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ÖZET 

Işın Mahan, F. Kitosanla Kaplanmış Soyulmuş Sosislerin Mikrobiyolojik Kalitesi ve 
Raf Ömürlerinin Araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin 
Hijyeni ve Teknolojisi ABD. Yüksek Lisans. İstanbul. 2007. 

Bu çalışmada, doğal bir polisakkarit olan kitosanın farklı konsantrasyonlarına 
daldırılarak muamele edilmiş soyulmuş sosislerin, mikrobiyolojik kalitesi ve raf ömrü 
üzerine etkisinin araştırılması planlanmıştır. Bu amaçla, hazırlanan sosis örnekleri 
%0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik konsantrasyonlardaki kitosan solüsyonları içerisine 
konmuştur. Ardından vakum paketlenerek +4 0C’de altmış gün süre ile muhafaza 
edilmiştir. Muhafazanın 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60. günlerinde duyusal ve mikrobiyolojik 
özellikleri yönünden analiz edilmiştir. 

Her üç yoğunluktaki kitosan uygulamasının ürünün duyusal özelliklerinde olumsuz bir 
etki yaratmadığı hatta kontrol grubuna göre daha parlak kırmızımtırak renge sahip 
olduğu saptanmıştır. Mikrobiyolojik yönden soğuk muhafaza periyodunun altmışıncı 
gününde, kontrol grubu sosis örneklerinin laktik asit bakteri sayısı 10,20 log kob/g’a 
ulaşırken %0,25’lik, %0,5’lik, %1’lik konsantrasyonlarda kitosan uygulaması yapılan 
sosis örneklerinde, kitosanın gösterdiği antimikrobiyal etki sonucunda sırası ile 5,03 log 
kob/g, 4,25 log kob/g, 3,99 log kob/g olarak saptanmıştır. Ayrıca, her üç 
konsantrasyondaki kitosan uygulamalarının sosis grupları üzerindeki toplam aerob 
mezofil mikroorganizma, toplam psikrotrof mikroorganizma ve küf-maya sayısı üzerine 
güçlü bir antimikrbiyal etki gösterdiği saptanmıştır. Kontrol grubu sosis örneklerinde 
muhafazanın yirminci günü vakum ambalaj içerisinde beyazımsı bulanık ve yapışkan 
nitelikte sıvı birikimi gözlenirken, altmışıncı günde dahi her üç konsantrasyondaki 
kitosanla muamele edilmiş sosis örneklerinde böyle bir sıvı birikimi gözlenmemiştir. 
Buna bağlı olarak kitosanla muamele edilmiş ürünlerin kontrol grubuna göre raf 
ömrünün önemli bir artış gösterdiği kaydedilmiştir. 

Sonuçlar, sosisler üzerine kitosan uygulamasının mikrobiyolojik kaliteyi iyileştirdiği, 
duyusal yönden bir olumsuzluk yaratmadığı ve raf ömrünü uzattığı bu nedenle kimyasal 
koruyucu katkı maddelerine alternatif olabileceğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler : Kitosan, sosis, antimikrobiyal etki, raf ömrü 
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ABSTRACT 

Isın Mahan, F. Analysis of Chitosan Coated Sausages Regarding To Their  
Microbiological Quality and Shelf Life. Istanbul University, Institute of Health 
Sciences, Food Hygene And Technology Department. Master of Science (MSc.) 
Istanbul, 2007. 
In our study, we planned to use varying concentrations of chitosan, a natural 
polysaccharide, to determine its effects on microbiological quality and shelf life, of  the 
coated sausages. Prepared sausages were placed into 0.25%, 0.5% and 1% 
concentrations of chitosan respectively. Then vacuum packed and kept at +4°C for 60 
days. All sausage groups were analyzed for their microbiological and sensorial 
properties on days 1, 5, 10, 15, 20, 30, 60 of the conservation period. Sausages treated 
with varying concentrations of chitosan, had no unacceptable sensorial condition of the 
product and also were more shiny, reddish when compared with the control group. On 
60’th  day of cold preservation, lactic acid bacteria count of 0.25%, 0.5%, 1% chitosan 
treated speciment were 5.03 log cfu/g, 4.25 log cfu/g, 3.99 log cfu/g where as control 
group had 10.2 log cfu/g lactic acid bacteria count showing the anti-microbiological 
effect of chitosan. Furthermore, we reported that all three concentrations of  chitosan  
treatment  leaded to a decrease in  total mesophilic, psychotroph microorganisms, yeast 
and mold count. On 20’th day of preservation, white turbulent and sticky liquid 
formation in the control group sausages were observed. But no liquid formation were 
inspected in the  chitosan  treated samples even on the 60’th day of conservation period. 
According to  these observations, chitosan significantly increased the shelf-life of 
sausages. 
Chitosan treatment of the sausages improved microbiological quality, increased shelf-
life and did not cause any sensorial discomfort. Therefore our study showed that 
chitosan may be an alternative for chemical preservatives.   
 
Key words: Chitosan, sausage, antimicrobial effect, shelf-life 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.  GİRİŞ VE AMAÇ 

Et, içermiş olduğu biyolojik değeri yüksek proteinler nedeni ile insan 

beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. Vücut tarafından sentezlenemeyen eksojen 

amino asitleri, ayrıca Fe, Zn, Cu, P gibi mineral maddeleri, vitamin B12 ve yağ 

içermesi nedeni ile beslenme açısından büyük öneme sahiptir (112). Et; taze et, 

hazırlanmış taze et karışımları, hazırlanmış dondurulmuş taze et karışımları, fermente et 

ürünleri, ısıl işlem görmüş et ürünleri şeklinde işlenerek çiğ, pişmiş veya pişirmeye 

hazır ürünler halinde tüketiciye sunulmaktadır (112). Günümüzde sosis ve benzeri 

işlenmiş ürünler, kendilerine beslenme alışkanlıkları içerisinde geniş yer bulmaktadır. 

Gerek et ve et ürünleri, gerekse diğer besin maddelerine olan talebin dünya 

nüfusuna paralel olarak hızla artması, bu ürünlerin mikrobiyolojik kalitesi ve raf 

ömrünün artırılması için birçok uygulamayı gündeme getirmiştir. Bu amaçla, gerek 

fiziksel (düşük ısı, yüksek ısı, kurutma, yoğunlaştırma, ışınlama, paketleme), gerekse 

kimyasal (asitlendirme, tuzlama, dumanlama, koruyucu katkı maddeleri) metodlar 

gündeme gelmiştir (112). En yaygın kullanılan metodların başında, koruyucu katkı 

maddeleri kullanımı gelmektedir. Ancak, kimyasal kaynaklı koruyucu katkı 

maddelerinin kullanımı yapılan çalışmalar sonucunda ürün üzerinde sağladıkları 

faydalarının yanında insan sağlığına zarar verebilecekleri de ortaya çıkmıştır. Örneğin, 

sülfitlere duyarlı tüketicilerde astım ve diğer solunum problemlerinin arttığı (96), 

nitritlerin bebeklerde methemoglobinemi hastalığına neden olduğu ayrıca, nitritlerin 

aminler ve amidlerle reaksiyonu sonucunda meydana gelen karsinojenik N-nitrozo 

bileşikleri ile oluşan toksik zararları saptanmıştır (3). Ayrıca, bu kimyasal koruyucu 

katkı maddeleri kullanımı ile ilgili yürürlüğe giren kısıtlayıcı yasalar ve tüketici 

talepleri, et ve diğer gıda maddelerinde alternatif koruyucu sistemlerin geliştirilmesi 

ihtiyacını doğurmuştur. 

Bu amaç doğrultusunda araştırılan doğal koruyucu katkı maddelerinden biri de 

kitosandır. Kitosan, yengeç ve karides gibi kabuklu deniz ürünlerinde bulunan kitinden 

deasetilasyon yolu ile elde edilen bir polikatyonik polisakkarittir. Kitosan tarım, su ve 

atık işleme, gıda ve içecek endüstrisi, kozmetik ve biyofarmasötik alanlarında 

kullanılabilmektedir (81). Kitosanın insan vücudu üzerinde bağırsak hareketlerini ve 

sindirim faliyetlerini düzeltici, kollestrol düzenleyici, anemi ve karaciğer 
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fonksiyonlarını düzenleyici, karsinojen atılımını artırıcı gibi olumlu etkilerinin varlığı 

da bilinmektedir (62). Ayrıca kitosan, göstermiş olduğu antimikrobiyal etki nedeniyle 

gıdaların korunmasında doğal antimikrobiyal ajan olarak kullanılabilmektedir (54, 77, 

82, 89). Kitosanın oluşturduğu antimikrobiyal etki ağırlıklı olarak meyve ve sebzeler 

üzerinde araştırılmış, et ürünleriyle ilgili olarak ise sınırlı sayıda çalışma yürütülmüştür. 

