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ÖNSÖZ 
  

Et ve et ürünleri insan beslenmesinde önemli yer tutmaktadır. Et ve et ürünleri 

doğal yapısı gereği, mikroorganizmaların üremeleri ve geliĢmeleri için uygun bir 

ortam oluĢturur. Bu nedenle et ürünlerinin üretiminde mikroorganizmaların 

geliĢmelerinin önlenmesi amacıyla çeĢitli kimyasal katkı maddeleri (örn. nitrat, nitrit) 

kullanılmaktadır. 

 
Gıdalarda koruyucu amaçlı kullanılan katkı maddelerinin, gıdalarda çeĢitli Ģekilde 

bozulma yapan mikroorganizmalar ile patojen bakterilerin geliĢmesini engelleyici ve 

insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen, toksik özelliği olmayan organik yapıda 

olması arzu edilmektedir.  Bundan dolayı, son yıllarda kitin, kitosan ve türevleri gibi 

doğal orijinli ve antimikrobiyal aktiviteye sahip katkı maddeleri önem kazanmıĢtır. Bu 

çalıĢma ile organik bir katkı maddesi olan kitosanın Türk sucuğunda kullanımı ve 

kalite üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır.  

 
Doktora tezi olarak sunduğum bu çalıĢmada, bana bu konuyu veren, ilgi ve 

uyarıları ile yönlendiren, çalıĢmamın her aĢamasında teĢvik ve yardımlarını 
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laboratuvarındaki çalıĢma arkadaĢlarıma, maddi yönden destekleyen Selçuk 
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SĠMGELER ve KISALTMALAR 

 

aw : Su aktivitesi 

α: Alfa 

β: Beta 

DFD: Dark Firm Dry 

EBK: Et ve Balık Kurumu 

FDA: Food and Drug Administration 

GRAS: Generally Recognized as Safe 

kDa: Kilodalton 

ISO: International Standard Organization 

kob: Koloni oluĢturan birim 

log: Logaritma 

MMW: Medium Moleculer Weight 

PSE: Pale Soft Exudative 

TS: Türk Standardı 

% 0,05 Ki: Deneysel sucuk örneklerine % 0,05 oranında kitosan solüsyonu ilave 

edilen grup 

% 0,1 Ki: Deneysel sucuk örneklerine % 0,1 oranında kitosan solüsyonu ilave edilen 

grup 

% 0,5 Ki: Deneysel sucuk örneklerine % 0,5 oranında kitosan solüsyonu ilave edilen 

grup 

% 1 Ki: Deneysel sucuk örneklerine % 1 oranında kitosan solüsyonu ilave edilen grup 
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1. GĠRĠġ 

 

Gıda teknolojisinin amacı insanların yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini 

sağlamaktır. Hayvansal kaynaklı gıdalar yeterli ve dengeli beslenmenin vazgeçilmez 

unsurlarıdır. Bunlardan et ve et ürünleri de yüksek miktarda protein içermeleri, 

protein ve yağlarının yüksek biyolojik değer taĢıması, arzu edilen lezzete sahip 

olmaları nedeniyle insan beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. 

 

Bilim ve teknoloji alanında son yıllarda meydana gelen ilerlemeler karĢısında 

et endüstrisinde de büyük aĢamalar kaydedilmiĢtir. Buna paralel olarak et üretimi 

artmıĢ ve toplam et üretiminin büyük bir kısmı et ürünleri üretiminde kullanılmaya 

baĢlanmıĢtır. Ġçerdiği besin ögeleri sebebiyle insan beslenmesinde büyük öneme 

sahip olan etin aynı zamanda mikroorganizmaların geliĢmesi için de uygun bir ortam 

olması, insanoğlunu çok eski çağlardan beri bu ürünün hem dayanıklılığını artırmaya 

hem de değiĢik aroma ve lezzet kazandırmak amacıyla değiĢik ürünlere iĢlenmesine 

yöneltmiĢtir (Çon ve ark 2002, Erdoğrul ve Ergün 2005). Türkiye'de et ürünleri 

içerisinde üretimi en fazla olan Türk sucuğu, baharat ihtiva eden, orta düzeyde asidik 

lezzette, havada kurutulmuĢ ve dumanlama iĢlemi görmemiĢ fermente bir üründür 

(Gökalp ve ark 1997). Sucukların fermentasyon ve kuruma aĢamalarında bir takım 

fiziksel, mikrobiyolojik ve biyokimyasal değiĢimler oluĢmaktadır (Sırıken ve ark 

2006). Fermente ürünlerden sucuk tam kuru, yarı kuru, az kuru olarak 

hazırlanmaktadır. Tam kuru sucuklar % 30-35, yarı kuru sucuklar % 40-50 oranında 

su içerirken, az kuru sucuklar % 50’den fazla su içermektedir. Türkiye’de üretilen 

geleneksel Türk sucuğu, ısıl iĢleme tabi tutulmadan yapılan fermente kuru 

sucuklardan tam kuru sucuklar grubuna girmektedir (Gökalp ve ark 1997). Bu tip 

sucuklar bazı yapım metodu ve kimyasal bileĢimleri yönünden pepporoni, summer 

sausage-yaz sucuğu, Lebanon bologna ve Thuringer’e benzerlik göstermektedir 

(TekinĢen ve Doğruer 2000). 

 

Et ve et ürünleri doğal yapıları gereği mikroorganizmaların üremeleri ve 

geliĢmeleri açısından elveriĢli bir ortam oluĢturmaktadırlar. Bu nedenle et ürünlerinin 

üretiminde, mikroorganizmaların geliĢmelerinin önlenmesi amacıyla çeĢitli kimyasal 

gıda katkı maddeleri (örn. nitrat, nitrit) kullanılmaktadır (Gökalp ve ark 1997). Türk 

Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar DıĢındaki Gıda Katkı Maddeleri 

Tebliği’nde (2008); gıda katkı maddesi, tek baĢına gıda olarak tüketilmeyen veya 
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gıdanın karakteristik bileĢeni olarak kullanılmayan, tek baĢına besleyici değeri olan 

veya olmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, iĢleme, hazırlama, 

ambalajlama, taĢıma veya depolama aĢamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu 

kendisi ya da yan ürünleri, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileĢeni olan 

maddelerdir. 

 

Avrupa ülkelerinde baĢta et ve et ürünlerinden kaynaklanan gıda zehirlenmesi 

vakalarındaki artıĢ tüketicileri endiĢelendirmiĢtir (Talon ve ark 2004). Bunun yanı 

sıra gıdalarda koruyucu amaçlı kullanılan gıda katkı maddelerinin gıdalarda çeĢitli 

Ģekilde bozulmalara neden olan mikroorganizmalar ile patojen bakterilerin 

geliĢmesini engelleyici fakat insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen ve toksik 

özelliği olmayan organik yapıda olması arzu edilmektedir. Bu nedenle tüketiciler 

kimyasal katkılar içermeyen gıdalar talep etmektedirler (Shadidi ve ark 1999). 

Bundan dolayı son yıllarda kitin, kitosan ve türevleri gibi doğal orijinli ve 

antimikrobiyal aktiviteye sahip katkı maddeleri önem kazanmıĢtır. Kitosan 

antibakteriyel ve antifungal özelliği yanında yağ tutma ve su tutma kapasitesini 

artırma, renk oluĢturma ve gıdalarda dayanıklılığı artırması gibi özelliklerinden 

dolayı gıda koruyucusu olarak büyük ilgi görmektedir (Wang 1992).  

 

1.1. Fermente Sucuğun Tarihçesi 

 

Akdeniz ülkelerinden köken alan ve Avrupa’ya kadar yayılan doğal fermente 

sucukların tarihi Romalılara kadar uzanmaktadır. Ġtalya’da yerel ve bölgesel düzeyde 

üretilen farklı tipte doğal fermente sucuklar olduğu bilinmektedir. Ġtalya’nın kuzey 

doğusundaki Friuli Venezia Giulia bölgesinde üretimi yapılan fermente sucukların 

formülasyonu Türkiye’de üretilen fermente sucukların formülasyonu ile benzerlik 

göstermektedir (Comi ve ark 2005). 

 

Türk tipi sucuk ve benzeri ürünler Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da en iyi 

bilinen kuru fermente et ürünleridir (Soyer ve ark 2005). Sucuk üretimi Türkiye’nin 

yanı sıra Almanya ve Akdeniz ülkelerinin et endüstrisinde de önemli bir yer 

tutmaktadır. Ġspanya’nın et ürünleri üretiminin beĢte birinin sucuk üretimi olduğu 

bildirilmektedir (Beriain ve ark 2000). Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde sucuk ve 

benzeri fermente ürünler ‘Rohwürste’ (çiğ sosisler) olarak adlandırılmaktadır. 

Türklere özgü bir ürün olan sucuğun üretim prosesi gereği tütsülenmemesine karĢı 
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diğer ülkelerde üretilen bazı çiğ sosislerin üretiminde soğuk tütsüleme iĢlemi 

uygulanmaktadır (Gökalp ve ark 1997).  

 

1.2. Sucuğun Tanımı ve Genel Özellikleri 

 

Sucuk deyimi geniĢ anlamda kullanılmakta olup bütün sucuk türlerini 

kapsamına almaktadır.  Sucuklar genel olarak 4 grup altında toplanmaktadır. Bunlar;  

- Fermente veya havada kurutulmuĢ sucuklar: Çiğ materyalden hazırlanan bu 

tür sucuklar, olgunlaĢma devresi geçirdikten sonra çiğ olarak tüketilirler. Türk 

sucuğu bu gruba dahil bir üründür. 

- HaĢlanmıĢ sucuklar:  Fermente veya havada kurutulmuĢ sucuklar gibi çiğ 

materyalden hazırlanan bu sucuklar, sıcak su ya da buhar altında bir haĢlanma 

devresi geçirmektedir. Ülkemizde üretilen ve bu gruba giren ürünlere sosis, salam ve 

Macar salamı örnek teĢkil etmektedir. 

- PiĢirilmiĢ sucuklar: PiĢmiĢ materyalden hazırlanıp, tüketimden önce de 

piĢirilen bu ürünlere diğer ülkelerde üretilen kan ve karaciğer sucuğu örnek olarak 

verilebilir. 

- KızartılmıĢ sucuk türleri: Bu tür sucuklar da çiğ materyalden 

hazırlanmaktadır. Ancak kullanılmadan önce yağda ve ateĢte kızartılmaları 

gerekmektedir. Almanların Brat-Wurst sucuğu bu sınıfa girmektedir (Yıldırım 1992). 

 

Fermente sucuklar, çekilmiĢ çiğ et ile yağın tuz, baharat ve katkı maddeleriyle 

karıĢtırılıp bağırsaklara doldurulması, belirli sıcaklık ve rutubet derecesinde 

olgunlaĢtırılarak kurutulmasıyla elde edilen bir et ürünüdür (Yıldırım 1992, Gökalp 

ve ark 1997, TekinĢen ve Doğruer 2000). TS-1070’e (2002) göre; Türk sucuğu, 

“Mevzuatına uygun kombina ve mezbahalarda kesilen kasaplık hayvanların gövde 

etlerinden hazırlanan sucuk hamurunun doğal veya yapay kılıflara doldurulup 

olgunlaĢtırma iĢlemine tâbi tutulması ile elde edilen ürün’’ olarak tanımlanmaktadır. 

TS-1070’e (2002) göre; sucuk hamuru kasaplık sığır gövde eti, kasaplık dana gövde 

eti, kasaplık koyun gövde eti, kasaplık kuzu gövde eti, kasaplık kıl keçi gövde eti, 

kasaplık kıl keçi oğlağı gövde eti ve kasaplık manda gövde etinin veteriner hekim 

kontrolünden geçmesi ve usulüne göre, ön soğutma iĢlemine tâbi tutulması, 

dondurulmuĢ olanların çözülmesi, kemik, tendo, fasia, kıkırdak, lenf yumruları ile 

büyük sinir ve damarlarından ayıklanması, kıyma makinesinde boyut küçültülmesi, 

boyutları küçültülmüĢ etin uygun miktarda tuz, katkı ve çeĢni maddeleri ve 
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starterlerden bir veya birkaçı ile karıĢtırıldıktan sonra ve gerektiğinde gövde yağı, iç 

yağı veya böbrek etrafı yağı koyulduktan sonra kıyma makinesinde çekilmesi ile elde 

edilen hamurdur. 

 

Türk sucuğu çoğunlukla geleneksel yöntemlerle küçük çaplı iĢletmelerde 

havada kurutularak veya iklimlendirme odalarında üretilen bir üründür. Fakat son 

yıllarda bazı üretici firmalar sucuklarda dolumdan sonra kısa süreli fermentasyon 

(yaklaĢık 20°C 12 saat) aĢamasını takiben ısıl iĢlem uygulamayı tercih etmektedirler. 

Bu iĢlemle üretimin ekonomik olması, üretim süresinin kısaltılması ve patojen 

mikroorganizmaların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir 

(Temelli ve ark 2005).  

 
1.2.1. Sucuğun Duyusal Nitelikleri 

 

Fermente sucuklar, içerdikleri protein, yağ, tuz, Ģeker ve baharat gibi katkı 

maddeleri sayesinde yüksek besleyici değere ve hoĢ bir lezzete sahiptirler. 

OlgunlaĢma sırasında sucuk hamurunun yapısında bulunan protein, yağ ve 

karbonhidratlarda oluĢan biyokimyasal reaksiyonlara bağlı olarak üründe istenilen 

lezzet, aroma, renk ve tekstür meydana gelmektedir (Dinçer 1985). 

 

Sucuklar, kendilerine has görünüĢ, renk, lezzet, koku ve tatta olmalıdır. 

Sucukların kılıfları yırtık ve çatlak olmamalı, kılıf ile dolgu arasında boĢluk 

bulunmamalı, yapıĢkanlaĢma ve gözle görülebilir küf olmamalıdır. Sucuklar, gözle 

görülebilir canlı- cansız parazit ve yabancı madde ihtiva etmemelidir (TS 1070 

2002).  

 

1.2.2. Sucuğun Kimyasal Nitelikleri 

 

Türk Gıda Kodeksi Et Ürünleri Tebliği’nde (2009), fermente sucuklarda yağ 

miktarının en fazla % 40, rutubet miktarının en çok % 40 ve pH değerinin en çok 5,4 

olması gerektiği bidirilmektedir. 

 

Erdoğrul ve Ergün (2005),  kimyasal nitelikleri yönünden inceledikleri sucuk 

örneklerinde nem, tuz, protein ve yağ oranı değerlerini ortalama olarak sırasıyla,     

% 10,3-30,71; % 2,30-5,23; % 20,6-25,12; % 30,30-49,80 arasında tespit etmiĢlerdir. 
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TS 1070’e (2002) göre, sucuğun kimyasal nitelikleri Çizelge 1.1’de 

gösterilmektedir(TS 1070 2002). 

 
Çizelge 1.1. Sucuğun kimyasal nitelikleri  

 

Özellikler  Değerler  

Rutubet, % (m/m) en çok   40  

Tuz (NaCl cinsinden) % (m/m) en çok  5  

Nitrit (NaNO cinsinden) mg/kg en çok  50 mg (satıĢ yerinde) 

Boyar madde    Bulunmamalıdır 

pH     4,7-5,4  

Hidroksiprolin, mg/100g en çok  225  

 

 

1.2.3. Sucuğun Mikrobiyolojik Nitelikleri 

 

Ülkemizde üretilen sucukların büyük kısmı teknolojik ve hijyenik kurallara 

uyulmaksızın üretilmekte ve fermentasyonları doğal bulaĢmadan kaynaklanan 

mikroorganizmalar ile gerçekleĢmektedir. Bunun sonucu olarak da piyasada duyusal, 

kimyasal ve mikrobiyolojik nitelikleri açısından çok farklı sucuk örnekleri ile 

karĢılaĢılmaktadır (Çon ve Gökalp 1998).  

 

Çon ve ark (2002), büyük kapasiteli et iĢletmelerinde üretilen sucuk 

örneklerinde yaptıkları bazı mikrobiyolojik analizlerde toplam aerobik mezofilik 

bakteri, Enterobacteriaceae ve maya-küf sayısını ortalama olarak sırasıyla 2,9x10
7
 

kob/g, 1,3x10
3
 kob/g ve 1,2x10

4
 kob/g düzeyinde saptamıĢlardır. Clostridium 

perfringens’in örneklerin % 93,3’ünde bulunmadığını, ancak % 6,67’sinde 10
1
 kob/g 

seviyesinde Cl. perfringens tespit ettiklerini bildirmiĢlerdir. Erkmen ve Bozkurt 

(2004), iĢletme ve kasap tipi olmak üzere iki farklı tip fermente sucuklarda toplam 

aerobik mezofilik bakteri sayısını sırasıyla 5,75-7,43 log kob/g ve 5,83-7,86 log 

kob/g arasında tespit etmiĢlerdir. Aynı ürünlerde maya-küf sayısını sırasıyla 3,15-

5,53 log kob/g ve 3,48-580 log kob/g arasında saptamıĢlardır. Talon ve ark (2004), 

fermente sucukların genelinde Enterobacteriaceae sayısının 3-4 log kob/g düzeyinde 

olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Erdoğrul ve Ergün (2005), sucuk örneklerinde yaptıkları 

mikrobiyolojik analizlerde toplam aerobik mezofilik bakteri, maya- küf ve toplam 

koliform sayısını ortalama olarak sırasıyla 3,2x10
7
 kob/g, 7,0x10

5
 kob/g, 244 

EMS/ml düzeyinde tespit etmiĢlerdir. Ayrıca 60 sucuk örneğinin 9 tanesinde 
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Escherichia coli saptamıĢlardır. Kök ve ark (2007), fermente sucuklarda toplam 

aerobik mezofilik bakteri, maya-küf, koliform grubu bakteri sayısını ortalama olarak 

4,20 log kob/g, 3,00 log kob/g, ve 1,62 log kob/g düzeyinde tespit etmiĢlerdir. Ayrıca 

100 sucuk örneğinden 16 tanesinde (% 16) E. coli saptamıĢlardır. Sucuğun 

mikrobiyolojik kalite nitelikleri Çizelge 1.2’ de gösterilmektedir (TS 1070 2002). 

