasında farklılık olmadığı (P>0.01), PS, DKS ve OKS örnekleri arasında en yüksek 

inhibisyon etkiye OKS çözeltisinin sahip olduğu görülmüştür.  

 

 

 

Şekil 4.8 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuklarda üretim sırasında Enterobacteriaceae 

sayısındaki değişim 

 

Depolama süresince Enterobacteriaceae yükünde meydana gelen değişimler çizelge 

4.12’de verilmiştir. Enterobacteriaceae sayısı depolama başlangıcında ortalama 2.35 log 

kob/g olup 3. ay sonunda yine aynı değerde sabit kalmıştır. Şekil 4.9’da görüldüğü 

üzere depolama süresince en düşük bakteri yükü OKS’li sucuk örneklerinde 

belirlenmiştir. PS ve OKS’li örneklerde Enterobacteriaceae sayısı 2. ay sonuna kadar 

artış göstermiş 3. ayda azalarak başlangıç değerine yaklaşmıştır.  

 

Yapılan istatistiksel analiz, sucukların Enterobacteriaceae sayısına uygulamanın ve 

depolama süresinin ayrı ayrı etkili olduğunu göstermiştir (P<0.01). Örneklerdeki bakteri 
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yükünün depolama başlangıcından itibaren 1. ve 2. aylarda önemli düzeyde arttığı 

(P<0.01), 3. ay sonunda başlangıç değeriyle aynı seviyeye ulaştığı görülmüştür. 

Antifungal çözeltilere daldırılan sucuklar arasında en düşük bakteri yüküne OKS 

grubunda rastlanmıştır. PS ve DKS’li örnekler arasındaki farklılık istatistiksel anlamda 

önemsiz bulunmuştur (P>0.01) (Çizelge 4.12). 

 

Çizelge 4.12 Sucuklarda depolama sırasında belirlenen Enterobacteriaceae sayısı (log 

kob/g) ile uygulama ve sürenin etkisini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (ay)*  

0 1 2 3 Ortalama 

K 2.50±0.08 2.78±0.12 2.69±0.01 2.70±0.03 2.67±0.12
a
 

AA 2.53±0.00 2.57±0.01 2.59±0.06 2.48±0.09 2.54±0.06
b
 

PS 2.24±0.04 2.34±0.02 2.53±0.07 2.33±0.04 2.36±0.11
c
 

DKS 2.37±0.03 2.30±0.01 2.40±0.06 2.22±0.04 2.32±0.08
c
 

OKS 2.08±0.18 2.16±0.06 2.20±0.03 2.02±0.09 2.12±0.11
d
 

Ortalama 2.35±0.19
B
   2.43±0.24

A
   2.48±0.18

A
   2.35±0.25

B
  

*Ortalama±standart sapma. 

A,B: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                
a- d: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

 
 

Şekil 4.9 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuklarda depolama sırasında 

Enterobacteriaceae sayısındaki değişim 
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Gökmen ve Gürbüz (2011), sucuk hamuruna ilave edilen farklı oranlardaki kitosanın 

antimikrobiyel özelliklerini araştırmış, %1 oranında kitosan ilave edilen sucuklarda 

Enterobacteriaceae sayısını olgunlaşma süresinin sonunda 3.91 log kob/g, 1 ve 2 aylık 

depolama sonunda ise <1.00 log kob/g olarak belirlemiştir. Soultos vd. (2008), taze 

domuz sosislerinin bileşimine, %0.5 ve %1.0 kitosan ilavesinin Enterobacteriaceae 

gelişmesini önemli düzeyde (P<0.05) engellediğini bildirmiştir. Çalışmamıza benzer 

şekilde, Chavez-Lopez vd. (2012), fermente et ürünlerinde Enterobacteriaceae sayısının 

fermentasyon nedeniyle oluşan asitlik artışından etkilenerek azaldığını ve 4.72 log 

kob/g olan başlangıç sayısının fermentasyonun 4. günü yapılan  PS uygulaması sonrası 

0.83 log kob/g’a düştüğünü belirtmişlerdir. 

 

4.8 Maya-Küf Sayısı 

 

Sucuklarda üretim süresince maya-küf sayısında meydana gelen değişimler çizelge 

4.13’te verilmiştir. 0. gün örneklerinde 5.19-5.29 log kob/g arasında olan maya-küf 

sayısı 4. günde antifungal çözeltilere daldırma işleminin etkisiyle yaklaşık 1 log’luk 

azalma göstermiş, 3.99-4.08 log kob/g olarak belirlenmiştir. Üretim süresince en yüksek 

maya-küf sayısı K ve AA örneklerinde görülmüştür. Olgunlaşma sonunda tüm 

gruplarda fungal yük azalmış olup 3.35-4.56 log kob/g olarak belirlenmiştir. 

 

Çizelge 4.13 Sucuklarda üretim sırasında belirlenen maya-küf sayısı (log kob/g) ve 

uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 5.19±0.02
Aa

 4.36±0.05
Da

 4.29±0.05
Da

 4.68±0.13
BCa

 4.72±0.05
Ba

 4.56±0.03
Da

 

AA 5.22±0.01
Aa

 4.30±0.06
Da

 4.18±0.04
Dab

 4.57±0.12
BCa

 4.71±0.02
Ba

 4.52±0.01
Ca

 

PS 5.29±0.05
Aa

 4.33±0.07
Ba

 3.99±0.05
Cc

 4.07±0.10
Cb

 3.93±0.04
Cc

 3.35±0.11
Dc

 

DKS 5.26±0.05
Aa

 4.41±0.10
Ba

 4.13±0.07
Cbc

 4.07±0.07
Cb

 4.13±0.05
Cb

 3.66±0.01
Db

 

OKS 5.25±0.01
Aa

 4.40±0.06
Ba

 4.08±0.05
Cbc

 4.02±0.09
CDb

 3.91±0.13
DEc

 3.80±0.20
Eb

 
*Ortalama±standart sapma. 