Kitosanın antimikrobiyal ajan olarak kullanım şekilleri ve etkileri hakkındaki 

araştırmalar devam etmektedir. 

Çalışmamızda, kitosanın farklı yoğunluklarda hazırlanan solüsyonlarına 

daldırılmış sosis örneklerinin mikrobiyolojik kalitesi, duyusal özellikleri ve raf ömrü 

üzerine etkileri araştırılmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1.      Sosisin Tanımı ve Genel Özellikleri 

 

Sosis; büyük baş ve küçük baş kasaplık hayvan gövde etlerinin yağ, sinir, fasya, 

tendo, kıkırdak ve kemikleri ayrıldıktan sonra gerekli yardımcı maddelerle karıştırılarak 

hazırlanan hamurun bağırsaklara doldurularak ve genellikle 10–20 cm aralıklarla 

boğumlanarak dumanlanan ve haşlanarak hazırlanan bir et ürünüdür (122). 

Türk Standartları Enstitüsü’nün (T.S.E) tanımına göre sosis; resmi ve özel et 

kombinalarında veya mezbahalarda kontrollü olarak kesilen kasaplık sağlıklı hayvan 

gövde etlerinin ve/veya sağlıklı manda etlerinin veya bunların karışımından hazırlanan 

sosis hamurunun, doğal kılıflara doldurulması ve belli aralıklarla boğumlanarak kangal 

(dizi) şekline sokulması, usulüne göre tütsülenmesi ve haşlanması suretiyle elde edilen 

et ürünüdür (111). 

Sosis, üretim şekli bakımından haşlanmış sucuk ürünleri arasında yer 

almaktadır. Haşlanmış sucukların diğer sucuk türlerinden farkı, sucuk hamuruna %30-

%35’e varabilen oranlarda su katılabilmesidir (114)  

Haşlanmış sucuk imalatında en önemli nokta sucuk hamurunun su bağlama 

kapasitesidir. Bu da dokunun kendi suyu ve ilave edilen suyun protein ile ısıya 

dayanıklı bir şekilde birleşmesidir. Bu nedenle haşlanmış sucuk üretiminde sıcak et, 

yani kesimi takip eden ilk altı saat içerisindeki (pH’sı 6-6.5 arasında değişen, su tutma 

kapasitesi yüksek) taze etler kullanılmalıdır. Şayet soğuk et (donmuş et) kullanılacaksa 

etin su tutma kabiliyetini artırmak için fosfat tuzları ilave edilmelidir (114). 

Sosislerin Türk Standartları Enstitüsü’ne göre sınıf özellikleri Tablo: 2-1’de 

verilmiştir. 
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Tablo 2-1: TSE 980’e göre sosisin sınıf özellikleri (111) 

Özellikler : Birinci  Sınıf : İkinci  Sınıf : 

Dolgunluk  Dolgun Gevşek 

Renk  Kırmızıya yakın Kırmızı pembe 

Görünüş  Düzgün 
Kırışık ve buruşu oranı bir kangalda 

en çok %10 

Gevreklik  Gevrek Yumuşak 

Lekeler  Yok Az lekeli 

Yapışkanlaşma  Yok Hafif 

Çillenme  Yok Az çilli 

Keseciklenme  Yok Az kesecikli 

 

2.2.      Sosis Üretim Teknolojisi 

 

Kesimden hemen sonra, olgunlaşmamış sıcak etler kemik, kıkırdak, tendo, lenf 

yumruları, ligament ve fasyalarından arındırılıp kuşbaşı büyüklüğünde doğranır. Kıyma 

makinesinde 3 numaralı ya da daha küçük aynada kıyma haline getirilip soğuk depoda 

bir gece bekletilir. Bekleme süresini takiben kıyma kuter cihazına konur. Üzerine 

baharat ve diğer katkı maddeleri ile buz ilave edilerek çekilir. Buz hamur içerisinde 

kaybolmaya başlayınca üzerine yağ azar azar serpilir. Yağın tamamen karışmasının 

ardından suda erimiş askorbik asit hamura ilave edilerek kutere birkaç devir daha 

yaptırılarak homojen dağılımı sağlanır (114). 

Hazırlanan sosis hamuru, 15-20 cm’lik veya ağırlık esas alınarak, vakumla 

doğal (koyun-keçi ince bağırsağı) veya yapay kılıflara doldurulur. Sosislerin uçları el 

veya makine ile bağlanarak sosis zinciri oluşturulur. Sırasıyla kurutma, dumanlama ve 

haşlama işlemlerine tabi tutulur (8). 

Modern işletmelerde, ön kurutma, tütsüleme, haşlama işleminin bir arada 

yapıldığı klimalı tütsüleme odaları kullanılmaktadır. Bu üç aşamada kullanılacak 

sıcaklık derecesi ve süresi sosis türüne, çapına, fırın ve odaların ürünle doluluk 

durumuna göre değişebilmektedir (8, 46). 
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Genellikle, ön kurutma için 58-70°C’de 10-30 dakika, tütsüleme için 65-

78°C’de 25-60 dakika, haşlama için 74-85°C’de 10-20 dakika süre ile sosisler işleme 

tabi tutulur (8). 

Haşlama işleminin ardından sosisler hemen soğutulmalıdır. Bu nedenle pişirilen 

sosisler, 5-10 dakika süre ile soğuk su altında tutularak merkez sıcaklığın 5°C’nin altına 

düşmesi sağlanır. Ardından 1-1,5 saat sularının süzülmesi beklenir. Depolara alınarak 

2-4°C’lik ortamda tamamen kurumaları ve sıcaklıklarının ortam sıcaklığı ile 

dengelenmesi için bir süre daha bekletilir (8). 

Sıcaklığı 2-4°C arasında olan sosisler vakumlu veya vakumsuz ambalajlanıp 0-

4°C arasında muhafaza edilir (8). 

Ülkemizde üretilen sosislerin bileşimleri genellikle %80-%90 et, %10-%20 

yağ’dan (kuyruk yağı, kemik iliği yağı) oluşan ana madde, %0,5 patates unu (nişasta), 

%0,2-%0,4 kırmızı biber, %0,2-%0,4 kara biber, %0,1-%0,2 kişniş, %0,1-%0,2 

zencefil, %0,5 şeker, %0,05 nitrat, %0,03 askorbik asit, %2,5 tuz ve %20-%30 su (buz) 

içerir (114). 

 

2.3.      Sosislerin Mikrobiyolojik Özellikleri  

 

Sosis, üretim aşamalarında uygulanan işlemlerden dolayı kabul edilebilir bir 

mikrofloraya sahip olması beklenen et ürünüdür. Ancak ham maddelerin, kullanılan 

yardımcı katkı maddelerinin kaliteli ve hijyenik olarak elde edilmemesi, pH değeri, 

üretim aşamalarının özellikle de ısı-zaman uygulamalarının hassasiyetle 

uygulanmaması, personel bilincinin ve eğitiminin eksikliğinden kaynaklanan personel 

kontaminasyonları, ambalajlama ve muhafazası sırasında yapılan hatalar sonucunda 

halk sağlığını tehdit eden, ürün kalitesini bozan, raf ömrünü kısaltan 

mikroorganizmaların kontaminasyonuna ve/veya gelişmesine neden olmaktadır (36, 95, 

98, 104, 105). 
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Sosislerde mikrobiyolojik gelişmeyi etkileyen ürün özellikleri (5) 

a-Ürünün su aktivitesi 

b-Ürünün pH düzeyi 

c-Formülasyon’da fermente olabilen karbonhitrat tipi/düzeyi 

d-Ürünün fosfat içeriği 

e-Üründeki nitrit kalıntı düzeyi 

f-Üründe uygulanan baharat tipi ve miktarı 

g-Ürüne uygulanan ısıl işlem süresi ve miktarı 

h-Paketleme sırasındaki ürün ısısı 

ı-Paketleme sırasında uygulanan teknik 

j-Paketleme materyalinin oksijen geçirgenlik oranıdır. 

 

Sosis üretiminde kullanılan taze etlerin mikroflorasını Escherchia coli, 

Enterobakter, Proteus spp., Salmonella, Staphylococcus spp., Micrococcus spp., 

Pseudomonas spp., Acinetobacter-Moraxella spp., Lactobacillus spp, Clostridium spp., 

streptekoklar ve küf-mayaların oluşturabileceği bildirilmiştir (113). 