 

    Çizelge 1.2. Sucuğun mikrobiyolojik nitelikleri  
 

Özellikler Değerler 

 n c m M 

Escherichia coli (kob/g) 5 1 5x10
1 

1x10
2 

Escherichia coli 0157:H7 (25 g da )   5 0               Bulunmamalı 

Staphylococcus aureus (kob
1
/g) 5 1 5x10

2 
5x10

3 

Clostridium perfringens (kob/g) 5 2 10 10
2 

Listeria monocytogenes (25 g da) 10 0                Bulunmamalı 

Salmonella (kob/g) 5 0                Bulunmamalı 

Küf-maya  (kob/g) 5 2 10 10
2 

Koliform bakteri (EMS/g) 5 0 10 - 
 
 
n = Deney numunesi sayısı 

c = (m) ile (M) arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney 

numunesi sayısı, 

m = (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla deney 

numunesi sayısı 

M = (c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma sayısı 
1
 kob :Koloni oluĢturan birim 

 

 

1.3. Fermente Sucuk Üretim Teknolojisi 

 

 1.3.1. Hammadde Seçimi  

 

Sucuk üretiminde hammadde olarak et ve yağ kullanılmaktadır. Kaliteli bir 

ürün elde edilmesi için hammaddenin seçimi ve hazırlanması büyük önem 

taĢımaktadır. Sucuk üretiminde kullanılacak et ve yağın seçiminde Ģu hususlara 

dikkat edilmelidir. Kesim öncesi iyi dinlendirilmiĢ, 3-7 yaĢlı, sağlıklı kasaplık 

hayvanlardan elde edilmiĢ ve mikrobiyolojik kalitesi iyi olan etler kullanılmalıdır. 

YaĢlı hayvan etleri yüksek oranda bağ doku içerdiklerinden dolayı sucuğun 

tekstürünü olumsuz yönde etkilemektedir. Çok genç hayvan etleri yüksek oranda su 

içerdikleri ve soluk renkli (Fe’den dolayısıyla myoglobinden fakir) oldukları için 

kullanılmamalıdır. 
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Kesim sonrası iyi dinlendirilmiĢ (1-2 gün), olgunlaĢmıĢ, pH’sı 5,4-5,8 

arasında olan etler tercih edilmelidir. pH’sı yüksek olan etler, su kapasiteleri yüksek 

olduğu için kullanılmamalıdır. pH’sı düĢük olan etlerde kuruma ve renk oluĢumu 

daha hızlı oluĢmaktadır. pH 5,9 kritik nokta olarak kabul edilmektedir (Arslan 2002, 

Öztan 2005). 

 

Sucuk yapımında kullanılacak etlerin fazla yağları uzaklaĢtırılmalı, kaba 

bağdokuları ve sinirleri mümkün olduğunca ayrılmalıdır. Sucuk üretiminde DFD 

(Dark Firm Dry) olarak tanımlanan koyu renkli, sert ve kuru etler ile PSE (Pale Soft 

Exudative) olarak tanımlanan soluk, yumuĢak ve sulu etler kullanılmamalıdır. Çünkü 

DFD et aside hassas bakterilerin çoğalması için uygun ortam olduğu gibi su tutma 

kapasitesi de yüksektir. Diğer yandan PSE etin sucuk yapımında kullanılması halinde 

olgunlaĢma sırasında hızlı su kaybı nedeniyle kurutma hataları oluĢabilmektedir. 

ġayet DFD ve PSE et, sucuk üretiminde kullanılacaksa toplam et miktarının %20-

25’ini geçmemesi gerektiği bildirilmektedir (Gökalp ve ark 1997, Arslan 2002, 

Öztan 2005). 

 

Sucuk yapımında donmuĢ kuyruk yağı, soğutulmuĢ veya dondurulmuĢ et 

tercih edilmelidir. Sucukta arzulanan kalite donmuĢ ve soğutulmuĢ etin birlikte 

kullanılmasıyla sağlanmaktadır. Kullanılacak yağın miktarı, üründe yeterli 

yumuĢaklığı sağlayacak ve rutubetin çıkmasına imkan verecek boĢlukları oluĢturacak 

düzeyde olması gerektiği ifade edilmektedir (TekinĢen ve Doğruer 2000, Arslan 

2002). 

 

1.3.2. Sucuk Üretiminde Kullanılan Katkı Maddeleri 

 

1.3.2.1. Tuz 

 

Tuz, etlerin muhafaza edilmesinde kullanılan ve bilinen en eski 

kimyasallardan biridir. Tuz, et ve et ürünlerinin bozulmalarına neden olan ve tuza 

karĢı toleransları düĢük olan bakteri, maya ve küflerin geliĢip çoğalmalarını önleyici 

etkiye sahiptir. Tuzun bu etkisi diffüzyon esasına dayanır. Tuz, mikroorganizmaların 

faaliyetleri için gerekli olan hücredeki suyu azaltarak protoplazmayı dehidre eder. 

Plazmoliz oluĢturarak üremeyi durdurur. Diğer bir ifade ile ozmotik basıncını 

yükselterek ve su aktivitesi (aw ) değerini düĢürerek mikrobiyel geliĢmeyi inhibe 
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eder. Ayrıca besin maddesinin içindeki suda mevcut oksijenin eriyebilirlilik 

özelliğini azaltarak aerop mikroorganizmaların üremelerini engeller. Bu etkilere ek 

olarak klor iyonu halinde iyonlaĢarak mikrooganizmalar üzerine öldürücü etki yapar 

ve proteolitik enzimlerin aktivasyonunu engeller. Böylece mikroorganizmaların 

büyük çoğunluğunun üremeleri imkansız hale gelir (Gürbüz 1994). 

 

Et ürünlerine genellikle % 2-7 oranında tuz katılmaktadır. Tuzun et 

ürünlerindeki iĢlevleri Ģunlardır: 

-Antimikrobiyal etkilidir.  

-Ürüne aroma ve lezzet kazandırır. 

-Ete gevrek bir yapı kazandırır. Tuz eğer et parçaları içerisine nüfuz etmiĢ ve 

dağılmıĢ ise gevrekleĢtirici etkisi vardır. Ancak piĢirme sırasında etin yüzeyine 

serpilir ise yüzeyde dehidrasyona neden olarak dokunun büzülmesi ve sertleĢmesine 

neden olur. 

-Tuz, proteinlerin yapısında helikslerin nispeten açılmasına ve proteinlerin 

daha fazla su bağlamasına neden olarak etin su tutma kapasitesini ve proteinlerin 

çözünürlülüklerini artırmaktadır (Gökalp ve ark 1997, Arslan 2002). Etteki tuz 

konsantrasyonun mikroorganizmalar üzerine inhibisyon etkisi Çizelge 1.3’de 

gösterilmektedir (Öztan 2005). 

 

Çizelge 1.3. Etteki tuz konsantrasyonun mikroorganizmalar üzerine 

inhibisyon etkisi  

 

% NaCl                     Mikroorganizma türü 

 5  Cl. botulinum tip E, P.  fluorencens 

 6  Shigella, Klebsiella 

 8  E. coli, Salmonella spp, B. cereus, Cl. botulinum tip A, Cl.   

perfringens 

 10  Cl. botulinum tip B, V. parahaemolyticus 

 15  B. subtilis, Streptokoklar 

 18  S.  aureus 

 25  Penicillum’lar ve Aspergillus’lar 

 26  Halobacterium halobium, Spirillum’lar 

 

 

1.3.2.2. ġeker  

 Fermente sucuk hamuruna katılan Ģeker laktik asit bakterilerinin geliĢmesi 

için iyi bir besin kaynağı oluĢturmakta, pH’yı düĢürerek proteinlerin sol halinden jel 
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haline dönüĢmesini, ürünün dilimlenebilir ve kesilebilir nitelik kazanmasını 

sağlamaktadır (Öztan 2005).  

ġeker et ürünlerine kendilerine özgü tipik tat vermesi, tuzun çok keskin tadını 

bir dereceye kadar nötrleĢtirmesi ve fermentasyonu sağlaması amacıyla katılmaktadır 

(Gökalp ve ark 1997). ġeker baharatların içindeki uçucu maddeleri bağlayarak arzu 

edilen tadın ürüne taĢınmasını ve belirginleĢmesini sağlamaktadır. Çiğ üründe 

kullanılan Ģeker miktarının % 0,3-1,0 arasında olması gerektiği ifade edilmektedir 

(Öztan 2005). 

  

1.3.2.3. Nitrat ve Nitrit 

 

Nitrat ve nitritin sodyum ve potasyum tuzları et endüstrisinde özellikle etin 

kırmızı renginin korunması, Clostridium botulinum gibi mikroorganizmaların 

geliĢimini inhibe ederek yol açabilecekleri zararların kontrol altına alınması, ortamda 

karakteristik tat-kokunun geliĢtirilmesi ve kürleme proseslerindeki olumlu etkileri 

nedeniyle kullanılmaktadır (Hyytia ve ark 1997, Belitz ve ark 2009).  

 

 Avrupa’da sodyum nitrat (E251) ve potasyum nitrat (E252) belli ürünlere 

yalnız baĢına veya kombine olarak katılırken, potasyum nitrit (E249) ve sodyum 

nitrit (E250) yalnızca tuza karıĢtırılmıĢ formda kullanılmaktadırlar. Stabil olmayan 

yapısı nedeniyle nitrat, nitrite dönüĢmekte ve antimikrobiyel etki de nitritten 

oluĢmaktadır. Ancak n-nitrozo bileĢiklerinin potansiyel karsinojenik etkileri 

saptandıktan sonra birçok ülkede nitratın kullanılmadığı bildirilmektedir. Nitrit ise 

genellikle 80-120 ppm düzeyinde belirli ürünlere kürleme maddesi olarak ilave 

edilmektedir (Erol 2007). TS 1070’e (2002) göre; sucuklarda nitrit miktarının satıĢ 

yerinde en çok 50 mg/kg düzeyinde olması gerektiği ifade edilmektedir. Et 

ürünlerinde nitrit düzeyinin etteki kırmızı rengin korunması için 5-20mg/kg, lezzet-

tat özelliklerinin oluĢması için 50 mg/kg ve istenen antibakteriyel etki için 100 

mg/kg yeterli olduğu ileri sürülmektedir. Et ürünlerine fazla nitrit ve nitrat ilavesi 

kanserojen etkili nitrozamin oluĢumuna neden olmaktadır. Bundan dolayı son 

yıllarda gıdalarda nitrit ve nitrat kullanım düzeylerinin oldukça azaltılması ya da 

tamamen çıkartılması yönünde bir eğilim oluĢtuğu bildirilmektedir (Soyutemiz ve 

ark 2004, Belitz ve ark 2009).   
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 Sancak ve ark (2008), kalıntı nitrat ve nitrit düzeylerini inceledikleri fermente 

Türk sucuğu örneklerindeki, nitrat içeriklerini minimum 1,56 ppm; maksimum 

553,18 ppm; ortalama 64,06 ppm ve nitrit içeriklerini ise minimum 0,80 ppm; 

maksimum 82,13 ppm, ortalama 11,48 ppm olarak tespit etmiĢlerdir. Doğu ve ark 

(2002), inceledikleri sucuk örneklerinin nitrit oranları 41,80 ppm ile 631,03 ppm 

düzeyinde ortalama 263,842 ppm olarak saptamıĢlardır. 

 

1.3.2.4. Baharat 

 

Sucuk üretiminde kullanılan et ve yağın kalitesi kadar ilave edilen katkı 

maddeleri ve baharat önem taĢımaktadır. Baharat belirli bitkilere ait kök, yumru, sap, 

yaprak, meyve ve tohum kısımlarının sahip oldukları tat ve kokuları nedeniyle baĢta 

et ve et ürünleri olmak üzere gıdaların hazırlanması ve iĢlenmesinde yaygın olarak 

kullanılan ve gıda maddelerine katıldığında aroma ve lezzet değiĢiminde önemli rol 

oynayan katkı maddeleridir (Erol ve ark 1999, Sagoo ve ark 2009). Bitkisel kökenli 

olmaları ve hazırlanmaları sırasında hijyenik kurallara yeterince uyulmaması 

nedeniyle baharatların mikrobiyal yükü oldukça fazladır. Yapılan bazı çalıĢmalarda 

(Filiz 2001, Temelli ve Anar 2002), baharatların aerob ve anaerob basiller, patojen 

bakteriler ve küflerle kontamine olduğunu göstermektedir. Bakterilerle kontamine 

olan baharatlar ilave edildikleri gıda maddelerinde mikrobiyal yükü arttırıp 

bozulmaya yol açmalarının yanı sıra gıda zehirlenmelerine neden olan bakterileri 

içermeleri durumunda halk sağlığı için potansiyel bir tehlike arz etmektedir. Sucuk 

hamuruna katılan katkı maddeleri ve baharatların çeĢit ve oranları tüketici isteklerine 

bağlı olarak değiĢebilmektedir. Baharatlardaki yüksek mikroorganizma florası 

kullanıldığı besinin mikrobiyolojik kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Kırmızıbiber, karabiber ve kimyon et endüstrisinde en fazla kullanılan baharatlar 

olmakla birlikte birçok gıda maddesinin imalat aĢamasında da sıkça 

kullanılmaktadırlar (Filiz 2001). 

 

Filiz (2001), Bursa’da tüketime sunulan bazı baharatların mikrobiyal florası 

ile ilgili yaptığı çalıĢmada, karabiber, kırmızıbiber ve kimyon örneklerinde toplam 

aerob mezofil bakteri sayısını sırasıyla ortalama olarak 3,9×10
7
 kob/g, 8,1×10

6
 

kob/g, 2,8×10
6
 kob/g, koliform bakteri sayısını 4,9×10

3
 kob/g, 1,7×10

2
 kob/g, 

2,4×10
4
 kob/g, küf-maya sayısını 1,3×10

4
 kob/g, 5,1×10

2
 kob/g, 2,6×10

3
 kob/g 
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olarak bulduğunu, ayrıca karabiber ve kırmızıbiber örneklerinin tamamında, kimyon 

örneklerinin de %75’inde anaerob sporlu bakterilerin bulunduğunu ileri sürmüĢtür. 

 

1.3.3. Sucukların OlgunlaĢtırılması 

 

OlgunlaĢma, biyokimyasal ve mikrobiyel olaylar sonucu oluĢur. Bu olaylar 

bazen birlikte, bazen birbirini izleyecek Ģekilde ya da iç içe seyretmektedir. Olay 

katkı maddelerinin ete karıĢtırıldığı aĢamada baĢlar. Sucuğun kendine özgü nitelik 

kazanmasında katkı maddelerinin ve yararlı mikroorganizmaların büyük önemi 

vardır. OlgunlaĢma sonucu sucuklarda pH düĢer, % 30-35 oranında su kaybı olur. 

Ürün kendine özgü aroma, lezzet, renk, tekstür ve yapı kazanır, dayanıklılık süresi 

artar. OlgunlaĢma süresi, hamurun bileĢimine (yağ, tuz, Ģeker ve diğer katkı 

maddelerinin miktar ve çeĢidi), kıyılma derecesine, kılıf kalibrasyonun, 

olgunlaĢtırma yöntemine (sıcaklık, hava akımı ve bağıl nemi) göre değiĢir (Arslan 

2002). 

Sucuklar doğal ve yapay (yavaĢ ve çabuk) koĢullarda olgunlaĢtırılabilir. 

Doğal koĢullarda olgunlaĢtırma, sucuk hamuru kılıflara doldurulduktan hemen sonra 

ya da serin yerde bir gece bekletildikten sonra askılara asılırlar. Rutubet oranının 

düĢük olduğu durumlarda sucuklara birkaç kez su püskürtülerek gerekli olan nem 

oranı sağlanmaya çalıĢılır. Bu yöntemde sucuklar 20-30 günde olgunlaĢmaktadır. 

Diğer bir yöntem ise, yapay koĢullarda olgunlaĢtırmadır. Günümüzde fermente 

sucuklar sıcaklık, hava akımı ve bağıl nemi ayarlanabilen yapay koĢullarda yılın her 

mevsiminde üretilebilmektedir. Sucuklar sıcaklığı 15-25 °C sıcaklıkta, hava akım 

hızı 0,5-1,5 m/saniye ve bağıl nemi %75-95 arasında değiĢen koĢullarda 

olgunlaĢtırılabilirler (Arslan 2002). Yapay olgunlaĢtırma kendi içinde normal (orta 

derecede) olgunlaĢtırma ve çabuk diye ikiye ayrılır. 

 

Normal (orta derecede) olgunlaĢtırma, bu yöntemde starter kültür, nitrat 

ve/veya nitrit kullanılabilir. 18-20 C’lerde olgunlaĢtırılmaktadır. Sucuklar 20 gün 

içinde hazır hale gelmektedir. Her iĢletmenin sucuklarda tat ve fermentasyonun 

oluĢmasını sağlayan faydalı mikroorganizmaların yanı sıra patojen ve bozulmaya 

neden olan mikroorganizmaların da içinde bulunduğu özel ortam florası mevcuttur. 

Dolayısıyla bu ortam florasının özellikleri, ürünün güvenliği, kabul edilebilirliği ve 

kalitesi açısından büyük önem taĢımaktadır (Dinçer 1985, Soyer ve ark 2005, 

Chevallier ve ark 2006).  
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Çabuk olgunlaĢtırma, yapım sırasında sucuk hamuruna starter kültür 

ilavesiyle gerçekleĢtirilmektedir. Bu amaçla liyofilize ve dondurulmuĢ kültürler 

kullanılmaktadır. Starter kültürler çoğunlukla Lactobacillus, Pediococcus ve 

Micrococcus soylarına ait bazı mikroorganizmaları içermektedirler. Kontrollü 

Ģartlarda 22-37 °C sıcaklık ve % 90-95 nisbi rutubette, liyofiIize kültürler 

kullanıldığında olgunlaĢma 32-48 saatte, dondurulmuĢ kültürler kullanıldığında ise 

15-20 saatte tamamlanabilmektedir. (Dinçer 1985). 

 

1.3.4.Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri (TAMB) 

 

Toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB) sayımı ile gıda hammaddeleri, 

yardımcı maddeleri, ambalaj materyali, genel olarak iĢletme koĢulları, iĢleme sonrası 

depolama ve taĢıma koĢulları hakkında bilgi edinilerek bunların asgari standartlara 

uyup uymadığı belirlenmekte, buna göre gıdada bozulmanın baĢlaması ve raf ömrü 

saptanabilmektedir (Halkman 2005). Çon ve Gökalp (1998), TAMB sayısının sucuk 

gibi üretiminde çeĢitli mikroorganizmaların kullanıldığı ürünlerde hijyen indikatörü 

olarak tek baĢına bir mana taĢımasa da, ürünün genel mikrobiyolojik durumu 

hakkında fikir edinmeye yardımcı olduğunu bildirmektedirler. 