A-E: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                                

a-c: Herbir sütunda  aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 
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Şekil 4.10’da üretim süresince antifungal çözeltilere daldırılmış sucukların maya ve küf 

yükünde meydana gelen değişim gösterilmiştir. Üretim süresince K ve AA gruplarına 

ait maya ve küf sayısı paralel seyretmiştir. PS grubu ile kitosanlı gruplarda maya küf 

sayısı sürekli olarak azalmıştır. 

.  

 

 

Şekil 4.10 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuklarda üretim sırasında maya ve küf 

sayısındaki değişim 

 

Yapılan varyans analizi sonucu maya-küf sayısına uygulama x süre etkileşiminin 

önemini (P<0.01) göstermiştir. Antifungal çözeltilere daldırma işleminin yapıldığı 4. 

günden itibaren K örnekleriyle diğer örnekler arasında farklılığın önemli düzeyde 

olduğu görülmüştür (P<0.01). Olgunlaşma süresince sucuk yüzeyinin asetik asit ile 

muamele edilmesinin maya ve küf sayısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı 

(P>0.01) belirlenmiştir. 6. güne kadar DKS ile PS’li örnekler arasındaki farklılık 

önemsiz olup (P>0.01), 9. günden itibaren PS’ın maya ve küfler üzerinde en yüksek 

inhibisyon etkiye sahip olduğu görülmüştür. Olgunlaşma süresince DKS ile OKS’li 

örnekler arasında 9. gün dışında farklılık görülmemiştir (P>0.01). Başka bir ifade ile 

maya-küf sayısına DKS ve OKS benzer şekilde inhibe edici etki yapmıştır. 
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Sucuklarda depolama süresince belirlenen maya ve küf sayısına ait değerler çizelge 

4.14’te verilmiştir. Başlangıçta en yüksek maya-küf yüküne sahip kontrol örneklerinde 

3 ay sonunda bu değer 4.76 log kob/g olarak belirlenmiştir. Depolama süresince en 

yüksek antifungal etkiye sahip çözeltilerin PS ve DKS olduğu görülmüştür.  

 

Çizelge 4.14 Sucuklarda depolama sırasında belirlenen maya-küf sayısı (log kob/g) ve 

uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (ay)* 

0 1 2 3 

K 4.56±0.03
Ba

 4.57±0.06
Ba

 4.60±0.06
Ba

 4.76±0.13
Aa

 

AA 4.52±0.01
Aa

 4.46±0.08
Cb

 4.62±0.04
Bb

  4.60±0.15
BCb

 

PS 3.35±0.11
Ac

 3.18±0.07
Bc

 3.17±0.04
Bd

 3.00±0.06
Cd

 

DKS 3.66±0.01
Ab

 3.58±0.09
Ab

 3.18±0.11
Bd

 3.00±0.14
Cd

 

OKS 3.80±0.20
Ab

 3.58±0.04
Bb

 3.38±0.01
Cc

 3.24±0.03
Cc

 
*Ortalama±standart sapma. 

A-C: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                                
a- d: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

Şekil 4.11’de sucukların maya ve küf sayısında depolama süresince meydana gelen 

değişim gösterilmiştir. PS ve kitosanlı gruplarda maya ve küf sayısı antifungal aktivite 

sonucu sürekli olarak azalmıştır. K örneklerinde maya ve küf sayısı sürekli olarak 

artmış, AA örneklerinde ise 1. ay sonuna kadar azalmış sonrasında artmıştır. 

Depolamanın ilk 2 ayında PS daha yüksek antifungal etki gösterirken, 2. aydan itibaren 

DKS ile benzer etkiye sahip olduğu görülmüştür. OKS’li sucuk örneklerinde 3 aylık 

depolama süresince maya ve küf sayısının sürekli olarak azaldığı görülmüştür. PS, DKS 

ve OKS çözeltilerine daldırma, sucuklarda maya-küf gelişimini depolama süresince de 

engellemiştir.  

 

Yapılan varyans analizi sonucu, depolanan sucuklardaki maya-küf sayısına uygulama x 

süre interaksiyonun etkisini göstermiştir (P<0.01). Depolama başlangıcında K ile AA ve 

DKS ile OKS örnekleri arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.01). 

Depolamanın 2. ve 3. aylarında en düşük maya-küf sayıları PS ve DKS çözeltilerine 

daldırılan sucuklarda görülmüş, bu iki grubun maya-küf sayıları diğer sucukların maya-
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küf sayılarından önemli düzeyde düşük bulunmuştur (P<0.01). 3 aylık depolama 

sonunda DKS çözeltisinin antifungal etkisinin OKS çözeltisinden daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

 

 

Şekil 4.11 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuklarda depolama sırasında maya-küf 

sayısındaki değişim  

 

Gökmen ve Gürbüz (2011), sucuk hamuruna farklı oranlarda (%0.05, 0.1, 0.5 ve 1) 

ilave ettikleri kitosanın, 60 günlük depolama süresince maya ve küf sayısında sürekli bir 

şekilde azalma sağladığını bildirmiştir. Dolum sonrası 5.27 (kontrol), 5.35, 5.25, 4.92 ve 

4.82 (log kob/g) olarak belirlenen değerler 60 gün sonunda 2.56, 2.55, 2.72, 2.01 ve 

1.99 olarak belirlenmiştir. %0.5 ve %1 oranlarında ilave edilen kitosanın antifungal 

etkisinin diğer gruplardan daha etkili olduğu (P<0.05), ancak %0.5 ve %1 oranları 

arasındaki farklılığın istatistiksel olarak önemli olmadığı (P>0.05) belirtilmiştir.  

