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Daha lezzetli kefir üretimi için, sade kefire (SK) çilek (ÇS), karadut (KDS), nar (NS) ve 

siyah havuç (SHS) suyu %10 ve 25 (w/w) konsantrasyonunda ilave edilmiĢtir. Örnekler, 

4°C’de 12 hafta süresince depolanmıĢtır. En çok beğenilen örnekler, ÇS ve NS ilave 

edilen kefirler olurken; bunu KDS ve SHS ilave edilenler takip etmiĢtir. 12 hafta 

sonunda, sade kefirler düĢük duyusal puanlar almıĢ ve örnekler raf ömrünü 

tamamlamıĢtır. %10 ve 25 NS ilave edilen kefirler ise, mikrobiyolojik olarak raf 

ömrünü daha kısa sürede (sırasıyla, 8–11 ve 5 hafta)  tamamlamıĢtır. Daha yüksek 

antioksidan aktivite ile daha lezzetli kefir üretimi için, %25 KDS ve ÇS ilavesi 

önerilmektedir. NS için ise, daha yüksek mikrobiyel stabilite göstermesi nedeniyle, %10 

konsantrasyonu önerilmektedir. Fermantasyon süresince pH değeri değiĢiminin ve 

oluĢan ürünlerin antosiyaninlerin stabilitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla, 

fermantasyonun 0., 6., 12., 18. ve 24. saatlerinde %10 ÇS ve NS ilave edilmiĢtir. NS 

ilavesi ile pıhtı oluĢmuĢ, bu nedenle, NS ilavesinin fermantasyonun 24. saatinde ilave 

edilmesi gerektiği ortaya konulmuĢtur. 4°C’de 12 hafta depolanma süresince, 

fermantasyonun 0. ve 6. saatinde %10 ÇS ilave edilen kefirlerde Amaks değeri ve 

antosiyanin stabilitesi artmıĢtır. SHS’larından kefir kültürü kullanılarak, pH 4.50, 4.35, 

3.90 ve 3.37 değerlerinde fermente içecekler (FĠ) üretilmiĢtir. FĠ’ler, 4°C'de 20 hafta 

depolama sonunda maya geliĢimi nedeniyle raf ömrünü tamamlarken; FĠ (pH 3.90), 

yüksek mikrobiyel ve antosiyanin stabilite göstermesi nedeniyle, raf ömrü, 32 haftaya 

kadar uzamıĢtır. Yüksek antosiyanin stabilite göstermesi ve probiyotik 

mikroorganizmaların canlılığını daha iyi koruması nedeniyle, pH’sı 4.35 olan FĠ üretimi 

önerilmektedir.  
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To produce more palatable kefir, strawberry (SJ), black mulberry (BMJ), pomegranate 

(PJ) and black carrot (BCJ) juices at 10 and 25% (w/w) were added to plain kefir (PK). 

Samples were stored at 4°C for 12 weeks. The most preferred samples were SJ and PJ 

added kefirs, followed by BMJ and BCJ. Plain kefir completed its shelf-life after 12 

weeks of storage due to low sensorial scores. 10 and 25% PJ added kefirs completed 

their shelf-life microbiologically in a shorter time (8–11 and 5 weeks, respectively). 

25% BMJ and SJ were recommended for production of more palatable kefir with higher 

antioxidant activity. For PJs, 10% should be preferred for high microbial stability. To 

determine the effects of pH changes and products formed during fermentation on 

anthocyanin stability, 10% SJ and PJ were added at 0
th

, 6
th

, 12
th

, 18
th

 and 24
th

 h of 

fermentation. PJ addition resulted in curd formation; therefore, PJ should be added at 

24
th

 h of fermentation. During 12 weeks storage at 4°C, Amax values and anthocyanin 

stability increased in 10% KSJ after 0
th

 and 6
th

 h fermentation. Fermented beverages 

(FBs) were produced at 4.50, 4.35, 3.90 and 3.37 pHs using kefir culture from SHS. 

While FBs completed their shelf-life after 20 weeks of storage at 4°C due to yeast 

growth, the shelf-life of FB (pH 3.90) increased up to 32 weeks due to its high 

microbial and anthocyanin stability. Production of FB (pH 4.35) should be preferred 

due to its high anthocyanin stability and better preservation of viable probiotic 

microorganisms. 
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1. GĠRĠġ 

 

Günümüzde, sağlığına önem veren bilinçli tüketicilerin fonksiyonel ürünleri tercih 

etmesi, kefire olan ilgiyi giderek artırmaktadır. Ancak; besinsel değeri yüksek ve 

probiyotik mikroorganizmalarca zengin, sağlık üzerine birçok faydası (antikanserojenik, 

bağıĢıklık ve sindirim sistemini düzenleyici, kolesterol düĢürücü gibi) bulunan kefir, 

asidik tadı nedeniyle, her yaĢtan tüketici (özellikle çocuklar) tarafından tercih 

edilmemektedir. Bu sorunu çözmek amacıyla, son yıllarda ülkemizde farklı meyve 

sosları ile farklı tatlarda (çilekli, orman meyveli, ballı-muzlu, karıĢık meyveli, kayısılı-

kara üzümlü ve yaban mersinli) kefirler üretilmektedir. Literatürde, farklı ürünlerle 

tatlandırılmıĢ kefir üzerine yapılmıĢ sınırlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır (Kök-TaĢ vd. 

2014). Ayrıca; çilek suyu ilaveli kefirlerin üretildiği sınırlı sayıda çalıĢma 

bulunmaktadır (Zhou vd. 2004, Melo ve Silva 2013). Ancak; eklenen meyve bazlı 

ürünlerin pembe, kırmızı, viole, mavi ve mor tonlarındaki kendilerine özgü renklerinden 

sorumlu olan ve insan sağlığına birçok yararı (antioksidan, anti-karsinojen, anti-

inflamatuvar vb.) bulunan antosiyaninlerinin değiĢimi, gerek kefir fermantasyonu 

gerekse de depolanması süresince hiçbir çalıĢmada incelenmemiĢtir. 

 

Kodeks Standardı’nda (CODEX STAN 243, 2003) ve Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt 

Ürünleri Tebliği’nde (2009); çeĢnili fermente süt ürünlerinin kütlece en fazla %50 

oranında meyve ve sebze suyu ve püresi gibi süt ürünü olmayan katkılar içerebileceği 

bildirilmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırmamızda, kefire antosiyaninlerce zengin farklı meyve 

ve sebze suları (çilek, karadut, nar ve siyah havuç), farklı konsantrasyonlarda (kütlece 

%10, 25 ve 50’si oranlarında) ilave edilmiĢ ve bu kefir içeceklerinin 4°C'de 

depolanması süresince baĢta renk (antosiyaninlerdeki değiĢim ve polimerik renk 

oluĢumu) olmak üzere, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özellikleri belirlenmiĢtir. 

RenklendirilmiĢ ve tatlandırılmıĢ kefir içeceklerinin 4°C'deki raf ömrü de, ortaya 

konulmuĢtur. Böylece; antosiyaninlerle kefirin fonksiyonel özellikleri artırılmıĢ ve 

tüketici tercihinde en önemli kalite kriterleri olan renk, tat ve koku özelliklerinin 

geliĢtirilmesi sağlanmıĢtır. Ayrıca; kefirin duyusal özelliklerini ―en çok geliĢtiren 

meyve veya sebze suyu‖ ve ―en çok geliĢtiren konsantrasyon‖ da belirlenmiĢtir. 
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Bilindiği gibi, antosiyaninler, ortam pH’sına bağlı olarak adeta bir indikatör gibi renk 

değiĢtirmektedirler. Kefir üretiminde, fermantasyon süresince pH değeri azalmakta ve 

pH 4.6'da fermantasyon sonlandırılmaktadır. Bu araĢtırmada, fermantasyon süresince 

pH değeri değiĢiminin ve fermantasyon ürünlerinin antosiyaninlerin stabilitesi üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla, kefir üretiminin 0., 6., 12. ve 18. saatlerinde kefire ―en çok 

geliĢtiren konsantrasyon‖ da, kefirin duyusal özelliklerini ―en çok geliĢtiren meyve veya 

sebze suyu‖ ilave edilmiĢtir. Böylece; duyusal özellikleri ―en çok geliĢtiren meyve veya 

sebze suyu‖nun fermantasyonun hangi aĢamasında ilave edildiğinde, ürünün en yüksek 

düzeyde antosiyanin stabilitesine ve en iyi duyusal özelliklere sahip olacağı ortaya 

konulmuĢtur. 

 

Süt ürünlerine alerjisi olan birçok insanın olması ve bitkisel beslenme eğiliminin 

artması, süt ürünleri dıĢındaki fermente edilebilir ürünlere olan ilgiyi giderek 

artırmaktadır. Kefir kültürü, meyve ve sebze suyu gibi Ģekerli sıvı ürünleri de fermente 

edebilmektedir. Literatürde, kefir tanesi ile meyve [nar (Sabokbar ve Khodaiyan 2015), 

çilek (Corona vd. 2016)] ve sebze [domates, kırmızı soğan, karpuz ve havuç (Corona 

vd. 2016)] sularının fermente edildiği sınırlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır. Bu amaçla, 

fermente edilebilecek en uygun sebze sularından bir diğeri de, siyah havuç suyudur.  

Siyah havuç suyu, içerdiği birçok biyoaktif madde sayesinde sağlık üzerine önemli 

katkıları olmasına rağmen; yüksek pH değeri (6.0) nedeniyle doğrudan tüketimi, 

tüketiciler tarafından tercih edilmemektedir. Bu araĢtırmada, kefir kültürü ile 

fermantasyonla hem siyah havuç suyunun pH’sı düĢürülerek tadı iyileĢtirilmiĢ, hem de 

probiyotik mikroorganizmalarca ve antosiyanince zengin yeni fermente içecekler elde 

edilmiĢtir.  

 

Antosiyaninler; pH, yüksek sıcaklık, ıĢık, oksijen ve asit varlığı gibi faktörlere bağlı 

olarak kolaylıkla parçalanabilmektedir. Antosiyaninlerin parçalanmasına ve dolayısıyla 

ürünün renginin bozulmasına neden olan en önemli faktörlerden biri, ortamın pH 

derecesidir. DüĢük pH derecelerinde (pH<2) rengi kırmızı olan okzonyum iyonu 

ortamda baskın olarak bulunmaktadır. DüĢük pH dereceleri, sadece rengin 

kırmızılığının artmasına neden olmamakta; aynı zamanda renk stabilitesinin de 

artmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, fermente içecek üretimiyle doğal antosiyanin 
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kaynaklarının pH değerleri olabildiğince düĢük değerlere ayarlanmaya çalıĢılmaktadır. 

Bu nedenle, siyah havuç suyu kefir kültürü ile fermente edilerek, 4 farklı pH değerinde 

(4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) fermente içecekler elde edilmiĢ ve bu fermente içeceklerin, 

4°C'de 5 ay depolanması süresince kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerindeki 

değiĢimler belirlenmiĢtir. 
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2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ÖZETLERĠ 

 

2.1 Kefir 

 

Kefir, orjini eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği’nin Kafkas Dağları’na, Orta 

Asya’ya dayanan, binlerce yıldır tüketilen fermente bir süt ürünüdür (Libudzisz ve 

Piatkiewicz 1990). Kefir yapısında; asetik asit, laktik asit ve CO2 içeren prebiyotik bir 

üründür. Kefirin bileĢimi ve kimyasal özellikleri; yapımında kullanılan süte, inkübasyon 

ve depolama süresine, kefir tanesinin mikrobiyolojik yapısına göre değiĢkenlik 

gösterebilmektedir. Kefir sütten yapıldığı için, süt içindeki yağ, laktoz, mineral 

maddeler ve vitaminler gibi besin maddelerinin hepsini yapısında bulundurmaktadır. 

Hatta oluĢumu sırasında bazı vitaminlerin sentezlenmesini, proteinlerin ve laktozun 

kısmen parçalanmasını, kefirin beslenme değerini artırmaktadır (Libudzisz ve 

Piatkiewicz 1990). BaĢta B12 (0.5 mg 100 g
–1

) olmak üzere bazı B grubu (B1, B2 ve B6) 

vitaminlerce, esansiyel aminoasitlerce (fenil alanin, tirozin, lösin ve glisin) ve mineral 

maddelerce (magnezyum, potasyum ve kalsiyum) zengin olan kefir, besin değeri yüksek 

fermente bir süt ürünüdür (Wszolek vd. 2006). Diğer yandan; kefirin yapısında bulunan 

mikroorganizmalar, sütte meydana getirdikleri değiĢimlerle onu daha kolay sindirilir 

hale getirmekte; laktozu parçalayarak laktik asit oluĢturmakta ve böylelikle laktoz 

intoleransı olan kiĢilerin süt ürünü tüketimine olanak sağlamaktadır. Ayrıca; kefirin 

sağlığa birçok yararı (antikanserojenik, bağıĢıklık ve sindirim sistemini düzenleyici, 

kolesterol düĢürücü gibi) olduğu da ortaya konulmuĢtur (Leite vd. 2013). Bunun 

yanında, kefir yapısında tuz içermediği için tansiyon hastaları tarafından da rahatlıkla 

tüketilebilecek değerli bir süt ürünüdür. 

 

Kefir yapımında inek, keçi, koyun, hindistan cevizi, pirinç veya soya sütü çeĢitleri 

kullanılmakta olup; kefir üretiminde en çok inek sütü tercih edilmektedir. Geleneksel ve 

endüstriyel üretim yöntemleri ile kefir üretilmektedir. Geleneksel kefir üretiminde, kefir 

tanesi kullanılırken; endüstriyel kefir üretiminde ise; homojen ürün elde etmek için 

liyofilize kefir kültürü (starter) kullanılmaktadır. Kefir üretiminde süt, öncelikle 

pastörize edilmekte, kefir tanesi veya liyofilize kültür ilavesi ile fermantasyon belli 
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sıcaklık ve sürede gerçekleĢtirilmektedir. Kullanılan kültürdeki bakteri ve mayaların 

sütteki faaliyeti sonucunda, pH; fermantasyon süresince düĢmekte ve fermantasyon 

sonrasında endüstriyel kefir üretiminde pıhtı kırma iĢlemi, geleneksel kefir üretiminde 

ise, kefir tanesinin ayrılması iĢlemi gerçekleĢtirilmektedir. Elde edilen kefirler 

soğutularak, olgunlaĢtırılmakta ve 4°C’de depolanmaktadır (Koroleva 1988, ÖtleĢ ve 

Çağındı 2003). Ülkemizde son yıllarda tüketici tercihlerine yönelik farklı kefirler, 

üretilmeye baĢlanmıĢtır. Günümüzde değiĢik tatlarda (sade, light, meyveli vb.) kefir 

üretilmektedir. Meyve sosu içeren kefir üretiminde ise, pıhtı kırılma iĢleminden sonra 

kefire meyve sosu ilavesi yapılmaktadır (Anonim 2007). 

 

Wszolek vd. (2001) tarafından yapılan bir çalıĢmada, farklı kefir kültürleri ve inek, 

koyun ve keçi sütü kullanılarak üretilen kefirlerin kimyasal bileĢimi incelenmiĢ ve 

üretilen kefirlerin kuru madde, protein, karbonhidrat ve kül içeriklerinin sırasıyla, 

%10.6–14.9, %2.9–6.4, %3.8–4.7 ve %0.7–1.1 arasında değiĢtiği ortaya konulmuĢtur. 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde (2009) ise, kefirin kimyasal 

bileĢiminde sadece süt yağı, süt proteini ve titrasyon asitliğine ait değerler belirtilmiĢ 

olup; kefirde süt yağı miktarının en fazla %10, süt proteininin en az %2.8 ve titrasyon 

asitliğinin ise, laktik asit cinsinden %0.6 olması gerektiği bildirilmiĢtir.  

 

Kefir, kefir tanesi veya kefir tanesinden hazırlanmıĢ ana kültür ile üretilmektedir. Kefir 

tanesi; sarımtırak renkte, çapı 3–20 mm’ye kadar değiĢen minyatür karnabahar 

görünümündedir (Libudzisz ve Piatkiewicz 1990). Kefir tanesinde; Lactobacillus 

türlerini içeren homofermentatif laktik asit bakterileri (L. delbrueckii subsp. bulgaricus, 

L. helveticus, L. kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens, L. kefiranofaciens subsp. 

kefirgranum ve L. acidophilus), Lactococcus spp. (L. lactis subsp. lactis ve L.lactis 

subs. cremoris), Streptococcus thermophilus, heterofermantatif laktik asit bakterileri (L. 

kefiri, L. parakefiri, L. fermentum ve L. brevis) ve L. lactic’in sitrat pozitif suĢları 

(L.lactis subsp. lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides subsp. cremoris 

ve Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides) bulunmaktadır (Lopitz-Otsoa vd. 

2006, Rattray ve O’Connel 2011, Leite vd. 2013). Sitrat pozitif türler, sitratı kullanarak, 

tipik kefir aromasının oluĢmasını sağlayan bileĢikleri oluĢturmaktadırlar (Rattray ve 

O’Connel 2011). Kefir tanelerinde bu mikroorganizmaların etrafını, glukoz ve 
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galaktozdan oluĢan, Lactobacillus kefiranofaciens tarafından üretilen, polisakkarit bir 

yapı olan kefiran çevrelemektedir ve bu yapı suda zor çözünmektedir (Rodrigues vd. 

2005). Kefir mayaları ise, arzu edilen ve tipik kefirin duyusal özelliklerinin oluĢumuna 

katkı sağlamakta olup; kefir ve kefir tanesinde laktozu fermente eden (Kluyveromyces 

marxianus/Candida kefyr, Kluyveromyces lactis var. lactis, Debaryomyces hansenii, 

Dekkera anomala) ve laktozu fermente etmeyen (Saccharomyces cerevisiae, 

Torulaspora delbrueckii, Pichia fermentans, Kazachstania unispora, Saccharomyces 

turicensis, Issatchenkia orientalis ve Debaryomyces occidentalis) mayalar 

bulunmaktadır (Simova vd. 2002, Rattray ve O’Connel 2011). Kefir ana kültürü ise, bu 

mikroorganizmaları içerecek Ģekilde hazırlanmaktadır. 

 

Kefir tanesindeki bakteriler ve mayalar arasındaki karıĢık etkileĢim tam olarak 

açıklanamamıĢtır. Ancak; kefir tanesinden bakteriler ayrıldığında mayaların etkili bir 

Ģekilde geliĢemediği ortaya konulmuĢtur (Cheirsilp vd. 2003, Farnworth ve Mainville 

2008, Rattray ve O’Connel 2011). Diğer yandan, Lactococcus’ların laktoz kullanım 

kapasitelerinin yüksek olması nedeniyle, Lactococcus’lar sütte mayalardan daha hızlı 

geliĢmektedirler. Lactococcus’lar laktozu hidrolize etmekte ve laktik asit üreterek maya 

geliĢimi için uygun ortamı oluĢturmaktadırlar (Wszolek vd. 2006). Kefir 

fermantasyonunda meydana gelen baĢlıca değiĢimler Ģöyledir  (Kurmann vd. 1992, 

Karagözlü ve Kavas 2000): 

 

1) Laktozdan laktik asit oluĢumu (laktik asit fermantasyonu): Homofermentatif laktik 

asit bakterileri salgıladıkları laktaz (β-galaktosidaz) enzimi ile süt Ģekerini önce glukoz 

ve galaktoza parçalamaktadırlar. 

 

2) Laktozdan etil alkol ve CO2 oluĢumu (alkol fermantasyonu): Heterofermentatif laktik 

asit bakterileri, özellikle Leuconostoc’lar, süt Ģekerini önce glukoz ve galaktoza 

parçalamakta, sonra glukoz ve galaktozdan süt asidi, CO2, aroma maddeleri, asetoin, 

diasetil, asetaldehit ve aseton meydana getirmektedirler. Bunun yanı sıra, mayalar da 

glukoz veya galaktozdan etil alkol ve CO2 oluĢturmaktadırlar. 
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3) Sınırlı ölçüde proteinin pepton ve aminoasitlere parçalanması: Bazı süt asidi 

bakterileri, asetik asit bakterileri ve mayaların salgıladıkları proteolitik enzimlerle 

proteinleri; pepton, peptit ve serbest aminoasitlere kadar parçalamaktadırlar. 

 

4) Kefire özgü tipik mayayı andırır kefir aroması oluĢmaktadır. 

 

Güzel-Seydim vd. (2000) tarafından yapılan bir çalıĢmada, kefir üretimi sırasında 

meydana gelen uçucu aroma bileĢenlerdeki ve organik asitlerdeki değiĢim incelenmiĢtir. 

Fermantasyonun 0., 5., 10., 15., ve 22. saatlerinde oluĢan organik asitlerden orotik, 

sitrik, pürivik, ürik, laktik, asetik, bütirik, propiyonik ve hippurik asit; uçucu aroma 

bileĢenlerinden asetaldehit, etanol, asetoin ve diasetil miktarları belirlenmiĢtir. Orotik, 

sitrik ve pirüvik asit düzeyleri fermantasyon boyunca çok az düzeyde azaldığı; hippurik 

asidin inkübasyonun 15. saatinde tamamen tükendiği saptanmıĢtır. Etanol üretiminin 

ise, fermantasyonun 5. saatinden sonra oluĢmaya baĢladığı; asetaldehit ve asetoin 

üretiminin de fermantasyon boyunca artığı bildirilmiĢtir. 

 

Fontan vd. (2006) tarafından yapılan çalıĢmada ise, liyofilize kefir kültürü kullanılarak 

inek sütü 20°–23°C’de 168 saat boyunca fermente edilerek, kefir üretilmiĢ ve 

fermantasyon boyunca kefirde meydana gelen kimyasal ve mikrobiyolojik değiĢimler 

incelenmiĢtir. Fermantasyonun 8.saatine kadar Lactococcus spp. sayısı maksimum 

düzeyine (8.2 log KOB mL
–1

) ulaĢırken; 48. saate kadar düĢük düzeyde (0.8 log KOB 

mL
–1

), ardından 96. saate kadar 3.2 log KOB mL
–1

 azalma görülmüĢ ve fermantasyonun 

168. saatinde Lactococcus spp. tespit edilememiĢtir. Lactobacillus spp. sayısı, 

fermantasyonun 24. saatine kadar 10 log KOB mL
–1

’den 7.2 log KOB mL
–1

’ye 

azalırken; 168. saat fermantasyona kadar artıĢ göstererek, 9.8 log KOB mL
–1

 düzeyine 

ulaĢmıĢtır. Diğer yandan; fermantasyonun ilk 8 saatinde ortalama maya sayısı (<10 

KOB mL
–1

) tespit limitinin altında bulunurken; fermantasyonun 24. saatinden sonra ise, 

düzenli artmıĢ ve 168 saat fermantasyon sonunda maya sayısı 3 log KOB mL
–1

 olarak 

bulunmuĢtur. Aynı araĢtırmada, 168 saat fermantasyon sonunda laktoz miktarı 

%4.92’den %3.76 (w/w) azalırken; etanol miktarı %0.002’den %0.018 (w/w)’e 

artmıĢtır. L(+)-laktik asit ise, fermantasyonun 2. saatinden (%0.01, w/w) sonra artmaya 

baĢlamıĢ; 24. saatinde maksimum düzeyine (%0.76) ulaĢmıĢ ve 48. saatte %54 (w/w) 
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düzeyine azalarak, 48. saatten sonra önemli değiĢim görülmemiĢtir. Diğer yandan; 24 

saat fermantasyon ile pH değeri 6.68’ten 4.24’e azalmıĢ; 24. saatten sonra da yavaĢ 

yavaĢ azalmaya devam ederek, 168. saat fermantasyon sonunda 3.88 düzeyine 

ulaĢmıĢtır. 

 

2.2 Kefirlerin Depolanması Süresince Mikrobiyel, Kimyasal ve Duyusal 

Kalitesindeki DeğiĢimler 

 

Norveç kefirlerinin 5.5°–6°C'de 8 hafta depolanması süresince meydana gelen 

mikrobiyel ve kimyasal değiĢimlerin incelendiği bir çalıĢmada, kefirlerin baĢlangıç 

laktik asit bakteri, laktokok ve leukonostok miktarları, sırasıyla, yaklaĢık 8, 8 ve 7 log 

KOB mL
–1

 düzeyinde bulunmuĢ ve depolamanın ilk 4 haftasında önemli bir azalma 

görülmüĢtür, 4. haftadan sonra ise, çok az bir azalma görülmüĢtür (Grønnevik vd. 

2011). 8 hafta depolama sonunda, laktik asit bakteri, laktokok ve leukonostok 

sayılarında, sırasıyla, 1.8, 2.6 ve 2.4 log'luk bir azalma meydana gelmiĢtir. 

Fermantasyon sonrasında 3.3 log KOB mL
–1

 maya içeren kefirlerin depolama süresince 

maya miktarlarında ise, 3. haftada 0.7 log'luk, 3. haftadan sonra ise 1 log'luk bir artıĢ 

olduğu bildirilmiĢtir. Maya miktarındaki artıĢa bağlı olarak, 4–8 haftaları arasında 

etanol ve CO2 miktarları artmıĢ, laktoz miktarları ise, azalmıĢtır. Depolamanın 1. 

haftasında pH değeri 4.50'den 4.41'e düĢmüĢ, 1–8 haftaları arasında ise, pH değerinde 

önemli bir değiĢim olmamıĢtır. 1. haftada pH değerinde bir miktar düĢüĢ görülmesine 

rağmen, depolama boyunca laktik asit miktarında önemli değiĢim görülmemiĢtir.  

 

Leite vd. (2013) tarafından yapılan bir çalıĢmada, kefir tanesi kullanılarak üretilen 

kefirler 4°C’de 28 gün boyunca depolanmıĢ ve depolama süresince maya sayısı yaklaĢık 

6 log KOB mL
–1

 düzeyinde bulunurken; Lactobacillus spp. ve Lactococcus spp. sayısı 

yaklaĢık 10 log KOB mL
–1 

düzeyinde bulunmuĢtur. Depolama süresince önemli bir 

mikrobiyel değiĢim olmamıĢtır. 28 gün depolama süresince laktik asit (7.38’den 9.54 

mg mL
–1

), asetik asit (0.93’ten 1.16 mg mL
–1

), bütirik asit (0.22’den 0.63 mg mL
–1

) ve 

etanol (0.32’den 1.36 mg mL
–1

) miktarı artarken; pH değeri (4.85’ten 4.31’e) azalmıĢtır. 

Laktoz miktarı depolamanın 14. gününden sonra azalırken (30.30’tan 28.40 mg mL
–1

); 
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glukoz miktarı 7. güne kadar (0.29’dan 0.39 mg mL
–1

), galaktoz miktarı 14. güne kadar 

(0.76’dan 0.97 mg mL
–1

) artıĢ göstermiĢtir. 

 

Günümüzde, kefir asidik tadı nedeniyle, tüm tüketicilere ulaĢamamakta ve özellikle 

çocuklar tarafından tüketilmemektedir. Sağlığa birçok faydası olan kefirin tüketimin 

yaygınlaĢtırılması ve severek tüketilmesi amacıyla, kefirin tadının iyileĢtirilmesi 

gerekmektedir. Bu problem, piyasada kefirin meyve soslarıyla tatlandırılmasıyla 

çözülmeye çalıĢılmıĢtır. Yapılan bir çalıĢmada, farklı tatlarda kefir içeceği üretmek için, 

fenolik bileĢikler bakımından yüksek olan mürdüm eriğinden yapılmıĢ marmelat (%10) 

ve pekmez (%7.5) ilave edilmiĢ ve 14 gün depolama süresince kimyasal, mikrobiyel ve 

duyusal kalitesindeki değiĢimler incelenmiĢtir (Kök-TaĢ vd. 2014). Depolama süresince 

Hunter L*, a* ve b* değerleri ölçülmüĢ ve erik ve pekmez ilaveli kefirlerin, parlaklık 

(L*) değerlerinin kontrol kefirden düĢük, kırmızılık (a*) ve sarılık (b*) değerlerinin ise, 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada, erik ilaveli kefir (16.8 μmol mL
–1

) ve 

pekmez ilaveli kefirlerin (17.4 μmol mL
–1

) antioksidan içeriklerinin, kontrol örneğinden 

(13.3 μmol mL
–1

) fazla olduğu ve depolamanın 7. gününde erik ve pekmez ilaveli 

kefirlerin antioksidan içeriğinde önemsiz düzeyde bir azalmanın olduğu ortaya 

konulmuĢtur (p>0.05). En yüksek toplam fenolik miktarının erik ilaveli kefirlerde 

depolamanın 1. gününde (2535 mg mL
–1

) olduğu ve depolamanın 7. gününde tüm kefir 

örneklerinde toplam fenolik madde içeriğinde önemli düzeyde azalma (%23.4–54.0) 

olduğu bulunmuĢtur (p<0.05). Ayrıca; depolamanın 14. gününde erik ve pekmez ilaveli 

kefirler kontrol örneğine göre daha yüksek puan alarak panelistler tarafından daha çok 

beğenilmiĢtir. Erik marmelatı ve pekmez kullanılarak üretilen kefirlerin 14 günlük 

depolama süresince maya düzeylerinde önemli düzeyde artıĢ (sırasıyla, 2.8 ve 2.5 log 

KOB mL
–1

) gözlenmiĢtir. Depolamanın 1. gününde kontrol, erik marmelatı ve pekmez 

ilaveli kefir örneklerinin Lactobacillus spp. içeriğinin, sırasıyla, 8.99, 9.35 ve 9.11 log 

KOB mL
–1

 olduğu ve 14. günde tüm kefir örneklerinde 1 log KOB mL
–1

 düzeyinde bir 

azalma olduğu bildirilmiĢtir. Lactococcus spp. içeriğinin ise, depolamanın 1. gününde 

sırasıyla 9.04, 9.18 ve 9.91 log KOB mL
–1

 olduğu ve depolamanın 14. gününde 8.93, 

8.49 ve 9.09 log KOB mL
–1

'ye düĢtüğü bildirilmiĢtir.  
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2.3 Çilek, Karadut, Nar ve Siyah Havuç 

 

2.3.1 Çilek 

 

Çilek (Fragaria ananassa), içerdiği yüksek miktarda C vitamini, folat ve fenolik 

bileĢikler nedeniyle, biyoaktif bir tarım ürünüdür (Proteggente vd. 2002, Giampieri vd. 

2012).  Ülkemizde 2016 yılında 415 150 ton çilek üretilmiĢ ve bu üretim dünya 

üretiminin %4.6’sını oluĢturmuĢtur (www.fao.org, 2016). Çilek, ekonomik ve ticari 

olarak önemli bir meyve olup; çoğunlukla taze Ģekilde veya reçele, meyve suyuna, 

jöleye vb. iĢlenerek tüketilmektedir. Ülkemizde 2009 yılında 5 500 ton, 2010 yılında 6 

100 ton çilek, çilek suyuna iĢlenmiĢtir (www.meyed.org.tr, 2011).  

 

Çilek, yüksek miktarda C vitamini (59 mg 100 g meyve
–1

) ve folat (24 µg 100 g meyve
–

1
) kaynağı olmasının yanı sıra, potasyum (153 mg 100 g meyve

–1
), fosfor (24 mg 100 g 

meyve
–1

), kalsiyum (16 mg 100 g meyve
–1

) ve magnezyum (13 mg 100 g meyve
–1

) 

bakımından zengin bir meyvedir (Giampieri vd. 2012). Aaby vd. (2012) tarafından 

yapılan bir araĢtırmada, 27 çeĢit çileğin (Fragaria ananassa) 57–133 mg 100 g meyve
–1

 

fenolik bileĢik içerdiği; fenolik bileĢiklerin büyük kısmını antosiyaninlerin (8.5–65.9 

mg 100 g meyve
–1

) oluĢturduğu bildirilmiĢtir. Ayrıca; 11–45 mg 100 g meyve
–1

 flavan-

3-ol ve 7.7–18.2 mg 100 g meyve
–1 

elajitanen içerdiği ortaya konulmuĢtur. Festival ve 

Vantana çeĢidi çileklerin Ģeker ve asit içeriğinin incelendiği bir araĢtırmada ise, 

olgunlaĢmıĢ çileklerin 16.5–18.5 mg g
–1

 glukoz, 9.8–10.9 mg g
–1

 fruktoz ve 9.3–12.7 

mg g
–1

 sakkaroz içerdiği ortaya konulmuĢtur. Aynı araĢtırmada, organik asitler de 

belirlenmiĢ ve çileklerin 5.0 mg g
–1

 sitrat, 2.3–2.7 g kg
–1

 malat ve 4.3–4.7 µg g
–1

 

askorbat içerdiği bildirilmiĢtir (Basson vd. 2010). Diğer yandan; çileğin titrasyon 

asitliği 0.86 g sitrik asit 100 g
–1

 bulunurken; pH değerinin 3.73 olduğu bulunmuĢtur 

(Rios de Souza vd. 2014). Aynı çalıĢmada, çileklerin antioksidan aktivitesi ABTS 

yöntemi ile belirlenmiĢ ve antioksidan aktivite düzeyinin 7.87 µmol g
–1

 olduğu 

bildirilmiĢtir. 

 

 

http://www.fao.org/
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2.3.2 Karadut 

 

Dut, Moraceae familyasının Morus cinsine ait olup; Doğu, Batı ve Güneydoğu Asya, 

Güney Avrupa, Kuzey Amerika Güney, Güney Amerika'nın Kuzeybatı ve Afrika'nın 

bazı bölgelerinde yetiĢmektedir (Sánchez-Salcedo vd. 2015). Ülkemizde 2017 yılında 

74 383 ton dut üretilmiĢtir (www.tuik.gov.tr, 2017). Türkiye’de yetiĢen dut ağaçlarının 

yaklaĢık %95’i Morus alba (beyaz dut), %3’ü Morus rubra (kırmızı dut) ve %2’si 

Morus nigra (karadut)’dan oluĢmaktadır (ErciĢli 2004). Dut, taze ve kurutulmuĢ olarak 

tüketilebildiği gibi, çeĢitli ürünlere de iĢlenebilmektedir. Karadut ise, çoğunlukla meyve 

suyu, pekmez, marmelat, likör, doğal boya ve dondurulmuĢ meyve (dondurma üretimi 

için) gibi ürünlere iĢlenerek değerlendirilmektedir (Hojjatpanah vd. 2011). Ülkemizde 

2009 yılında 1 000 ton, 2010 yılında 1 100 ton karadut, karadut suyuna iĢlenmiĢtir 

(www.meyed.org.tr, 2011). 

 

Karadut, %85.5 nem, %0.7 protein, %0.4 yağ, %12.2 karbonhidrat, %0.8 lif ve %0.4 

mineral içeren bir meyvedir. 100 g karadut, 60 mg kalsiyum, 20 mg fosfor, 2.6 mg 

demir, 58 mg tiyamin, 0.2 mg nikotinik asit, 92 mg riboflavin ve 10 mg askorbik asit 

içermektedir (Venkatesh Kumar ve Chauhan 2008). Tomas vd. (2015) tarafından 

yapılan bir araĢtırmada; karadutun, 100 g kuru ağırlıkta 1040 mg antosiyanin, 190 mg 

fenolik asit ve 438 mg flavanol içerdiği bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada, karadutların 

antioksidan aktivitesi ABTS yöntemi ile belirlenmiĢ ve antioksidan aktivite düzeyinin 

2788 mg troloks 100 g kuru ağırlık
–1

 olduğu bildirilmiĢtir. Ülkemizin Kuzeydoğu 

Anadolu Bölgesi’ndeki 6 çeĢit karadutun fizikokimyasal özelliklerinin incelendiği bir 

araĢtırmada, karadutların 123–209 mg g
–1

 malik asit ve 21–41 mg g
–1

 sitrik asit içerdiği 

ortaya konulmuĢtur. Diğer yandan; karadutun pH değerinin 3.43–3.66 olduğu 

bulunmuĢtur (ErciĢli ve Orhan 2008). Mikulic-Petkovsek (2012) tarafından yapılan 

çalıĢmada ise, karadutların 36.8 mmol kg
–1

 glukoz ve 39.9 mmol kg
–1

 fruktoz içerdiği 

bildirilmiĢtir. 
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2.3.3 Nar 

 

Nar, Punicaceae familyasının Punica granatum L. türüne aittir ve Ġran, A.B.D. 

(Kaliforniya eyaleti), Türkiye, Mısır, Ġtalya, Hindistan, ġili, Ġspanya gibi subtropikal ve 

tropikal bölgelerde yetiĢtirilmektedir (www.fao.org, 2010b, Fischer vd. 2011). 

Ülkemizde 2017 yılında 502 606 ton nar üretilmiĢ olup (www.tuik.gov.tr, 2017); 

ülkemiz, dünya nar üretiminde 3. sırada yer almaktadır (www.meyed.org.tr, 2011). 

Ülkemizde, nar ve nar suyuna olan ilgi giderek artmakta; nar suyu, genellikle 

konsantreye iĢlenerek iç ve dıĢ piyasaya sunulmaktadır. Ülkemizde 2010 yılında 208 

000 ton nar üretilmiĢ ve bu narların 78 700 tonu, nar suyuna; elde edilen nar sularının da 

7 500 tonu ise, nar suyu konsantresine iĢlenmiĢtir (www.meyed.org.tr, 2011). 

 

Nar, %74.5 nem, %0.7 protein, %12.0 yağ ve %8.5 Ģeker içeren bir meyvedir. 100 g 

nar, 80.0–160.6 mg potasyum, 11.3–54.5 mg sodyum, 13.1–30.6 mg kalsiyum, 2.8–5.2 

mg magnezyum ve 0.09–0.40 mg askorbik asit içermektedir (Fadavi vd. 2005). 

Türkyılmaz (2013) tarafından yapılan bir araĢtırmada, Ġzmir Bölgesi’nde yetiĢtirilen 8 

farklı nar çeĢidi ve Mersin Bölgesi’nde yetiĢtirilen Hicaz nar çeĢidinden elde edilen nar 

sularının, 28–447 mg L
–1

 antosiyanin içerdiği bulunmuĢtur. Bu çeĢitler içerisinde, 

antosiyanin içeriği en fazla Ġzmir 1513 nar çeĢidinde (447 mg L
–1

) olduğu; bunu Hicaz 

nar çeĢidinin (253 mg L
–1

) takip ettiği bildirilmiĢtir. Bu çeĢitlerden elde edilen nar 

sularının, pH değerlerinin 2.74–3.17; titrasyon asitliği değerlerinin ise, susuz sitrik asit 

cinsinden 0.63–7.12 mg 100 mL
–1

 arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada, nar 

sularındaki organik asit dağılımında çeĢidin yüksek düzeyde etkili olduğu ve bu 

çeĢitlerden elde edilen nar sularının 8.13–25.40 g L
–1

 organik asit içerdiği bildirilmiĢtir. 

10 farklı Fas çeĢidi narın özelliklerinin incelendiği bir araĢtırmada, 100 g narda 0.31–

1.56 g malik asit, 0.063–1.19 g kinik asit, 0.032–0.36 g süksinik asit, 0.018–3.22 g sitrik 

asit ve 0.011–0.11 g
 
okzalik asit içerdiği ortaya konulmuĢtur. Diğer yandan; 100 g narın 

7.8–10.4 g fruktoz ve 6.9–8.6 g glukoz içerdiği bildirilmiĢtir. Tehranifar vd. (2010) 

tarafından 20 farklı Ġran nar çeĢidinin fizikokimyasal özelliklerinin incelendiği 

araĢtırmada, narların briks, pH ve titrasyon asitliği değerlerinin, sırasıyla, 11.37–15.07, 

3.16–4.09  ve 0.33–2.44 g 100 g
–1

 arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, 100 

g narda 5.56–30.11 mg antosiyanin, gallik asit cinsinden 295.8–985.3 mg fenolik bileĢik 
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ve 13.23–21.72 g toplam Ģeker içerdiği bildirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda da 

görüldüğü üzere, narların içeriği, yetiĢtiği bölgeye, çeĢidine vb. faktörlere bağlı olarak 

değiĢkenlik göstermektedir. 

 

2.3.4 Siyah havuç 

 

Siyah havuç (Daucus carota L. ssp. sativus var. atrorubens Alef.), çoğunlukla 

ülkemizde, Afganistan, Mısır, Pakistan ve Hindistan’da yetiĢtirilmektedir. Ülkemizde 

siyah havuç en çok Konya Ereğli yöresinde ve Adana’da yetiĢtirilmekte olup; genellikle 

sebze suyu konsantresine ve Ģalgama iĢlenmektedir (Türkyılmaz vd. 2012). Ayrıca; 

siyah havuç suyu; meyve suları (elma, beyaz üzüm, portakal, greyfrut, mandarin ve 

limon suyu) ve nektarlarının (Ģeftali, kayısı ve ananas nektarı), meĢrubatların, reçel, 

marmelatların (çilek) ve Ģekerlemelerin renklendirilmesi amacıyla da kullanılmaktadır 

(Downham ve Collins 2000, Kırca vd. 2007). TÜĠK verilerine göre, ülkemizde 2016–

2017 yılında 554 736 ton havuç üretildiği bildirilmiĢ (www.tuik.gov.tr 2017); ancak, 

siyah havuç üretimine ait bilgiler yayınlanmamıĢtır. Ülkemizde 2010 yılında 46 000 ton 

siyah havuç üretilmiĢ ve bu siyah havuçların 23 000 tonu, siyah havuç suyuna; elde 

edilen siyah havuç sularının da 3 100 tonu, siyah havuç suyu konsantresine iĢlenmiĢtir 

(www.meyed.org.tr 2011). 

 

Siyah havuç, antosiyaninlerce zengin, yüksek antioksidan aktiviteye sahip bir sebzedir. 

Montilla vd. (2011) tarafından yapılan araĢtırmada, Almanya’da yetiĢtirilen 4 farklı 

siyah havuç çeĢidinin, 100 g’da 17.9–97.9 mg fenolik bileĢik ve 1.5–17.7 mg 

antosiyanin içerdiği bildirilmiĢtir. Khandare vd. (2011) tarafından yapılan araĢtırmada 

ise, 100 mL siyah havuç suyunda 300 mg fenolik bileĢik (gallik asit cinsinden), 118 mg 

flavanoid (kateĢin cinsinden) ve 50.4 mg antosiyanin içerdiği ortaya konulmuĢtur. Aynı 

çalıĢmada, siyah havuç suyu antioksidan aktivitesi FRAP (Ferric Reducing Antioxidant 

Power) ve CUPRAC (Cupric Reducing Antioxidant Power) yöntemleri ile belirlenmiĢ 

ve antioksidan aktivite düzeyinin, sırasıyla, 23 ve 46 μmol troloks mL
–1

 olduğu 

bildirilmiĢtir. Kırca vd. (2007) tarafından berraklaĢtırılmamıĢ siyah havuç ham suyunun 

bazı özelliklerinin incelendiği araĢtırmada, siyah havuç suyunun briks, pH ve titrasyon 
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asitliği değerlerinin, sırasıyla, 10.8, 6.0 ve 0.112 g 100 mL
–1

 arasında değiĢtiği 

bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, siyah havuç suyunun litresinde 15.54 g indirgen Ģeker, 34 

g sakaroz, 49.5 g toplam Ģeker ve 264 mg askorbik asit içerdiği bildirilmiĢtir.  

 

2.4 Antosiyaninler ve Çilek, Nar, Karadut ve Siyah Havuç Antosiyaninleri 

 

Çilek, karadut, nar ve siyah havucun kendilerine özgü çekici renkleri, içerdikleri 

antosiyaninlerden kaynaklanmakta olup; bu renk tüketici beğenisinde önemli rol 

oynamaktadır. Antosiyaninler; meyve, sebze ve çiçeklere pembe, kırmızı, viole, mavi ve 

mor tonlarındaki kendilerine özgü çeĢitli renklerini veren, suda çözünebilir nitelikteki 

doğal renk maddeleridir (Cemeroğlu vd. 2009). Antosiyaninler, bitkiyi zararlı UV 

radyasyonundan, anti-viral ve anti-mikrobiyel aktivitesi ile mikroorganizmalara karĢı 

korumaktadırlar (Wrolstad 2004). Ayrıca; antosiyaninler, özellikle, kalp-damar 

rahatsızlıkları risklerini azaltıcı etkileri, anti-karsinojen etkileri (Wrolstad 2004) ve 

çeĢitli kan dolaĢım bozuklukları ile bazı göz hastalıklarında tedavi edici nitelikleri 

bulunduğu belirtilmektedir (Kırca 2004). Antosiyaninler, antioksidan aktiviteye sahip 

olup; birçok kronik hastalığı önleyici etki göstermektedir (Gil vd. 2000). 

 

Antosiyaninler, polifenollerin flavonoidler grubuna dahil bileĢikler olup; 

antosiyanidinlerin (aglikonlar), Ģekerlerle esterleĢmesi sonucu oluĢmaktadırlar. 

Antosiyaninlerin, temel yapıtaĢı flavilyum katyonudur (2-fenilbenzopirillium) (Ģekil 

2.1) ve flavilyum katyonu C6C3C6 karbon iskeleti ile karakterize edilmektedir 

(Cemeroğlu vd. 2009). Doğada 22 farklı antosiyanidin bulunmakta olup; bunlardan 

sadece 6 tanesi meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunmaktadır (Francis 1989). Bu 6 

antosiyanidinin kimyasal yapısı çizelge 2.1’de verilmiĢtir (Giusti ve Wrolstad 2003). 

Görüldüğü gibi, bu yaygın 6 antosiyanidinin birbirlerinden farkı, sadece 3′ ve 5′ 

pozisyonlara bağlı grupların farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Bunların dıĢındaki 

karbon atomlarına (4, 6, 8 ve 6′) ise, H bağlanmıĢtır. 
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ġekil 2.1 Flavilyum katyonu 

 

Çizelge 2.1 Meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan antosiyanidinlerin kimyasal  

yapıları 

 

Antosiyanidin R3′ R5′ λmax (nm)   Renk 

Siyanidin (Cy) OH H 506 nm   Turuncu- Kırmızı 

Pelargonidin (Pg)  H H 494 nm   Turuncu 

Peonidin (Pn) OCH3 H 506 nm   Turuncu- Kırmızı 

Delfinidin (Dp) OH OH 508 nm   Kırmızı 

Petunidin (Pt) OCH3 OH 508 nm   Kırmızı 

Malvidin (Mv) OCH3 OCH3 510 nm   Mavi- Kırmızı 

 

Antosiyanidinler, doğada her zaman glukozillenmiĢ halde yani antosiyanin halinde 

bulunmaktadırlar. Antosiyanin molekülüne bağlanan Ģeker molekülleri bazı istisnalar 

dıĢında daima 3. pozisyondaki karbon atomuna bağlanmaktadırlar. Bunun dıĢında, 

birden fazla Ģeker bağlandığı durumlarda, Ģeker moleküllerinin birisi mutlaka 3. 

pozisyona bağlanmakla birlikte, diğerleri çoğunlukla 5. pozisyona ve nadiren de 7. 

pozisyona bağlanabilmektedir (Cemeroğlu vd. 2009). Antosiyanidinlere yaygın olarak 

bağlanan monosakkarit yapısındaki Ģekerler, bulunuĢ sıklığına göre sırasıyla; glukoz, 

ramnoz, galaktoz, ksiloz ve arabinozdur (Jackman vd. 1987). Bunların yanı sıra, bu 

monosakkaritlerden oluĢan di- veya tri-sakkaritler de glukozit bağı ile 

bağlanmaktadırlar. Antosiyanidin glukozitlerinin doğada en yaygın olanı 3-glukozitler 

olup; bu glukozit formu diğer yaygın olarak bulunan 3,5-diglukozitlerden yaklaĢık 2.5 

kat daha fazla bulunmaktadır (Kırca 2004). Antosiyanin yapısında en sık yer alan di- ve 
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trisakkaritler ise; rutinoz, soforoz, sambubioz ve glikorutinozdur (De Ancos vd. 1999, 

Rein 2005). 

 

Antosiyaninlerin yapısında Ģekerler dıĢında; fenolik asitler (p-kumarik, ferulik, kafeik, 

sinapik, gallik veya parahidroksibenzoik asit) ve organik asitler (malonik, okzalik, 

malik, süksinik veya asetik asit) de yer alabilmektedir (Turfan 2008). Bu asitler 3. 

karbon atomundaki Ģeker molekülünün çoğunlukla 6–OH ya da daha az sıklıkla 4–OH 

grubuna açillenerek bağlanmaktadır (Giusti ve Wrolstad 2003). 

 

Meyve ve sebzelerin antosiyanin dağılımları kendilerine özgü olup; birbirinden farklılık 

göstermektedir. Antosiyanin profilinin yanı sıra meyve ve sebzelerin monomerik 

antosiyanin miktarları da değiĢkenlik göstermektedir. Çilek (Fragaria ananassa)  suyu 

konsantrelerinin, 219 mg L
–1

 monomerik antosiyanin içerdiği, antosiyaninlerinin 

neredeyse tamamının ise, pg-3-glu ve pg-3-rut’ten oluĢtuğu ortaya konulmuĢtur (Garzόn 

ve Wrolstad 2002). Karadut (Morus nigra L.) suyu konsantresinin antosiyanin içeriğinin 

incelendiği bir çalıĢmada, konsantrelerin 4601 mg L
–1

 monomerik antosiyanin içerdiği 

ve baĢat antosiyaninlerin ise, çoktan aza doğru cy-3-glu, cy-3-rut ve pg-3-glu olduğu 

bulunmuĢtur (Erbay 2011). Hicaz nar çeĢidinden elde edilmiĢ nar suyu konsantrelerinin 

monomerik antosiyanin miktarının 863 mg kg
–1

 olduğu ve baĢat antosiyaninlerin ise, 

çoktan aza doğru cy-3,5-diglu, dp-3,5-diglu ve cy-3-glu olduğu bildirilmiĢtir (Turfan 

vd. 2012). Siyah havuç suyu konsantrelerinde monomerik antosiyanin miktarının 3747 

mg L
–1

 olduğunu ve baĢat antosiyaninlerin çoktan aza doğru, cy-3-gal-xyl-glu-fer, cy-3-

gal-xyl-glu-coum ve cy-3-gal-xyl-glu olduğu bulunmuĢtur (Türkyılmaz ve Özkan 

2012). Siyah havuçtaki antosiyaninlerin, çilek, karadut ve nar antosiyaninlerinden çok 

daha stabil olduğu ve bu stabilitenin de siyah havuç antosiyaninlerin %79–90’ının 

açillenmiĢ olduğundan kaynaklandığı (Türkyılmaz vd. 2012) ortaya konulmuĢtur. 

Yapılan çalıĢmalarda; 25°C’de depolanan çilek suyu konsantrelerinde antosiyaninlerin 

parçalanmasına iliĢkin t1/2 değerinin 3.5 gün (Garzόn ve Wrolstad 2002); 4°C’de 

depolanan karadut suyu konsantrelerinde 303 gün (Erbay 2011); 4°C’de depolanan nar 

suyu (Alighourchi ve Barzegar 2009) ve siyah havuç suyu konsantrelerinde 

(Türkyılmaz ve Özkan 2012) ise, sırasıyla 119 ve 603 gün olduğu ortaya konulmuĢtur. 
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2.4.1 Antosiyanin stabilitesini etkileyen faktörler 

 

Antosiyaninler, doymamıĢ yapıda olmaları, reaksiyon yeteneğinin yüksek olması ve 

çeĢitli faktörler nedeniyle, gıdaların iĢlenmesi ve depolanması sırasında 

parçalanmaktadır. Antosiyaninlerin parçalanmasına neden olan baĢlıca faktörler; 

antosiyaninlerin kimyasal yapısı, sıcaklık, pH değeri, oksijen ve kopigment varlığıdır. 

 

2.4.1.1 Antosiyaninlerin kimyasal yapısı 

 

Hidroksil (OH) ve metoksil (OCH3) gruplarının antosiyanin yapısındaki yer ve sayıları, 

antosiyaninlerin stabilitesi ve renk yoğunluğu üzerine etki etmektedir. Hidroksil 

sayısının artıĢıyla birlikte antosiyaninlerin maksimum absorbans verdiği dalga boyu 

artmakta ve antosiyaninlerin rengi, pembeden maviye doğru değiĢmektedir. Metoksil 

gruplarının artıĢıyla ise, renkteki değiĢim tersi yönde olup; antosiyaninlerin rengi, sarı-

turuncudan kırmızıya dönmektedir (Giusti ve Wrolstad 2003). Hidroksil ve metoksil 

gruplarının sayısına göre antosiyaninlerin rengindeki bu değiĢim, stabiliteyi de 

etkilemektedir. Mazza ve Miniati (1993) tarafından yapılan bir çalıĢmada, moleküldeki 

metoksil ve özellikle de açil gruplarının artması ile antosiyaninlerin stabilitesinin arttığı 

bildirilmiĢtir.  