Sachindra ve ark. (88) yapmış oldukları araştırmada sosis üretiminde 

kullandıkları taze etin toplam bakteri sayısını 5,41 log kob/g, koliform sayısını 23,2 

EMS/g, Staphylococcus aureus sayısını 1,57 log kob/g, küf-maya sayısını 2,29 log 

kob/g, laktik asit bakteri sayısını ise 0,60 log kob/g olarak saptamışlardır. Bu eti 

kullanarak hazırladıkları sosislerde ise uyguladıkları haşlama işlemi sonunda toplam 

bakteri, koliform, laktik asit bakteri ve küf-maya sayılarında önemli oranda azalma 

gerçekleştiğini, aynı zamanda ürünlerde S.aureus, Bacillus cereus, Clostridium 

perfringens etkenlerine rastlanmadığını bildirmişlerdir. Bu bulgular ışığında pişirme 

işleminin et ürünlerinin mikrobiyal yükünde önemli bir azalma sağladığının göstergesi 

olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Borch ve ark. (16) taze et emülsiyonu kullanarak yapmış oldukları çalışmada, 

Enterobacteriaceae sayısını 5,0x10² kob/g, toplam mezofilik bakteri sayısını 1,6x105 

kob/g, laktik asit bakteri sayısını ise 1,0x104 kob/g olarak saptamışlardır. 
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Gökçe ve ark. (39) yapmış oldukları çalışmada, piyasadan toplanan sosis 

örneklerinin %13,3’ünde C. perfringens’e rastladıklarını, ısı işlemi görmüş et 

ürünlerinde dahi etkenin önemli bir risk faktörü olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle 

üretimde sağlıklı ham madde temini, ısı-zaman uygulaması ve hijyen kurallarına uygun 

üretim yapılması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. 

Nazlı ve ark. (68) sosis ürünleri üzerine yapmış oldukları mikrobiyolojik 

çalışmada, incelenen örneklerin %11,2’sinde 5x105 kob/g’ın üzerinde toplam aerob 

mikroorganizma sayısına, %25’inde ise sülfid redükte eden mikroorganizmaya 

rastladıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca, incelenen örneklerin %95,4’ün de koliform grubu 

mikroorganizmaların üremediğini, E. coli, S. aureus ve Salmonella’lara 

rastlamadıklarını bildirmişlerdir. 

Ağaoğlu (1)’nun sosisler üzerine yapmış olduğu çalışmada, toplam aerob 

mikroorganizma sayısı 5,8x105-2,1x109 kob/g, mikrokok ve stafilokok grubu 

mikroorganizma sayısı 1,4x102-104 kob/g arasında bulunduğunu, ancak hiçbir örnekte 

koagülaz pozitif stafilokok belirlenmediğini, numunelerde laktobasillerin sayısının 

2,0x105-8,3x108 kob/g saptandığını rapor etmiştir. Sosis numunelerinin hiçbirinde 

Enterobacteriaceae, koliform, sülfit indirgeyen klostridiler ve enterekoklara 

rastlanmadığı bildirilmiştir. Küf-maya sayısının ise 2,0x102-2,0x104 kob/g arasında 

olduğu saptanmıştır. 

 

2.3.1.   Sosislerde Görülen Mikrobiyal Bozulmalar 

 

Sosislerde görülen mikrobiyolojik kaynaklı bozulmalar en sık karşılaşılan 

bozulma şeklidir. Mikroorganizma’ların gıdalarda üremesi, gıdalarda meydana gelen 

küflenme, malaşlaşma, pigmentasyon, proteolitik, lipolitik, glikolitik aktivitelere bağlı 

olarak kokuşma, acılaşma, sıvılaşma, sertleşme, ekşime, gaz oluşumu, çürüme vs. ile 

sonuçlanan gıda bozulmalarına neden olmaktadır (115, 122). 

Et ürünlerinde bozulma yapan etkenler; Streptecoccus spp., Bacillus spp., 

Clostridium spp., Lactobacillus spp., Micrococcus spp., Pseudomonas spp., 

Acinetobacter-Moraxella, Proteus spp. bakterilerinden ve küf-maya’lardan 

oluşmaktadır (115,122). 
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Vakumla paketlenmiş sosislerde laktik asit bakterilerinin ürünün bozulmasında 

birincil etken olduğu ve dominant mikroflorayı oluşturduğu rapor edilmiştir (1, 57, 58, 

72, 88, 91, 116). 

Lactobaccillus viridescens, Leuconostoc, Weissella spp., Carnobacterium 

divergens, Enterococcus ve Pediococcus spp.lerin sosislerde yeşillenmeye neden 

oldukları bildirilmiştir (16, 40). 

Kayaardı (51) yapmış olduğu çalışmada, laktik asit bakterilerinin sayısını 3,15-

5,46 log kob/g olarak tespit etmiş ve bu değerlerin standartların üzerinde olduğunu 

bildirmiştir. 

Özdemir (72) yapmış olduğu çalışmada, 4-7°C’de muhafaza edilen sosislerde 

genelde aside dirençli laktobasillerin dominant florayı oluşturduğunu, enterobakteri, 

pseudomonas, küf ve mayaların muhafaza süresince izolasyon sınırının altında 

bulunduğunu ve farklı muhafaza sıcaklıklarının mikrobiyal floranın gelişiminde önemli 

derecede etkili olduğunu saptamıştır. 

Sosislerin mikrobiyolojik kriterleri TSE’ye göre Tablo 2-2’de ve Türk Gıda 

Kodeksine göre Tablo 2-3’te verilmiştir. 

Tablo 2-2: TSE 980’e göre sosislerde mikrobiyal kriterler (111) 

Özellikler : Değerler : 

 n C m M 

Mezofilik aerobik bakteri (kob/g)   5 2 104 105 

Escherichia coli (kob/g) 5 0 Bulunmamalı 

Staphvlococcus aureus (kob/g) 5 2 10 102 

Clostridium perfrinqens (kob/g) 5 2 10 102 

Salmonella (kob/g) 5 0 25 g'da bulunmamalı 

Küf ve maya (kob/g) 5 0 102 0 

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 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla 
mikroorganizma sayısı  
M= "c" sayısındaki deney numunesinin gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla 
mikroorganizma sayısı 

Koliform bakteri, EMS/g, en çok 10 
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Tablo 2-3: Türk Gıda Kodeksinde et ürünleri için bildirilen mikrobiyolojik kriterler (110) 

* : ısı uygulanmış ürünlerde 

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 

mikroorganizma sayısı 

M : c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla 

mikroorganizma sayısı 

 

2.4.      Gıdaların Korunması İçin Uygulanan Yöntemler  

 

Gıdalarda mikroorganizmaların sebep olduğu bozulmaların önlenebilmesi için 

üç ana prensibin biri veya birkaçı uygulanmaktadır.  

Bu prensipler; 

1-Gıda kontaminasyonlarının en aza indirilmesi 

2-Gıdalardaki mikroorganizmaların uzaklaştırılması veya yok edilmesi 

3-Mevcut mikroorganizmaların gelişiminin önlenmesidir (115). 

Bu pensiplere dayanarak gıda maddelerinin dayanıklılığını ve güvenilirliğini 

sağlamak için birçok korunma yöntemi ve teknoloji kullanılmaktadır (115). 

Mikroorganizma grubu n C m M 

Escherichia coli (kob/g) 5 1 5x101  1xl02 

Escherichia coli (kob/g)* 5 0 Bulunmamalı 

E. coli 0157:H7 (kob/g) 5 0 Bulunmamalı 

Staphylococcus aureus (kob/g) 5 1 5x102 5x103 

Clostridium perfringens (kob/g) 
5 2 1x101 1xl02  

Salmonella (kob) 5 0 25 g'da bulunmamalı 

Listeria monocytogenes (kob) 
5 0 25 g'da bulunmamalı 

Maya, küf sayısı ( kob/g) 5 2 1xl01  1 x l 0 2  
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Jo ve ark. (50) domuz veya koyun bağırsağı kullanılarak hazırlanmış emülsifye 

tipli sosislere gamma ışını uygulamışlar, sonuçta ışınlanan sosislerin ışınlanmayanlara 

kıyasla toplam aerobik bakteri, Enterococci ve koliform bakteri sayılarının belirgin bir 

şekilde azaldığını veya elimine edildiğini bildirmişlerdir. Sosis kılıflarının 

dayanıklılığında azalma olmakla birlikte sosislerin duyusal özelliklerinde bir 

farklılaşma olmadığını saptamışlardır. Buna bağlı olarak da gamma ışınlama tekniğinin 

doğal domuz ve koyun kılıflarının sanitasyonunda ve sosislerin raf ömrünün 

uzatılmasında kullanışlı bir teknik olduğu görüşüne varmışlardır. 

Laktik asit bakterileri tarafından üretilen bakteriosinler (pediosin, akasin, nisin) 

doğal antimikrobiyal peptidler olup bunların, Gram pozitif gıda patojenlerini ve 

bozulma yapıcı bakterileri inhibe ettikleri bildirilmiştir (47). 