  

1.3.5. Enterobacteriaceae Familyası 

 

Enterobacteriaceae familyası içindeki bakteriler genel olarak insan ve hayvan 

bağırsak florasında bulunmaktadır. Bu familya içinde bulunan önemli bağırsak 

patojenleri Shigella, Salmonella, Yersinia’dır. Familyanın bazı üyeleri de normalde 

gastrointestinal sistemde kolonize olmaktadırlar. Bunlar Esherichia, Enterobacter, 

Klebsiella gibi bakteriler olup ‘‘Enterik bakteri’’ olarakta adlandırılmaktadırlar. 

Enterobacteriaceae familyasında yer alan bakteriler genel olarak, gram negatif, 

sporsuz, fakültatif anaerob, katalaz pozitif, oksidaz negatif olup nitratı nitrite 

indirgemektedirler (Ünlütürk ve TurantaĢ 1998, Halkman 2005).  

 

Koliform bakteriler, Enterobacteriaceae familyası içinde yer alan, fakültatif 

anaerob, gram negatif, spor oluĢturmayan, 35 
o
C'de 48 saat içinde laktozdan gaz ve 

asit oluĢturan, çubuk Ģeklindeki bakterilerdir. Bu grupta yer alan ve gıda 

mikrobiyolojisi açısından önemli olan mikroorganizmalar; Citrobacter freundii, 

Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, E. coli ve Klebsiella pneumonia’dır. 

Koliform bakteriler pek çok gıda hammaddesinde rastlanmaktadır. Bunların baĢında 
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taze sebzeler, taze yumurta, çiğ süt, kanatlı etleri ve su ürünleri gelmektedir 

(Halkman 2005).  

Gıdalarda koliform bakterilerin bulunması kötü sanitasyon koĢullarının, 

yetersiz veya yanlıĢ pastörizasyon uygulamalarının, piĢirme ve pastörizasyon sonrası 

tekrar bulaĢma olduğunun bir göstergesidir. Koliform grubu mikroorganizmaların 

hepsi dıĢkı kökenli değildir. Bu grupta bulunan bakterilerden insanların ve sıcakkanlı 

hayvanların alt sindirim sistemlerinin normal florasında bulunanlar "fekal koliform" 

olarak tanımlanmakta ve bunlar fekal kontaminasyonun bir göstergesi olarak kabul 

edilmektedir. Koliform grubu içinde fekal koliform olarak tanımlanan bakterilerin 

büyük çoğunluğunun E. coli olduğu bilinmektedir. Herhangi bir örnekte E. coli 

ve/veya fekal koliform bakterilere rastlanması oraya doğrudan ya da dolaylı olarak 

dıĢkı bulaĢtığının ve yine bağırsak kökenli Salmonella ve Shigella gibi primer 

patojenlerin de olabileceğinin bir göstergesidir. Bu nedenle hiçbir gıda maddesinde, 

içme ve kullanma sularında, denizlerde ve göllerde E. coli ve fekal koliform 

bulunmasına izin verilmezken, bazı gıdalarda belirli sayıda koliform bakteri 

bulunmasına izin verilebilmektedir (Halkman 2005, Roberts ve Greenwood 2003,  

Erol 2007, Ray ve Bhunia 2007). 

 

1.3.6. Sülfit Ġndirgeyen Clostridia  

 

 Sülfit indirgeyen clostridia grubundaki bakteriler genel olarak insan ve diğer 

memeli hayvanların bağırsak florasında bulunurlar. Cl. perfringens ve Cl. botulinum 

sülfit indirgeme özelliğine sahip anaerob bakterilerdir. 

 

1.3.6.1. Clostridium perfringens 

 

Cl. perfringens, Clostridiaceae familyasında, Gram pozitif, anaerobik, 

fakültatif aerobik, hareketsiz, katalaz negatif, H2S pozitif ve spor oluĢturan çubuk 

Ģeklinde lesitinaz ve jelatinaz pozitif, nitrat indirgeme ve laktozu fermente etme 

özelliğine sahip bir bakteridir. Bakterinin vejetatif formu düĢük sıcaklığa 

(pastörizasyon ısısı) duyarlı iken sporları ısıya oldukça dirençlidir. Cl. perfringens’in 

ve sporlarının geliĢme sıcaklığı 10-52°C ve optimum geliĢme sıcaklığı 45°C’dir. Cl. 

perfringens’in pH<5,0; % 5 den fazla NaCl konsantrasyonunda, aw < 0,93 ve 500 

ppm nitrit varlığında geliĢmesi durmakta ya da yavaĢlamaktadır. Bakterinin 
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sporlarına insan ve hayvan dıĢkılarına maruz kalan bölgelerde toprakta, çamurda, 

rastlanmaktadır.  

 

Cl. perfringens zehirlenmesinin genel formu, Ģiddetli karın krampları ve 

ishalle seyir göstermektedir. Bu belirtiler yüksek sayıda Cl. perfringens (10
8 

ve daha 

yüksek sayıda) bakterisini içeren gıdanın tüketiminden 8-22 saat içinde 

baĢlamaktadır. Genellikle hastalık 24 saat içinde son bulur. Fakat bazı ciddi vakalar 

bir veya iki hafta devam edebilmektedir. Cl. perfringens’in neden olduğu nekrotik 

enterit (pig-bel) genelde ölümcül olduğu bildirilmektedir. Bu hastalık yüksek sayıda 

Cl. perfringens ile kontamine olmuĢ gıdanın tüketilmesi sonucu görülmektedir. 

Nekrotik enterit enfeksiyonundan kaynaklanan ölümlerin nedeni, bağırsakların 

nekropsisi ve septisemidir. Ancak nadir görülen bir hastalıktır.  

Cl. perfringens zehirlenmesinin gerçek nedeni uygun sıcaklıkta 

hazırlanmamıĢ gıdalardır. PiĢirmeden sonra düĢük sayılarda organizma içeren gıdalar 

soğutma ve depolama esnasında gıda zehirlenmesi yapacak seviyeye ulaĢmaktadır. 

Et, et ürünleri ve et suyu sıklıkla riskli gıdalar grubunda yer almaktadır. Toplu 

beslenme yerlerinde (örneğin okul kafeteryaları, hastaneler, özel bakım evleri, 

hapishaneler, vs.) fazla miktarda hazırlanmıĢ gıdanın servis edilmeden önce saatlerce 

bekletilmesi durumlarında Cl. perfringens zehirlenmesi oluĢabilmektedir (Erol 2007, 

Ray ve Bhunia 2007). 

1.3.6.2. Clostridium botulinum 

 

Cl. botulinum, Gram-pozitif, anaerobik, H2S pozitif ve spor oluĢturan, çubuk 

Ģeklinde bir bakteridir. Nörotoksin üretir. Sporları ısıya dayanıklı, hatalı veya eksik 

iĢlenmiĢ gıdalarda sporları canlı kalabilmekte, ancak ortamda 250 ppm nitrit 

varlığında geliĢme gösterememektedir. Cl. botulinum ve sporlarının geliĢme sıcaklığı 

10-48°C ve optimum geliĢme sıcaklığı 30-35°C’dir. Cl. botulinum pH<4,6; % 5 den 

fazla NaCl konsantrasyonunda, aw < 0,93 ve 250 ppm nitrit varlığında geliĢmesi 

durmaktadır. Botulizmin 7 tipi (A, B, C, D, E, F ve G) vardır ve her bir suĢ 

tarafından üretilen antijen özelliğindeki toksinler esas alınmaktadır. A, B, E ve F 

tipleri insan botulizmine ve C ve D tipleri çoğunlukla hayvanlarda botulizme neden 

olmaktadır.  
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Gıda kaynaklı botulizm, nörotoksin içeren gıdanın tüketilmesi ile oluĢan ciddi 

bir gıda zehirlenmesidir. Toksin 80°C'de 10 dakika veya daha fazla ısıtma ile yok 

edilebilmektedir. Hastalığın tekrar oranı düĢük, ancak erken tedavi edilmezse ölüm 

oranı yüksek olduğu bildirilmektedir. Yıllık olarak kaydedilen birçok salgının 

yetersiz iĢlenmiĢ gıdalar, ev yapımı konserveler ile et ürünleri ve deniz ürünleri insan 

botulizmi için en riskli gıdalar olduğu ifade edilmektedir. Gıda kaynaklı botulizmin 

baĢlangıç belirtileri, toksinli gıdanın tüketiminden itibaren 18-36 saatler arasında 

ortaya çıkmaktadır. Bu süre sekiz güne kadar uzayabilmektedir. Ġntoksikasyonun 

erken belirtileri belirgin halsizlik, zayıflık ve baĢ dönmesidir. Genelde bu belirtiler 

çift görme, konuĢma ve yutkunmada zorluk çekme ile devam etmektedir (Erol 2007, 

Ray ve Bhunia 2007). 

 

1.3.7. Maya-Küf  

 

Gıda kaynaklı küf ve mayalar, yüzlerce türü kapsayan mikroorganizmaların 

oluĢturduğu büyük bir gruptur. Küfler, pek çok bakterinin geliĢemediği düĢük pH, 

düĢük su aktivitesi (aw) ve yüksek ozmotik basınç Ģartlarında geliĢebildiklerinden 

dolayı gıda endüstrisinde risk oluĢturmaktadırlar. Çoğunluğu oksijensiz ortamda 

geliĢmektedir. GeliĢmeleri için gerekli olan pH 2-9 ve sıcaklık 10-35 °C 

aralığındadır. Küfler gıdalarda bozulmaya ve çürümeye neden olarak, gıdalarda 

istenmeyen tat, koku ve görüntü (beyaz pamukçuk, sümüksü yapı) oluĢmasına yol 

açmaktadır. Gıdaların küf ve mayalar ile bulaĢması hem üretici için ekonomik kayıp 

oluĢturmakta hem de tüketici sağlığı için risk oluĢturmaktadır. Çünkü bazı küfler 

mikotoksin olarak bilinen toksik metabolitleri üretirler. Gıdalarda bulunan ve 

bozulmaya neden bazı küf çeĢitleri, Aspergillus flavus (aflatoksin üreten), Alternaria 

tenuis (özellikle süt ürünlerinde ransiditeye neden olan),  Mucor rouxii (sebzelerde 

bozulma yapan) ve bazı penisillium (okratoksin üreten) türleridir. 

 

Bazı mayalar gıdalarda bozulmaya neden olduklarından dolayı gıda 

endüstrisinde önem taĢımaktadırlar. Ancak mayaların bir kısmı gıda endüstrisinde 

özellikle fermente ürünlerde önemlidir. Bunlara örnek olarak Saccharomyces 

cerevisiae, Rhodotorula glutinis ( balık ve ette renk bozulması), Torulopsis versatilis 

(süt ve meyve suyu konsantrelerinde bozulma), Zygosaccharomyces bailii (yüksek 

asitli gıdalarda bozulma) türleri mayalar gıdalarda çeĢitli bozulmalara yol 

açmaktadırlar. Bazı gıda kaynaklı küf ve mayalar da özellikle bağıĢıklık sistemi zayıf 
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olanlarda, alerjik reaksiyonlara ya da enfeksiyonlara sebep olmaktadırlar (Ray ve 

Bhunia 2007).  

 

1.3.8. pH Değeri 

 

pH mikroorganizmaların geliĢimini ve aktivitesini etkileyen önemli bir iç 

çevre faktörüdür. Mikroorganizmalar gıdanın pH’sından etkilenirken, aynı zamanda 

gıdanın pH’sını da etkileyebilmektedirler. Gıdalarda doğal enzimler veya 

mikroorganizmalar (gıdanın doğal florasında yer alanlar veya starter olarak 

eklenenler) tarafından asit üretilebilmekte ve gıda asidik karakter gösterebilmektedir. 

Türk fermente sucuğu bu tip gıdalara örnek verilebilir (Ünlütürk ve TurantaĢ 1998). 

TS 1070’e (2002) göre,  fermente sucuklarda pH değerinin 4,7-5,4 arasında olması 

gerektiği ifade edilmektedir  (Çizelge 1.1). 

 

Bozkurt ve Erkmen (2004), olgunlaĢma ve depolama esnasında sucuk 

kalitesine nitrat/nitritin etkisi üzerine yürüttükleri araĢtırmada, olgunlaĢmanın ilk 4 

gününde sucukların pH değerinin 5,98 den 4,53-4,81’e düĢtüğünü tespit etmiĢlerdir. 

Erkmen ve Bozkurt (2004), iĢletme ve kasap tipi fermente sucukların pH değerlerini 

sırasıyla 4,53-5,77 ve 4,83-6,74 arasında belirlemiĢlerdir. Ġnceledikleri kasap tipi 

sucukların %71’inin pH değerinin 5,4’den yüksek olduğunu bildirmiĢlerdir. Erdoğrul 

ve Ergün (2005), sucuklarda pH değerini 4,76-5,75 arasında saptamıĢlardır. 

 

1.4. Kitin ve Kitosan 

 

Kitin selülozdan sonra doğada en fazla bulunan doğal bir polisakkarittir. 

Kitin, Yunancada kaplamak anlamına gelen kiton kelimesinden türetilmiĢ ve ilk 

olarak 1811 yılında Broadconnat tarafından kullanılmıĢtır. Kitin, β-1,4-glikozidik 

bağlara sahip N-asetil-D-glukozamin (GlcNAc) rezidülerinden oluĢmuĢ organik bir 

polimerdir. Kitin, yeĢil algler ve bazı mantarların hücre duvarları ile yengeç, istakoz 

ve karides gibi deniz kabuklularının dıĢ iskelet yapılarında bulunduğu 

belirtilmektedir (Shadidi ve ark 1999, Senel ve McClure 2004). Kitin ayrıca denizde 

yaĢayan Sagita gibi çeĢitli canlı organizmalarla Phaeocytis gibi deniz yosunlarında 

da bulunmaktadır. Doğal kitine ek olarak in vitro olarak biyosentez ve enzimatik 

polimerizasyon yolu ile kitin (α-kitin) elde edilebilmektedir (Rinaudo 2006).  
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Selüloz bitki hücre duvarlarında, kitin ise böcek ve kabukluların kabuk 

tabakasında bulunmaktadır. Kitinin yapısındaki hidrojen bağlarının oluĢturduğu yarı 

kristalize yapı bu maddenin çözünürlüğünü zorlaĢtırmaktadır. Suda çözünmeyen 

kitin genellikle asidik ve bazik çözücülerde çözünmektedir (Pillai ve ark 2009). 

Kitinin elde edildiği kaynağa bağlı olarak α ve β formu olduğu bildirilmektedir. En 

fazla bulunan formu α-kitindir. α-kitin, yengeç ve istakoz kabukları ve tendolarında, 

karideslerin kabuklarında, mantar ve maya hücre duvarlarında, böceklerin kütikula 

tabakasında bulunmaktadır. Kitinin üçüncü formu olan gama-kitin üzerinde 

çalıĢmaların devam ettiği bildirilmektedir (Rinaudo 2006). Selüloz, kitin ve kitosanın 

kimyasal formülü ġekil 1.1’de gösterilmektedir (Ravi Kumar 2000). 

 

Doğal koruyucu maddelerden kitosan son yıllarda farklı alanlarda 

kullanımıyla dikkat çekmeye baĢlamıĢtır. Kitosan, kitinin alkali ortamda 

deasetilasyonu sonucu elde edilen (1-4) bağlı D-glukozamin ünitelerinden oluĢan 

lineer bir polisakkarittir. (Darmadji ve Izumimoto 1994,  Rhoades ve Roller 2000, 

Shahidi ve ark 1999, Oh ve ark 2001). 

 
 
ġekil 1.1. Selüloz, kitin ve kitosanın yapısı  
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Kitosan günümüzde ticari olarak deniz kabuklularının kabuk kısmının 

atıklarından farklı deasetilasyon derecelerinde ve farklı molekül ağırlıklarında 

üretilmektedir  (No ve ark 2007). Kabuklu deniz ürünü artıklarından kitin, kitosan, 

oligomerleri ve monomerlerinin hazırlanması ile ilgili modifiye yöntem ġekil 1.2’de 

gösterilmektedir (Shadidi ve ark 1999). 

 

Kitosanın yapısı %70-90 D-glukozamin ve %10-30 N-asetil-D-glukozamin 

birimlerinden oluĢmaktadır. Kitosan aynı zamanda yüksek konsantrasyonda primer 

amino grupları ve hidroksil reaktiflerine sahiptir. Moleküler zincir yapısındaki 

serbest amino grupların düzenli dağılımından dolayı kitosanın kimyasal ve 

biyokimyasal reaktivitesinin kitinden daha yüksek olduğu bildirilmektedir (Ogawa 

ve ark 2004, Kachanechai ve ark 2008). 

 

 

ġekil 1.2. Kabuklu deniz ürünü artıklarından kitin, kitosan, oligomerleri ve 

monomerlerinin hazırlanması. 
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1.4.1. Kitin ve Kitosanın Çözünürlüğü 

 

Kitin çoğu organik çözücülerde çözünmezken kitosan pH<6,0’dan 

sulandırılmıĢ asidik solüsyonlarda (asetik asit, laktik asit ve formik asit vb.) kolayca 

çözünmektedir. Amino gruplarının varlığında kitosanın yükünün ve pH’sının 

değiĢtiği ileri sürülmektedir. DüĢük pH’da bu amino grupları protonlanarak pozitif 

yüklü duruma geçmekte ve kitosan suda çözünebilir katyonik polielektrolit özellik 

kazanmaktadır. Kitosanın çözündürülmesinde genel olarak asetik asidin 0,1 M ve    

% 1 konsantrasyonları kullanılmaktadır. Diğer yandan pH>6,0 durumunda kitosanın 

amin gruplarında proton kaybı olduğu için polimerlerin yük kaybettiği ve kitosanın 

çözünürlülüğünün ortadan kalktığı bildirilmektedir (Rinaudo ve ark 1999). Kitosanın 

kitine göre iki büyük avantajı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi kitini çözmek için 

lityum klorür ve dimetilasetamid gibi toksik özellikte olan çözücüler kullanılmasına 

karĢın, kitosanın seyreltik asetik asit içinde kolayca çözünebilmesidir. Ġkinci avantajı 

ise birçok kimyasal reaksiyon için aktif kısım olan serbest amin gruplarına sahip 

olmasıdır (Demir ve Seventekin 2009).  