 

2.4.1.2 Sıcaklık 

 

Antosiyaninler, meyve ve sebze sularının ısıtılması ve depolanması süresince, 

uygulanan yüksek sıcaklık ile parçalanmaktadır. Meyve ve sebze sularının depolama 

süresince sıcaklığın antosiyaninler üzerine olumsuz etkisi, çilek suyunda (Rodrigo 

2007); karadut suyu konsantrelerinde (Hojjatpanah vd. 2011); nar sularında (Fischer vd. 

2013) ve siyah havuç suyu konsantrelerinde (Kırca vd. 2007) ortaya konulmuĢtur. 

Antosiyaninlerin depolama süresince parçalanması ise; çilek suyu ve konsantrelerinde 

(Garzόn ve Wrolstad 2002); karadut suyu ve konsantrelerinde (Erbay 2011); nar suyu 

konsantrelerinde (Turfan vd. 2012) ve siyah havuç suyu konsantrelerinde (Türkyılmaz 

ve Özkan 2012) ortaya konulmuĢtur. Yapılan bu çalıĢmalar, depolama sıcaklığındaki 
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her 10°C artıĢın, antosiyaninlerin parçalanma hızını 3.8–4.5 misli artırdığını 

göstermiĢtir. 25°C’de depolanan çilek suyu konsantrelerinde antosiyaninlerin 

parçalanmasına iliĢkin yarı ömür süresinin 3.5 gün (Garzόn ve Wrolstad 2002); 4°C’de 

depolanan karadut suyu konsantrelerinde 303 gün (Erbay 2011); 5°C’de depolanan nar 

(Turfan vd. 2012) ve siyah havuç suyu (Türkyılmaz ve Özkan 2012) konsantrelerinde 

ise, sırasıyla 167 gün ve 603 gün olduğu ortaya konulmuĢtur.  

 

2.4.1.3 pH değeri 

 

Antosiyaninler, ortam pH’sına bağlı olarak farklı kimyasal formlarda bulunmakta, adeta 

bir indikatör gibi renk değiĢtirmektedirler (Castañeda-Ovando vd. 2009, Cemeroğlu vd. 

2009). Antosiyaninlerin farklı pH’lardaki kimyasal yapıları Ģekil 2.2’de verilmiĢtir. 

ġekil 2.2’de görüldüğü üzere, asidik sulu çözeltilerde, antosiyaninler kuinidal baz (A), 

flavilyum katyonu (okzonyum formu; AH+), karbinol veya psödobaz (hemiketal form; 

B) ve çalkon (C) olmak üzere 4 formda ve denge halinde bulunmaktadır. DüĢük pH 

derecelerinde (pH<2) ortamda rengi kırmızı olan okzonyum iyonu baskın olarak 

bulunmaktadır. Ortam pH’sı arttıkça, renk yoğunluğu azalırken, renksiz hemiketal form 

miktarı artmaktadır. Kırca vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, siyah havuç suyu ve 

konsantresinin ısıl stabilitesine (70°, 80° ve 90°C) farklı pH değerlerinin (4.3 ve 6.0) 

etkisi incelenmiĢ ve siyah havuç suyunda (11°Bx) farklı pH'larda antosiyanin 

stabilitesine ait yarılanma sürelerinin (70°, 80° ve 90°C'de sırasıyla, 16.7 h, 10.1 saat ve 

5.0 h) aynı olduğu ortaya konulmuĢtur. Aynı çalıĢmada, siyah havuç suyunun 30°Bx 

değerinde farklı pH değerlerinin antosiyanin stabilitesi üzerine etkisi de incelenmiĢ ve 

pH değerinin 4.3'ten 6.0'ya artmasıyla yarılanma sürelerinin (70°C'de, 17 saatten 13.3 

saate) azaldığı bildirilmiĢtir. 

 

2.4.1.4 Oksijen 

 

Oksijen, antosiyaninleri doğrudan reaksiyona girerek parçalayabileceği gibi, dolaylı 

olarak, yani antosiyanin dıĢındaki maddeleri okside ederek oluĢturduğu oksitlenmiĢ 

ürünlerin, antosiyaninlerle reaksiyonu sonucu onların parçalanmasına da neden 



19 
 

olabilmektedir (Jackman vd. 1987). Örneğin; oksijen varlığında polifenoloksidaz 

(PPO); klorojenik asidin klorojen-o-kinona oksidasyonunu katalize etmekte ve oluĢan 

bu bileĢik de antosiyaninlerle reaksiyona girerek esmer renk oluĢumuna neden 

olmaktadır (Kader vd. 1999). 

 

 

          Kuinidal form     Flavilyum katyonu (okzonyum form) 

               (mavi)          (turuncu–mor)          

                pH=7                                                pH=1                                                                            

 
                       Çalkon                         Karbinol psödo-baz (hemiketal form) 

                      (renksiz)                                              (renksiz) 

                       pH=4.5                  pH=4.5                                                                                                                                                                         

  

ġekil 2.2 Ortam pH’sının antosiyaninlerin rengi üzerine etkisi (Wrolstad 2004) 

 

2.5 Kopigmentasyon 

 

Antosiyaninlerle kompleks oluĢturarak, stabil ve daha yoğun renkli bileĢik oluĢturan 

maddeler ―kopigment‖ olarak adlandırılmaktadır. Kopigmentasyon hem renk 

yoğunluğunu arttırmakta (hyperchromic effect), hem de antosiyaninlerin görünür 

bölgedeki maksimum absorbans gösterdikleri dalga boyunun (λmax) artmasına 

(bathochromic effect, ―blueing‖ effect) neden olmaktadır. Antosiyaninler kopigment 

oluĢturarak, birçok meyvenin bulunduğu pH derecelerinde (3–5) renksiz hemiketal 

formunun oluĢumunu önlemekte ve böylece bu pH derecelerinde bile antosiyaninlerin 
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yoğun renk içermesini sağlamaktadırlar. Bir kopigment çoğunlukla kendi baĢına renksiz 

olup; antosiyanin çözeltisine ilave edildiğinde, çözeltinin renk yoğunluğunu büyük 

oranda arttırmaktadır (Rein 2005).  

 

Kopigment olarak davranan maddelerin baĢında flavonoidler gelmekle birlikte 

alkaloidler, aminoasitler, nükleotidler ve hatta bizzat antosiyaninler de, kopigment 

olarak antosiyaninlerle kompleks oluĢturabilmektedirler (Cemeroğlu vd. 2009).  

Kopigmentasyon etkisi, antosiyanin ile kopigment arasında meydana gelen bir 

moleküler interaksiyondur. Kopigmentasyon oluĢumunu; kopigmentasyona katılan 

antosiyaninin konsantrasyonu ve yapısı, kopigmentin konsantrasyonu ve yapısı, ortamın 

ve çözücünün pH’sı ve sıcaklığı etkilemektedir (Mazza ve Miniati 1993). Örneğin; 

sıcaklığın artmasıyla, kopigmentasyon oluĢumu azalırken; kopigment 

konsantrasyonunun artmasıyla, kopigmentasyon oluĢumu artmaktadır. Petrova vd. 

(2018) tarafından kafeik asidin çilek antosiyaninleri üzerine etkisinin incelendiği 

çalıĢmada, sıcaklığın 20°C’den 50°C’ye artırılması ile antosiyanin parçalanmasının 

arttığı, kopigmentasyonun 30°C veya altındaki sıcaklıkta gerçekleĢtiği bulunurken; 

antosiyanin:kafeik asit oranının artıĢı ile (1:20’den 1:100’e) 20°C’de maksimum 

absorbansın 501 nm’den 510 nm’ye, maksimum absorbansın ise, 0.575’ten 0.729’a 

arttığı, yani kopigmentasyon reaksiyonunun gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. Antosiyanin 

konsantrasyonu, kopigmentasyonda rol oynamakta olup; Petrova vd. (2018) tarafından 

da belirtildiği üzere düĢük kopigment:antosiyanin oranında, renk yoğunluğu 

azalmaktadır. Bununla birlikte; kopigmantasyonun gerçekleĢmesi için ortamda belli 

miktarda antosiyaninin de olması gerekmektedir. Asen (1976) tarafından yapılan 

çalıĢmada, kopigmentasyon reaksiyonunun gerçekleĢmesi için, antosiyanin miktarının 

3.5x10
–5 

M’ın üzerinde olması gerektiği bildirilmiĢtir. Kopigmentasyon oluĢumu, pH 3–

5 arasında gerçekleĢmektedir (Rein 2005). Diğer yandan; antosiyaninlerin yapısı 

kopigmentasyon oluĢumunda etkili olup; metoksillenme ve glukozillenme 

derecelerindeki artıĢ ile kopigmentasyon oluĢumu artmaktadır (Mazza ve Brouillard 

1990). Çözücü ortamı ise, kopigmentasyonu etkileyen diğer bir faktördür. Sıvı haldeki 

suyun yapısı, kopigment ve antosiyanin arasındaki iliĢkiyi düzenlemekte (Mazza ve 

Brouillard 1990) ve tetrahedral yapıda bulunan sudaki hidrojen bağı ne kadar güçlü 

olursa, kopigmentasyon da o kadar güçlü olmaktadır (Rein 2005). Bu nedenle, çözücü 
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ortama metanol, formamid ve tuz ilavesi, kopigmentasyon etkisini azaltmaktadır 

(Brouillard vd. 1991). 

 

Literatürde; flavanoid ve fenolik asitlerle kopigmentasyonun incelendiği birçok çalıĢma 

mevcuttur (Mazza ve Brouillard 1990, Bakowska vd. 2003, Rein 2005, Navruz vd. 

2016, Petrova vd. 2018). Ancak; literatürde, aminoasitlerin kopigmentasyon etkisinin 

incelendiği sınırlı sayıda çalıĢma bulunmaktadır (Nengbing vd. 2016, Chung vd. 2017). 

Nenbing vd. (2016) tarafından mor biber yapraklarındaki pigmentlerle aminoasitler 

arasındaki kopigmentasyonun incelendiği çalıĢmada, en iyi kopigmentin metiyonin 

olduğu bildirilmiĢtir. Chung vd. (2017) tarafından model içeceklerde aminoasit (L-fenil 

alanin, L-tirosin ve L-triptofan) ve peptid (ε-poli-L-lisin) ilavesinin mor havuç 

antosiyaninleri üzerine etkisinin incelendiği çalıĢmada ise, 1 M sitrik asit kullanarak 

%0.025 antosiyanin içeren ve pH değeri 3.0’a ayarlanan model içecekler, son içecekte 

%0.1 aminoasit ve peptid, %0.05 askorbik asit içerecek Ģekilde hazırlanmıĢ ve 40°C’de 

7 gün boyunca ıĢık altında depolanmıĢtır. Depolama sonunda, ilave edilen tüm 

aminoasit ve peptidlerin antosiyanin parçalanmasını azalttığı bildirilmiĢtir. Ayrıca; L-

triptofanın renk parçalanmasını engellemede en etkili aminoasit olduğu ve antosiyanin 

parçalanmasını 2.7 kat azalttığı bildirilmiĢtir.  

 

2.6 Kopigmentasyon Türleri 

 

Antosiyaninlerde kopigmentasyon, 4 farklı Ģekilde gerçekleĢmektedir. Bunlardan 

birincisi, moleküller arası (intermolecular) kopigmentasyon; ikincisi, molekül içi 

(intramolecular) kopigmentasyon; üçüncüsü, kendiliğinden birleĢme (self-association); 

dördüncüsü ise, metal çelat oluĢumudur (Rein 2005, Castañeda-Ovando vd. 2009). En 

önemli kopigmentasyon reaksiyonları, moleküller arası ve molekül içi kopigmentasyon 

oluĢumlarıdır (Rein 2005).  

 

Moleküller arası kopigmentasyon, iki veya daha fazla molekül arasında gerçekleĢen 

kopigmentasyon türü olup; antosiyanin ve renksiz kopigment arasında 

gerçekleĢmektedir. Bu etkileĢimde kovalent bağ oluĢmamaktadır (Brouillard 1983). 
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Moleküller arası kopigmentasyonun temel mekanizması, hidrojen bağı ve hidrofobik 

etkileĢimler ile açıklanmaktadır. Moleküller arası etkileĢim, antosiyaninin hem 

flavilyum hem de kuinoidal formu ile meydana gelebilmektedir (Williams ve Hrazdina 

1979).  

 

Molekül içi kopigmentasyon, antosiyanidin çekirdeği ve molekülün kromoforik 

olmayan kısımları (aromatik asit) arasındaki interaksiyonla gerçekleĢmektedir. 

Antosiyaninler; yapılarındaki glukozil ünitesine ester bağıyla bağlanmıĢ aromatik 

fenolik asit, alifatik dikarboksil asit ya da bunların kombinasyonu halindeki organik 

asitlerin bağlanmasıyla açillenmiĢ yapı kazanmaktadırlar. Molekül içi kopigmentasyon, 

açilasyon ile pigmentin stabilizasyonunu sağlayan bir etkileĢim olup; açil grubu, 

antosiyaninin glikosil grubuna kovalent bağla bağlanmaktadır. Kovalent bağın, hidrojen 

bağından daha kuvvetli olması nedeniyle, antosiyanin stabilizasyonunda, molekül içi 

kopigmentasyon moleküller arası kopigmentasyondan daha etkin rol oynamaktadır. 

Nötr pH’ya yakın pH aralıklarındaki beklenilmeyen renk stabilitesi, açillenmiĢ 

antosiyaninlerden kaynaklanmaktadır. Siyah havuç ekstraktı gibi yüksek miktarda 

açillenmiĢ antosiyanin içeren meyve ve sebzelerdeki renk stabilitesi de açillenmiĢ 

antosiyaninlerle açıklanmaktadır (Giusti ve Wrolstad 2003).  

 

Antosiyanidin çekirdeği veya antosiyanidin çekirdeği ile aromatik açil grupları arasında 

molekül içi interaksiyonla gerçekleĢen kopigment oluĢumuna ―kendiliğinden birleĢme 

(self-association)‖ denilmektedir. Metal çelat oluĢumu ise, istenmeyen gıda ürünleri 

metal etkileĢimleri nedeniyle, gıda endüstrisinde çok az ilgi gören kopigmentasyon 

türüdür. B halkasında birden fazla serbest hidroksil grubuna sahip antosiyaninler ile 

metal iyonlarının oluĢturduğu reaksiyonlardır (Rein 2005).  

 

2.7 Süt Ürünü Olmayan Fermente Ġçecekler 

 

Probiyotik mikroorganizmaların, laktoz toleransını ve sindirimi artırma, bağırsak 

mikroflorasına olumlu etkide bulunma, bağırsak pH’sını azaltma, bağırsak iĢleyiĢinin 

iyileĢtirilme, kolesterolü azaltma, amonyak ve diğer toksik bileĢikleri azaltma, 
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antibiyotik tedavisinden sonra bağırsak florasını düzenleme, rotavirüslerin neden olduğu 

akut ishali tedavi etme ve önleme, bağıĢıklığı güçlendirme gibi insan sağlığına birçok 

yararı bulunmaktadır (Gibson ve Roberfroid 1995). Gerek vejetaryenlik (bitkisel 

beslenme) eğiliminin gerekse de laktoz intoleransı olan kiĢilerin artması nedeniyle, süt 

ürünleri içermeyen probiyotik ürünlerin önemi giderek artmaktadır. Dünya çapında 

geliĢtirilmiĢ, geleneksel, çok çeĢitli süt ürünü içermeyen gıda bulunmaktadır. Bunların 

birçoğu (Boza, Bushera, Mahewu, Pozol, Togwa vb.), tahılların kullanılmasıyla 

üretilmektedir. Efervesan tabletler, çiğnenebilir tabletler ve meĢrubat kamıĢları ise, 

marketlerde bulunan diğer süt ürünü içermeyen ürünlerdir (Granato vd. 2010). 

Farnworth (2004), sütün yanı sıra kök bitkilerinin, baklagillerin, karideslerin, farklı 

türde sebze unlarının, balıkların, meyve tohumlarının, etlerin, yeni probiyotik gıdaların 

geliĢtirilmesi için kullanabileceğini ileri sürmektedir. 

 

Bifidobacterium türleri ve laktik asit bakterileri, özellikle Lactobacillus suĢları, sadece 

sebze, sosis ve süt fermantasyonunda değil, aynı zamanda havuç, pancar, kereviz gibi 

sebze bazlı ürünlerde de yaygın olarak kullanılmaktadır (Karovicova vd. 2002). 

Literatürde, Acidophilus soya bazlı ürünlerden (Heenan vd. 2005, Donkor vd. 2007), 

meyve veya sebze sularından (Yoon vd. 2004, Yoon vd. 2006, Sheehan vd. 2007, 

Sabokbar ve Khodaiyan 2015, Corona vd. 2016), tahıl bazlı ürünlerden (Blandino vd. 

2003, Muyanja vd. 2003, Angelov vd. 2006) süt ürünü içermeyen probiyotik ürünlerin 

geliĢtirildiği birçok çalıĢma bulunmaktadır. Meyveler ve sebzeler, mineraller, 

vitaminler, diyet lifler, antioksidanlar bakımından zengin olup; belli probiyotik 

mikroorganizmaların kullanımını engelleyecek herhangi bir süt alerjeni içermemektedir 

(Granato vd. 2010). Gıda matrisinde probiyotik mikroorganizmaların canlılığı, pH, 

depolama sıcaklığı, oksijen seviyesi, rekabet eden mikroorganizmaların ve inhibitörlerin 

varlığı gibi faktörlere bağlı olarak değiĢkenlik göstermektedir. Probiyotik 

formülasyonunda, probiyotik mikroorganizmaların etkinliği ve canlılığını belli süre 

koruması önem arz etmektedir (Shah 2007). 

 

Yoon vd. (2004) tarafından yapılan çalıĢmada, domates suyundan L. acidophilus LA39, 

L. plantarum C3, L. casei A4 ve L. delbrueckii D7 türleri kullanılarak probiyotik sebze 

suyu üretim olanağı araĢtırılmıĢ ve domates suyu 24 saatlik bir kültürle 30°C’de 
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fermantasyona tabi tutulmuĢtur. Laktik asit kültürleri pH değerini 4.1’e düĢürmüĢ ve 72 

saat fermantasyon sonunda canlı hücre sayısı, 1.0–9.0x10
9
 KOB mL

–1
’ye ulaĢmıĢtır. 

4°C’de 4 hafta depolama sonunda ise, bu 4 laktik asit bakterisinin canlı hücre sayısı, 

10
6
–10

8
 KOB mL

–1 
arasında değiĢmiĢtir. Yoon vd. (2006) tarafından yapılan çalıĢmada 

da, L.plantarum C3, L.casei A4 ve L.delbrueckii D7 türlerini içeren 24 saatlik bir kültür 

kullanarak, probiyotik lahana suyu üretimi araĢtırılmıĢ ve 30°C’de 48 saat fermantasyon 

sonunda 1.0x10
9
 KOB mL

–1 
laktik asit içerdiği bildirilmiĢtir. L.casei’nin laktik asit 

cinsinden en az titrasyon asitliği ürettiği ortaya konulmuĢtur. 4°C’de 4 hafta depolama 

sonunda, L. plantarum ve L. delbrueckii sayısının, sırasıyla, 4.1x10
7
 ve 4.5x10

5
 KOB 

mL
–1

 olduğu bildirilmiĢtir. Diğer yandan; L. casei düĢük pH’da canlılığını 

sürdürememiĢ ve 2 hafta sonunda canlılığını tamamen kaybetmiĢtir.  

 

Sheehan vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada ise, portakal (pH 3.65) ve ananas (pH 

3.40) suyuna probiyotik mikroorganizmalar (L. salivarius UCC118, L. salivarius 

UCC500, B. lactis Bb-12, L. casei DN-114 001, L. rhamnosus GG ve L. paracasei 

NFBC43338) ilave edilmiĢ ve 4°C’de 12 hafta boyunca bu meyve sularındaki canlılığı 

araĢtırılmıĢtır. Depolama baĢlangıcında örneklerin 7.9–8.4 log KOB mL
–1

 probiyotik 

bakteri içerdiği; L.salivarius türlerinin ananas suyunda 1. haftadan sonra, portakal 

suyunda 2. haftadan sonra canlılığını yitirdiği bildirilmiĢtir. B. lactis’in portakal 

suyunda 10. haftadan sonra, ananas suyunda 6. haftadan sonra canlılığını yitirdiği 

bulunurken; L. casei, L. rhamnosus ve L. paracasei’nin her iki meyve suyunda da, 12 

hafta depolama süresince canlılığını devam ettirerek, probiyotik mikroorganizma 

sayısının 6.3–7.8 log KOB mL
–1

 azaldığı bulunmuĢtur. 

 

Literatürde, belirli suĢların kullanılarak probiyotik içecek üretildiği çalıĢmalarının yanı 

sıra, bakteri ve mayaların karıĢımından oluĢan kefir tanesi ya da su kefir tanesi 

kullanılarak fermente probiyotik içeceklerin üretildiği çalıĢmalar da mevcuttur (Puerari 

vd. 2012, Sabokbar ve Khodaiyan 2015, Corona vd. 2016).  Kefir kültürünün; soya sütü, 

pirinç sütü, hindistan cevizi sütü gibi ürünler ile meyve ve sebze suyu, hindistan cevizi 

suyu, bira maltı ve zencefil birası gibi Ģekerli sıvı ürünleri fermente edebildiği ortaya 

konulmuĢtur (Gaware vd. 2011). Puerari vd. (2012) tarafından yapılan bir çalıĢmada, 

kefir tanesi kullanarak kakao pulpu 10° ve 25°C’de 48 saat ve 72 saat süreyle fermente 
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edilmiĢ ve kakao pulpu bazlı yeni kefir içeceği üretilmiĢtir. Elde edilen bu kefir 

içeceğinin, duyusal özellikleri hedonik skala ile belirlenmiĢ ve 25°C’de fermente edilen 

içecekler, %80 panelist tarafından tercih edilebilir bulunurken; 10°C’de fermente edilen 

içecekler, %92–100 panelist tarafından tercih edilebilir bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada, 

fermente içecekteki mikroorganizmaların Lactobacillus kefiranofaciens subsp. 

kefirgranum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus 

kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens, Acetobacter spp., Kluyveromyces marxianus, 

Saccharomyces cerevisiae ve Kazachstania unispora olduğu saptanmıĢtır. 

Fermantasyon sonrasında elde edilen fermente içeceklerin pH değerlerinin 5.3’ten 3.8–

4.0’a azaldığı, örneklerdeki laktik asit, tartarik asit, bütirik asit, gliserol (1.4 g L
–1

) ve 

metanol (0.8 g L
–1

) miktarının arttığı ortaya konulmuĢtur. 

 

Sabokbar ve Khodaiyan (2015) ve Corona vd. (2016) tarafından yapılan çalıĢmalarda, 

meyve ve sebze suları ticari su kefirinden elde edilen mikroorganizmalardan (10
9
 KOB 

g
–1

 Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc ve Saccharomyces içeren) elde edilen 

kültür ile fermente edilmiĢ ve fermantasyon süresince elde edilen fermente ürünlerde 

fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerdeki değiĢimler ortaya 

konulmuĢtur. Ayrıca; Corona vd. (2016) tarafından yapılan çalıĢmada, kırmızı soğan ve 

çilek sularından ve bunlardan üretilen kefir benzeri içeceklerde toplam antosiyanin 

içeriği de belirlenmiĢtir. Bu çalıĢmada, kırmızı soğan ve çilek suyu toplam antosiyanin 

içeriği, 37.1 ve 90.1 mg L
–1

 bulunurken; fermantasyon sonrası kefir benzeri içeceklerde 

toplam antosiyanin içeriğinin, sırasıyla, 9.36 ve 24.79 mg L
–1

’ye azaldığı ortaya 

konulmuĢtur. Aynı çalıĢmada, kırmızı soğan suyu (pH 5.0) fermantasyonu ile pH’sının 

değiĢmediği, titrasyon asitliğinin 2.1’den 1.5 g L
–1

’ye azaldığı; çilek suyunun 

fermantasyonu ile ise, pH’nın 3.2’den 3.6’ya arttığı, titrasyon asitliğinin, 7.2’den 8.3 g 

L
–1

’ye arttığı bildirilmiĢtir. Sabokbar ve Khodaiyan (2015) tarafından yapılan çalıĢmada 

ise, peynir altı suyu 1:1 oranında su ile seyreltilerek, nar suyu konsantresi ile 

karıĢtırılmıĢ ve elde edilen antosiyanince zengin nar suyu (14°Bx) kefir tanesi ile 

fermantasyonu sonucu nar ve peynir altı sulu yeni içecek üretilmiĢtir. Bu yeni içecekte 

fermantasyon süresince meydana gelen pH, asitlik (%), laktoz (g 100 mL
–1

) ve laktik 

asit (g L
–1

) miktarındaki değiĢim incelenmiĢtir. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/lactobacillus
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/lactococcus
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/leuconostoc
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1 Materyal 

 

Bu çalıĢmada materyal olarak; Alanya yöresinde yetiĢtirilen karadut (Morus nigra), 

Mersin yöresinde yetiĢtirilen ―Festival‖ çeĢidi çilek (Fragaria ananassa), Antalya 

yöresinde yetiĢtirilen ―Hicaz‖ çeĢidi nar (Punica granatum L.) ve Ereğli-Konya 

yöresinde yetiĢtirilen siyah havuç (Daucus carota L. ssp. sativus var. atrorubens Alef.) 

kullanılmıĢtır. Çilek ve karadut, Ankara toptancı halindeki bir komisyoncudan 

(Muratoğlu, Yenimahalle, Ankara); nar ve siyah havuç ise, Tarım ve Gıda Ürünleri San. 

ve Tic. Ltd. ġti.’den (TARGID, Mersin) temin edilmiĢtir. Kefir üretiminde ise, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Çiftliği’nden (Ankara) temin edilen çiğ inek sütü 

ve Danlac Canada firmasından temin edilen ―Direct Vat Innoculants‖ ticari kefir kültürü 

(Kefir DC LYO 1000 L, Danlac Canada Inc., Calgary, Alberta, Kanada) kullanılmıĢtır. 

 

3.1.1 Kimyasallar 

 

Antioksidan aktivite tayininde kullanılan ABTS (2,2’-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-

sulfonik asit), laktik asit tanımlanmasında kullanılan L-laktik asit standardı ile 

Ģekerlerin tanımlanmasında kullanılan glukoz, fruktoz, sakaroz ve laktoz standartları, 

Sigma firmasından (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, A.B.D.) temin edilmiĢtir. 

Antosiyaninlerin hesaplanmasında kullanılan "siyanidin-3-glukozit" (cy-3-glu) 

standardı ve tanımlanmasında kullanılan diğer antosiyanin standartları ve antioksidan 

aktivite tayininde kullanılan troloks standardı ise, Fluka firmasından (Fluka Chemie 

GmbH, Seelze, Almanya) temin edilmiĢtir.  

 

Gerek HPLC analizlerinin tüm aĢamalarında kullanılan çözgenler gerekse de 

araĢtırmamızdaki tüm ekstraksiyon iĢlemlerinde kullanılan çözücüler HPLC saflığında 

(HPLC grade) olup; antosiyanin analizinde kullanılan metanol Honeywell International 

(Riedel-de Haën, Honeywell International Inc., Seelze, Almanya) firmasından; diğer 

çözgenler ise, Merck (Merck KGaA, Darmstad, Almanya) firmasından temin edilmiĢtir. 
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Yapılan diğer analizlerde ise, Merck firmasından temin edilen ya analitik saflıkta (a.g, 

analytical grade) ya da yüksek saflıkta (extra pure) kimyasallar kullanılmıĢtır. 

Mikrobiyolojik analizlerde kullanılan besiyerleri de, Merck ve Sigma firmasından temin 

edilmiĢtir. Tüm analizlerde, yüksek saflıkta (18.2 MΩ.cm) su kullanılmıĢtır (Simplicity 

UV, Millipore S.A.S., Molsheim, Fransa). 

 

3.2 Yöntem 

 

3.2.1 Kefir kültürü üretimi 

 

AraĢtırmamızda kullanılan ticari kefir kültürü (Danlac Canada, Direct Vat Innoculants) 

liyofilize halde temin edilmiĢ olup; bu kültür, üretilen kefirdeki maya sayısını artırmak 

amacıyla aktive edilmiĢtir. Sıcaklığı 25°C’ye getirilmiĢ 25 L pastörize süte (80°C’de 1 

dak), üretici talimatları doğrultusunda, üretilecek kefir miktarı (25 L+175 L) dikkate 

alınarak 3 g kefir kültürü ilave edilmiĢ ve 25°C’de 23 saat süreyle inkübasyona 

bırakılmıĢtır. Ġnkübasyon sonrasında elde edilen kültür, kefir üretiminde kullanılmıĢtır. 

 

3.2.2 Kefir üretimi 

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Haymana Çiftliği’nden temin edilen çiğ inek sütü, 

aynı fakültedeki Süt ĠĢletmesi’ne getirilmiĢtir. Çiğ inek sütü, plakalı bir ısı değiĢtiricide 

80°C’de 1 dak süreyle pastörizasyona tabi tutulmuĢtur. Pastörize edilen süt, kefir 

üretiminin gerçekleĢtirileceği çift cidarlı paslanmaz çelik tanka alınmıĢ ve kefirin 

fermantasyon sıcaklığına (25°C) soğutulmuĢtur. Sıcaklığı 25°C'ye getirilen 175 L 

pastörize süte (175 L), “3.2.1 Kefir kültürü üretimi” bölümünde açıklandığı gibi 

üretilen 25 L aktive kefir kültürü ilave edilmiĢ ve kefir kültürü içeren bu süt, 25°C’de 

24 saat süreyle fermantasyona tabi tutulmuĢtur. Fermantasyon sonunda elde edilen 

kefirlerin pH değeri, 4.6 altına düĢmüĢtür. Kefir üretimi akıĢ Ģeması, Ģekil 3.1’de 

verilmiĢtir. 
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ġekil 3.1 Kefir üretim akıĢ Ģeması 

 

3.2.3 Çilek suyu üretimi 

 

Çilekler, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Suyu Pilot ĠĢletmesi’ne 

getirilmiĢtir. Etkin bir Ģekilde yıkanan çilekler, önce paketli presin (Bucher-Guyer, 

Niederweningen, Ġsviçre) değirmeninde parçalanmıĢtır. Daha sonra parçalanmıĢ 

çilekler, paketli preste preslenerek çilek ham suyu elde edilmiĢtir. Çilek suyunun 

verimi, %55 olarak belirlenmiĢtir. Preslemede, çilek suyu verimini artırmak için, pres 

basıncı kademeli olarak artırılmıĢtır. Kademeli pres basıncı artırma iĢlemi, diğer meyve 

ve sebze sularının üretiminde de uygulanmıĢtır. Elde edilen çilek ham suları, sırasıyla, 2 

mm ve 710 µm gözenek çapındaki iki elekten geçirilerek, kaba partiküllerin 

uzaklaĢtırılması sağlanmıĢtır.  

 

Çiğ inek sütü (25 L) 
 

Pastörizasyon (80°C 1 dak) 
 

Liyofilize kültür ilavesi (3 g/25 L) 

Kefir kültürü üretimi (25°C 23 saat) 
 

Aktive kültür (25 L) 

 
Aktive kültür ilavesi (Pastörize inek sütü, 175 L)  

Fermantasyon (25°C 24 saat) 
 

KEFĠR 

 

Soğutma (25°C) 
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Cam kavanozlar (830 mL), buharla ısıtılan içi su dolu çift cidarlı açık bir kazanda 

ısıtılarak, sterilize edilmiĢ ve sterilize edilen bu kavanozlara ham çilek suları 

doldurularak, ayrı olarak sterilize edilen kapakları sıkıca kapatılmıĢtır. Kavanozlara 

doldurulan çilek ham suları, özellikle maya-küf geliĢimini önlemek amacıyla, çift cidarlı 

bir tankta ısıtılarak 85°C'de 2 dak süreyle pastörize edilmiĢtir. Pastörize iĢlemi sonunda 

hızla soğutularak oda sıcaklığına getirilen çilek suları, kefir üretimine kadar –25°C’de 

dondurularak (MDF-U731M, Panasonic Healthcare Co. Ltd., Tokyo, Japonya) 

muhafaza edilmiĢtir.  Çilek suyu üretimi akıĢ Ģeması, Ģekil 3.2’de verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 3.2 Çilek suyu üretimi akıĢ Ģeması 

 

 

 

Çilek (100 kg) 
 

Yıkama 

 (20oC’de 1 ay) 

 

Değirmen 

 
Paketli pres 

Çilek ham suyu 

(55.3 kg) 
 

Kaba partiküllerin uzaklaĢtırılması 

(2 mm ve 710 µM gözenek çaplı elek) 
 

Çilek ham suyu 

 
Pastörizasyon (85°C 2 dak) 
 

Pastörize çilek ham suyu 
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3.2.4 Karadut suyu üretimi 

 

Alanya yöresinden hasat edilen karadutlar, herhangi bir iĢlem yapılmadan doğrudan 

paketli preste (Bucher-Guyer) preslenerek, karadut ham suyu elde edilmiĢtir.  Meyve 

suyu verimi, %53 olarak hesaplanmıĢtır. Elde edilen karadut ham suları, 710 µm 

gözenek çapındaki elekten geçirilerek, kaba partiküllerin uzaklaĢtırılması sağlanmıĢtır. 

Karadut ham suları, sterilize edilmiĢ cam kavanozlara (830 mL) doldurularak, kapakları 

sıkıca kapatılmıĢtır. Kavanozlara doldurulan karadut suları da, 85°C'de 2 dak süreyle 

pastörize edilmiĢtir.  Pastörize edilen karadut suları, hızla soğutularak, oda sıcaklığına 

getirilmiĢ ve daha sonra kefir üretimine kadar –25°C’de dondurularak (Panasonic MDF-

U731M) muhafaza edilmiĢtir.  Karadut suyu üretimi akıĢ Ģeması, Ģekil 3.3’te verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 3.3 Karadut suyu üretimi akıĢ Ģeması 

 

 

 

 

 

 

 

Karadut (67 kg) 
 

Paketli pres 

Karadut ham suyu 

(35.5 kg) 
 

Kaba partiküllerin uzaklaĢtırılması 

(710 µM gözenek çaplı elek) 
 

Cam kavanozlara dolum 

 
Pastörizasyon (85°C 2 dak) 
 

Pastörize karadut ham suyu 
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3.2.5 Nar suyu üretimi 

 

―Hicaz‖ çeĢidi narlar, etkin bir Ģekilde yıkandıktan sonra, çiçek evleri bıçakla 

çıkartılmıĢ ve keskin bir bıçak yardımıyla 4’e bölünmüĢtür. 4’e bölünen narlar, paketli 

preste (Bucher-Guyer) preslenerek nar ham suyu elde edilmiĢtir. Meyve suyu verimi, 

%28.5 olarak bulunmuĢtur. Elde edilen nar ham suları, kaba partiküllerin 

uzaklaĢtırılması amacıyla, tülbent bezinden filtre edilmiĢtir. Nar ham suları, sterilize 

edilmiĢ cam kavanozlara (830 mL) doldurularak, kapakları sıkıca kapatılmıĢtır. 

Kavanozlara doldurulan nar suları da, 85°C'de 2 dak süreyle pastörize edilmiĢtir. 

Pastörizasyon iĢlemi sonunda hızla soğutularak oda sıcaklığına getirilen nar suları, kefir 

üretimine kadar –25°C’de dondurularak (Panasonic MDF-U731M) muhafaza edilmiĢtir. 

Nar suyu üretimi akıĢ Ģeması, Ģekil 3.4’te verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 3.4 Nar suyu üretimi akıĢ Ģeması 

Nar (89 kg) 
 

Yıkama 

 (20oC’de 1 ay) 

 

Çiçek evi çıkartma 

 

Paketli pres 

Nar ham suyu (25.35 kg) 
 

Kaba partiküllerin uzaklaĢtırılması 
 

Cam kavanozlara dolum 

 
Pastörizasyon (85°C 2 dak) 

 

Pastörize nar ham suyu 

 

4’e bölme 
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3.2.6 Siyah havuç suyu üretimi 

 

Ereğli-Konya yöresinden hasat edilen siyah havuçlar, etkin bir Ģekilde yıkanmıĢ ve 

paketli presin (Bucher-Guyer) değirmeninde parçalanmıĢtır. Daha sonra parçalanmıĢ 

siyah havuçlar, paketli preste preslenerek %59 verimle siyah havuç ham suyu elde 

edilmiĢtir. Elde edilen siyah havuç ham suları, kaba partiküllerin uzaklaĢtırılması 

amacıyla, tülbent bezinden filtre edilmiĢtir. Siyah havuç ham suyunun pH’sı (pH 6.0) 

4.5’ten büyük olduğu için, ürün 121°C’de 2 dak süreyle bir otoklavda (ALP-CLG-40M, 

ALP Co. Ltd. Tokyo, Japonya) sterilize edilmiĢtir. Sterilizasyon iĢlemi sonunda, 

antosiyanin kaybını önlemek için örnekler, hızla soğutularak, oda sıcaklığına getirilmiĢ 

ve daha sonra kefir üretimine kadar –25°C’de dondurularak (Panasonic MDF-U731M) 

muhafaza edilmiĢtir. Siyah havuç suyu üretimi akıĢ Ģeması, Ģekil 3.5’te verilmiĢtir. 

 

 
 

 

ġekil 3.5 Siyah havuç suyu üretimi akıĢ Ģeması 
 

Siyah havuç (239 kg) 
 

Yıkama 

 (20oC’de 1 ay) 

 

Değirmen 

 
Paketli pres 

Siyah havuç ham suyu (140.8 kg) 
 

Kaba partiküllerin uzaklaĢtırılması 
 

Cam kavanozlara dolum 

 
Sterilizasyon (121°C 2 dak) 

 

Sterilize siyah havuç ham suyu 
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3.2.7 Meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerin üretimi 

 

Kodeks Standardı (Anonymous 2003) ve Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri 

Tebliği’nde (Anonim 2009); aromalı fermente süt ürünlerinin kütlece en fazla %50 

(w/w) oranında meyve ve sebze suyu ve püresi gibi süt ürünü olmayan katkılar 

içerebileceği bildirilmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırmamızda ürettiğimiz kefire kütlece %10, 

25 ve 50 oranlarında çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilmiĢtir. Bu amaçla, 

%70’lik (v/v) etil alkolle dezenfekte edilmiĢ, daraları önceden kaydedilmiĢ HDPE (high 

density polyethylene, yüksek yoğunluklu polietilen) bidonlara (5 L, LP Italiana, Milano, 

Ġtalya), ürettiğimiz kefir, aseptik koĢullarda ağzına kadar doldurulmuĢtur. Daraları 

alınmıĢ bidonlar, terazi (AX6202, Sartorius AG, Goettingen, Almanya) üzerine 

konularak, fazla tartılan kefir musluktan uzaklaĢtırılmıĢ ve böylece aseptik koĢullar 

korunmuĢtur. Kefir üzerine ilave edilmesi gereken meyve suları, aseptik koĢullarda 

steril cam ĢiĢelere tartılmıĢ ve bidonlardaki kefirlere ilave edilmiĢtir. Bidonlar alt-üst 

edilerek meyve suları (çilek, karadut ve nar) ve sebze suyu (siyah havuç) ile kefirin 

iyice karıĢması sağlanmıĢtır. Daha sonra, duyusal analiz uygulanılarak en beğenilen 

meyve ve sebze suyu konsantrasyonları belirlenmiĢtir. Duyusal analiz sonucunda, 

üretilen %10 ve 25 oranında meyve ve sebze suyu içeren kefirler, bidon musluğu 

yardımıyla, steril cam kavanozlara (330 mL) doldurulmuĢ ve sıcaklık salınımı ±0.5°C 

olan 4°C’deki sıcaklık kontrollü inkübatörlerde (MIR 153 ve 253, Sanyo Co., Ltd., 

Osaka, Japonya) depolamaya bırakılmıĢtır. Diğer yandan; kefir bileĢiminin antosiyanin 

stabilitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla, kefir yerine aynı oranda su ilave edilmiĢ 

meyve ve sebze suları (kontrol grupları) elde edilmiĢ ve bu kontrol grupları da, 4°C’de 

depolanmıĢtır. 

 

3.2.8 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 oranında çilek ve nar suyu ilavesi ile 

kefir üretimi 

 

AraĢtırmamızda kullanılan ticari kefir kültürü (Danlac Canada, Direct Vat Innoculants), 

üretilen kefirdeki maya sayısını artırmak için, 80°C’de 1 dak süreyle pastörize edilmiĢ 

sütte aktive edilmiĢtir. Bu amaçla, 25 °C’ye getirilmiĢ 385 g pastörize süte, üretici 

talimatları doğrultusunda, üretilecek kefir miktarı (385+2315 g) dikkate alınarak 40.5 
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mg kefir kültürü ilave edilmiĢ ve 25°C’de 23 saat süreyle inkübasyona bırakılmıĢtır. 

80°C’de 1 dak süreyle pastörize edilen ve sıcaklığı 25°C'ye getirilen süt, %70’lik (v/v) 

etil alkolle dezenfekte edilmiĢ, darası kaydedilmiĢ HDPE bidonlara (5 L, LP Italiana) 

aseptik koĢullarda doldurulmuĢtur. Bidonlar, bir terazide (Sartorius AX6202) tartılarak, 

fazla süt, musluk açılarak uzaklaĢtırılmıĢtır. Bidondaki 2315 g pastörize süte, 385 g 

aktive kefir kültürü ilave edilmiĢtir. Kefir kültürü ilave edilmiĢ pastörize süte 

fermantasyonun farklı sürelerinde (0., 6., 12. ve 18. saat) kefirin duyusal özelliklerini en 

iyi geliĢtiren meyve suları (çilek ve nar), %10 konsantrasyonunda ilave edilmiĢ ve 

25°C’de 24 saat süreyle fermantasyona tabi tutulmuĢtur. Fermantasyon sonunda elde 

edilen kefirlerin pH değeri, 4.6 altına düĢmüĢ ve fermantasyonun farklı sürelerinde %10 

nar suyu ilave edilen örneklerde pıhtı oluĢumu görülmüĢtür. Pıhtı oluĢumu, kefir 

üretiminde istenmeyen bir kalite özelliğidir. Bu nedenle, %10 nar suyu ilave edilen 

örnekler depolanmamıĢ ve nar suyunun kefire fermantasyon tamamlandıktan sonra (24. 

saat sonunda) ilave edilmesi gerektiği ortaya konulmuĢtur. %10 oranında çilek ve nar 

suyu içeren kefir üretimi akıĢ Ģeması ise, Ģekil 3.6’da verilmiĢtir. Üretilen %10 oranında 

çilek suyu içeren kefirler, bidon musluğu yardımıyla, steril cam kavanozlara (330 mL) 

doldurulmuĢ ve sıcaklık salınımı ±0.5°C olan 4°C’deki sıcaklık kontrollü inkübatörlerde 

(Sanyo MIR 153 ve 253) depolamaya bırakılmıĢtır. 

 

3.2.9 Siyah havuç ham suyundan kefir kültürü ile fermente içecek üretimi 

 

“3.2.6 Siyah havuç suyu üretimi” bölümünde belirtildiği Ģekilde tarafımızdan üretilen 

siyah havuç ham suyunun pH’sı (pH 6.0) 4.5’ten büyük olduğu için, sterilizasyon 

uygulanması gerekmektedir. Meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerin üretimi sırasında, 

siyah havuç ham suyu 121°C’de 2 dak sterilize edilmiĢ ve ısıl iĢlem sonrası antosiyanin 

dağılımında antosiyanin piki tespit edilememiĢtir. Bunun nedeninin, yüksek derecede ısı 

uygulaması ile antosiyaninlerin form değiĢtirmesinden kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. Bu nedenle, siyah havuç antosiyaninlerini korumak ve siyah havuç 

ham suyunun mikroorganizma yükünü yok etmek amacıyla, önce su banyosunda 

ısıtılmıĢ ve daha sonra da bu örneklere termosonikasyon uygulaması 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu amaçla, 900 g siyah havuç ham suyu, steril cam ĢiĢelere aseptik 

koĢullarda tartılmıĢ ve 75°C’de 5 dak su banyosunda (WB 14, Memmert GmbH + Co. 
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KG, Schwabach, Almanya) ısıtılmıĢtır. Daha sonra, 75
o
C’ye ısıtılmıĢ örnekler, 80°C’ye 

ayarlanmıĢ ve 37 kHz frekansla çalıĢan ultrasonik su banyosunda (Elmasonic S 180 (H), 

Elma Schmidbauer GmbH, Singen, Almanya) 20 dak süresince termosonikasyon 

uygulamasına tabi tutulmuĢtur.  

 

 
 

ġekil 3.6 %10 oranında çilek ve nar suyu içeren kefir üretimi akıĢ Ģeması 

 

Termosonikasyon iĢlemi sonunda antosiyanin kaybını önlemek için örnekler, derhal 

25°C'ye soğutulmuĢtur. 25°C'ye getirilen 2400 g siyah havuç ham suları, HDPE 

bidonlara (5 L, LP Italiana, önceden %70’lik etil alkolle dezenfekte edilmiĢ), aseptik 

Çiğ inek sütü (385 g) 

Pastörizasyon (80°C 1 dak) 

 
Soğutma (25°C)  

 
Liyofilize kültür ilavesi (40.5 mg/385 g) 

 
Kefir kültürü üretimi (25°C 23 saat) 

 
Pastörize inek sütü (2315 g) 

 
Pastörize süt 

+ 

Aktive kültür 

Pastörize süt 

+ 

Aktive kültür 

 

Pastörize süt 

+ 

Aktive kültür 

 

Pastörize süt 

+ 

Aktive kültür 

 

Pastörize süt 

+ 

Aktive kültür 

 

Çilek ve nar suyu ilavesi (%10, fermantasyonun farklı sürelerinde)  

0.saat 6.saat 12.saat 18.saat 24.saat 

Fermantasyon (25°C 24 saat) 

 
KEFĠR (%10 çilek ve nar suyu ilave edilmiĢ) 

 
Depolama (4°C) 
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koĢullarda tartılmıĢtır. Daha sonra, siyah havuç sularına 120 mg liyofilize ticari kefir 

kültürü (KK) ilave edilmiĢ ve 25°C'de fermantasyona bırakılmıĢtır. 17 saat 

fermantasyon sonunda pH 4.50’ye ulaĢılmıĢtır. pH’sı 4.35, 3.90 ve 3.37 olan fermente 

siyah havuç içeceklerini üretmek için ise, 25°C'de 48 saat süreyle fermantasyona tabi 

tutulmuĢtur. 48 saat fermantasyon sonunda pH 4.35’e ulaĢılmıĢtır. pH’sı 3.90 ve 3.37 

olan fermente siyah havuç içecekleri ise, 48 saat fermente edilen örneklerin %50’lik 

sitrik asit çözeltisi (w/v) ile pH’sının ayarlanmasıyla elde edilmiĢtir. Daha sonra, 

fermente içecekler bidon musluğu yardımıyla, steril cam kavanozlara (330 mL) 

doldurulmuĢ ve depolamaya bırakılmıĢtır. Siyah havuç ham suyundan fermente içecek 

üretimi akıĢ Ģeması, Ģekil 3.7’de verilmiĢtir. 

 

 
 

ġekil 3.7 Siyah havuç ham suyundan fermente içecek üretimi 

 

Siyah havuç ham suyu (SHS) 

Isıtma (75°C’de 5 dak su banyosunda)  

 

Termosonikasyon (80°C’de 20 dak, 37 kHz)  

Soğutma (25°C) 

2400 g SHS 

+ 

120 mg KK 

2400 g SHS 

+ 

120 mg KK 

2400 g SHS 

+ 

120 mg KK 

2400 g SHS 

+ 

120 mg KK 

Fermantasyon 

(25°C’de 17 saat) 

 

Fermantasyon 

(25°C’de 48 saat) 

 

Fermantasyon 

(25°C’de 48 saat) 

 

Fermantasyon 

(25°C’de 48 saat) 

 

pH ayarlama 

(%50 sitrik asit 

çözeltisi, w/v)  

 

pH ayarlama 

(%50 sitrik asit 

çözeltisi, w/v)  

 

Fermente içecek 

pH 4.35 

Fermente içecek 

pH 4.50 

Fermente içecek 

pH 3.90 

Fermente içecek 

pH 3.37 
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3.2.10 Fiziksel analizler 

 

3.2.10.1 pH tayini 

 

pH değeri, potansiyometrik olarak pH-metre (SevenCompact pH/Ion S220, Mettler-

Toledo GmbH, Schwerzenbach, Ġsviçre) ile saptanmıĢtır. Bu amaçla, 10 g kefir örneği 

veya 10 mL siyah havuç ham suyu ve fermente içecek tartılmıĢ ve üzerine, 10 mL ultra 

saf su ilave edilerek pH değeri belirlenmiĢtir.  

 

3.2.11 Kimyasal analizler 

 

3.2.11.1 Titrasyon asitliği 

 

Titrasyon asitliği, pH ile izlenerek yürütülen potansiyometrik titrasyonla belirlenmiĢtir. 

Bu amaçla, pH tayini için hazırlanmıĢ olan meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefirler, 

ayarlı 0.1 N NaOH çözeltisi ile pH 8.1'e ulaĢıncaya kadar titre edilmiĢtir. Kefir 

örneklerinin titrasyon asitliği, laktik asit cinsinden ―g 100 g
–1

‖ olarak hesaplanmıĢtır 

(Anonymous 2000). Meyve ve sebze sularında titrasyon asitliğini belirlemek amacıyla, 

IFU (1968) tarafından meyve suları için önerilen yöntem kullanılmıĢ ve titrasyon 

asitliği, susuz sitrik asit cinsinden ―g 100 mL
–1

‖ olarak hesaplanmıĢtır. Siyah havuç ham 

suyu ve fermente içeceklerde ise, titrasyon asitliği hem laktik asit cinsinden hem de 

susuz sitrik asit cinsinden ―g 100 mL
–1

‖ olarak hesaplanmıĢtır. 

 

3.2.11.2 Toplam monomerik antosiyanin tayini 

 

Bu amaçla, Fuleki ve Francis (1968) tarafından önerilen ve Giusti ve Wrolstad (2001) 

tarafından geliĢtirilen pH diferansiyel yöntemi uygulanmıĢtır.  Bu yöntemin esası; 

monomerik antosiyaninlerin pH 1.0'da renkli oksonium formunun; pH 4.5'te ise, renksiz 

hemiketal formunun egemen olmasına dayanmaktadır.  Buna göre; ortam pH’sı 1.0 ve 
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4.5 olduğu zaman ölçülen absorbans değerlerinin farkı, doğrudan antosiyanin 

konsantrasyonu ile iliĢkilidir. 

 

Kefirden antosiyanin ekstraksiyonu:  Bu amaçla, Wallace ve Giusti (2008) tarafından 

yoğurttan antosiyanin ekstraksiyonu için önerilen yöntem kullanılmıĢtır. 10 g (±0.001 g) 

kefir örneği, doğrudan santrifüj tüpüne tartılmıĢ (XS205DU, Mettler Toledo GmbH, 

Schwerzenbach, Ġsviçre) ve üzerine 30 mL asitlendirilmiĢ metanol (%0.1 HCl, v/v) ilave 

edilmiĢtir.  Hazırlanan bu karıĢım 4°C’de 5,000 x g’de 15 dak süreyle soğutmalı bir 

santrifüjde (3K 15, Sigma Laborzentrifugen GmbH, Postfach, Almanya) 

santrifüjlenmiĢtir. Santrifüj tüplerinin üstteki sıvı kısımları (supernatant) 250 mL’lik 

döner evaparatör (rotary) balonuna aktarılmıĢtır. Daha sonra, santrifüj tüpündeki 

kalıntının üzerine 30 mL asitlendirilmiĢ metanol (%0.1 HCl, v/v) ilave edilmiĢ ve 

santrifüj iĢlemi tekrarlanmıĢtır. Bu santrifüj yardımıyla ekstraksiyon iĢlemi, %10 meyve 

ve sebze suyu içeren kefir örneklerinde toplam 2 kez, %25 meyve ve sebze suyu içeren 

kefir örneklerinde 3 kez gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu örneklerden farklı olarak, antosiyanin 

içeriğinin çok yüksek olması nedeniyle, %10 karadut suyu içeren kefirler toplam 3 kez, 

%25 karadut suyu içeren kefirler 4 kez santrifüj ile ekstraksiyon iĢlemine tabi 

tutulmuĢtur. Elde edilen supernatantların hepsi, her bir örnek için 250 mL’lik rotary 

balonunda birleĢtirilmiĢtir. Elde edilen supernatant içindeki çözelti, döner evaporatörde 

(Laborota 4003, Heidolph Instruments GmbH & Co. KG, Schwabach, Almanya) 

40ºC’de uzaklaĢtırılmıĢtır. Çözelti uzaklaĢtırıldıktan sonra kalan kalıntı, asitlendirilmiĢ 

ultra saf su (%0.01 HCl, v/v) ile çözülerek, hacmi 25 mL’ye tamamlanmıĢtır. Elde 

edilen bu ekstraktlar, toplam monomerik antosiyanin analizinde kullanılmıĢtır. 