Gıda maddelerinin dayanıklılığını artırmaya yönelik, yaygın olarak kullanılan 

teknolojik faktörler Şekil 2-1’de verilmiştir. 
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Şekil 2-1: Gıda maddelerinin dayanıklılığını artıran teknolojik uygulamalar (115). 
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2.5.      Gıda Teknolojisinde Katkı Maddelerinin Kullanımı 

 

2.5.1.   Katkı Maddelerinin Tanımı ve Sınıflandırılması 

 

Gıda maddelerinin yapısında doğal olarak bulunmayan üretim, depolama ve 

paketleme vs. işlemleri sırasında gıda maddesinin tat, koku, görünüm, yapı ve diğer 

niteliklerini düzeltmek, kalitesini uzun süre muhafaza etmesini sağlamak amacıyla 

kullanılan madde ve maddeler karışımına gıda katkı maddeleri denilmektedir (8, 122). 

Avrupa Birliği (AB)’nin 89/107/EEC direktifine göre gıda katkı maddeleri “tek 

başına gıda olarak kullanılmayan ve gıdanın tipik bir bileşeni olmayan, besleyici değeri 

olsun veya olmasın, imalat, işleme, hazırlama, uygulama, paketleme, ambalajlama, 

taşıma, muhafaza ve depolama aşamalarında, gıdalara teknolojik (organoleptik dahil) 

amaçla katılan ya da bu gıdaların içinde veya yan ürünlerinde doğrudan veya dolaylı 

olarak bir bileşeni haline gelen veya bunların karakteristiklerini değiştiren maddeler’’ 

olarak tanımlanmaktadır (24). 

Gıda katkı maddelerinin kullanılmaması gereken durumlar (8); 

1-Hatalı ürün elde etme tekniğinin gizlenmesi 

2-Kötü kaliteyi maskelemek 

3-Satışı kolaylaştırmak 

4-Tüketciyi aldatmak 

5-Taklit gıda yapımı olarak belirlenmiştir. 

Gıda katkı maddelerinde bulunması gereken özellikler (8); 

1-Katkı maddelerinin tüketici açısından zararsız olduğu yasalarla belirlenmiş 

olması gerekir. 

2-Kullanılan dozlarda insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz bir 

etki yapmaması gerekir. 

3-Gıda maddesinin besin değerini ve kalitesini düşürmemelidir. 

4-Yetkili kurumlarca saptanan bütün nitelikleri taşımalıdır. 
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5- Komplike olmayıp basit yapıda olmalıdır. 

6-Reaksiyon alanı geniş olmalı ve ilave edildiği gıda maddesinde homojen 

olarak dağılmalıdır. 

Gıda katkı maddeleri kullanım amaçlarına göre; renklendiriciler, koruyucular, 

anti-oksidantlar, emülgatörler, emülsifye edici tuzlar, kalınlaştırıcılar, jelleştiriciler, 

stabilizatörler, lezzet artırıcılar, asitlendiriciler, asit düzenleyiciler, topaklanmayı 

önleyiciler, modifiye edilmiş nişastalar, tatlandırıcılar, kabartıcılar, köpürme 

önleyicileri, parlatıcılar, un düzenleyici ajanlar, sıkılaştırıcılar, nemlendiriciler, 

enzimler, hacim artırıcılar, itici gazlar ve paketleme gazları olarak sınıflandırılmaktadır 

(24). 

Bilinen ilk katkı maddesi uygulamasının M.Ö. 3000 yıllarına dayandığı ve 

etlerin kürlenmesi amacı ile tuzların kullanıldığı, M.Ö. 900 yıllarda ise tuz ve odun 

tütsüsünün gıda saklama yöntemleri olarak kullanıldıkları bilinmektedir. Orta çağda 

etlere koruyucu amaçlı tuz ve tütsünün yanı sıra katılan nitratın, etin rengini olumlu 

yönde değiştirmek ve botulizmi önlemek amacıyla kullanıldığı bildirilmiştir (9). 

2.5.2.   Koruyucu Katkı Maddeleri 

 

Gıdalarda koruyucu olarak kullanılan antimikrobiyal maddeler; gıdalarda 

istenmeyen, ancak herhangi bir nedenle bulunma olasılığı olan bakteri, küf, maya, 

patojen ve patojen olmayan zararlı her türlü mikroorganizmayı yok ederek, 

gelişmelerini durdurarak veya öldürücü etki yaparak, gıdalar üzerinde koruyucu etki 

oluştururlar (38,106). 

Koruyucuların antimikrobiyal özellikleri; kullanılan maddenin antimikrobiyal 

spektrumu, kimyasal ve fiziksel özellikleri, konsantrasyonu, etki şekli, gıdanın bileşimi, 

işlem şartları, pH’sı ve depolama sıcaklığı gibi faktörlere bağlıdır (28, 46). 

Gıda maddelerinde kulanılacak antimikrobiyal maddelerde bulunması gerekli 

özellikler (115): 

1- Ekonomik olmalı 

2- Gerek duyulan seviyelerde güvenilir olmalı 

3- Ürünün raf ömrünü uzatmalı 
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4- Kaliteyi düşürmemeli (renk, koku, lezzet) 

5- Kolay çözünür olmalı 

6- Değişen pH değerlerinde antimikrobiyal özelliklerini korumalı 

7- Kimyasal analizlede kolaylıkla tanımlanabilmeli 

8- Sindirim enzimlerinin aksiyonunu engellememeli 

9- Toksisitesi yüksek bileşikler oluşturarak dekompoze olmamalı ve 

reaksiyona girmemeli  

10- Gıdada kolayca dağılabilmeli 

11- Antimikrobiyal spektrumu geniş olmalıdır. 

Koruyucu katkı maddesi ile mikroorganizma inhibisyonu; genetik yapıların 

etkilenmesi, protein sentezinin etkilenmesi, enzim sisteminin etkilenmesi ve hücre 

duvarının etkilenmesi şeklinde görülmektedir (28, 46, 115). 

Et ürünleri teknolojisinde katkı maddesi olarak nitrat ve nitrit tuzları yaygın 

olarak kullanılmaktadır (113). Nitrat nitrit’e indirgenerek etkisini göstermektedir. 

Nitrit, kürlenmiş etlerde tat, aromanın gelişmesine, uygun pH’da göze hoş 

görünen kırmızı rengin oluşmasına neden olmakta, C.botulinum’un gelişmesini ve 

toksin oluşumunu engelleyerek antimikrobiyal etki göstermektedir. Ayrıca, 

antioksidant olarak et ürünlerinde pigment ve yağların oksidasyonu sonucu oluşan 

acılaşmayı büyük ölçüde engellemektedir (2, 8, 113, 122). 

Bu faydaları yanında nitritin zararlı etkileri de bulunmaktadır. Nitritin zararlı 

etkisi iki yönde ortaya çıkmıştır (3); 

1-Kandaki hemoglobin’le nitrit’in reaksiyonu sonucu methemoglobin oluşması 

ve bebeklerde ölüme kadar varabilen methemoglobinemi hastalığının ortaya çıkması. 

2-Nitrit’in, aminlerle ve amidlerle reaksiyonu sonucu meydana gelen 

karsinojenik N-nitrozo bileşikleri ile oluşan toksik zararıdır. 

Bir diğer koruyucu katkı maddesi olan sülfitler, uzun yıllardan beri et 

ürünlerinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yapılan çalışmalarda; bazı duyarlı 

kişilerde sülfitlerin, astım ve diğer solunum problemlerini artırdığı ortaya çıkmıştır (96, 

13). 
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Yukarıda bir kısmından bahsedilen kimyasal koruyucu katkı maddelerinin, 

mevcut olan faydalarının yanısıra, insan sağlığına yönelik zararları yapılan çalışmalar 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum ise; bilim adamlarının, doğal koruyucu katkı 

maddelerinin bulunması için araştırmalara önem vermelerine ve bu konuda önemli 

çalışmalar yapmalarına neden olmuştur. Son zamanlarda adından sıkça bahsedilen 

doğal ürünlerden biri olan kitosan, bilim adamlarının dikkatini çekmekte ve 

araştırmacılarca bu konuda çalışmalar yürütülmektedir. Kitosan’ın birçok bakteri 

çeşidi, küf ve mayalar üzerine etki ettiği bildirilmiştir (21, 29, 64, 99). 

2.5.3.    Kitin Kitosan ve Türevleri 

 

2.5.3.1. Kitin Kitosan ve Türevlerinin Tanımı Elde Edilmesi ve Özellikleri 

 

Kitin doğal bir polisakkarittir ve doğada selülozdan sonra en bol bulunan ikinci 

biyopolimerdir (93). 

Kaynağına bağlı olarak kitin, iki farklı yapıda bulunur. Bunlar α ve β 

formlarıdır (15, 85). 

En bol bulunan formu α-kitindir. α-Kitin, yengeç ve istakoz kabukları ve 

tendonlarında, karideslerin kabuklarında, mantar ve maya hücre duvarlarında, 

böceklerin kütikula tabakasında bulunur (81). α-Kitin ayrıca, denizde yaşayan Sagita 

gibi çeşitli canlı organizmalarda (10, 18), Phaeocytis gibi deniz yosunlarında (23) da 

bulunur. Doğal kitine ek olarak, in vitro biyosentez yolu ile (11, 86) ve enzimatik 

polimerizasyon (90) yolu ile de α-kitin elde edilebilir. 