 

Kitinin deasetilasyon derecesi %50’ye ulaĢtığında sulu asidik çözeltilerde 

çözünmekte ve elde edilen ürüne kitosan adı verilmektedir. Kitosanın yapısında 

amino grubu, primer ve sekonder hidroksil grupları olmak üzere üç tip reaktif 

fonksiyonel grup bulunmaktdır. Nötr ve alkali pH’da çözünmeyen kitosan asetik asit, 

formik asit, laktik asit ve glutamik asit gibi organik ve inorganik asitlerde 

çözünmektedir. Kitosanın çözünebilirliliği, izolasyon ve kurutma Ģartlarına, 

zincirdeki asetil gruplarının dağılımına, ortam pH’sına, iyon konsantrasyonuna ve 

deasetilasyona bağlıdır (Rinaudo 2006).  

 

1.4.2.  Kitosan ve Türevlerinin Antimikrobiyal Özellikleri 

 

Kitosan Gram pozitif, Gram negatif, anaerob bakteriler ve mantarların birçok 

türüne karĢı etkili olup bu antimikrobiyal etki kitosanın çeĢidi, molekül ağırlığı, 

deasetilasyon derecesi, pH’sı, ortam sıcaklığı gibi faktörlerden etkilenmektedir. 

Kitosan, kitosan oligomerlerine göre bakteri çoğalmasını engellemede daha etkin 

olup inhibitör etkisi kitosanın molekül ağırlığına ve bakteri türüne göre 

değiĢmektedir (No ve ark 2002, Sagoo ve ark 2002, Zheng ve Zhu 2003, Rinaudo 

2006, Mohy Eldin ve ark 2008). Kitosanın antibakteriyel özelliği farklı 
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mekanizmalarla açıklanmaktadır. Bunlardan ilki asidik ortamda kitosanın 

yapısındaki -NH2 grupları  -NH3
+
 gruplarına dönüĢmekte ve –NH3

+
 gruplarının 

bakterilerin hücre zarının bileĢiminde bulunan negatif yüklü fosforil ve 

fosfolipidlerle elektrostatik etkileĢimi sonucu hücre zarı zarar görmektedir. Bunun 

neticesinde bakterilerin beslenmesi için gerekli olan besinlerinin hücre dıĢına sızması 

sonucu hücre ölümü gerçekleĢmektedir. Ġkincisi, kitosanın bakteri hücre yüzeyinde 

polimer tabakası oluĢturması ve hücre için gerekli besinlerin hücre içine girmesine 

engel olmasıdır. Üçüncüsü, hücre içerisine giren kitosan molekülü burada DNA’ya 

bağlanmakta, mRNA ve protein sentezini engellemek suretiyle hücrenin yaĢamını 

sona erdirmektedir. Son mekanizma ise, kitosanın polikatyonik yapısı nedeniyle 

hücrede içerisinde bulunan elektronegatif yüklü maddeleri adsorbe etmesi, 

çöktürmesi ve hücrenin fizyolojik aktivitelerini deforme ederek hücre ölümüne sebep 

olmasıdır (Tsai ve ark 1999, No ve ark 2002, Zheng ve Zhu 2003). 

  

Kitosanın antibakteriyel aktivitesi, içinde bulunduğu çözeltinin iyon kuvveti 

ve bakterilerle temas süresi ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Ancak ortamda bazı 

metal iyonlarının bulunması kitosanın antibakteriyel etkisini farklı düzeylerde 

olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin ortamda Zn
+2

 iyonlarının bulunması 

kitosanın antibakteriyel aktivitesini en fazla düzeyde olumsuz etkilerken, Mg
+2

 

iyonlarının bulunması durumunda bu olumsuz etkinin düzeyi biraz daha 

azalmaktadır. Bu da kitosanın yapısındaki serbest amino gruplarının ortamdaki metal 

iyonlarıyla Ģelat oluĢturma kapasitesiyle açıklanmaktadır (Chung ve ark 2003).  

 

Wang (1992), kitosanın gıda kaynaklı patojenler (S. aureus, Y. enterocolitica, 

L. monocytogenes, E. coli ve S. tyhimurium) üzerine inhibe edici etkisi olup olmadığı 

üzerine yaptığı araĢtırmada, pH 6,5 ve 5,5’ de % 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ve 2,5 kitosanın   

L. monocytogenes hariç diğer dört patojen bakteri üzerinde inhibe edici etkisi 

olduğunu ortaya koymuĢtur. AraĢtırmacı kitosanın antibakteriyel etkisinin pH 5,5’de, 

pH 6,5’e göre daha etkili olduğunu ileri sürmüĢtür. 

 

Darmadji ve Izumimoto (1994), et (kıyma) ve sıvı ortamda (yeast ekstratlı 

peptone glukoz broth) kitosanın antimikrobiyal etkisini çalıĢmıĢlardır. Sıvı ortam 

çalıĢmalarında, % 0,01 kitosanın 30 ºC’de 24 saat inkübasyon sonunda Pseudomonas 

fragi,  Bacillus subtilis and S. aureus’ un üremelerini engellediğini, % 0,1 kitosanın 

E. coli üremesini engellediğini, etlerde % 0,5-1,0 oranında kitosanın koliform, 
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stafilokok, Pseudomonas gibi bozulma yapan bakterilerin üremelerini engellediğini 

belirlemiĢlerdir. AraĢtırmacılar aynı zamanda kitosanın etlerde kokuĢmayı 

engellediğini, lipit oksidasyonunu azalttığını, duyusal kalite niteliklerini de 

koruduğunu ileri sürmüĢlerdir. Youn ve ark (1999),  sosislere katılan % 0,35 ve        

% 0,5 kitosanın toplam bakteri sayısını 2 log kob/g azalttığını bildirmiĢleredir. 

 

Helander ve ark (2001), kitosanın gram negatif bakterilerin dıĢ 

membranındaki bariyer üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları çalıĢmada, kitosanın bu 

bakterilerin dıĢ membran bariyerini değiĢtirdiğini, çalıĢma materyali olarak 

kullandıkları E. coli ve Salmonella typhimurium’un dıĢ membranındaki aktif bölgeye 

kitosanın bağlanarak membran fonksiyonlarının bozulmasına neden olduğunu 

elektron mikroskopide tespit etmiĢlerdir (ġekil 1.3). Aynı çalıĢmada, içerisinde 5000 

ppm kitosan bulunan süspansiyon içinde E. coli’yi oda sıcaklığında 10 dakika inkübe 

ettiklerini ve bu sürenin sonunda E. coli sayısının 1,6 log azaldığını bildirmiĢlerdir. 

 

 

ġekil 1.3. pH 5,3 de (a) buffer ve (b) kitosan (250 ppm) uygulanmıĢ E. coli ve (a) buffer ve (b) kitosan 

(250 ppm) uygulanmıĢ S. typhimurium’un elektron mikroskobisi  

 

 

Jo ve ark (2001), kitosan oligomerlerinin domuz sosislerinin kalite özellikleri 

üzerine etkileri ile ilgili yaptıkları çalıĢmada, kontrol örnekleri ile kitosan ilave 

edilen örnekler arasında mikrobiyolojik özellikler arasında bir fark gözlenmediğini 

fakat lipit oksidasyonunun, kitosan oligomerleri ilave edilen örneklerde daha düĢük 

düzeyde meydana geldiğini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca kitosanın sosislerde renk 
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oluĢumuna olumlu yönde katkısı olduğunu dolayısıyla bu iki özelliğin ürünün kalite 

özellikleri için kabul edilebilir kriterler olduğunu ortaya koymuĢlardır.  

 

 Oh ve ark (2001), kitosanın antimikrobiyel etkisini deneysel olarak 

kontamine edilmiĢ mayonezde araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar 25 ºC’ de 4 haftalık 

muhafaza sonunda Lactobacillus fructivorans ve Z. bailii sayısının yaklaĢık 3 log 

kob/g azaldığını saptamıĢlardır. Ouattara ve ark (2000), kitosanla hazırlanmıĢ 

antimikrobiyal filmlerin iĢlenmiĢ etlerde uygulanması ile yüzeyde bozulmaya neden 

olan bakterilerin geliĢiminin inhibe etmesi konusunda yaptıkları çalıĢmada, 

antimikrobiyal filmlerin laktik asit bakterilerinin geliĢmesini etkilemediğini, fakat 

Enterobacteriaceae ve Serratia liquefaciens’in geliĢmesini tamamen inhibe ettiğini 

bildirmiĢlerdir. 

 

Kitosan ve türevlerinin farklı bakteri kültürlerine karĢı mikrobiyal inhibisyon 

konsantrasyonu Çizelge 1.3’de gösterilmektedir (Tharanathan ve Kittur 2003). 

 

Çizelge 1.3. Kitosan ve türevlerinin farklı bakteri kültürlerine karĢı 

mikrobiyal inhibisyon konsantrasyonu (MIC, ppm) 

 
 

Bakteri kültürü   Kitosan   
Sülfonatlı 

kitosan Sülfobenzol  

      DD %69   DS= 0.63        kitosan 

Gram pozitif        

Staphylococcus aureus 100  100  >2000  

Listeria monocytogenes 100  100  >2000  

Bacillus cereus   100   500   NT   

Gram negatif        

Escherichia coli  100  100  NT  

Vibrio parahaemolyticus 100  100  >2000  

Pseudomonas aeruginosa 200  200  >2000  

Shigella dysenteriae    200  200  >2000  

Vibrio cholerae  500  >2000  >2000  

Salmonella typhimurium 2000   200   >2000   
 
NT: Test edilmedi        

 

 

No ve ark (2002), farklı molekül ağırlığa sahip kitosan ve kitosan 

oligomerlerinin antibakteriyel aktivitesi üzerine yaptıkları çalıĢmada, kitosanın 746 
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ve 470 kDa moleküler ağırlığa sahip kitosanların, 1671 ve 1106 kDa moleküler 

ağırlığa sahip olanlara göre E. coli ve Bacillus cereus üzerinde daha etkin 

antibakteriyel etki gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Ayrıca % 0,1 kitosanın genel olarak, 

gram negatif bakterilerden ziyade gram pozitif bakteriler üzerinde daha etkin 

bakterisit etki gösterdiğini tespit etmiĢlerdir. Aynı araĢtırmacılar, 470 kDa moleküler 

ağırlığa sahip kitosana Lactobacillus spp. hariç diğer gram pozitif bakterilerin daha 

duyarlı olduğunu bildirmiĢlerdir. 

 

Devlieghere ve ark (2004), kitosana karĢı gram negatif bakterilerin daha fazla 

duyarlı olduklarını, buna karĢın gram pozitif bakterilerin duyarlılıklarının değiĢkenlik 

gösterdiğini bildirmiĢlerdir. Brochotrix thermosphacta ve B. cereus gibi gram pozitif 

bakterilerin daha fazla duyarlılık gösterirken, L. monocytogenes ve laktik asit 

bakterilerin daha az duyarlılık gösterdiğini saptamıĢlardır. Aynı araĢtırıcılar, Candida 

lambica ve Cryptococcus nunicolus gibi küflerin de orta düzeyde duyarlılık 

gösterdiğini ve pH’sı 4,0 olan besiyeri ortamında C. lambica’nın tamamen inhibe 

olduğunu, ancak aynı konsantrasyonda kitosan bulunan ve pH’sı 6,0 olan besiyeri 

ortamında söz konusu küflerin geliĢmeye devam ettiklerini rapor etmiĢlerdir. Youn 

ve ark (2004), %1 oranında kitosan içeren baharatlı etin 4 °C’de 10 gün muhafaza 

edildiğini, bu süre sonunda kitosanın toplam bakteri sayısının azalttığını ve üründe 

lipit oksidasyonunu engellediğini bildirmiĢlerdir. 

 

Altieri ve ark (2005), mozzarella peynirlerinde kitosanın koliform ve 

gıdalarda bozulma yapan birçok bakterinin geliĢimini engellediğini ve laktik asit 

bakterilerin geliĢmesini az da olsa artırdığını ileri sürmüĢlerdir.  

 

Juneja ve ark (2006), piĢirilmiĢ kıyma ve hindi etlerini soğutulması sırasında 

kitosanın Cl. perfringens sporlarına karĢı koruyucu etkisini araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar % 3 kitosan kullanımının Cl. perfringes sporlarının oluĢumunu 

kontrol gruplarına göre 4-5 log kob/g düzeyinde azalttığını rapor etmiĢlerdir. 

Simunek ve ark (2006), insanların kalın bağırsaklarındaki bakterilerin geliĢimi 

üzerine kitosanın etkisi ile ilgili yaptıkları araĢtırmada, % 0,025, % 0,05 ve % 0,5 

kitosanın Clostridium ve Bacteroides cinsine ait bakterilerin geliĢimini % 91-97 

oranında engellediğini bildirmiĢlerdir.  
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Georgantelis ve ark (2007), taze domuz sosislerine kitosan, biberiye ekstratı 

ve α-tokoferol ilave ederek antimikrobiyal aktivite ve antioksidatif etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar kitosanlı örneklerde diğer örneklere göre 

Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp., toplam bakteri, maya ve küf sayısında 

istatistiksel olarak önemli azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. Aynı araĢtırmacılar bu 

örneklerde kitosanın etkin bir antioksidatif etki gösterdiğini de ileri sürmüĢlerdir. 

 

Fernandes ve ark (2008), kitosan ve kitosan oligosakkaritlerinin 

antimikrobiyal etkileri üzerine yaptıkları çalıĢmada, kitosanın antibakteriyel 

aktivitesinin düĢük pH ve sıvı matrikslerde güçlü, düĢük protein içerikli gıdalarda ise 

daha zayıf olduğunu gözlemlemiĢlerdir. Dolayısıyla düĢük pH’lı gıdalarda etkin bir 

gıda koruyucu olarak kullanılabileceğini tavsiye etmiĢlerdir. Kanatt ve ark (2008), 

yaptıkları çalıĢmada kitosan ve kitosan-nane karıĢımının antimikrobiyal etkinliğinin 

konsantrasyona bağlı olduğunu ifade etmektedirler. % 0,01 konsantrasyonda hem 

kitosanın hem de kitosan-nane karıĢımının test kültürlerinde etkisiz olduğunu, ancak 

aynı maddelerin % 0,05 ile % 0,1 lik konsantasyonunun B. cereus, S. aureus, E. coli 

ve P. fluorescens bakterileri üzerinde %100 öldürücü etki gösterdiğini 

bildirmektedirler. Soultos ve ark (2008), kitosanın Yunan tipi sucukların kalite 

nitelikleri üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları çalıĢmada, sucukları 4°C’de 28 gün 

muhafaza ederek, muhafaza periyodunun farklı günlerinde sucuk örneklerini bazı 

mikroorganizmalar yönünden (toplam bakteri sayısı, Enterobacteriaceae, 

Pseudomonas, maya-küf sayısı) mikrobiyoljik analizlerini yapmıĢlardır. AraĢtırıcılar, 

toplam bakteri sayısında önemli bir değiĢiklik olmadığını, hatta bir miktar artıĢla 

birlikte Enterobacteriaceae sayısında azalma olduğunu bildirmiĢlerdir.  

 

Tao ve Linchun (2009), yaptıkları araĢtırmada çim sazanlarından elde ettikleri 

jele %1 oranında farklı molekül ağırlığa sahip kitosan ve kitosan karıĢımı ilavesinin 

kontrol grubuna göre örneklerdeki toplam bakteri sayısında önemli bir artıĢ 

olmadığını saptamıĢlardır. AraĢtırma sonunda, kitosanın farklı moleküler ağırlığa 

sahip olmasının, antibakteriyel aktivitesi üzerine önemli bir etkisinin olmadığını 

bildirmiĢlerdir.  
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1.4.3. Kitosan ve Türevlerinin Kullanım Alanları 

 

Kitosan farklı biyolojik ve fizikokimyasal özelliklere sahiptir. Bundan dolayı 

yenilebilir film endüstrisinde kaplama materyali olarak, gıda endüstrisinde gıda 

katkısı olarak ve suların arıtılması gibi çeĢitli alanlarda kullanılabilmektedir (Shahidi 

ve ark 1999). Kitosan gıda iĢletmelerinin atık sularındaki fosfolipitlerin, safra 

asitlerinin, yağ asitlerinin, polisakkaritlerin ve proteinlerin geri kazanımında 

koagulant bir ajan olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda endüstriyel atık sulardaki 

ağır metalleri adsorbe ederek onlarla Ģelat oluĢturma özelliğine sahip olduğu 

bildirilmektedir (Chung ve ark 2003). Gıda endüstrisinde kitin, kitosan ve 

türevlerinin kullanım alanları Çizelge 1.5’de gösterilmektedir (Shadidi ve ark 1999). 