Mathenjwa vd. (2012), Güney Afrika’ya özgü taze sosislerde (Boerewors) bileşime 

belirli oranlarda ilave edilen sülfür dioksit, kitosan ve biberiyenin (%46, %10 ve %26) 

antimikrobiyel özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği çalışmada kitosanın 

antifungal aktivitesinin SO2 ve biberiye ile kıyaslandığında daha yüksek olduğunu 

bildirmiştir.  
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4.9 Kılıf yüzeyinde Maya- Küf Sayısı 

 

Antifungal çözeltilere daldırılan sucuklarda üretim sırasında belirlenen maya-küf 

sayıları çizelge 4.15’te verilmiştir. Başlangıçta ortalama 2.12 log kob/cm
2 

olan maya-

küf sayısı fermentasyon odasındaki yüksek bağıl nem, oksijen ve sıcaklık ortamında 3. 

günde ortalama 2.46 log kob/cm
2
’ ye artmıştır. Üretimin 4. gününde daldırma işleminin 

etkisiyle kılıf maya-küf sayısı PS, DKS ve OKS sucuklarında 0.73, 1.67 ve 1.53 log 

kob/cm
2 

seviyesine düşmüş, buna karşın K ve AA sucuklarında sırasıyla 5.68 ve 3.73 

log kob/cm
2
’ye artmıştır. Koruyucu içermeyen K ve AA’li sucuklarda üretimin kalan 

günlerinde de kılıf maya-küf sayısı artarken, PS, DKS ve OKS çözeltilerine daldırılan 

sucuk kılıflarında maya-küf sayısı çok az değişim göstermiş ve 12. günde sırasıyla 1.07, 

3.93 ve 2.41 log kob/cm
2
 olarak belirlenmiştir.  Antifungal çözeltilere daldırma (PS, 

DKS ve OKS) kılıftaki maya-küf sayısını kesin bir şekilde azaltmıştır.  Kılıf yüzeyinde 

en düşük maya küf sayısı 6. günde PS ile muamele edilen sucuklarda tespit edilmiştir. 

Üretimin son gününde ise en düşük maya-küf sayısı PS ile muamele edilen kılıf 

yüzeyinde saptanmış, bunu OKS ve DKS çözeltilerine daldırılan sucuk kılıfları 

izlemiştir.  

 

Çizelge 4.15 Sucuk kılıf yüzeyinde üretim sırasında belirlenen maya-küf sayısı (log 

kob/cm
2
) ve uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Süre (gün)* 

0 3 4 6 9 12 

K 2.08±0.01
Da

 2.67±0.08
Ca

 5.68±0.29
Ba

 6.09±0.31
Aa

 6.04±0.14
Aa

 6.13±0.17
Aa

 

AA 1.98±0.11
Da

 2.34±0.31
Dab

 3.73±0.16
Cb

 4.74±0.47
Bb

 5.46±0.12
Ab

 5.53±0.11
Ab

 

PS 2.08±0.06
Ba

 2.50±0.28
Aab

 0.73±0.11
Cd

 0.24±0.00
De

 1.06±0.11
Ce

 1.07±0.11
Ce

 

DKS 2.19±0.06
Ca

 2.65±0.21
Ba

 1.67±0.10
Dc

 2.71±0.11
Bc

 3.85±0.42
Ac

 3.93±0.40
Ac

 

OKS 2.03±0.04
Aa

 2.15±0.07
Ab

 1.53±0.07
Bc

 2.04±0.38
Ad

 2.39±0.04
Ad

 2.41±0.02
Ad

 
*Ortalama±standart sapma. 

A-D: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                                
a-e: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

Yapılan istatistik analiz, kılıf yüzeyindeki fungal gelişmenin, uygulama x süre 

interaksiyonundan önemli düzeyde etkilediğini göstermiştir (P<0.01). Üretimin 4. 



64 

 

gününden itibaren her bir analiz döneminde PS ile muamele edilen sucukların maya-küf 

sayıları ile diğer sucukların maya küf-sayıları arasında önemli farklar (P<0.01) 

gözlenmiştir. DKS ve OKS çözeltilerine daldırılan sucukların kılıf yüzeylerindeki 

maya-küf sayıları K ve AA’li sucuklarınkinden önemli düzeyde daha düşük (P<0.01), 

fakat PS’lı sucukların kılıf yüzeylerindekinden daha yüksek olmuştur. Antifungal 

çözeltilere daldırma işleminin etkisiyle 6. günden itibaren tüm örneklerin maya-küf 

sayıları arasındaki farklılığın önemli olduğu görülmüştür (P<0.01). Daldırma işleminin 

yapıldığı 4. günde ise kitosanlı örnekler arasındaki fark önemsiz bulunmuştur (P>0.01). 

Üretim sonunda, OKS çözeltisinin DKS ile kıyaslandığında daha yüksek antifungal etki 

gösterdiği belirlenmiştir. PS ile K örneklerinin maya-küf sayıları arasında yaklaşık 5 log 

fark olduğu tespit edilmiştir. Şekil 4.12’de görüldüğü üzere K ve AA örneklerinde 

fungal yük üretim süresince artmıştır. Sürenin etkisi 0., 4. ve 12. günler arasında önemli 

bulunmuştur (P<0.01) (Çizelge 4.15). 

 

 
 

Şekil 4.12 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuk kılıf yüzeyinde üretim sırasında maya-küf 

sayısındaki değişim  

 

 

Sucuk kılıflarında depolama süresince belirlenen maya-küf sayıları çizelge 4.16’da 

verilmiştir. PS, DKS ve OKS örneklerinde depolama başlangıcında 1.07, 3.93, 2.41 log 

kob/cm
2 

olarak belirlenen maya-küf sayıları depolama sonunda 0.90, 2.53 ve 1.80 

olarak belirlenmiştir. Depolamanın ilk ayında DKS’li örneklere ait fungal yük yaklaşık 
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1 log azalma göstermiştir. PS grubunda 1. ve 2. aylarda maya-küf sayısında artış 

görülmüş 3. ayda yeniden azalma meydana gelmiştir (Şekil 4.13). OKS’li sucuklarda 

fungal yük 1. aydan itibaren azalarak depolama sonunda 1.80 log kob/cm
2 

olarak 

belirlenmiştir. 