Doğada bulunan kitin kaynakları Tablo 2-4’te özetlenmiştir 
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Tablo 2-4: Doğada bulunan kitin kaynakları (65) 

Deniz  hayvanları Böcekler Mikroorganizmalar 

Halkalı solucanlar 

Yumuşakçalar 

Kabuklular 

a-İstakoz 

b-Yengeç 

c-Karides 

d-Deniz tekesi 

e-Krill 

Akrep 

Örümcek 

Brahyopotlar’lar(dallı 
bacaklılar) 

Karıncalar 

Hamamböcekleri 

 

 

Yeşil algler 

Maya (β-tip) 

Küf (hücre duvarı) 

Penicillium miselleri 

Kahverengi algler 

Deniz mantarı 

 

 

 

β–Kitin, α-kitine göre daha nadir bulunur. β-Kitin Pagonophoran ve 

Vestimetiferan solucanlarında (14, 35), bazı deniz yosunlarının veya protozoa’ların dış 

kabuğunda (44, 67) bulunmaktadır. β–Kitin’in bugüne kadar in vitro biyosentez yolu ile 

eldesi sağlanamamıştır. 

Deniz ürünleri işleme endüstrisinde temel sorun, kabuklu deniz ürünlerinin 

kabuklarındaki kitinin biyolojik yıkımının oldukça yavaş olması ve buna bağlı olarak 

büyük oranda atık birikimine sebep olmasıdır (92). Dünyada deniz ürünü atık 

miktarının yıllık 5,118x106 ton olduğu tahmin edilmektedir (54). Kitin, doğada yaygın 

olarak bulunmasına karşın, ticari kaynak olarak elde edilmesinde yengeç ve karides 

kabukları kullanılmaktadır (81). Böylelikle kabuklu deniz ürünleri tüketimi sonucunda 

meydana gelen ve önemli boyutta çevre kirliliği yaratan kabuk atıkların 

değerlendirilmesi sağlanmaktadır. 

Günümüzde ticari olarak kitosan geniş ölçüde molekül ağırlığı 105-106 Da 

arasında ve 1500 cP’ye ulaşmış veya geçmiş viskozitedeki, karides ve yengeç kabuk 

atıklarından üretilmektedir (70, 100, 117). 

Kitinin kabuklu deniz ürünü atıklarından elde edilmesinde birinci basamak asit 

uygulamasıdır. Böylelikle kabuktaki kalsiyum karbonat çözünür hale getirilir. İkinci 

basamakta, alkali ekstraksiyonu yapılarak proteinler çözünür, ardından ise arta kalan 

pigmentlerin ortamdan uzaklaştırılması ve renksiz bir ürün elde edilmesi için 

renksizleştirme işlemi yapılır (81). 
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α ve β kitin kristal yapılarındaki varyasyonlara rağmen hiçbir zaman genel 

çözücülerde çözünmezler. Kitinin ürün olarak işlenmesinde ve kullanımındaki 

uygulamalarda bu çözünürsüzlük karşı karşıya kalınan temel problemdir. 

Kitinin deasetilasyon derecesi %50’ye ulaşınca (polimerin kaynağına bağlı 

olarak) sulu asetik ortamda çözünür hale gelir ve kitosan olarak adlandırılır (1). Kitosan 

kimyasal olarak farklı oranlarda N-asetil-D-glikozamin ve D-glikozamin içeren 

kopolimerdir (69, 97). 

Kitin ve kitosan yapısı Şekil 2-2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2-2: Kitin ve kitosan yapısı (12) 

 

Kitinin en önemli türevi olan kitosan, alkali ortamda, katı fazdaki kitinin (kısmi) 

kimyasal deasetilasyonu yada kitin deasetilaz’la enzimatik hidrolizi sonucunda 

deasetilasyonu ile elde edilir.  

Katı fazdaki kitosanın kimyasal deasetilasyonu için, NaOH içeren alkali 

ortamda 100-1400C arasında değişen ısıya maruz bırakılması sonucunda kitin 

deasetilasyonu gerçekleşir ve kitosan eldesi sağlanır (71). Kitosanın 

karekterizasyonunu sağlamak için ise öncelikli olarak örnegin saflaştırılması 

gerekmektedir. Bu amaçla örnek, asit ortamda çözünüp gözenek çapı 0,45µm’ye kadar 

olan mebrandan filtrelenir. Elde edilen solüsyonun pH’sı NaOH veya NH4OH 

kullanılarak 7,5’e ayarlanır. Bu sayede meydana gelen deprotonasyon sonucunda 

kitosanın yeniden topaklanarak katı hale geçmesi sağlanır. Daha sonra ise elde edilen 

bu polimer distile su ile yıkanıp kurutulur (81). 
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Kitinin kısmi kristalin morfolojisinden dolayı, katı faz reaksiyonu ile elde 

edilmiş olan kitosan örneklerinde asetil gruplarının elde edilen zincir üzerinde heterojen 

bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir (61).  

Kabuklu deniz ürünleri atıklarından kitin, kitosan oligomerleri ve 

monomerlerinin hazırlanması aşamaları Şekil 2-3’te gösterilmiştir. 

 



 19 

 

 

Şekil 2-3: Kabuklu deniz ürünü artıklarından kitin, kitosan, oligomerleri ve 
monomerlerinin hazırlanması (93). 

 

 

Kabuklu Deniz Ürünü Artığı 

Deproteinizasyon 

Demineralizasyon 

Dekolorizasyon 

Kitin 

Deasetilasyon 

Kitosan 

Tam Hidroliz Kısmi Hidroliz 

N-Asetilglikozamin Glikozamin 
Kitosan 

oligomerleri 

Kitin 

oligomerleri 

Gıda uygulamaları 
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Kabuklu deniz ürünlerinin yanı sıra birçok maya ve mantar flamentlerinde 

örneğin; Aspergillus niger (101, 127), Absidia coerulea (120), Rhizopus oryzae (103), 

Mucor rooxi (102), Saccharomyces cerevisiae, Neurospora crasse, Rhizopus spp.(37, 

94) hücre duvarları ve bölmelerinin kitin içerdiği ve alternatif kitosan kaynağı oldukları 

rapor edilmiştir. 

Cai ve ark. (17) sitrik asit üretim atığı olan Aspergillus niger’den enzimatik 

yolla kitosan elde etmişlerdir. Bu enzimatik ektraksiyonda birinci basamakta lizozim ve 

snailaz enzimlerini kullanarak hücreyi parçalamışlar, ikinci basamakta doğal proteinaz 

enzimi kullanarak deproteinize etmişler, üçüncü basamakta ise kitin deasetilaz enzimi 

kullanarak deasetile etmişlerdir. Enzimatik yolla mantar miselinden elde ettikleri 

kitosanın yapısını karides kabuk atıklarından elde edilen kitosanla kıyaslamışlar ve FT-

IR, X-ışını ve elemental analizler sonucunda her iki kitosanın da oldukça benzer yapıya 

sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Kitosanın üç tane reaktif fonksiyonel grubu vardır. Bunlar; C-2 pozisyonunda 

bir amino grubu ve buna ek olarak sırası ile C-3, C-6 pozisyonlarında her iki birincil ve 

ikincil hidroksil gruplarıdır (34). Bu grupların kimyasal modifikasyonları, çok sayıda 

kullanışlı materyallerin çok fazla alanlarda kullanılması imkanı sağlamıştır (60). 

Kitosan çözeltisinin özellikleri, sadece deasetilasyon derecesine bağlı olmayıp 

aynı zamanda ana zincirin yanındaki asetil grupların yıkımına ve moleküler ağırlığına 

da bağlıdır (2, 59, 78). 

Kitosanın verimliliği yüksek oranda kimyasal ve fiziksel yapısıyla alakalıdır. Bu 

kimyasal yapıda bulunan glikozamin kısımları, asidik ortamda protonlanmış serbest 

amino grupları taşıdığından, glikozamin miktarı ve konumu kitosan molekülünün 

yükünü ve yük dağılımını belirler. Yük yoğunluğunun değişimi, kitosanın 

çözünürlüğünü ve bağlama özelliğini etkiler (69, 97). Polimerin fonksiyonel 

niteliklerini belirleyen temel fiziksel özellikler moleküler ağırlığı ve kristal yapısıdır. 

Yüksek moleküler ağırlıklı kitosandan hazırlanan kitosan membranları yüksek gerilme 

gücüne sahiptir (20). Kristal yapısı absorbsiyon yeteneğinde önemli rol oynamaktadır 

(66). 