 

Çizelge 1.5. Gıda endüstrisinde kitin, kitosan ve türevlerinin kullanım alanları  
 
 
Kullanım alanı              Örnek 

Antimikrobiyal ajan  Bakterisidal 

   Fungisidal 

 

Yenilebilir film  Gıda ve ortam arasında nem transferi kontrolü 

Endüstrisi   Antimikrobiyal maddelerinin salınımının engellenmesi 

                           Antioksidanların salgılanmasının kontrolü  

    Isı kontrolü 

               Meyvelerde enzimatik kahverengileĢmenin kontrolü 

                Ters ozmoz membranları 

 

Katkı maddesi   Meyve sularının arıtılması ve deasidifiye edilmesi 

   Doğal aromanın oluĢturulması 

   Tekstürün kontrolü 

   Emülsifiye edici 

   Kıvam artırıcı ve stabilizatörü 

   Renk stabilizatörü 

 

Besleyici kalitesi  Diyetik lifler 

    Hipokolesteremik etki 

    Çiftlik hayvanı ve balık yemi katkısı 

    Lipit emilimini azaltmak 

    Antigastrik ajan 

    Bebek mamaları katkısı 

 

Su arıtma   Metal iyonları, pestisitlerin, fenol uzaklaĢtırlması 

    Boyaların uzaklaĢtırılması 

 

Diğer uygulama alanları Enzim aktivasyonunu engellemek  

    Kromotografi 
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Günümüzdeki polimerlerin çoğu sentetik materyallerdir. Sentetik polimerlerin 

biyogeçimliliği ve biyoparçalanabilirliliği selüloz, kitin, kitosan ve bunların 

türevlerinin gibi doğal polimerlere göre daha sınırlıdır. Bu bağlamda kitin, kitosan ve 

bunların türevleri biyogeçimliliği, biyoparçalanabilirliliği, adsorpsiyon özelliklerine 

sahip olması, hem bitkisel hem de hayvansal dokularda toksik ve alerjik olmaması, 

kolaylıkla jel, kapsül, toz, kolloid, film formuna dönüĢebilmektedirler. Bu durum son 

yıllarda bahsedilen doğal polimerlere karĢı kimya, gıda ve tıp alanlarında 

kullanabilirlilikleri konusundaki ilgiyi artırmaktadır (Ravi Kumar 2000, Senel ve 

McClure 2004, No ve ark 2007). Kitosanın gıda katkı maddesi olarak kullanılması, 

Japonya’da 1983’te, Kore’de 1995’te onaylanmıĢtır. Kitosan, FDA tarafından GRAS 

(Generally Recognized as Safe) kategorisine dahil edilmiĢ olup güvenli bir Ģekilde 

gıdalarda kullanılabileceği belirtilmiĢtir (FDA 2001). 

 

1.4.4. Kitosan ve Türevlerinin Antioksidatif Özelliği 

 

Kitosan antibakteriyel özelliğinin yanı sıra aynı zamanda gıdalarda 

antioksidan olarak kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Bu durum lipit 

oksdasyonunda prooksidant rol oynayan demir ve bakır gibi metal iyonlarını, pH<6,0 

altındaki organik asit solüsyonunda çözündürülen ve katyonik polielektrolit özellik 

kazanan kitosanın bağlaması ile izah edilmektedir. Böylece kitosanın gıdalardaki 

oksidasyona neden olan metal iyonlarını bağlaması lipit oksidasyonunu 

engellemektedir (Hammond 2004, Kamil ve ark 2002). Kim ve Thomas (2007), 

kitosanın antioksidatif özelliği ile ilgili yaptıkları çalıĢmada, balık dokularında 

myoglobin, hemoglobin, ferritin ve transferin gibi çeĢitli proteinlere bağlı demir 

iyonlarının depolama esnasında lipit oksidasyonun baĢlaması ile serbest kalması 

sonucunda kitosan tarafından bağlanarak oksidasyonu engellediğini bildirmiĢlerdir. 

Ayrıca suda çözünen kitosanın metal iyonları ile Ģelat oluĢturmak suretiyle ya da 

yağları bağlayarak antioksidatif etki gösterdiğini rapor etmiĢlerdir. 
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2.GEREÇ ve YÖNTEM 

 

2.1.Gereç 

 

AraĢtırma materyalini oluĢturan deneysel sucuk örneklerinin üretiminde 

kullanılan et ve kuyruk yağı Yılet Et ve Et ürünleri Ltd. ġti.nden, baharatlar 

(sarımsak, karabiber, kırmızıbiber, kimyon) Konya piyasasından ve kitosan (CAS 

No: 9012-76-4, %75-85 deasetilasyon derecesi, orta moleküler ağırlıklı (MMW)) 

Sigma-Aldrich firmasından temin edildi. Deneysel sucuk üretimi Selçuk Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Et Ürünleri 

Ünitesinde gerçekleĢtirildi. Analizler Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığı Konya Ġl Kontrol 

Laboratuvarında yapıldı.  

 

2.2. Kitosan Solüsyonlarının Hazırlanması 

 

Kitosan solüsyonları, kitosanın % 1 lik asetik asit (Merck 1.000631000) 

içinde manyetik karıĢtırıcıda (Heidolph MR 3002) çözündürülmesi ile elde edildi 

(No ve ark 2002).  

 

2.3. Deneysel Sucuk Üretimi 

 

Deneysel sucuk üretimi Et ve Balık Kurumu (EBK) üretim yönetmeliğinde 

belirtildiği Ģekilde gerçekleĢtirildi (EBK 1988).  Sucuk üretiminde kullanılan et, yağ, 

baharat ve katkı maddelerinin miktarları Çizelge 2.1’ de gösterilmektedir. 

 
                Çizelge 2.1. Sucuk üretiminde kullanılan et, yağ, baharat  

                 ve katkı maddeleri miktarları. 

 

  Cinsi   Miktar (%)    

  Et (%18 yağlı) 90    

  Yağ   10    

  Sarımsak   1,2    

  Karabiber     0,5    

  Kırmızı biber (acı) 0,5    

  Kırmızı biber (tatlı) 0,5    

  Kimyon   0,5    

  Tuz    2    

  ġeker   0,5    

  Sodyum Nitrat   0,05    
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2.3.1. Sucuk hamurunun hazırlanması 

 

Sucuk hamurunun hazırlanmasında % 90 sığır eti, % 10 kuyruk yağı 

kullanıldı. Formülasyonda yer alan baharat ve katkı maddeleri, EBK (1988) üretim 

yönetmeliğinde belirtilen oranlarda kullanıldı. KuĢbaĢı haline getirilmiĢ et baharat, 

sarımsak ve tuz ilave edilerek karıĢtırıldı. Elde edilen karıĢım 2’Ģer kg’lık 5 gruba 

ayrıldı. Sadece birinci gruba kontrol grubu olarak değerlendirilmek üzere % 0,05 

oranında nitrat ilave edildi.  Diğer dört gruba sırasıyla % 1 asetik asit çözeltisinde 

çözündürülen % 0,05 (% 0,05 Ki), % 0,1 (%0,1 Ki), % 0,5 (% 0,5 Ki) ve % 1 (% 1 

Ki) oranlarında kitosan ilave edildi. KarıĢım 4°C’de 24 saat bekletildi. Takip eden 

aĢamada, kontrol grubundan baĢlayarak sırasıyla % 0,05, % 0,1 , % 0,5 ve % 1 Ki 

gruplarına donmuĢ kuyruk yağı ilave edilerek 3 mm’lik aynaya sahip kıyma 

makinesinde kıyma haline getirildi. Homojen bir karıĢım elde etmek için karıĢımlar 

tekrar karıĢtırıldı ve sucuk hamuru elde edildi. Doluma hazır hale getirilen sucuk 

hamurları doğal bağırsaklara dolduruldu. Dolumu takiben sucuklar sucuk arabalarına 

asıldı. Dengeleme iĢlemi için çeĢme suyu ile ıslatılarak 2 saat dinlendirildi. 

Dengeleme iĢleminden sonra sucuklar olgunlaĢtırma odasına alındı. Ġlk gün 

olgunlaĢtırma odasının rutubeti % 95, sıcaklığı 22±2 °C ve hava akımı 0,5-0,8 

m/saniye’ye ayarlandı. Ġkinci ve üçüncü günlerde sıcaklık ve hava akımı sabit 

tutularak rutubet % 90’a, dördüncü günde % 83’e indirildi. OlgunlaĢtırma döneminin 

beĢinci ve altıncı günlerinde rutubet % 80, sıcaklık 18±2 °C ve hava akımı 0,1-0,2 

m/saniye’ye ayarlandı (TekinĢen ve Doğruer 2000). Daha sonra sucuk örnekleri 

4°C’de depolamaya alındı. Üretim 6 tekerrür halinde yapıldı. Fermente sucuk üretim 

akıĢ Ģeması ġekil 2.1’de gösterilmektedir. 
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ġekil 2.1. Fermente sucuk üretim akıĢ Ģeması 

 

Taze et 

Baharatlar (karabiber, 

kırmızıbiber, kimyon) 

tuz, sarımsak, NaNO3,   

% 0,05,% 0,1, %0,5 ve 

% 1 Kitosan ilavesi 

 

 

KuĢbaĢı et ve katkı 

maddeleri 

karıĢımlarının kitosan 

ilave oranına göre 

gruplara ayrılması 

 

 

 

Dolum 

 

Sucuk hamurunun 

hazırlanması 

 

Dinlendirme 

(0-4 C° 24 saat) 

SoğutulmuĢ kuyruk 

yağı 

 

OlgunlaĢtırma  

 

Depolama 

 

  
2.4. Analizler için Örnek Alınması 

 

Deneysel sucuk üretiminin dört ayrı döneminde taze ette (DN1), karıĢım (et, 

baharat, sarımsak, tuz, Ģeker) sonrası  (DN2), dolum sonrası (DN3), olgunlaĢtırma 

sonrası (DN4) ve depolamanın 1. günü (olgunlaĢtırma sonrası aynı zamanda 

depolamanın 1. günüdür) ve depolamanın 7. 15. 30. ve 60. günlerinde örnekler 

analize alındı. 
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2.5. Analizler 

 

Alınan her bir örnek için mikrobiyolojik analizler ve pH değeri ölçümü ile 

DN4’de duyusal analizler yapıldı. Çizelge 2.2’de uygulama dönemlerinde ve 

depolama sürecinde yapılan analizler gösterilmektedir. 

 
Çizelge 2.2. Uygulama dönemlerinde ve depolama sürecinde yapılan 

analizler. 

        

Mikrobiyolojik Analizler    DN1
* 

DN2 DN3 DN4
** 

Toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı x x x x 

Enterobacteriaceae sayımı   x x x x 

Koliform sayımı    x x x x 

E. coli sayımı    x x x x 

Sülfit indirgeyen clostridia sayımı x x x x 

Maya-küf sayımı     x x x x 

pH ölçümü     x x x x 

Duyusal Analizler         

Lezzet        x 

Renk         x 

Görünüm        x 

Tekstür          x 
 
 
* DN: Dönem    

**
 DN4: OlgunlaĢtırma sonrası ve depolamanın 1. günü 

 

Ayrıca depolamanın 7. 15. 30. ve 60. günlerinde mikrobiyolojik analizler ile 

pH ölçümü yapıldı. 

  

 2.5. 1. Mikrobiyolojik Analizler 

 

    Laboratuvarda aseptik Ģartlarda karıĢtırıcının (Stomacher Lab. ĠUL) özel steril 

torbasına örneklerden 10 g tartıldı. Maximum Recovery Dilüent (Merck 1.12535) 

dilüsyon sıvısından 90 ml plastik torbadaki örneğin üzerine ilave edildi. KarıĢımın 

homojenizasyonu sağlandı. Böylece örneklerden 10
-1

’lik dilüsyon hazırlandı. 10
-1

’lik 

dilüsyondan baĢlamak üzere içerisinde 9 ml MRD dilüsyon sıvısı bulunan tüplerde 

10
-6

’ye kadar dilüsyonlar gerçekleĢtirildi. TAMB, Enterobacteriaceae, koliform ve 

E. coli sayımı TEMPO sisteminde (bioMeriéux) yapıldı. TEMPO metodu gıdalardaki 
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kalite indikatörü mikroorganizmaların (TAMB, Enterobacteriaceae, koliform, E. 

coli)  sayımı için kullanılan otomatik sistemdir. Bu metoda göre; besiyeri, analize 

alınan örnek ile inoküle edildi. Ġnokülasyon TAMB için viallerdeki bir örnek için 

hazırlanmıĢ Tempo TVC medium dehidre besiyerine steril sudan 3,9 ml ve 10
-2

 

örnek dilüsyonundan 0,1 ml ilave edildi ve karıĢtırıcıda homojenizasyon sağlandı. 

Yine Enterobacteriaceae, koliform, E. coli için sırasıyla Tempo EB medium, Tempo 

TC medium ve Tempo EC medium dehidre besiyerlerine steril sudan 3 ml ve 10
-1

 

örnek dilüsyonundan 1 ml ilave edildi ve karıĢtırıcıda homojenizasyonu sağlandı. 

Ġnokülasyon iĢlemi yapılan besiyeri homojen olarak üç farklı hacim içeren 48 

kuyucuklu kartlara TEMPO filler (doldurucu) sistemi tarafından otomatik olarak 

dolumu yapıldı. Kartlar inkübe edildikten sonra TEMPO reader (okuyucu)’ da 

otomatik olarak okuma iĢlemi yapıldı. Sülfit indirgeyen clostridia sayımı için 

örneklerin her dilusyonundan Sülfit Iron Agar’a (Merck 1.10864) petrilere 1 ml ve 

maya-küf sayımı için Dichloren Rose Bengal Chloramphenicol Agar’a (Merck 

1.00466) 0,1 ml iki paralel halinde yayma plak yöntemi ile ekim yapıldı. Sülfit Iron 

Agar bulunan petrilere 10 ml ikinci katman oluĢturmak için 50 °C’ye kadar 

soğutulan besiyerinden ilave edilidi. Ġnkübasyon sonunda petrilerdeki 

mikroorganizma sayısı değerlendirildi. Örneklerde aranan mikroorganizma grupları, 

kullanılan besiyerleri, inkübasyon sıcaklığı ve süreleri Çizelge 2.3’de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 2.3. Mikroorganizma grupları, kullanılan besiyerleri, inkübasyon 

sıcaklığı ve süreleri 
 

Analiz adı Besiyeri adı                  Ġnkübasyon   
                    

Kaynak 
  

        
Süre 

(saat) 

Sıcaklık  

(°C) 

          

An/Ae 
    

Toplam aerobik mezofilik 

bakteri ( TAMB) sayımı 

Tempo TVC 

medium 
40 30 Ae* 

bioMeriéux,TEMPO
®
  

TVC 2007 

Enterobacteriacea sayımı Tempo EB medium 22-27 35 Ae 
bioMeriéux,TEMPO

®
  

EB,80 003 2007 

Koliform bakteri sayımı Tempo TC medium 22-27 30 Ae 
bioMeriéux,TEMPO

®
  

TC ; 2006 

E.coli  Tempo EC medium 22-27 37 Ae 
bioMeriéux,TEMPO

®
  

EC, 80 004; 2006 

Sülfit indirgeyen 

clostridia sayımı 

Sülfite Iron Agar 

(Merck 1.10864) 
24-48 37     An

** 
ISO 15213-2003  

Maya-küf sayımı 
DRBC Agar 

(Merck1.00466) 

120       

(5 gün) 
25 Ae FDA BAM 2001 

         
  *

Ae : Aerob                
**

An : Anaerob         
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2.5.1.1.  Toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB) sayımı 

 

 TAMB sayımı için TEMPO
® 

Total Viable Count Medium (TEMPO
®
 TVC, 

bioMeriéux) besiyeri ve dolum kartları kullanıldı. Örnek dolumu yapılan kartlar 

30±1°C’de 40 saat inkübe edildi. Ġnkübasyon sonunda TEMPO
®
 sistemin okuyucu 

sisteminde otomatik olarak okuma iĢlemi yapıldı (TEMPO TVC 2007). 

 

2.5.1.2. Enterobacteriaceae sayımı 

 

 Enterobacteriaceae familyasındaki mikroorganizmaların sayımında TEMPO
®
 

Enterobacteriaceae medium (TEMPO
®
 EB, bioMeriéux) besiyeri ve dolum kartları 

kullanıldı. Örnek dolumu yapılan kartlar 35±1°C’de 22-27 saat inkübe edildi. 

Ġnkübasyon sonunda TEMPO
®
 sistemin okuyucu sisteminde otomatik olarak okuma 

iĢlemi yapıldı (TEMPO EB 2006). 

 

2.5.1.3. Koliform bakteri sayımı 

 

 Koliform bakteri sayımında TEMPO
®
 Total Koliform Medium (TEMPO

®
 

TC, bioMeriéux) besiyeri ve dolum kartları kullanıldı. Örnek dolumu yapılan kartlar 

30±1°C’de 22-27 saat inkübe edildi. Ġnkübasyon sonunda TEMPO
®
 sistemin 

okuyucu sisteminde otomatik olarak okuma iĢlemi yapıldı (TEMPO
 
TC 2006). 

 

2.5.1.4. Escherichia coli sayımı 

  

 E. coli sayımında TEMPO
®
 E. coli medium (TEMPO

®
 EC, bioMeriéux) 

besiyeri ve dolum kartları kullanıldı. Örnek dolumu yapılan kartlar 37±1°C’de 22-27 

saat inkübe edildi. Ġnkübasyon sonunda TEMPO
®
 sistemin okuyucu sisteminde 

otomatik olarak okuma iĢlemi yapıldı (TEMPO EC 2006). 

 

2.5.1.5. Sülfit indirgeyen clostridia sayımı 

 

Sülfit indirgeyen clostridia sayımında Sülfite Iron Agar (Merck 1.10864) 

besiyeri kullanıldı. Petriler içinde GENbox Anaer (bioMeriéux Ref. 96124) kiti 

bulunan anaerobik jar (Oxoid HP 011) yerleĢtirilerek 37±1°C’ de 48±2 saat inkübe 

edildi. Ġnkübasyon sonrası siyah zonlu koloniler sülfit indirgeyen clostridia olarak 

değerlendirmeye alındı (ISO 15213-2003). 
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2.5.1.6. Maya-küf sayımı 

 

Maya-küf sayımı için pH değeri 5,6’ya düĢürülmüĢ DRBC agar (Merck 

1.00466) besiyeri kullanıldı. Petriler 25
o
C’de 5 gün inkübe edildi. Ġnkübasyon 

sonunda sayım yapıldı  (FDA BAM 2001). 

 

2.5.2.  pH Değerinin Ölçümü 

 

Örneklerin pH değerleri, Türk Standardı (TS) 3136’da belitilen yönteme göre 

yapıldı. Bu amaç için dijital pH metre (WTW multi 720) kullanıldı (TS 3136-2002). 

 

2.5.3. Duyusal Analizler 

 

Numunelerin duyusal yönden değerlendirilmesinde hedonik tip bir skala 

kullanıldı. Numuneler altı kiĢiden oluĢan bir test paneli tarafından renk, lezzet, 

görünüm ve tekstür açısından değerlendirildi. Hedonik skala en yüksek puan olan 10 

sevilen özellikleri, en düĢük puan olan 1 sevilmeyen özellikleri gösterecek Ģekilde 1 

ile 10 arasında değiĢen değerler ile düzenlendi (Stone ve Sidel, 1985). Panelistlere 

değerlendirme için 10 puanlı duyusal değerlendirme kartı verildi (ġekil 2.2). 