 

Çizelge 4.16 Sucuk kılıf yüzeyinde depolama sırasında belirlenen maya-küf sayısı (log 

kob/cm
2
) ve uygulama x süre etkileşimini gösteren Duncan sonuçları 

 

 

Uygulama 
Süre (ay)* 

0 1 2 3 

K   6.13±0.17
ABa

 6.51±0.04
Aa 

 5.73±0.35
BCa 

5.27±0.39
Ca 

AA 5.53±0.11
Ab 

4.84±0.18
Bb

 3.96±0.35
Cb 

3.32±0.18
Db 

PS 1.07±0.11
Be 

  1.35±0.04
ABd 

1.85±0.23
Ad 

0.90±0.06
Be 

DKS 3.93±0.40
Ac 

  2.82±0.50
BCc 

3.14±0.06
Bc 

2.53±0.04
Cc 

OKS 2.41±0.02
Bd 

3.04±0.22
Ac 

  2.89±0.05
ABc 

1.80±0.08
Cd 

*Ortalama±standart sapma. 

A-D: Herbir satırda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                                
a-e: Herbir sütunda aynı harfi taşıyan değerler arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

 

 

 

 

Şekil 4.13 Farklı çözeltilere daldırılmış sucuk kılıf yüzeyinde depolama sırasında maya-

küf sayısındaki değişim  
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Kılıfların yüzeyinde belirlenen maya-küf sayıları uygulama x süre interaksiyonundan 

önemli ölçüde etkilenmiştir (P<0.01). Antifungal çözeltilerle muamele edilen tüm sucuk 

örneklerinde 2. ve 3. aylarda meydana gelen azalmanın önemli olduğu görülmüştür 

(P<0.01). PS örneklerinde olgunlaşma sonu (12. gün) ile depolama sonunda belirlenen 

maya-küf sayıları arasındaki farklılık önemsiz bulunmuştur (P>0.01). Depolama 

boyunca fungal yükte meydana gelen en büyük düşüş 3. ayda OKS’li sucuk kılıflarında 

1 log olarak belirlenmiştir. 3. ay verileri dikkate alındığında kitosanın antifungal 

aktivitesinin potasyum sorbat kadar yüksek olmadığı görülmüştür. Buna rağmen orta 

molekül ağırlığında kitosan, sahip olduğu yüksek viskozite ile kılıf yüzeyinde daha 

uzun süre tutunarak 3. ayda en yüksek inhibisyon etki sağlayan çözelti olmuştur. 

OKS'nin DKS'ye kıyasla daha yüksek antifungal etki gösterdiği tespit edilmiştir 

(P<0.01). Depolama süresinin uzaması kılıf maya-küf yükünde azalmaya neden 

olmuştur. PS’lı grup hariç diğer gruplarda başlangıç ve depolama sonu maya-küf 

sayıları arasındaki fark önemli derecede düşük bulunmuştur (P<0.01). 

 

Kılıf yüzeyinde maya-küf gelişimi görsel olarak da takip edilmiş ve küf misellerinin net 

görülmeye başlandığı 5. gün ve son ürün (12. gün) sucuklarının fotoğraf görüntüleri EK 

1’de verilmiştir. Fotograflar incelendiğinde K örneklerinde 5. günde yüzeyin küfle 

kaplandığı ve 12. günde de bu durumun devam ettiği görülebilir (EK 1.1). %1 asetik asit 

çözeltisi ile muamele edilen sucuklarda 5. günde K grubundan daha az, fakat görsel 

olarak algılanan bir küf gelişimi izlenmiştir ve 12. günde de küf miselleri gözlenmiştir 

(EK 1.2). PS çözeltisine daldırılan sucuklarda görsel olarak üretim boyunca hiçbir küf 

miseline rastlanmamıştır (EK 1.3). DKS çözeltisine daldırılan sucuklarda 5. günde çok 

az da olsa küf miselleri izlenmiş, fakat 12. günde sayıca artmasına karşın görsel olarak 

iyi durumda olmuştur (EK 1.4). OKS çözeltisine daldırılan sucuklarda ise 5. günde ve 

12. günde küf miseli izlenmemiştir (EK 1.5). 

 

4.10 Duyusal Değerlendirme 

 

Farklı antifungal çözeltilerle muamele edilen sucuklarda çiğ ve pişmiş örneklerde son 

üründe (12. gün) ve 3 ay soğuk depolama sonunda duyusal analizler gerçekleştirilmiştir.  
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Çizelge 4.17 Çiğ sucukta duyusal değerlendirme puanları ile uygulama ve sürenin 

etkisini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Renk 

Üretim Sonu Depolama sonu Ortalama 

K 6.89±0.05 6.80±0.12 6.84±0.06 

AA 6.87±0.02 6.80±0.12 6.83±0.05 

PS 6.57±0.10 6.74±0.11 6.66±0.12 

DKS 6.69±0.15 6.47±0.05 6.58±0.16 

OKS 6.64±0.10 6.50±0.11 6.57±0.10 

Ortalama 6.73±0.14 6.66±0.16  

Uygulama 
Koku 

Üretim Sonu Depolama sonu Ortalama** 

K 6.83±0.05 6.70±0.14 6.76±0.09
a
 

AA 6.89±0.06 6.85±0.07 6.87±0.03
a
 

PS 6.61±0.05 7.00±0.00 6.80±0.28
a
 

DKS 6.64±0.10 6.20±0.28 6.42±0.03
c
 

OKS 6.72±0.21 6.40±0.28 6.56±0.22
b
 

Ortalama 6.74±0.12 6.63±0.33  

Uygulama 
Tat 

Üretim Sonu Depolama sonu Ortalama** 

K 6.82±0.06 5.93±0.04 6.37±0.63
bc

 

AA 6.64±0.10 6.11±0.05 6.37±0.38
bc

 

PS 6.47±0.05 6.14±0.05              6.30±0.23
c
 

DKS 6.65±0.01 6.32±0.15 6.48±0.23
ab

 