 

Öncelikle, örneğin absorbans değerini, birçok spektrofotometrenin linear sınırı olan 1.2 

absorbans değerinin altına düĢürmek amacıyla; örnek 0.025 M potasyum klorür tampon 

çözeltisi (pH 1.0) ile seyreltilmiĢ ve meyve ve sebze sularında bulunan antosiyaninlerin 

λvis-max dalga boyunda absorbans değerinin 1.2’nin altına düĢmesi sağlanmıĢtır. Daha 

sonra, belirlenen seyreltme oranı kullanılarak, örneğe hem 0.025 M potasyum klorür 

(pH 1.0) hem de 0.4 M sodyum asetat tampon çözeltisi (pH 4.5) ilave edilmiĢ ve elde 

edilen seyreltikler, 15 dak süreyle denge oluĢması için kendi halinde bırakılmıĢlardır. 

Bekleme süresi sonunda, seyreltikler 0.45 µm gözenek çapındaki PVDF filtreden 
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(Sartorius AG) filtre edildikten sonra, örneklerin absorbans değerleri, örnek ve Ģahidin 

(damıtık su) aynı anda konulabildiği çift huzmeli (double-beam) spektrofotometre 

(ThermoScientific Evolution 201, Thermo Fisher Scientific Inc., Cambridge, Ġngiltere) 

kullanılarak belirlenmiĢtir. Absorbans ölçümleri, 1 cm tabaka kalınlığındaki tek 

kullanımlık spektrofotometre küvetlerinde (Brand Gmbh, Postfach, Wertheim, 

Almanya) yapılmıĢtır.  AraĢtırmamızda, λvis-max dalga boyu değeri; çilek suyu için 497 

nm; karadut ve nar suyu için 510 nm; siyah havuç suyu için ise, 522 nm olarak 

belirlenmiĢtir. Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin λvis-max dalga boyu değeri 

ise, 526 nm olarak belirlenmiĢtir. Ölçümler, meyve ve sebze suları antosiyaninlerinin ve 

fermente içeceklerin λvis-maks dalga boyunda ve düĢük düzeydeki bulanıklığın 

belirlendiği 700 nm’de gerçekleĢtirilmiĢtir. Monomerik antosiyanin miktarı, çilek 

sularında baĢat olarak bulunan pg-3-glu; nar, karadut, siyah havuç suları ve fermente 

içeceklerde ise, cy-3-glu cinsinden aĢağıda verilen 3.1 No'lu eĢitliğe göre 

hesaplanmıĢtır. 

 

                                                                 (A) (MW)(Sf)1000 

Monomerik antosiyanin miktarı (mg kg
–1

 veya L
–1

) = –––––––––––––––––  

                                                                                                 () (L) 

(3.1) 

 

Burada: 

A : Absorbans farkı (pH 1.0 ve 4.5 değerlerinde ölçülen absorbans farkı), 

MW : Baz olarak alınacak antosiyanidin molekül ağırlığı (g mol
–1

),   

Sf : Seyreltme faktörü, 

 : Molar absorpsiyon katsayısı (L cm
–1

 mg
–1

), 

L : Absorbans ölçüm küvetinin tabaka kalınlığı (cm). 

 

Pg-3-glu için molar absorbans değeri =22 400 L cm
–1

 mg
–1 

ve molekül ağırlığı, 

MW=433.2 g mol
–1

; cy-3-glu için ise, molar absorbans değeri =29 600 L cm
–1

 mg
–1 

ve 

molekül ağırlığı, MW=445.2 g mol
–1

 (Giusti ve Wrolstad 2001) alınarak hesaplama 

yapılmıĢtır. 
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3.2.11.3 Hiperkromik etki ve bathokromik değiĢimin belirlenmesi 

 

Kopigmentasyon reaksiyonunun gerçekleĢmesini belirleyebilmek amacıyla, 

hiperkromik etki ve bathokromik değiĢim olmak üzere 2 parametreden yararlanılmıĢtır. 

Hiperkromik etki; kopigment-antosiyanin interaksiyonu sonucunda,  λvis-maks dalga 

boyundaki absorbansın artıĢı ile izlenmekte ve bu artıĢ, renk yoğunluğunun artması 

olarak tanımlanmaktadır. Bathokromik kaymada ise; kopigmentasyon interaksiyonuna 

bağlı olarak, antosiyaninlerin maksimum absorbansının (Amaks) gerçekleĢtiği dalga 

boyunda artıĢ olmaktadır.   

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerde 

kopigmentasyon reaksiyonunu belirlemek amacıyla, “3.2.11.2 Toplam monomerik 

antosiyanin tayini” bölümünde belirtilen antosiyanin ekstraksiyonu ile elde edilen 

ekstrakt ve bu analizde belirlenen seyreltme oranı kullanılmıĢtır. Antosiyanin 

ekstraktları, 0.025 M potasyum klorür tampon çözeltisi (pH 1.0) ile seyreltilmiĢ ve 15 

dak sonunda; çilek suyu içeren kefirlerde bulunan antosiyaninlerin λvis-maks (497 nm) 

dalga boyu ve bu dalga boyundaki Amaks değerleri, 1 cm tabaka kalınlığındaki tek 

kullanımlık spektrofotometre küvetlerinde (Brand Gmbh) belirlenmiĢtir. 

 

3.2.11.4 Antosiyanin dağılımının HPLC yöntemiyle belirlenmesi 

 

Antosiyaninlerce zengin meyve ve sebze suyu (çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu) 

ilave edilmiĢ kefirlerde antosiyanin dağılımlarının belirlenmesi amacıyla 3 aĢamadan 

(ekstraksiyon, tanımlama ve hesaplama) oluĢan HPLC yöntemi kullanılmıĢtır.  

 

Ekstraksiyon: Meyve ve sebze suyu içeren kefirlerde antosiyanin dağılımını belirlemek 

amacıyla, “3.2.11.2 Toplam monomerik antosiyanin tayini” bölümünde belirtilen 

antosiyanin ekstraksiyonu ile elde edilen ekstrakt kullanılmıĢtır. Elde edilen ekstrakt, 

0.45 µm’lik PVDF filtreden (Sartorius AG) filtre edilerek, HPLC’nin oto-örnekleme 

ünitesinde kullanılan amber renkli 2 mL’lik cam ĢiĢelere (viallere) alınmıĢ ve 

bekletilmeden HPLC’ye enjekte edilmiĢtir.  
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Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerde antosiyanin dağılımını belirlemek 

amacıyla ise, 2 aĢamadan (tanımlama ve hesaplama) oluĢan HPLC yöntemi 

kullanılmıĢtır.  Siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler, 0.45 µm’lik PVDF 

filtreden (Sartorius AG) filtre edilerek, HPLC’nin oto-örnekleme ünitesinde kullanılan 

amber renkli 2 mL’lik cam viallere alınmıĢ ve bekletilmeden HPLC’ye enjekte 

edilmiĢtir.  

 

Tanımlama ve hesaplama: Örneklerin antosiyanin dağılımının belirlenmesinde ve 

miktarının hesaplanmasında ‖yüksek performanslı sıvı kromatografi‖ cihazından 

(HPLC, 1200 serisi, Agilent Technologies GmbH, Waldbronn, Almanya) 

yararlanılmıĢtır. Kullanılan HPLC sistemi; ikili (binary) pompa, foto dioderey dedektör 

(PDA, photo diyodarray dedector), 4°C sıcaklığa kadar örnekleri soğutabilen termostatlı 

oto-örnekleyici (thermostatted auto-sampler), gaz giderici (degasser) ve kolon fırınından 

(thermostatted column compartment) oluĢmaktadır. Elde edilen kromatogramlar 

―ChemStation rev.B.02.01‖ yazılım programı ile değerlendirilmiĢtir. 

 

Kromatografi koşulları:  

 Kolon: Ters faz (reverse phase) C18 kolonu (250 x 4.6 mm, 5 µm) (Phenomenex 

Inc., Los Angeles, CA, A.B.D.)  

 Koruyucu kolon: C18 koruyucu kolonu (4 x 3 mm, 5 µm) (Phenomenex Inc.)  

 AkıĢ hızı: 1 mL dak
–1

 

 Elüsyon süresi: 20 dak 

 Enjeksiyon hacmi: 50 μL 

 Dalga boyu: 520 nm 

 Hareketli faz (mobile phase): Asetonitril (%100) (A) ile o-fosforik asit-asetik 

asit:asetonitril:su (1:10:5:84; v/v/v/v) (B) karıĢımı. Gradiyent akıĢ söz konusu 

olup; Skrede vd. (2000) tarafından önerilen elüsyon profili tarafımızdan 

modifiye edilerek uygulanmıĢtır (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1 HPLC ile antosiyaninler için uygulanan elüsyon profili 

 

Süre (dak) %A %B 

  0   1 99 

10 12 88 

20 22 78 

 

Kromatogramlarda elde edilen antosiyanin pikleri, hem standart maddenin geliĢ 

süresinden, hem de standart madde ilave edilen örneğin pik alanındaki artıĢtan 

yararlanılarak tanımlanmıĢtır. Meyve ve sebze suyu içeren kefirlerdeki antosiyanin 

miktarı, 8 farklı konsantrasyonda; siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerde ise, 5 

farklı konsantrasyonda hazırlanan cy-3-glu standart maddesinin HPLC cihazına 

(Agilent 1200 serisi) enjekte edilmesi ile elde edilen standart eğrilerden (ġekil 3.8–3.9) 

yararlanılarak hesaplanmıĢtır. Meyve ve sebze suyu içeren kefirlerdeki antosiyanin 

miktarı ise, numunenin seyreltme faktörü dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. 

 

 
 

ġekil 3.8 Meyve ve sebze suyu içeren kefirler için cy-3-glu standart eğrisi 
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ġekil 3.9 Siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler için cy-3-glu standart eğrisi 

 

3.2.11.5 Antosiyanin parçalanma ölçütlerinin belirlenmesi 

 

Bu amaçla, Giusti ve Wrolstad (2001) tarafından önerilen yöntem uygulanmıĢtır. 

Antosiyanin parçalanma ölçütlerini belirlemek amacıyla, meyve ve sebze suyu içeren 

kefirlerde “3.2.11.2 Toplam monomerik antosiyanin tayini” bölümünde belirtilen 

antosiyanin ekstraksiyonu ile elde edilen ekstrakt ve bu analizde belirlenen seyreltme 

oranı kullanılmıĢtır. Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerde de, toplam 

monomerik antosiyanin tayini analizinde belirlenen seyreltme oranı kullanılmıĢtır.  Elde 

edilen ekstraktlar, siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler, damıtık suyla 

seyreltilmiĢ ve 0.45 μm gözenek çaplı PVDF filtreden (Sartorius AG) filtre edilmiĢtir.  

 

1 cm tabaka kalınlığındaki tek kullanımlık iki ayrı spektrofotometre küvetinin (Brand 

Gmbh) her birine bu seyreltikten 2.8 mL konulmuĢtur. Küvetlerden birine 0.2 mL 

%20’lik bisülfit (K2S2O5) çözeltisi (w/v), diğerine ise 0.2 mL ultra saf su ilave 

edilmiĢtir. %20’lik bisülfit (K2S2O5) çözeltisi ile, örnekteki monomerik antosiyaninlerin 

renksiz "sülfonik asit kompleksi" oluĢturması sağlanmıĢtır. Buna karĢın, "polimerik 

antosiyanin-tanen" kompleksleri ve "melanoidin" pigmentleri ise, bisülfite karĢı direnç 

göstererek renklerini korumuĢlardır. Bisülfit uygulanan ve uygulanmayan örneklerin 

absorbans değerleri; esmer renkli bileĢikler için 420 nm’de; monomerik antosiyaninler 
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için, her bir meyve ve sebze suyunun λvis-maks nm’de; bulanıklık için ise, 700 nm’de 

ölçülmüĢtür. Ölçüm sonunda ise, aĢağıda verilen eĢitlikler kullanılarak "renk 

yoğunluğu," "polimerik renk" ve "polimerik renk yüzdesi" değerleri hesaplanmıĢtır.  

 

Renk yoğunluğu:  Bu değer, "bisülfit uygulanmamıĢ küvette bulunan örneğin, λvis-maks 

ve 420 nm dalga boylarındaki absorbansları toplamı" olarak tanımlanmaktadır. Renk 

yoğunluğu, aĢağıda verilen eĢitlik (3.2) kullanılarak hesaplanmıĢtır (Giusti ve Wrolstad 

2001): 

 

Renk yoğunluğu = [(λvis-maks – A700 nm) + (A420 nm – A700 nm)] x SF    (3.2) 

Burada: 

SF: Seyreltme faktörü 

 

Polimerik renk:  Bu değer, "bisülfit uygulanmıĢ küvette bulunan örneğin, λvis-maks ve 

420 nm dalga boylarındaki absorbansları toplamı" olarak tanımlanmaktadır. Polimerik 

renk, aĢağıda verilen eĢitlik (3.3) kullanılarak hesaplanmıĢtır (Giusti ve Wrolstad 2001): 

 

Polimerik renk = [(A λmaks – A700 nm) +  (A420 nm – A700 nm)] x SF   (3.3) 

  

Polimerik renk oranı:  Polimerik renk oranı; polimerik rengin, renk yoğunluğuna oranı 

olarak tanımlanmaktadır.  Bu değer arttıkça, monomerik antosiyaninlerin parçalandığı 

ve esmer renkli pigmentlerin arttığı anlaĢılmaktadır. Bu değer, aĢağıdaki eĢitlik 

kullanılarak hesaplanmıĢtır (Giusti ve Wrolstad 2001): 

 

                                                  Polimerik renk  

Polimerik renk oranı (%)  =  –––––––––––––––   

      Renk yoğunluğu 

(3.4) 
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3.2.11.6 Laktik asit tayini 

 

Laktik asit miktarını belirlemek amacıyla, meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefirlerde 

4 aĢamadan (ekstraksiyon, saflaĢtırma, tanımlama ve hesaplama) oluĢan; siyah havuç 

ham suyu ve fermente içeceklerde 3 aĢamadan (saflaĢtırma, tanımlama ve hesaplama) 

oluĢan HPLC yöntemi kullanılmıĢtır.  

 

Ekstraksiyon:  Bu amaçla, Zeppa vd. (2001) tarafından önerilen ekstraksiyon iĢlemi 

uygulanmıĢtır. 5 g (±0.001 g) kefir örneği, doğrudan santrifüj tüpüne tartılmıĢ (Mettler 

Toledo XS205DU) ve üzerine 25 mL 0.013 N H2SO4 ve kefirdeki yağ yapısını 

uzaklaĢtırmak için 2 mL hekzan ilave edilmiĢtir. Bu karıĢım orbital bir çalkalayıcıda 

(Heidolph Unimax 2010) 200 rpm devirde 1 dak süreyle çalkalanarak ekstraksiyon 

iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra, 4°C’de 5,000 x g’de 15 dak süreyle santrifüj 

(Sigma 3K 15) edilmiĢ ve supernatant bir behere aktarılmıĢtır. Elde edilen bu 

supernatant, 0.45 µm’lik PVDF filtreden (Sartorius AG) filtre edilmiĢ ve saflaĢtırma 

iĢlemi yapılmıĢtır.  Siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler ise, saflaĢtırma öncesi 

ultra saf su ile seyreltilmiĢ ve saflaĢtırma iĢlemi yapılmıĢtır. 

 

Saflaştırma: Bu amaçla, Skrede vd. (2000) tarafından fenolik ve antosiyaninlerin 

saflaĢtırılması amacıyla ortaya konulan yöntem esas alınarak yeni bir yöntem 

geliĢtirilmiĢtir. SaflaĢtırma iĢleminin ilk aĢamasında C-18 Sep-Pak kolonlarındaki 

(Waters Co., Milford, MA, A.B.D.) dolgu maddesinin, reaksiyona girebilmesini 

sağlamak için Ģartlandırılma (conditioning) iĢlemi yapılmıĢtır.  Bu iĢlemde kolondan 

sırasıyla; 5 mL etil asetat, 5 mL asitlendirilmiĢ metanol (%0.01 HCl, v/v) ve son olarak 

da 2 mL asitlendirilmiĢ su (%0.01 HCl, v/v) geçirilmiĢtir.  Ekstraksiyona hazır hale 

getirilen kolona, saflaĢtırılacak bileĢeni içeren 1 mL ekstrakt veya seyreltilmiĢ örnek 

yüklenmiĢ ve daha sonra 3 mL asitlendirilmiĢ su (%0.01 HCl, v/v)  ile elüe edilmiĢtir. 

Bu elüsyon ile organik asitler, Ģekerler ve suda çözünür diğer bileĢikler elüe edilirken, 

antosiyaninler ve diğer polifenoller kartuĢ üzerinde sorbente bağlanmıĢtır. Laktik asit 

içeren eluat, 0.45 μm gözenek çapındaki PVDF filtreden (Sartorius AG) filtre edilerek, 
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HPLC'nin oto-örnekleme ünitesinde kullanılan amber renkli 2 mL'lik viallere alınmıĢ ve 

bekletilmeden HPLC'ye enjekte edilmiĢtir.  

 

Tanımlama ve hesaplama: Örneklerin laktik asit miktarının hesaplanmasında, “3.2.11.4 

Antosiyanin dağılımının HPLC yöntemiyle belirlenmesi” bölümünde özellikleri 

verilen HPLC (Agilent 1200 serisi) cihazından yararlanılmıĢtır. 

 

Kromatografi koşulları 

 Kolon: Rezex-ROA-Organic acid kolonu (300 x 7.8 mm, 8 μm) (Phenomenex 

Inc.)  

 Koruyucu kolon: Carbo-H koruyucu kolonu (4.0 x 3.0 mm, 5 μm) 

(Phenomenex Inc.) 

 AkıĢ hızı: 0.6 mL dak
–1

 

 Elüsyon süresi: 30 dak 

 Enjeksiyon hacmi: 50 µL 

 Kolon sıcaklığı: 65°C 

 Dalga boyu: 210 nm 

 Mobil faz: 0.005 N H2SO4. Ġsokratik akıĢ söz konusudur. 

 

Kromatogramlarda elde edilen laktik asit piki, hem standart maddenin geliĢ süresinden, 

hem de standart madde ilave edilen örneğin pik alanındaki artıĢtan yararlanılarak 

tanımlanmıĢtır. Örnekten elde edilen ekstraktaki veya seyreltideki laktik asit miktarı, 6 

farklı konsantrasyonda hazırlanan laktik asit standart maddesinin HPLC cihazına 

(Agilent 1200 serisi) enjekte edilmesi ile elde edilen standart eğriden (ġekil 3.10) 

yararlanılarak hesaplanmıĢtır. Örneklerdeki laktik asit miktarı ise, numunenin seyreltme 

faktörü dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. 
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ġekil 3.10 Laktik asit standart eğrisi 

 

3.2.11.7 ġeker dağılımının HPLC yöntemiyle belirlenmesi 

 

ġeker dağılımının belirlenmesi amacıyla, meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefirlerde 3 

aĢamadan (ekstraksiyon, tanımlama ve hesaplama) oluĢan; siyah havuç ham suyu ve 

fermente içeceklerde 2 aĢamadan (tanımlama ve hesaplama) oluĢan HPLC yöntemi 

kullanılmıĢtır. 

 

Ekstraksiyon:  Bu amaçla, Vermeier vd. (2007) tarafından belirtilen HPLC yöntemi 

kullanılmıĢtır. Doğrudan santrifüj tüpüne 10 g (±0.001 g)  örnek tartılmıĢ (Mettler 

Toledo XS205DU) ve üzerine 10 mL ultra saf su ve kefirdeki yağ yapısını 

uzaklaĢtırmak için 2 mL hekzan ilave edilmiĢtir. Bu karıĢım orbital bir çalkalayıcıda 

(Heidolph Unimax 2010) 400 rpm devirde 1 dak süreyle çalkalanarak ekstraksiyon 

iĢlemi gerçekleĢtirilmiĢtir. Daha sonra, 4°C’de 5,000 x g’de 15 dak süreyle santrifüj 

(Sigma 3K 15) edilmiĢ ve supernatanttan su fazından 1 mL alınıp, ultra saf su ile 5 mL 

hacme tamamlanmıĢtır. Elde edilen bu ekstrakt, 0.45 µm’lik PVDF filtreden (Sartorius 

AG) filtre edilerek, HPLC’nin oto-örnekleme ünitesinde kullanılan amber renkli 2 

mL’lik viallere alınmıĢ ve bekletilmeden HPLC’ye enjekte edilmiĢtir. Siyah havuç ham 

suyu ve fermente içeceklerden ise, 1 mL alınarak ultra saf su ile 100 mL’ye 

seyreltilmiĢtir.  
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Tanımlama ve hesaplama:  ġekerlerin tanımlanmasında, kullanılan HPLC cihazının 

özellikleri, “3.2.11.4 Antosiyanin dağılımının HPLC yöntemiyle belirlenmesi” 

bölümünde verilmiĢtir. Bu yöntemde, farklı olarak, foto dioderey dedektör yerine, 

refraktif index dedektör (RID) kullanılmıĢtır. 

 

Kromatografi koşulları:   

 Kolon: Rezex RHM Monosaccharide H+ kolonu (300 x 7.8 mm, 8 μm) 

(Phenomenex Inc.) 

 AkıĢ hızı: 0.5 mL dak
–1

 

 Elüsyon süresi: 25 dak 

 Enjeksiyon hacmi: 10 µL 

 Kolon sıcaklığı: 80°C 

 Hareketli faz (mobil faz): Su. Ġsokratik akıĢ söz konusudur. 

 

Kromatogramlarda elde edilen Ģeker pikleri, hem standart maddelerin geliĢ süresinden, 

hem de standart madde ilave edilen örneğin pik alanındaki artıĢından yararlanılarak 

tanımlanmıĢtır. Örnekten elde edilen ekstraktaki fruktoz, glukoz, laktoz ve sakaroz 

miktarı, standart maddelerden 6 farklı konsantrasyonda hazırlanan fruktoz, glukoz, 

laktoz ve sakaroz çözeltilerinin HPLC cihazına enjekte edilmesi ile elde edilen standart 

eğrilerden (ġekil 3.11–3.14) yararlanılarak hesaplanmıĢtır. Örneklerdeki Ģeker miktarı 

ise, numunenin seyreltme faktörü dikkate alınarak hesaplanmıĢtır. 
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ġekil 3.11 Fruktoz standart eğrisi 

 

 
 

ġekil 3.12 Glukoz standart eğrisi 
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ġekil 3.13 Laktoz standart eğrisi 

 

 
 

ġekil 3.14 Sakaroz standart eğrisi 

 

3.2.11.8 Antioksidan aktivite tayini 

 

Bu amaçla, Miller ve Rice-Evans (1997) ile Arts vd. (2001) tarafından önerilen yöntem 

kullanılmıĢtır. Bu yöntem, ABTS (2,2’-azinobis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfonik asit)’in 

oksidasyonu sonucu oluĢan mavi/yeĢil renkli ABTS
+

 radikal çözeltisine, antioksidant 

içeren bir örneğin ilavesi ile radikalin indirgenmesi esasına dayanmaktadır. 
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Analiz öncesi, 2.45 mM potasyum persulfat içeren 7 mM’lık ABTS çözeltisinden elde 

edilen radikal çözeltisi, pH 7.4 olacak Ģekilde hazırlanmıĢ phosphate buffer saline (PBS) 

çözeltisi ile 734 nm’de 0.700 (±0.002) absorbans değeri verecek Ģekilde seyreltilmiĢtir. 

SeyreltilmiĢ ABTS
+

 radikal çözeltisinden 990 μL tek kullanımlık mikro küvete (Brand 

Gmbh) alınmıĢ ve ABTS
+

 çözeltisinin baĢlangıç absorbans değeri 734 nm’de 

spektrofotometre (ThermoScientific Evolution 201) yardımıyla belirlenmiĢtir. Daha 

sonra, mikro küvet içindeki radikal çözelti üzerine örnekten 10 μL ilave edilmiĢ ve 

toplam 6 dak boyunca 1’er dak aralıklarla absorbans değeri okunarak kaydedilmiĢtir. 6. 

dak sonunda saptanmıĢ olan absorbans değeri esas alınarak, baĢlangıç değerine göre 

yüzde azalma oranı (inhibisyon oranı) hesaplanmıĢtır.  

 

                                       BaĢlangıç absorbans değeri – Son absorbans değeri 

  Ġnhibisyon oranı (%) = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––               

                                                 BaĢlangıç absorbans değeri 

 

(3.5) 

 

Daha sonra, örnek hacmi değiĢtirilerek, 980 µL ABTS
+

 radikal çözeltisi üzerine 20 µL 

örnek ve 970 µL ABTS
+

 radikal çözeltisi üzerine 30 µL örnek ilave edilmiĢ ve aynı 

iĢlemler tekrarlanmıĢtır. Elde edilen ortalama yüzde inhibisyon değerleri örnek 

hacimlerine (10, 20 ve 30 µL) karĢı bir grafiğe aktarılıp doğrusal regresyon analizi 

uygulanmıĢtır. Böylelikle, örneğe iliĢkin eğri ve bu eğriyi tanımlayan eĢitlik (y = 4.1548 

x + 2.142,   R
2
=0.9968)  elde edilmiĢtir.  Örneğe iliĢkin eğrinin eğiminin,  Troloks 

standart eğrisinin eğimine oranlanmasıyla TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity; troloks eĢdeğer antioksidan kapasitesi) değeri bulunmuĢtur. 

 

3.2.11.9 Etanol miktarının belirlenmesi 

 

Meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefirlerin etanol içeriği, ticari olarak üretilen 

enzimatik kit (R. Biopharm AG, Darmstadt, Almanya) kullanılarak belirlenmiĢtir. Bu 

yöntem, etanolün; alkol dehidrogenaz (ADH) enzimi varlığında nikotinamid-adenin 

dinükleotid (NAD) ile asetaldehite okside olması, oluĢan asetaldehitin aldehit 
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dehidrogenaz varlığında asetik aside okside olması ve asetik asit ile oluĢan NADH’ın 

340 nm’de absorbans vermesi esasına dayanmaktadır. 

 

Bu amaçla, 15 g (±0.001 g) kefir örneği, doğrudan 25 mL’lik ölçü balonuna tartılmıĢ 

(Mettler Toledo XS205DU) ve 50°C’deki su banyosunda (Memmert WB 14) 15 dak 

bekletilmiĢtir. Proteinleri çöktürmek amacıyla, 1.25 mL 85 mM carrez-I çözeltisi, 1.25 

mL 250 mM carrez-II çözeltisi ve elde edilen çözeltinin pH’sı 7.5–8.5 olacak Ģekilde 1 

M NaOH çözeltisi (1.7–2.3 mL) ilave edilmiĢtir. Her ilaveden sonra ölçü balonu 

karıĢtırılmıĢtır. Bu karıĢım, 20°C’ye soğutularak, ultra saf su ile hacme tamamlanmıĢtır. 

Elde edilen bu çözelti, 0.45 µm’lik PVDF filtreden (Sartorius AG) filtre edilmiĢ ve 

spektrofotometrik etanol analizinde kullanılmıĢtır.  

 

2 farklı tek kullanımlık spektrofotometre küvetine (Brand Gmbh) 3’er mL pH 9.0 

tamponu eklenmiĢ ve enzimatik kit içeriğinde hazır halde bulunan tabletten birer tane 

ilave edilerek, tabletin çözünmesi beklenmiĢtir. Daha sonra, Ģahit için 0.1 mL ultra saf 

su, örnek için ise, elde edilen çözeltiden 0.1 mL ilave edilmiĢ ve plastik spatula ile 

karıĢtırılmıĢtır. Reaksiyon baĢlangıcı için, yaklaĢık 3 dak sonra küvet içeriğinin 

absorbansı (A1) ultra saf suya karĢı 340 nm’de spektrofotometrede (ThermoScientific 

Evolution 201) okunmuĢtur. Daha sonra, Ģahit ve örnek küvetine, enzim kiti içerisinde 

hazır halde gelen ve yaklaĢık 7000 U ADH içeren süspansiyondan 0.05 mL ilave 

edilerek, plastik spatula ile karıĢtırılmıĢtır. Reaksiyon tamamlandıktan sonra (10 dak) 

çözelti absorbansı (A2) ultra saf suya karĢı 340 nm’de okunmuĢ ve etanol miktarı 

aĢağıdaki eĢitlikler kullanılarak hesaplanmıĢtır. Meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ 

kefirlerdeki etanol miktarı ise, numunenin seyreltme faktörü dikkate alınarak 

belirlenmiĢtir. 

 

            ∆A = (A2 – A1)örnek – (A2 – A1)Ģahit       (3.6) 

 

c (g L
–1

) = 

V x MW 

 (∆A)  (3.7) 
Ɛ x d x v x 2 x 1000 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_epsilon
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Burada: 

V : Son hacim (mL), 

v : Örnek hacmi (mL), 

MW : Etanolün molekül ağırlığı (g moL
–1

), 

d : IĢık yolu (cm), 

Ɛ : NADH’ın yok olma katsayısı [340 nm’de 6.3 L mmol
–1

 cm
–1

]. 

 

3.2.12 Mikrobiyolojik analizler 

 

Örnek hazırlama: 10 g (±0.01 g) örnek, doğrudan steril poĢete tartılmıĢtır (Sartorius 

AX6202). Meyve ve sebze suyu içeren kefirler için, üzerine 90 mL %2’lik dipotasyum 

hidrojen fosfat çözeltisi (pH 7.5) (Anonymous 2010a); siyah havuç ham suyu ve 

fermente içecekler için, üzerine 90 mL % 0.1’lik peptonlu su ilave edilerek (APHA 

2002), orbital bir çalkalayıcıda (Heidolph Unimax 2010) 400 rpm devirde 1 dak süreyle 

homojenize edilmiĢtir. Hazırlanan bu baĢlangıç süspansiyonundan, 9 mL % 0.1’lik 

peptonlu su kullanılarak uygun seyreltiler hazırlanmıĢ ve aĢağıda belirtilen mikrobiyel 

sayımlar için kullanılmıĢtır. Tüm mikrobiyolojik inkübasyonlar, sıcaklık kontrollü 

inkübatörlerde (Sanyo MIR 253) gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

3.2.12.1 Aerobik mikroorganizma sayımı 

 

Aerobik mikroorganizma sayımı için uygun seyreltilerden, ‖Plate Count Agar‖ (PCA, 

Merck KGaA) besiyerine dökme yöntemiyle ekim yapılmıĢ ve petri kutuları, 

30°±0.5°C’de 72 saat süreyle inkübe edilmiĢtir (Anonymous 2013).  

  

3.2.12.2 Maya-küf sayımı 

 

Maya-küf sayımı için uygun seyreltilerden, ‖Dichloran-rose Bengal Chloramphenicol 

agar‖ (DRBC, Merck KGaA) besiyerine yayma yöntemiyle ekim yapılmıĢ ve petri 

kutuları 25°±0.5°C’de 5 gün süreyle inkübe edilmiĢtir (Anonymous 2008). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_epsilon
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3.2.12.3 Lactobacillus sayımı 

 

Uygun seyreltilerden ‖De Man, Rogosa and Sharpe Agar‖ besiyerine (MRS, Merck 

KGaA) çift kat dökme yöntemiyle ekim yapılmıĢtır. Çift kat dökme yöntemiyle kısmen 

anaerob ortam oluĢturularak; TS ISO 7889 yöntemindeki anaerobik ortam koĢulu 

modifiye edilmiĢtir. Ekim yapılan petri kutuları, 37°±0.5°C’de 72 saat süreyle inkübe 

edilmiĢtir (Anonim 2004). Ġnkübasyon sonunda geliĢen beyaz ve opak görünüĢlü 

koloniler sayılmıĢtır. 

 

3.2.12.4 Lactococcus sayımı 

 

Uygun seyreltilerden ‖M17 Agar" besiyerine (Merck KGaA) dökme yöntemiyle ekim 

yapılmıĢtır. Ekim yapılan petri kutuları 37°±0.5°C’de 48 saat süreyle inkübe edilmiĢtir 

(Anonim 2004). Ġnkübasyon sonunda geliĢen beyaz ve opak görünüĢlü koloniler 

sayılmıĢtır. 

 

3.2.12.5 Koliform sayımı 

 

Uygun seyreltilerden ‖Violet Red Bile Lactose Agar" (VRB, Merck KGaA) besiyerine 

çift kat dökme yöntemiyle ekim yapılmıĢtır. Ekim yapılan petri kutuları 37°±0.5°C’de 

24 saat süreyle inkübe edilmiĢtir. Ġnkübasyon sonunda en az 0.5 mm çapındaki 

morumsu kırmızı renkte ve etrafı hale Ģeklinde çevrili ya da çevrili olmayan koloniler, 

koliform kolonisi olarak sayılmıĢtır (Anonymous 2006).  

 

3.2.12.6 Escherichia coli sayımı 

 

Uygun seyreltilerden "Minerals Modified Glutamate Broth" besiyerine (Sigma) EMS 

yöntemiyle ekim yapılmıĢ ve 37°±0.5°C’de 24 saat süreyle inkübe edilmiĢtir. Asit 

varlığını gösteren sarı renk oluĢan tüplerden öze ile, "Tryptone Bile X-glucuronide 

Agar" besiyerine (Merck KGaA) çizme iĢlemi yapılmıĢ ve 44°±0.5°C’de 24 saat süreyle 
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inkübe edilmiĢtir. Ġnkübasyon sonunda, koyu mavi ya da mavi yeĢil koloniler gözlenen 

petrilerin tüpleri pozitif kabul edilmiĢ ve EMS tablosuna göre, sonuçlar EMS mL
–1

 

olarak verilmiĢtir (Anonymous 2005). 

 

3.2.12.7 Enterobacteriaceae sayımı 

 

Enterobacteriaceae sayımı için uygun seyreltilerden, ‖Violet Red Bile Glucose Agar" 

(VRBG, Merck KGaA) besiyerine çift kat dökme yöntemiyle ekim yapılmıĢtır. Ekim 

yapılan petri kutuları 37°±0.5°C’de 24 saat süreyle inkübe edilmiĢtir. Ġnkübasyon 

sonunda en az 0.5 mm çapındaki morumsu kırmızı renkte ve etrafı hale Ģeklinde çevrili 

ya da çevrili olmayan koloniler, Enterobacteriaceae kolonisi olarak sayılmıĢtır 

(Anonymous 2017).  

 

3.2.13 Duyusal analizler 

 

Duyusal analizlerin belirlenmesinde; meyve ve sebze suyu içeren kefirlerde koku, tat, 

kıvam, renk ve toplam beğeni olmak üzere 5 kriterden; siyah havuç ham suyu ve 

fermente içeceklerde koku, tat, renk ve toplam beğeni olmak üzere 4 kriterden 

yararlanılmıĢtır. Panelistlerden bu kriterleri, çok kötüden (1) mükemmele (5) doğru 

puanlaması istenmiĢtir (Watts vd. 1989). Duyusal analizlerde kullanılan puanlama 

formları, EK 1 ve EK 2’de verilmiĢtir. 

 

3.2.14 Kinetik parametrelerin hesaplanması 

 

Depolama boyunca; meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefirlerde, siyah havuç ham 

suyu ve fermente içeceklerde antosiyanin kaybı ve polimerik renk oluĢum kinetiği 

incelenmiĢtir. Örneklerdeki antosiyanin kaybının birinci dereceden kinetik modele; 

polimerik renk oluĢumunun ise, sıfırıncı dereceden kinetik modele uygun olarak 

gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Bu nedenle, sıfırıncı ve birinci derece kinetik modelleri 

tanımlayan 3.8–3.11 No’lu eĢitlikler kullanılmıĢtır. 
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     dC 

+ ——  =  ko  

     dt 

  (3.8) 

 

   C  =  ko t  +  Co  (polimerik renk oluĢumu, sıfırıncı derece)  (3.9) 

 

 

ln C  =  – k1 t  +  ln C1 (antosiyanin kaybı, birinci derece)                                                                                 (3.11)         

 

Burada: 

Co: Antosiyanin ya da polimerik rengin baĢlangıç konsantrasyonu, 

C : Antosiyanin ya da polimerik rengin t süre sonundaki konsantrasyonu, 

k : Reaksiyon hız sabiti, 

t : Depolama süresi. 

 

3.2.14.1 Reaksiyon hız sabitinin (k) hesaplanması 

 

Polimerik renk oluĢumuna iliĢkin değerler ―y‖ eksenine, süreler ―x‖ eksenine iĢlenerek, 

aritmetik ölçekli bir grafikte doğrusal bir eğri elde edilmiĢtir. Aynı Ģekilde, bu kez 

meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefirlerin antosiyanin kaybına iliĢkin orijinal deney 

verileri, herhangi bir transformasyon iĢlemi yapılmadan doğrudan 10 tabanına göre 

düzenlenmiĢ yarı-logaritmik bir grafik kağıdının logaritmik ölçekli "y" eksenine; süreler 

ise, aritmetik ölçekli "x" eksenine iĢlenerek, doğrusal bir eğri elde edilmiĢtir. Doğrusal 

eğriler, excel programında elde edilmiĢtir. Elde edilen bu eğrilere doğrusal regresyon 

analizi uygulanarak, eğrilerin eĢitliği hesaplanmıĢ ve bu eĢitliklerin eğim değerleri 

kullanılarak aĢağıda verilen eĢitliklere göre reaksiyon hız sabitleri (k) hesaplanmıĢtır. 

 

   ko = eğim   (Sıfırıncı derece için)                                                                  (3.12) 

   k1 = (eğim) x 2.303   (Birinci derece için)                                                    (3.13) 

       dC 

  – ——  =  k1 C  

       dt 

            (3.10) 
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3.2.14.2 Yarı ömür süresinin (t1/2) hesaplanması 

 

Yarı ömür süresi, antosiyaninlerin %50’sinin kaybı için gerekli süre olup; birinci derece 

kinetik modele uyan antosiyaninlerin parçalanması için aĢağıdaki eĢitliğe göre 

hesaplanmıĢtır. 

 

 t1/2 = – ln (0.5) x k1
–1           

                                                                             (3.14) 

 

3.2.15 Ġstatistik değerlendirme 

 

Meyve ve sebze suyu ilave edilmiĢ kefir örneklerinin, siyah havuç ham suyunun ve 

fermente içeceklerin, 4°C'de depolanma süresinin belirlenen tüm kriterler üzerine etkisi, 

iki tekerrürlü faktöriyel düzende varyans analiz tekniği kullanılarak değerlendirilmiĢtir. 

Varyans analiz sonuçlarına göre, Duncan çoklu karĢılaĢtırma testi kullanılarak gruplar 

arası farklılıklar kontrol edilmiĢtir. Ġstatistik analizler için, "SPSS‖ paket programı 

kullanılmıĢtır. 
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4. BULGULAR VE TARTIġMA 

 

4.1 Farklı Konsantrasyonlarda Antosiyanince Zengin Meyve ve Sebze Suyu Ġlave 

EdilmiĢ Kefirlerin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

4.1.1 Duyusal analiz  

 

Geleneksel fermente süt ürünümüz olan kefire; fermantasyon sonunda (24. h) 3 farklı 

konsantrasyonda (%10, 25 ve 50 oranlarında, w/w) çilek, karadut, nar ve siyah havuç 

suyu ilave edilmiĢtir. Bu ilave sonucu elde edilen ürünlerin duyusal değerlendirmesi; 

renk, tat, koku ve kıvam olmak üzere 4 parametre dikkate alınarak, 10 panelist 

tarafından gerçekleĢtirilmiĢ ve her bir meyve ve sebze suyu için en beğenilen 

konsantrasyon belirlenmiĢtir (Çizelge 4.1). 

 

Çizelge 4.1 Farklı konsantrasyonlarda meyve ve sebze suyu içeren kefirlerin baĢlangıç 

duyusal özellikleri 

 

Kefir örnekleri Renk Koku Tat Kıvam 
Genel 

beğeni** 

%10 çilek sulu 4.4 ± 1.0 ABC 4.0 ± 0.9 AB 3.8 ± 0.8 ABC 4.2 ± 0.6 A 16.4 ± 2.0 A 

%25 çilek sulu 4.5 ± 0.7 ABC 4.1 ± 1.0 AB 3.9 ± 0.7 ABC 3.9 ± 0.9 ABC 16.4 ± 2.0 A 

%50 çilek sulu 4.1 ± 0.7 ABC 4.5 ± 1.0 A 3.2 ± 1.1 CDE 3.3 ± 0.9 BCD 15.1 ± 2.5 AB 

      

%10 karadut sulu 4.2 ± 0.6 ABC 4.1 ± 0.6 AB 4.1 ± 0.6 AB 4.2 ± 1.0 A 16.5 ± 1.4 A 

%25 karadut sulu 3.3 ± 0.8 D 3.9 ± 0.8 AB 3.9 ± 0.5 ABC 3.8 ± 0.9 ABC 14.9 ± 1.7 AB 

%50 karadut sulu 3.1 ± 1.2 DE 3.6 ± 0.9 AB 2.6 ± 0.8 EF 3.1 ± 0.9 CD 12.4 ± 2.6 C 

      

%10 nar sulu 4.5 ± 0.8 AB 4.0 ± 0.5 AB 4.3 ± 0.7 A 4.0 ± 1.3 AB 16.9 ± 2.3 A 

%25 nar sulu 4.6 ± 0.7 A 4.1 ± 0.9 AB  3.9 ± 0.6 ABC 3.8 ± 0.6 ABC 16.3 ± 1.3 A 

%50 nar sulu 3.7 ± 0.7 BCD 3.4 ± 1.0 B 2.7 ± 1.2 EF 2.7 ± 0.9 DE 12.5 ± 1.9 C 

      

%10 siyah havuç sulu 3.7 ± 0.5 CD 3.6 ± 0.8 B 3.5 ± 0.6 BCD 3.3 ± 0.8 BCD 14.0 ± 1.6 BC 

%25 siyah havuç sulu 3.3 ± 0.8 D 3.8 ± 0.8 AB 2.8 ± 0.8 DEF 3.5 ± 0.7 BCD 13.4 ± 2.0 BC 

%50 siyah havuç sulu 2.5 ± 0.8 DE 2.6 ± 0.7 BC 2.2 ± 0.8 F 2.3 ± 0.6 E   9.6 ± 2.1 D 

*Duyusal özellik değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**Genel beğeni puanı; renk, koku, tat ve kıvam parametrelerinin toplanması ile elde edilmiĢtir. 

***A–F : Aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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Meyve ve sebze suyu konsantrasyonu arttıkça, üretilen meyve ve sebze sulu kefirlerin 

özellikle renk ve kıvam özellikleri, kontrol (sade kefir) örneğinden farklılık göstermiĢtir. 

Duyusal analiz sonucunda, %50 meyve ve sebze suyu içeren örnekler, duyusal 

özellikleri bakımından panelistlerden daha düĢük puan almıĢtır. Bu nedenle, 

araĢtırmamızda %10 ve %25 meyve ve sebze sulu örnekler depolanmıĢtır. En beğenilen 

örnekler, nar ve çilek sulu örnekler olurken; bunları, karadut sulu örnekler takip etmiĢ 

ve en beğenilmeyen örnekler, 20 puan üzerinden 13.4–14.0 genel beğeni puanı ile siyah 

havuç sulu örnekler olmuĢtur. Çilek, nar ve siyah havuç suyu ilaveli kefirlerin genel 

beğeni puanlarında, %10 ve %25 konsantrasyonları arasında değiĢim görülmezken 

(p>0.05); karadut sulu örneklerde %10 konsantrasyonu daha çok beğenilmiĢtir (p<0.05). 

%25 karadut sulu kefirlerin daha az beğenilmesinin nedeninin, antosiyanin içeriğinin 

(404.5 mg L
–1

) fazla olmasından ve ilave edilen karadut suyu konsantrasyonun 

artmasıyla ürünün renginin kefir renginden daha çok uzaklaĢmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Diğer yandan; çizelge 4.1 incelendiğinde, ilave edilen meyve ve sebze 

suyu konsantrasyonu arttıkça renk, koku (çilek ve nar suyu ilaveli kefirler hariç), tat ve 

kıvam özelliklerinin azaldığı görülmektedir. 

 

AraĢtırmamızda, 12 hafta depolama boyunca çilek, nar, karadut ve siyah havuç suyu 

ilaveli kefirlerin duyusal özelliklerindeki değiĢim de incelenmiĢtir (EK 3). %10 çilek, 

%10 nar, %25 karadut suyu ilaveli kefirlerin genel beğeni puanlarında, 8. haftaya kadar 

önemli bir değiĢim olmazken; %10 karadut ve siyah havuç suyu ilaveli kefirlerin genel 

beğeni puanlarında, 6. haftaya kadar önemli bir değiĢim olmamıĢ ve daha sonra genel 

beğeni puanları azalmaya baĢlamıĢtır. Diğer yandan; %25 çilek suyu ilaveli kefirlerin 

genel beğeni puanında 12 hafta depolama boyunca önemli bir değiĢim olmamıĢtır 

(p>0.05). Meyve ve sebze suyu ilavesi, depolama boyunca kefirin tadının 

geliĢtirilmesinde etkili olmuĢtur. AraĢtırmamızda, meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerin 

duyusal özellikleri, kontrol örneği olan sade kefirle kıyaslanarak değerlendirilmiĢ ve 12. 

hafta sonunda panelistlere kontrol örneğini hala tüketmek isteyip istemeyecekleri 

sorulmuĢtur. Panelistlerin %60’nın kontrol örneğinin tat ve kokusunu değiĢmiĢ bulması 

ve tüketmek istememesi nedeniyle, örneklerin depolanması 12. hafta sonunda 

sonlandırılmıĢtır. Diğer yandan, meyve ve sebze suyu ilaveli kefirler 12. hafta sonunda 

bile beğenilmiĢ ve hala tüketilebilir olduğu bulunmuĢtur. %10 nar suyu ilave edilen 
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örnekler 8. haftadan sonra, %25 nar suyu ilave edilen kefirler 5. haftadan sonra Türk 

Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’nde (2009) istenen mikrobiyolojik kriterleri 

sağlayamadığından raf ömrünü diğer örneklere göre erken tamamlamıĢtır. 

 

Güngör (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, kefire ―%25 greyfurt suyu + glukoz 

Ģurubu‖ karıĢımı ve ―%25 portakal suyu + glukoz Ģurubu‖ karıĢımı ilave edilmiĢ ve 

6°C’de 21 gün depolama süresince renk, koku ve tat parametreleri değerlendirilmiĢtir. 

Depolama baĢlangıcında greyfurt sulu ve portakal sulu kefirlerin genel beğeni puanı, 5 

puan üzerinden, sırasıyla, 4.3 ve 4.2 olarak bulunurken; depolama süresince genel 

beğeni puanında azalıĢ görülmüĢ ve 21 gün depolama sonunda greyfurt sulu ve portakal 

sulu kefirlerin genel beğeni puanı, sırasıyla, 3.3 ve 3.4 olarak bulunmuĢtur. Irigoyen vd. 

(2005) tarafından yapılan çalıĢmada da, %5 kefir kültürü ile fermente edilmiĢ kefir 

örneklerinin 14 gün depolanması süresince, kabul edilebilirlik puanın azaldığı ortaya 

konulmuĢtur. Bunun dıĢında; depolama boyunca süt tadı azalırken; burukluğun arttığı 

bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, 14 gün depolama sonunda, kefir yüzeyinde küf geliĢmesi 

nedeniyle, duyusal değerlendirme sonlandırılmıĢtır. 

 

4.1.2 pH ve titrasyon asitliğindeki değiĢimler 

 

pH değeri 6.64 olan pastörize süte üretici talimatları doğrultusunda kefir kültürü (Direct 

Vat Innoculants) ilave edilmiĢ ve 25°C’de 23 saat kefir kültürü aktivasyonu sonunda pH 

değeri 4.45’e düĢmüĢtür. Daha sonra kefir üretimi için, elde edilen aktive kültür 

pastörize süte ilave edilmiĢ ve 25°C’de 24 saat süreyle fermantasyona bırakılmıĢtır. 

Fermantasyon sonunda, pH değeri 4.41 olan kefir üretilmiĢtir. Fontan vd. (2006) 

tarafından yapılan çalıĢmada ise, ticari kefir kültürü kullanılarak üretilen kefirlerin 20°–

23°C'de 24 saat süreyle fermantasyonu sonunda pH değerinin 6.68’ten 4.24’e düĢtüğü 

bildirilmiĢtir. Bilindiği gibi, kefir fermantasyonu sırasında; homofermantatif laktik asit 

bakterileri, salgıladıkları laktaz (β-galaktosidaz) enzimi ile süt Ģekeri olan laktozu önce 

glukoz ve galaktoza, sonra laktik aside parçalamaktadır (Kurmann vd. 1992). Laktozdan 

laktik asit oluĢumu ile de, ürünün pH’sı fermantasyon süresince düĢmektedir (Fontan 

vd. 2006).  
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AraĢtırmamızda, 12 hafta depolama boyunca çilek, nar, karadut ve siyah havuç suyu 

ilaveli kefirlerin 4°C’de 12 hafta depolanması süresince pH ve titrasyon asitliği 

değerlerindeki değiĢimler, çizelge 4.2’de verilmiĢtir. Nar suyu ilavesi ile kefirin 

titrasyon asitliği değeri artarken; çilek, karadut ve siyah havuç suyu ilavesi ile kefirin 

titrasyon asitliği değeri azalmıĢtır. Ġlave edilen meyve ve sebze suyu konsantrasyonunun 

artmasıyla ise (nar suyu ilave edilenler hariç), titrasyon asitliği azalmıĢtır. Bunun 

nedeni, ilave edilen çilek, karadut ve siyah havuç suyunun titrasyon asitliklerinin kefire 

göre daha düĢük olmasıdır. Nar suyu ise, kefire ve araĢtırmamızda kullanılan diğer 

meyve ve sebze sularına göre çok daha asidik bir üründür. Bu etkiyi göstermek 

amacıyla, kullanılan meyve ve sebze sularının titrasyon asitlikleri de belirlenmiĢ ve 

ilave edilen çilek, karadut, nar ve siyah havuç sularının titrasyon asitliği, sırasıyla, susuz 

sitrik asit cinsinden 0.70, 0.65, 1.66 ve 0.14 g 100 mL
–1

 olarak bulunmuĢtur.  