 

DUYUSAL DEĞERLENDĠRME KARTI 

 

Ad  Soyad:………………..                                                        Tarih:…../……/……                                                                             

Ġmza: 

Numune kod no:      

           

 Çok Ġyi Ġyi Orta DüĢük Çok DüĢük 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Lezzet 

           

Renk 

           

Görünüm 

           

Tekstür 

           

 

 Lütfen size sunulan örnekleri lezzet, renk, görünüm ve tekstür özelliklerine 

göre duyusal olarak değerlendiriniz ve ilgili boĢluklara (+) iĢaretini koyunuz. 

DüĢünceler : 

 

                           ġekil 2.2. Duyusal Değerlendirme kart 
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2.6. Ġstatistiksel Değerlendirme 

 
Analizler sonucu elde edilen bulgular istatistiksel olarak değerlendirilmiĢtir. 

Ġstatistiksel hesapların yapılmasında SPSS/PC version 10.0 programı kullanılmıĢtır. 

Gruplar arasındaki istatistiksel karĢılaĢtırmada Anova (tek yönlü varyans analizi) 

kullanılmıĢtır. Gruplar arası farkların önem kontrolleri ise Duncan testi ile 

belirlenmiĢtir (SPSS/PC 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

35 

3. BULGULAR 

 

Geleneksel bir ürünümüz olan Türk sucuğuna kalitesini ve raf ömrünü 

artırmak amacıyla farklı oranlarda kitosan ilave edildi. Sucuk üretiminde kullanılan 

ette (DN1), karıĢım sonrası (DN2), dolum sonrası (DN3), olgunlaĢtırma sonrası (DN4)  

ile depolamanın 1. 7. 15. 30. ve 60. günlerinde mikrobiyolojik analizler (TAMB 

sayımı, Enterobacteriaceae sayımı, koliform bakteri sayımı, E. coli sayımı, sülfit 

indirgeyen clostridia sayımı, maya-küf sayımı) ve pH değeri ölçümü yapıldı. Ayrıca 

DN4’de örneklerde duyusal analizler (lezzet, renk, görünüm ve tekstür) 

gerçekleĢtirildi. 

 

3.1.  Mikrobiyolojik Analiz Sonuçları 

 

 Deneysel sucuk örneklerinin üretiminde kullanılan etin (DN1) ve karıĢım 

sonrası dönemin  (DN2) mikroflorası Çizelge 3.1’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.1. Deneysel sucuk üretiminde kullanılan et (DN1) ve karıĢım 

sonrası (DN2) mikroflora (log10 kob/g±SD) 
 
 

Mikroorganizma     DN1        DN2 

TAMB  sayısı   5,42±0,60    6,05±0,45   

Enterobacteriacea sayısı  4,47±0,52   5,09±0,48  

Koliform sayısı   3,36±0,47   4,02±0,71  

E. coli sayısı    2,03±0,54   2,55±0,52  

Sülfit indirgeyen clostridia sayısı  2,09±0,98   3,24±0,84  

Maya-Küf sayısı    4,63±0,87   4,85±0,80  

 

 

Deneysel sucuk üretiminde kullanılan ette (DN1), toplam aerobik mezofilik 

bakteri sayısı 5,42 log kob/g, Enterobacteriaceae sayısı 4,47 log kob/g, koliform 

sayısı 3,36 log kob/g, E. coli 2,03 log kob/g, sülfit indirgeyen clostridia 2,09 log 

kob/g ve maya-küf sayısı 4,63 log kob/g olarak tespit edilmiĢtir. 

 

Deneysel sucuk üretiminde kullanılan karıĢım sonrası (DN2) toplam aerobik 

mezofilik bakteri sayısı 6,05 log kob/g, Enterobacteriaceae sayısı 5,09 log kob/g, 

koliform sayısı 4,02 log kob/g, E. coli 2,55 log kob/g, sülfit indirgeyen clostridia 

3,34 log kob/g ve maya-küf sayısı 4,85 log kob/g olduğu gözlenmiĢtir. Taze etin 

pH’sı 5,77±0,10 ve karıĢım sonrası etin pH 6,08±0,11 olarak ölçülmüĢtür. 
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3.1.1.Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri (TAMB) Sayım Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki TAMB sayısındaki değiĢimler Çizelge 3.2 ve ġekil 3.1’de 

gösterilmektedir. 

 

DN3’de toplam aerobik mezofilik bakteri (TAMB) sayısı bakımından 

gruplararası istatistiki açıdan farklılıklar gözlenmiĢtir (Çizelge 3.2; P<0,05). Bu 

dönemde en düĢük bakteri sayısı % 1 Ki grubunda belirlenmiĢtir. Benzer durum 

DN4’de de gözlenmiĢ, kontrol grubu ile % 0,05 Ki grubu benzer sayıda TAMB 

içerdiği, kitosan uygulamasındaki artıĢlara bağlı olarak TAMB sayısının azaldığı, bu 

anlamda gruplararası farklılıkların oluĢtuğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.2; P<0,05). 

DN3 ve DN4 karĢılaĢtırıldığında ise DN3’e göre DN4’de bütün gruplarda TAMB 

sayısında artıĢ belirlenmiĢtir.  

 

Analize alınan örneklerde muhafaza periyoduna bakıldığında kontrol grubu 

ile % 0,05 Ki grubundaki örneklerde TAMB sayısının benzer olduğu istatistiki 

açıdan bir fark oluĢmadığı, ancak gruplara ilave edilen kitosan oranlarındaki artıĢlara 

paralel olarak gruplararası istatistiki bakımdan farklılıklar oluĢtuğu gözlenmiĢtir. 

Muhafaza periyodu dikkate alındığında ise en düĢük TAMB sayısı % 1 Ki grubunda 

belirlenmiĢtir (Çizelge 3.2). 

   
Çizelge 3.2. Sucuk örneklerinde TAMB sayısındaki değiĢimler (log10 

kob/g±SD). 
 

 Örneklerin analiz aĢamaları ve günleri  

Grup DN3 DN4 7 15 30 60  

Kontrol 6,08±0,26
a 

7,29±0,22
a
 6,77±0,46

a
 6,21±0,42

a
 5,52±0,47

a
 4,86±0,52

a
  

%0,05Ki 6,04±0,25
ab 

7,13±0,19
ab

 6,65±0,24
ab

 6,12±0,30
ab

 5,43±0,46
ab

 4,66±0,33
a
  

%0,1 Ki 5,97±0,24
ab 

6,96±0,20
bc

 6,31±0,37
bc

 5,75±0,33
bc

 4,99±0,34
bc

 4,29±0,40
a
  

%0,5 Ki 5,89±0,23
ab 

6,72±0,32
cd

 6,25±0,52
bc

 5,56±0,25
c
 4,77±0,24

c
 3,99±0,62

bc
  

% 1 Ki 5,77±0,19
b 

6,48±0,31
d
 5,92±0,35

c
 5,35±0,37

c
 4,52±0,35

c
 3,30±1,21

c
  

                               

        a, b,c,d:  Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (P< 0,05) 
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ġekil 3.1. Sucuk örneklerinde TAMB sayısındaki değiĢimler. 

 

3.1.2. Enterobacteriaceae Sayım Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki Enterobacteriaceae sayısındaki değiĢimler Çizelge 3.3 ve ġekil 3.2’ 

de gösterilmektedir. 

 
Çizelge 3.3. Sucuk örneklerinde Enterobacteriaceae sayısındaki değiĢimler (log 

kob/g±SD). 

 

 Örneklerin analiz aĢamaları ve günleri  

Grup DN3 DN4 7 15 30 60  

Kontrol 5,08±0,49
 

4,80±0,40
a
 4,15±0,59

a
 3,54±1,29

a
 1,38±0,92 <1,00  

%0,05Ki 4,95±0,35 4,56±0,27
ab

 3,92±0,49
a
 2,84±1,30

ab
 1,36±1,42 <1,00  

%0,1 Ki 4,83±0,34 4,38±0,31
ab

 3,55±0,65
ab

 2,12±1,27
ab

 <1,00 <1,00  

%0,5 Ki 4,74±0,31 4,24±0,26
bc

 3,37±0,65
ab

 2,08±0,98
ab

 <1,00 <1,00  

% 1 Ki 4,67±0,28 3,91±0,51
c
 2,91±1,02

b
 1,86±0,76

b
 <1,00 <1,00  

 
a,b,c:    Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (P< 0,05) 
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ġekil: 3.2. Sucuk örneklerinde Enterobacterieceae sayısındaki değiĢimler. 

 

DN3’de Enterobacteriaceae sayısı bakımından gruplararası herhangi bir 

farklılık tespit edilememiĢtir (Çizelge 3.3; ġekil 3.2; P>0,05). DN4’de ise 

gruplararası önemli düzeyde farklılıklar belirlenmiĢtir. Bu dönemde kontrol, % 0,05 

Ki ve % 0,1 Ki gruplarının benzer sayıda Enterobacteriaceae grubu mikroorganizma 

içerdiği, % 0,5 Ki grubunun diğer kitosan uygulanan gruplarla benzerlik gösterdiği 

gözlemlenmiĢtir. Yine bu dönemde % 1 Ki grubunun % 0,5 Ki grubu ile istatistiki 

açıdan farklılık oluĢturmadığı, ancak diğer gruplarla istatistiki bakımdan farklılık 

olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.3; ġekil 3.2; P<0,05). Muhafazanın 7. gününde 

gruplararası istatistiki açıdan farklılıklar saptanmıĢtır (Çizelge 3.3; ġekil 3.2; 

P<0,05). Bu dönemde en düĢük Enterobacteriaceae sayısı % 1 Ki grubunda 

belirlenmiĢtir. Benzer durum muhafazanın 15. gününde de tespit edilmiĢtir. 

Muhafazanın 30. gününde kontrol ve % 0,05 Ki gruplarındaki Enterobacteriaceae 

sayısı benzer bulunmuĢtur. Ancak diğer gruplarda Enterobacteriaceae familyasına 

ait bakteri üremesi tespit edilememiĢtir. Muhafazanın 60. gününde ise üreme 

tamamen durmuĢtur (Çizelge 3.3; ġekil 3.2). 

 

 

 



 

 

 

 

39 

3.1.3. Koliform Sayım Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki koliform bakteri sayısındaki değiĢimler Çizelge 3.4 ve ġekil 3.3’de 

gösterilmektedir. 

 

    Çizelge 3.4. Sucuk örneklerinde koliform sayısındaki değiĢimler (log10 

kob/g±SD) 

 

 Örneklerin analiz aĢamaları ve günleri 

Grup DN3 DN4 7 15 30 60 

Kontrol 3,84±0,40 3,46±0,47 2,52±0,76
a
 1,94±0,69

 
<1,00 <1,00 

%0,05 Ki 3,72±0,55 3,29±0,64 2,32±0,75
ab

 1,55±0,61
 

<1,00 <1,00 

%0,1 Ki 3,67±0,46 3,10±0,65 2,25±0,79
ab

 1,38±0,54
 

<1,00 <1,00 

%0,5 Ki 3,58±0,55 2,71±0,80 1,99±0,97
ab

 <1,00 <1,00 <1,00 

% 1 Ki 3,57±0,55 2,47±0,81 1,75±0,81
b
 <1,00 <1,00 <1,00 

       
         a,b: Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (P< 0,05) 

 

 

 
              

ġekil 3.3. Sucuk örneklerinde koliform sayısındaki değiĢimler. 

 

DN3 ve DN4’de koliform sayısı bakımından  gruplararası istatistiki açıdan 

farklılık tespit edilememiĢtir (Çizelge 3.4; ġekil 3.3; P>0,05). Muhafazanın 7. 

gününde koliform sayısı yönünden gruplararası istatistiki açıdan farklılıklar 

gözlemlenmiĢtir (Çizelge 3.4; ġekil 3.3; P<0,05). Bu dönemde en düĢük koliform 
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sayısı % 1 Ki grubunda belirlenmiĢtir. Muhafazanın 15. gününde kontrol, %0,05 Ki 

ve % 0,1 Ki gruplarındaki benzer sayıda koliform grubu bakteri ürediği, ancak % 0,5 

Ki ve % 1 Ki gruplarında üreme olmadığı tespit edilmiĢtir. Muhafazanın 30. ve 60. 

gününde ise tüm gruplarda üreme tamamen durmuĢtur (Çizelge 3.4; ġekil 3.3). 

 

3.1.4. Escherichia coli Sayım Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki E. coli sayısındaki değiĢimler Çizelge 3.5 ve ġekil 3.4’de 

gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.5. Sucuk örneklerinde E. coli sayısındaki değiĢimler (log10 

kob/g±SD) 

 
 Örneklerin analiz aĢamaları ve günleri 

Grup DN3 DN4 7 15 30 60 

Kontrol 3,12±0,60 2,07±0,70 1,28±0,62 <1,00 <1,00 <1,00 

%0,05 Ki 2,96±0,65 2,23±0,66 1,42±0,55 <1,00 <1,00 <1,00 

%0,1 Ki 2,95±0,67 2,11±0,73 1,17±0,39 <1,00 <1,00 <1,00 

%0,5 Ki 2,91±0,60 1,99±0,83 1,16±0,36 <1,00 <1,00 <1,00 

% 1 Ki 2,84±0,57 1,94±0,75 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

       

 

       

 

 
 
 

ġekil 3.4. Sucuk örneklerinde E. coli sayısındaki değiĢimler. 
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DN3 ve DN4’de E. coli sayısı bakımından gruplararası herhangi bir farklılık 

tespit edilmemiĢtir (Çizelge 3.5; ġekil 3.4; P>0,05). Muhafazanın 7. gününde benzer 

durum gözlemlenmiĢ, ancak % 1 Ki grubunda E. coli üremesi tespit edilememiĢtir. 

Muhafazanın 15. gününden itibaren tüm gruplarda E. coli üremesi tamamen 

durmuĢtur  (Çizelge 3.5; ġekil 3.4). 

 

3.1.5. Sülfit Ġndirgeyen Clostridia Sayım Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki sülfit indirgeyen clostridia sayısındaki değiĢimler Çizelge 3.6 ve 

ġekil 3.5’de gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3.6. Sucuk örneklerinde sülfit indirgeyen clostridia sayısındaki 

değiĢimler (log10 kob/g±SD) 

            

 Örneklerin analiz aĢamaları ve günleri 

Grup DN3 DN4 7 15 30 60 

Kontrol 2,99±0,51
a 

2,03±1,06
a
 <1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

%0,05 Ki 2,08±0,55
b 

1,60±0,66
ab 

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

%0,1 Ki 2,12±0,40
b 

1,37±0,44
ab 

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

%0,5 Ki 2,11±0,40
b 

1,34±0,43
ab 

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

% 1 Ki 2,02±0,59
b 

1,15±0,37
b 

<1,00 <1,00 <1,00 <1,00 

       
                       a,b:  Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (P< 

0,05) 

 
 

 
 

ġekil 3.5. Sucuk örneklerinde sülfit indirgeyen clostridia sayısındaki değiĢimler. 
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DN3’de sülfit indirgeyen clostridia sayısı bakımından kontrol grubu ile 

kitosan uygulanan gruplararası istatiski olarak farklılık bulunmuĢtur (Çizelge 3.6; 

ġekil 3.4; P<0,05). DN4’de ise kontrol, % 0,05 Ki, % 0,1 Ki ve  % 0,5 Ki gruplarında 

sülfit indirgeyen clostridia sayısının benzer olduğu istatistiki açıdan fark oluĢmadığı, 

ancak  % 1 Ki grubu ile kontrol grubu arasında istatistiki açıdan farklılık oluĢtuğu 

tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.6; ġekil 3.4; P<0,05). Ancak muhafazanın yedinci 

gününden itibaren tüm gruplarda sülfit indirgeyen clostridia üremesi 

gözlemlenmemiĢtir (Çizelge 3.6;  ġekil 3.5). 

 

3.1.6. Maya-Küf Sayım Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki maya-küf sayısındaki değiĢimler Çizelge 3.7 ve ġekil 3.6’da 

gösterilmektedir. 

 

Analiz periyodunun tüm aĢamalarında bütün grupların maya-küf sayısındaki 

farklılıklar istatistiki açıdan önemsiz bulunmuĢtur (Çizelge 3.7; ġekil 3.6; P>0,05). 

DN3’den itibaren maya-küf sayısında kontrol, % 0,05 Ki, % 0,1 Ki, % 0,5 Ki ve % 1 

Ki gruplarında sırasıyla, 2,33 log 2,41 log, 2,21 log, 2,68 log ve 2,70 log azalma 

olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.7; ġekil 3.6). 

 

Çizelge 3.7. Sucuk örneklerinde maya-küf sayısındaki değiĢimler (log10 

kob/g±SD) 

 

 Örneklerin analiz aĢamaları 

Grup DN3 DN4 7 15 30 60 

Kontrol 4,89±0,80
 

5,27±0,66 4,83±0,68 4,17±0,96 2,64±1,90 2,56±1,83 

%0,05 Ki 4,96±0,77 5,35±0,67 5,02±0,72 4,15±1,15 2,67±1,90 2,55±1,81 

%0,1 Ki 4,93±0,86 5,25±0,81 5,00±0,75 4,09±1,62 2,81±2,00 2,72±1,91 

%0,5 Ki 4,69±0,79 4,92±0,70 4,66±0,73 3,27±1,81 2,09±1,69 2,01±1,58 

% 1 Ki 4,69±0,75 4,82±0,70 4,46±0,71 3,25±1,78 2,08±1,68 1,99±1,55 

 

 Gruplararasında istatistiki bakımdan herhangi bir farklılık tespit edilememiĢtir (P>0,05) 
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           ġekil 3.6. Sucuk örneklerinde maya-küf sayısındaki değiĢimler 

 

3.2. pH Değeri Ölçüm Sonuçları 

 

Deneysel olarak üretilen beĢ farklı sucuk örneğinin üretimden itibaren farklı 

aĢamalarındaki pH değiĢimleri Çizelge 3.8 ve ġekil 3.7’ de gösterilmektedir. 

 

Analiz periyodunun tüm aĢamalarında bütün grupların pH değerleri arasında 

farklılıklar istatistiki açıdan önemsiz bulunmuĢtur (Çizele 3.8; ġekil 3.7; P>0,05). 

Gruplardaki pH değerleri 5,10 ile 6,07 arasında değiĢmektedir (Çizele 3.8).  