OKS 6.72±0.11 6.43±0.20              6.57±0.20
a
 

Ortalama**  6.66±0.13
A
  6.18±0.20

B
  

Uygulama 
Tekstür 

Üretim Sonu Depolama sonu Ortalama 

K        6.90±0.14
Aa*

     5.36±0.09
Bb*

 6.13±1.10 

AA 6.60±0.28
Aab*

     5.73±0.03
Bab*

 6.17±0.62 

PS        6.50±0.14
Ab*

     5.99±0.02
Ba*

 6.24±0.36 

DKS 6.75±0.21
Aab*

     5.86±0.21
Ba*

 6.30±0.63 

OKS 6.75±0.21
Aab*

     5.61±0.05
Bab*

 6.18±0.80 

Ortalama        6.70±0.15     5.71±0.24  

Uygulama 
Genel beğeni 

Üretim Sonu Depolama sonu Ortalama 

K 6.79±0.11 5.71±0.20 6.25±0.76 

AA 6.57±0.20 6.07±0.10 6.32±0.35 

PS 6.65±0.21 6.07±0.10 6.36±0.41 

DKS 6.61±0.26 5.89±0.06 6.25±0.51 

OKS 6.72±0.11 6.16±0.06 6.42±0.43 

Ortalama**  6.67±0.09
A
 5.97±0.17

B
  

*P<0.05 düzeyinde önemli, **P<0.01 düzeyinde önemli. 
a-c: İlgili sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01 veya 0.05).  
A,B: İlgili satırda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01 veya 0.05). 
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Çiğ ve pişmiş sucuk örnekleri renk, koku, tat, tekstür ve genel beğeni yönlerinden 

değerlendirilmiştir ve sonuçlar çizelge 4.17’de ve şekil 4.14’te verilmiştir. 

 

 

 

 

Şekil 4.14 Çiğ sucuklarda depolama süresince duyusal değerlendirme puanlarında 

meydana gelen değişim 

 

Çiğ sucukların duyusal analiz sonuçlarına ait puanlar ve Duncan sonuçları çizelge 

4.17’de belirtilmiştir. Son üründe ortalama 6.73 olan renk puanları depolama sonunda 
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6.66’ya düşmüştür. Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların kesit rengi ne 

uygulamadan ne de süreden olumsuz etkilenmemiş ve tüm sucuklar 3 ay depolama 

sonunda 7 üzerinden 6.57-6.84 puan ortalamasına sahip olmuşlardır (Şekil 4.14).  

 

Sucuklar koku yönünden değerlendirildiğinde en düşük puanın kitosanlı örneklere ait 

olduğu görülmüştür (Şekil 4.14). Çiğ sucukların kokusuna sürenin etkisi önemli 

olmazken (P>0.01), uygulamanın etkisi önemli (P<0.01) bulunmuştur. En yüksek koku 

puanları K, AA ve PS’li örneklere verilmiş ve aralarındaki fark önemsiz (P>0.01) 

olmuştur. En düşük koku puanları ise DKS ve OKS’li sucuklara verilmiş ve bu 

sucukların koku puan ortalamaları ile diğer sucukların ortalamaları arasındaki fark 

önemli (P<0.01) olmuştur (Çizelge 4.17). Bununla birlikte OKS ve DKS’li sucuklara 

verilen koku puan ortalamaları kabul sınırının (4 puan) üzerindedir.  

 

Çiğ sucuk örneklerinin tat puanlarında 3 aylık depolamaya bağlı olarak düşüş 

gözlenmiştir (P<0.01). Yapılan varyans analizi, sucukların tat puanlarına uygulamanın 

ve sürenin ayrı ayrı etkisini göstermiştir (P<0.01). Depolama başlangıcında 6.66 olan tat 

puan ortalaması, 3 ay depolama sonunda 6.18’e düşmüştür (P<0.01). Uygulamanın 

etkisi incelendiğinde, tat yönünden en yüksek puanı DKS ve OKS’li sucukların aldığı, 

OKS’li sucukların tat puan ortalamaları ile K, AA ve PS’lı örneklerin tat puan 

ortalamaları arasındaki farkın önemli, OKS ve DKS sucukları arasındaki farkın ise 

önemsiz (P>0.01) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.17, Şekil 4.14).  

 

Sucukların tekstür puanları incelendiğinde uygulama x süre interaksiyonunun önemli 

olduğu (P<0.05) görülmüştür. Uygulamanın etkisi üretim sonunda K ve PS’li örnekler 

arasında önemli (P<0.05), diğer gruplar arasında önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. 

Depolama sonunda yüksek puanlar alan PS ve DKS’li sucukların puan ortalamaları 

arasındaki fark önemsiz (P>0.05), bu gruplar ile K örneklerin puan ortalamaları 

arasındaki fark önemli (P<0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.17, Şekil 4.14).  
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Çiğ sucuk örnekleri arasında genel beğeni yönünden farklılık olmadığı, sadece sürenin 

etkisinin önemli olduğu (P<0.01) belirlenmiştir. Son üründe 6.67 olan genel beğeni 

puanı, 3 ay depolama sonunda 5.97’ye düşmüştür. Genel olarak verilen puan 

ortalamaları dikkate alındığında DKS ve OKS çözeltilerinde daldırma çiğ sucuk 

örneklerinin duyusal özelliklerini olumsuz etkilememiştir ve tüm puanlar kabul sınırının 

(4 puan) çok üzerinde kalmıştır. 