 

Kefiri de içine alan ―fermente süt ürünleri‖ için hazırlanmıĢ olan Kodeks Standardı 

(Anonymous 2003) ve Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’ne (Anonim 

2009) göre, kefirin titrasyon asitliği değerinin laktik asit cinsinden kütlece en az %0.6 

(w/w) olması istenmektedir. Tarafımızdan üretilen tüm örneklerin titrasyon asitliği, 

%0.63–1.08 arasında olup; bu kritere uymaktadır. Depolama süresince sade kefir, çilek, 

karadut ve nar suyu ilave edilen örneklerin pH değerlerinde 0.07–0.31 birim artıĢ 

görülmüĢtür.  Titrasyon asitliği değerlerinde ise, sade kefir örneğinde ve %10 çilek, 

%10 karadut ve %25 nar sulu örneklerde, 8. haftaya kadar önemli bir değiĢim 

görülmezken (p>0.05); 8. haftadan sonra %3.6–7.2’lik düĢük düzeyde bir artıĢ 

görülmüĢtür. %25 çilek, %10 nar ve %25 karadut sulu örneklerde, 4 hafta depolama 

süresince %5.2–6.7’lik düĢük düzeyde bir azalıĢ meydana gelirken; 8. haftadan sonra 

%2.4–5.7’lik düĢük düzeyde bir artıĢ meydana gelerek, örneklerin titrasyon asitliği 

değerleri, baĢlangıç değerlerine yakınlaĢmıĢtır. Siyah havuç sulu örneklerin titrasyon 

asitliği değerlerinde ise, 4 hafta depolama süresince %5.6–7.9’luk düĢük düzeyde bir 

artıĢ olurken; 12 hafta depolama sonunda %8.7–11.1’lik bir artıĢ görülmüĢtür.   
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Çizelge 4.2 Farklı konsantrasyonlarda meyve ve sebze suyu ilave edilen kefirlerin 

depolanması süresince pH ve titrasyon asitliği değerlerindeki değiĢimler 

 

Kefir örnekleri Süre (hafta) pH Titrasyon asitliği 

Sade kefir  0  4.31 ± 0.01 Bc 0.80 ± 0.01 Bc 

  4  4.28 ± 0.00 Cd 0.80 ± 0.02 Bc 

  8  4.39 ± 0.01 Ad 0.81 ± 0.01 Bc 

  12  4.38 ± 0.01 Af 0.87 ± 0.00 Ab 

%10 çilek sulu  0  4.24 ± 0.00 Dd 0.79 ± 0.01 Bd 

  4  4.26 ± 0.00 Cd 0.77 ± 0.01 Bd 

  8      4.40 ± 0.00 Abcd 0.77 ± 0.00 Bd 

  12   4.39 ± 0.01 Bef   0.83 ± 0.03 Acd 

%25 çilek sulu  0  4.14 ± 0.01 De 0.77 ± 0.01 Ae 

  4  4.27 ± 0.01 Cd   0.72 ± 0.00 BCe 

  8      4.43 ± 0.00 Abcd 0.71 ± 0.00 Ce 

  12    4.41 ± 0.01 Bde 0.73 ± 0.01 Be 

%10 karadut sulu  0  4.30 ± 0.00 Dc  0.76 ± 0.00 Bef 

  4  4.33 ± 0.00 Cc 0.78 ± 0.03 Bd 

  8    4.46 ± 0.01 Bbc 0.78 ± 0.03 Bd 

  12    4.43 ± 0.00 Acd 0.84 ± 0.00 Ac 

%25 karadut sulu  0  4.27 ± 0.01 Cd 0.75 ± 0.01 Af 

  4  4.45 ± 0.01 Ba   0.70 ± 0.01 Bef 

  8  4.59 ± 0.02 Aa 0.70 ± 0.01 Be 

  12  4.58 ± 0.01 Aa 0.74 ± 0.01 Ae 

%10 nar sulu  0  4.10 ± 0.02 Bf 0.89 ± 0.00 Ab 

  4  4.15 ± 0.01 Be 0.84 ± 0.01 Bb 

  8  4.32 ± 0.02 Ae 0.85 ± 0.02 Bb 

  12  4.28 ± 0.01 Ag    0.87 ± 0.00 ABb 

%25 nar sulu  0  3.88 ± 0.02 Bg 1.07 ± 0.01 Ba 

  4  3.88 ± 0.01 Bf 1.06 ± 0.01 Ba 

  8  4.01 ± 0.00 Af 1.08 ± 0.02 Ba 

  12  4.01 ± 0.01 Ah 1.12 ± 0.01 Aa 

%10 siyah havuç sulu  0  4.36 ± 0.01 Bb 0.72 ± 0.00 Cg 

  4  4.33 ± 0.01 Bc 0.76 ± 0.01 Bd 

  8  4.47 ± 0.04 Ab 0.75 ± 0.00 Bd 

  12  4.44 ± 0.01 Ac 0.81 ± 0.01 Ad 

%25 siyah havuç sulu  0  4.50 ± 0.01 Ba 0.64 ± 0.01 Bh 

  4  4.43 ± 0.01 Cb 0.68 ± 0.01 Af 

  8  4.54 ± 0.01 Aa 0.68 ± 0.01 Ae 

  12  4.54 ± 0.02 Ab 0.70 ± 0.01 Af 

*pH ve titrasyon asitliği değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A–D: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–h: Farklı örneklerde, aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 
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Norveç kefirlerinin 5.5°–6°C'de 8 hafta depolanması süresince meydana gelen 

mikrobiyel ve kimyasal değiĢimlerin incelendiği bir çalıĢmada, kefir kültürü 

kullanılarak kefir üretilmiĢ ve depolamanın 1. haftasında pH değerinin 4.50'den 4.41'e 

düĢtüğü; 1–8 haftaları arasında ise, pH değerinde önemli bir değiĢim olmadığı ortaya 

konulmuĢtur (Grønnevik vd. 2011). Gomes vd. (2013) tarafından yapılan çalıĢmada ise, 

guava jeli ilave edilmiĢ ―peynir altı suyu (%30) + inek sütü (%70)‖ karıĢımından starter 

kültür kullanarak kefir elde edilmiĢ ve bu kefirin 7°C’de 28 gün depolanması süresince 

pH değerinin 0.11 birim azaldığı bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, titrasyon asitliği 

değerinin 0.75’ten 0.87 g 100 g
–1

’a arttığı (%16 artıĢ) ortaya konulmuĢtur. 

 

4.1.3 Toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki değiĢim 

 

2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen kefirler 

4°C’de 12 hafta depolanması süresince toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki 

değiĢimler belirlenmiĢtir (EK 4). Depolama süresince toplam monomerik antosiyanin 

miktarında meydana gelen değiĢimler istatistiki olarak önemli bulunmuĢ olup (p<0.05); 

meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerden antosiyanin kaybının, hem sıfırıncı hem de 

birinci derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği saptanmıĢtır. Literatürde 

yapılan çalıĢmalar, çilek suyu ve konsantrelerinde (Garzόn ve Wrolstad 2002); nar 

sularında (Alighourchi ve Barzegar 2009); mor havuç ekstraktı ile zenginleĢtirilmiĢ 

yoğurtlarda (Wallace ve Giusti 2008); karadut suyu ve konsantrelerinde (Erbay 2011) 

ve siyah havuç suyu konsantrelerinde (Türkyılmaz ve Özkan 2012) antosiyanin 

parçalanmasının birinci derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiğini ortaya 

koymuĢtur. Ancak; iĢlenmiĢ zeytin ve süt matrisinde mor mısır koçanından elde edilen 

antosiyanininlerin stabilitesinin incelendiği bazı çalıĢmalarda, antosiyanin 

parçalanmasının sıfırıncı derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği de 

bildirilmiĢtir (Jing ve Giusti 2005, Piga vd. 2005). Determinasyon katsayılarının (R
2
) 

hemen hemen aynı olması ve literatürdeki çalıĢmalarla kıyaslama yapabilmek amacıyla, 

kinetik verilerin hesaplanmasında birinci derece kinetik model esas alınmıĢtır. Örnek 

olarak, %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerde; depolama süresince toplam monomerik 

antosiyanin miktarındaki değiĢimi gösteren grafik Ģekil 4.1’de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.1 %10 çilek suyu ilave edilen kefirin 4°C’de 12 hafta depolanması süresince 

toplam monomerik antosiyanin içeriğinde meydana gelen değiĢim 

               a : Aritmetik, b : Yarı-logaritmik 

 

Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin 

depolanması süresince toplam monomerik antosiyaninlerin parçalanmasına ait eĢitlikler 

ve bu eĢitliklerden hesaplanan kinetik katsayılar çizelge 4.3’te verilmiĢtir. Çizelge 4.3 

incelendiğinde, %10 meyve ve sebze sulu kefirlerin yarılanma süresi (t1/2) değerlerinin, 

sırasıyla, karadut>nar>çilek>siyah havuç sulu kefirlerde olduğu görülürken; %25 

meyve ve sebze sulu kefirlerin t1/2 değerlerinin, sırasıyla, karadut=nar>çilek>siyah 
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havuç sulu kefirlerde olduğu görülmektedir. Elde edilen t1/2 değerleri, kefir yapısında 

antosiyaninlerin en fazla karadut sulu örneklerde (t1/2=29.5–32.0 hafta), en az ise siyah 

havuç sulu örneklerde (t1/2=13.7–13.8 hafta) stabil olduğunu ortaya koymaktadır. Siyah 

havuç sulu örneklerdeki antosiyaninlerin stabilitesinin beklendiğinin aksine en düĢük 

olmasının baĢlıca nedeninin, siyah havuç sularının pH’sından (6.0) dolayı pastörize 

edilemeyip, sterilize edilmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bu durum metin 

içinde açıklanmıĢtır. 

 

Çizelge 4.3 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin depolanması süresince toplam monomerik antosiyanin 

miktarındaki değiĢimleri gösteren eĢitlikler ve kinetik parametreler 

 

Kefir örnekleri EĢitlik R
2
 

–k x 10
–2

 

(hafta
–1

) 

t1/2 

(hafta) 

%10 çilek sulu kefir log y = –0.0113 x + 1.3669 0.9923 2.60 26.7 

%25 çilek sulu kefir log y = –0.0147 x + 1.7513 0.9573 3.39 20.4 

%10 karadut sulu kefir log y = –0.0102 x + 2.1941 0.9911 2.35 29.5 

%25 karadut sulu kefir log y = –0.0094 x + 2.6105 0.9811 2.16 32.1 

%10 nar sulu kefir log y = –0.0111 x + 1.3946 0.9747 2.56 27.1 

%25 nar sulu kefir log y = –0.0094 x + 1.7779 0.9672 2.16 32.1 

%10 siyah havuç sulu kefir log y = –0.0218 x + 1.3948 0.9565 5.02 13.8 

%25 siyah havuç sulu kefir log y = –0.0220 x + 1.4195 0.9769 5.07 13.7 

 

Kefir yapısının antosiyaninlerin parçalanması üzerine etkisini belirlemek amacıyla, kefir 

yerine aynı konsantrasyonda su ilave edilen kontrol grupları da, 4°C’de 12 hafta 

süresince depolanmıĢ ve depolama süresince toplam monomerik antosiyanin 

miktarlarındaki değiĢimler belirlenmiĢtir (EK 5). Diğer yandan; depolama süresince 

meyve ve sebze sulu kontrol gruplarından toplam monomerik antosiyaninlerin 

parçalanmasına ait eĢitlikler ve bu eĢitliklerden hesaplanan kinetik katsayılar da 

belirlenmiĢtir (Çizelge 4.4).  
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Çizelge 4.4 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu içeren 

meyve ve sebze sularının depolanması süresince monomerik antosiyanin 

miktarındaki değiĢimleri gösteren eĢitlikler ve kinetik parametreler 

 

Kontrol grupları EĢitlik R
2
 

–k x 10
–2

 

(hafta
–1

) 

t1/2 

(hafta) 

%10 çilek suyu log y = –0.0094 x + 1.3214 0.9911 2.16 32.1 

%25 çilek suyu log y = –0.0117 x + 1.6940 0.9747 2.69 25.8 

%10 karadut suyu log y = –0.0096 x + 2.2119 0.9740 2.21 31.4 

%25 karadut suyu log y = –0.0083 x + 2.6095 0.9717 1.91 36.3 

%10 nar suyu log y = –0.0090 x + 1.2609 0.9888 2.07 33.5 

%25 nar suyu log y = –0.0109 x + 1.6685 0.9999 2.51 27.6 

%10 siyah havuç suyu log y = –0.0348 x + 0.8092 0.9435 8.01   8.7 

%25 siyah havuç suyu log y = –0.0354 x + 1.1891 0.9577 8.15   8.5 

 

Çizelge 4.4 incelendiğinde, %10 meyve ve sebze sulu kontrol gruplarının t1/2 

değerlerinin, sırasıyla, nar>çilek>karadut>siyah havuç sulu kontrol gruplarında olduğu 

görülürken; %25 meyve ve sebze sulu örneklerin t1/2 değerlerinin, sırasıyla, 

karadut>nar>çilek>siyah havuç sulu örneklerde olduğu görülmektedir. Elde edilen t1/2 

değerleri, %25 meyve ve sebze sulu kontrol gruplarında antosiyaninlerin, kefir 

yapısında olduğu gibi, en fazla karadut sulu kontrol gruplarında (t1/2=31.3–36.3 hafta), 

en az ise siyah havuç sulu örneklerde (t1/2=8.5–8.6 hafta) stabil olduğunu ortaya 

koymaktadır. %10 meyve ve sebze sulu kontrol gruplarında (siyah havuç sulu hariç) ise, 

t1/2 değerlerinde önemli bir değiĢim görülmezken; en az antosiyanin stabilitesinin siyah 

havuç sulu kontrol gruplarında olduğu görülmüĢtür. %25 nar sulu ve siyah havuç sulu 

kefirlerde t1/2 değerlerinin kontrol gruplarına göre daha fazla bulunması, kefir yapısının 

antosiyanin parçalanmasını azalttığını ortaya koymaktadır.  

 

Jing ve Giusti (2005) tarafından yapılan bir çalıĢmada, süt matrislerindeki mor mısır 

ekstraktından elde edilen asillenmiĢ antosiyaninler üzerine süt yağ içeriğinin koruyucu 

etki gösterdiği bulunmuĢtur. Wallace ve Giusti (2008) tarafından yapılan çalıĢmada ise, 

yüksek yağ içeriğine sahip olan yoğurtta asillenmiĢ mor havuç ekstraktı 

antosiyaninlerinin stabilitesinin arttığı ortaya konulmuĢtur. Ancak; aynı çalıĢmada, B. 

boliviana ile renklendirilen yoğurt örneklerinde yağ içeriğinin antosiyanin stabilitesi 
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üzerine etki etmediği görülmüĢ ve mor havuç ekstraktı ilave edilen örneklerdeki 

antosiyanin-yağ interaksiyonunun asillenmiĢ antosiyaninlerle ilgili olabileceği 

bildirilmiĢtir. AraĢtırmamızda da, siyah havuç suyu antosiyaninlerin kefir yapısında 

daha stabil olduğu saptanmıĢtır. AraĢtırmamızda, kefir yapısındaki yağ asitleri ile 

antosiyaninlerin interaksiyona girerek stabiliteyi artırdığı düĢünülmektedir.  

 

Literatürde yapılan çalıĢmalarda; 25°C’de depolanan çilek sularında antosiyaninlerin 

parçalanmasına iliĢkin t1/2 değerinin 8 gün (Garzόn ve Wrolstad 2002); 4°C’de 

depolanan karadut suyu konsantrelerinde 303 gün (Erbay 2011); 4°C’de depolanan nar 

suyu (Alighourchi ve Barzegar 2009) ve siyah havuç suyu konsantrelerinde 

(Türkyılmaz ve Özkan 2012) ise, sırasıyla 119 ve 603 gün olduğu ortaya konulmuĢtur. 

Bu çalıĢmalar, araĢtırmamızda elde ettiğimiz sonuçlardan farklı olarak, 4°C’de 

depolamada en stabil antosiyaninlerin, sırasıyla, siyah havuçlarda, karadutlarda ve 

narlarda olduğunu göstermektedir. Diğer yandan çilek antosiyaninleri stabilitesinin ise, 

çok düĢük olduğu (25°C’de t1/2=3.5 gün) ortaya konulmuĢtur. Literatürün aksine, 

araĢtırmamızda siyah havuç antosiyaninleri en az stabilite göstermiĢtir. Bunun, C. 

botulinum geliĢmesini engellemek için siyah havuç suyunun pH’sı (6.0) nedeniyle 

121°C’de 2 dak süreyle sterilize edilmesinden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 

Yüksek sıcaklıkta ısıl iĢlem ile antosiyaninlerin form değiĢtirdiği düĢünülmektedir. 

Bilindiği gibi, antosiyaninlerin stabilitesini etkileyen en önemli faktörlerin baĢında 

sıcaklık gelmektedir. Kırca vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, pH’sı 6.0 olan 

siyah havuç suyunun 70°, 80° ve 90°C’deki ısıl stabilitesi araĢtırılmıĢ ve sıcaklığın 

70°C’den 90°C’ye artmasıyla, antosiyaninlerin t1/2 değerinin 16.7 saatten 5 saate 

düĢtüğü bildirilmiĢtir. AraĢtırmamızda, antosiyanin dağılımında, siyah havuç sulu 

örneklerde hiçbir antosiyanin pikinin tespit edilememesi de, bu bulguyu 

doğrulamaktadır. Diğer yandan; nar sulu örneklerin t1/2 değerleri (190–224 gün) 

literatüre göre daha fazla bulunurken; karadut sulu örneklerin t1/2 değerleri (207–224 

gün) literatüre göre daha az bulunmuĢtur. Bunun, baĢlangıç antosiyanin miktarı 

farklılığından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Bilindiği gibi, birinci dereceden 

reaksiyon kinetiğine göre gerçekleĢen reaksiyonlarda reaksiyon hızı, reaktan 

konsantrasyonuna bağlı olarak değiĢmektedir. Kırca vd. (2007) tarafından yapılan 

çalıĢmada, farklı briks derecelerine sahip (30°, 45° ve 64°Bx) siyah havuç suyu 
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konsantrelerinden antosiyanin kaybının ısıtma (70°, 80° ve 90°C) süresince katı 

maddenin artmasıyla azaldığı bulunurken; 4°C’de depolama süresince katı maddenin 

artmasıyla antosiyanin kaybının azaldığı bulunmuĢtur. Örneğin, 4°C’de depolanan 

30°Bx siyah havuç suyu konsantresinde antosiyanin parçalanma t1/2 değeri, 71.8 hafta 

bulunurken; 64°Bx siyah havuç suyu konsantresinde t1/2 değeri, 215.3 hafta 

bulunmuĢtur. Garzόn ve Wrolstad (2002) tarafından çilek sularının ve konsantrelerinin 

25°C’de depolandığı bir çalıĢmada ise, çilek suyu konsantresinden (64°Bx) (t1/2 değeri 

3.5 gün) antosiyanin kaybının çilek suyundan (8°Bx) (t1/2 değeri 8 gün) daha hızlı 

gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. Ayrıca; karadut sulu örneklerdeki farklılığa ürün çeĢidinin 

ve buna bağlı olarak antosiyanin dağılımının da etki ettiği düĢünülmektedir.  Erbay 

(2011) tarafından yapılan çalıĢmada, karadut suyu üretiminde Ġzmir (Tire) yöresinden 

temin edilen karadutlar kullanılırken; araĢtırmamızda Alanya yöresinde yetiĢtirilen 

karadutlardan karadut suyu elde edilmiĢtir. Erbay (2011) tarafından yapılan çalıĢmada, 

karadut suyunda 896 mg L
–1

 cy-3-glu, 715 mg L
–1

 cy-3-rut ve 70 mg L
–1

 pg-3-glu 

içerdiği bildrilmiĢtir.  AraĢtırmamızda, %10 ve 25 karadut sulu örneklerde pg-3-glu 

tespit edilememiĢtir. Bilindiği gibi, antosiyanin parçalanmasını etkileyen faktörlerden 

biri, antosiyanin yapısıdır. Antosiyanin yapısı göz önüne alındığında, yapısında bulunan 

hidroksil (–OH) veya metoksil (–OCH3) grup miktarına göre antosiyanin stabilitesi de 

değiĢmektedir. Örneğin, delfinidinin yapısındaki –OH grubu sayısının (2 –OH grubu) 

pelargonidin (0 –OH grubu) ve siyanidine (1 –OH grubu) göre fazla olması nedeniyle 

(Fleschhut vd. 2006); pelargonidin türevli antosiyaninlerin stabilitelerinin siyanidin ve 

delfinidin türevli antosiyaninlerden daha fazla olduğu ortaya konulmuĢtur (Turfan vd. 

2012). Yani, –OH sayısı arttıkça antosiyaninlerin stabilitesi azalmaktadır (Castañeda-

Ovando vd. 2009).  

 

4.1.4 Antosiyanin dağılımındaki değiĢim 

 

%25 çilek, nar, karadut ve siyah havuç suyu ilave edilmiĢ kefir örneklerinin antosiyanin 

dağılım kromatogramları, örnek olarak ġekil 4.2–4.5’te verilmiĢtir. Çilek suyu ilaveli 

kefirlerde 2 farklı antosiyanin piki tespit edilmiĢ ve bu antosiyanin piklerinin, sırasıyla, 

pg-3-glu (%90–91) ve cy-3-glu (%9–10) olduğu tanımlanmıĢtır. Orhan (2014) 

tarafından yapılan çalıĢmada; çilek sularında 3 antosiyanin piki tanımlanmıĢ ve bu 
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piklerin sırasıyla, pg-3-rut (%17), pg-3-glu (%52) ve cyd-3-glu (%32) olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Jakobek vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada da, çilek sularında bu 3 

antosiyanin piki bulunmuĢ, ancak; Orhan (2014)’a göre antosiyanin oranları farklılık 

göstermiĢtir. 3. antosiyanin piki olan pg-3-rut tespit edilememesinin, zaten çilek 

suyunda en düĢük düzeyde (%17) bulunan bu antosiyaninin,  %10 ve 25 çilek suyu 

ilavesiyle üretilen kefirlerde çok daha az düzeyde bulunmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

 

 
 

ġekil 4.2 %25 çilek suyu ilave edilmiĢ kefirin antosiyanin dağılımını gösteren HPLC 

kromatogramı 

1: Pg-3-glu, 2: Cyd-3-glu 

 

 
 

ġekil 4.3 %25 nar suyu ilave edilmiĢ kefirin antosiyanin dağılımını gösteren HPLC 

kromatogramı 

1: Dp-3,5-diglu, 2: Cyd-3,5-diglu, 3: Dp-3-glu, 4: Pg-3,5-diglu, 5: Cy-3-glu, 

6: Pg-3-glu  

 

 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 
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ġekil 4.4 %25 karadut suyu ilave edilmiĢ kefirin antosiyanin dağılımını gösteren HPLC 

kromatogramı 

1: Cy-3-glu, 2: Cyd-3-rut 

 

 
 

ġekil 4.5 %25 siyah havuç suyu ilave edilmiĢ kefirin antosiyanin dağılımını gösteren 

HPLC kromatogramı 

 

Nar suyu ilaveli kefirlerde 6 farklı antosiyanin piki tespit edilmiĢ (ġekil 4.3) ve 1, 2, 3 

ve 5 numaralı pikler, sırasıyla, dp-3,5-diglu (%22–23), cy-3,5-diglu (%36–42), dp-3-glu 

(%6–11) ve cy-3-glu (%29–31) olarak tanımlanırken; 4 ve 6 numaralı pikler tespit 

limitinin altında olduğu için miktarları hesaplanmamıĢtır. Turfan vd. (2012) tarafından 

yapılan bir çalıĢmada, nar suyu konsantrelerinde 6 farklı antosiyanin piki tanımlanmıĢ 

ve bu antosiyaninlerin, sırasıyla, dp-3,5-diglu (%23.2), cy-3,5-diglu (%47.9), dp-3-glu 

(%7.7), pg-3,5-diglu (%1.7), cy-3-glu (%18.5) ve pg-3-glu (%1.0) olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Karadut suyu ilaveli kefirlerde 2 farklı antosiyanin piki tespit edilmiĢ 

(ġekil 4.4) ve bu 2 pik, sırasıyla, cy-3-glu (%53–54) ve cy-3-rut (%46–47) olarak 

tanımlanmıĢtır. Erbay (2011) tarafından yapılan çalıĢmada, karadut suyunda 3 farklı 

(1) 

(2) 
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antosiyanin piki tespit edilmiĢ ve bunların cy-3-glu (%51), cy-3-rut (%44) ve pg-3-glu 

(%5) olduğu ortaya konulmuĢtur. AraĢtırmamızda kullanılan, çilek, nar ve karadut sulu 

örneklerdeki antosiyanin oranları, literatürdeki çalıĢmalarla benzerlik göstermiĢtir. 

Diğer yandan, siyah havuç suyu ilaveli kefirlerde hiçbir antosiyanin piki tespit 

edilememiĢtir. Bunun nedeninin, daha önce de açıklandığı üzere, siyah havuç suyunun 

sterilize edilmesi ile, yüksek sıcaklıkta antosiyaninlerin parçalanmasından 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Diğer yandan; siyah havuç sulu kefirlerin toplam 

antosiyanin içeriğinin (10.3–24.9 mg L
–1

) çok düĢük olduğu dikkate alındığında; genel 

olarak siyah havuçlarda tespit edilen 5 antosiyaninin her birinin miktarının çok daha 

düĢük olacağı açıktır. Bu nedenle, bu miktardaki antosiyaninlerin dedeksiyon 

seviyesinin (LOD, limit of detection) altında kalmıĢ olabileceği düĢünülmektedir. 

Türkyılmaz vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, siyah havuç ham suyunda 3 

antosiyanin piki tanımlanmıĢ ve bu antosiyaninlerin, sırasıyla, cy-3-gal-xyl-glu (%9.7), 

cy-3-gal-xyl-glu-fer (%65.5) ve cy-3-gal-xyl-glu-coum (%24.8) olduğu bildirilmiĢtir. 

Bu çalıĢmada depektinizasyon iĢlemi sonunda, 2 antosiyanin piki (cy-3-gal-xyl ve cy-3-

gal-xyl-glu-sin) daha tanımlanmıĢtır.  

 

AraĢtırmamızda, 2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin 4°C’de 12 hafta depolanması süresince antosiyanin dağılımında 

meydana gelen değiĢimler de incelenmiĢ ve elde edilen veriler, çizelge 4.5–4.7’de 

verilmiĢtir. Depolama süresince %25 çilek suyu ilave edilen kefirde en fazla 

parçalanmaya uğrayan antosiyanin, pg-3-glu olarak bulunurken; bunu cy-3-glu takip 

etmiĢtir.  Nar suyu ilave edilen kefirde en fazla parçalanmaya uğrayan antosiyanin, 

sırasıyla, dp-3-glu, dp-3,5-diglu, cy-3-glu ve cy-3,5-diglu olmuĢtur. Alighourchi ve 

Barzegar (2009) tarafından yapılan çalıĢmada, 4°C’de 210 gün depolanan rekonstitüye 

nar suyunda dp-3,5-diglu, cy-3,5-diglu ve cy-3-glu’in daha yüksek stabilite gösterdiği 

bildirilmiĢtir. Karadut suyu ilave edilen kefirlerde ise, cy-3-rut’in, cy-3-glu’dan daha 

stabil olduğu saptanmıĢtır. Erbay (2011) tarafından yapılan çalıĢmada da, karadut suyu 

konsantreleri 4°C’de 303 gün süresince depolanmıĢ; depolama sonunda cy-3-rut’in 

(%34) cy-3-glu’ten (%43) daha stabil olduğu bildirilmiĢtir. 
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Çizelge 4.5 Farklı konsantrasyonlarda çilek suyu ilave edilen kefirlerin depolanması 

süresince antosiyanin dağılımındaki değiĢimler 

 

Kefir örnekleri Süre (hafta)       Pg-3-glu*      Cy-3-glu* 

%10 çilek sulu   0    41.3 ± 1.1 A    4.3 ± 1.4 A 

   6    26.8 ± 1.7 B    1.7 ± 0.5 AB 

 12    20.3 ± 2.8 C (%50.8)** 0.5 ± 0.5 B (%88.4) 

    

%25 çilek sulu   0  107.5 ± 5.1 A  12.5 ± 0.9 A 

   6    81.9 ± 4.9 B  11.0 ± 0.3 A 

 12    60.5 ± 5.1 C (%43.7) 7.8 ± 1.2 B (%37.6) 

*Antosiyanin miktarları, cy-3-glu cinsinden mg L
–1

 olarak hesaplanmıĢ ve aritmetik ortalama ± s tandart 

sapma olarak verilmiĢtir. 

**Parantez içerisindeki sayılar, azalma oranını göstermektedir. 

***A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

 

Çizelge 4.6 Farklı konsantrasyonlarda nar suyu ilave edilen kefirlerin depolanması 

süresince antosiyanin dağılımındaki değiĢimler 

 

Kefir örnekleri 
Süre 

(hafta) 
Dp-3,5-diglu* Cy-3,5-diglu* Dp-3-glu* Cy-3-glu* 

%10 nar sulu   0 11.5 ± 0.2 A 21.0 ± 0.9 A 3.2 ± 0.7 A 14.5 ± 0.4 A 

   6   8.8 ± 1.1 B 18.2 ± 2.5 A   1.6 ± 0.4 AB    12.3 ± 1.2 AB 

 12   7.1 ± 0.2 B 

    (%38.3)** 

17.0 ± 0.0 A 

(%19.0) 

1.3 ± 0.2 B 

(%59.4) 

11.3 ± 0.1 B 

(%22.1) 

      

%25 nar sulu   0 41.8 ± 1.1 A 70.7 ± 5.7 A 21.0 ± 2.2 A 60.6 ± 5.3 A 

   6 34.6 ± 2.1 B 62.4 ± 0.9 A 10.9 ± 1.0 B 41.0 ± 0.3 B 

 12 34.3 ± 0.2 B 

(%17.9) 

61.3 ± 3.0 A 

(%13.3) 

12.1 ± 1.0 B 

(%42.4) 

41.5 ± 3.2 B 

(%33.6) 

*Antosiyanin miktarları, cy-3-glu cinsinden mg L
–1

 olarak hesaplanmıĢ ve aritmetik ortalama ± standart 

sapma olarak verilmiĢtir. 

**Parantez içerisindeki sayılar, azalma oranını göstermektedir. 

***A–B: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 
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Çizelge 4.7 Farklı konsantrasyonlarda karadut suyu ilave edilen kefirlerin depolanması 

süresince antosiyanin dağılımındaki değiĢimler 

 

Kefir örnekleri 
Süre 

(hafta) 
Cy-3-glu* Cy-3-rut* 

%10 karadut sulu   0   353.0 ± 11.0 A   298.9 ± 1.90 A 

   6   252.5 ± 12.4 B   271.0 ± 8.02 B 

 12   231.0 ± 0.54 B (%34.6)**  264.2 ± 3.62 B (%11.6) 

    

%25 karadut sulu   0   906.7 ± 54.2 A   789.3 ± 70.9 A 

   6   744.3 ± 4.54 B   732.1 ± 0.51 A 

 12   701.7 ± 11.3 B (%22.6) 723.7 ± 32.8 A (%8.3) 

*Parantez içerisindeki sayılar, azalma oranını göstermektedir. 

**Antosiyanin miktarları, cy-3-glu cinsinden mg L
–1

 olarak hesaplanmıĢ ve aritmetik ortalama ± standart 

sapma olarak verilmiĢtir. 

***A–B: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

 

Nar suyu ilaveli kefirlerde 2 molekül Ģekere sahip dp-3,5-diglu ve cy-3,5-diglu, tek 

molekül Ģekere sahip dp-3-glu ve cy-3-glu’dan daha yavaĢ parçalanmaktadır. Bu durum, 

içerdiği Ģeker molekülü sayısından kaynaklanmaktadır. Diglukozit yapıdaki 

antosiyaninler, monoglukozit yapıdaki antosiyaninlerden daha stabildir. Monoglukozit 

yapıdaki antosiyaninlerden yapısında bulunan tek Ģeker molekülü ayrılmakta, ardından 

ise flavilium katyonundaki A ve B halkaları birbirinden ayrılarak fenolik asit (A) ile 

aldehite (B) kadar parçalanmaktadır (Sadilova vd. 2007). ġeker molekülünün 

uzaklaĢması ile antosiyanine göre daha düĢük stabiliteye sahip ―antosiyanidin‖ formu 

oluĢmaktadır. Diğer yandan; diglukozit yapılarda, Ģekerlerden biri yapıdan ayrılsa dahi, 

diğer Ģeker hala antosiyanidinle bağlı olduğu için monoglukozidik antosiyanin yapısı 

korunmaktadır. Ancak, ikinci Ģeker de yapıdan uzaklaĢtığında geriye monoglukozitlerde 

olduğu gibi ―antosiyanidin‖ kalmakta ve stabilite önemli düzeyde düĢmektedir. Diğer 

yandan; antosiyanin yapısı da antosiyanin parçalanmasını etkileyen faktörlerdendir. Bu 

etki, “4.1.3 Toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki değiĢim” bölümünde 

bahsedilmiĢtir. 

 

AraĢtırmamızda, çilek suyu ilave edilen kefirlerde antosiyaninler depolama süresince 

düzenli azalıĢ göstermiĢ ve bu azalıĢ istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (p<0.05). Nar 



74 
 

ve karadut suyu ilave edilen kefirlerde ise, genel olarak antosiyanin değiĢimi 6. haftaya 

kadar gerçekleĢmiĢ; 6. haftadan sonra önemli değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). Diğer 

yandan; antosiyanin parçalanması %10 meyve suyu içeren kefirlerde daha fazla 

gerçekleĢmiĢtir. Bilindiği gibi, birinci derece reaksiyonların hızları reaktanın 

konsantrasyonuna bağlı olarak gerçekleĢmektedir. BaĢlangıç antosiyanin 

konsantrasyonunun azalmasıyla, parçalanma hızı da artmaktadır. Bu da, %10 meyve 

suyu ilave edilen kefirlerde antosiyanin parçalanmasının daha fazla olmasına neden 

olmuĢtur. 

 

4.1.5 Antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki değiĢim 

 

2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin 

ve kefir yapısının polimerik renk oranı üzerine etkisini belirlemek amacıyla, kefir yerine 

aynı oranda su ilave edilen kontrol gruplarının baĢlangıç polimerik renk oranları, Ģekil 

4.6’da verilmiĢtir. ġekil 4.6 incelendiğinde, %10 ve %25 meyve ve sebze suyu içeren 

kefir ilaveli örneklerde polimerik renk oranının en fazla, sırasıyla, siyah havuç, nar, 

çilek ve karadut sulu örneklerde olduğu görülmektedir. Diğer yandan, %10 çilek, %10 

nar ve %25 nar sulu kefir örneklerindeki polimerik renk oranının, su ilaveli kontrol 

gruplarındaki polimerik renk oranlarına göre, sırasıyla, 1.74, 3.34 ve 1.52 kat daha fazla 

olduğu bulunmuĢtur. 

 

Yapılan çalıĢmalarda; depektinize ve pastörize edilmiĢ çilek suyunda polimerik renk 

oranının %12.1–14.7 (Garzόn ve Wrolstad 2002); pastörize edilmiĢ karadut ham 

suyunda %7.2 (Erbay 2011) ve %12.7 (Dincer 2016); durultulmamıĢ nar suyunda 

%21.5 (Erkan-Koç vd. 2015) ve pastörize edilmiĢ ve durultulmamıĢ siyah havuç 

suyunda %19.1 (Türkyılmaz vd. 2012) olduğu ortaya konulmuĢtur. AraĢtırmamızda ise, 

çilek, nar, karadut ve siyah havuç suyu ilaveli kontrol gruplarının polimerik renk 

oranlarının, sırasıyla, %17.7–20.7, %13.4–17.9, %15.9–17.1 ve %68.5–72.4 olduğu 

saptanmıĢtır. Bu çalıĢmalar, araĢtırmamızda elde edilen siyah havuç suyu ilaveli kontrol 

gruplarının polimerik renk oranlarının, literatürden farklı olduğunu göstermektedir. 
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Siyah havuç sulu kontrol gruplarındaki farklılığın, siyah havuç suyunun sterilize 

edilmesi sırasında antosiyaninlerin parçalanmasından kaynaklandığı muhtemeldir.  

 

 
 

ġekil 4.6 Farklı oranlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen örneklerin 

depolama baĢlangıcındaki polimerik renk oranları (%) 

 

AraĢtırmamızda, 2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin ve kefir yerine aynı oranda su ilave edilen kontrol gruplarının, 4°C’de 

12 hafta depolanması süresince renk yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik renk 

oranındaki değiĢimler de belirlenmiĢtir (EK 6–7). Depolama süresince %10 meyve ve 

sebze suyu ilaveli kefirlerin renk yoğunluğu, %17.1–30.0 oranında azalırken; %25 

meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerin renk yoğunluğu %20.9–43.1 azalma görülmüĢtür. 

Diğer yandan; polimerik renk oranlarında artıĢ meydana gelmiĢ ve meydana gelen 

artıĢlar istatistiki olarak önemli bulunmuĢtur (p<0.05). Depolama süresince polimerik 

renk oranındaki artıĢın hem sıfırıncı hem de birinci dereceden kinetik modele uygun 

olarak gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir (ġekil 4.7). Sıfırıncı dereceden kinetik modelin R
2
 

değerinin daha yüksek olması nedeniyle, sıfırıncı dereceden kinetik model esas alınarak 

polimerik renk oranındaki artıĢlara iliĢkin kinetik parametreler hesaplanmıĢtır (Çizelge 

4.8). Yapılan çalıĢmalar, çilek nektarında (Ertan 2016); nar suyu konsantrelerinde 

(Erkan-Koç 2013); karadut suyu konsantrelerinde (Erbay 2011) ve siyah havuç suyu 
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konsantrelerinde (Türkyılmaz ve Özkan 2012) polimerik renk oluĢumunun sıfırıncı 

derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiğini ortaya koymuĢtur. Ancak; Turfan 

vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, nar suyu konsantrelerinde polimerik renk 

oluĢumunun birinci derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. 

 

 

 

 
 

ġekil 4.7 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirin 4°C’de 12 hafta depolanması 

süresince polimerik renk oranında meydana gelen değiĢim 

                  a : Aritmetik, b : Yarı-logaritmik 
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Çizelge 4.8 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin depolanması süresince polimerik renk oranındaki 

değiĢimleri gösteren eĢitlikler ve kinetik parametreler 

 

Kefir örnekleri EĢitlik R
2
 k (hafta

–1
) 

%10 çilek sulu kefir y = 1.4917 x + 35.750 0.9989 1.492 

%25 çilek sulu kefir y = 0.9917 x + 14.283 0.9803 0.992 

%10 karadut sulu kefir y = 0.1150 x + 8.7267 0.9865 0.115 

%25 karadut sulu kefir y = 0.0983 x + 5.6300 0.9923 0.098 

%10 nar sulu kefir y = 1.8300 x + 58.103 0.9783 1.830 

%25 nar sulu kefir y = 0.3933 x + 24.577 0.9919 0.393 

%10 siyah havuç sulu kefir y = 1.4183 x + 71.497 0.9993 1.418 

%25 siyah havuç sulu kefir y = 0.9008 x + 56.618 0.9711 0.901 

 

Çizelge 4.8 incelendiğinde, %10 meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerde polimerik renk 

oranındaki artıĢ hızlarının (k), sırasıyla, nar>çilek>siyah havuç>karadut sulu örneklerde 

olduğu görülürken; %25 meyve ve sebze sulu örneklerin k değerlerinin, sırasıyla, 

çilek>siyah havuç>nar>karadut sulu örneklerde olduğu görülmektedir.  Polimerik renk 

oranındaki artıĢ hızları, %10 meyve ve sebze suyu ilaveli kefirlerde daha fazla 

bulunmuĢtur. Bunun nedeninin, antosiyanin parçalanmasının %10 meyve ve sebze suyu 

ilaveli kefirlerde daha fazla bulunmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bilindiği 

gibi, polimerik renk oranındaki artıĢ, antosiyaninlerin polimerizasyonundan, 

kopigmentasyondan veya antosiyanin parçalanmasından kaynaklanmaktadır (Kopjar vd. 

2011).  

 

AraĢtırmamızda, depolama süresince toplam monomerik antosiyanin miktarı ve 

polimerik renk oranındaki değiĢim incelendiğinde, toplam monomerik antosiyanin ve 

polimerik renk oranı arasında güçlü bir negatif korelasyon  [r=(–0.9581)–(–0.9999)] 

saptanmıĢtır. Elde edilen bu güçlü korelasyonlar, polimerik renk oranındaki artıĢın bir 

kısmının, antosiyanin parçalanmasından kaynaklandığını ortaya koymaktadır. %10 çilek 

suyu ilave edilen kefirlerin toplam monomerik antosiyanin içeriği ve polimerik renk 

oranı arasındaki iliĢkiyi gösteren grafik, Ģekil 4.8’de örnek olarak verilmiĢtir. 
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y = –0.3541 x + 35.947 r = 0.9999
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ġekil 4.8 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin toplam monomerik antosiyanin içeriği 

ve polimerik renk oranı arasındaki doğrusal iliĢki 

 

Kefir yapısının polimerik renk oranı üzerine etkisini belirlemek amacıyla, kefir yerine 

aynı oranda su ilave edilen kontrol gruplarında da, depolama süresince polimerik renk 

oranı artıĢına ait eĢitlikler ve bu eĢitliklerden hesaplanan kinetik katsayılar belirlenmiĢtir 

(Çizelge 4.9). Çizelge 4.9 incelendiğinde, %10 meyve ve sebze sulu kontrol gruplarının 

polimerik renk oranındaki artıĢ hızlarının (k), çoktan aza doğru, sırasıyla, siyah 

havuç>karadut>çilek>nar sulu örneklerde olduğu görülürken; %25 meyve ve sebze sulu 

örneklerin k değerlerindeki artıĢın çoktan aza doğru, sırasıyla, siyah 

havuç>çilek>nar>karadut sulu örneklerde olduğu görülmektedir.  

 

AraĢtırmamızda, meyve ve sebze suyu ilaveli kontrol gruplarında depolama süresince 

toplam monomerik antosiyanin miktarı ve polimerik renk oranı arasında da güçlü bir 

negatif korelasyon [r=(–0.9472)–(–0.9953)] saptanmıĢtır. Diğer yandan; kontrol 

gruplarındaki polimerik renk oranındaki artıĢ hızlarının, kefir örneklerinin aksine, %25 

meyve ve sebze suyu ilaveli kontrol gruplarında (karadut sulu olanlar hariç) daha fazla 

bulunmuĢtur. Literatürde yapılan çalıĢmalarda; 20°C’de 42 gün süresince depolanan 

çilek nektarlarında polimerik renk oranı artıĢ hızının 0.200–0.301 gün
–1

 (Ertan 2016); 

4°C’de 303 gün süresince depolanan karadut suyu konsantrelerinde 0.0512 gün
–1

  

(Erbay 2011); 4°C’de 120 gün süresince depolanan durultulmamıĢ nar suyu 

konsantrelerinin (Erkan-Koç 2013) ve 5°C’de 319 gün siyah havuç suyu 
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konsantrelerinde (Türkyılmaz ve Özkan 2012) ise, sırasıyla 0.35 gün
–1 

ve 0.0021 gün
–1

 

olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢmalar, araĢtırmamızda elde ettiğimiz sonuçlardan 

farklı olarak, 4° ve 5°C’de depolamada polimerik renk oranı artıĢ hızının en fazla, 

sırasıyla, narlarda, siyah havuçlarda ve karadutlarda gerçekleĢtiğini ortaya koymaktadır. 

Literatürün aksine, araĢtırmamızda polimerik renk artıĢı, en fazla siyah havuç suyu 

ilaveli kontrol gruplarında gerçekleĢmiĢtir. Bunun nedeninin, siyah havuç suyunun 

sterilize edilmesi sonucunda, uygulanan yüksek sıcaklıkta stabil siyah havuç 

antosiyaninlerinin form değiĢtirmesinden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir.  

 

Çizelge 4.9 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu içeren 

meyve ve sebze sularının depolanması süresince polimerik renk 

oranlarındaki değiĢimi gösteren eĢitlikler ve kinetik parametreler 

 

Kontrol grupları EĢitlik R
2
 k (hafta

–1
) 

%10 çilek suyu y = 0.4440 x + 20.881 0.9848 0.444 

%25 çilek suyu y = 0.8028 x + 17.736 0.9960 0.803 

%10 karadut suyu y = 0.7358 x + 16.693 0.9780 0.736 

%25 karadut suyu y = 0.4943 x + 16.177 0.9740 0.494 

%10 nar suyu y = 0.3315 x + 18.016 0.9726 0.332 

%25 nar suyu y = 0.7818 x + 13.267 0.9676 0.782 

%10 siyah havuç suyu y = 0.8093 x + 69.047 0.9823 0.809 

%25 siyah havuç suyu y = 0.8598 x + 72.384 0.9744 0.860 

 

4.1.6 Laktik asit miktarlarındaki değiĢim 

 

2 farklı konsantrasyonda (%10 ve 25) çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin 4°C’de 12 hafta depolanması süresince laktik asit miktarlarındaki 

değiĢimler belirlenmiĢ; elde edilen veriler çizelge 4.10’da verilmiĢtir. Meyve ve sebze 

suyu ilaveli kefirlerdeki laktik asit miktarı ise; Ģekil 4.9’da verilen kromatogram 

kullanılarak hesaplanmıĢtır. Verilen bu kromatogramda dört pik tespit edilmiĢtir. 

Bunlardan 3. pikin laktik asit olduğu belirlenmiĢtir. 
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Çizelge 4.10 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin depolanması süresince laktik asit miktarındaki* 

değiĢimler (mg kg
–1

) 

 

Örnek 
 Depolama süresi (hafta) 

 0  12 

Sade kefir    6931 ± 493 Aab  7304 ± 068 Aa 

%10 çilek sulu    5827 ± 320 Acd  6698 ± 357 Ab 

%25 çilek sulu  5031 ± 011 Ad    5039 ± 000 Acd 

%10 karadut sulu    6192 ± 334 Abc  6666 ± 090 Ab 

%25 karadut sulu  5077 ± 191 Ad    4928 ± 186 Acd 

%10 nar sulu  7355 ± 327 Aa  6501 ± 064 Ab 

%25 nar sulu    5753 ± 434 Acd  4727 ± 083 Ad 

%10 siyah havuç sulu    6746 ± 034 Aab  6370 ± 031 Ab 

%25 siyah havuç sulu    5702 ± 226Acd  5207 ± 206 Ac 

*Laktik asit miktarları, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**a–d: Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 

***A–B: Depolama süresince örneklerin (aynı satırdaki) laktik asit miktarları arasındaki fark istatistiki 

olarak önemli değildir (p>0.05).  
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ġekil 4.9 %25 oranında siyah havuç suyu eklenmiĢ kefirde laktik asit içeriğini gösteren 

HPLC kromatogramı 

 

(1) 

 
(2) 

 

(3) 

 

(4) 
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Çizelge 4.10 incelendiğinde, tarafımızdan üretilen sade kefirin (kontrolün) baĢlangıç 

laktik asit içeriğinin 6931 mg kg
–1 

olduğu, 12 hafta depolama sonunda ise, 7304 mg kg
–1 

laktik asit içerdiği görülmektedir. AraĢtırmamızda, 12 hafta depolama sonunda tüm 

kefir örneklerinin laktik asit miktarındaki değiĢimler istatistiki olarak önemli 

bulunmamıĢtır (p>0.05). Kefir miktarının azalıp, meyve ve sebze suyunun artmasıyla; 

%10 meyve ve sebze sulu örneklerin (%10 nar sulu hariç) laktik asit miktarında %2.7–

17.0 azalma görülürken; %25 meyve ve sebze sulu örneklerin laktik asit miktarında 

%15.9–17.7 azalma olduğu ortaya konulmuĢtur. Diğer yandan; farklı meyve ve sebze 

suyu ilavesi ile laktik asit miktarı arasında bir iliĢki bulunamamıĢtır.  

     

Leite vd. (2013) tarafından yapılan çalıĢmada, kefir tanesi kullanılarak elde edilen 

kefirlerin araĢtırmamıza benzer olarak 7380 mg L
–1

 laktik asit içerdiği; ancak, 4°C’de 

28 gün depolama sonunda laktik asit içeriğinin 9540 mg L
–1

’ye arttığı bildirilmiĢtir. 

Güzel-Seydim vd. (2000) tarafından yapılan çalıĢmada ise, 21 gün depolama süresince 

pH değerinin 4.5’tan 4.4’e düĢtüğü; laktik asit miktarının ise, 21 gün depolama 

sonunda,  6405 mg kg
–1

’dan 7739 mg kg
–1

’a arttığı bildirilmiĢtir. Diğer yandan; kefir 

kültürü kullanılarak elde edilen Norveç kefirlerinin 5.5°–6°C'de 8 hafta depolanması 

süresince yaklaĢık 8 g kg
–1

 laktik asit içerdiği; laktik asit miktarında önemli düzeyde bir 

değiĢim görülmediği bildirilmiĢtir (Grønnevik vd. 2011). Bilindiği gibi, kefir 

üretiminde, homofermentatif laktik asit bakterileri salgıladıkları laktaz (β-galaktosidaz) 

enzimi ile süt Ģekerini önce glukoz ve galaktoza parçalamakta ve böylece laktozdan 

laktik asit oluĢturmaktadırlar (Kurmann vd. 1992, Karagözlü ve Kavas 2000). 

 

4.1.7 Antioksidan aktivite 

 

2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen kefirler ve 

sade kefir örneklerinde, 4°C’de 12 hafta depolama süresince antioksidan aktivite 

düzeyindeki değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen veriler Ģekil 4.10’da verilmiĢtir. 

Tarafımızdan üretilen sade kefirin antioksidan aktivite düzeyi, 1.33 mM troloks mL
–1 

bulunmuĢ olup; 12 hafta depolama süresince sade kefirin antioksidan aktivite düzeyinde 

önemli bir değiĢim tespit edilmemiĢtir (p>0.05). Kök-TaĢ vd. (2014) tarafından yapılan 
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çalıĢmada kefir daneleri kullanılarak üretilen kefir örnekleri, 4°C’de 14 gün depolanarak 

antioksidan aktivite düzeyi ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) yöntemi ile 

belirlenmiĢ ve depolama sonunda antioksidan aktivite düzeyinin 13.31 μmol mL
–1

’den 

9.04 μmol mL
–1

’e düĢtüğü bildirilmiĢtir.  

 

 
 

ġekil 4.10 Farklı oranlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

örneklerin 4°C’de 12 hafta depolama süresince antioksidan aktivite 

düzeylerindeki değiĢimler 
*A–G: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

**a–b: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 

 

AraĢtırmamızda, antosiyanince zengin meyve ve sebze suyu ilave edilen kefir 

örneklerinin antioksidan aktivite düzeyleri, sade kefir örneğinden daha fazla 

bulunmuĢtur. Ancak; sade kefir ve %10 çilek ve nar suyu ilave edilen kefir örnekleri 

arasındaki artıĢ, istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır (p>0.05). %10 ve %25 meyve 

ve sebze suyu ilaveli kefirlerin arasındaki antioksidan aktivite farkları incelendiğinde, 

en fazla antioksidan aktiviteye siyah havuç sulu örneğin sahip olduğu, bunu da nar, 

karadut ve çilek sulu örneklerin takip ettiği görülmektedir. Bilindiği gibi, meyve ve 

sebzelerde bulunan antioksidan özellikteki baĢlıca bileĢikler; polifenoller, karotenoidler 
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ve askorbik asittir. Polifenoller arasında antioksidan aktivite gösteren bileĢikler; fenolik 

asitler, flavonoidler ve fenolik diterpenlerdir. Antosiyaninler ise, polifenoller içindeki 

flavanoid grubunda bulunan bileĢikler olup, önemli antioksidan aktiviteye sahiptirler 

(Cemeroğlu vd. 2009). 

 

Yapılan çalıĢmalarda; endüstriyel yöntemle elde edilen durultulmamıĢ çilek sularının 

antioksidan aktivite düzeyinin 22.70 mM troloks mL
–1

 (Orhan 2014); durultulmamıĢ nar 

sularının antioksidan aktivite düzeyinin 29.94 mM troloks g
–1

 (Erkan-Koç vd. 2015); 

pastörize edilmiĢ karadut ham sularının antioksidan aktivite düzeyinin 16.01 mM 

troloks mL
–1

 ve durultulmamıĢ siyah havuç sularında ise, 40.15 μM troloks μL
–1

 (Özkan 

vd. 2009) olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢmalardan elde edilen veriler, antioksidan 

aktivite düzeyinin, en fazla siyah havuç sularında olduğunu; bunu da nar, çilek ve 

karadut sularının takip ettiğini ortaya koymaktadır. Bu çalıĢmalarda araĢtırmamızın 

aksine çilek suyunun antioksidan aktivite düzeyi, karadut suyundan fazla bulunmuĢtur. 

Orhan (2014) tarafından yapılan çalıĢmada, endüstriyel yöntemle üretilmiĢ nar suyunun 

antioksidan aktivitesi de belirlenmiĢ; antioksidan aktivite düzeyi Erkan-Koç (2013) 

tarafından yapılan çalıĢmadan 2.15 kat daha fazla bulunmuĢtur. Bunun nedeninin, 

endüstriyel nar suyu üretiminde yüksek verimle nar suyu elde edilmesi ve buna bağlı 

olarak nar kabuklarındanki polifenolik maddelerin daha fazla nar suyuna geçmesinden 

kaynaklandığı bildirilmiĢtir. Çilek suyunun antioksidan aktivite düzeyinin fazla 

çıkmasının nedeninin de, yüksek verimle çilek suyu elde edilmesi olduğu 

düĢünülmektedir. Çilek, fenolik bileĢiklerce zengin bir meyvedir. Aaby vd. (2012) 

tarafından yapılan çalıĢmada, taze çileğin 57–133 mg 100 g
–1

 toplam fenolik içerdiği ve 

bunun büyük bir kısmını antosiyaninlerin (8.5–65.9 mg 100 g
–1

), flavan-3-ollerin (11–

45 mg 100 g
–1

 meyve) ve elajitanenlerin (7.7–18.2 mg 100 g
–1

 meyve) oluĢturduğu 

bildirilmiĢtir. 