 

              Çizelge 3.8. Sucuk örneklerindeki pH değiĢimleri 

 

 Örneklerin analiz aĢamaları 

Grup DN3 DN4 7 15 30 60 

Kontrol 6,05±0,09 5,22±0,29 5,33±0,40 5,17±0,33 5,26±0,29 5,27±0,30 

%0,05 Ki 5,95±0,03 5,18±0,19 5,35±0,39 5,21±0,25 5,17±0,29 5,19±0,27 

%0,1 Ki 6,03±0,04 5,21±0,21 5,39±0,44 5,21±0,28 5,23±0,30 5,22±0,32 

%0,5 Ki 6,07±0,11 5,36±0,34 5,29±0,34 5,10±0,25 5,21±0,42 5,21±0,23 

% 1 Ki 6,08±0,05 5,44±0,33 5,36±0,28 5,10±0,31 5,21±0,35 5,24±0,18 

       
         Gruplararasında istatistiki bakımdan herhangi bir farklılık tespit edilememiĢtir (P>0,05). 
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ġekil 3.7. Sucuk örneklerindeki pH değiĢimleri 

 

3.3. Duyusal Analiz Sonuçları 

 

 Deneysel olarak üretilen sucuk örneklerinde olgunlaĢma sonunda yapılan 

duyusal analizler Çizelge 3.9’da gösterilmektedir. 

 

Çizelge3.9.  Sucuk örneklerindeki olgunlaĢma sonrası duyusal analizler 
 

 

Grup Lezzet Renk Tekstür Görünüm 

Kontrol 

   

7,81±0,29
a 

7,89±0,23
a
 7,36±0,42

bc 
7,72±0,20

 

%0,05 Ki 7,89±0,36
a 

8,03±0,22
a 

7,72±0,29
a 

8,20±0,34 

%0,1 Ki 7,86±0,35
a 

8,06±0,33
a 

7,75±0,29
a 

8,36±0,33 

%0,5 Ki 7,81±0,22
a 

7,78±0,37
a 

7,36±0,42
ab 

8,06±0,27 

% 1 Ki 6,97±0,22
b 

7,42±0,34
b 

7,30±0,40
c 

7,58±0,31 
                              

                  a,b,c: Aynı sütunda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir (P< 0,05) 

 

Sucuk örneklerinden %1 Ki grubu lezzet, renk ve tekstür bakımından diğer 

gruplardan istatistiki açıdan farklı bulunmuĢtur (Çizelge 3.9; P<0,05). Görünüm 

bakımından gruplar arasındaki farklılıklar istatistiki açıdan önem taĢımamaktadır 

(Çizelge 3.9; P>0,05). 
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4.TARTIġMA 

 

 GeliĢen teknoloji baĢta gıda sektörü olmak üzere beraberinde bazı tehlikeleri 

de gündeme getirmiĢtir. Özellikle insanların yaĢamını sürdürmesinde temel ihtiyacı 

olan gıdalarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler mevcuttur. Günümüzde 

gıdalarda biyolojik tehlikeler grubuna giren mikroorganizmalarla mücadele ve 

üründe tat, aroma ve albeni oluĢturmak amacıyla değiĢik kimyasal nitelikli katkı 

maddeleri ve boyalar katılmaktadır. Bunların bazılarına gıda kodeksinde bildirilen 

limitlerde katılmak Ģartıyla müsaade edilmektedir. Ancak bu katkı maddelerinin 

belirlenen limitlerin üzerinde gıdalara katılması insan sağlığı üzerinde olumsuz 

sonuçlara neden olmaktadır. Bu olumsuzluklar araĢtırmacılarda doğal kaynaklı 

koruyucu katkı maddelerinin araĢtırılması ve uygulanmasını gündeme getirmiĢtir. 

Son yıllarda gıda endüstrisinde özellikle antibakteriyel ve antioksidatif özelliğinden 

dolayı doğal bir biyopolimer olan kitosan ilgi çekmeye baĢlamıĢtır. Kitosanın et ve et 

ürünlerinde kullanımı ile ilgili çalıĢma sayısı oldukça azdır. Bu çalıĢmada ülkemizin 

geleneksel bir ürünü olan Türk sucuğuna farklı oranlarda kitosan ilave edilerek kalite 

(mikrobiyolojik, pH, duyusal) ve raf ömrü üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. 

 

Bu çalıĢmada, DN3’den DN4’ e kadar kontrol, %0,05 Ki, %0,1 Ki, %0,5 Ki 

ve % 1 Ki gruplarındaki TAMB sayısındaki artıĢ sırasıyla 1,21 log; 1,09 log; 0,99 

log; 0,83 log ve 0,71 log olmuĢtur. Bu artıĢın sucuklardaki fermentasyona bağlı 

olduğu düĢünülmektedir. DN4’den itibaren muhafazanın 60. gününe kadar bütün 

gruplardaki TAMB sayısında belirli bir azalma görülmüĢtür. Gruplardaki DN4 

dönemi ile 60. gün TAMB sayısındaki fark sırasıyla, 2,43 log, 2,47 log, 2,67 log, 

2,73 log ve 3,18 log olarak tespit edilmiĢtir. TAMB sayısındaki en fazla azalma % 1 

Ki grubunda görülmüĢtür (Çizelge 3.2 ve ġekil 3.1.) 

 

DN3’den itibaren sucuklarda fermentasyonun baĢlaması nedeniyle TAMB 

sayısındaki artıĢ kitosanın fermentasyon yapan bakteriler üzerinde önemli düzeyde 

inhibe edici etkisinin olmadığını göstermiĢtir. Bu durum birçok araĢtırmacının da 

(Darmadji ve Izumimoto 1994, Helander ve ark 2001, Fernandes ve ark 2008) ifade 

ettiği gibi pH≥6,0 olması durumunda kitosanın antibakteriyel etkinliğinin 

azalmasıyla açıklanabilir (Çizelge 3.6: ġekil 3.7). DN4, aynı zamanda sucuk 

örneklerinin soğuk muhafazaya alındığı birinci gündür. Bu dönemden itibaren 

TAMB sayısındaki azalmanın 60. gün sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiĢtir 
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(Çizelge 3.2; ġekil 3.1). Bu sonuçlar bazı araĢtırmacıların (Darmadji ve Izumimoto 

1994, Youn ve ark 1999, Roller ve ark 2002, Sagoo ve ark 2002, Youn ve ark 2004, 

Aldemir 2005, Georgantelis ve ark 2007) yaptıkları çalıĢmalar ile benzerlik 

göstermektedir. Fermente sucuklarda olgunlaĢmanın ileriki günlerinde laktik asit 

bakterilerinde azalma görüldüğü bildirilmektedir (Yıldırım 1992). Darmadji ve 

Izumimoto (1994) %1’lik kitosan katılmıĢ sığır kıymasında 4°C’de 10 günlük 

muhafaza süresinin sonunda toplam mezofil aerob mikroorganizma sayısının 1-2 log 

azaldığını bildirmiĢlerdir. Youn ve ark (1999), % 0,35 ve % 0,5 kitosan ilavesinin 

sosislerde toplam bakteri sayısını 2 log kob/g azalttığını bildirmiĢlerdir. Britanya tipi 

sucuklarda farklı koruyucu katkı maddeleri kullanarak yapılan çalıĢmada (Roller ve 

ark 2002), et ürünlerinde bozulmaya neden olan bakteriler üzerinde kitosanın inhibe 

edici etkisinin olduğunu tespit etmiĢlerdir. Sagoo ve ark (2002), % 1’lik kitosan 

solüsyonuna daldırılmıĢ sosislerde toplam mezofilik aerob mikroorganizma sayısının 

yaklaĢık 2 log azaldığını bildirmiĢlerdir. Aynı çalıĢmada domuz kıymasına kattıkları 

% 0,3’lük ve % 0,6’lık kitosanın, toplam aerob mezofil bakteri sayısının 4°C’de ilk 

üç günde yaklasık 3 log kob/g azaldığını tespit etmiĢlerdir. Youn ve ark (2004),        

% 0,3 laktik asitte çözdürülen ve % 1 oranında baharatlı ete katılan kitosanın 4°C de 

10 günlük muhafazada toplam bakteri sayısını azalttığını ve üründe lipid 

oksidasyonunu engellediğini bildirmiĢlerdir.  Aldemir (2005), 100 mg/kg, 250 mg/kg 

ve 500 mg/kg kitosan katılmıĢ sığır eti köftelerinde toplam mezofil aerob 

mikroorganizma sayısının kontrol grubu köfte örneklerine göre daha yavaĢ bir 

geliĢme gösterdiğini bildirmektedir.  Georgantelis ve ark (2007), taze domuz 

sosislerine kitosan, biberiye ekstratı ve α-tokoferol ilave ederek yaptıkları çalıĢmada, 

kitosan içeren örneklerde diğerlerine nazaran toplam bakteri sayısında istatistiksel 

olarak önemli azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir (P≤0.05).  

 

Bu çalıĢmada elde edilen bulguların aksine bazı araĢtırmacılar (Jo ve ark 

2001, Soultos ve ark 2008, Tao ve Linchun 2009), kitosanın TAMB üzerine inhibe 

edici etkisinin olmadığını ileri sürmüĢlerdir. Jo ve ark (2001) % 0,2 oranındaki 

kitosan oligomeri ilave edilen sosislerde toplam bakteri sayısının azalmadığını 

bildirmektedirler. Soultos ve ark (2008), Yunan tipi sucuklarda kitosanın kalite 

niteliklerine üzerine etkisi ile ilgili yaptıkları çalıĢmada, 4 °C’de 28 gün muhafaza 

ettikleri kitosanlı sucuklarda toplam bakteri sayısında azalma olmadığını aksine bir 

miktar artıĢ olduğunu bildirmiĢlerdir. Yapılan baĢka bir araĢtırmada (Tao ve Linchun 
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2009), çim sazanlarından elde ettikleri jele %1 oranında farklı moleküler akitosan ve 

kitosan karıĢımı ilave etmiĢler. Kontrol grubu baĢta olmak üzere diğer örneklerdeki 

toplam bakteri sayısında artıĢ olduğunu tespit etmiĢlerdir. Ancak kontrol grubuna 

göre kitosan eklenen örneklerdeki toplam bakteri sayısındaki artıĢın önemli 

olmadığını bildirmiĢlerdir (P>0,05). Bu farklılıkların çalıĢmalarda kullanılan ürün 

çeĢidinden, kitosanın deasetilasyon derecesinden ve ortam pH’sından 

kaynaklanabileceği varsayılmaktadır. 

 

Bu araĢtırmada, DN3’den itibaren analiz periyodunun tüm aĢamalarında 

Enterobacteriaceae sayısının azaldığı tespit edilmiĢtir. Sucuk örneklerinden %0,1 Ki, 

% 0,5 Ki ve %1 Ki gruplarında otuzuncu günde, kontrol ve % 0,05 Ki gruplarında ise 

altmıĢıncı günde Enterobacteriaceae üremesi gözlemlenmemiĢtir (Çizelge 3.3 ve 

ġekil 3.2.). Bu durum yüksek oranda kitosan ilavesinin Enterobacteriaceae 

familyasına ait bakteriler üzerine daha etkili olduğu görüĢüyle açıklanabilir. 

 

Bu çalıĢma ile bazı araĢtırmacıların (Darmadji and Izumimoto 1994, Altieri 

ve ark 2005, Georgantelis ve ark 2007, Soultos ve ark 2008) yaptıkları çalıĢmalar 

arasında benzer sonuçlar bulunmuĢtur. Darmadji and Izumimoto (1994), et (kıyma) 

ve sıvı ortamda (yeast ekstratlı peptone glukoz broth) kitosanın antimikrobiyal 

etkisini araĢtırdıkları çalıĢmada, etlerde % 0,5-1,0 oranında kitosan’ın koliform, 

stafilokok, pseudomonas gibi bozulma yapan bakterilerin üremelerini engellediğini 

belirlemiĢlerdir. Altieri ve ark (2005) Mozzarella peynirlerinde yaptıkları 

araĢtırmada, kitosanın koliform ve gıdalarda bozulma yapan birçok bakterinin 

geliĢimini engellediğini ve laktik asit bakterilerin geliĢmesini az da olsa stimüle 

ettiğini ileri sürmüĢlerdir. Taze domuz sosislerine kitosan, biberiye ekstratı ve          

α-tokoferol ilave edilerek bu maddelerin antimikrobiyal aktivitesinin incelendiği 

baĢka bir araĢtırmada (Georgantelis ve ark 2007), kitosanlı örneklerde diğer 

örneklere göre Enterobacteriaceae sayısında istatistiksel olarak önemli azalma 

olduğunu tespit etmiĢlerdir (P<0,05). Kitosanın Yunan tipi sucuklarda kalite 

nitelikleri üzerine yapılan çalıĢmada (Soultos ve ark 2008), 4°C’de 28 gün muhafaza 

edilen kitosanlı sucuklarda, kontrol grubuna göre Enterobacteriaceae sayısında 

azalma olduğu bildirilmektedir.  

 

   Bu araĢtırmada elde edilen verilerin aksine Jo ve ark (2001), sosislerde 

muhafaza periyodunun ilk 7. gününde Enterobacteriaceae ve koliform üremesi 



 

 

 

 

48 

görülmediğini, ancak 14. ve 21. günlerde üreme görüldüğünü bildirmiĢlerdir. Bu da 

hazırlanan sosis örneklerindeki pH>6,0 olması nedeniyle, bu pH’da kitosan ve 

kitosan oligomerlerinin çözünebilirliliğinin azalması ve pozitif yüklü amino 

gruplarının azalmasından dolayı antibakteriyel etkisinin düĢük olması ile 

açıklanabilir. 

 

DN3 ve DN4’de E. coli sayısında gruplararası istatistiki açıdan bir farklılık 

tespit edilmemiĢtir (Çizelge 3.5; P>0,05). Muhafazanın 7. gününde % 1 Ki grubunda 

E. coli üremesi görülmemiĢtir. Diğer gruplar arasında istatistiki açıdan önemli 

olmayan fark devam etmiĢtir. Ancak muhafazanın onbeĢinci gününden itibaren tüm 

gruplarda E. coli üremesi görülmemiĢtir. Bazı araĢtırmacılar (Wang 1992, Roller ve 

Covill 2000, Rhoades ve Roller 2000) kitosanın minimum inhibitör konsantrasyonun 

(MIC), % 0,01 ile % 1 arasında olduğunu bildirmiĢlerdir. Wang (1992), kitosanın 

gıda kaynaklı patojenler ( S. aureus, Y. enterocolitica, L. monocytogenes, E. coli ve 

S. tyhimurium) üzerine inhibe edici etkisi olup olmadığı üzerine yaptığı araĢtırmada,  

pH 6,5 ve 5,5 de % 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ve 2,5 kitosanın L. monocytogenes hariç diğer 

dört patojen bakteri üzerinde inhibe edici etkisi olduğunu ortaya koymuĢtur. Aynı 

araĢtırmacı kitosanın antibakteriyel etkisinin pH 5,5’de, pH 6,5’e göre daha etkili 

olduğunu ileri sürmüĢtür. Darmadji ve Izumimoto (1994) et (kıyma) ve sıvı ortamda 

(yeast ekstratlı peptone glukoz broth), % 0,1 kitosanın E. coli üremesini engellediğini 

tespit etmiĢlerdir. Helander ve ark (2001) 5000 ppm kitosan içeren solüsyon içinde 

E. coli’ yi oda sıcaklığında 10 dakika inkübe etmiĢler ve bu sürenin sonunda E. coli 

sayısının 1,6 log azaldığını bildirmiĢlerdir. Moleküler ağırlığı 10 000 - 100 000 kDa 

aralığında olan kitosan, bakterilerin geliĢimini sınırlamaktadır. Buna ilaveten 9300 

kDa moleküler ağırlığındaki kitosanın E. coli’nin geliĢimini etkin olarak sınırladığı 

fakat 2200 kDa moleküler ağırlığa sahip kitosanın aynı bakteriye aynı etkiyi 

göstermediği bildirilmektedir (Rabea ve ark 2003). Liu ve ark (2004), % 0,25 ve % 

0,5 konsantrasyonundaki kitosan asetat solüsyonunun farklı inkübasyon sürelerinde 

E. coli üzerine bakterisit etkisini incelemiĢlerdir. Ġlk 5 dakikalık inkübasyon 

süresinin sonunda E. coli sayısında yaklaĢık 1 log azalma olduğu ve 120 dakikalık 

inkübasyon sonunda tamamen inhibe olduklarını tespit etmiĢlerdir. Kanatt ve ark 

(2008) yaptıkları çalıĢmada, kitosan ve kitosan-nane karıĢımının antimikrobiyal 

etkinliğinin konsantrasyona bağlı olduğunu ifade etmektedirler. % 0,01 

konsantrasyonda, hem kitosanın hem de kitosan-nane karıĢımının test kültürlerinde 
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etkisiz olduğunu, ancak aynı maddelerin % 0,05 ile % 0,1 konsantasyonlarının B. 

cereus, S. aureus, E. coli ve P. fluorescens bakterileri üzerinde %100 öldürücü etki 

gösterdiğini bildirmektedirler. Yapılan çalıĢmalar (Wang 1992, Roller ve Covill 

2000, Rhoades ve Roller 2000, Babiker 2002) arasında kitosanın, mikrobiyal 

inhibisyon konsantrasyonunda farklılıklar olduğu gözlenmiĢtir. Bu farklılıkların 

çalıĢmalarda kullanılan kitosanın deasetilasyon ve polimerizasyon derecesi, deneysel 

inkübasyon sıcaklığı, ortam pH’sı ve çözücü olarak kullanılan organik asitlerden 

kaynaklanabileceği düĢünülmektedir. 