 

Pişmiş sucukların duyusal analiz sonuçlarına ait puan ortalamaları ve Duncan sonuçları 

çizelge 4.18’de verilmiştir. Yapılan varyans analizi sonucu pişmiş sucukların renk 

puanlarına uygulamanın etkisinin önemli olduğunu göstermiştir (P<0.05). PS, DKS ve 

OKS’li sucukların renk puan ortalamaları sırasıyla 6.52, 6.59 ve 6.64 olup birbirleri 

arasındaki fark önemsiz (P>0.05), fakat bu gruplarla K ve AA’li sucuklara verilen renk 

puanları arasındaki fark önemli (P<0.05) olmuştur.  
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Çizelge 4.18 Pişmiş sucukta duyusal değerlendirme puanları ile uygulama ve sürenin 

etkisini gösteren Duncan sonuçları 

 

Uygulama 
Renk 

Üretim sonu Depolama sonu Ortalama* 

K 6.07±0.10 6.19±0.27 6.13±0.08
b
 

AA 6.15±0.21 6.14±0.20 6.14±0.00
b
 

PS 6.54±0.05 6.50±0.21 6.52±0.03
a
 

DKS 6.50±0.10 6.68±0.15 6.59±0.12
a
 

OKS 6.64±0.10 6.65±0.21 6.64±0.00
a
 

Ortalama 6.38±0.25 6.43±0.25  

Uygulama 
Koku 

Üretim sonu Depolama sonu Ortalama 

K 6.72±0.11
Aa*

 6.11±0.15
Bb*

 6.41±0.43 

AA 6.32±0.45
Aa*

 6.29±0.21
Aab*

 6.30±0.02 

PS 6.78±0.10
Aa*

 6.29±0.11
Bab*

 6.53±0.35 

DKS 6.61±0.15
Aa*

 6.71±0.20
Aa*

 6.66±0.07 

OKS 6.50±0.21
Aa*

 6.57±0.21
Aab*

 6.53±0.05 

Ortalama       6.58±0.18      6.39±0.24  

Uygulama 
Tat 

Üretim sonu Depolama sonu Ortalama 

K 6.79±0.21 6.29±0.21 6.54±0.35 

AA 6.39±0.06 6.14±0.20 6.27±0.18 

PS 6.89±0.05 6.57±0.10 6.73±0.22 

DKS 6.86±0.21 6.47±0.15 6.66±0.28 

OKS 6.78±0.10 6.25±0.15 6.51±0.38 

Ortalama** 6.74±0.20
A
  6.34±0.17

B
  

Uygulama 
Tekstür 

Üretim sonu Depolama sonu Ortalama 

K 6.30±0.07
Abc*

 6.03±0.16
Aa*

 6.17±0.19 

AA 5.96±0.16
Ac*

 6.07±0.10
Aa*

 6.02±0.08 

PS 6.71±0.20
Aa*

 5.60±0.25
Bb*

 6.16±0.78 

DKS 6.39±0.06
Aab*

 6.36±0.21
Aa*

 6.37±0.02 

OKS 6.46±0.16
Aab*

 6.31±0.13
Aa*

 6.38±0.11 

Ortalama       6.36±0.27     6.07±0.30  

Uygulama 
Genel beğeni 

Üretim sonu Depolama sonu Ortalama** 

K 6.30±0.07 6.03±0.16 6.04±0.45
b
 

AA 5.96±0.16 6.07±0.10 5.71±0.41
c
 

PS 6.71±0.20 5.60±0.25 6.49±0.48
a
 

DKS 6.39±0.06 6.36±0.21 6.16±0.28
b
 

OKS 6.46±0.16 6.31±0.13 6.16±0.02
b
 

Ortalama**  6.34±0.31
A
 5.88±0.31

B
  

*P<0.05 düzeyinde önemli, **P<0.01 düzeyinde önemli. 
a-c: İlgili sütunda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01).                                
A-B: İlgili satırda aynı harfi taşıyan ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (P>0.01). 

  



72 

 

Pişmiş sucukların koku puanları incelendiğinde üretim sonunda verilen puan 

ortalamaları 6.32-6.72 arasında, depolama sonunda ise 6.11-6.57 arasında değişmiştir. 

Yapılan varyans analizi, pişmiş sucuk kokusunun uygulama x süre interaksiyonundan 

etkilendiğini göstermiştir. Bitmiş üründe uygulamanın etkisi gruplar arasında önemsiz 

(P>0.05), depolama sonunda ise en yüksek puan ortalamasına sahip DKS’li sucuklar 

(6.71) ile K sucuklar (6.11) arasında önemli (P<0.05), diğer gruplar arasında yine 

önemsiz (P>0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.18, Şekil 4.15). 

 

Antifungal çözeltilere daldırmanın pişmiş sucukların tat puanlarına etkisi 

değerlendirildiğinde, hem üretim sonu hem de depolama sonu verilen tat puan 

ortalamaları 6’nın üzerinde olmuştur. Yapılan varyans analiz sonucu tat üzerine sadece 

sürenin etkisini göstermiş (P<0.01), uygulamaın etkisi önemsiz (P>0.01) bulunmuştur 

(Çizelge 4.18, Şekil 4.15).  

 

Pişmiş sucuk örneklerinin tekstür puanları incelendiğinde son üründe en düşük puan 

ortalamasına AA’lı sucuklar (5.96), en yüksek ise PS’li sucuklar (6.71) sahip olmuştur. 

Yapılan varyans analizi sonucunda, pişmiş sucuk tekstürünün uygulama x süre 

interaksiyonundan etkilendiği belirlenmiştir (P<0.05). Buna göre, üretim sonunda, 

düşük puan ortalamalarına sahip K ve AA’li sucukların ve yüksek puan ortalamalarına 

sahip PS, DKS ve OKS’li sucukların birbirleriyle puan ortalamaları arasındaki fark 

önemsiz (P>0.05), fakat PS, DKS ve OKS’li sucukların puan ortalamaları ile AA’li 

sucukların ortalamaları arasındaki fark önemli (P<0.05) bulunmuştur. Depolama 

sonunda ise, sadece PS’li sucukların tekstür puanları ile diğer gruplar arasındaki fark 

önemli (P<0.05) bulunmuştur (Çizelge 4.18, Şekil 4.15).  

 

Pişmiş sucukların genel beğeni puanları incelendiğinde, varyans analizi sonucu 

uygulamanın ve sürenin ayrı ayrı etkisinin önemli olduğunu (P<0.01) göstermiştir.  
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Şekil 4.15 Pişmiş sucuklarda depolama süresince duyusal değerlendirme puanlarında 

meydana gelen değişim 

 

Uygulamanın etkisi değerlendirildiğinde pişmiş sucuk örnekleri arasında en beğenilen 

grup PS ile muamele edilen örnekler (6.49 puan ortalaması) olmuştur. DKS’li ve 

OKS’li sucukların genel beğeni puan ortalamaları arasındaki fark önemsiz (P<0.01), 

fakat diğer gruplarla aralarındaki fark önemli (P<0.01) olmuştur. Depolama süresi 

uzadıkça genel beğeni puanları önemli düzeyde düşmüştür (P<0.01) (Çizelge 4.18). 