 

4.1.8 ġeker dağılımındaki değiĢim 

 

2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen kefirler ve 

sade kefir örnekleri, 4°C’de 12 hafta depolanmıĢ ve depolama süresince Ģeker 
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dağılımındaki değiĢimler belirlenmiĢtir (ġekil 4.11–4.13). Tarafımızdan üretilen sade 

kefirin Ģeker içeriği, 1.6 g kg
–1

 laktoz, 13.0 g kg
–1

 glukoz ve 0.4 g kg
–1

 fruktoz olarak 

bulunmuĢtur. Meyve ve sebze suyu ilave edilen kefirlerin laktoz, glukoz ve fruktoz 

içeriğinin, sırasıyla, 1.3–2.0, 11.1–13.2 ve 0.9–4.2 g kg
–1

 arasında değiĢtiği 

bulunmuĢtur. Tüm örneklerde en fazla bulunan Ģeker glukoz olarak saptanırken; bunu 

laktoz ve fruktoz takip etmiĢtir. Meyve ve sebze suyu ilavesi ile örneklerdeki fruktoz 

içeriği 2.3–10.7 kat artmıĢtır. Fruktoz içeriği en fazla, nar, karadut, çilek ve siyah havuç 

suyu ilave edilen örneklerde bulunmuĢtur. Sadilova vd. (2009) tarafından yapılan 

çalıĢmada, herhangi bir ısıl iĢlem görmemiĢ siyah havuç ve çilek suyu fruktoz 

içeriğinin, 2.75 ve 7.23 g L
–1

 olduğu ortaya konulmuĢtur. Mikulic-Petkovsek (2012), 

çilek ve karadutun fruktoz içeriğinin, 30.2 ve 39.9 g kg
–1

 olduğunu bildirmiĢlerdir. 

Tezcan vd. (2009) tarafından yapılan çalıĢmada ise, ticari nar sularının fruktoz 

içeriğinin 45.5–93.6 g L
–1

 arasında değiĢtiği ortaya konulmuĢtur. Literatürde yapılan bu 

çalıĢmalar incelendiğinde, fruktoz içeriğinin en fazla nar, karadut, çilek ve siyah 

havuçta olduğu görülmektedir.  
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ġekil 4.11 Farklı oranlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

örneklerin 4
o
C’de 12 hafta depolama süresince laktoz içeriğindeki 

değiĢimler 
 *A–D: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar   

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
 **a–b: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 
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ġekil 4.12 Farklı oranlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

örneklerin 4°C’de 12 hafta depolama süresince glukoz içeriğindeki 

değiĢimler 
 *A–E: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

 **a–b: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 
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ġekil 4.13 Farklı oranlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

örneklerin 4
o
C’de 12 hafta depolama süresince fruktoz içeriğindeki 

değiĢimler 
 *A–G: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

 **a–b: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 
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Depolama süresince %25 çilek (%23.6 azalıĢ), %25 karadut (%16.2 azalıĢ) ve %10 nar 

(%8.4 azalıĢ) suyu ilave edilen kefir örnekleri hariç, laktoz içeriğindeki değiĢim 

istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır (p>0.05). Glukoz içeriklerinde, siyah havuç suyu 

ilave edilen örnekler hariç (%5.9–8.8 azalıĢ) değiĢim istatistiki olarak önemli 

görülmezken; fruktoz içeriğinde hiçbir örnekte önemli değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). 

 

Leite vd. (2013) tarafından yapılan çalıĢmada, çalıĢmamızın aksine, kefirin 32.4 mg 

mL
–1

 laktoz, 0.29 mg mL
–1

 glukoz ve 0.76 mg mL
–1

 galaktoz içerdiği bulunmuĢtur. 

Aynı çalıĢmada, kefir örneği 4°C’de 28 gün depolanmıĢ; glukoz içereğinin 2 gün 

depolama sonunda 0.29’dan 0.36 mg mL
–1

’ye arttığı, sonrasında ise, önemli düzeyde 

değiĢim olmadığı (p>0.05) bildirilmiĢtir. Fontán vd. (2006) tarafından yapılan 

çalıĢmada ise, 20–23°C’de 24 saat fermantasyonla kefir laktoz içeriğinin %4.02 (w/w) 

olduğu; fermantasyon süresinin 168 saate uzatılması ile laktoz içeriğinin %3.78’e 

azaldığı ortaya konulmuĢtur. Fermantasyonda kullanılan kefir kültürleri farklı 

mikrobiyel içeriklere sahip olup; içerdiği mikroorganizmalar nedeniyle, kullanılan 

laktoz miktarı da değiĢkenlik göstermektedir. 

 

4.1.9 Etanol miktarı 

 

2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen kefirler 

baĢlangıç etanol içerikleri belirlenmiĢ ve elde edilen veriler Ģekil 4.14’te verilmiĢtir. 

Tarafımızdan üretilen sade kefirin etanol içeriği, 0.063 mg L
–1

 olarak bulunmuĢtur. 

Fontán vd. (2006) tarafından yapılan çalıĢmada, 20°–23°C’de 24 saat fermantasyonla 

üretilen kefir etanol içeriğinin %0.005 (w/w) bulunduğu; fermantasyon süresinin 168 

saate uzatılması ile etanol içeriğinin %0.018’e arttığı ortaya konulmuĢtur. Güzel-

Seydim vd. (2000) tarafından yapılan çalıĢmada da, 25°C’de 22 saat fermantasyon 

sonucunda üretilen kefirin yaklaĢık 0.08  μg g
–1

 etanol içerdiği bildirilmiĢtir. Beshkova 

vd. (2002) tarafından yapılan çalıĢmada ise, 3 farklı yöntemle kefir üretilmiĢ ve üretilen 

bu kefirlerin %0.25–0.48 (w/w) arasında etanol içerdiği bildirilmiĢtir. Bu farklılıkların, 

fermantasyon koĢullarından, kullanılan kefir kültürü cinsi ve konsantrasyonundan 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Çilek suyu ilave edilen kefirlerin etanol içeriği, sade 
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kefirle benzer bulunurken (p>0.05); siyah havuç suyu ve %25 karadut suyu ilave edilen 

kefirlerin etanol içeriği, sade kefirden 1.9–2.4 kat daha fazla olduğu bulunmuĢtur.  Nar 

suyu ilave edilen kefirlerin ise, sade kefirden 1.7 kat daha az etanol içerdiği 

saptanmıĢtır. Bunun nedeninin nar suyu ilavesi ile, Lactobacillus türlerinin 

azalmasından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Bilindiği gibi, heterofermentatif 

laktik asit bakterileri (Leuconostoc, bazı Lactobacillus’lar) ise, 1 mol glukozden 1 mol 

laktik asit ve 1 mol etanol oluĢturmaktadır (Caplice ve Fitzgerald 1999, 

Rattanachaikunsopon ve Phumkhachorn 2010). %10 ve %25 nar suyu ilave edilen 

örneklerin baĢlangıç Lactobacillus (6.7 ve 4.9 log KOB g
–1

) sayıları diğer örneklere 

(7.4–7.8 log KOB g
–1

) göre daha düĢük bulunmuĢtur.   

 

 
 

ġekil 4.14 Farklı oranlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

örneklerin baĢlangıç etanol miktarları 
*A–C: Farklı örneklerdeki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir  

(p<0.05). 

 

4.1.10 Mikrobiyel değiĢim 

 

Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde (Anonim 2009) kefir, 

fermantasyonda Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus  ve Acetobacter cinslerinin 

değiĢik suĢları ile laktozu fermente eden (Kluyveromyces marxianus) ve etmeyen 

mayaları (Saccharomyces unisporus, S. cerevisiae ve S. exiguus) içeren starter kültürler 
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ya da kefir tanelerinin kullanıldığı fermente bir süt ürünü olarak tanımlanmaktadır. Bu 

nedenle, kefirin mikrobiyel içeriği ve mikrobiyel stabilitesi, kefirin en önemli kalite 

kriterlerinden biridir. 

 

AraĢtırmamızda üretilen kefirin baĢlangıç Lactococcus, Lactobacillus ve maya sayıları 

belirlenmiĢ ve sırasıyla, 8.16, 7.61 ve 4.82 log KOB g
–1 

olarak bulunmuĢtur. Türk Gıda 

Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’nde (2009), kefirde; en az 7 log toplam spesifik 

mikroorganizma (KOB g
–1

) ve en az 4 log maya (KOB g
–1

) içermesi gerektiği 

bildirilmektedir. Ayrıca; kefirde E. coli’nin bulunmaması (<3 EMS g
–1

); koliform 

sayısının en fazla 5 örnekten 2’sinde 9–95 KOB g
–1

 arasında; küfün ise, en fazla 5 

örnekten 2’sinde 10
2
–10

3
 arasında ve 3 örnekte <10

2 
KOB g

–1
 olması gerektiği 

bildirilmektedir. Tarafımızdan üretilen kefirin mikrobiyel içeriği, bu tebliğ kriterlerini 

sağlamaktadır. 

 

ÇalıĢmamıza benzer olarak, Grønnevik vd. (2011) tarafından yapılan çalıĢmada, %0.2 

kefir tanesi kullanılarak, 20°–22°C’de 20 saat fermantasyonla üretilen Norveç 

kefirlerinin, 3.3 log KOB mL
–1

 maya, 8 log KOB mL
–1

 Lactobacillus ve Lactococcus 

içerdiği bulunmuĢtur. Diğer yandan, Wszolek vd. (2001) tarafından yapılan çalıĢmada, 

DVI liyofilize kefir kültürü kullanılarak üretilen kefirlerin, 3.6 log KOB g
–1

 maya, 8.6 

log KOB g
–1

 aerobik Lactobacillus spp. ve 8.7 log KOB g
–1

 Lactococcus spp. içerdiği 

bulunmuĢtur. Bu 2 çalıĢmada da, Lactobacillus ve Lactococcus sayıları çalıĢmamıza 

benzer ve Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne (2009) uygunken; maya 

sayıları Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne uygun bulunmamıĢtır. 

 

Kefir mikroorganizmaları arasındaki etkileĢim tam olarak açıklanamamıĢtır. Ancak; 

kefir tanesinden bakteriler ayrıldığında mayaların etkili bir Ģekilde geliĢemediği ortaya 

konulmuĢtur (Cheirsilp vd. 2003, Farnworth ve Mainville 2008, Rattray and O’Connel 

2011). Diğer yandan, Lactococcus’ların laktoz kullanım kapasitelerinin yüksek olması 

nedeniyle, Lactococcus’lar sütte mayalardan daha hızlı geliĢmektedirler. 

Lactococcus’lar laktozu hidrolize etmekte ve laktik asit üreterek maya geliĢimi için 

uygun ortamı oluĢturmaktadırlar (Wszolek vd. 2006). 



89 
 

AraĢtırmamızda, 2 farklı konsantrasyonda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave 

edilen kefirlerin 12 hafta depolanma süresince Lactobacillus, Lactococcus ve maya 

sayıları belirlenmiĢtir (ġekil 4.15–4.19). Diğer yandan, kefir üretiminin hijyenik 

koĢullarda gerçekleĢtiğini göstermek amacıyla, tüm örneklerde koliform ve E. coli 

analizi yapılmıĢ ve hiçbir örnekte koliform (<10 KOB g
–1

) ve E. coli (<3 EMS g
–1

) 

tespit edilmemiĢtir. Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’nde (Anonim 2009), 

çeĢnili fermente süt ürünlerinde kriterlere uygunluğun, üründe kullanılan fermente süt 

ürünü miktarı ile orantılı olarak hesaplanması gerektiği bildirilmektedir. Bu nedenle, 

%10 meyve ve sebze suyu ilave edilen kefirlerin en az 6.3 log KOB g
–1 

toplam spesifik 

mikroorganizma ve en az 3.6 log KOB g
–1

 maya; %25 meyve ve sebze suyu ilave edilen 

kefirlerin ise, en az 5.25 KOB g
–1

 log toplam spesifik mikroorganizma ve en az 3.0 log 

KOB g
–1 

maya içermesi gerekmektedir. Tarafımızdan üretilen tüm meyve ve sebze suyu 

ilaveli kefirlerin mikroorganizma içerikleri, bu tebliğ kriterlerine uymaktadır. 

 

 

 

ġekil 4.15 Depolama süresince kontrol (sade kefir) örneğinin mikrobiyel değiĢimi  
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ġekil 4.16 Depolama süresince farklı konsantrasyonlarda çilek suyu içeren kefirlerin 

mikrobiyel değiĢimi  

a)  %10      b) %25  
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ġekil 4.17 Depolama süresince farklı konsantrasyonlarda karadut suyu içeren kefirlerin 

mikrobiyel değiĢimi 

a) %10      b) %25  
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ġekil 4.18 Depolama süresince farklı konsantrasyonlarda nar suyu içeren kefirlerin 

mikrobiyel değiĢimi 

a) %10      b) %25  
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ġekil 4.19 Depolama süresince farklı konsantrasyonlarda siyah havuç suyu içeren 

kefirlerin mikrobiyel değiĢimi 

a) %10      b) %25  
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AraĢtırmamızda, kontrol (sade kefir) örneğinde Lactococcus sayısında 12 hafta 

depolama sonunda düĢük düzeyde bir azalıĢ (0.6 log KOB g
–1

) tespit edilmiĢtir 

(p<0.05). Lactobacillus sayısında, 5. haftaya kadar önemli düzeyde bir azalıĢ (3.7 log 

KOB g
–1

) olduğu ve 6. haftadan sonra önemli bir değiĢim olmadığı (p>0.05) 

görülmüĢtür. 12 hafta depolama süresince ise, Lactobacillus sayısının önemli düzeyde 

azaldığı (2.6 log KOB g
–1

) görülmüĢtür (p<0.05). Maya sayısında ise, 2. ve 6. hafta 

arasında önemli düzeyde artıĢ (2.4 log KOB g
–1

); 6. ve 12. hafta arasında önemli bir 

azalıĢ (2.1 log KOB g
–1

) meydana gelmiĢtir (p<0.05). 

 

AraĢtırmamızda, maya sayısının 2. haftaya kadar azalmasının, oluĢan pirüvik asitten 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Laktik asit bakterileri, Ģekerler (heksoz ve pentoz), 

organik asitler (sitrik asit, tartarik asit, fumarik asit) ve aminoasitler (aspartik asit, 

alanin, serin) gibi kaynaklardan pirüvik asit oluĢturabilmektedir (Liu 2003). Üretilen 

pirüvik asit ise, maya sayısının geliĢimini etkilemektedir (Simova vd. 2002).  Mayalar 

ve laktik asit bakterileri arasındaki iliĢki, geliĢimi artırma veya birinin veya her ikisinin 

de geliĢimini azaltma Ģeklinde gerçekleĢebilir. Bu mikroorganizmalar, geliĢmek için 

gerekli besin için yarıĢabilirler veya ürettikleri metabolitler ile birbirlerinin geliĢimini 

artırma veya birbirlerini engelleme Ģeklinde etki gösterebilir (Lopitz-Otsoa vd. 2006). 

AraĢtırmamızda laktik asit bakterileri ve mayalar arasındaki iliĢki, birbirini engelleme 

Ģeklinde gerçekleĢmiĢ, depolama süresince laktik asit bakterileri azalırken, maya sayısı 

artmıĢtır. 

 

Norveç kefirlerinin 5.5°–6°C'de 8 hafta depolanması süresince meydana gelen 

mikrobiyel değiĢimlerin incelendiği bir çalıĢmada, kefirlerin baĢlangıç Lactobacillus ve 

Lactococcus miktarları, yaklaĢık 8 log KOB mL
–1

 bulunmuĢ ve depolamanın ilk 4 

haftasında Lactobacillus ve Lactococcus sayısında sırasıyla 2 ve 3 log KOB mL
–1

 

azaldığı bildirilmiĢtir. 4. haftadan sonra ise, çok az bir azalma görülmüĢtür (Grønnevik 

vd. 2011). Fermantasyon sonrasında 3.3 log KOB mL
–1

 maya içeren kefirlerin 

depolama süresince maya miktarının, 3. haftada 4.0 log KOB mL
–1

, 3. haftadan sonra 

ise, 5.0 log KOB mL
–1

 düzeyine ulaĢtığı bildirilmiĢtir.  
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ġekil 4.16–4.19 incelendiğinde farklı konsantrasyonlarda meyve veya sebze suyu ilavesi 

ile elde edilen kefir içeceklerinin 4
o
C’de 12 hafta depolama süresince Lactobacillus 

sayısında benzer değiĢimler gerçekleĢtiği (%25 nar sulu örnekler hariç) ve 5. haftaya 

kadar keskin bir azalıĢ olduğu (3.5–4.1 log KOB g
–1

), 6. haftadan itibaren düĢük 

düzeyde bir değiĢimin olduğu (0.1–0.7 log KOB g
–1

) bulunmuĢtur. Depolama sonunda 

ise, Lactobacillus içeriğinde 2.6–3.2 log KOB g
–1

 azalma meydana geldiği tespit 

edilmiĢtir. %10 nar suyu ilave edilen kefirlerde ise, 5. haftaya kadar 2.6 log, depolama 

sonunda 3.2 log azalma bulunurken; %25 nar suyu ilave edilen kefirlerde 5. haftaya 

kadar 1.0 log, depolama sonunda 1.6 log azalıĢ bulunmuĢtur. Nar suyu ilave edilen 

kefirlerde baĢlangıç Lactobacillus sayısı, diğer örneklere göre 1.1–2.4 log KOB g
–1

 daha 

az bulunmuĢtur. Nar suyu konsantrasyonu arttıkça, Lactobacillus sayısı azalmıĢtır. Bu 

azalıĢın, nar suyunun asitliğinden (1.66 g 100 mL
–1

) ve antimikrobiyel aktivitesinden 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. AraĢtırmamızda kullanılan çilek, karadut ve siyah 

havuç sularının titrasyon asitliği ise, sırasıyla, susuz sitrik asit cinsinden 0.70, 0.65 ve 

0.14 g 100 mL
–1

 olup; kefir asitliğine dolayısıyla da Lactobacillus geliĢimini etki 

etmemiĢtir. Bilindiği gibi, nar suyu antimikrobiyel aktiviteye sahip bir meyve suyudur. 

Türkyılmaz vd. (2013) tarafından yapılan çalıĢmada da, nar suyunun antimikrobiyel 

aktivitesi ortaya konulmuĢtur. Bu çalıĢmada, nar suyunda 12 mikroorganizma test 

edilmiĢ ve bu mikroorganizmalar içerisinde, Bacillus megaterium, Bacillus subtilis, 

Staphyloccocus aureus ve Pseudomonas spp. üzerine nar suyunun antimikrobiyel 

aktivite gösterdiği bildirilmiĢtir. Bu nedenle, araĢtırmamızda, nar suyu ilave edilen 

kefirlerde meydana gelen önemli düzeydeki mikrobiyel azalıĢlarda, nar suyunun 

antimikrobiyel aktivitesinin de etkili olduğu düĢünülmektedir. Diğer yandan, 

mikroorganizma sayısındaki azalıĢa, nar suyu ilaveli kefirlerin pH değerlerinin (3.88–

4.32) de etki ettiği düĢünülmektedir. Bilindiği gibi, mikroorganizma geliĢimini 

etkileyen faktörlerden biri, ürünün pH değeridir. Bakteriler, maya ve küflere nazaran pH 

bakımından daha seçicilerdir. Bakteriler, minimum pH 4.5’ta geliĢim gösterirken; maya 

ve küfler minimum pH 1.5–3.5 arasında geliĢebilmektedir (Tunail 2000).  

 

Karadut ve siyah havuç suyu ilave edilen örneklerde depolama süresince Lactococcus 

sayısında düĢük düzeyde azalıĢ (0.5–0.9 log KOB g
–1

) görülürken; çilek suyu ilave 

edilen örneklerde 1.8–4.2 log KOB g
–1

, nar suyu ilave edilen örneklerde 4.9–5.9 log 
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KOB g
–1

 azalıĢ gözlenmiĢtir. Çilek ve %10 nar suyu ilave edilen kefirlerde, 8 hafta 

depolama süresince düĢük düzeyde bir değiĢim (0.3–0.8 log KOB g
–1

) gerçekleĢirken; 

8. haftadan sonra keskin azalıĢ (1.4–4.1 log KOB g
–1

) gözlenmiĢtir. %25 nar suyu ilave 

edilen kefirlerde ise, depolama süresince düzenli bir azalıĢ gerçekleĢmiĢ ve 12 hafta 

depolama sonunda 5.9 log KOB g
–1

 azalma saptanmıĢtır. Elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde, nar suyunun asitliği nedeniyle, Lactococcus geliĢimini engellediği; 

Lactococcus’ların asitliğe Lactobacillus’lardan daha dayanıksız olduğu görülmektedir. 

Nar suyu ilavesi ile, baĢlangıç Lactococcus sayısı değiĢmezken; nar suyu 

konsantrasyonun artmasıyla depolama süresince Lactococcus sayısında daha fazla 

azalma gerçekleĢmektedir. Diğer yandan; %10 nar konsantrasyonu ile Lactococcus 

sayısında daha az azalma görülmüĢ ve 8 hafta depolama süresince (7.1–7.8 log) Türk 

Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ne (Anonim 2009) uygun bulunmuĢtur. %25 nar 

sulu örnekler ise, Lactococcus sayısının da azalmasıyla, 5. haftadan sonra Türk Gıda 

Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’ndeki (Anonim 2009) spesifik mikroorganizma 

limitini sağlayamamıĢtır. 

 

Maya sayısında ise, çilek ve karadut suyu ilave edilen örneklerde 2 hafta depolama ile 

azalıĢ (0.6–1.0 log KOB g
–1

) görülürken; çilek sulu örneklerde 8. haftaya kadar (2.2 log 

KOB g
–1

), karadut sulu örneklerde 11. haftaya kadar artıĢ (2.2–2.8 log KOB g
–1

), 

sonrasında azalıĢ (0.4–1.3 log KOB g
–1

) gerçekleĢmiĢtir. %10 siyah havuç suyu ilave 

edilen örneklerde de 2. haftadan sonra benzer değiĢim görülürken; %25 siyah havuç 

suyu ilave edilen örneklerde depolama süresince (11. hafta hariç) düzenli artıĢ (1.7 log 

KOB g
–1

) görülmüĢtür. Nar suyu ilave edilen örneklerde ise, maya sayısında 4. haftaya 

kadar azalıĢ (1.4–1.7 log KOB g
–1

) gerçekleĢirken; 4 ile 12 hafta arasında artıĢ (1.7–1.9 

log KOB g
–1

) gerçekleĢmiĢtir. Maya sayısındaki artıĢın; çilek, karadut, nar ve siyah 

havuç suyunun Ģeker içeriğinden kaynaklanabileceği ve kefir yapısındaki laktozu 

fermente etmeyen mayaların (S. unisporus, S. cerevisiae ve S. exiguus) ilave edilen 

meyve ve sebze suyundaki Ģekeri kullanarak, maya geliĢimini artırdığı düĢünülmektedir.  

 

AraĢtırmamızda 12 hafta depolama süresince, nar suyu ilave edilen örnekler hariç tüm 

örnekler, Türk Gıda Kodeksi Fermente Sütler Tebliği’nde (Anonim 2009), çeĢnili 

fermente süt ürünleri için istenen mikrobiyolojik kriterlere uygunluk göstermiĢtir. %10 
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nar suyu ilave edilen örneklerin mikroorganizma içeriği, depolamanın 8.–11. haftası 

arasında; %25 nar suyu ilave edilen örneklerin mikroorganizma içeriği ise, 5. hafta 

depolama sonunda istenilen mikrobiyolojik kriterleri sağlayamamıĢ ve raf ömrünü diğer 

örnekler göre daha erken tamamlamıĢtır. 

 

Kök-TaĢ vd. (2014) tarafından farklı tatlarda kefir içeceği üretmek amacıyla, mürdüm 

eriğinden yapılmıĢ marmelat (%10) ve pekmezin (%7.5) ilave edildiği ve 14 gün 

depolama süresince mikrobiyel değiĢimin incelendiği çalıĢmada, erik marmelatı ve 

pekmez kullanılarak üretilen kefirlerin 14 günlük depolama süresince maya 

düzeylerinde önemli düzeyde artıĢ (sırasıyla, 2.8 ve 2.5 log KOB mL
–1

) olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Depolamanın 1. gününde kontrol, erik marmelatı ve pekmez ilaveli kefir 

örneklerinin Lactobacillus spp. içeriğinin, sırasıyla, 8.99, 9.35 ve 9.11 log KOB mL
–1

 

olduğu ve 14. günde tüm kefir örneklerinde 1 log KOB mL
–1

 düzeyinde bir azalma 

olduğu bildirilmiĢtir. Lactococcus spp. içeriğinin ise, depolamanın 1. gününde sırasıyla 

9.04, 9.18 ve 9.91 log KOB mL
–1

 olduğu ve depolamanın 14. gününde 8.93, 8.49 ve 

9.09 log KOB mL
–1

'ye düĢtüğü bildirilmiĢtir.  

 

4.2 Farklı Fermantasyon Sürelerinde %10 Çilek Suyu Ġlave EdilmiĢ Kefirlerin 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

AraĢtırmamızda kefirin duyusal özelliklerini en çok geliĢtiren örnekler, %10 nar (genel 

beğeni puanı 17.0) ve çilek suyu (genel beğeni puanı 16.4) ilave edilen kefirler olarak 

bulunmuĢtur. Fermantasyon süresince pH değiĢiminin ve oluĢan fermantasyon 

ürünlerinin antosiyaninler üzerine etkisini belirlemek amacıyla, kefir kültürü eklenmiĢ 

pastörize süte fermantasyonun farklı sürelerinde (0., 6., 12., 18. ve 24. saat) %10 nar ve 

çilek suyu ilave edilmiĢtir. Fermantasyonun farklı sürelerinde (0., 6., 12. ve 18. saat) 

%10 nar suyu ilave edilen örneklerde fermantasyon sonrası topaklı yapı oluĢmuĢtur 

(ġekil 4.20). 

 

Ġyi bir kefir akıcı kıvamda, homojen ve parlak bir görünümde olmalıdır. Topaklı bir 

yapı kusur sayılmaktadır (Anonim 2007). %10 nar sulu örneklerde topak oluĢumunun, 

nar suyunun yüksek asit içeriğinden (1.66 g 100 mL
–1

) kaynaklandığı düĢünülmektedir. 
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Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 nar suyu ilavesi ile, pastörize süt pH’sının 

aniden düĢmesine neden olunmuĢ ve kefir kültürünün çalıĢması için gerekli pH değeri 

sağlanamamıĢtır. Fermantasyonun 24. saatinde %10 nar suyu ilave edilen örneklerde 

ise, topak oluĢumu görülmemiĢ; akıcı kıvamda, homojen bir kefir elde edilmiĢtir. Elde 

edilen bu sonuçlar, kefire nar suyu ilavesinin fermantasyon tamamlandıktan sonra 

(fermantasyonun 24. saatinde) yapılması gerektiğini ortaya koymuĢtur. Topak yapı 

oluĢumu nedeniyle, fermantasyonun farklı sürelerinde %10 nar suyu ilave edilen 

örnekler depolanmamıĢtır. Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu (titrasyon 

asitliği 0.70 g 100 mL
–1

) ilave edilen örneklerde ise, akıcı kıvamda ve homojen 

görünümde kefirler elde edilmiĢ ve bu örnekler, 4°C’de 12 hafta süresince 

depolanmıĢtır. 

 

 

 
 

ġekil 4.20 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 nar suyu ilave edilen örneklerde 

topaklı yapı oluĢumu 

 

Ġstenmeyen topaklı yapı 
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4.2.1 Duyusal analiz 

 

Kefir üretiminde %10 çilek suyu ilavesinin fermantasyonun hangi aĢamasında ilave 

edildiğinde, duyusal özelliklerini daha iyi düzeye çıkardığını belirlemek amacıyla, 

fermantasyonun farklı sürelerinde (0., 6., 12., 18. ve 24. saat) %10 çilek suyu ilave 

edilen kefir örneklerinin duyusal değerlendirmesi, 10 panelist tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu örneklerin 4ºC’de 12 hafta depolama süresince duyusal analiz 

sonuçları, çizelge 4.11’de verilmiĢtir.  

 

Çizelge 4.11 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolanması süresince duyusal özelliklerindeki* değiĢim 

 

Çilek suyu ilave 

süresi (saat) 

Süre 

(hafta) 
Koku Tat Kıvam Renk 

Genel 

beğeni** 

0   0 4.3 ± 0.8 3.5 ± 1.1 3.5 ± 1.0 4.4 ± 0.7 15.7 ± 2.4 

   4 4.2 ± 0.8 3.6 ± 1.0 3.8 ± 0.8 4.8 ± 0.4 16.4 ± 2.3 

   8 4.2 ± 0.6 3.4 ± 0.7 3.9 ± 0.9 4.5 ± 0.7 16.0 ± 1.8 

 12 3.8 ± 0.9 3.8 ± 1.0 3.9 ± 0.9 4.3 ± 0.8 15.8 ± 2.3 

       

6   0 4.6 ± 1.0 4.3 ± 0.7 4.3 ± 1.1 4.3 ± 0.9 17.5 ± 2.5 

   4 3.9 ± 0.9 3.7 ± 1.2 4.1 ± 0.7 4.8 ± 0.4 16.5 ± 2.6 

   8 4.2 ± 0.6 4.3 ± 0.7 4.3 ± 0.7 4.7 ± 0.7 17.5 ± 1.5 

 12 3.9 ± 1.0 4.0 ± 0.8 4.0 ± 1.1 4.3 ± 0.7 16.2 ± 2.6 

       

12   0 4.1 ± 0.7 3.9 ± 1.2 4.4 ± 0.7 4.6 ± 0.7 17.0 ± 2.5 

   4 4.3 ± 0.7 4.3 ± 0.8 4.2 ± 0.8 4.7 ± 0.7 17.5 ± 2.4 

   8 4.1 ± 0.9 4.0 ± 0.7 4.1 ± 0.7 4.6 ± 0.7 16.8 ± 2.1 

 12 4.0 ± 0.9 3.8 ± 0.8 4.0 ± 0.8 4.3 ± 0.8 16.1 ± 2.2 

       

18   0 4.1 ± 1.3 4.1 ± 1.0 4.5 ± 0.7 4.6 ± 0.5 17.3 ± 2.6 

   4 4.1 ± 0.7 4.0 ± 0.9 4.2 ± 0.8 4.7 ± 0.7 17.0 ± 2.6 

   8 4.2 ± 0.7 3.9 ± 0.7 4.0 ± 0.9 4.5 ± 0.7 16.5 ± 2.1 

 12 4.1 ± 1.1 3.7 ± 1.1 4.2 ± 0.8 4.4 ± 0.7 16.4 ± 2.5 

* Duyusal özellik değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

** Genel beğeni puanı; renk, koku, tat ve kıvam parametrelerinin toplanması ile elde edilmiĢtir. Kontrol 

olarak, fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir örneği kullanılmıĢtır. 

***Aynı örnekteki, aynı sütundaki ortalamalar arasındaki fark önemli değildir (p>0.05). 
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Fermantasyonun farklı sürelerinde çilek suyu ilavesi duyusal özelliklerde önemli bir 

değiĢime neden olmayıp (p>0.05), örneklerin baĢlangıç genel beğeni puanları 15.7–17.5 

arasında değiĢkenlik göstermiĢtir. Fermantasyonun farklı sürelerinde ilave ile örneklerin 

duyusal özellikleri arasında istatistiki olarak bir fark bulunmasa da; fermantasyonun 0. 

saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örnekler, panelistler tarafından en düĢük tat, kıvam 

ve genel beğeni puanlarını almıĢtır. Diğer yandan; 4ºC’de 12 hafta depolama süresince 

tüm örneklerde renk, koku, tat, kıvam ve genel beğeni puanlarında önemli bir değiĢim 

görülmemiĢtir (p>0.05). Sonuç olarak, fermantasyonun farklı sürelerinde çilek suyu 

ilavesi ile, duyusal özelliklerde önemli bir değiĢim görülmemiĢ ve tüm örneklerin 

duyusal özellikleri panelistler tarafından beğenilmiĢtir. 

 

4.2.2 pH ve titrasyon asitliğindeki değiĢimler 

 

Fermantasyon süresince pH değiĢiminin ve oluĢan fermantasyon ürünlerinin 

antosiyaninler üzerine etkisini belirlemek amacıyla, fermantasyonun 24. saatde %10 

çilek suyu ilave edilen örnek ve kefir yerine %90 oranında su ilave edilen örnek olmak 

üzere 2 kontrol grubu kullanılmıĢtır. %10 çilek suyuna kefir yerine %90 su eklenen 

kontrol grubunun, baĢlangıç pH’sının 4.14; titrasyon asitliğinin ise, susuz sitrik asit 

cinsinden 0.08 g 100 mL
–1

 olduğu bulunmuĢtur. Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 

çilek suyu ilave edilmiĢ kefir örneklerinin 4ºC’de 12 hafta depolama süresince pH ve 

titrasyon asitliği değerlerindeki değiĢim incelenmiĢ ve elde edilen sonuçlar çizelge 

4.12’de verilmiĢtir. Depolama süresince tarafımızdan üretilen tüm örneklerin titrasyon 

asitliğinin, laktik asit cinsinden %0.64–0.93 arasında olduğu ve Türk Gıda Kodeksi 

Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde (Anonim 2009) belirtilen kritere (en az %0.6) 

uyduğu görülmektedir. 

 

Depolama süresince fermantasyonun 0. saatinde ilave edilen örneklerin titrasyon 

asitliğinde 8. haftaya kadar azalıĢ (%12.2) görülürken; fermantasyonun 6., 12., 18. ve 

24. saatinde ilave edilen örneklerin titrasyon asitliğinde ise, 12. haftaya kadar azalıĢ 

(%18.7–26.4) bulunmuĢtur. Ancak; fermantasyonun 0. saatinde ilave edilen örneklerin 

titrasyon asitliği değerinde 8. haftaya kadar azalıĢ görülürken; 8. haftadan sonra artarak 
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(%8.6) 4. haftaki değerine tekrar ulaĢmıĢtır. Titrasyon asitliğindeki değiĢimin en fazla 

fermantasyonun 24. saatinde ilave edilen örneklerde (%26.4 azalıĢ) olduğu görülmüĢtür. 

 

Çizelge 4.12 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolama süresince pH ve titrasyon asitliğindeki* değiĢimler  

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 

Süre  

(hafta) 
pH 

Titrasyon asitliği**  

(g 100 g
–1

) 

0   0 4.35 ± 0.00 Ab 0.90 ± 0.01 Aa 

   4   4.30 ± 0.01 Bbc 0.83 ± 0.03 Ba 

   8 4.39 ± 0.03 Aa 0.74 ± 0.01 Cb 

 12   4.30 ± 0.01 Bbc 0.81 ± 0.01 Bb 

    

6   0 4.33 ± 0.00 Ac 0.92 ± 0.02 Aa 

   4   4.30 ± 0.01 Abc 0.84 ± 0.01 Ba 

   8 4.31 ± 0.00 Ab 0.79 ± 0.01 Ca 

 12   4.33 ± 0.04 Abc 0.71 ± 0.03 Da 

    

12   0 4.35 ± 0.00 Ab 0.93 ± 0.03 Aa 

   4 4.28 ± 0.00 Bc 0.87 ± 0.03 Aa 

   8    4.31 ± 0.01 ABb 0.79 ± 0.01 Ba 

 12 4.27 ± 0.04 Bc 0.74 ± 0.01 Ba 

    

18   0 4.33 ± 0.02 Ab 0.91 ± 0.02 Aa 

   4 4.31 ± 0.01 Cb 0.84 ± 0.00 Ba 

   8 4.33 ± 0.00 Bb 0.80 ± 0.00 Ba 

 12    4.35 ± 0.01 ABb 0.74 ± 0.03 Ca 

    

24   0 4.40 ± 0.01 Ca 0.87 ± 0.01 Aa 

   4 4.34 ± 0.01 Da 0.83 ± 0.01 Ba 

   8 4.42 ± 0.00 Ba 0.71 ± 0.01 Cc 

 12 4.45 ± 0.00 Aa 0.64 ± 0.01 Dc 

* pH ve titrasyon asitliği değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**Titrasyon asitliği, laktik asit cinsinden hesaplanmıĢtır. 

***A–D: Aynı örnekte, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

****a–c: Aynı depolama süresinde, farklı örneklerde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 
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Depolama süresince tüm örneklerin pH değerlerinde ise, 0.03–0.11 birim düzeyinde 

azalıĢ görülmüĢtür (p<0.05). Depolama süresince pH değerinde önemli düzeyde değiĢim 

olmamasının nedeninin, kefir yapısındaki mayalardan kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Literatürde, maya ve laktik asit bakterilerinin karıĢım halinde olduğu saf kültürlerde, 

laktik asit bakterilerinin daha yavaĢ çoğalarak, daha az laktik ve asetik asit ürettiği 

ortaya konulmuĢtur (Collar 1996). Grønnevik vd. (2011) tarafından yapılan çalıĢmada 

da, kefir kültürü kullanılarak üretilen Norveç kefirlerinin 5.5°–6°C'de 8 hafta 

depolanması süresince, depolamanın 1. haftasında pH değerinin 4.5'ten 4.41'e düĢtüğü, 

1–8 haftaları arasında ise, pH değerinde önemli bir değiĢim olmadığı bildirilmiĢtir. 

 

4.2.3 Hiperkromik etki ve bathokromik değiĢim 

 

Fermantasyon süresince oluĢan fermantasyon ürünlerinin kopigment olarak davranarak 

antosiyaninler üzerine etkisini belirlemek amacıyla, %10 çilek suyu ilave edilmiĢ 

örneklerin 4°C’de 12 hafta depolanması süresince λmaks değerindeki (bathokromik 

kayma) değiĢim ve Amaks değerindeki (hiperkromik etki) değiĢim belirlenmiĢ ve elde 

edilen veriler, Ģekil 4.21–4.22’de; Duncan karĢılaĢtırma sonuçları ise, EK 9’da 

verilmiĢtir. Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesi (24. saat hariç) ile 

baĢlangıç λmaks değerinde önemli bir değiĢim görülmezken (p>0.05); 24. saatinde ilave 

edilen örnekte λmaks değerindeki değiĢim diğer örneklere nazaran 4.5–6.8 nm daha fazla 

bulunmuĢtur. 4. haftada λmaks değerinde 1.5–3.4 nm azalma gerçekleĢmiĢtir. Depolama 

boyunca dalga boylarında düzenli bir değiĢim olmamıĢ; artıĢ ve azalıĢlar 

gerçekleĢmiĢtir. 

 

AraĢtırmamızda, depolama süresince %10 çilek sulu kefirlerde meydana gelen Amaks 

değerindeki değiĢimlerin birinci derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği 

bulunmuĢtur. Sidani ve Makris (2011) ve Navruz vd. (2016) tarafından yapılan 

çalıĢmalarda da, fenolik kopigment varlığında antosiyanin parçalanmasının birinci 

dereceden kinetik modele göre gerçekleĢtiği ortaya konulmuĢtur. Fermantasyonun farklı 

sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerde Amaks değerindeki değiĢimlere iliĢkin 

kinetik veriler, çizelge 4.13’te verilmiĢtir.  
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ġekil 4.21 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin 4°C’de 12 hafta depolama süresince λmaks değerindeki 

değiĢimler  
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ġekil 4.22 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin 4
o
C’de 12 hafta depolama süresince Amaks değerindeki 

değiĢimler 
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Çizelge 4.13 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

depolanması süresince Amaks değerindeki değiĢimleri gösteren eĢitlikler ve 

kinetik parametreler 

 

Çilek suyu ilave 

edilme süresi (h) 
EĢitlik R

2
 

–k 

(1/hafta) 

t1/2 

(hafta) 

  0 logy = –0.0014 x – 0.4374 0.0330 – – 

  6 logy = –0.0117 x – 0.4226 0.7722 0.0269 25.8 

12 logy = –0.0079 x – 0.4678 0.9589 0.0182 38.1 

18 logy = –0.0067 x – 0.4642 0.9436 0.0154 45.0 

24 logy = –0.0063 x – 0.4888 0.9705 0.0145 47.8 

 

Çizelge 4.13 incelendiğinde %10 çilek suyu ilave süresinin artmasıyla, parçalanmanın 

azaldığı, dolayısı ile t1/2 değerinin arttığı görülmektedir. AraĢtırmamızda, 

fermantasyonun 0. saatinde ilave edilen örneklerin 12 hafta depolanması süresince 

hiperkromik etkinin değiĢimiyle elde edilen eĢitliğin R
2 

değerinin (0.0330) oldukça 

düĢük olması nedeniyle kinetik veriler hesaplanmamıĢtır. R
2 

değerinin bu Ģekilde 

çıkmasının nedeni, bu örneklerde 8. haftaya kadar Amaks değerlerinin artıĢ gösterirken; 

8. haftadan sonra Amaks değerlerinin ani düĢüĢ göstermesidir. Bu veriler, 

kopigmentasyon oluĢumunun 8. haftaya (log y = 0.0075 x – 0.464   R
2 

= 0.9778) kadar 

olduğunu ortaya koymaktadır. 8 hafta depolama süresince değiĢimi gösteren eĢitliğin R
2 

değeri (0.9778) de, bu kopigmentasyon etkisini doğrulamaktadır. Fermantasyonun 12., 

18. ve 24. saatinde ilave edilen örneklerdeki Amaks değerine iliĢkin azalan k değeri 

bulunurken; 0. saatinde ilave edilen örneklerde artan k değeri bulunmuĢtur. 

 

Fermantasyonun 6. saatinde ilave edilen örneklerde ise, Amaks değerleri 4. haftaya kadar 

artıĢ gösterirken; 4. haftadan sonra azalıĢ göstermiĢtir. Ayrıca; fermantasyonun 6. 

saatinde ilave edilen örneklerde Amaks değerlerindeki kinetik değiĢimi göstermek için 

elde edilen eĢitlikte R
2 

değeri (0.7722), 12., 18. ve 24. saatinde ilave edilen örneklerin 

R
2 

değerinden (0.9436–0.9705) daha düĢük bulunmuĢtur. Bu veriler, fermantasyonun 6. 

saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde kopigment oluĢumunun 4. haftaya (log 

y = 0.0087 x – 0.4574   R
2 

= 0.8931) kadar olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen 
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bu eĢitlik, fermantasyonun 6. saatinde ilave edilen örneklerde de, hiperkromik etki 

değiĢiminin artan k değeri (k = 0.0200 hafta
–1

) ile gerçekleĢtiğini ortaya koymuĢtur.  

 

AraĢtırmamızda, antosiyaninler üzerine kefirdeki aminoasitlerin kopigmentasyon 

etkisini araĢtırabilmek için; kefir yerine su ilave edilen %10 çilek sulu 2. kontrol 

grubunun da, 12 hafta depolama süresince Amaks değerindeki değiĢim (log y= –0.0096 x 

– 0.1788   R
2
= 0.9846)  incelenmiĢtir. Elde edilen eĢitlik kullanılarak, %10 çilek sulu 2. 

kontrol grubunda absorbans değiĢimi kinetiği de incelenmiĢ ve değiĢimin azalan k 

değeri (–0.0221 hafta
–1

) ile gerçekleĢtiği ve t1/2 değerinin 31.4 hafta olduğu 

bulunmuĢtur. Tüm kinetik veriler incelendiğinde, %10 çilek sulu 2. kontrol grubunda 

absorbans değiĢimindeki azalma hızının, fermantasyonun 12., 18. ve 24. saatinde ilave 

edilen örneklerden 1.2–1.5 kat daha fazla olduğu saptanmıĢtır.  

 

AraĢtırmamızda fermantasyonun 0. saatinde ve 6. saatinde ilave edilen örneklerde 

depolama sırasında Amaks değerinde meydana gelen artıĢın, aminoasit-antosiyanin 

kopigmentasyonundan kaynaklandığı düĢünülmektedir. Yapılan çalıĢmalar 

aminoasitlerin de kopigment olarak davrandığını göstermiĢtir (Cemeroğlu vd. 2009).  

Literatürde, aminoasitlerin kopigmentasyon etkisinin incelendiği sınırlı sayıda çalıĢma 

bulunmaktadır (Nengbing vd. 2016, Chung vd. 2017). Nenbing vd. (2016) tarafından 

mor biber yapraklarındaki pigmentlerle aminoasitler arasındaki kopigmentasyonun 

incelendiği çalıĢmada, en iyi kopigmentin metiyonin olduğu bildirilmiĢtir. Chung vd. 

(2017) tarafından model içeceklerde aminoasit ve peptid ilavesinin mor havuç 

antosiyaninleri üzerine etkisinin incelendiği çalıĢmada ise, 40°C’de 7 gün boyunca ıĢık 

altında depolanan model içeceklerde, ilave edilen tüm aminoasit (L-fenil alanin, L-

tirosin ve L-triptofan) ve peptidlerin (ε-poli-L-lisin) antosiyanin parçalanmasını azalttığı 

bildirilmiĢtir. Ayrıca; L-triptofanın renk parçalanmasını engellemede en etkili aminoasit 

olduğu ve antosiyanin parçalanmasını 2.7 kat azalttığı bildirilmiĢtir. Erdal vd. (2018) 

tarafından yapılan çalıĢmada ise, çilek sularına aspartik asit ve fenil alanin ilave 

edilerek, 90°C’de 3 saat ısıtma süresince antosiyanin stabilitesi üzerine farklı pH (2.5, 

3.5 ve 4.5) ve aminoasit ilavesinin etkisi incelenmiĢtir. Aspartik asit ve fenil alanin 

ilavesi, pH 2.5’te antosiyanin termal stabilitesini, sırasıyla, %15.5 ve %6.6 artırıken; pH 
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3.5’te %9.5 ve 10.9 artırmıĢtır. pH 4.5’te ise, aspartik asit antosiyanin termal 

stabilitesini daha az artırırken (%4.8); fenil alanin daha fazla (%14.1) artırmıĢtır.  

 

Grønnevik vd. (2011) tarafından yapılan çalıĢmada, kefir fermantasyonu ve 8 hafta 

depolama süresince aminoasit miktarlarındaki değiĢim incelenmiĢ ve kefir 

fermantasyonu sırasında proteolitik aktivite sonucu; glutamik asit, aspartik asit, serin, 

histidin ve tirozin miktarının arttığı ortaya konulmuĢtur. Ayrıca; 8 hafta depolama 

süresince glutamik asit miktarının azalırken (1644 mmol L
–1

’den 1175 mmol L
–1

’e); 

serin, asparajin ve α-aminobutirik asit (GABA) miktarının arttığını bildirmiĢtir. Gül vd. 

(2015) tarafından yapılan çalıĢmada da, kefir kültürü kullanılarak üretilen kefirlerin 21 

gün depolanması süresince glutamik asit miktarının azaldığı; serin, histidin ve 

methionin miktarının arttığı ortaya konulmuĢtur. AraĢtırmamızda, fermantasyonun 0. 

saatinde ve 6. saatinde ilave edilen örneklerde kopigmentasyon etkisinin sırasıyla 8. ve 

4. haftadan sonra görülmemesinin nedeninin, glutamik asit kaybından ve depolama ile 

antosiyaninlerin parçalanmasından kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

 

4.2.4 Toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki değiĢim 

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesinin kefir örneklerinin 

antosiyaninler üzerine etkisini belirlemek amacıyla, 4
o
C’de 12 hafta depolanması 

süresince toplam monomerik antosiyanin miktarlarında meydana gelen değiĢimler 

incelenmiĢtir (Ek 10, ġekil 4.23). Tüm örneklerde depolama öncesi toplam monomerik 

antosiyanin miktarlarının, 21.31–24.11 mg L
–1 

arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. 12 hafta 

depolama süresince en az parçalanma fermantasyonun 0. saatinde ilave edilen 

örneklerde (%15.2) görülürken; en fazla parçalanma fermantasyonun 24. saatinde ilave 

edilen örneklerde (%38.1) görülmüĢtür. Bunun nedeninin, fermantasyon sırasında 

oluĢan aminoasitlerden kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Antosiyaninlerle 

aminoasitler reaksiyona girerek kopigmentasyon oluĢmakta ve antosiyanin stabilitesi 

artmaktadır. 



107 
 

13

15

17

19

21

23

25

27

0 4 8 12

T
o

p
la

m
 m

o
n

o
m

er
ik

 a
n

to
si

y
an

in
 

m
ik

ta
rı

 (
m

g
L

–
1
)

Süre (hafta)

0.saat 6.saat 12.saat 18.saat 24.saat

 
 

ġekil 4.23 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ örneklerin 

depolanması süresince toplam monomerik antosiyanin miktarları  

 

Depolama süresince %10 çilek suyu ilaveli kefirlerden antosiyanin kaybının birinci 

derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. Depolama süresince 

%10 çilek suyu ilaveli kefirlerden antosiyanin kaybını gösteren eĢitlik ve R
2
 değerleri 

ve bu eĢitliklerden hesaplanan antosiyanin kaybına iliĢkin kinetik veriler çizelge 4.14’te 

verilmiĢtir. Çilek suyu ve konsantrelerinin 25°C’de (Garzon ve Wrolstad 2002) ve 4°–

37°C’de (Bonerz vd. 2011) depolandığı çalıĢmalarda da, depolama süresince 

antosiyanin kaybının birinci dereceden kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği 

bildirilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.14 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

depolanması süresince antosiyanin kaybını gösteren eĢitlikler ve kinetik 

parametreler 

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 
EĢitlik R

2
 

–k 

(1/hafta) 

t1/2 

(hafta) 

  0 logy = –0.0062 x + 1.3304 0.9945 0.0136 60.0 

  6 logy = –0.0079 x + 1.3598 0.9949 0.0182 38.1 

12 logy = –0.0114 x + 1.3434 0.9163 0.0262 26.4 

18 logy = –0.0124 x + 1.3898 0.9836 0.0286 24.2 

24 logy = –0.0181 x + 1.3818 0.9833 0.0417 16.6 
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Çizelge 4.14’te verilen antosiyanin kaybına iliĢkin k ve t1/2 değerleri incelendiğinde, 

antosiyanin kaybının en fazla fermantasyonun 24. saatinde ilave edilen kontrol 

grubunda olduğu görülmektedir. Fermantasyonun 24. saatinde ilave edilen örneklerde 

antosiyanin kaybına ait t1/2 değeri, 16.6 hafta iken; fermantasyonun 0. saatinde ilave 

edilen örneklerde 60.0 hafta olarak belirlenmiĢtir. Diğer yandan; kefir yerine su eklenen 

kontrol grubundan 4
o
C’de antosiyanin kaybına ait t1/2 değeri, 32.1 hafta olarak 

bulunmuĢtur. Depolanma süresince örneklerdeki antosiyanin kaybına iliĢkin t1/2 

değerleri, 0.h>6.h>Kontrol 2>12.h>18.h>24.h olarak bulunmuĢtur. Elde edilen bu 

veriler, hiperkromik etki değiĢiminde elde edilen kinetik verileri doğrulamaktadır. 

Antosiyanin kaybı en az, kopigment oluĢumu olan fermantasyonun 0. ve 6. saatinde 

ilave edilen örneklerde gerçekleĢmiĢtir. Ayrıca; kefir yerine su ilave edilen %10 çilek 

sulu kontrol grubu ile kıyaslayınca ise, fermantasyonun 0. ve 6. saatinde %10 çilek suyu 

ilave edilen örneklerde antosiyanin t1/2 değerlerinin, sırasıyla, %87 ve %19 daha fazla 

olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu artıĢın, fermantasyon sırasında oluĢan aminoasitlerle 

antosiyaninlerin reaksiyona girerek kopigment oluĢturmasından ve kopigment oluĢumu 

ile antosiyaninlerin stabilitesinin artmasından kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 

 

4.2.5 Antosiyanin dağılımındaki değiĢim 

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesinin kefir örneklerinin 

antosiyanin dağılımı üzerine etkisini belirlemek amacıyla, 4
o
C’de 12 hafta depolanması 

süresince antosiyanin dağılımındaki meydana gelen değiĢimler incelenmiĢtir (Çizelge 

4.15). Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesi ile üretilen kefirlerde 2 

farklı antosiyanin piki tespit edilmiĢ ve bu kefirlerin, 37.2–40.3 mg L
–1

 pg-3-glu ve 4.3–

4.8 mg L
–1

 cyd-3-glu içerdiği bulunmuĢtur. 