 

DN3’de sülfit indirgeyen clostridia sayısında kontrol grubu ile kitosan ilave 

edilen gruplar arasındaki farklılık istatistiki açıdan önemli bulunmuĢtur (Çizelge 3.6; 

ġekil 3.7; P<0,05). DN4’de ise % 0,05 Ki, % 0,1 Ki ve % 0,5 Ki gruplarının ihtiva 

ettiği sülfit indirgeyen clostridia sayılarının kontrol ve % 1 Ki grupları ile benzerlik 

gösterdiği, kontrol grubu ile %1 Ki grubu arasında istatistiki açıdan önemli düzeyde 

farklılık olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.6; ġekil 3.7; P<0,05) En düĢük sülfit 

indirgeyen clostridia sayısı % 1 Ki grubunda belirlenmiĢtir. Bu durum kitosanın 

sülfit indirgeyen clostridialar üzerine antibakteriyel etkisinin olduğunu 

düĢündürmektedir. Benzer durum Juneja ve ark (2006) tarafından da ileri 

sürülmüĢtür. AraĢtırmacılar (Juneja ve ark 2006) piĢirilmiĢ kıyma ve hindi etlerini 

soğutma sırasında kitosanın Cl. perfringens sporlarına karĢı koruyucu etkisini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar % 3 kitosan kullanımının Cl. perfringes sporlarının 

oluĢumunu, kontrol gruplarına göre 4-5 log kob/g düzeyinde azalttığını rapor 

etmiĢlerdir. Ancak bu etkinliğin kesin olarak ifade edilebilmesi için yeni 

araĢtırmaların yapılması gerektiği düĢünülmektedir. 

 

DN3’den itibaren maya-küf sayısında kontrol, % 0,05 Ki, % 0,1 Ki, % 0,5 Ki 

ve % 1 Ki gruplarında sırasıyla, 2,33 log 2,41 log, 2,21 log, 2,68 log ve 2,70 log 

azalma olduğu tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.7; ġekil 3.8). Ġstatistiki açıdan önemli 

olmamakla birlikte en fazla azalma % 1 Ki grubu örneklerde gözlemlenmiĢtir. 

Üretim ve muhafaza dönemleri dikkate alındığında kitosan uygulamalarının Türk 

fermente sucuğunun özellikle muhafaza döneminde önemli problemler oluĢturan 

maya-küf geliĢimine karĢı koruyucu etkiye sahip olabileceği ve bu alanda yeni 

çalıĢmalar yapılması gerektiğini düĢündürmektedir. 
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Rhoades ve Roller (2000) laboratuvar Ģartları denemelerinde, pH 6,4’de ve 

tuzlu çözeltilerde % 0,05 kitosanın Candida spp.’yi 2 log azalttığını ve % 0,1 

kitosanın Rhodotorula spp.’yi 0,5 log azalttığını bildirmiĢlerdir. Diğer yandan 

araĢtırmacılar aynı çalıĢmada pastörize elma suyu ve houmous’un doğal 

mikroflorasına karĢı % 0,3 kitosanın antimikrobiyal etkinliğini değerlendirmiĢlerdir. 

Toplam bakteri, laktik asit bakterisi ve maya sayısında baĢlangıç düzeyine göre 

yaklaĢık 3-4 log azalma olduğunu saptamıĢlardır. Yukarıdaki adı geçen gıdaları 

homojenizasyon iĢleminin kolaylığı ve düĢük pH’ya (3,3 ve 4,2) sahip olduklarından 

dolayı tercih ettiklerini bildirmiĢlerdir.  Oh ve ark (2001), kitosanın antimikrobiyel 

etkisini deneysel olarak kontamine edilmiĢ mayonezde araĢtırmıĢlardır. 

AraĢtırmacılar 25ºC’de 4 haftalık muhafaza sonunda Lactobacillus fructivorans ve Z. 

bailii sayısının yaklaĢık 3 log azaldığını saptamıĢlardır. Devlieghere ve ark (2004), 

yapmıĢ oldukları çalıĢmada, küflerden C. lambica ve mayalardan Cryptococcus 

nunicolus’un kitosana orta düzeyde duyarlılık gösterdiğini bildirmiĢlerdir. 

Georgantelis ve ark (2007) taze domuz sosislerine kitosan, biberiye ekstratı ve          

α-tokoferol ilave ederek antimikrobiyal aktivite ve antioksidatif etkilerini 

araĢtırmıĢlardır. AraĢtırmacılar kitosanlı örneklerde diğer örneklere göre istatistiksel 

olarak maya-küf sayısında önemli azalma olduğunu tespit etmiĢlerdir. (P<0,05).   

 

Deneysel olarak üretilen Türk Fermente Sucuğu’nun pH’sı üzerinde kitosanın 

olumsuz etkisinin olmadığı görülmüĢtür (Çizelge 3.8 ve ġekil 3.7). Sucuk 

örneklerindeki pH değerleri TekinĢen ve ark (1982) yaptığı çalıĢma ile benzerlik 

gösterirken, Soultos ve ark (2008) yaptıkları çalıĢmadaki pH değerleri yüksektir. Bu 

da sucukların üretim Ģeklinin farklı olması ile izah edilebilir. Türk Sucuğunda, 

olgunlaĢma sonrası pH< 5,5 olmasından dolayı daha önceki yapılan çalıĢmalarda 

(Taha ve Swailam 2002, Devlieghere ve ark 2004, Fernandes ve ark 2008)  

belirtildiği gibi kitosanın antimikrobiyal etkinliği için uygun bir ortam 

oluĢturmaktadır.  

 

Tsai ve ark (1999), kitosanın E. coli’ye karĢı antibakteriyel aktivitesinin pH 

5,0’de pH 7,0’ye göre daha etkin olduğunu bildirmiĢlerdir. Kitosanın E. coli sayısını 

pH 7,0 de 3 log azaltırken, pH’de 5,0 de 6 log azalttığını saptamıĢlardır. Taha ve 

Swailam (2002), kitosanın toplam bakteri ve A. hydrophila’nın üzerindeki 

antibakteriyel etkisinin pH 6,0 da pH 7,0 den daha etkin olduğunu bildirmiĢlerdir. 
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Dolayısıyla düĢük pH’lı gıdalarda etkin bir gıda koruyucu olarak kullanılabileceğini 

tavsiye etmektedirler. Devlieghere ve ark (2004),  yapmıĢ oldukları çalıĢmada, 

kitosanın antimikrobiyal etkisi üzerine pH’nın etkisini, C. lambica’nın farklı pH’daki 

(pH 4,0 ve pH 6,0) besiyeri ortamındaki geliĢmesini incelemiĢler. Ġçerisine  % 0,005 

konsantrasyonda kitosan ilave edilen pH≤4,0 olan besiyeri ortamında C. lambica’nın 

tamamen inhibe olduğunu, ancak aynı konsantrasyonda kitosan bulunan ve pH≥6,0 

olan besiyeri ortamında lag fazın uzadığını ve geliĢmenin oldukça düĢük miktarda 

olduğunu bildirmiĢlerdir. Fernandes ve ark (2008), kitosanın antibakteriyel 

aktivititesinin düĢük pH ve sıvı matrikslerde güçlü, düĢük protein içerikli gıdalarda 

ise daha zayıf olduğunu gözlemlemiĢlerdir. Rhoades ve Roller (2000) kitosanın 

yalnız baĢına ya da baĢka gıda koruyucuları ile birlikte düĢük pH’ya sahip gıdalarda 

güçlü bir gıda koruyucusu olarak kullanılabileceğini önermiĢlerdir. AraĢtırmada 

materyal olarak kullanılan Türk sucuğu düĢük pH’ya sahip olduğundan kitosanın 

Türk sucuğu üretiminde mümkün mertebe az oranlarda katılması gerektiği kanaatini 

oluĢmuĢtur. 

 

Besin maddelerinin en önemli özelliklerinden birisi de hiç Ģüphesiz duyusal 

nitelikleridir. Duyusal nitelikler tüketici tercihlerinde önemli yer tutmaktadır. Bu 

nedenle kitosan uygulaması ile elde edilen Türk tipi fermente sucuğun duyusal 

nitelikleri de araĢtırma kapsamında değerlendirilmiĢtir. Bu bağlamda deneysel olarak 

üretilen sucuk örnekleri lezzet, renk, görünüm ve tekstür yönünden deneyimli 

panelistlerin değerlendirmelerine sunulmuĢtur ve elde edilen veriler istatistiki açıdan 

değerlendirilmiĢtir (Çizelge 3.9). Deneysel sucuk örneklerinin lezzet, renk, tekstür 

yönünden yapılan duyusal muayeneler sonucunda aldıkları puan bakımından 

istatistiki açıdan gruplararası farklılıklar tespit edilmiĢtir (Çizelge 3.9; P<0,05). 

Görünüm bakımından herhangi bir farklılık tespit edilememiĢtir (Çizelge 3.9; 

P>0,05). 

 

Lezzet açısından en düĢük puanı % 1 Ki grubundaki sucuk örnekleri almıĢ ve 

istatistiki açıdan bu fark önemli bulunmuĢtur. Benzer durum renk yönünden de tespit 

edilmiĢtir. Renk bakımından en yüksek değeri % 0,1 Ki grubundaki sucuk 

örneklerinin aldığı gözlemlenmiĢtir. Bu iki duyusal nitelik birlikte 

değerlendirildiğinde yüksek düzeyde kitosan uygulamalarında Türk sucuğu üretim 

teknolojisi ve damak zevkinin dikkate alınması gerektiği kanaatine varılmıĢtır. 
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Darmadji and Izumimoto (1994), kitosanın etlerde duyusal kalite niteliklerini 

iyileĢtirdiğini ileri sürmüĢlerdir. Jo ve ark (2001), kitosan oligomerleri ilave edilerek 

hazırlanan domuz sosislerinde, kitosanın sosislerde hem lipid oksidasyonunu 

engellediği hem de renk oluĢumuna olumlu yönde katkısı olduğu dolayısıyla bu iki 

özelliğin ürünün kalite özellikleri için kabul edilebilir kriterler olduğunu ortaya 

koymuĢlardır. Mahan (2007), kontrol grubu sosis örnekleri ve %1’lik asetik asit 

grubu sosis örneklerine göre her üç konsantrasyondaki (% 0,25; % 0,5 ve % 1) 

kitosan grupları ile muamele edilmiĢ sosis örneklerinin daha parlak kırmızımsı renge 

sahip olduklarını, üç farklı yoğunluktaki kitosanla ( % 0,25; % 0,5 ve % 1) muamele 

edilmiĢ sosis gruplarında lezzet, koku ve kıvamda kabul görmeyen bir kusur tesbit 

edilmediğini bildirmiĢtir.  
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

 

Et ve et ürünleri bozulma riski yüksek gıdalar grubundadır. Bu tip gıdaların 

mikrobiyal yönden güvenliğini geliĢtirmek ve raf ömrünü uzatmak için modifiye 

atmosfer paketleme, tuzlama, kimyasal koruyucular ve dondurma iĢlemi gibi çeĢitli 

muhafaza teknikleri kullanılmaktadır. Ülkemizin geleneksel bir ürünü olan Türk 

sucuğu uygun ve hijyenik koĢullarda üretilmediği takdirde bozulmalara elveriĢli bir 

üründür. Türk sucuğunun üretiminde kullanılan antimikrobiyal özelliğe sahip nitratın 

son zamanlarda kodekslerde belirtilen oranlarda kullanılmasının bile halk sağlığı 

açısından risk oluĢturabileceği bildirilmektedir. Bununla birlikte son yıllarda 

tüketicilerin kimyasal koruyucu katılmamıĢ gıda talepleri, yeni doğal kaynaklı 

antimikrobiyal maddelerin kullanımını gündeme getirmiĢtir. Doğal kaynaklı bir ürün 

olan kitosanın biyogeçimliliği, biyoparçalanabilirliliği, hem bitkisel hem de 

hayvansal dokularda toksik ve alerjik olmaması, antibakteriyel ve antifungal özelliği 

yanında renk oluĢturma ve gıdalarda dayanıklılığı artırması gibi özelliklerinden 

dolayı gıda katkısı olarak kullanılabilme imkanına sahiptir. 

 

Türk sucuğu üretiminde kitosan kullanımı yukarıda belirtilen avantajları 

sağlamakla birlikte, kitosanın % 1’lik asetik asit solüsyonlarında çözündürülmeye 

ihtiyaç duyması ve buna bağlı olarak üretim esnasında belli oranda suyunda sucuk 

hamuruna ilave edilmesi teknolojik açıdan sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle 

kitosan uygulaması ile ilgili yeni araĢtırmların yapılmasında bu durumun dikkate 

alınması gerektiği, diğer kimyasal parametrelerin (örneğin nem, aw gibi) ölçülmesi, 

kurumada doğabilecek sorunların ortadan kaldırılabilmesi için yeni deneme 

desenlerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılmıĢtır. 

 

Sonuç olarak Türk Sucuğu üretiminde düĢük oranlarda kitosan ilavesinin 

mikrobiyolojik ve duyusal kaliteyi olumlu yönde etkileyebileceği,  yüksek oranlarda 

kitosan (örn., % 1) uygulamalarının ise duyusal kaliteyi olumsuz yönde etkilediği 

belirlenmiĢtir. Ayrıca yüksek oranlarda kitosan (% 0,5 ve % 1) uygulamalarının 

teknolojik problemler oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. 

. 
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6.ÖZET 
 

T.C. 

 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

                                         SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

 

Türk Sucuğu Üretiminde Kitosan Kullanımı ve Kalite Üzerine Etkileri 

Mukadderat GÖKMEN 

 

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2010 

 

 

Bu çalıĢma, ülkemizin geleneksel bir ürünü olan Türk Sucuğu üretiminde doğal bir 

polisakkarit olan kitosanın farklı konsantrasyonlarda kullanılarak ürünün kalitesi üzerine etkilerini 

araĢtırmak amacıyla yapıldı. 

 

ÇalıĢmada, birinci gruba kontrol grubu olarak değerlendirilmek üzere sadece % 0,05 oranında 

nitrat ilave edildi. Diğer dört gruba sırasıyla % 1 asetik asit çözeltisinde çözündürülen  % 0,05 ; % 0,1; 

% 0,5 ve % 1 oranlarında kitosan ilave edildi. Deneysel sucuk üretiminin dört ayrı döneminde, ette 

(DN1), karıĢım sonrası (DN2), dolum sonrası (DN3) olgunlaĢtırma sonrası  (DN4) ve depolamanın 1. 

7., 15., 30. ve 60. günlerinde örneklerde mikrobiyolojik (Toplam aerobik mezofilik bakteri, 

Enterobacteriaceae, koliform, E. coli, sülfit indirgeyen clostridia ve maya-küf sayımı) analizler, pH 

değeri ölçümü yapıldı.  Ayrıca DN4’de duyusal nitelikleri (lezzet, renk, görünüm ve tekstür) incelendi.  

 

DN3 döneminden DN4 dönemine kadar kontrol, % 0,05 Ki, % 0,1 Ki, % 0,5 Ki ve % 1 Ki 

gruplarında mezofilik aerobik bakteri sayısında artıĢ, DN4 döneminden itibaren muhafazanın 60. 

gününe kadar bütün gruplarda mezofilik aerobik bakteri sayısında belirli bir azalma görülmüĢtür. 

Gruplar arasında gözlemlenen bu artıĢ ve azalmalar istatistiki bakımdan önemli bulunmuĢtur 

(P<0,05). DN3’den itibaren bütün grupların ihtiva ettiği maya-küf sayısında azalma olduğu 

saptanmıĢtır. Sucuk örneklerinde 60. günde Enterobacterieacea, 30. günde koliform, 15. günde E.coli 

ve 7. günde sülfit indirgeyen clostridia tespit edilememiĢtir. Deneysel Türk sucuğunun duyusal 

nitelikleri dikkate alındığında lezzet ve renk bakımından en düĢük puanı % 1 kitosan içeren örneklerin 

aldığı belirlenmiĢtir. 

 

Sonuç olarak Türk Sucuğu üretiminde düĢük oranlarda kitosan ilavesinin mikrobiyolojik ve 

duyusal kaliteyi olumlu yönde etkileyebileceği,  yüksek oranlarda kitosan (örn., % 1) uygulamalarının  

ise duyusal kaliteyi olumsuz yönde etkilediği belirlenmiĢtir. Ayrıca yüksek oranlarda kitosan (% 0,5 

ve % 1) uygulamalarının teknolojik problemler oluĢturduğu tespit edilmiĢtir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyel etki, Kalite, Kitosan, Türk sucuğu 
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7. SUMMARY 
 

T.C. 

 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

 

                                         SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 
 

Use of Chitosan in Turkish Sausage (Sucuk) Production and Effects on Quality 
 

Mukadderat GÖKMEN 

 

 

Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 

 

DOKTORA TEZĠ / KONYA-2010 
 

This study was carried out to investigate effects of supplementation of chitosan, a natural 

polysaccharide, at different concentration on the quality of traditional Turkish sausage (sucuk) 

production. 

 

In this study, the first group was evaluated as the control group and only 0,05 % of nitrate 

were added in which. Other four groups were supplemented with chitosan in %1 Asetic acid at ratios 

of 0,05%, 0,1% , 0,5% and 1% respectively. Experimental sausages were produced in four separate 

periods and microbiological (Total aerobic mesophilic bacteria, Enterobacteriaceae, coliform, E. coli, 

sulfite reducing clostridia, yeast-mold count), pH value measurement of samples were evaluated in the 

fresh meat (DN1), after mixing (DN2), after filling (DN3), after ripening (DN4) of first day storage and 

days 7, 15, 30 and 60 of storage from completely ripening sausage. Also organoleptic characteristics 

(flavour, color, appearance and texture) of experimental sausages were evaluated in the DN4. 

 

From DN3 to DN4 periods, the numbers of mesophilic aerobic bacteria were increased in the 

control, 0,05% Ki, 0,1% Ki, 0,5% Ki and 1% Ki in groups. However, It was observed that the 

numbers of mesophilic aerobic bacteria were considerably decreased in all groups from DN4 to 

sixtieth day of the storage. This numbers of the bacteria differences between the experimental groups 

were statistically important (P<0,05). In all groups, numbers of mould-yeast were decreased from the 

DN3 period. End of sixtieth day, Enterobacterieacea, on the thirtieth day coliform, on the fifteenth day 

E. coli and on the seventh day sulfite reducing clostridia were not detected in sausage samples. Based 

on the organaleptic characteristics of the Turkish sausage, sausage supplemented with %1 chitosan 

was evaluated as the lowest on criteria of flavour and color.  

 

As a result, it was observed that low level addition of chitosan in the production of Turkish 

Sausage positively could affect microbiological and organaleptic quality, but higher level of chitosan 

supplementation (i.e., %1) negatively affected organaleptic quality. Also, technological problems 

were encountered at the higher levels of chitosan (% 0,5 and % 1) supplementation.   

 

 

Key Words : Antimicrobial effect, Chitosan, Quality, Turkish sausage 
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