Trung ve ark. (107) karides kabuklarından elde edilmiş farklı deasetilasyon 

derecelerinde (%75, %87, %96) ancak aynı moleküler ağırlığa sahip üç farklı kitosan 

örneği hazırlayarak bunların fonksiyonel özelliklerini araştırmışlardır. Bunlardan 
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%75’lik deasetilasyon derecesine sahip kitosan örneğinin, diğer iki gruba göre oluşan 

kristal yapısının %20 daha düşük olmasından dolayı 1,5-2 kat daha yüksek su tutma 

kapasitesine sahip olabileceğini belirtmişlerdir. Bunun yanında, %87’lik ve %96’lık 

deasetilasyon derecesine sahip kitosan örneklerinin, %75’lik deasetilasyon derecesine 

sahip örneğe göre yağı 1,5-2 kat daha fazla absorbe ettiğini gözlemlemişlerdir. Bu 

durumun ise polimerdeki yüksek oranda pozitif yüklü amino gruplarından 

kaynaklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Yüksek miktarda kristal yapı içermesinden 

dolayı yüksek deasetilasyon derecesine sahip kitosanın gerilme direncinin ve esneme 

yeteneğinin daha çok olduğunu saptamışlardır. 

Kitin geniş ölçüde asetile iken kitosan büyük ölçüde deasetiledir. Kitin suda ve 

asitte çözünmezken kitosan asitte çözünür ancak suda az çözünürdür (56). 

Kitosan’ın çözünür hale gelmesi, D-glikozamin tekrar bölümünün C-2 

pozisyonundaki -NH2 fonksiyonunun protonla doyurulmasından dolayı meydana 

gelmektedir. Böylelikle asidik ortamda polisakkarit polielektrolite dönüşmektedir (81). 

Çözünürlük, kontrolü oldukça zor olan bir parametredir; deasetilasyon 

derecesine, iyonik konsantrasyona, pH’ya, protonlandırmada kullanılan asidin yapısına, 

zincirin yanındaki asetil gruplarının yıkımına, ek olarak polisakkaritin izolasyon ve 

kurutma koşullarına bağlıdır (81). 

Asetik asit (80) ve hidroklorik asit’te (79) kitosanın protonla doyurulmasının 

çözünürlük üzerine etkisi araştırılmış, iyonizasyon derecesinin asidin pH’sına ve 

pK’sına bağlı olduğu görülmüştür. 

Rinaudo ve ark. (80) çözünme için gerekli asit miktarının kitosan miktarına 

bağlı olduğunu göstermişlerdir. Proton konsantrasyonunun en azından eşit miktarda -

NH2 içeren kısma ihtiyaç duyduğunu belirtmişlerdir. 

Kitosan, hidrojel, film, lif veya süngerlerin hazırlanmasında kullanılmaktadır. 

Kitosan kullanılarak üretilen materyallerin büyük çoğunluğu biyolojik uyumun gerekli 

olduğu biomedikal alanlarda kullanılmaktadır. Kitine göre kitosan daha kolay işlenir, 

fakat kitosan materyalinin stabilitesi, yüksek hidrofilik karakteri ve özellikle pH 

duyarlılığından dolayı genellikle düşüktür (81). 
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Kitosan’ın vücuda faydalı bir çok etkisi olduğu görülmüş ve aşağıda 

organizmadaki bioaktivite reaksiyonları özetlenmiştir (62). 

1- Antibakteriyel etki 

2- Bağırsak hareketlerini ve sindirim faliyetlerini düzenleyici etki 

3- Kollestrol düzenleyici etki 

4- Anemi ve karaciğer fonksiyonlarını düzeltici etki 

5- İmmunoadjuvant aktivitesi 

6- Karsinojen atılımını artırıcı etki 

7- Kan basıncını düşürücü fonksiyon 

8- Antitümöral etki 

9- Radyoaktif maddelerin organizmadan atılmasını sağlayıcı etki 

10- Ürik asit atılımını hızlandırıcı etki 

11- Kalsyum emilimini artırıcı etki 

Kitosanın gıda katkı maddesi olarak kullanılması, sırası ile 1983’te Japonya’da 

(52), 1995’te Kore’de (119) onaylanmıştır. 

Kitosan, FDA tarafından GRAS (Generally Recognized as Safe) kategorisine 

dahil edilmiş olup güvenli bir şekilde gıdalarda kullanılabileceği belirtilmiştir (6). 

Kitosanın başlıca uygulama alanları Tablo 2-5’te verilmiştir. 
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Tablo 2-5: Kitosanın başlıca uygulama alanları (81) 

Tarım 

Bitkilerde koruyucu olarak 

Bitki büyümesini uyarmada 

Tohumu kaplayarak donmaya karşı korunmada 

Su ve atık işleme 

Suların arıtılmasında (içme ve havuz suyu)  

Metal iyonlarının uzaklaştırılmasında 

Ekolojik polimer olarak (sentetik polimerleri bertaraf etmek için) 

Koku giderilmesinde 

Gıda ve içecekler 

Diyetik lif (insan tarafından sindirilemez) 

Yağ bağlayıcı (kollestrol azaltıcı) olarak 

Koruyucu olarak 

Soslarda kıvam verici ve stabilizatör olarak 

Meyvelerde koruyucu, mantar gelişimini önleyici ve  antibakterial 
örtü olarak 

Kozmetik 

Cilt nemini koruyucu 

Akne tedavisinde 

Saçta statik elektriklenmeyi azaltıcı 

Cildi kuvvetlendirici 

Ağız bakımında (diş maacunu vs.) 

Biofarmasötik 

İmmunolojik, antitümoral  

Hemostatik ve antikoagulant 

İyleştirici, bakteriyostatik 

 

 

Kitosanın gıda endüstrisinde başlıca kullanım alanları ise Tablo 2-6’da 

özetlenmiştir. 
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Tablo 2-6: Gıda endüstrisinde kitin,kitosan ve türevlerinin kullanım alanları (93) 

Kullanım alanı Örnek 

Antimikrobial ajan 
Bakterisidal 

Fungisidal 

Yenilebilir film 
endüstrisi 

Gıda ve ortam arasında nem transferi kontrolü 

Antimikrobiyal maddelerin salgılanmasının kontrolü 

Antioksidantların salgılanmasının kontrolü 

İlaç, aroma ve besin maddelerinin salgılanmasının kontrollü 

Solunumun kontolü  

Isı kontrolü 

Meyvelerde enzimatik kahverengileşmenin kontrolü 

Ters ozmoz membranları 

Katkı maddesi 

Meyve ve meyve sularının arıtılması ve deasidifiye edilmesi 

Doğal aromanın artırılması 

Tekstürün kontrolü 

Emülsifye edici 

Kıvam artırıcı ve stabilize edici 

Renk stabilizatörü 

Besleyici kalitesi 

Diyetik lifler 

Hipokolesterolemik etki 

Çiftlik hayvanı ve balık yemi katkısı 

Lipit emilimini azaltmak 

Tek hücre proteinlerinin üretimi 

Antigastrik etki 

Bebek mamaları katkısı 

Su arıtıma 

Metal iyonlarının, pestisitlerin, fenol ve PCB’lerin ortamdan  
uzaklaştırmak 

Boyaları uzaklaştırmak 

Diğer uygulama 
alanlar 

Enzim aktivasyonunu önlemek 

Kromotografi 

Agar bileşeni 
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Youn ve ark (123) yapmış oldukları çalışmada %0,2’lik, moleküler ağırlığı 

30,000-120,000 Da arası olan kitosan katılmış sosislerin, raf ömrünün arttığını 

saptamışlardır. Moleküler ağırlığı 120,000 Da olan kitosanla yapılan sosisler NaNO2 

eklenmiş sosislerle karşılaştırıldığı zaman, kitosan eklenen sosislerin mikrobiyal 

yükünün tamamı ile azaldığı ancak, oluşturulan sosis hamurunun yüksek vizkoziteye 

sahip olması nedeniyle, sosis üretimi açısından problem oluşturduğu 

gözlemlenmişlerdir. Bu nedenle, moleküler ağırlığı 30,000 Da ve daha düşük olan 

kitosanın kullanımını tavsiye etmişlerdir. Moleküler ağırlığı 30,000 Da olan kitosanın 

sadece asidik ortam’da (pH 5,5) çözünebileceğini bildirilmişlerdir. 

Rungsardthong ve ark. (87) Asbsida glauca var. paradoaxa’dan kitosan elde 

etmişler ve elde ettikleri kitosanla elma suyunu saflaştırmayı denemişlerdir. Deneme 

sonucunda 0,7 g/l kitosan içeren elma suyunun maksimum berraklığa ulaştığını ve daha 

parlak bir görünüm sergilediğini belirtmişlerdir. 

 

2.5.3.2. Kitosanın Antimikrobiyal Özellikleri 

 

Kitosanın gıdalarda antimikrobiyal ajan olarak, gıda koruyucu (72, 77, 83, 93) 

ve antimikrobiyal film (76, 121) şeklinde kullanımı günümüzde birçok araştırmacıya 

konu olmuştur. 