 

Depolama süresince %10 çilek suyu ilaveli kefirlerden antosiyaninlerin kaybının birinci 

derece kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. Depolama süresince 

%10 çilek suyu ilaveli kefirlerden her bir antosiyaninin kaybını gösteren eĢitlik ve R
2
 

değerleri ve bu eĢitliklerden hesaplanan pg-3-glu ve cy-3-glu kaybına iliĢkin kinetik 

veriler çizelge 4.16–4.17’de verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.15 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin 4
o
C’de 12 hafta depolama süresince antosiyanin 

dağılımındaki değiĢimler  

 

Çilek suyu 

ilave süresi (h) 

Süre 

(hafta) 
         Pg-3-glu*         Cyd-3-glu* 

  0   0     37.2 ± 0.9 Ab      4.3 ± 0.2 Aab 

   6     31.4 ± 1.3 Ba      3.4 ± 0.1 Ba 

 12     23.4 ± 1.2 Ca (%37.2)** 2.9 ± 0.3 Bab (%33.3) 

    

  6   0      38.2 ± 1.3 Ab       4.8 ± 0.0 Aa 

   6      29.9 ± 1.1 Ba       3.8 ± 0.4 Ba 

 12      23.4 ± 1.2 Cb (%47.1) 2.9 ± 0.3 Cb (%42.5) 

    

12   0     38.1 ± 0.3 Ab       4.8 ± 0.0 Aa 

   6     25.5 ± 1.7 Bb       4.3 ± 0.6 Aa 

 12     18.5 ± 0.7 Cbc (%51.7) 2.7 ± 0.2 Bb (%43.0) 

    

18   0      37.1 ± 0.7 Ab       4.6 ± 0.0 Aab 

   6      28.8 ± 1.4 Ba       4.3 ± 0.4 Aa 

 12      19.8 ± 1.3 Cb (%46.6) 3.4 ± 0.3 Ba (%26.0) 

    

24   0      40.3 ± 0.1 Aa       4.2 ± 0.5 Ab 

   6      24.1 ± 0.7 Bb       3.6 ± 0.3 ABa 

 12      16.5 ± 0.2 Cc (%59.4) 2.7 ± 0.0 Bb (%35.0) 

*Antosiyanin miktarları, cy-3-glu cinsinden mg L
–1

 olarak hesaplanmıĢ ve aritmetik ortalama ± standart 

sapma olarak verilmiĢtir. 

**Parantez içerisindeki sayılar, azalma oranını göstermektedir. 

***A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

****a–c: Aynı sürede, farklı örnekteki aynı antosiyaninde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 
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Çizelge 4.16 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

depolama süresince pg-3-glu kaybını gösteren eĢitlikler ve kinetik 

parametreler 

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 
EĢitlik R

2
 

–k 

(1/hafta) 

t1/2 

(hafta) 

  0 logy = –0.0168 x + 1.5796 0.9751 0.0387 17.9 

  6 logy = –0.0231 x + 1.5929 0.9828 0.0532 13.0 

12 logy = –0.0263 x + 1.5751 0.9962 0.0606 11.4 

18 logy = –0.0227 x + 1.5782 0.9877 0.0523 13.3 

24 logy = –0.0326 x + 1.5983 0.9919 0.0751   9.2 

  

Çizelge 4.17 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

depolama süresince cy-3-glu kaybını gösteren eĢitlikler ve kinetik 

parametreler 

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 
EĢitlik R

2
 

–k 

(1/hafta) 

t1/2 

(hafta) 

  0 logy = –0.0147 x + 0.6298 0.9974 0.0339 20.5 

  6 logy = –0.0200 x + 0.6877 0.9858 0.0461 15.0 

12 logy = –0.0203 x + 0.7031 0.8910 0.0468 14.8 

18 logy = –0.0109 x + 0.6793 0.9108 0.0251 27.6 

24 logy = –0.0156 x + 0.6313 0.9594 0.0359 19.3 

 

pg-3-glu kaybına iliĢkin k ve t1/2 değerleri incelendiğinde, pg-3-glu kaybının en fazla 

fermantasyonun 24. saatinde ilave edilen kontrol grubunda olduğu görülmektedir. 

Fermantasyonun 24. saatinde ilave edilen örneklerde antosiyanin kaybına ait t1/2 değeri, 

9.2 hafta iken; fermantasyonun 0. saatinde ilave edilen örneklerde 17.9 hafta olarak 

belirlenmiĢtir. Depolanma süresince örneklerdeki pg-3-glu kaybına iliĢkin t1/2 değerleri, 

0.saat>18.saat>6.saat>12.saat>24.saat olarak bulunmuĢtur. cy-3-glu kaybına iliĢkin k ve 

t1/2 değerleri incelendiğinde, cy-3-glu kaybının en fazla fermantasyonun 12. saatinde 

ilave edilen kontrol grubunda olduğu görülmektedir. Fermantasyonun 12. saatinde ilave 

edilen örneklerde antosiyanin kaybına ait t1/2 değeri, 14.2 hafta iken; fermantasyonun 

18. saatinde ilave edilen örneklerde 27.6 hafta olarak belirlenmiĢtir. Depolanma 

süresince örneklerdeki cy-3-glu kaybına iliĢkin t1/2 değerleri, 
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18.saat>0.saat>24.saat>6.saat>12.saat olarak bulunmuĢtur. Elde edilen bu veriler, 

hiperkromik etki değiĢiminde elde edilen kinetik verileri doğrulamaktadır. Cy-3-glu 

stabilitesi, fermantasyonun 18. saat ilavesi ile artmıĢtır. 18. saat ilave ile cy-3-glu, 

kopigmentasyon oluĢumu gerçekleĢen 0. saatte ilave edilen örnekten bile daha stabil 

yapı göstermiĢtir. Elde edilen bu veriler, baĢat antosiyanin olan pg-3-glu kaybının, 

monomerik antosiyanin kaybı ile benzer değiĢim gösterdiğini; pg-3-glu ve cy-3-glu 

kaybının t1/2 değerlerinin daha az bulunmasının nedeninin, birinci derece reaksiyonların 

baĢlangıç konsantrasyonuna bağlı olmasından kaynaklandığını ortaya koymuĢtur.  

 

Ertan (2016) tarafından yapılan çalıĢmada da, kopigment kaynağı olarak viĢne sapı 

ekstraktı ilave edilen çilek nektarları 20°C’de 42 gün depolanmıĢ ve depolama süresince 

en fazla parçalanmaya uğrayan antosiyaninin cy-3-glu olduğu (%52.9–69.9), bunu pg-3-

glu’in (%49.5–54.1) takip ettiği bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, depolama süresince 

viĢne sapı ekstraktı ilave edilen çilek nektarlarında kullanılan Ģeker kaynağına (sakaroz, 

maltoz Ģurubu ve bal) bağlı olarak pg-3-glu parçalanması %49.5–54.1 oranında 

gerçekleĢirken; kopigment kaynağı ilave edilmemiĢ çilek nektarlarındaki pg-3-glu 

parçalanmasının %47.8–60.8 oranında gerçekleĢtiği ortaya konulmuĢtur. Bal ile 

hazırlanan ve kopigment kaynağı ilave edilmemiĢ çilek nektarlarındaki pg-3-glu 

parçalanmasının (%47.8), viĢne sapı ekstraktı ilave edilen çilek nektarlarındaki pg-3-glu 

parçalanmasından (%51.3) daha az olduğu ortaya konulmuĢtur. 

 

4.2.6 Antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki değiĢim 

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin, 4°C’de 12 

hafta depolanması süresince renk yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik renk 

oranındaki değiĢimler belirlenmiĢtir (Çizelge 4.18). Depolama süresince renk 

yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik renk oranındaki değiĢimler istatistiki olarak 

önemli bulunmuĢtur (p<0.05). Tüm örneklerin renk yoğunluğunda, 6. haftadan sonra 

değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). BaĢlangıç polimerik renk değerleri, 0. ve 6. saatte %10 

çilek suyu ilave edilen örneklerde (0.68–0.70) diğer örneklerden (0.85–0.89) daha az 

bulunmuĢtur.  
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Çizelge 4.18 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolanması süresince polimerik renk oranındaki değiĢimler 

 

Çilek suyu 

ilave süresi (h) 

Süre 

(hafta) 

Renk 

yoğunluğu* Polimerik renk* 
Polimerik renk 

oranı (%)* 

    0   0   2.04 ± 0.08 Aab 0.68 ± 0.01 Bb 33.37 ± 0.59 Cb 

   6 1.60 ± 0.12 Ba 0.64 ± 0.01 Cb 40.14 ± 2.05 Bc 

 12 1.56 ± 0.12 Ba 0.96 ± 0.00 Ab 57.58 ± 1.10 Ac 

     

    6   0  1.99 ± 0.05 Ab 0.70 ± 0.03 Bb 35.12 ± 0.56 Ab 

   6 1.63 ± 0.00 Ba 0.75 ± 0.06 Ba   46.01 ± 3.47 Bbc 

 12 1.72 ± 0.02 Ba 1.07 ± 0.01 Aa   62.31 ± 0.19 Cab 

     

12   0   2.20 ± 0.13 Aab 0.89 ± 0.01 Ba 40.57 ± 1.76 Ba 

   6 1.54 ± 0.03 Ba 0.76 ± 0.05 Ca   49.30 ± 4.00 Bab 

 12 1.60 ± 0.09 Ba   1.03 ± 0.01 Aab 64.28 ± 2.74 Aa 

     

18   0  2.37 ± 0.10 Aa 0.85 ± 0.01 Ba   35.96 ± 2.06 Cab 

   6 1.66 ± 0.00 Ba 0.75 ± 0.02 Ca   44.90 ± 1.29 Bbc 

 12 1.77 ± 0.17 Ba   0.97 ± 0.03 Aab   59.06 ± 1.11 Abc 

     

24   0   2.29 ± 0.20 Aab 0.85 ± 0.01 Ba   37.27 ± 2.72 Cab 

   6 1.57 ± 0.05 Ba 0.83 ± 0.01 Ba 52.98 ± 0.64 Ba 

 12 1.66 ± 0.13 Ba   1.04 ± 0.07 Aab   62.32 ± 0.31 Aab 

*Parçalanma ölçütleri değerleri, ―aritmetik ortalama ± standart sapma‖ olarak verilmiĢtir.* 

**A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–c: Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 

 

AraĢtırmamızda, depolama süresince toplam monomerik antosiyanin miktarı ve 

polimerik renk oranındaki değiĢim incelendiğinde, toplam monomerik antosiyanin ve 

polimerik renk oranı arasında güçlü bir negatif korelasyon [r=(–0.9607)–(–0.9973)] 

saptanmıĢtır. Bu korelasyon, polimerik renk oranındaki artıĢın nedenlerinden birinin, 

antosiyanin parçalanması olduğunu ortaya koymaktadır. Depolama süresince polimerik 

renk oranındaki artıĢın sıfırıncı dereceden kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği 

tespit edilmiĢ ve elde edilen kinetik parametreler çizelge 4.19’da verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.19 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolanması süresince polimerik renk oranındaki değiĢimleri 

gösteren eĢitlikler ve kinetik parametreler 

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 
EĢitlik R

2
 k (hafta

–1
) 

  0 y = 2.0175 x + 31.592 0.9392 2.018 

  6 y = 2.2658 x + 34.218 0.9870 2.266 

12 y = 1.9758 x + 39.528 0.9774 1.976 

18 y = 1.9250 x + 35.090 0.9833 1.925 

24 y = 2.0875 x + 38.332 0.9789 2.088 

 

Polimerik renk oranındaki artıĢ, en fazla, sırasıyla, 6.h>24.h>0.h>12.h>18.h 

örneklerinde gerçekleĢmiĢtir. 12. ve 18. saat örneklerinde ve 0. ve 24. saat örneklerinde 

polimerik renk oranındaki artıĢ hızı hemen hemen aynı bulunmuĢtur. Depolama 

boyunca polimerik renk oranındaki artıĢ hızı ve antosiyanin kaybı ve maksimum 

absorbanstaki değiĢim hızı arasındaki korelasyon düzeyi; korelasyon katsayısının 0–

0.49 aralığında olması durumunda ―zayıf‖, 0.50–0.69 aralığında olması durumunda 

―orta‖, 0.70–0.89 aralığında olması durumunda ―kuvvetli‖ ve 0.90–1.00 aralığında 

olması durumunda ise―çok kuvvetli‖ olarak değerlendirilmektedir (Zady 2000). Bu 

nedenle, örneklerin polimerik renk oranlarındaki artıĢ hızı ile antosiyanin parçalanma 

hızı arasındaki iliĢkinin (r=0.179) ―zayıf‖ olduğu sonucuna varılmıĢtır.  Buna karĢın, 12 

hafta depolama süresince polimerik renk oranlarındaki artıĢ hızı ile Amaks değerinin 

değiĢim hızı arasında ―kuvvetli‖ negatif korelasyon (y= –21.439 x + 1.6618,  r=–0.803) 

bulunmuĢtur.  Diğer yandan; 0. saat ilave edilen örneklerde 8. haftaya kadar, 6. saat 

ilave edilen örneklerde 4. haftaya kadar Amaks değerinde artıĢ olması nedeniyle, 0. ve 6. 

saat ilave edilen örneklerin oluĢum hızları dikkate alınarak, polimerik renk oranındaki 

artıĢ hızı ve Amaks değerinin değiĢim hızı arasında ―orta‖ düzeyde korelasyon (y= 4.4939 

x + 2.0643, r=0.648) bulunmuĢtur. Daha önce belirtildiği üzere, Amaks değerinin 

değiĢimindeki artıĢ, kopigmentasyonun gerçekleĢtiğinin bir göstergesidir. Bu nedenle, 

0. ve 6. saatte %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde antosiyanin parçalanması veya 

polimerizasyonunun yanı sıra, kopigmentasyon etkisi sonucu, polimerik renk oranındaki 

artıĢ hızı artmıĢtır. Kopigment oluĢumu görülmeyen, 12., 18. ve 24. saatte ilave edilen 
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örneklerde polimerik renk oranındaki artıĢ antosiyanin parçalanması veya 

polimerizasyonu sonucu oluĢmaktadır. 

 

4.2.7 Etanol miktarı 

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin baĢlangıç 

etanol miktarları tespit edilmiĢtir (ġekil 4.24). Örneklerin etanol içerikleri, 0.020–0.027 

mg L
–1

 arasında değiĢmekte olup; en fazla etanol içeriği fermantasyonun 0. ve 6. 

saatinde ilave edilen örneklerde bulunmuĢtur. 12. ve 18. saatte ilave edilen örneklerde 

etanol içeriği, 1.3–1.4 kat daha az bulunmuĢtur. Bunun nedeninin, fermantasyonun 0. ve 

6. saatinde %10 çilek suyu ilavesi ile kültürdeki laktik asit bakterileri ve mayaların 

kullanacağı Ģekerin artmasından ve mikroorganizmaların geliĢimi için uygun 

fermantasyon sıcaklığında (25°C) Ģeker kullanımının ve etanol üretiminin artacağından 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. AraĢtırmamızda %10 çilek suyu ilavesi ile, %10 

çilek suyu içeren kefirlerin laktoz ve glukoz içeriği sade kefirle benzerlik gösterirken 

(p>0.05); fruktoz içeriğinin 0.39’dan 1.27 g kg
–1

 arttığı saptanmıĢtır. 
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ġekil 4.24 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerin 

baĢlangıç etanol miktarları 
*A–B: Farklı örneklerdeki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 
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4.2.8 Mikrobiyel değiĢim 

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde antosiyanince zengin %10 çilek suyu ilave edilmiĢ 

kefir örneklerinin baĢlangıç Lactobacillus, Lactococcus ve maya sayıları belirlenmiĢ ve 

sonuçlar çizelge 4.20’de verilmiĢtir. Diğer yandan, kefir üretiminin hijyenik koĢullarda 

gerçekleĢtiğini göstermek amacıyla, tüm örneklerde koliform ve E. coli analizi yapılmıĢ 

ve hiçbir örnekte koliform (<10 KOB mL
–1

) ve E.coli (<3 EMS mL
–1

) tespit 

edilmemiĢtir.  

 

Çizelge 4.20 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin baĢlangıç mikroorganizma içerikleri* 

 

%10 çilek suyu 

ilave süresi (h) 
Lactobacillus Lactococcus Maya 

  0 7.59 ± 0.00 A   7.94 ± 0.05 AB 5.39 ± 0.02 C 

  6 7.55 ± 0.22 A 8.14 ± 0.16 A 6.03 ± 0.19 A 

12    7.38 ± 0.09 AB 8.01 ± 0.11 A   5.60 ± 0.19 BC 

18 7.25 ± 0.02 B 7.75 ± 0.07 B      5.75 ± 0.23 ABC 

24 7.61 ± 0.06 A    7.99 ± 0.01 AB   5.93 ± 0.03 AB 

*Mikroorganizma içerikleri, log KOB g
–1

 olarak hesaplanmıĢ; aritmetik ortalama±standart sapma olarak 

verilmiĢtir. 

**A–C: Aynı mikroorganizma içeriğinde, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 

 

Tarafımızdan üretilen tüm kefirlerin mikroorganizma içerikleri, Türk Gıda Kodeksi 

Fermente Sütler Tebliği’nde (Anonim 2009), çeĢnili fermente süt ürünleri için 

belirlenen kriterlere uymaktadır. AraĢtırmamızda, fermantasyonun farklı sürelerinde 

%10 çilek suyu ilave edilen kefir örneklerinin 12 hafta depolanması süresince 

mikrobiyel içeriğinde meydana gelen değiĢimler de incelenmiĢtir (ġekil 4.25–4.29). 
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ġekil 4.25 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde 

depolama süresince mikrobiyel değiĢim 
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ġekil 4.26 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde 

depolama süresince mikrobiyel değiĢim 
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ġekil 4.27 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde 

depolama süresince mikrobiyel değiĢim 
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ġekil 4.28 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde 

depolama süresince mikrobiyel değiĢim 
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ġekil 4.29 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde 

depolama süresince mikrobiyel değiĢim 

 

ġekil 4.25–4.29 incelendiğinde fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu 

ilavesi ile 4
o
C’de 12 hafta depolama süresince Lactobacillus sayısında benzer 

değiĢimler gerçekleĢtiği ve depolama sonunda örneklerin Lactobacillus içeriğinde 3.0–

3.5 log KOB g
–1

 azalma meydana geldiği görülmektedir. Depolama süresince 

Lactobacillus içeriğinde 4. haftaya kadar azalma gerçekleĢmiĢ (2.7–3.4 log KOB g
–1

); 4. 

haftadan 12. haftaya kadar ise, düĢük düzeyde azalma (0.3–0.8 log KOB g
–1

) meydana 

gelmiĢtir. 

 

Depolama süresince örneklerdeki mikroorganizma azalıĢlarının ortam koĢullarından 

(oksijen varlığı, depolama sıcaklığı vb.) kaynaklandığı düĢünülmektedir. Shah (2000) 

tarafından yapılan çalıĢmada, probiyotik bakterilerin canlılığının üründeki oksijen 

varlığına, ambalajın oksijen geçirgenliğine, fermantasyon süresine ve depolama 

sıcaklığına bağlı olduğu bildirilmiĢtir. Üretim ve soğuk depolama süresince oluĢan 

laktik asit gibi geliĢimi önleyici bileĢenler de, probiyotik bakterilerin canlılığını 

etkilemektedir. Probiyotik mikroorganizmaların canlılığının azalmasında etkili diğer 

faktörlerin ise, ortam pH değerinin azalması ve mikroorganizma geliĢimi ve 
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fermantasyon sonrası organik asit birikimi olduğu bildirilmiĢtir (Hood ve Zottola 1988, 

Shah ve Jelen 1990). 

 

Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesi, Lactococcus sayısında farklı 

etki göstermiĢtir. Fermantasyonun 18. ve 24. saatinde ilave edilen örneklerde 12 hafta 

depolama süresince düĢük düzeyde azalıĢ (<0.5 log KOB g
–1

) görülürken; 0., 6. ve 12. 

saatinde ilave edilen örneklerde depolama sonunda 2.1–2.5 log KOB g
–1

 azalma 

görülmüĢtür. Bu örneklerde; 8. haftaya kadar düĢük düzeyde (0.6–0.8 log KOB g
–1

) 

azalıĢ gözlenirken; 8. haftadan sonra keskin bir azalıĢ (1.5–1.9 log KOB g
–1

)  

gözlenmiĢtir. 

 

Maya sayısında fermantasyonun 0. ve 6. saatinde ilave edilen örneklerde 2. haftadan 

sonra artıĢ (1.1–1.8 log KOB g
–1

) görülürken; 4. haftadan sonra önemli değiĢim (<0.5 

log KOB g
–1

) olmamıĢtır. Fermantasyonun 12., 18. ve 24. saatinde ilave edilen 

örneklerde ise, maya sayısı 2. haftaya kadar azalırken (0.4–0.6 log KOB g
–1

); 6. haftaya 

kadar artıĢ gözlenmiĢ (2.0–2.1 log KOB g
–1

) ve 6. haftadan sonra önemli bir değiĢim 

(<0.5 log KOB g
–1

) olmamıĢtır. AraĢtırmamızda, maya sayısının 2. haftaya kadar 

azalmasının, oluĢan pirüvik asitten kaynaklandığı düĢünülmektedir. Laktik asit 

bakterileri, Ģekerler (heksoz ve pentoz), organik asitler (sitrik asit, tartarik asit, fumarik 

asit) ve aminoasitler (aspartik asit, alanin, serin) gibi kaynaklardan pirüvik asit 

oluĢturabilmektedir (Liu 2003). Üretilen pirüvik asit ise, maya sayısının geliĢimini 

etkilemektedir (Simova vd. 2002).  

 

4.3 Siyah Havuç Suyundan Kefir Kültürü ile Üretilen Fermente Ġçeceklerin Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

 

4.3.1 Duyusal analiz 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin duyusal değerlendirmesi; renk, tat ve 

koku olmak üzere 3 parametre dikkate alınarak, 10 panelist tarafından 

gerçekleĢtirilmiĢtir. AraĢtırmamızda, siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 
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4°C’de 5 hafta depolanması süresince duyusal özellikleri belirlenmiĢ ve elde edilen 

sonuçlar, çizelge 4.21’de verilmiĢtir. 

 

Çizelge 4.21 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de 5 hafta depolanması 

süresince duyusal özelliklerindeki* değiĢimler 

 

Örnek 
Süre 

(hafta) 
Renk Koku Tat Genel beğeni** 

Siyah havuç 

ham suyu 

0 3.9 ± 0.9 Ab 2.9 ± 1.3 Ab 2.1 ± 1.2 Ab    8.9 ± 2.8 Ab 

5 4.0 ± 0.9 Ab 2.7 ± 1.2 Ab 1.9 ± 1.1 Ac    8.6 ± 2.5 Ab 

      

Fermente içecek  

(pH 4.50) 

0 4.5 ± 0.5 Aa   3.3 ± 1.2 Aab   2.8 ± 1.5 Aab   10.6 ± 2.4 Aab 

5 4.8 ± 0.4 Aa   3.3 ± 1.3 Aab   2.5 ± 1.2 Abc   10.6 ± 2.5 Aab 

      

Fermente içecek  

(pH 4.35) 

0   4.3 ± 0.7 Aab   3.8 ± 1.3 Aab   3.1 ± 0.7 Aab 11.2 ± 1.7 Aa 

5   4.4 ± 0.5 Aab   3.6 ± 1.1 Aab 3.6 ± 1.3 Aa 11.6 ± 2.4 Aa 

      

Fermente içecek  

(pH 3.90) 

0 4.7 ± 0.5 Aa   3.6 ± 1.1 Aab 3.4 ± 1.3 Aa 11.7 ± 2.5 Aa 

5 4.7 ± 0.5 Aa 3.8 ± 0.9 Aa   3.4 ± 0.8 Aab 11.9 ± 1.7 Aa 

      

Fermente içecek  

(pH 3.37) 

 

0 4.8 ± 0.4 Aa 4.2 ± 1.2 Aa   3.1 ± 1.4 Aab 12.1 ± 2.5 Aa 

5   4.2 ± 0.8 Bab 4.0 ± 0.8 Aa 2.3 ± 0.8 Ac  10.6 ± 1.8 Aab 

*Duyusal özellik değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**Genel beğeni puanı; renk, koku, tat ve kıvam parametrelerinin toplanması ile elde edilmiĢtir. 

***A–B: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

****a–c: Aynı sürede, farklı örneklerdeki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

 

Çizelge 4.21 incelendiğinde, en çok beğenilen fermente içeceklerin, pH’sı 3.37, 3.90 ve 

4.35 olan fermente içecekler olduğu görülmektedir. pH’sı 4.50 olan fermente içecek, 

siyah havuç ham suyundan daha çok beğenilirken; fermente içecekler içinde ise, en az 

beğenilen örnek olmuĢtur. Fermente içeceklerin renk, koku ve tat değerleri siyah havuç 

ham suyundan daha fazla bulunmuĢtur. Diğer yandan; siyah havuç ham suyu ve 

fermente içeceklerin 4
o
C’de 5 hafta depolanması süresince duyusal özelliklerinde (pH’sı 

3.37 olan örnek hariç) önemli bir değiĢim olmamıĢtır (p>0.05). 5 hafta depolama 

sonunda pH’sı 3.37 olan örnek, panelistler tarafından daha asidik bulunmuĢ ve genel 

beğeni puanında 1.5 birim (%12.4) azalıĢ gerçekleĢmiĢtir (p>0.05). Depolama 

süresince, sadece pH’sı 3.37 olan fermente içeceğin renk değerindeki değiĢim, istatistiki 

açıdan önemli bulunmuĢ olup (p<0.05); 5 hafta depolama sonunda 0.6 birim (%12.5) 
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azalıĢ gerçekleĢmiĢtir. 5 hafta depolama süresince tüm fermente içecekler, siyah havuç 

ham suyundan daha çok beğenilmiĢtir. Elde edilen bu veriler, siyah havuç ham suyunun 

kefir kültürü ile fermente edilerek, duyusal özelliklerinin iyileĢtirileceğini ve 

tüketiminin artırılacağını ortaya koymaktadır. AraĢtırmamızda, 20 hafta depolama 

sonunda pH 4.50, 4.35 ve 3.37 örneklerinin %50–60’ında beklenmeyen Ģekilde beyaz 

yapı ve maya kokusu geliĢmiĢ ve örnekler elden çıkarak, duyusal analiz 

gerçekleĢtirilememiĢtir. 

 

4.3.2 pH ve titrasyon asitliğindeki değiĢimler 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

pH ve titrasyon asitliği değerlerindeki değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen değerler 

çizelge 4.22’de verilmiĢtir. Çizelge 4.22 incelendiğinde, araĢtırmamızda kullanılan 

termosonikasyona tabi tutulmuĢ siyah havuç ham suyunun baĢlangıç pH değerinin 6.51, 

titrasyon asitliği değerinin ise, susuz sitrik asit cinsinden 0.092 g 100 mL
–1

 olduğu 

görülmektedir. Kırca vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada ise, ısıl iĢlem görmemiĢ 

siyah havuç ham suyunun pH değerinin 6.0, titrasyon asitliği değerinin, 0.112 g 100 

mL
–1

 olduğu bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, siyah havuç ham suyunun yüksek miktarda 

askorbik asit (2.64 mg 100 mL
–1

) içerdiği ortaya konulmuĢtur. Bilindiği gibi, askorbik 

asit sıcaklıkla parçalanan ve proses koĢullarına karĢı hassas bir organik asittir.  

AraĢtırmamızda, Kırca vd. (2007)’ne göre titrasyon asitliğinin daha az bulunmasının 

nedeninin termosonikasyon ile askorbik asit içeriğinin parçalanmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Abid vd. (2014) tarafından yapılan çalıĢmada, taze elma suyunun 5.27 

mg 100 mL
–1

 askorbik asit içerdiği ve 60°C’de 30 dak 25 kHz frekansında sıklıkta 500 

W gücünde ultrasonik bir banyoda gerçekleĢtirilen sonikasyon sonunda askorbik 

içeriğinin 4.75 mg 100 mL
–1

’ye azaldığı bildirilmiĢtir. 

 

Kefir kültürü ile fermente edilen siyah havuç ham sularının, fermantasyon süresi 

arttıkça (17 saatten 48 saate) pH’sı azalırken (4.5’tan 4.35’e); titrasyon asitliği artmıĢtır 

(laktik asit cinsinden %0.383’ten %0.457’ye). Bilindiği gibi, kefir fermantasyonu 

sırasında; homofermantatif laktik asit bakterileri, salgıladıkları laktaz (β-galaktosidaz) 

enzimi ile süt Ģekeri olan laktozu önce glukoz ve galaktoza, sonra laktik aside 
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parçalamaktadır (Kurmann vd. 1992). Laktik asit oluĢumu ile de, ürünün pH’sı 

fermantasyon süresince düĢmektedir (Fontan vd. 2006). 

 

Çizelge 4.22 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de depolanması 

süresince pH ve titrasyon asitliğindeki* değiĢimler 

 

Örnek 
Süre 

(hafta) 
pH 

Titrasyon asitliği 

(% laktik asit) 

Titrasyon asitliği 

(% sitrik asit) 

Siyah havuç 

ham suyu 

 0  6.51 ± 0.00 Aa 0.13 ± 0.00 Ce 0.09 ± 0.00 Ce 

 5  5.84 ± 0.03 Ba 0.21 ± 0.00 Be 0.15 ± 0.00 Be 

 20  5.55 ± 0.02 Ca 0.25 ± 0.01 Ae 0.18 ± 0.01 Ae 

       

Fermente içecek 

(pH 4.50) 

 0  4.50 ± 0.00 Ab 0.38 ± 0.01 Cd 0.27 ± 0.00 Cd 

 5  4.45 ± 0.01 Bb 0.46 ± 0.00 Bd 0.32 ± 0.00 Bd 

 20  4.46 ± 0.01 Bb 0.50 ± 0.01 Ad 0.36 ± 0.01 Ad 

       

Fermente içecek 

(pH 4.35) 

 0  4.35 ± 0.01 Ac 0.46 ± 0.00 Cc 0.33 ± 0.00 Cc 

 5  4.25 ± 0.00 Bc 0.66 ± 0.00 Bc 0.47 ± 0.00 Bc 

 20  4.09 ± 0.00 Cc 0.95 ± 0.03 Ac 0.67 ± 0.02 Ac 

       

Fermente içecek 

(pH 3.90) 

 0  3.90 ± 0.00 Cd 1.00 ± 0.01 Cb 0.71 ± 0.01 Db 

 5  3.91 ± 0.01 Cd 1.17 ± 0.02 Bb 0.84 ± 0.01 Bb 

 20  3.97 ± 0.00 Bd 1.13 ± 0.02 Bb 0.81 ± 0.01 Cb 

 32   4.04 ± 0.01 A    1.28 ± 0.02 A    0.91 ± 0.01 A 

 40   4.04 ± 0.04 A    1.28 ± 0.02 A    0.91 ± 0.01 A 

       

Fermente içecek 

(pH 3.37) 

 0  3.37 ± 0.01 Ce 2.53 ± 0.02 Ba 1.80 ± 0.02 Ba 

 5  3.39 ± 0.00 Be 2.68 ± 0.06 Aa 1.91 ± 0.04 Aa 

 20  3.43 ± 0.01 Ae 2.69 ± 0.02 Aa 1.91 ± 0.01 Aa 

*pH ve titrasyon asitliği değerleri, ―aritmetik ortalama ± standart sapma‖ olarak verilmiĢtir. 

**A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–e: Farklı örneklerde, aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 

 

Mousavi vd. (2011) tarafından nar suyunun probiyotik laktik asit bakterileri ile 30°C’de 

72 saat süresince fermente edildiği çalıĢmada, laktik asit konsantrasyonu fermantasyon 
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süresince artmıĢ, ancak; en fazla artıĢ (yaklaĢık 3.5–4 g L
–1

) fermantasyonun 24–48 

saatinde gerçekleĢtirilmiĢtir. pH değeri 3.90 ve 3.37 olan fermente içecekler ise, kefir 

kültürü ile fermente edilerek elde edilen fermente içeceklerin (pH 4.35), %50 sitrik asit 

çözeltisi (w/v) ile ayarlama yapılması ile elde edilebilmiĢtir. Bu nedenle, bu örneklerin 

sitrik asit ilavesi ile titrasyon asitliği artmıĢtır. 

 

Depolama süresince titrasyon asitliği, siyah havuç ham suyunda 2.0, fermente 

içeceklerde ise, 1.3, 2.0, 1.1 ve 1.1 kat artmıĢtır. Siyah havuç ham suyunun titrasyon 

asitliğinin, Lactococcus geliĢimine bağlı olarak arttığı düĢünülmektedir. Siyah havuç 

ham suyunda Lactococcus sayısı 5. haftada maksimum düzeyine ulaĢmıĢ (6.1 log); 5. 

haftadan sonra ise, azalmaya baĢlamıĢtır. Depolama süresince titrasyon asitliğindeki 

artıĢ, en fazla siyah havuç ham suyunda ve pH’sı 4.35 olan fermente içecekte 

saptanmıĢtır. Bunun nedeninin, depolama süresince Lactococcus’ların canlılığının bu 

örneklerde en iyi devam ettirmesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir.  Fermente 

içeceklerdeki (pH 4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) baĢlangıç Lactococcus sayıları, sırasıyla, 

8.6, 8.2, 6.0 ve 2.1 log KOB g
–1 

olarak bulunurken; 20 hafta depolama sonunda azalıĢ 

göstererek; Lactococcus sayıları, sırasıyla, 2.7, 5.2, 1.8 ve 1.8 log KOB g
–1

 düzeyine 

ulaĢmıĢtır. AraĢtırmamızda, titrasyon asitliğindeki artıĢın bir kısmının, depolama 

süresince fermente içeceklerde gerçekleĢen Lactococcus sayısındaki değiĢiminden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Lactococcus sayısı ve titrasyon asitliği arasındaki iliĢki 

incelendiğinde, güçlü bir negatif korelasyon [r=(–0.7967)–(–0.9689)] elde edilmiĢtir. 

Bu korelasyon, titrasyon asitliğindeki artıĢın Lactococcus sayısından kaynaklandığını 

ortaya koymaktadır. Diğer yandan; fermente içeceklerdeki Lactococcus sayısı ve 

titrasyon asitliği arasındaki korelasyon değeri, fermente içeceğin pH değeri azaldıkça 

azalmıĢtır. Bunun nedeninin, depolama süresince fermente içeceğin pH değeri azaldıkça 

(pH 4.35 fermente içecek hariç) Lactococcus sayısının değiĢiminin hızlı olması ve 

titrasyon asitliği değerinin daha az değiĢim göstermesinden kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. Örneğin, pH’sı 4.50 olan fermente içecekte 5. haftada Lactococcus 

sayısı 6.2 log KOB g
–1

 bulunurken; pH’sı 3.90 örnekte 3.1 log KOB g
–1

 bulunmuĢtur. 

pH 4.35 fermente içeceğine ait Lactococcus sayısı ve titrasyon asitliği arasındaki örnek 

korelasyon Ģekil 4.30’da verilmiĢtir.  



124 
 

 
 

ġekil 4.30 pH’sı 4.35 olan fermente içeceğinin Lactococcus sayısı ve titrasyon asitliği 

arasındaki doğrusal iliĢki 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler (pH 4.50, 4.35 ve 3.37) maya geliĢimi 

nedeniyle, raf ömrünü 20 haftada tamamlarken; pH’sı 3.90 olan fermente içecekte maya 

geliĢimi olmamıĢ ve depolamaya devam edilerek, 40 hafta süresince depolanmıĢtır. 32 

hafta depolama süresince titrasyon asitliğinde artıĢ görülürken; 32. haftadan sonra 

titrasyon asitliğinde değiĢim olmamıĢtır. 40 hafta depolama süresince Lactococcus 

sayısı ve titrasyon asitliği arasında da güçlü negatif korelasyon (r=–0.8454) elde 

edilmiĢtir. 

 

AraĢtırmamızda, siyah havuç ham suyu ile pH’sı 4.50 ve 4.35 olan fermente içeceklerde 

pH ve titrasyon asitliği arasında negatif iliĢki [r=(–0.8390)–(–0.9994)] gözlenirken; 

pH’sı 3.90 ve 3.37 olan fermente içeceklerde bir iliĢki gözlenmemiĢtir. pH’sı 3.90 ve 

3.37 olan fermente içeceklerde, pH değeri depolama süresince düĢük düzeyde (0.06–

0.07 birim) artıĢ gösterirken; titrasyon asitliği ise, düĢük düzeyde (1.1 kat) artıĢ 

göstermiĢtir. Diğer yandan; bu örneklerde titrasyon asitliği değerlerinin, depolamanın 5. 

haftasından itibaren değiĢim göstermediği bulunmuĢtur (p>0.05). Siyah havuç ham 

suyu, pH’sı 4.50 ve 4.35 olan fermente içeceklerde ise, depolama süresince pH değeri 

azalırken; titrasyon asitliği değeri artmıĢtır. pH’sı 4.35 olan fermente içeceğe ait pH 

değeri ve titrasyon asitliği arasındaki örnek korelasyon Ģekil 4.31’de verilmiĢtir. 
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ġekil 4.31 pH’sı 4.35 olan fermente içeceğinin pH değeri ve titrasyon asitliği arasındaki 

doğrusal iliĢki 

 

Pimentel vd. (2015) tarafından yapılan çalıĢmada, durultulmuĢ elma suyuna 20 mL L
–1

 

aktive edilmiĢ Lactobacillus paracasei ssp. paracasei ilave edilmiĢ ve cam ambalajda 

4°C’de 28 gün depolanması süresince Lactobacillus paracasei ssp. paracasei canlılığı 

ve elma suyunun fizikokimyasal özellikleri üzerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Bu çalıĢmada, 

28 gün depolama sonunda pH değerinin 3.83’ten 3.79’a azaldığı; titrasyon asitliği 

değerinin ise, malik asit cinsinden %0.236’dan %0.247’ye arttığı bildirilmiĢtir. Pereira 

vd. (2011) tarafından yapılan çalıĢmada ise, kaju fıstığı suyu L. casei ile fermente 

edilerek probiyotik içecek elde edilmiĢ ve bu içeceğin 4°C’de 42 gün depolama sonunda 

pH değeri 4.28’den 3.79’a azaldığı bildirilmiĢtir. 

 

4.3.3 Toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki değiĢim 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen 

değerler çizelge 4.23’te verilmiĢtir. 
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Çizelge 4.23 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin depolanması süresince 

toplam monomerik antosiyanin miktarındaki değiĢimler 

 

Örnek 
Süre 

(hafta) 

Toplam monomerik antosiyanin  

miktarı (mg L
–1

)* 

Siyah havuç  

ham suyu 

  0   259.1 ± 1.8 Aa 

 5   237.9 ± 1.0 Ba 

20   193.6 ± 5.9 Cc 

   

Fermente içecek 

(pH 4.50) 

  0   245.6 ± 2.6 Ab 

  5   214.3 ± 2.9 Bb 

20   206.5 ± 0.7 Cb 

   

Fermente içecek 

(pH 4.35) 

  0   229.8 ± 4.4 Ac 

  5   215.1 ± 1.8 Bb 

20   231.1 ± 1.1 Aa 

   

Fermente içecek 

(pH 3.90) 

  0   219.7 ± 1.1 Ad 

  5   210.1 ± 1.5 Bb 

20   208.5 ± 1.5 Bb 

32 198.6 ± 0.7 C 

 40 193.9 ± 4.4 C 

   

Fermente içecek 

(pH 3.37) 

  0   215.9 ± 0.0 Ad 

  5  196.7 ± 2.3 Bc 

20  198.6 ± 0.4 Bc 

* Toplam monomerik antosiyanin değerleri, ―aritmetik ortalama ± standart sapma‖ olarak verilmiĢtir. 

**A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–d: Farklı örneklerde, aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 

 

Örneklerin, depolama baĢlangıcındaki toplam monomerik antosiyanin miktarlarının, 

215.9–259.1 mg L
–1 

arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. Depolama baĢlangıcındaki 

antosiyanin içeriği en fazla siyah havuç ham suyunda bulunmuĢtur. Diğer yandan; 

fermente içeceğin pH değeri azaldıkça antosiyanin miktarı da azalmıĢtır. Bu azalıĢın, 

fermente içeceklerin fermantasyonu sırasında 25°C sıcaklığa maruz kalmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. AraĢtırmamızda, pH 4.50 örneği 25°C’de 17 h, diğer 
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fermente içecekler (pH 4.35, 3.90 ve 3.37) ise, 48 saat süreyle fermantasyona tabi 

tutulmuĢtur. Bilindiği gibi, antosiyanin parçalanmasına neden olan en önemli 

faktörlerden biri, sıcaklıktır. Corona vd. (2016) tarafından yapılan çalıĢmada da, meyve 

ve sebze suları kefir kültürü ile 25°C’de 48 saat fermente edilmiĢ ve kırmızı soğan ve 

çilek suyunun toplam antosiyanin içeriği, sırasıyla, 37.14 ve 90.12 mg L
–1

 bulunurken; 

fermantasyon sonrası kefir benzeri bu içeceklerde toplam antosiyanin içeriğinin, 

sırasıyla, 9.36 ve 24.79 mg L
–1

’ye düĢtüğü ortaya konulmuĢtur. Aynı sürede 

fermantasyona tabi tutulan örneklerde ise, pH 3.90 ve 3.37 örneğinin monomerik 

antosiyanin miktarları benzer bulunurken (p>0.05); pH 4.35 örneğinin bu fermente 

içeceklerden %4.4–6.1 daha fazla monomerik antosiyanin içerdiği bulunmuĢtur. 

 

Türkyılmaz vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, durultulmamıĢ ve pastörize edilmiĢ 

siyah havuç ham sularının toplam monomerik antosiyanin miktarının 451 mg L
–1

 

olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırmamızda, siyah havuç ham suyunun toplam monomerik 

antosiyanin içeriğinin daha az bulunmasının nedeninin, siyah havuç antosiyaninlerinin 

gerek iĢleme gerekse termosonikasyon sırasında antosiyaninlerin parçalanmasından 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. Tarafımızdan üretilen ve termosonikasyon 

uygulanan siyah havuç ham suyunun toplam monomerik antosiyanin içeriğinin 

Türkyılmaz vd. (2012)’den daha az (259 mg L
–1

) bulunması da siyah havuç 

antosiyaninlerinin bir kısmının parçalandığını ortaya koymaktadır. 

 

Depolama süresince siyah havuç ham suyu (logy = –0.0062 x + 2.410, R
2
=0.9978)  ve 

pH’sı 4.50 olan fermente içecekten (logy = –0.0035 x + 2.3724, R
2
=0.7456)  

monomerik antosiyanin kaybının birinci derece kinetik modele uygun olarak 

gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. Diğer yandan; pH’sı 4.35 olan fermente içeceğinin 

antosiyanin miktarında 20 hafta depolama sonunda değiĢim görülmezken (p>0.05); 

pH’sı 3.90 ve 3.37 olan fermente içeceğinin antosiyanin miktarında 5. haftadan itibaren 

önemli değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). Bu nedenle, bu fermente içeceklerde kinetik 

model belirlenememiĢtir. Siyah havuç suyu konsantrelerinin 4°C’de (Kırca vd. 2007) ve 

5°C’de (Türkyılmaz ve Özkan 2012), temel hammaddelerinden birisinin siyah havuç 

olduğu fermente bir içecek olan Ģalgamın 4°C’de (Türker vd. 2004) depolandığı 
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çalıĢmalarda da, depolama süresince monomerik antosiyanin kaybının birinci dereceden 

kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir.  

 

AraĢtırmamızda siyah havuç ham suyundan monomerik antosiyanin kaybına ait t1/2 

değeri, 49 hafta (343 gün) olarak belirlenirken; pH 4.50 örneğinde 86 hafta (602 gün) 

olarak belirlenmiĢtir. Kırca vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada, 4°C’de depolanan 

farklı briks derecelerine sahip (30, 45 ve 64 °Bx) siyah havuç suyu konsantrelerinden 

antosiyanin kaybına ait t1/2 değerinin, sırasıyla, 71.8, 86.1 ve 215 hafta olduğu 

bildirilirken; Türkyılmaz ve Özkan (2012) tarafından yapılan çalıĢmada ise, 5°C’de 

depolanan siyah havuç suyu konsantrelerinden antosiyanin kaybına ait t1/2 değerinin, 

603 gün olduğu bildirilmiĢtir. AraĢtırmamızda siyah havuç ham suyunun t1/2 değerinin 

bu çalıĢmalara göre daha düĢük çıkmasının nedeninin antosiyaninlerin parçalanmasının 

birinci dereceden reaksiyon modeline uygun olarak gerçekleĢmesinden ve siyah havuç 

ham suyunun pH değerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Bilindiği gibi, birinci 

derece reaksiyonlar baĢlangıç konsantrasyonuna bağlı olarak değiĢmekte olup; baĢlangıç 

konsantrasyonunun artması ile antosiyanin parçalanma hızı azalmakta ve t1/2 değeri 

artmaktadır. Diğer yandan; depolama boyunca araĢtırmamızda siyah havuç ham suyu 

pH değeri 5.55–6.51 arasında değiĢirken; Kırca vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada 

havuç suyu konsantresi pH değerinin 4.3 olduğu, Türkyılmaz ve Özkan (2012) 

tarafından yapılan çalıĢmada ise, siyah havuç suyu konsantresi pH değeri 4.35–4.45 

arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir. pH değeri azaldıkça, antosiyanin parçalanması 

azalmaktadır. Kırca vd. (2007) tarafından siyah havuç antosiyaninlerinin 70°C’de 

termal parçalanmasının incelendiği çalıĢmada da, siyah havuç antosiyaninlerine ait t1/2 

değerinin, pH 6.0 ve 7.0’de 12.6 hafta, pH 5.0’te 16.7 hafta ve pH 2.5, 3.0 ve pH 4.0’te 

ise, 25.1 hafta olduğu bulunmuĢtur. Aynı çalıĢmada, siyah havuç suyu konsantresinin 

briks derecesinin artmasıyla, 4°C’de depolanması süresince antosiyanin parçalanma 

hızının azaldığı (yani t1/2 değerinin arttığı) bildirilmiĢtir. Diğer yandan; literatürde 

fermente havuç içeceği antosiyaninleri üzerine yapılan bir çalıĢma olmaması nedeniyle, 

antosiyanin stabilitesi hammaddelerinden biri siyah havuç olan ve laktik asit 

fermantasyonu ile elde edilen fermente içecek Ģalgam ile de yapılmıĢtır.  Türker vd. 

(2004) tarafından yapılan çalıĢmada ise, 4°C’de depolanan Ģalgamdan (pH 3.54–3.76) 

antosiyanin kaybına ait t1/2 değerinin 239 gün olduğu bildirilmiĢtir. 
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Depolama süresince örneklerdeki antosiyanin kaybının en fazla sırasıyla, siyah havuç 

ham suyu (%25.3), pH 4.50 (%17.3), pH 3.37 (%8.1) ve pH 3.90 (%5.1) örneklerinde 

olduğu bulunmuĢtur. Daha önce de belirtildiği gibi, pH değeri azalmasıyla, antosiyanin 

parçalanması azalmaktadır. Antosiyaninlerin parçalanmasına ve dolayısıyla ürünün 

renginin bozulmasına neden olan en önemli faktörlerden biri, ortamın pH derecesidir. 

DüĢük pH derecelerinde (pH<2) rengi kırmızı olan okzonyum iyonu ortamda baskın 

olarak bulunmaktadır. DüĢük pH dereceleri, sadece rengin kırmızılığının artmasına 

neden olmamakta; aynı zamanda renk stabilitesinin de artmasını sağlamaktadır. Türker 

vd. (2004) tarafından yapılan çalıĢmada, pH değeri 3.5 olan ve 4°C’de 90 gün 

depolanan Ģalgam antosiyaninlerinin, depolama sonrası %17.8 azaldığı bildirilmiĢtir. Bu 

çalıĢmayla kıyaslama yapıldığında, araĢtırmamızda üretilen fermente içeceklerin (pH 

4.35, 3.90 ve 3.37) antosiyaninlerinin 20 hafta depolanması süresince daha az 

parçalandığı görülmektedir. Kırca vd. (2007) tarafından yapılan çalıĢmada da, siyah 

havuç antosiyaninleri üzerine pH değerinin 2.5–4.0 arasında benzer etkiyi gösterdiği 

ortaya konulmuĢtur. 20 hafta depolama süresince pH’sı 4.35 olan fermente içecekte 

monomerik antosiyanin içeriğinin değiĢmemesinin, depolama süresince oluĢan laktik 

asitten kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. AraĢtırmamızda, depolama süresince pH’sı 

4.35 olan fermente içecekte kefir kültüründeki Lactobacillus ve Lactococcus türleri 

canlılığını en iyi Ģekilde korumuĢ ve laktik asit miktarı depolama sonrası %96.4 (5255 

mg L
–1

) artmıĢtır. Mazzaracchio vd. (2004) tarafından yapılan çalıĢmada, pH değeri 3.0 

ve 4.3 olan model sistemlerde 1 M laktik asit ve 8x10
–5

 M antosiyanin stok çözeltileri 

(cy-3-glu, dp-3-glu, mv-3-glu ve pt-3-glu) arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve her 2 pH 

değerinde de, laktik asidin 2 veya 3 hidroksil grubu içeren aglikon üzerinde önemli 

düzeyde absorbans artıĢına (%10–59) ve maksimum dalga boyunda zayıf değiĢime 

neden olduğu bildirilmiĢtir. Bu çalıĢmada, pH’sı 3.0 olan model sistemlerinde farklı 

antosiyaninlerin maksimum absorbansı %10–31 arasında artarken; pH’sı 4.3 olan model 

sistemlerinde absorbans değiĢimi %23–59 artmıĢtır. Aynı çalıĢmada, aglikon yapının 

kopigmentasyonu teĢvik ettiği; absorbans artıĢının en fazla pg-3-glu ve cy-3-glu’te 

olduğu ve bunu dp-3-glu’in takip ettiği bildirilmiĢtir. Antosiyaninler ve laktik asit 

arasındaki kopigmentasyonun, elektrostatik tip bağ ya da flavilyum katyonunu 

çevreleyen molekülden dıĢarı atılan su ile hidrojen ve hidrofobik bağlar oluĢturabilmesi 

sayesinde gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. 
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Siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler (pH 4.50, 4.35 ve 3.37) maya geliĢimi 

nedeniyle, raf ömrünü 20 haftada tamamlarken; pH’sı 3.90 olan fermente içecekte maya 

geliĢimi olmamıĢ ve depolamaya devam edilerek, 40 hafta süresince depolanmıĢtır. 40 

hafta depolama süresince monomerik antosiyaninin miktarının azaldığı görülmüĢtür 

(log y=–0.0012 x + 2.3371,   R
2
=0.9246). 40 hafta depolama süresince pH’sı 3.90 olan 

fermente içecekte antosiyanin kaybına ait parçalanma hızının (k) 0.0028 hafta
–1

, t1/2 

değerinin ise, 251 hafta olduğu bulunmuĢtur.  

 

Elde edilen veriler incelendiğinde, siyah havuç ham suyundan fermente içecek (pH 

4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) üretimi ile, siyah havuç antosiyaninlerin stabilitesinin 

artırıldığı ortaya konulmuĢtur. Antosiyaninlerin pH’sı 4.35 olan fermente içecekte en 

fazla stabilite gösterdiği; bunu, pH 3.90 ve 3.37 fermente içeceklerinin takip ettiği 

bulunmuĢtur. pH değeri 4.50 olan fermente içeceğin üretimi ile de, antosiyanin 

stabilitesi siyah havuç ham suyuna göre artırılmıĢ, ancak; antosiyanin stabilitesi diğer 

fermente içeceklere göre daha az bulunmuĢtur. Bu nedenle, daha yüksek antosiyanin 

stabilitesi için, siyah havuç ham suyundan pH 4.35 ve daha altında fermente içecek 

üretimi önerilmektedir. 