Bununla birlikte 3 ay depolama sonunda verilen genel beğeni puan ortalaması beğeni 
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sınırının (4 puan) üzerinde olmuştur (Şekil 4.15). Gerek çiğ gerek pişmiş sucuklarda %1 

kitosan uygulamasından kaynaklanan yabancı koku tespit edilmemiştir. 

 

4.11 Kitosan Çözeltilerine Daldırmanın Sucuk Yüzey Küf Gelişimine ve Sucuğun 

Kalite Özelliklerine Etkisi 

 

Sucukların yüzeyine kitosan çözeltilerinin uygulanması nem kaybını azaltmıştır. Buna 

bağlı olarak su aktivitesinin kitosanlı sucuklarda daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Kurumaya bağlı olarak nem içeriğinde meydana gelen azalma diğer bileşenlerden 

protein, kül ve yağ miktarında artışa neden olmuştur.  

 

Kitosan çözeltileri sahip oldukları viskoz yapı nedeniyle kılıf yüzeyine daha fazla 

tutunarak ağırlık kaybını büyük ölçüde engellemiştir. Düşük pH'lı çözeltilere daldırma 

işlemi ve starter kültür kullanımının etkisiyle, sucukların pH değerinde azalma meydana 

gelmiş, depolama sırasında protein olmayan azotlu bileşiklerin oluşumuna bağlı olarak 

az miktarda artmıştır. 

 

pH değerleri ile TAMB, LAB, Enterobacteriaceae ve maya-küf sayısı arasında iki yönlü 

korelasyon tespit edilmiş olup (P<0.01), korelasyon katsayısı (r) sırasıyla -082, -0.79, 

0.88 ve 0.82 şeklindedir. Ayrıca aw değerleri ile TAMB, Enterobacteriaceae ve maya-

küf sayısı arasında P<0.01 düzeyinde (-0.40, 0.66 ve 0.58), LAB sayısı ile P<0.05 

düzeyinde bir korelasyon olduğu (-0.27) saptanmıştır. pH ve aw değerleri arasındaki 

korelasyonun önem düzeyi P<0.01 olarak belirlenmiş olup korelasyon katsayısı 0.68 

şeklindedir.  
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5. SONUÇ 

 

Sucuklarda üretim ve depolama sırasında önemli bir problem olan yüzey küf gelişimini 

önlemede, düşük (MA: 50-190 kDa) ve orta (MA: 190-310 kDa) düzey molekül 

ağırlıklarına sahip kitosandan hazırlanan %1 konsantrasyonda çözeltilere daldırma etkili 

olmuştur.  

 

Sucuk, üretimi sırasında üretimin gerektirdiği fermentasyon aşamasındaki yüksek bağıl 

nem (%90-95), oksijenli ortam ve sıcaklık (20-22
o
C) koşulları nedeniyle 

küflenmektedir. Sucuğun fermentasyondan sonra (3. veya 4. gün) doğal bir bileşik olan 

kitosan çözeltilerine daldırılması önemli düzeyde küf inhibisyonu sağlamaktadır. 

 

Kitosan çözeltilerine daldırma sucuk kılıf yüzeyinde maya-küf sayısını etkin bir şekilde 

azaltmaktadır. Daldırma işleminden hemen sonra (4. gün) kılıf yüzeyinde maya küf 

sayısı DKS ve OKS çözeltisine daldırılan sucuklarda yaklaşık 4 log, PS çözeltisine 

daldırılan sucuklarda yaklaşık 5 log azalmaktadır. Maya-küf inhibisyonuna DKS ve 

OKS ve PS çözeltilerine daldırmanın etkisi depolama sırasında da devam etmektedir. 

Depolama sonunda OKS etkisi PS’den sonra en fazladır. 

 

Düşük ve orta düzey molekül ağırlığında kitosan çözeltileri sucuk kılıf yüzeyinde küf 

gelişimini engellemekle birlikte, orta düzey molekül ağırlığına sahip kitosan daha fazla 

inhibisyon sağlamaktadır. 

 

Sucukların yüzey küf inhibisyonu sağlamak üzere kitosan çözeltilerinde daldırılması, 

sucuğun doğal mikroflorasını (TAMB ve LAB) olumsuz etkilememektedir. Diğer 

yandan sucukta önemli bir hijyen göstergesi olan Enterobacteriaceae sayısının 

azaltılmasında kitosan çözeltileri ile muamele etkili olmaktadır ve bu etki 3 ay 

depolama sırasında da sürmektedir.  
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Kitosan çözeltilerinde daldırma, sucukların duyusal özellliklerini üretim ve depolama 

sonunda olumsuz etkilememektedir.  

 

Sucuklarda yüzey küf inhibisyonunda kitosan, potasyum sorbat kadar olmasada önemli 

düzeyde etkili olmaktadır. Kitosanın antifungal aktivitesi; 

 

 daldırma işlemi birden çok yapılarak veya sucuk yüzeyine belirli aralıklarla 

püskürtme şeklinde uygulamalarla, 

 çözeltiye dahil edilecek diğer doğal antifungal maddeler ile (uçucu yağlar gibi) 

daha da artırılabilir.  