Kitosanın antimikrobiyal etkisi, kullanılan kitosanın çeşidine (deasetilasyon 

derecesi, moleküler ağırlığı vs.), hazırlanan solüsyonun pH’sına, ısıya ve kullanılacak 

gıda maddesinin yapısına bağlıdır. 

Bugüne dek kitosanın antimikrobiyal etki mekanizması tam olarak 

açıklanamamakla birlikte bu konu ile ilgili birçok hipotez ileri sürülmüştür. 

İleri sürülen en olası hipotez; pH< 6,3’te kitosanın glikozamin monomerlerinin 

pozitif yüklü NH3
+ grupları ile, elektronegatif yüklü mikrobiyal hücre duvarının 

etkileşiminden dolayı hücre duvarının geçirgenliğinin değişmesi ve bunun sonucunda 

intraselüler içeriğin hücre dışına sızması yoluyla antimikrobiyal etki göstermesidir (19, 

33, 43, 73, 99, 125). 
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Literatürde bahsedilen diğer bir mekanizma ise, difüz hidroliz ürünleri ile 

mikrobiyal DNA arasındaki etkileşim sonucunda mRNA ve protein sentezinin 

inhibisyonuna neden olması (42, 99) ayrıca, metallerle, spor elementleriyle ve temel 

besin maddeleriyle bağlanarak antimikrobiyal etki göstermesidir (25). 

Liu ve ark. (64) kitosanın bakteri hücre duvarı ile etkileşimi sonucunda, hücre iç 

ve dış zarlarının geçirgenliğinin arttığını, bakteri hücre zarının parçalaması sonucu 

selüler içeriğin serbest hale geçtiğini ileri sürmüşlerdir. Bu etkinin olası sebebinin, 

kitosan asetat’ın NH3 grupları ile, hücre duvarının fosfolipit bileşenindeki fosforil 

grupları arasındaki elektrostatik etkileşimden kaynaklanabileceğini bildirmişlerdir. 

Transmisyon elektron mikroskopi yöntemi uygulayarak yapılan çalışmada, 

%0,5’lik kitosan asetat uygulamasının E.coli dış membranını değiştirdiği ancak iç 

membranı etkilemediği gözlemlenmiştir (43, 64). Bu değişimle ilgili transmisyon 

elektron mikroskopi görüntüleri Şekil 2-4’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 2-4: E.coli hücrelerinin %0,5 kitosan asetat solüsyonu uygulandıktan yirmi dakika 
sonraki trasmisyon elektron mikrofotokrafisi (64) 

 

Aynı metod uygulanarak S.aureus üzerine yapılan çalışmada, S.aureus’un 

mikrografisinde bölünen hücrelerin daralan bölgelerindeki zarların bozulmaya uğradığı 

ve hücre içeriğinde kayıp oluştuğu gözlemlenmiştir. Yeni oluşan hücrelerin düzensiz 

yapıda oluştuğu ve bir tarafında hücre duvarının bulunmadığı, bazılarında ise hücre 

içeriğinin bulunmadığı saptanmıştır. Ancak bölünmeyen hücrelerde belirgin bir etki 

saptanmadığı, sadece hücre duvarının kalınlaştığı bildirilmiştir (64). İlgili görüntüler 

Şekil 2-5’te verilmiştir.  
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Şekil 2-5: S. aureus hücrelerinin %0,5 kitosan asetat solüsyonu uygulandıktan yirmi 
dakika sonra transmission electron mikrofotografisi (64) 

 

Kitosan’ın antimikrobiyal etkisi, sadece Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler 

üzerine değil, aynı zamanda küf ve mayalar üzerinde de etkilidir. 

Devlieghere ve ark. (29) yapmış oldukları çalışmada, kitosanın antimikrobial 

etkisinin açık bir şekilde görüldüğünü belirtmişlerdir. Kitosana karşı genellikle Gram 

negatif bakterilerin oldukça duyarlılık gösterirken, Gram pozitif bakterilerin duyarlılığı 

oldukça değişkenlik gösterdiğini; Brochotrix thermosphacta ve Bacillus cereus kitosan 

uygulamasına oldukça duyarlı iken Listeria monocytogenes ve değişik laktik asit 

bakterileri daha az duyarlılık gösterdiğini belitmişlerdir. Küflerde ise Candida lambica 

ve Cryptococcus nunicolus’ların orta düzeyde duyarlılık gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

Kittur ve ark (53) taramalı elektron mikroskopisi kullanarak yapmış oldukları 

çalışmada homo-/hetero-kitooligosakkaritlerle (COs) B.Cereus’un etkileşimi sonucunda 

bakteri hücre yüzeyinde gözenekler oluştuğunu ve buna bağlı olarak hücre yüzey 

geçirgenliğinin artması nedeniyle hücre ölümünün gerçekleştigini gözlemlemişlerdir. 

Aynı çalışmada COs monomerlerinin E.coli hücre yüzeyinde birikimi sonucunda besin 

akışını bloke ettiğini ve böylece E.coli hücre gelişimini inhibe ettiğini saptanmışlardır. 

Bu etki oluşumu Şekil 2-6’da verilmiştir. 
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Şekil 2-6: COs-monomerik karışımı uygulama öncesi (A ve C) ve uygulama sonrası (B ve 
D) B.cereus ile E.coli’nin taramalı electron mikroskobisi (53) 

 

Kitosanın gıda maddeleri ile olan etkileşimleri incelendiği zaman, nişastanın, 

kitosanın antimikrobiyal özelliğini negatif yönde etkilediği, proteinlerle etkileşiminde 

ortamın pH’sı ne kadar düşük ve kitosan miktarı ne kadar yüksek olursa antimikrobiyal 

etkinin o derece yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca, yağların kitosanın antimikrobiyal 

özelliği üzerine hiçbir etki göstermediği gözlemlenmiş, bunun yanında %1(w/v) NaOH 

içeren ortamın, kitosan’ın antimikrobiyal etkisini inhibe etmeye yeterli olduğu 

belirtilmiştir (29). 

Kitosanın minimum inhibisyon konsantrasyonu’nun (MIC) %0,01-%1 arasında 

oldukça geniş bir aralığa sahip olduğu rapor edilmiştir (55, 77, 82, 108, 109, 118). 

Oldukça aktif polikatyonik kitosanın laboratuvar ortamında gösterdiği antimikrobiyal 

etkiyi, gıdalar üzerinde, gıdaların içermiş olduğu protein, yağ ve diğer anyonik 

bileşiklerle meydana gelen etkileşiminden dolayı her zaman göstermeyebileceği 

belirtilmiştir (77). 

Liu ve ark. (64) yapmış oldukları çalışmada, E.coli ve S.aureus bakterileri 

üzerine uygulanan kitosan solüsyonunun, her iki bakterinin sayısını 5 dakikada 1 log 

kob/g azalttığını, 120 dakikada tüm E.coli suşlarını yok ettiğini, fakat S.aureus sayısını 

daha fazla azaltmadığını bildirmişlerdir. 
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Sudarshan (99)’da yapmış olduğu benzer çalışmada kitosan glutamatın 

Enterobacter aerogenes ve S.aureus üzerine benzer etki gösterdiğini rapor etmiştir.  

Sagoo ve ark. (89) tarafından yapılan çalışmada, in vitro koşullarda pH’sı 6,2’ye 

ayarlanmış %0,05’lik konsantrasyonda kitosan solüsyonuna maruz kalan 

Saccharomycodes ludwigii sayısının yaklaşık 4 log kob/ml azaldığını saptamışlardır. 

Yüksek yoğunluktaki kitosanın (%0,25, %0,5) ise Lactobacillus viridencens, 

Lactobacillus sake ve Listeria innocua sayısı üzerine benzer seviyede inaktivasyona 

neden olduğunu tespit edilmişlerdir. Ancak, %5’e varan kitosan konsantrasyonuna 

rağmen Torulaspora delbrueckii ve Salmonella enteritidis PT4’ün inaktivasyona karşı 

direnç gösterdiklerini bildirmişlerdir. 

Sosisler üzerine yapılan çalışmada, %1’lik kitosan solüsyonuna daldırılan 

standart tip ve soyulmuş tip sosislerin her ikisinde de toplam canlı bakteri, küf-maya, 

laktik asit bakterileri sayılarının 70C’de 18 günün sonunda yaklaşık olarak 1-3 log 

kob/g azaldığı ve raf ömrünün 7 günden 15 güne uzadığı bildirilmiştir (89). Yapılan 

çalışmada %2’lik ve %3’lük kitosan uygulamasının, %1’lik kitosan uygulamasına 

benzer şekilde etki gösterdiği belirlenmiştir (89). 

Darmadji ve Izumimoto (26) düşük kitosan konsantrasyonun (%0,2, %0,5) 

bakteriyal büyüme üzerine hiçbir baskılayıcı etki göstermediğini rapor etmişlerdir. 