 

4.3.4 Antosiyanin dağılımındaki değiĢim 

 

pH’sı 3.90 olan fermente içeceğe ait antosiyanin dağılım kromatogramı, örnek olarak, 

Ģekil 4.32’de gösterilmiĢtir. Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerde 3 farklı 

antosiyanin piki tespit edilmiĢ ve bu antosiyanin piklerinin, sırasıyla, cyd-3-gal-xyl-glc-

sin (%12.6–13.5), cyd-3-gal-xyl-glc-fer (%74.2–75.4) ve cyd-3-gal-xyl-glc-coum 

(%11.5–13.2) olduğu tanımlanmıĢtır. 
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ġekil 4.32 pH’sı 3.90 olan fermente içeceğe ait antosiyanin dağılımını gösteren HPLC 

kromatogramı 

                  1: Cyd-3-gal-xyl-glc-sin, 2: Cyd-3-gal-xyl-glc-fer, 3: Cyd-3-gal-xyl-glc-

coum 

 

Türkyılmaz vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, pastörize edilmemiĢ siyah havuç 

ham suyunda 3 antosiyanin [cy-3-gal-xyl-glu (%9.7), cy-3-gal-xyl-glu-fer (%65.5) ve 

cy-3-gal-xyl-glu-coum (%24.8)]; depektinize edilmiĢ siyah havuç suyunda 5 

antosiyanin piki [cy-3-gal-xyl-glu (%7.0), cy-3-gal-xyl (%10.4), cy-3-gal-xyl-glu-sin 

(%15.3), cy-3-gal-xyl-glu-fer (%49.4) ve cy-3-gal-xyl-glu-coum (%17.9)] 

tanımlanmıĢtır. AraĢtırmamızda, siyah havuç suyunda en az bulunan 2 antosiyanin (cy-

3-gal-xyl-glu ve cy-3-gal-xyl) piki bulunamamıĢtır. Bunun nedeninin, araĢtırmamızda 

kullanılan siyah havuç ham suyunun antosiyanin miktarının, daha öncede “4.3.3 

Toplam monomerik antosiyanin miktarlarındaki değiĢim” bölümünde bahsedildiği 

üzere,  Türkyılmaz vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmadan daha az bulunmasından 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Türker vd. (2004) tarafından yapılan çalıĢmada da, 

Ģalgam suyunun bu 5 antosiyanin çeĢidini içerdiği bildirilmiĢtir. AraĢtırmamızda, siyah 

havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

antosiyanin dağılımındaki değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen değerler çizelge 4.24’te 

verilmiĢtir.  

 

 

(1) (3) 

(2) 
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Çizelge 4.24 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de depolanması 

süresince antosiyanin dağılımındaki değiĢimler 

 

Örnek 
Süre 

(hafta) 

Cyd-3-gal-xyl-

glc-sin* 

Cyd-3-gal-xyl-

glc-fer* 

Cyd-3-gal-xyl-

glc-coum* 

Siyah havuç 

ham suyu 

 0  51.9 ± 0.3 Ab 301.7 ± 9.0 Ac 53.1 ± 0.8 Ac 

 20  42.2 ± 0.4 Bd  153.3 ± 1.2 Bc  43.0 ± 0.3 Bd  

    (%18.7)** (%49.2) (%19.0) 

       

Fermente içecek 

(pH 4.50) 

 0  62.4 ± 0.8 Aa 366.8 ± 2.3 Aa 57.1 ± 0.6 Ab 

 20  56.6 ± 1.0 Bc          314.6 ± 9.6 Bb  54.4 ± 0.1 Bc   

    (%9.3) (%14.2) (%4.7) 

       

Fermente içecek 

(pH 4.35) 

 0  60.8 ± 3.7 Aa 339.1 ± 9.6 Ab 54.4 ± 1.0 Ac 

 20  58.1 ± 0.2 Ab  321.7 ± 5.7 Ab  55.2 ± 0.3 Ac  

    (%4.4) (%5.1) (+%1.5) 

       

Fermente içecek 

(pH 3.90) 

 0  62.4 ± 1.2 Aa 347.6 ± 6.1 Ab 53.4 ± 0.2 Bc 

 20  60.9 ± 0.0 ABa  326.4 ± 6.4 ABb  56.6 ± 0.9 Ab  

   (%2.4) (%6.1) (+%6.0) 

 32  59.1 ± 0.7 BC 318.7 ± 3.1 B 56.5 ± 0.6 A 

 40   58.0 ± 0.2 C  328.6 ± 10.3 B   56.2 ± 1.0 A  

    (%7.1) (%5.5) (+%5.2) 

       

Fermente içecek 

(pH 3.37) 

 0  62.3 ± 0.9 Aa 367.3 ± 3.8 Aa 65.6 ± 1.1 Aa 

 20  59.8 ± 0.0 Aa  362.4 ± 8.2 Aa  62.3 ± 0.4 Aa    

    (%4.0) (%1.3) (%5.0) 

*Antosiyanin miktarları, cy-3-glu cinsinden mg L
–1

 olarak hesaplanmıĢ ve aritmetik ortalama±standart 

sapma olarak verilmiĢtir. 

**Parantez içerisindeki sayılar, azalma oranını, + sayılar ise artıĢ oranını göstermektedir. 

***A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

****a–c: Aynı depolama süresinde, farklı örneklerde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 

 

Çizelge 4.24 incelendiğinde, depolama süresince pH’sı 4.35 ve pH 3.37 olan fermente 

içeceklerinin antosiyanin dağılımındaki değiĢimin istatistiki olarak önemli olmadığı 

görülmektedir (p>0.05). pH’sı 3.90 olan fermente içecekte ise, 20 hafta depolama 
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süresince sadece cyd-3-gal-xyl-glc-coum antosiyanin miktarındaki değiĢimin (+%6.0) 

önemli olduğu bulunmuĢtur. Ancak; 40 hafta boyunca herhangi bir bozulma 

görülmeyen pH’sı 3.90 olan fermente içecekte, cyd-3-gal-xyl-glc-fer ve cyd-3-gal-xyl-

glc-coum miktarındaki değiĢim 20 hafta depolamadan sonra önemli bulunurken 

(p<0.05); 32. hafta ve 40. hafta miktarları arasında istatistiki olarak fark bulunmamıĢtır 

(p>0.05). Cyd-3-gal-xyl-glc-sin miktarı ise, 20 hafta depolama sonrası azalmaya 

baĢlamıĢ ve 40 hafta depolama sonunda miktarında %7.1 azalıĢ bulunmuĢtur.  Diğer 

yandan; siyah havuç ham suyu ve pH’sı 4.50 olan fermente içecekte depolama süresince 

3 antosiyanin miktarında da önemli değiĢimler meydana gelmiĢtir. Siyah havuç ham 

suyunda en fazla parçalanma cyd-3-gal-xyl-glc-fer’de (%49) görülürken; cyd-3-gal-xyl-

glc-sin ve cyd-3-gal-xyl-glc-coum’da benzer azalma (%19) görülmüĢtür. pH’sı 4.50 

olan fermente içecekte ise, en fazla parçalanma cyd-3-gal-xyl-glc-fer’de (%14) 

görülmüĢ, bunu cyd-3-gal-xyl-glc-sin (%9) ve cyd-3-gal-xyl-glc-coum (%5) takip 

etmiĢtir.  

 

AraĢtırmamızın aksine, Türkyılmaz ve Özkan (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, 

5°C’de depolanan siyah havuç suyu konsantrelerinde (pH 4.3) en fazla stabilite gösteren 

antosiyaninin cyd-3-gal-xyl-glc-coum olduğu; bunu, cyd-3-gal-xyl-glc-fer ve cyd-3-gal-

xyl-glc-sin’in takip ettiği bildirilmiĢtir. AsillenmiĢ antosiyaninlerin stabilitesi, farklı pH 

değerlerine bağlı olarak değiĢkenlik göstermektedir. Siyah havuç antosiyaninlerinin pH 

1’de 95°C’de ısıtıldığı çalıĢmada, sinapik asit ile asillenmiĢ cyd-3-glc’ler en yüksek 

stabilite gösterirken; bunu, ferulik asit ve kumarik asitle asillenmiĢlerin takip ettiği 

bildirilmiĢtir (Sadilova vd. 2006). Sadilova vd. (2007) tarafından siyah havuç 

antosiyaninlerinin pH 3.5’de 95°C’de ısıtıldığı yapılan baĢka bir çalıĢmada ise, ferulik 

asit ile asillenmiĢ antosiyaninlerin en fazla stabilite gösterdiği; bunu, kumarik asit ve 

sinapik asit ile asillenmiĢ antosiyaninlerin takip ettiği bulunmuĢtur.  

 

Elde edilen veriler inceendiğinde, siyah havuç ham suyunun kefir kültürü ile fermente 

edilmesi sonucunda üretilen tüm fermente içeceklerin (pH 4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) 

depolama süresince antosiyanin stabilitesini artırdığı bulunmuĢtur. Ancak; daha yüksek 

antosiyanin stabilitesi elde etmek için fermente içeceğin pH değerinin 4.35 ve daha 

aĢağısına ayarlanması gerekmektedir.   
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4.3.5 Antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki değiĢim 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki (renk yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik 

renk oranı) değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen değerler çizelge 4.25’te verilmiĢtir. 

Çizelge 4.25 incelendiğinde, depolama baĢlangıcında siyah havuç ham suyu ve fermente 

içeceklerinin renk yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik renk oranı değerlerinin, 

sırasıyla, 23.2–27.2, 8.7–10.0 ve %36.9–39.3 arasında değiĢtiği görülmektedir. 

Türkyılmaz vd. (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, durultulmamıĢ ve pastörize edilmiĢ 

siyah havuç ham sularının polimerik renk oranının %19.06 olduğu bildirilmiĢtir. 

Tarafımızdan üretilen ve termosonikasyon uygulanan siyah havuç ham suyunun 

antosiyanin miktarı, daha öncede “4.3.3 Toplam monomerik antosiyanin 

miktarlarındaki değiĢim” bölümünde bahsedildiği üzere,  Türkyılmaz vd. (2012) 

tarafından yapılan çalıĢmadan daha az bulunmuĢtur. AraĢtırmamızda, polimerik renk 

oranının fazla bulunmasının nedeninin, siyah havuç antosiyaninlerinin gerek iĢleme 

gerekse termosonikasyon sırasında parçalanmasından kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. Diğer yandan; siyah havuç ham suyu ve pH’sı 4.50 ve 4.35 olan 

fermente içeceklerde baĢlangıç renk yoğunluğu değerleri benzerlik gösterirken; pH 

değerinin 3.90 ve 3.37’ye azaltılması ile, renk yoğunluğu değeri artmıĢtır. Bilindiği gibi, 

antosiyaninlerin renk stabilitesi pH azaldıkça artmaktadır.  

 

Depolama süresince siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin polimerik renk 

oranlarında artıĢ meydana gelmiĢ ve meydana gelen artıĢlar istatistiki olarak önemli 

bulunmuĢtur (p<0.05). Depolama süresince polimerik renk oranındaki artıĢın sıfırıncı 

dereceden kinetik modele uygun olarak gerçekleĢtiği tespit edilmiĢ ve polimerik renk 

oranındaki artıĢlara iliĢkin kinetik parametreler çizelge 4.26’da verilmiĢtir. Türkyılmaz 

ve Özkan (2012) tarafından yapılan çalıĢmada da, siyah havuç suyu konsantrelerinde 

5°C’de polimerik renk oranındaki artıĢın sıfırıncı derece kinetik modele uygun olarak 

gerçekleĢtiği bildirilmiĢtir. 
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Çizelge 4.25 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de 20 hafta 

depolanması süresince antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki* 

değiĢimler 

 

Örnek 
Süre 

(hafta) 
Renk yoğunluğu Polimerik renk 

Polimerik renk 

oranı (%) 

Siyah havuç 

ham suyu 

  0 23.19 ± 0.18 Ac   9.01 ± 0.02 Cc 38.84 ± 0.20 Ca 

  5 21.47 ± 0.37 Bd   9.78 ± 0.24 Bb 45.56 ± 0.33 Ba 

20 20.74 ± 0.09 Bc 11.41 ± 0.00 Aa 55.01 ± 0.23 Aa 

     

Fermente içecek 

(pH 4.50) 

  0 23.47 ± 0.39 Ac   8.68 ± 0.09 Cd 36.99 ± 0.25 Cc 

  5 22.97 ± 0.44 Ac   9.49 ± 0.13 Bb 41.30 ± 0.22 Bb 

20 23.56 ± 0.04 Ab 10.43 ± 0.02 Ac 44.28 ± 0.01 Ab 

     

Fermente içecek 

(pH 4.35) 

  0 23.47 ± 0.04 Bc   9.22 ± 0.07 Bb 39.30 ± 0.21 Ba 

  5 22.94 ± 0.31 Bc   9.44 ± 0.11 ABb 41.15 ± 0.07 Ab 

20 24.26 ± 0.28 Ab   9.67 ± 0.00 Ad 39.67 ± 0.08 Bc 

     

Fermente içecek 

(pH 3.90) 

  0 25.53 ± 0.22 Ab   9.69 ± 0.15 ABa 37.96 ± 0.28 Cb 

  5 24.15 ± 0.20 Bb   9.52 ± 0.00 ABb 39.43 ± 0.32 Bc 

20 23.57 ± 0.66 BCb   9.35 ± 0.24 Bd 39.67 ± 0.08 Bc 

32 23.77 ± 0.07 B   9.74 ± 0.00 A 40.97 ± 0.11 A 

40 22.63 ± 0.04 C   9.33 ± 0.18 AB 41.24 ± 0.86 A 

     

Fermente içecek 

(pH 3.37) 

  0 27.18 ± 0.24 Ba 10.02 ± 0.05 Ca 36.88 ± 0.17 Cc 

  5 26.92 ± 0.11 ABa 10.53 ± 0.09 Ba 39.12 ± 0.17 Bc 

20 28.03 ± 0.41 Aa 11.32 ± 0.25 Ab 40.37 ± 0.30 Ac 

*Antosiyanin parçalanma ölçütleri değerleri, ―aritmetik ortalama ± standart sapma‖ olarak verilmiĢtir. 

**A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–e: Farklı örneklerde, aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 
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Çizelge 4.26 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin depolanması süresince 

polimerik renk oranındaki değiĢimleri gösteren eĢitlikler ve kinetik 

parametreler 

 

Örnek EĢitlik R
2
 k (hafta

–1
) 

Siyah havuç ham suyu y = 0.7673 x + 40.076 0.9666 0.7673 

Fermente içecek (pH 4.50) y = 0.3262 x + 38.138 0.8583 0.3262 

Fermente içecek (pH 4.35) y =–0.0085 x + 40.111 0.0082      –0.0085 

Fermente içecek (pH 3.90) y = 0.0731 x + 38.435 0.8958 0.0731 

Fermente içecek (pH 3.37) y = 0.1535 x + 37.511 0.8160 0.1535 

 

Çizelge 4.26 incelendiğinde, siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin polimerik 

renk oranındaki artıĢ hızlarının (k), pH 3.90’a kadar azaldığı görülmektedir. Ancak; pH 

3.37’de polimerik renk oranındaki artıĢ hızı pH 3.90’dan daha fazla bulunmuĢtur. 

Depolama süresince en fazla polimerik renk oranı oluĢumu siyah havuç ham suyunda 

gerçekleĢmiĢtir. Diğer yandan; depolama süresince pH 4.35 fermente içeceğinde 

polimerik renk oranındaki değiĢim R
2 

değeri, 0.0082 olarak bulunmuĢtur. Bunun nedeni, 

pH 4.35 fermente içeceğinde toplam monomerik antosiyanin miktarının 20 hafta 

depolama sonunda depolama baĢlangıcına göre değiĢim göstermemesinden 

kaynaklanmaktadır. Türkyılmaz ve Özkan (2012) tarafından yapılan çalıĢmada, siyah 

havuç suyu konsantrelerinde 5°C’de polimerik renk oranındaki artıĢ hızı (k) 0.0207 gün
–

1
 olarak bulunmuĢtur. AraĢtırmamızda polimerik renk oranındaki artıĢ hızının daha fazla 

bulunmasının siyah havuç suyu konsantrelerindeki antosiyanin parçalanmasının 

çalıĢmamızdaki siyah havuç ham suyundan daha fazla olmasından kaynaklandığı 

düĢünülmektedir. 

 

Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere, polimerik renk oranındaki artıĢ, antosiyaninlerin 

polimerizasyonundan, kopigmentasyondan veya antosiyanin parçalanmasından 

kaynaklanmaktadır (Kopjar vd. 2011). Depolama süresince en fazla antosiyanin kaybı, 

sırasıyla, siyah havuç ham suyu (%25.3), pH 4.50 (%17.3), pH 3.37 (%8.1) ve pH 3.90 

(%5.1) örneklerinde gerçekleĢmiĢtir. AraĢtırmamızda, depolama süresince toplam 

monomerik antosiyanin miktarı ve polimerik renk oranındaki değiĢim incelendiğinde, 

siyah havuç ham suyu ve pH 4.50, 3.90 ve 3.37 fermente içeceklerinde toplam 
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monomerik antosiyanin miktarı ve polimerik renk oranı arasında güçlü bir negatif 

korelasyon  [r=(–0.9010)–(–1.0000)] saptanmıĢtır. Elde edilen bu güçlü korelasyonlar, 

polimerik renk oranındaki artıĢın bir kısmının, antosiyanin parçalanmasından 

kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan; 40 hafta boyunca herhangi bir 

bozulma görülmeyen pH 3.90 fermente içeceğinde polimerik renk oranındaki artıĢ, 

toplam monomerik antosiyanin miktarındaki parçalanma ile paralellik göstermiĢtir. 

Yani, depolamanın 32. haftasına kadar toplam monomerik antosiyanin miktarı 

azalırken; polimerik renk oranı artmıĢtır. 32. haftadan sonra ise, toplam monomerik 

antosiyanin miktarındaki ve polimerik renk oranındaki değiĢim istatistiki olarak önemli 

bulunmamıĢtır (p>0.05). 

 

4.3.6 Laktik asit miktarlarındaki değiĢim 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

laktik asit miktarlarındaki değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen değerler çizelge 4.27’de 

verilmiĢtir. Depolama baĢlangıcında siyah havuç ham suyunun 1439 mg L
–1 

laktik asit 

içerdiği bulunurken; fermente içeceklerin laktik asit miktarının 4607–5453 mg L
–1 

arasında değiĢtiği bulunmuĢtur. ÇalıĢmamıza benzer olarak, Tangüler (2010) tarafından 

yapılan çalıĢmada, farklı yöntemlerle üretilen Ģalgamların laktik asit içeriğinin 5500–

8170 mg L
–1 

arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir. 

 

20 hafta depolama sonunda tüm örneklerde laktik asit miktarının arttığı görülmektedir 

(Çizelge 4.27). Laktik asit miktarındaki en fazla artıĢ, pH’sı 4.35 olan fermente içecekte 

(%96.4) bulunurken; en az artıĢ, pH’sı 3.37 olan fermente içecekte (%26.9) 

bulunmuĢtur. Laktik asit miktarındaki artıĢın, “4.3.2 pH ve titrasyon asitliği” 

bölümünde de bahsedildiği üzere, Lactococcus geliĢimine bağlı olarak değiĢtiği 

düĢünülmektedir. Depolama süresince laktik asit miktarındaki değiĢim, titrasyon asitliği 

değiĢimi ile benzerlik göstermiĢtir. AraĢtırmamızda, laktik asit miktarının artmasıyla 

titrasyon asitliği miktarı artmıĢtır. Depolama süresince laktik asit miktarındaki artıĢ ile 

titrasyon asitliği miktarındaki artıĢ arasında kuvvetli korelasyon bulunmuĢtur 
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(r=0.8198). Örnekler ve titrasyon asitliği arasındaki iliĢki, “4.3.2 pH ve titrasyon 

asitliği” bölümünde açıklanmıĢtır.  

 

Çizelge 4.27 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin depolanması süresince 

laktik asit miktarındaki* değiĢimler 

 

Örnek 
Süre 

(hafta) 
                Laktik asit miktarı (mg L

–1
) 

Siyah havuç  

ham suyu 

  0   1439 ± 053 Bc 

20                     2387 ± 000 Ae (%65.9)** 

   

Fermente içecek 

(pH 4.50) 

  0   4607 ± 079 Bb 

20                 7500 ± 111 Ac (%62.8) 

   

Fermente içecek 

(pH 4.35) 

  0   5453 ± 127 Ba 

20               10708 ± 403 Aa (%96.4) 

   

Fermente içecek 

(pH 3.90) 

  0  5239 ± 135 Ca 

20                8328 ± 232 Ab (%59.0) 

32                                 7201 ± 014 B 

 40              7975 ± 146 A (%52.2) 

   

Fermente içecek 

(pH 3.37) 

  0   4801 ± 077 Bb  

20                  6090 ± 161 Ad (%26.9) 

*Laktik asit miktarları, ―aritmetik ortalama ± standart sapma‖ olarak verilmiĢtir. 

**Parantez içerisindeki sayılar, artıĢ oranını göstermektedir. 

***A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

****a–e: Farklı örneklerde, aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 

 

4.3.7 ġeker dağılımındaki değiĢim 

 

pH’sı 3.90 olan fermente içeceğe ait Ģeker dağılım kromatogramı, örnek olarak, Ģekil 

4.33’te gösterilmiĢtir. Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerde 3 farklı Ģeker piki 

tespit edilmiĢ ve bu Ģeker piklerinin, sırasıyla, sakaroz (%9.2–31.8), glukoz (%60.5–

81.2) ve fruktoz (%7.7–13.4) olduğu tanımlanmıĢtır. Kırca vd. (2007) tarafından 
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berraklaĢtırılmamıĢ siyah havuç ham suyunun 15.54 g L
–1

 indirgen Ģeker, 34 g L
–1

 

sakaroz ve 49.5 g L
–1

 toplam Ģeker içerdiği bildirilmiĢtir. Tangüler (2010) tarafından 

yapılan çalıĢmada ise, %45 verimle katı meyve sıkacağı kullanılarak elde edilen ve 85–

90°C’de 5 dak pastörize edilmiĢ siyah havuç suyunun 5.54 g L
–1

 glukoz, 4.25 g L
–1

 

fruktoz ve 43.65 g L
–1

 sakaroz içerdiği bulunmuĢtur. Diğer yandan; hammaddelerinden 

biri siyah havuç olan ve laktik asit fermantasyonu elde edilen Ģalgamın Ģeker içeriğinin 

belirlendiği birkaç çalıĢma bulunmaktadır (Tangüler 2010, Ekinci vd. 2016). Tangüler 

(2010) tarafından yapılan çalıĢmada, farklı yöntemlerle üretilen Ģalgam sularının 48.2–

191.3 mg L
–1

 glukoz, 27.0–148.3 mg L
–1

 fruktoz, 40.2–206.1 mg L
–1

 sakaroz ve 134.3–

193.9 mg L
–1

 arabinoz içerdiği bulunmuĢtur. Farklı yöntemlerle Ģalgam üretimi 

sonucunda en fazla Ģeker içeriğinin glukoz ve sakaroz arasında değiĢtiği bildirilmiĢtir. 

Ekinci vd. (2016) tarafından yapılan çalıĢmada ise, Ģalgam suyunun 0.104 g L
–1

 fruktoz, 

0.075 g L
–1

 sakaroz ve 0.041 g L
–1

 glukoz içerdiği bildirilmiĢtir. Yapılan çalıĢmalarda 

da görüldüğü üzere, siyah havuç sularının Ģeker dağılımı değiĢkenlik gösterse de, baĢat 

Ģekerin sakaroz olduğu görülmektedir. 
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ġekil 4.33 pH’sı 3.90 olan fermente içeceğe ait Ģeker dağılımını gösteren HPLC 

kromatogramı 

 1: Sakaroz, 2: Glukoz, 3: Fruktoz 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

Ģeker içeriğindeki değiĢimler belirlenmiĢ ve elde edilen değerler Ģekil 4.34–4.36’da 

(1) 

(3) 

(2) 
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verilmiĢtir. 20 hafta depolama süresince örneklerin sakaroz içeriğinde önemli bir 

değiĢim görülmemiĢtir (p>0.05). Bilindiği gibi, sakaroz indirgen bir Ģeker olmayıp, 

normal koĢullarda reaktif bir Ģeker değildir. Parçalanması ise, invertaz enzimi aktivitesi 

(Sturm 1999), yüksek asidik ortamda yüksek sıcaklığa maruz bırakılması (Moreau vd. 

2000) veya Lewis asidi varlığında dehidratasyona uğraması (Huang ve Fu 2013) sonucu 

olmak üzere 3 farklı Ģekilde gerçekleĢmektedir. Depolama boyunca sakaroz içeriğinin 

değiĢmemesi sakarozun parçalanmadığını ortaya koymaktadır. Örneklerin sakaroz 

içeriği 5.5–26.9 g L
–1

 arasında değiĢkenlik göstermiĢtir. Diğer yandan; depolama 

süresince örneklerin (pH’sı 4.50 olan fermente içecek hariç) glukoz miktarında azalma 

görülürken; pH’sı 4.35, 3.90 ve 3.37 olan fermente içeceklerde fruktoz miktarında artıĢ 

görülmüĢtür. 40 hafta depolama süresince herhangi bir bozulma gerçekleĢmeyen pH’sı 

3.90 olan fermente içecekte ise, sakaroz, glukoz ve fruktoz içeriği, 32. haftada, sırasıyla, 

8.86, 27.22 ve 13.12 g L
–1

 olarak bulunurken; 40. haftada 8.78, 25.44 ve 14.42 g L
–1

 

olarak bulunmuĢtur. pH’sı 3.90 olan fermente içecekte depolamanın 20. ve 40. haftaları 

arasında sakaroz ve glukoz miktarı azalırken; fruktoz miktarı artmıĢtır. 

 

 
 

ġekil 4.34 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de 20 hafta depolama 

süresince sakaroz içeriğindeki değiĢimler 
*A–B: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 

**a–d: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar  

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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ġekil 4.35 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de 20 hafta depolama 

süresince glukoz içeriğindeki değiĢimler 
*A–B: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 

**a–d: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar  

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
 

 
 

ġekil 4.36 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de 20 hafta depolama 

süresince fruktoz içeriğindeki değiĢimler 
*A–B: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 

**a–d: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
 

Laktik asit bakterileri, glukoz fermantasyonu sonucunda oluĢturdukları ürünlere göre 

homofermentatif ve heterofermentatif laktik asit bakterileri olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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Homofermentatif laktik asit bakterileri, Embden-Meyerhof-Parnas yolu ile 1 mol 

glukozdan 2 mol laktik asit oluĢturmaktadır. Heterofermentatif laktik asit bakterileri 

(Leuconostoc, bazı Lactobacillus’lar) ise, 1 mol glukozden 1 mol laktik asit ve 1 mol 

etanol oluĢturmaktadır. Homofermentatif laktik asit bakterilerinin glukozu kullanması 

sonucu, sırasıyla, glukoz-6-fosfat, fruktoz-6-fosfat, fruktoz-1,6-difosfat ürünleri 

oluĢmakta, daha sonra ise, fruktoz-1,6-difosfat gliseraldehit-3-fosfat ve 

dihidroksiaseton-fosfata parçalanmakta ve bu ürünlerden pirüvik asit ve daha sonra 

laktik asit oluĢmaktadır (Caplice ve Fitzgerald 1999, Rattanachaikunsopon ve 

Phumkhachorn 2010). pH’sı 4.35, 3.90 ve 3.37 olan fermente içeceklerdeki glukoz 

içeriğindeki azalıĢ ve fruktoz içeriğindeki artıĢın, homofermantatif laktik asit 

bakterilerinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. Homofermentatif laktik asit bakterileri, 

glukozu Embden-Meyerhof-Parnas yolunu kullanarak glukozu parçalamıĢ ve ara ürün 

olan fruktoz-6-fosfattan fosfatın ayrılması sonucu fruktoz miktarının artmasına neden 

olduğu düĢünülmektedir. AraĢtırmamızda, 20 hafta depolama sonunda siyah havuç ham 

suyu ve fermente içeceklerde bir pik daha tespit edilmiĢtir. Bu pikin geliĢ süresi, glukoz 

pikinden sonra (13.8 dak.) olup; hangi Ģeker olduğu tanımlanamamıĢtır. Bu nedenle, 

miktarı hesaplanamamıĢ ve pike ait alanlar, çizelge 4.28’de verilmiĢtir. pH’sı 3.90 olan 

fermente içeceğin depolanmasının 32. (24 039 nRIU) ve 40. (30 154 nRIU) haftasında 

ise, bu tanımlanamayan pik alanı artmıĢtır. 

 

Çizelge 4.28 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 20 hafta depolama 

sonundaki tanımlanamayan Ģeker pikine ait alanlar 

 

Örnek Tanımlanamayan Ģeker pikinin alanı* (nRIU) 

Siyah havuç ham suyu 33 403 ± 1 526 A 

Fermente içecek (pH 4.50) 16 278 ± 2 087 C 

Fermente içecek (pH 4.35) 30 812 ± 1 223 A 

Fermente içecek (pH 3.90)                               21 613 ± 709 B 

Fermente içecek (pH 3.37) 17 810 ± 1 425 C 

*Tanımlanamayan Ģeker piki alanı, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A–C: DeğiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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4.3.8 Antioksidan aktivitedeki değiĢim 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içecekler, 4°C’de 20 hafta depolanmıĢ ve depolama 

süresince antioksidan aktivite düzeyindeki değiĢimler belirlenmiĢtir (ġekil 4.37). Siyah 

havuç ham suyu ve fermente içeceklerin depolama baĢlangıcındaki antioksidan aktivite 

düzeyleri, 19.5–20.9 mM troloks mL
–1

 arasında değiĢmekte olup; antioksidan aktivite 

düzeyleri arasındaki fark istatistiki olarak önemli bulunmamıĢtır (p>0.05). Özkan vd. 

(2009) tarafından yapılan çalıĢmada, preslenerek elde edilmiĢ ve durultulmamıĢ siyah 

havuç suyunun antioksidan aktivitesinin 18.1 mM troloks mL
–1

 olduğu bildirilmiĢ ve 

bulunan bu sonuç çalıĢmamızda bulduğumuz sonuca benzer bir sonuçtur. Buna karĢın, 

Ekinci vd. (2016) tarafından yapılan çalıĢmada ise, siyah havuç suyunun antioksidan 

aktivitesi ABTS yöntemiyle belirlenmiĢ ve siyah havuç suyunun antioksidan 

aktivitesinin 10.7 µmol troloks mL
–1

 olduğu bildirilmiĢtir.  

 

 
 

ġekil 4.37 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4
o
C’de 20 hafta depolama 

süresince antioksidan aktivite düzeylerindeki değiĢimler 
*A–B: Aynı örnekteki, depolama süresince değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki 

fark önemlidir (p<0.05). 

**a–b: Farklı örneklerdeki aynı depolama süresinde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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AraĢtırmamızda, 20 hafta depolama sonunda pH’sı 4.35 olan fermente içeceğin 

antioksidan aktivite düzeyinde önemli bir değiĢim bulunmazken (p>0.05); siyah havuç 

ham suyu ve diğer fermente içeceklerin (pH 4.50, 3.90 ve 3.37) antioksidan aktivite 

düzeyinde %9.4–35.8 artıĢ olduğu görülmüĢtür. En fazla artıĢ pH’sı 3.37 olan fermente 

içecekte görülürken; en az artıĢ siyah havuç ham suyunda görülmüĢtür. pH’sı 4.50 ve 

3.90 olan fermente içeceklerin antioksidan düzeyinde ise, benzer artıĢ (%17.2 ve 15.9) 

görülmüĢtür. Özkan vd. (2009) tarafından yapılan çalıĢmada, 5°C’de 8 ay depolanan 

siyah havuç suyu konsantrelerinin antioksidan aktivite düzeyinin %3.8 azaldığı 

bildirilmiĢtir. Aynı çalıĢmada, toplam fenolik madde ile antioksidan aktivite arasındaki 

iliĢki incelenmiĢ ve fenolik madde miktarındaki çok az azalıĢın bile antioksidan 

aktivitenin de azalmasına neden olduğu bildirilmiĢtir. 

 

4.3.9 Mikrobiyel değiĢim 

 

Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin 4°C’de 20 hafta depolanması süresince 

aerobik mikroorganizma, Lactobacillus, Lactococcus ve maya sayıları belirlenmiĢ ve 

elde edilen değerler, Ģekil 4.38–4.42’de verilmiĢtir. Diğer yandan, fermente içeceklerin 

hijyenik koĢullarda üretildiğini göstermek amacıyla, tüm örneklerde Enterobacteriaceae 

analizi yapılmıĢ ve hiçbir örnekte Enterobacteriaceae (<10 KOB g
–1

) tespit 

edilmemiĢtir. Siyah havuç ham suyunda depolama süresince aerobik mikroorganizma 

ve Lactococcus geliĢimi gerçekleĢmiĢtir. Diğer yandan; depolama süresince 

Lactobacillus, maya ve küf geliĢimi olmamıĢtır. Siyah havuç ham suyu depolama 

baĢlangıcında 1.1 log KOB g
–1 

seviyesinde Lactococcus içerirken; 1. haftadan sonra 

önemli düzeyde artıĢ göstermiĢ ve 5. haftaya kadar 6.1 log KOB g
–1 

düzeyine ulaĢmıĢtır. 

5. haftadan sonra, Lactococcus sayısında azalma görülmüĢ; 12. haftadan sonra ise, 

keskin bir azalıĢ ile Lactococcus sayısı 1.4 log KOB g
–1 

düzeyine ulaĢmıĢtır. Aerobik 

mikroorganizma sayısı da, Lactococcus sayısına bağlı olarak benzer değiĢimi 

göstermiĢtir. 
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ġekil 4.38 Depolama süresince siyah havuç ham suyunda mikrobiyel değiĢim 

 

 
 

ġekil 4.39 Depolama süresince pH’sı 4.50 olan fermente içecekteki mikrobiyel değiĢim 
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ġekil 4.40 Depolama süresince pH’sı 4.35 olan fermente içecekteki mikrobiyel değiĢim 

 

 
 

ġekil 4.41 Depolama süresince pH’sı 3.90 olan fermente içecekteki mikrobiyel değiĢim 
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ġekil 4.42 Depolama süresince pH’sı 3.37 olan fermente içeceğin mikrobiyel değiĢimi 

 

Fermente içeceklerdeki (pH 4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) depolama baĢlangıcındaki 

Lactobacillus sayıları, sırasıyla, 8.5, 7.6, 6.5 ve 4.9 log KOB g
–1

 olarak bulunurken; 

Lactococcus sayıları, sırasıyla, 8.6, 8.2, 6.0 ve 2.1 log KOB g
–1 

olarak bulunmuĢtur. 

Fermente içeceklerin pH değerinin azalmasıyla; Lactobacillus ve Lactococcus 

sayılarında (pH 3.37 örneği hariç) benzer azalıĢlar meydana gelmiĢtir. pH 3.37 

örneğinde ise; ürün asitliğine kefir kültüründeki Lactococcus türleri, Lactobacillus 

türlerinden daha az dayanıklılık göstererek, depolama baĢlangıcında canlılığını 

yitirmiĢtir. Fermente içeceğin pH’sının 3.37’ye ayarlanması ile, Lactococcus sayısında 

önemli düzeyde azalıĢ (6.5 log KOB g
–1

) gerçekleĢmiĢtir. Bunun nedeninin, fermente 

içeceğin düĢük pH’sı ve yüksek asitliği ile mikroorganizmanın strese girmesi ve 

depolama sıcaklığının da düĢük olması nedeniyle, canlılığını devam ettirememesinden 

kaynaklandığı düĢünülmektedir. Mousavi vd. (2011) tarafından yapılan çalıĢmada da, 

probiyotik laktik asit bakterileri ile fermente edilen nar suyunun 4°C’de depolanması 

süresince, fermente nar içeceğinin düĢük pH değeri ve yüksek asitliği nedeniyle, 

L.paracasei ve L.acidophilus’un 2 haftada; L.plantarum ve L.delbruekii’nin 3 haftada 

canlılığını yitirdiği ortaya konulmuĢtur.  Depolama süresince pH’sı 4.50 ve 3.37 olan 

örneklerin Lactobacillus sayısında benzer azalma (2.7–2.9 log KOB g
–1

) gözlenirken; 



148 
 

pH’sı 3.90 olan örnekte önemli bir değiĢim (<0.5 log KOB g
–1

) gözlenmemiĢtir. pH’sı 

4.35 olan örnekte ise, önce 3. haftaya kadar 1 log’luk azalma, sonrasında 0.5 log’luk 

artıĢ meydana gelmiĢ; depolama sonunda 0.4 log’luk bir azalıĢ görülmüĢtür. 

Lactococcus sayısında depolama süresince en fazla azalıĢ, sırasıyla pH 4.50 (5.9 log 

KOB g
–1

), pH 3.90 (4.1 log KOB g
–1

) ve pH 4.35 (3.0 log KOB g
–1

) örneklerinde 

gerçekleĢmiĢtir. pH 3.37 örneğinde ise, kefir kültüründeki asitliğe dayanıklı 

Lactococcus türlerinin 20 hafta depolama süresince maksimum-minimum sayıları 

arasında, düĢük düzeyde bir azalıĢ (0.5 log KOB g
–1

)  görülmüĢtür. Elde edilen veriler 

incelendiğinde, kefir kültüründeki Lactobacillus türlerinin pH 3.90 örneğinde; 

Lactococcus türlerinin ise, pH 4.35 örneğinde canlılığını en iyi koruduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 

Fermente içeceklerdeki aerobik mikroorganizma sayısındaki değiĢim, örneklerdeki 

Lactobacillus ve Lactococcus içeriği ile benzerlik göstermiĢtir. Depolama süresince 

fermente içeceklerdeki (pH 4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) aerobik mikroorganizma sayıları, 

sırasıyla, 2.5, 1.3, 1.3 ve 1.6 log KOB g
–1

 azalmıĢtır. pH’sı 4.35 ve 3.90 olan örneklerin 

aerobik mikroorganizma sayılarında, 8. haftadan sonra önemli değiĢim (<0.5 log KOB  

g
–1

)  görülmemiĢtir. Diğer yandan; pH’sı 4.50 olan örnekte, depolama boyunca düzenli 

azalıĢ görülürken; pH’sı 3.37 olan örnekte, 8. haftadan sonra keskin azalıĢ görülmüĢtür. 

Depolama süresince örneklerdeki mikroorganizma azalıĢlarının ortam koĢullarından 

(oksijen varlığı, depolama sıcaklığı vb.) kaynaklandığı düĢünülmektedir. Shah (2000) 

tarafından yapılan çalıĢmada, probiyotik bakterilerin canlılığının üründeki oksijen 

varlığına, ambalajın oksijen geçirgenliğine, fermantasyon süresine ve depolama 

sıcaklığına bağlı olduğu bildirilmiĢtir. Üretim ve soğuk depolama süresince oluĢan 

laktik asit gibi geliĢimi önleyici bileĢenler de, probiyotik bakterilerin canlılığını 

etkilemektedir. Probiyotik mikroorganizmaların canlılığının azalmasında etkili diğer 

faktörlerin ise, ortam pH değerinin azalması ve mikroorganizma geliĢimi ve 

fermantasyon sonrası organik asit birikimi olduğu bildirilmiĢtir (Hood ve Zottola 1988, 

Shah ve Jelen 1990).  

 

AraĢtırmamızda, siyah havuç ham suyu ve pH’sı 4.50 olan fermente içecekte depolama 

süresince küf geliĢimi gözlenmemiĢtir. Diğer yandan; pH’sı 4.35, 3.90 ve 3.37 olan 
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fermente içeceklerdeki depolama baĢlangıcındaki küf sayıları, sırasıyla, 1.8, 2.8 ve 3.0 

log KOB g
–1 

olarak bulunmuĢtur. pH’sı 4.35 ve 3.90 olan örneklerde, 1. haftadan 

itibaren küf geliĢimi gözlenmezken; pH’sı 3.37 olan örnekte, 1. haftada 2.4, 2. haftada 

1.0 log KOB g
–1

 küf geliĢimi görülmüĢ ve 3. haftadan itibaren küf geliĢimi tespit 

edilememiĢtir (<10 KOB g
–1

). 

 

Fermente içeceklerdeki (pH 4.50, 4.35, 3.90 ve 3.37) depolama baĢlangıcındaki maya 

sayıları, sırasıyla, 3.1, 5.0, 4.5 ve 5.0 log KOB g
–1

 olarak bulunmuĢtur. pH’sı 4.50 olan 

örnekte, baĢlangıç maya sayısı (3.1 log KOB g
–1

) diğer örneklere göre daha az (1.4–1.9 

log) bulunmuĢtur. Bunun nedeninin, fermantasyon süresinin 17 saat olmasından ve buna 

bağlı olarak maya geliĢiminin tamamlanmamasından kaynaklanabileceği 

düĢünülmektedir. Wszolek vd. (2006), Lactococcus’ların laktoz kullanım kapasiteleri 

yüksek olduğunu ve Lactococcus’ların sütte mayalardan daha hızlı geliĢtiğini ortaya 

koymuĢtur. Buna göre, Lactococcus’lar laktozu hidrolize etmekte ve laktik asit üreterek 

maya geliĢimi için uygun ortamı oluĢturmaktadırlar.  

 

Depolama süresince pH’sı 4.35 ve 3.37 olan örneklerin maya sayılarında, 2. haftadan 

sonra artıĢ (1.3 log KOB g
–1

); 3. haftadan sonra azalma görülmüĢtür. 12. haftadan sonra 

keskin bir azalıĢ (1.6–1.8 log KOB g
–1

) ile depolama sonunda maya sayıları, sırasıyla, 

3.5 ve 3.7 log KOB g
–1 

düzeyine ulaĢmıĢtır. pH’sı 4.35 olan örneğin maya sayısında ise, 

2. haftadan 5. haftaya kadar artıĢ (2.8 log KOB g
–1

) görülürken; 5. haftadan 12. haftaya 

kadar önemli bir değiĢim (<0.5 log KOB g
–1

) görülmemiĢtir. 12. haftadan sonra keskin 

bir azalıĢ (1.2 log) ile depolama sonunda maya sayısı 4.7 log KOB g
–1

 düzeyine 

ulaĢmıĢtır. Diğer yandan; pH’sı 3.90 olan örneğin maya sayısında, 3. haftaya kadar artıĢ 

(2.0 log KOB g
–1

) görülürken; 3. haftadan 20. haftaya kadar azalarak (1.1 log KOB g
–1

) 

maya sayısı, 5.4 log KOB g
–1 

düzeyine ulaĢmıĢtır. 20 hafta depolama sonunda pH’sı 

4.50, 4.35 ve 3.37 olan örneklerin %50–60’ında beyaz yapı ve maya kokusu oluĢmuĢtur. 

Bu beyaz yapı incelenmiĢ ve maya geliĢiminden kaynaklandığı tespit edilmiĢtir. Bu 

mayaların tanımlanması, MALDI-TOF MS’te yaptırılmıĢ ve maya bozulmasına neden 

olan Debaryomyces hansenii (Candida fumata) olduğu saptanmıĢtır. Bu nedenle, bu 3 

fermente içeceğin (pH 4.50, 3.90 ve 3.37) depolaması 20. haftada sonlandırılmıĢtır.  
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pH’sı 3.90 olan fermente içecekte ise, bu beyaz yapı oluĢmamıĢ ve ürün 40 hafta 

boyunca depolanmıĢtır. Bu fermente içeceğin (pH 3.90) bozulmamasının nedeninin, 

üründeki laktik asit bakterileri ve maya dengesinden kaynaklandığı düĢünülmektedir. 

Bilindiği gibi, kefir kültüründeki bakteriler ve mayalar arasında etkileĢim olup; ürün 

kalitesini etkileyebilmektedir. Buna karĢın, her bir mikroorganizmanın aktivitesi ve 

simbiyotik dengedeki katkılarının belirlendiği çalıĢmalar literatürde bulunmamaktadır 

(Lopitz-Otsoa vd. 2006). AraĢtırmamızda, laktik asit bakterilerinin azalması ile laktik 

asit bakterileri ve mayalar arasındaki simbiyotik dengenin bozulduğu ve Debaryomyces 

hansenii (Candida fumata)’nin ortama hakim olarak ürünün bozulmasına neden olduğu 

düĢünülmektedir.  

 

Mayalar ve laktik asit bakterileri arasındaki iliĢki, geliĢimi artırma veya birinin veya her 

ikisinin de geliĢimi engelleme Ģeklinde gerçekleĢebilir. Bu mikroorganizmalar, 

geliĢmek için gerekli besin için yarıĢabilirler veya ürettikleri metabolitler ile 

birbirlerinin geliĢimini artırma veya birbirlerini engelleme Ģeklinde etki gösterebilir 

(Lopitz-Otsoa vd. 2006). AraĢtırmamızda laktik asit bakterileri ve mayalar arasındaki 

iliĢki, inhibe etme Ģeklinde gerçekleĢmiĢ, depolama süresince laktik asit bakterileri 

azalırken, maya sayısı artmıĢtır. 

 

AraĢtırmamızda, pH’sı 3.90 olan örnekte, 32. ve 40. hafta mikrobiyel yükler de 

belirlenmiĢtir. 32 hafta depolanan örneklerin toplam mikroorganizma, Lactobacillus, 

Lactococcus ve maya sayıları, sırasıyla, 6.55, 6.41, 2.09 ve 3.54 log KOB g
–1

 olarak 

bulunmuĢtur. 40 hafta depolanan örneklerin ise, toplam mikroorganizma, Lactobacillus 

ve Lactococcus sayılarının, sırasıyla, 6.61, 6.49 ve 1.62 log KOB g
–1

 olduğu ve 40 hafta 

depolama sonunda örneklerde maya geliĢiminin (<10 KOB g
–1

) olmadığı bulunmuĢtur. 

Maya sayısının, depolamanın 32. ve 40. haftası arasında azalarak, 40 hafta depolama 

sonunda tespit edilememesi nedeniyle, pH’sı 3.90 olan fermente içeceğin 32 hafta 

depolama süresince mikrobiyel stabilitesini koruduğu ortaya konulmuĢtur. 

 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, fermente içeceğin pH’sının azalması ile kefir 

kültüründe bulunan Lactobacillus ve Lactococcus türlerinin sayısının azaldığı 
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görülmüĢtür. Kefir kültüründeki Lactobacillus’ların fermente içeceğin asitliğine 

Lactococcus’lardan daha dayanıklı olduğu gözlenmiĢtir. Özellikle, fermente içeceğin 

pH’sının 3.37’ye ayarlanması ile Lactococcus sayısında önemli düzeyde azalıĢ (6.5 log) 

görülmüĢtür. Diğer yandan; depolama süresince, Lactococcus ve Lactobacillus’ların 

geliĢiminin en iyi pH’sı 4.35 olan fermente içecekte gerçekleĢtiği bulunmuĢtur. Maya 

sayısı ise, depolama baĢlangıcında pH’sı 4.50 olan fermente içecekte diğer fermente 

içeceklere göre daha düĢükken; depolama süresince benzer geliĢimi göstererek artmıĢ ve 

12 hafta depolama sonunda benzer sayılara ulaĢmıĢtır.  
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

AraĢtırmada elde edilen baĢlıca sonuçlar, aĢağıda maddeler halinde sunulmuĢtur. 

 

1) Panelistler tarafından en çok beğenilen örnekler; %10 ve 25 oranında çilek ve nar 

suyu içeren kefirler olmuĢtur. %10 meyve ve sebze suyu içeren kefirler, tüm 

örneklerde panelistler tarafından en çok beğenilen konsantrasyon olmuĢtur. 

 

2) En yüksek antosiyanin stabilitesinin, sırasıyla, karadut, nar, çilek ve siyah havuç 

suyu ilaveli kefirlerde olduğu bulunmuĢtur. 

 

3) Gerek kefirin tadını iyileĢtirerek kefirin tüketimini kolaylaĢtırması, gerekse de 

yüksek antioksidan aktiviteye sahip olması nedeniyle, %25 çilek ve karadut suyu 

ilavesi önerilmektedir. 

 

4) %25 konsantrasyonunda nar suyu ilavesinin kefirin raf ömrünü azaltması (5 hafta)  

ve %10 nar suyu ilaveli kefirlerin mikrobiyel olarak daha stabil olması (8–11 hafta)  

nedeniyle, kefire %10 nar suyu ilavesi önerilmektedir. 

 

5) Fermantasyonun farklı sürelerinde (0., 6., 12. ve 18. h) nar suyu ilavesi ile kefir 

üretiminde pıhtı oluĢmuĢtur. Bu nedenle, nar suyu ilavesinin fermantasyondan 

sonra (24. h) ilave edilmesi önerilmektedir. 

 

6) Fermantasyonun 0. ve 6. saatte %10 çilek suyu ilave edilen örneklerde, sırasıyla, 8. 

ve 4. haftaya kadar Amaks değerlerinde artıĢ görülmüĢtür. Bu artıĢ, bu örneklerde 

kopigment oluĢumu olduğunu göstermiĢtir. Daha yüksek antosiyanin stabilitesi 

için, %10 çilek suyunun fermantasyonun 0. ve 6. saatte ilave edilmesi 

önerilmektedir. 

 

7) Kefir kültürü ile fermantasyonla hem siyah havuç suyunun pH’sı düĢürülerek tadı 

iyileĢtirilmiĢ, hem de probiyotik mikroorganizmalarca ve antosiyanince zengin yeni 

fermente içecekler elde edilmiĢtir. 
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8) 20 hafta depolama süresince, pH’sı 4.35 olan fermente içecekte antosiyanin 

parçalanması saptanmamıĢ ve bu içecekte probiyotik mikroorganizmalar canlılığını 

daha iyi korumuĢtur. Bu nedenle, daha yüksek mikrobiyel ve antosiyanin stabilitesi 

için, pH’sı 4.35 olan fermente içecek üretimi önerilmektedir. 

 

9) Daha uzun raf ömrü (32 hafta) için ise, pH’sı 3.90 olan fermente içecek üretimi 

önerilmektedir. 
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EK 1 Meyve ve sebze suyu içeren kefirlerin duyusal değerlendirmesinde kullanılan 

puanlama formu 

  

EK 2 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin duyusal değerlendirmesinde 

kullanılan puanlama formu 

  

EK 3 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince duyusal özelliklerindeki değiĢimler  

  

EK 4 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince monomerik antosiyanin miktarındaki 

değiĢimler 

  

EK 5 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu içeren 

meyve ve sebze sularının depolanması süresince monomerik antosiyanin 

miktarındaki değiĢimler 

  

EK 6 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki 

değiĢimler 

  

EK 7 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu içeren 

meyve ve sebze sularının depolanması süresince antosiyanin parçalanma 

ölçütlerindeki değiĢimler 

  

EK 8 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerindeki değiĢime 

iliĢkin varyans analizi çizelgeleri 

  

EK 9 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolanması süresince λmaks ve Amaks değerlerindeki değiĢimler 

  

EK 10 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolama süresince toplam monomerik antosiyanin miktarındaki 

değiĢimler 

  

EK 11 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerindeki değiĢime iliĢkin varyans 

analizi çizelgeleri 

  

EK 12 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin duyusal, kimyasal ve 

mikrobiyolojik özelliklerindeki değiĢime iliĢkin varyans analizi çizelgeleri 
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EK 1 Meyve ve sebze suyu içeren kefirlerin duyusal değerlendirmesinde kullanılan 

puanlama formu 

 

PUANLAMA TESTĠ 

Panelistin adı soyadı: Tarih: 

 

Farklı oranlarda farklı meyve suları eklenmiĢ kefir örneklerini, meyve suyu 

eklenmemiĢ kefire (kontrol) göre aĢağıdaki kalite kriterleri açısından 

değerlendiriniz. 

 

Açıklamalar: 

1) Koku analizi: Önce kontrol örneğini değerlendiriniz.  Değerlendirmeler 

arasında, destile suyu kokladıktan sonra, meyve ve sebze suyu içeren kefir 

örneklerinin koku analizini yapınız.  

2) Kıvam analizi: Önce kontrol örneğini değerlendiriniz.  Meyve ve sebze suyu 

içeren kefir örneklerinin kıvamlarını ağzınıza alarak değerlendiriniz. Tadımlar 

arasında, ağzınızı destile su ile çalkalayınız.  Gerekli görmeniz durumunda, 

galeta yiyerek ağzınızdaki yağ tadını da giderebilirsiniz. 

3) Tat analizi: Önce kontrol örneğini değerlendiriniz.  Tadım arasında, ağzınızı 

destile su ile çalkalayıp, galeta yiyerek ağzınızdaki yağ tadını gideriniz. 

4) Renk analizi: Cam kavanozlardaki kontrol örneğinin rengini değerlendirdikten 

sonra, meyve ve sebze suyu içeren kefir örneklerinin renklerini kontrol örneğinin 

rengi ile kıyaslayınız. 

Kalite kriterleri 
Örnek kodları 

  

Koku   

Tat   

Kıvam   

Renk   

 

Puan değerleri ile 

ilgili açıklamalar 
1: Çok kötü 2: Kötü 3: Orta 4: Ġyi 5: Çok iyi 
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EK 2 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin duyusal değerlendirmesinde 

kullanılan puanlama formu 

 

PUANLAMA TESTĠ 

Panelistin adı soyadı: Tarih: 

Siyah havuç ham suyu ve 4 farklı pH değerine sahip fermente içecek örneklerini, 

aĢağıdaki kalite kriterleri açısından 1’den 5’e kadar puanlayarak değerlendiriniz. 

 

Açıklamalar: 

1) Renk analizi: Petrilerdeki örneklerin renklerini değerlendiriniz. 

2) Koku analizi: Koku analizini, ĢiĢedeki örneklerde gerçekleĢtiriniz. 

Değerlendirmeler arasında, destile suyu kokladıktan sonra, her bir örneğin koku 

analizini yapınız.  