 

Sonuç olarak, sucuklarda yüzey küf gelişimini önlemede düşük veya orta düzey 

molekül ağırlığındaki kitosan çözeltilerine daldırmanın, kimyasal koruyuculara karşı iyi 

bir alternatif olacağı düşünülmektedir. 
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EK 1 Sucuklarda Yüzey Küf Gelişimini Gösteren Fotoğraflar

 
(a)                         (b) 

Şekil 1 K, a. 5. gün, b. 12. gün sucukları 

 
(a)                         (b) 

Şekil 3 PS, a. 5. gün, b. 12. gün 

sucukları 

  
(a)                         (b) 

Şekil 2 AA, a. 5. gün, b. 12. gün 

sucukları 

 
(a)                         (b) 

Şekil 4 DKS, a. 5. gün, b. 12. gün 

sucukları 
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(a)                         (b) 

Şekil 5 OKS, a. 5. gün, b. 12. gün 

sucukları 
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EK 2 Araştırma Verilerinin Varyans Analiz Sonuçları  

 

Çizelge EK 3.1 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların aw değerinde meydana gelen 

değişmelere uygulamanın ve olgunlaşma süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 32.080 0.001 

Olgunlaşma süresi(S) 5 9488.58 0.000 

SxM 20 12.55 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.2 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların aw değerinde meydana gelen 

değişmelere uygulamanın ve depolama süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 106.709 0.000 

Depolama süresi (D) 3 9698.434 0.000 

DxM 12 15.871 0.000** 

Hata 15   

Toplam 34   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.3 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların pH değerinde meydana 

gelen değişmelere uygulamanın ve olgunlaşma süresinin etkisini gösteren varyans 

analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 43.771 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 2.423 0.000 

SxM 20 12.820 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge EK 3.4 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların pH değerinde meydana 

gelen değişmelere uygulamanın ve depolama süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 71.119 0.000 

Depolama süresi (D) 3 205.052 0.000 

DxM 12 40.6061 0.000** 

Hata 15   

Toplam 34   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.5 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların TAMB sayısında meydana 

gelen değişmelere uygulamanın ve olgunlaşma süresinin etkisini gösteren varyans 

analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 4.313 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 108.133 0.000 

SxM 20 2.343 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.6 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların TAMB sayısında meydana 

gelen değişmelere uygulamanın ve depolama süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 37.540 0.000 

Depolama süresi (D) 3 196.241 0.000 

DxM 12 3.982 0.007** 

Hata 15   

Toplam 34   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge EK 3.7 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların LAB sayısında meydana 

gelen değişmelere uygulamanın ve olgunlaşma süresinin etkisini gösteren varyans 

analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 6.867 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 354.867 0.000 

SxM 20 2.375 0.021* 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.8 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların LAB sayısında meydana 

gelen değişmelere uygulamanın ve depolama süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 34.461 0.000 

Depolama süresi (D) 3 426.131 0.000 

DxM 12 2.785 0.032* 

Hata 15   

Toplam 34   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.9 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların Enterobacteriaceae 

sayısında meydana gelen değişmelere uygulamanın ve olgunlaşma süresinin etkisini 

gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 92.366 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 6334.383 0.000 

SxM 20 8.843 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge EK 3.10 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların Enterobacteriaceae 

sayısında meydana gelen değişmelere uygulamanın ve depolama süresinin etkisini 

gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 334.268 0.000** 

Depolama süresi (D) 3 7.438 0.000** 

DxM 12 1.838 0.132 

Hata 15   

Toplam 34   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.11 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların maya-küf sayısında 

meydana gelen değişmelere uygulamanın ve olgunlaşma süresinin etkisini gösteren 

varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 77.167 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 380.306 0.000 

SxM 20 22.970 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.12 Antifungal çözeltilere daldırılan sucukların maya-küf sayısında 

meydana gelen değişmelere uygulamanın ve depolama süresinin etkisini gösteren 

varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 223.488 0.000 

Depolama süresi (D) 3 77.564 0.000 

DxM 12 21.209 0.000** 

Hata 15   

Toplam 34   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge EK 3.13 Sucuk kılıflarında olgunlaşma süresince belirlenen maya-küf sayısında 

meydana gelen değişmelere uygulamanın ve sürenin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 317.683 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 132.826 0.000 

SxM 20 66.155 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.14 Sucuk kılıflarında depolama süresince belirlenen maya-küf sayısında 

meydana gelen değişmelere uygulamanın ve sürenin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu(M) 4 1004.155 0.000 

Olgunlaşma süresi(S) 5 36.972 0.000 

SxM 20 7.776 0.000** 

Hata 25   

Toplam 54   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.15 Çiğ sucukların renk puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 5.069 0.052 

Depolama süresi (D) 1 4.283 0. 093 

DxM 4 3.658 0. 094 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.16 Çiğ sucukların koku puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 27.574 0.001** 

Depolama süresi (D) 1 1.256 0.313 

DxM 4 2.341 0.188 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge EK 3.17 Çiğ sucukların tat puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 12.874 0.008** 

Depolama süresi (D) 1 73.854 0.000 

DxM 4 4.225 0.073 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.18 Çiğ sucukların tekstür puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 0.496 0.742 

Depolama süresi (D) 1 352.367 0.000 

DxM 4 10.361 0.012* 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.19 Pişmiş sucukların renk puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 6.247 0.035* 

Depolama süresi (D) 1 0.690 0.444 

DxM 4 0.446 0.773 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.20 Pişmiş sucukların koku puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 0.929 0.515 

Depolama süresi (D) 1 17.317 0.009 

DxM 4 10.414 0.012* 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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Çizelge EK 3.19 Pişmiş sucukların tat puanlarına uygulamanın ve depolama süresinin 

etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 3.342 0.109 

Depolama süresi (D) 1 85.624 0.000** 

DxM 4 1.568 0.313 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.21 Pişmiş sucukların tekstür puanlarına uygulamanın ve depolama 

süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 6.865 0.029 

Depolama süresi (D) 1 11.670 0.019 

DxM 4 6.269 0.035* 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 

 

Çizelge EK 3.22 Pişmiş sucukların genel beğeni puanlarına uygulamanın ve depolama 

süresinin etkisini gösteren varyans analizi 

Varyans kaynağı DF F P 

Muamele grubu (M) 4 33.772 0.001** 

Depolama süresi (D) 1 34.714 0.002** 

DxM 4 2.253 0.198 

Hata 5   

Toplam 14   
*P<0.05 düzeyinde önemli 

**P<0.01 düzeyinde önemli 
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