3) Tat analizi: Tat analizini, ĢiĢedeki örneklerde gerçekleĢtiriniz. Tadım arasında, 

ağzınızı destile su ile çalkalayıp, ağzınızdaki tadı gideriniz. Her bir örneğin tadım 

analizini yapınız.  

Kalite kriterleri 
Örnek kodları 

     

Renk      

Koku      

Tat      

 

Puanlar  1: Çok kötü 2: Kötü 3: Orta 4: Ġyi 5: Çok iyi 
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EK 3 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince duyusal özelliklerindeki değiĢimler  

 

Kefir örnekleri 
Süre 

(hafta) 
Renk Koku Tat Kıvam Genel beğeni* 

%10 çilek sulu   0 4.4±1.0 A 4.0±0.9 A       3.8±0.8 ABC 4.2±0.6 A   16.4±2.0 AB 

   2 4.3±0.7 A 4.3±0.5 A    4.2±0.8 AB    4.1±0.9 AB 16.9±2.2 A 

   4 4.5±1.0 A 4.1±0.9 A    4.0±1.2 AB    4.1±0.9 AB   16.7±3.2 AB 

   6 4.7±0.5 A 4.5±1.0 A 4.4±0.7 A    4.0±1.2 AB 17.6±3.0 A 

   8 4.4±0.8 A 4.4±0.6 A    3.5±0.9 BC    3.8±0.5 AB   16.0±1.9 AB 

 12 4.3±0.7 A 3.8±0.6 A 3.0±0.9 C 3.3±0.7 B 14.4±2.2 B 

       

%25 çilek sulu   0 4.5±0.7 A 4.1±1.0 A 3.9±0.7 A 3.9±0.9 A 16.4±2.0 A 

   2 4.6±0.7 A 4.3±0.8 A 4.2±1.0 A    3.7±1.1 AB 16.7±3.1 A 

   4 4.5±1.1 A 4.3±0.8 A 3.5±1.1 A    3.4±1.2 AB 15.7±3.8 A 

   6 4.4±0.8 A 4.5±0.7 A 4.0±0.9 A    3.2±1.3 AB 16.1±3.1 A 

   8 4.5±0.8 A 4.1±0.9 A 3.6±1.2 A 2.9±0.4 B 15.0±2.7 A 

 12 3.9±1.0 A 4.2±0.8 A 3.4±0.7 A    3.2±0.5 AB 14.6±2.3 A 

       

%10 karadut sulu   0 4.2±0.6 A   4.1±0.6 AB 4.1±0.6 A 4.2±1.0 A 16.5±1.4 A 

   2 4.2±0.8 A   4.1±0.9 AB 4.0±0.9 A 4.1±1.0 A   16.4±2.9 AB 

   4    4.0±0.7 AB 4.3±0.5 A 4.0±1.1 A    4.0±0.9 AB   16.3±2.7 AB 

   6    4.1±0.6 AB   4.1±0.9 AB 4.2±0.8 A    3.8±1.0 AB   16.2±2.1 AB  

   8 3.5±0.7 B   4.0±0.9 AB 3.5±0.5 B    3.2±0.8 AB   14.2±2.3 BC 

 12    3.7±0.6 AB 3.5±0.9 B 3.3±0.6 B 3.2±0.9 B 13.5±2.2 C 

       

%25 karadut sulu   0 3.3±0.8 A   3.9±0.8 AB 3.9±0.5 A 3.8±0.9 A 14.9±1.7 A 

   2 3.5±1.1 A   3.9±0.9 AB    3.5±1.0 AB    3.1±1.2 AB   14.0±3.2 AB 

   4 3.3±0.9 A   4.1±1.0 AB    3.3±1.1 AB    3.1±1.2 AB   13.8±3.0 AB 

   6 3.3±0.8 A 4.3±0.7 A    3.4±1.3 AB    3.4±0.8 AB 14.4±2.9 A 

   8 3.5±0.8 A   3.9±0.6 AB 2.7±1.2 B 2.6±0.7 B   12.7±2.2 AB 

 12 3.1±1.0 A 3.4±1.0 B 2.7±0.8 B 2.5±0.8 B 11.6±2.1 B 

* Genel beğeni puanı; renk, koku, tat ve kıvam parametrelerinin toplanması ile elde edilmiĢtir. 

**A–C: Her bir örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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EK 3 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince duyusal özelliklerindeki değiĢimler (devam) 

 

Kefir örnekleri 
Süre 

(hafta) 
Renk Koku Tat Kıvam Genel beğeni* 

%10 nar sulu   0 4.5±0.8 A 4.0±0.5 A 4.3±0.7 A 4.0±1.3 A   16.9±2.3 AB 

   2 4.5±0.7 A 4.3±0.7 A 4.4±0.7 A 4.5±0.7 A 17.6±2.1 A 

   4 4.5±1.0 A 4.4±1.0 A 4.8±0.4 A 4.6±0.7 A 18.3±2.4 A 

   6 4.5±0.5 A 4.4±0.8 A    4.2±1.2 AB 4.3±0.7 A   17.4±2.7 AB 

   8 4.6±0.5 A 4.1±0.9 A    4.3±0.8 AB 4.0±0.7 A   17.0±2.4 AB 

 12 4.2±1.0 A 3.8±0.9 A 3.1±0.9 B 3.7±0.5 B 14.8±2.3 B 

       

%25 nar sulu   0 4.6±0.7 A 4.1±0.9 A 3.9±0.6 A 3.8±0.6 A 16.3±1.3 A 

   2   4.3±0.8 AB 4.0±0.9 A    3.7±1.2 AB 3.6±1.1 A   15.6±3.4 AB 

   4   4.4±0.8 AB 4.2±0.8 A 4.0±0.8 A 3.8±1.0 A 16.4±3.0 A 

   6   4.0±0.9 AB 4.1±0.7 A    3.6±1.2 AB    3.6±0.8 AB   15.3±3.1 AB 

   8   4.1±0.8 AB 4.1±0.9 A    3.4±0.9 AB    3.4±0.8 AB   14.9±2.7 AB 

 12 3.7±1.1 B 3.7±1.1 A 3.0±1.2 B 2.8±0.8 B 13.1±3.1 B 

       

%10 siyah havuç 

sulu 

  0 3.7±0.5 A 3.6±0.8 A 3.5±0.6 A      3.3±0.8 ABC 14.0±1.6 A 

  2 3.9±0.9 A 3.7±0.7 A    2.7±0.8 AB 3.9±0.7 A 14.2±2.5 A 

  4 3.4±1.1 A   3.0±1.2 AB    2.9±1.1 AB    3.6±0.8 AB    12.9±3.7 AB 

  6 3.6±1.1 A 3.5±1.0 A 2.5±1.3 B      3.4±0.7 ABC    13.0±3.5 AB 

  8 3.0±0.9 A 2.5±0.5 B 2.2±0.6 B    3.1±0.6 BC 10.8±1.9 B 

12 3.6±1.0 A   2.9±1.0 AB 2.2±0.6 B 2.7±0.8 C 11.4±1.6 B 

       

%25 siyah havuç 

sulu 

  0 3.3±0.8 A 3.8±0.8 A 2.8±0.8 A 3.5±0.7 A 13.4± 2.0A 

  2   3.0±0.9 AB    3.2±0.9 AB 2.6±0.8 A    3.1±1.0 AB   11.9±3.2 AB 

  4   2.5±1.2 AB 2.7±1.3 B    2.2±1.3 AB 3.3±1.2 A   10.7±4.3 AB 

  6   2.8±1.0 AB 2.7±1.3 B 2.8±1.2 A    3.1±1.2 AB   11.4±4.0 AB 

  8 2.2±0.8 B 1.7±0.5 C 1.5±0.6 C 2.3±0.7 B  7.7±1.9 C 

12   2.6±0.8 AB    2.4±1.0 BC     2.1±0.8 AB    2.6±0.8 AB    9.6±2.6 BC 

* Genel beğeni puanı; renk, koku, tat ve kıvam parametrelerinin toplanması ile elde edilmiĢtir. 

**A–C: Her bir örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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EK 4 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince monomerik antosiyanin miktarındaki değiĢimler 

 

Kefir örnekleri Süre (hafta) Monomerik antosiyanin miktarı (mg L
–1

) 

%10 çilek sulu  0   23.25 ± 0.48 Ad  

  2     22.12 ± 1.26 ABd  

  4     20.68 ± 0.28 BCd  

  6     20.20 ± 0.54 CDd  

  8   19.00 ± 0.47 Dd  

  12   16.91 ± 0.27 Ed  

       

%25 çilek sulu  0   54.68 ± 1.48 Ac  

  2   52.19 ± 0.50 Bc  

  4   50.40 ± 0.77 Bc  

  6   47.51 ± 0.34 Cc  

  8   44.17 ± 0.55 Dc  

  12   36.15 ± 0.00 Ec  

       

%10 nar sulu  0   24.58 ± 1.01 Ad  

  2   24.19 ± 0.17 Ad  

  4   22.20 ± 0.01 Bd  

  6   21.33 ± 0.18 Bd  

  8   19.73 ± 0.89 Cd  

  12   18.48 ± 0.30 Cd  

       

%25 nar sulu  0   59.01 ± 0.37 Ac  

  2     57.92 ± 0.15 ABc  

  4   56.63 ± 0.52 Bc  

  6   51.87 ± 0.17 Cc  

  8   50.07 ± 1.06 Dc  

  12   46.35 ± 0.76 Ec  

* Monomerik antosiyanin miktarları, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A-E : Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–e : Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark 

önemlidir (p<0.05). 



175 
 

EK 4 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince monomerik antosiyanin miktarındaki değiĢimler 

(devam) 

 

Kefir örnekleri Süre (hafta) Monomerik antosiyanin miktarı (mg L
–1

) 

%10 karadut sulu  0   155.78 ± 9.51 Ab  

  2     147.63 ± 5.95 ABb  

  4       143.12 ± 5.34 ABCb  

  6     137.73 ± 3.57 BCb  

  8     129.83 ± 8.04 CDb  

  12   116.71 ± 4.34 Db  

 

%25 karadut sulu  0     404.49 ± 9.95 Aa  

  2     386.27 ± 4.57 Ba  

  4     378.45 ± 1.31 Ba  

  6     362.35 ± 6.99 Ca  

  8     346.81 ± 0.99 Da  

  12     309.52 ± 4.88 Ea  

 

%10 siyah havuç sulu  0       10.76 ± 0.36 Ae  

  2         9.97 ± 0.38 Ae  

  4         8.97 ± 0.77 Be  

  6         8.22 ± 0.17 Be  

  8         6.63 ± 0.06 Ce  

  12         6.17 ± 0.15 Ce  

 

%25 siyah havuç sulu  0       26.24 ± 1.76 Ad  

  2       23.62 ± 0.48 Bd  

  4       21.07 ± 0.05 Cd  

  6       20.62 ± 0.36 Cd  

  8       16.86 ± 0.85 Dd  

  12      14.35 ± 0.16 Ec  

* Monomerik antosiyanin miktarları, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A-E : Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05).***a–e : Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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EK 5 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu içeren meyve ve 

sebze sularının depolanması süresince monomerik antosiyanin miktarındaki 

değiĢimler 

 

Kontrol grupları Süre (hafta) Monomerik antosiyanin miktarı (mg L
–1

) 

%10 çilek suyu  0   20.75 ± 0.03  Ad 

  4   19.48 ± 0.34 Bd 

  8   17.68 ± 0.38 Cd 

  12   16.05 ± 0.00  Dd 

       

%25 çilek suyu  0   49.59 ± 0.05 Ac 

  4   43.51 ± 0.16 Bc 

  8   41.08 ± 0.44 Cc 

  12   35.31 ± 0.49 Dc 

       

%10 karadut suyu  0   160.22 ± 1.10 Ab 

  4   153.12 ± 5.86 Ab 

  8   135.91 ± 2.83 Bb 

  12   124.01 ± 8.09 Bb 

       

%25 karadut suyu  0   402.45 ± 8.93 Aa 

  4   393.16 ± 10.2 Aa 

  8   344.77 ± 2.44 Ba 

  12   324.33 ± 13.2 Ba 

       

%10 nar suyu  0   18.42 ± 0.73 Ad 

  4   16.52 ± 0.35 Bd 

  8   15.50 ± 0.28 BCd 

  12   14.29 ± 0.24 Cde 

       

%25 nar suyu  0   46.66 ± 0.61 Ac 

  4   42.11 ± 0.61 Bc 

  8   38.14 ± 0.47 Cc 

  12   34.53 ± 0.47 Dc 

       

%10 siyah havuç suyu  0         6.90 ± 0.07 Ae 

  4   4.06  ± 0.02 Be 

  8   3.67  ± 0.19 Cf 

  12   2.46 ± 0.06 De 

       

%25 siyah havuç suyu  0   16.68  ± 0.59 Ad 

  4   10.35  ± 0.28 Bde 

  8   7.45  ± 0.14 Ce 

  12   6.28 ± 0.14 Dde 

*Monomerik antosiyanin miktarları, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A-D : Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05).***a–f : Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar 

arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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EK 6 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin depolanması süresince antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki 

değiĢimler 

 

Kefir örnekleri 
Süre 

(hafta) 
Renk yoğunluğu Polimerik renk 

Polimerik renk 

oranı (%) 

%10 çilek sulu  0  2.00 ± 0.04 Ae 0.72 ± 0.01 Cf 35.92 ± 0.76 Cc 

  6  1.74 ± 0.07 Be 0.77 ± 0.01 Bf 44.36 ± 1.07 Bd 

  12    1.58 ± 0.00 Bcd 0.85 ± 0.01 Ae 53.82 ± 0.91 Ad 

       

%25 çilek sulu  0  4.94 ± 0.13 Ac 0.73 ± 0.00 Af 14.77 ± 0.40 Ce 

  6  3.79 ± 0.18 Bc 0.73 ± 0.01 Af 19.25 ± 0.52 Bf 

  12    2.81 ± 0.15 Ccd 0.75 ± 0.01 Af 26.67 ± 0.90 Ae 

       

%10 karadut sulu  0  12.81 ± 0.96 Ab 1.11 ± 0.03 Ad 8.68 ± 0.43 Af 

  6  10.38 ± 0.15 Bb   0.99 ± 0.00 Bde 9.51 ± 0.14 Ag 

  12  8.97 ± 0.71 Bb 0.90 ± 0.01Ce 10.06 ± 0.64 Af 

       

%25 karadut sulu  0  30.83 ± 0.09 Aa 1.74 ± 0.07 Ab 5.66 ± 0.23 Bg 

  6  24.14 ± 0.01 Ba 1.49 ± 0.05 Bb   6.16 ± 0.22 ABh 

  12  22.17 ± 2.09 Ba 1.51 ± 0.05 Bb 6.84 ± 0.40 Af 

       

%10 nar sulu  0  1.64 ± 0.06 Ae 0.94 ± 0.03 Be 57.16 ± 0.25 Cb 

  6  1.43 ± 0.03 Bf   1.01 ± 0.00 ABd 70.97 ± 1.40 Bb 

  12   1.36 ± 0.00 Bd 1.08 ± 0.03 Ad 79.16 ± 2.06 Ab 

       

%25 nar sulu  0  3.69 ± 0.05 Ad 0.91 ± 0.02 Ae 24.70 ± 0.81 Cd 

  6  3.48 ± 0.02 Bd 0.93 ± 0.01 Ae 26.69 ± 0.25 Be 

  12    2.92 ± 0.04 Ccd 0.86 ± 0.01 Be 29.42 ± 0.12 Ae 

       

%10 siyah havuç 

sulu 

 0  1.88 ± 0.03 Ae 1.34 ± 0.05 Ac 71.63 ± 1.42 Ca 

 6    1.69 ± 0.09 ABe 1.34 ± 0.05 Ac 79.74 ± 1.24 Ba 

  12    1.51 ± 0.07 Bcd 1.33 ± 0.01Ac 88.35 ± 3.00 Aa 

       

%25 siyah havuç 

sulu 

 0  4.67 ± 0.20 Ac 2.62 ± 0.01 Aa 56.08 ± 2.29 Bb 

 6  3.79 ± 0.14 Bc 2.39 ± 0.00 Ba   63.10 ± 2.35 ABc 

  12  3.33 ± 0.17 Bc 2.22 ± 0.02 Ca 66.89 ± 2.77 Ac 

*Parçalanma ölçütleri değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A–C: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 

***a–h: Aynı sütudaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 
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EK 7 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu içeren meyve ve 

sebze sularının depolanması süresince antosiyanin parçalanma ölçütlerindeki 

değiĢimler 

 

Kontrol grupları 
Süre 

(hafta) 
Renk yoğunluğu Polimerik renk 

Polimerik renk 

oranı (%) 

%10 çilek suyu  0  0.26 ± 0.01 Af 0.05 ± 0.00 Af 20.68 ± 0.64 Cc 

  4  0.24 ± 0.00 Bf 0.06 ± 0.00 Af 23.06 ± 0.34 Bc 

  8  0.24 ± 0.00 Bf 0.06 ± 0.00 Af 24.23 ± 0.07 Bc 

  12  0.25 ± 0.00 Bg 0.06 ± 0.00 Af 26.21 ± 0.99 Ac 

       

%25 çilek suyu  0  0.84 ± 0.00 Ae 0.15 ± 0.00 Ce 17.69 ± 0.24 Dd 

  4  0.77 ± 0.01 Be 0.16 ± 0.00 Be   21.19 ± 0.23 Ccd 

  8  0.76 ± 0.00 Be 0.18 ± 0.00 Ae 23.81 ± 0.26 Bc 

  12  0.68 ± 0.01 Cf 0.19 ± 0.00 Ae 27.52 ± 0.46 Ac 

       

%10 karadut suyu  0  1.56 ± 0.19 Ac 0.27 ± 0.03 Ad   17.09 ± 0.06 Dde 

 4  1.54 ± 0.16 Ac 0.30 ± 0.01 Ad 19.38 ± 1.24 Cd 

  8  1.40 ± 0.12 Ac 0.31 ± 0.04 Ad 21.90 ± 0.72 Bd 

  12  1.17 ± 0.11 Ad 0.31 ± 0.04 Ad 26.06 ± 0.49 Ac 

       

%25 karadut suyu  0  4.28 ± 0.10 Aa 0.68 ± 0.00 Bc 15.89 ± 0.26 Ce 

 4  4.20 ± 0.15 Aa 0.82 ± 0.02 Ac 19.44 ± 0.16 Bd 

  8  4.04 ± 0.12 Aa 0.80 ± 0.03 Ac  19.82 ± 0.25 Bef 

  12  3.42 ± 0.10 Ba 0.76 ± 0.00 Ac 22.12 ± 0.66 Ad 

       

%10 nar suyu  0  0.38 ± 0.02 Af 0.07 ± 0.00 Af   17.92 ± 0.47 BCd 

  4    0.34 ± 0.02 ABf 0.07 ± 0.01 Af 19.66 ± 0.56 Bd 

  8  0.33 ± 0.01 Bf 0.07 ± 0.00 Af   20.32 ± 0.72 ABe 

  12  0.32 ± 0.01 Bg 0.07 ± 0.00 Af 22.12 ± 0.85 Ad 

       

%25 nar suyu  0  1.26 ± 0.01 Ad 0.17 ± 0.00 Be 13.42 ± 0.28 Df 

  4  1.13 ± 0.00 Bd 0.19 ± 0.01 Ae 16.70 ± 0.71 Ce 

  8  1.02 ± 0.01 Cd 0.19 ± 0.00 Ae 18.45 ± 0.20 Bf 

  12  0.82 ± 0.00 De 0.19 ± 0.01 Ae 23.26 ± 0.75 Ad 

       

%10 siyah havuç 

suyu  

 0   1.41 ± 0.01 Acd   0.97 ± 0.01 ABb 68.52 ± 1.29 Cb 

 4  1.30 ± 0.03 Ad 0.95 ± 0.00 Bb 73.04 ± 1.67 Bb 

  8  1.33 ± 0.09 Ac   1.00 ± 0.05 ABb   75.59 ± 1.19 ABb 

  12  1.33 ± 0.04 Ac 1.04 ± 0.03 Ab 78.46 ± 0.46 Ab 

       

%25 siyah havuç 

suyu 

 0  3.36 ± 0.09 Ab 2.43 ± 0.07 Aa 72.41 ± 0.15 Da 

 4  3.24 ± 0.05 Ab 2.44 ± 0.05 Aa 75.28 ± 0.39 Ca 

  8  3.02 ± 0.01 Bb 2.42 ± 0.01 Aa 80.27 ± 0.52 Ba 

  12  3.01 ± 0.01 Bb 2.48 ± 0.00 Aa 82.21 ± 0.30 Aa 
*Parçalanma ölçütleri değerleri, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A–D: Aynı örnekteki, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

***a–g: Aynı depolama süresinde tüm örneklerde, değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 
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EK 8 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerindeki değiĢime iliĢkin 

varyans analizi çizelgeleri 

 

Çizelge 1 Farklı konsantrasyonlarda çilek, karadut, nar ve siyah havuç suyu ilave edilen 

kefirlerin baĢlangıç genel beğeni değerlerine etkisine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F p 

Örnek   11 553.711 50.337 12.778 0.000* 

Hata 108 425.464   3.939   

Toplam 119 979.175    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 2 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   59.181 11.836 1.880 0.113* 

Hata 54 340.041   6.297   

Toplam 59 399.222    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 3 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   32.823 6.565 0.775 0.572* 

Hata 54 457.266 8.468   

Toplam 59 490.089    

*(p>0.05) 
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Çizelge 4 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   87.558 17.512 3.253 0.012* 

Hata 54 290.731   5.384   

Toplam 59 378.289    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 5 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   72.971 14.594 2.200 0.068* 

Hata 54 358.175   6.633   

Toplam 59 431.146    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 6 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   70.780 14.156 2.499 0.042* 

Hata 54 305.946   5.666   

Toplam 59 376.726    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 7 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   74.771 14.954 1.863 0.116* 

Hata 54 433.475   8.027   

Toplam 59 508.246    

*(p>0.05) 

 

 



181 
 

Çizelge 8 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5   91.950 18.390 2.697 0.030* 

Hata 54 368.150   6.818   

Toplam 59 460.100    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 9 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin genel beğeni değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   5 196.518 39.304 4.018 0.004* 

Hata 54 528.171   9.781   

Toplam 59 724.688    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 10 Sade kefirin (kontrolün) pH değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.016 0.0050000 142.556 0.000* 

Hata 4 0.000 0.0000375   

Toplam 7 0.016    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 11 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.03900 0.0130000 1038.333 0.000* 

Hata 4 0.00005 0.0000125   

Toplam 7 0.03900    

*(p<0.05) 
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Çizelge 12 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.112 0.0370000 996.778 0.000* 

Hata 4 0.000 0.0000375   

Toplam 7 0.112    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 13 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.03400 0.0110000 907.667 0.000* 

Hata 4 0.00005 0.0000125   

Toplam 7 0.03400    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 14 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.136 0.045 241.667 0.000* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.137    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 15 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.068 0.023 22.267 0.006* 

Hata 4 0.004 0.001   

Toplam 7 0.072    

*(p<0.05) 
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Çizelge 16 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.035 0.012 85.182 0.000* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.036    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 17 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.025 0.008 21.194 0.006* 

Hata 4 0.002 0.000   

Toplam 7 0.026    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 18 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin pH değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.025 0.008 21.194 0.006* 

Hata 4 0.002 0.000   

Toplam 7 0.026    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 19 Sade kefirlerin (kontrolün) titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.005 0.002 11.000 0.021* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.006    

*(p<0.05) 
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Çizelge 20 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.004 0.001 10.758 0.022* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.005    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 21 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.004 0.001000 46.667 0.001* 

Hata 4 0.000 0.000025   

Toplam 7 0.004    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 22 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.008 0.003 6.000 0.058* 

Hata 4 0.002 0.000   

Toplam 7 0.009    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 23 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.003 0.0010000 11.190 0.020* 

Hata 4 0.000 0.0000875   

Toplam 7 0.003    

*(p<0.05) 
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Çizelge 24 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.003 0.001 6.111 0.054* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.004    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 25 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.005 0.002 11.889 0.018* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.006    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 26 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.008 0.003000 34.222 0.003* 

Hata 4 0.000 0.000075   

Toplam 7 0.008    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 27 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon asitliği değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.004 0.0010000 15.000 0.012* 

Hata 4 0.000 0.0000875   

Toplam 7 0.004    

*(p<0.05) 
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Çizelge 28 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 50.655 10.131 24.291 0.001* 

Hata  6   2.502   0.417   

Toplam 11 53.157    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 29 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 443.973 88.795 153.741 0.000* 

Hata  6     3.465   0.578   

Toplam 11 447.439    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 30 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 1907.994 381.599 9.139 0.009* 

Hata  6   250.527   41.754   

Toplam 11 2158.521    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 31 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 11213.996 381.599 9.139 0.009* 

Hata  6     195.619   41.754   

Toplam 11 11409.605    

*(p<0.05) 
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Çizelge 32 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 58.132 11.636 35.918 0.000* 

Hata  6   1.942   0.324   

Toplam 11 60.074    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 33 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 250.319 50.064 139.557 0.000* 

Hata  6     2.152   0.359   

Toplam 11 252.472    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 34 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 32.971 6.594 43.188 0.000* 

Hata  6   0.916 0.153   

Toplam 11 33.887    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 35 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin monomerik antosiyanin 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 188.219 37.644 53.508 0.000* 

Hata  6     4.221   0.704   

Toplam 11 192.440    

*(p<0.05) 
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Çizelge 36 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 320.939 160.470 241.859 0.000* 

Hata  3     1.990     0.663   

Toplam  5 322.930    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 37 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 144.600 72.300 172.767 0.001* 

Hata  3     1.255   0.418   

Toplam  5 145.856    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 38 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 1.918 0.959 4.723 0.118* 

Hata  3 0.609 0.203   

Toplam  5 2.527    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 39 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı değerlerine 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 1.404 0.702 7.877 0.064* 

Hata  3 0.267 0.089   

Toplam  5 1.672    

*(p>0.05) 
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Çizelge 40 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 494.491 247.245 118.573 0.001* 

Hata  3     6.256     2.085   

Toplam  5 500.746    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 41 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 22.506 11.253 46.531 0.006* 

Hata  3   0.726   0.242   

Toplam  5 23.231    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 42 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 279.807 139.904 33.423 0.009* 

Hata  3   12.558     4.186   

Toplam  5 292.365    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 43 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin polimerik renk oranı 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  2 120.474 60.237 9.798 0.048* 

Hata  3   18.444   6.148   

Toplam  5 138.918    

*(p<0.05) 
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Çizelge 44 Sade kefirin (kontrolün) Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 2.431 0.304 7.914 0.003* 

Hata   9 0.346 0.038   

Toplam 17 2.777    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 45 Sade kefirin (kontrolün) Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 25.333 3.167 399.710 0.000* 

Hata   9   0.071 0.008   

Toplam 17 25.404    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 46 Sade kefirin (kontrolün) maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 9.017 1.127 203.282 0.000* 

Hata   9 0.050 0.006   

Toplam 17 9.067    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 47 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 5.555 0.694 45.601 0.000* 

Hata   9 0.137 0.015   

Toplam 17 5.692    

*(p<0.05) 
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Çizelge 48 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 24.089 3.011 332.518 0.000* 

Hata   9   0.081 0.009   

Toplam 17 24.171    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 49 %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 9.687 1.211 197.418 0.000* 

Hata   9 0.055 0.006   

Toplam 17 9.742    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 50 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 28.663 3.583 650.128 0.000* 

Hata   9   0.050 0.006   

Toplam 17 28.713    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 51 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 24.949 3.119 195.663 0.000* 

Hata   9   0.143 0.016   

Toplam 17 25.093    

*(p<0.05) 
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Çizelge 52 %25 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 9.820 1.228 242.276 0.000* 

Hata   9 0.046 0.005   

Toplam 17 9.866    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 53 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 1.236 0.155 23.273 0.000* 

Hata   9 0.060 0.007   

Toplam 17 1.296    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 54 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 30.684 3.836 369.593 0.000* 

Hata   9   0.093 0.010   

Toplam 17 30.778    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 55 %10 karadut suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 9.749 1.219 70.330 0.000* 

Hata   9 0.156 0.007   

Toplam 17 9.905    

*(p<0.05) 
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Çizelge 56 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 0.918 0.115 31.161 0.000* 

Hata   9 0.033 0.004   

Toplam 17 0.951    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 57 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 32.645 4.081 255.574 0.000* 

Hata   9   0.144 0.016   

Toplam 17 32.789    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 58 %25 karadut suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 12.644 1.581 127.177 0.000* 

Hata   9   0.112 0.012   

Toplam 17 12.756    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 59 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 48.849 6.106 555.667 0.000* 

Hata   9   0.099 0.011   

Toplam 17 48.948    

*(p<0.05) 
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Çizelge 60 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 19.746 2.468 738.020 0.000* 

Hata   9   0.030 0.003   

Toplam 17 19.776    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 61 %10 nar suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 7.678 0.960 60.296 0.000* 

Hata   9 0.143 0.016   

Toplam 17 7.821    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 62 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 90.410 11.301 663.258 0.000* 

Hata   9   0.153 0.017   

Toplam 17 90.563    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 63 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 4.453 0.557 39.566 0.000* 

Hata   9 0.127 0.014   

Toplam 17 4.579    

*(p<0.05) 
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Çizelge 64 %25 nar suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 4.546 0.568 57.527 0.000* 

Hata   9 0.089 0.010   

Toplam 17 4.635    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 65 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 2.519 0.315 27.436 0.000* 

Hata   9 0.103 0.011   

Toplam 17 2.623    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 66 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 37.080 4.635 276.622 0.000* 

Hata   9   0.151 0.017   

Toplam 17 37.230    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 67 %10 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 9.521 1.190 166.961 0.000* 

Hata   9 0.064 0.007   

Toplam 17 9.585    

*(p<0.05) 

 

 



196 
 

Çizelge 68 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin Lactococcus miktarlarına 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 6.298 0.787 104.508 0.000* 

Hata   9 0.068 0.008   

Toplam 17 6.366    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 69 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin Lactobacillus miktarlarına 

iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 28.528 3.566 126.404 0.000* 

Hata   9   0.254 0.028   

Toplam 17 28.782    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 70 %25 siyah havuç suyu ilave edilen kefirlerin maya miktarlarına iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   8 7.217 0.902 42.399 0.000* 

Hata   9 0.192 0.021   

Toplam 17 7.409    

*(p<0.05) 
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EK 9 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir örneklerinin 

depolanması süresince λmaks ve Amaks değerlerindeki değiĢimler  

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 

Süre  

(hafta) 
ʎmaks Amaks 

0   0 494.2 ± 0.71 Ab     0.343 ± 0.01 BCab 

   2 493.5 ± 0.23 Aa        0.353 ± 0.01 ABCab 

   4 490.8 ± 0.05 Bc   0.373 ± 0.02 ABa 

   6   490.4 ± 0.49 BCc   0.381 ± 0.01 ABa 

   8 489.6 ± 0.37 Cb 0.392 ± 0.00 Aa 

 12 490.9 ± 0.21 Bb 0.317 ± 0.02 Ca 

6   0    492.9 ± 1.03 ABb 0.346 ± 0.01 Ba 

   2 493.5 ± 0.20 Aa 0.369 ± 0.01 Aa 

   4 490.9 ± 0.09 Bc 0.375 ± 0.01 Aa 

   6    493.1 ± 1.03 ABa 0.319 ± 0.01 Cb 

   8    491.6 ± 0.71 ABa 0.305 ± 0.02 Cb 

 12      492.0 ± 1.28 ABab 0.264 ± 0.00 Db 

12   0 493.3 ± 0.07 Ab     0.340 ± 0.00 ABab 

 

  2 493.7 ± 0.02 Aa     0.326 ± 0.02 BCbc 

   4 491.1 ± 0.03 Bc   0.353 ± 0.00 Aab 

   6   491.2 ± 0.13 Abc 0.314 ± 0.01 Cb 

   8 493.5 ± 1.52 Ba   0.288 ± 0.00 Dbc 

 12 491.0 ± 0.48 Bb   0.274 ± 0.00 Dab 

18   0 493.9 ± 0.18 Ab   0.337 ± 0.01 Aab 

 

  2 493.6 ± 0.25 Aa   0.333 ± 0.01 Abc 

   4 492.4 ± 0.46 Bb   0.326 ± 0.02 Abc 

   6   492.4 ± 0.42 Bab    0.321 ± 0.01 ABb 

   8 492.2 ± 0.30 Ba     0.287 ± 0.01 BCbc 

 12 492.8 ± 0.11 Ba   0.281 ± 0.03 Cab 

24   0 496.9 ± 0.06 Aa 0.323 ± 0.00 Ab 

   2 493.7 ± 0.02 Ba 0.312 ± 0.00 Ac 

   4 493.7 ± 0.00 Ba 0.308 ± 0.00 Ac 

   6   490.8 ± 0.97 Dbc 0.303 ± 0.01 Ab 

   8 492.1 ± 0.06 Ca 0.275 ± 0.01 Bc 

 12 489.1 ± 0.16 Ec 0.270 ± 0.01 Bb 

* ʎmaks ve Amaks, aritmetik ortalama ± standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A–E: Aynı örnekte, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

***a–c: Aynı depolama süresinde, farklı örneklerde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 
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EK 10 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilmiĢ kefir 

örneklerinin depolama süresince toplam monomerik antosiyanin miktarındaki 

değiĢimler  

 

Çilek suyu ilave 

süresi (h) 

Süre 

(hafta) 
Toplam monomerik antosiyanin miktarı (mg L

–1
)* 

0   0 21.31±0.21 Ab 

   4    20.06±0.34 ABc 

   8 19.14±0.82 Ba 

 12 18.07±1.09 Ba 

 6   0   22.81±0.97 Aab 

   4      21.31±0.76 ABab 

   8   19.96±0.20 BCa 

 12 18.27±0.00 Ca 

12   0 21.41±0.76 Ab 

   4   20.25±0.49 Abc 

   8 18.74±0.00 Ba 

 12 15.47±0.00 Cb 

18   0 24.11±0.76 Aa 

   4 22.33±0.37 Ba 

   8 19.77±0.61 Ca 

 12 17.16±0.21 Da 

24   0   23.68±1.37 Aab 

   4    21.17±0.14 Babc 

   8 16.82±0.42 Cb 

 12 14.65±0.20 Db 

* Toplam monomerik antosiyanin miktarı, aritmetik ortalama±standart sapma olarak verilmiĢtir. 

**A–D: Aynı örnekte, aynı sütundaki değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir (p<0.05). 

***a–c: Aynı depolama süresinde, farklı örneklerde değiĢik harfleri taĢıyan ortalamalar arasındaki fark önemlidir 

(p<0.05). 
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EK 11  Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

duyusal, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerindeki değiĢime iliĢkin varyans 

analizi çizelgeleri 

 

Çizelge 1 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesinin örneklerin 

baĢlangıç genel beğeni değerlerine etkisine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Örnek   3   19.675 6.558 1.070 0.374* 

Hata 36 220.700 6.131   

Toplam 39 240.375    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 2 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin genel 

beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   3     2.869 0.956 0.195 0.899* 

Hata 36 176.325 4.898   

Toplam 39 179.194    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 3 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin genel 

beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   3   13.675 4.558 0.833 0.485* 

Hata 36 197.100 5.475   

Toplam 39 210.775    

*(p>0.05) 
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Çizelge 4 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin genel 

beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   3   10.100 3.367 0.635 0.598* 

Hata 36 191.000 5.306   

Toplam 39 201.100    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 5 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin genel 

beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   3   5.400 1.800 0.299 0.826* 

Hata 36 216.500 6.014   

Toplam 39 221.900    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 6 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.011 0.004 12.667 0.016* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.013    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 7 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.001 0.000 1.538 0.335* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.003    

*(p>0.05) 
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Çizelge 8 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.008 0.003 5.167 0.073* 

Hata 4 0.002 0.000   

Toplam 7 0.010    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 9 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.003 0.001000 14.667 0.013* 

Hata 4 0.000 0.000075   

Toplam 7 0.004    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 10 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin pH 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.014 0.005000 190.667 0.000* 

Hata 4 0.000 0.000025   

Toplam 7 0.014    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 11 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon 

asitliği değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.028 0.009 29.840 0.003* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.029    

*(p<0.05) 
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Çizelge 12 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon 

asitliği değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.046 0.015 45.074 0.002* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.047    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 13 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon 

asitliği değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.038 0.013 23.589 0.005* 

Hata 4 0.002 0.001   

Toplam 7 0.040    

*(p<0.05) 

 

 

Çizelge 14 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon 

asitliği değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.031 0.010 25.458 0.005* 

Hata 4 0.002 0.000   

Toplam 7 0.032    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 15 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin titrasyon 

asitliği değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 0.070 0.023 187.333 0.000* 

Hata 4 0.001 0.000   

Toplam 7 0.071    

*(p<0.05) 
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Çizelge 16 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesinin örneklerin 

baĢlangıç λmaks değerlerine etkisine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Örnek 4 19.061 4.765 14.812 0.006* 

Hata 5   1.609 0.322   

Toplam 9 20.670    

*(p<0.05) 

 

 

Çizelge 17 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin λmaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 33.439 6.688 40.040 0.000* 

Hata  6   1.002 0.167   

Toplam 11 34.441    

*(p<0.05) 

 

 

Çizelge 18 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin λmaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 5 10.144 2.029 2.745 0.126* 

Hata 6   4.434 0.739   

Toplam 7 14.578    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 19 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin λmaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 17.871 3.574 8.345 0.011* 

Hata  6   2.570 0.428   

Toplam 11 20.441    

*(p<0.05) 
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Çizelge 20 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin λmaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 5.000 1.000 10.389 0.006* 

Hata  6 0.578 0.096   

Toplam 11 5.578    

*(p<0.05) 

 

 

Çizelge 21 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin λmaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 73.243 14.649 90.285 0.000* 

Hata  6   0.974 0.162   

Toplam 11 74.217    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 22 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesinin örneklerin 

baĢlangıç Amaks değerlerine etkisine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Örnek 4 0.001 0.0000000 2.409 0.180* 

Hata 5 0.000 0.0000645   

Toplam 9 0.001    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 23 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Amaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.008 0.002 6.199 0.023* 

Hata  6 0.001 0.000   

Toplam 11 0.009    

*(p<0.05) 
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Çizelge 24 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Amaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.018 0.004000 45.197 0.000* 

Hata  6 0.000 0.000078   

Toplam 11 0.018    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 25 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Amaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.009 0.002000 25.453 0.001* 

Hata  6 0.000 0.000072   

Toplam 11 0.009    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 26 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Amaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.006 0.001 4.997 0.038* 

Hata  6 0.001 0.000   

Toplam 11 0.007    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 27 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin Amaks 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.005 0.0010000 10.764 0.006* 

Hata  6 0.001 0.0000858   

Toplam 11 0.005    

*(p<0.05) 
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Çizelge 28 Fermantasyonun farklı sürelerinde %10 çilek suyu ilavesinin örneklerin 

baĢlangıç monomerik antosiyanin değerlerine etkisine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Örnek 4 13.099 3.275 4.089 0.077* 

Hata 5   4.004 0.801   

Toplam 9 17.103    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 29 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 11.319 3.773 7.504 0.040* 

Hata 4   2.011 0.503   

Toplam 7 13.330    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 30 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 22.467 7.489 19.497 0.008* 

Hata 4   1.536 0.384   

Toplam 7 24.003    

*(p<0.05) 

 

 

Çizelge 31 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 39.860 13.287 65.254 0.001* 

Hata 4   0.814 0.204   

Toplam 7 40.674    

*(p<0.05) 
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Çizelge 32 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 55.209 18.403 65.754 0.001* 

Hata 4   0.814 0.204   

Toplam 7 56.328    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 33 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 100.610 33.537 63.162 0.001* 

Hata 4     2.124   0.531   

Toplam 7 102.734    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 34 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin renk 

yoğunluğu değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.224 0.112 15.421 0.026* 

Hata 3 0.022 0.007   

Toplam 5 0.245    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 35 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin polimerik 

renk oranı değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 624.351 312.176 163.235 0.001* 

Hata 3     5.737      1.912   

Toplam 5 630.089    

*(p<0.05) 
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Çizelge 36 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin renk 

yoğunluğu değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.146 0.073 75.466 0.003* 

Hata 3 0.003 0.001   

Toplam 5 0.149    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 37 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin polimerik 

renk oranı değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 749.016 374.508 90.549 0.002* 

Hata 3   12.408     4.136   

Toplam 5 761.424    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 38 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin renk 

yoğunluğu değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.521 0.260 28.621 0.011* 

Hata 3 0.027 0.009   

Toplam 5 0.548    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 39 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 574.969 287.484 32.086 0.009* 

Hata 3   26.880     8.960   

Toplam 5 601.848    

*(p<0.05) 
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Çizelge 40 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin renk 

yoğunluğu değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.764 0.382 105.142 0.002* 

Hata 3 0.011 0.004   

Toplam 5 0.775    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 41 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 289.760 144.880 68.626 0.003* 

Hata 3     6.333     2.111   

Toplam 5 296.093    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 42 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin renk 

yoğunluğu değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.538 0.269 13.808 0.031* 

Hata 3 0.058 0.019   

Toplam 5 0.596    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 43 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.035 0.018 7.496 0.068* 

Hata 3 0.007 0.002   

Toplam 5 0.042    

*(p>0.05) 
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Çizelge 44 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 20.790 4.158 250.858 0.000* 

Hata  6   0.099 0.017   

Toplam 11 20.899    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 45 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 14.663 2.933 138.384 0.000* 

Hata  6   0.127 0.021   

Toplam 11 14.790    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 46 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 13.870 2.774 230.207 0.000* 

Hata  6   0.072 0.012   

Toplam 11 13.942    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 47 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 15.220 3.044 242.869 0.000* 

Hata  6   0.075 0.013   

Toplam 11 15.295    

*(p<0.05) 
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Çizelge 48 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 20.121 4.024 602.878 0.000* 

Hata  6   0.040 0.007   

Toplam 11 20.161    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 49 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 5.681 1.136 71.723 0.000* 

Hata  6 0.095 0.016   

Toplam 11 5.776    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 50 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 8.012 1.602 90.913 0.000* 

Hata  6 0.106 0.018   

Toplam 11 8.118    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 51 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 6.756 1.351 72.807 0.000* 

Hata  6 0.111 0.009   

Toplam 11 6.867    

*(p<0.05) 
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Çizelge 52 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.377 0.075 5.591 0.020* 

Hata  6 0.069 0.011   

Toplam 11 0.445    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 53 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin 

Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 0.448 0.090 6.657 0.019* 

Hata  6 0.081 0.013   

Toplam 11 0.529    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 54 Fermantasyonun 0. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya 

miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 2.849 0.570 60.042 0.000* 

Hata  6 0.057 0.009   

Toplam 11 2.906    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 55 Fermantasyonun 6. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya 

miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 9.396 1.879 72.204 0.000* 

Hata  6 0.156 0.026   

Toplam 11 9.552    

*(p<0.05) 
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Çizelge 56 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya 

miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 10.018 2.004 69.067 0.000* 

Hata  6   0.174 0.029   

Toplam 11 10.192    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 57 Fermantasyonun 12. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya 

miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 10.018 2.004 69.067 0.000* 

Hata  6   0.174 0.029   

Toplam 11 10.192    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 58 Fermantasyonun 18. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya 

miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 8.197 1.639 99.608 0.000* 

Hata  6 0.099 0.016   

Toplam 11 8.296    

*(p<0.05) 

 

 

Çizelge 59 Fermantasyonun 24. saatinde %10 çilek suyu ilave edilen kefirlerin maya 

miktarlarına iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre  5 7.821 1.564 1243.053 0.000* 

Hata  6 0.008 0.001   

Toplam 11 7.828    

*(p<0.05) 
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EK 12  Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin duyusal, kimyasal ve 

mikrobiyolojik özelliklerindeki değiĢime iliĢkin varyans analizi çizelgeleri 

 

Çizelge 1 Siyah havuç ham suyu ve fermente içeceklerin baĢlangıç genel beğeni 

değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Örnek   4   62.600 15.650 2.752 0.039* 

Hata 45 255.900   5.687   

Toplam 49 318.500    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 2 Siyah havuç ham suyu genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   1     0.450 0.450 0.064 0.804* 

Hata 18 127.300 7.072   

Toplam 19 127.750    

*(p>0.05) 
 

Çizelge 3 Fermente içeceğin (pH 4.50) genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   1     0.000 0.000 0.000 1.000* 

Hata 18 106.800 5.933   

Toplam 19 106.800    

*(p>0.05) 
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Çizelge 4 Fermente içeceğin (pH 4.35) genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   1   1.250 1.250 0.290 0.597* 

Hata 18 77.700 4.317   

Toplam 19 78.950    

*(p>0.05) 

 

Çizelge 5 Fermente içeceğin (pH 3.90) genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   1   0.200 0.200 0.044 0.835* 

Hata 18 81.000 4.500   

Toplam 19 81.200    

*(p>0.05) 
 

Çizelge 6 Fermente içeceğin (pH 3.37) genel beğeni değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre   1 11.250 11.250 2.374 0.141* 

Hata 18 85.300   4.739   

Toplam 19 96.550    

*(p>0.05) 
 

Çizelge 7 Siyah havuç ham suyu pH değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.978 0.489 1173.720 0.000* 

Hata 3 0.001 0.000   

Toplam 5 0.979    

*(p<0.05) 
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Çizelge 8 Siyah havuç ham suyu titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.0140 0.00700 204.500 0.001* 

Hata 3 0.0001 0.00003   

Toplam 5 0.0140    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 9 Fermente içeceğin (pH 4.50) pH değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.003 0.001 10.500 0.044* 

Hata 3 0.000 0.000   

Toplam 5 0.003    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 10 Fermente içeceğin (pH 4.50) titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.013 0.007 67.167 0.003* 

Hata 3 0.000 0.000   

Toplam 5 0.014    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 11 Fermente içeceğin (pH 4.35) pH değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.069 0.03400 516.0 0.000* 

Hata 3 0.000 0.00007   

Toplam 5 0.069    

*(p<0.05) 
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Çizelge 12 Fermente içeceğin (pH 4.35) titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.243 0.121 455.250 0.000* 

Hata 3 0.001 0.000   

Toplam 5 0.244    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 13 Fermente içeceğin (pH 3.90) pH değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.00600 0.003000 183.0 0.001* 

Hata 3 0.00005 0.000017   

Toplam 5 0.00600    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 14 Fermente içeceğin (pH 3.90) titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.034 0.017 45.864 0.006* 

Hata 3 0.001 0.000   

Toplam 5 0.035    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 15 Fermente içeceğin (pH 3.37) pH değerlerine iliĢkin varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.004 0.00200 54.500 0.004* 

Hata 3 0.000 0.00003   

Toplam 5 0.004    

*(p<0.05) 
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Çizelge 16 Fermente içeceğin (pH 3.37) titrasyon asitliği değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 0.033 0.017 12.110 0.037* 

Hata 3 0.004 0.001   

Toplam 5 0.037    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 17 Siyah havuç ham suyunun monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 4465.002 2232.501 163.404 0.001* 

Hata 3     40.987     13.662   

Toplam 5 4505.989    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 18 Fermente içeceğin (pH 4.50) monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 1712.271 856.135 163.981 0.001* 

Hata 3     15.663     5.221   

Toplam 5 1727.934    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 19 Fermente içeceğin (pH 4.35) monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 317.877 158.939 20.025 0.018* 

Hata 3   23.811     7.937   

Toplam 5 341.689    

*(p<0.05) 
 

 



219 
 

Çizelge 20 Fermente içeceğin (pH 3.90) monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 4 824.192 206.048 40.482 0.001* 

Hata 5   25.449     5.090   

Toplam 9 849.641    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 21 Fermente içeceğin (pH 3.37) monomerik antosiyanin değerlerine iliĢkin 

varyans analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 447.824 223.912 127.566 0.001* 

Hata 3     5.266    1.755   

Toplam 5 453.089    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 22 Siyah havuç ham suyunun polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 263.801 131.900 1938.760 0.000* 

Hata 3     0.204     0.068   

Toplam 5 264.005    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 23 Fermente içeceğin (pH 4.50) polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 53.665 26.833 732.799 0.000* 

Hata 3   0.110  0.037   

Toplam 5 53.775    

*(p<0.05) 
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Çizelge 24 Fermente içeceğin (pH 4.35) polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 3.586 1.793 19.598 0.019* 

Hata 3 0.274 0.091   

Toplam 5 3.860    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 25 Fermente içeceğin (pH 3.90) polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 4 13.973 3.493 18.462 0.003* 

Hata 5   0.946 0.189   

Toplam 9 14.919    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 26 Fermente içeceğin (pH 3.37) polimerik renk oranı değerlerine iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 2 12.538 6.269 125.343 0.001* 

Hata 3   0.150 0.050   

Toplam 5 12.688    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 27 Siyah havuç ham suyunun laktik asit değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 1 898514.410 898514.410 628.842 0.002* 

Hata 2     2857.680     1428.840   

Toplam 3 901372.090    

*(p<0.05) 
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Çizelge 28 Fermente içeceğin (pH 4.50) laktik asit değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 1 8367134.760 8367134.760 903.554 0.001* 

Hata 2     18520.490       9260.245   

Toplam 3 8385655.250    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 29 Fermente içeceğin (pH 4.35) laktik asit değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 1 27610295.70 27610295.700 309.577 0.003* 

Hata 2     178374.43       89187.212   

Toplam 3 27788670.13    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 30 Fermente içeceğin (pH 3.90) laktik asit değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 3 11434734.41 3811578.137 162.874 0.000* 

Hata 4       93607.79     23401.948   

Toplam 7 11528342.20    

*(p<0.05) 
 

Çizelge 31 Fermente içeceğin (pH 3.37) laktik asit değerlerine iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 
 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 1 1661907.722 1661907.722 104.246 0.009* 

Hata 2     31884.285     15942.102   

Toplam 3 1693791.927    

*(p<0.05) 
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Çizelge 32 Siyah havuç ham suyunun Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 66.024 9.432 597.196 0.000* 

Hata  8   0.126 0.016   

Toplam 15 66.150    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 33 Fermente içeceğin (pH 4.50) Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 63.461 9.066 941.296 0.000* 

Hata  8   0.077 0.010   

Toplam 15 63.538    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 34 Fermente içeceğin (pH 4.50) Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 18.452 2.649 673.809 0.000* 

Hata  8   0.031 0.004   

Toplam 15 18.574    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 35 Fermente içeceğin (pH 4.50) maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 22.717 3.245 710.316 0.000* 

Hata  8   0.037 0.005   

Toplam 15 22.753    

*(p<0.05) 
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Çizelge 36 Fermente içeceğin (pH 4.35) Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 1.356 0.194 27.848 0.000* 

Hata  8 0.056 0.007   

Toplam 15 1.412    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 37 Fermente içeceğin (pH 4.35) Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 1.356 0.194 27.848 0.000* 

Hata  8 0.056 0.007   

Toplam 15 1.412    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 38 Fermente içeceğin (pH 4.35) maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 9.714 1.388 57.357 0.000* 

Hata  8 0.194 0.024   

Toplam 15 9.907    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 39 Fermente içeceğin (pH 3.90) Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 47.489 6.784 670.453 0.000* 

Hata  8   0.081 0.010   

Toplam 15 47.570    

*(p<0.05) 
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Çizelge 40 Fermente içeceğin (pH 3.90) Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 0.230 0.033 3.961 0.036* 

Hata  8 0.066 0.008   

Toplam 15 0.296    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 41 Fermente içeceğin (pH 3.90) maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 4.855 0.694 8.419 0.004* 

Hata  8 0.659 0.082   

Toplam 15 5.515    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 42 Fermente içeceğin (pH 3.37) Lactococcus miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 0.376 0.054 12.343 0.001* 

Hata  8 0.035 0.004   

Toplam 15 0.411    

*(p<0.05) 

 

Çizelge 43 Fermente içeceğin (pH 3.37) Lactobacillus miktarlarına iliĢkin varyans 

analiz çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 11.164 1.595 647.681 0.000* 

Hata  8   0.020 0.002   

Toplam 15 11.184    

*(p<0.05) 
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Çizelge 44 Fermente içeceğin (pH 3.37) maya miktarlarına iliĢkin varyans analiz 

çizelgesi 

 

Varyasyon 

kaynağı 

Serbestlik 

derecesi 

Kareler 

toplamı 

Kareler 

ortalaması 
F P 

Süre 7 8.557 1.222 4251.963 0.000* 

Hata  8 0.002 0.000   

Toplam 15 8.559    

*(p<0.05) 
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