Sagoo ve ark. (89) da benzer şekilde düşük kitosan (%0,5) konsantrasyonunun 

sosislerdeki mikrobiyal büyümeyi inhibe etmekte başarısız olduğunu belirtmişlerdir. 

Yapılan bazı çalışmalarda, buzdolabı ısısından daha yüksek ısıda (150C, 250C, 

300C) muhafaza edilen et ürünlerinde kitosanın bakteriler üzerine hiçbir baskılayıcı etki 

göstermediği belirtilmiştir (26, 89). 

Jo ve ark. (49) moleküler ağırlığı 5,000 Da olan %0,2’lik kitosan içeren 

sosislerle, kitosan katılmamış sosis gruplarını 40C’de 3 hafta depolayıp mikrobiyal 

yönden karşılaştırmışlardır. Yapılan mikrobiolojik analizler sonucunda toplam aerob 

bakteri, koliform bakteri ve Enterobacteriaceae yönünden bir fark gözlemlenmediğini 

belirtmişlerdir. Benzer şekilde Yang ve ark. (123) da moleküler ağırlığı 1,000-5,000 Da 

arası kitosan oligomerlerinin sosislere karşı kayda değer bir koruyucu etki 

göstermediğini rapor etmişlerdir. 
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Lin ve ark. (63) ise, farklı moleküler ağırlıklı kitosanla sosisleri muamele 

ettikleri zaman, düşük moleküler ağırlıklı (150 kDa) kitosanın, orta (600 kDa) ve 

yüksek (1250 kDa) moleküler ağırlıklı kitosana göre üründeki toplam bakteri ve laktik 

asit bakteri sayısını daha fazla indirgediğini saptamışlardır. 

Sagoo ve ark (89) kitosan solüsyonuna daldırılan sosislerin solüsyon içerisinde 

kaldığı sürenin canlı mikroorganizma sayısı üzerine çok az farklılık yarattığını 

gözlemlemişler ve ürünün kitosanla kaplanana kadar kitosan solüsyonunda tutulmasının 

yeterli olacağı, gereğinden fazla bekletmenin hiçbir avantaj yaratmayacağını 

belirtmişlerdir. 

Wang (118) kitosan tarafından oluşturulan antibakteriyal aktivitenin pH 5,5-6,5 

arasında daha güçlü etki gösterdiğini bildirmiştir. 

Darmadji ve Izumimoto (26) yapmış oldukları çalışmada ise %1’lik 

konsantrasyonda kitosan katılan köfte örneklerinde, 40C’de 10 günün sonunda bakteri 

sayısının 1-2 log kob/g azaldığını rapor etmişlerdir. 

Sagoo ve ark. (89) %0,3’lük ve %0,6’lik kitosan katılmış domuz kıymasında 

40C’de 18 günün sonunda toplam canlı bakteri sayısı, küf-maya ve laktik asit bakteri 

sayısında 3 log kob/g kadar azalma saptamışlardır. Buna bağlı olarak, kitosanın 

soğutulmuş domuz ürünlerinde mikrobiyal büyümeye karşı etkili bir inhibisyon 

oluştuduğunu bildirmişlerdir. 

Roller ve ark. (84) yapmış oldukları çalışmada, %0,6’lık konsantrasyonda 

kitosan ve düşük konsantrasyonda sülfit içeren sosislerde, 40C’de 24 günün sonunda 

bozulma yapıcı bakterilerin 3-4 log kob/g azaldığını rapor etmişlerdir. 

Peng ve ark. (74) hidroksipropil kitosanın E.coli ve S.aureus üzerine zayıf 

indirgeyici etki gösterdiğini, bunun da molekülde az miktarda yüklü amino grubun 

bulunmasından kaynaklanabileceğini belirtmişlerdir. 

Chien ve ark. (22) fungisidal thiabendazole daldırılmış turunçgillerle düşük 

moleküler ağırlıklı kitosana daldırılmış turunçgilleri kıyaslamışlar, sonuç olarak düşük 

moleküler ağırlıklı kitosanın daha yüksek antifungal aktivite gösterdiğini ve 

P.digitatum, P.italicum, B.lecanidion ve B.cinerea’nın gelişimini inhibe ettiğini rapor 

etmişlerdir. 
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Peng ve ark. (74) hidroksipropil kitosanın antifungal aktivite gösterdiğini ve 

özellikle F.oxysporum, C. diplodiella’yı inhibe ettiğini belirtmişlerdir. 

Chien ve ark. (21) tarafından yapılan çalışmada, kitosan içermeyen mango 

meyvesinde toplam bakteri yükünü 6,41 log kob/g olarak bulurken %0,5’lik, %1’lik, 

%2’lik konsantrasyonda kitosanla kaplanmış mango meyvelerinde ise sırası ile, 5,53 

log kob/g, 5,41 log kob/g ve 5,30 log kob/g olarak bulmuşlardır. Elde edilen bu 

bulgular ışığında kitosan uygulamasının mango meyvesi üzerindeki bakteri sayısını 

azalttığını belirtmişlerdir. Yapılan çalışmada, %0,5’lik, %1’lik, %2’lik kitosan 

konsantrasyonları arasında toplam bakteri inhibisyonu açısından anlamlı bir istatistiksel 

fark görülmemiştir. 

Kitosanın turunçgiller ve diğer meyeler üzerine kaplanarak uygulanması sonucu 

bu meyvelerin solunum oranını azalttığı, dolayısı ile fungal gelişimi inhibe ettiği 

bildirilmiştir. Bunun sonucunda bu meyvelerin uzun süre saklanabileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca, etilen ve karbondioksit oluşumunu baskılayarak meyve olgunlaşmasını da 

geciktirdiği bildirilmiştir (30). 

Devlieghere ve ark. (29) yapmış oldukları çalışmada, kitosan solüsyonuna 

daldırılan çileklerde antimikrobiyal etkinin 12 gün sürdürmesine karşın, lahanalarda 

4’üncü günde kaybolduğunu bildirmişlerdir.  

Kitosanla kaplanmış çilek, tomates, şeftali, armut, kivi ve elmaların raf 

ömürlerinin uzadığı, bozulmalarının kontrol altına alındığı bilinmektedir (30, 31, 32, 

45, 48, 126). 

Jo ve ark. (49) yaptıkları çalışmada kitosan oligomerlerinin lipit oksidasyonunu 

azalttığını belirtilmişlerdir. Ayrıca, duyusal yönden (renk, tad, yapı vs.) kitosan katılmış 

sosis ürünleri ile katılmamışlar arasında bir fark saptamadıklarını bildirmişlerdir. 

Lin ve ark.(63) moleküler ağırlığı 150-1250 kDa arasında değişen %1’lik 

kitosanın sosislerin duyusal ve yapısal özelliklerine herhangi bir olumsuz etki 

yapmadığını rapor etmişlerdir. 

Kitosan’ın film yapısı oluşturma özelliğinden dolayı gıdaları başarı ile kapladığı 

belirtilmiştir (93). 

Chien ve ark. (21) yaptıkları çalışmada mango meyvesinin %0,5’lik, %1’lik, 

%2’lik konsantrasyonlardaki kitosanla kaplanması sonucu kitosanın mangoların 
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duyusal kalitelerinin bozulmasını geciktirdiğini ve raf ömrünü uzattığını saptamışlardır. 

Aynı çalışmada %0,5’lik, %1’lik, %2’lik konsantrasyonda kitosan uygulamaları 

duyusal açıdan kıyaslanmış ve %1’lik ile %2’lik konsantrasyonda  kitosan 

uygulamaları arasında fark görülmemiştir. Ancak, %0,5’lik konsantrasyona göre %1’lik 

ve %2’lik konsantrasyonda kitosan uygulamalarının meyveler üzerinde duyusal olarak 

daha iyi etki oluşturduğunu bildirmişlerdir. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.      Gereç 

 

3.1.1.   Sosis Örnekleri 

 

Araştırmada kullanılan sosis örnekleri özel bir et işleme fabrikasında, deneysel 

olarak hazırlanmıştır. Sosis üretimi, farklı zamanlarda üç kez tekrar edilmiş ve üretimde 

sığır eti, tavuk eti, et yağı, soya proteini, tuz, şeker, nişasta, askorbat, sarımsak, biber ve 

baharat karışımı kullanılmıştır. 

3.1.2.    Alet ve Gereçler 

 

3.1.2.1. Sosis Üretiminde Kullanılan Aletler 

 

Kıyma makinesi (Özcan Metal Sanayi)  

Kuter (UZUAC) 

Dolum makinesi (VEMAC) 

Haşlama ve dumanlama makinesi (Özcan Metal Sanayi) 

Kılıf soyma aparatı ve vakum makinesi (UZUAC) 

Paslanmaz çelik karıştırıcı ve taşıyıcı kaplar 

ve diğer fabrika gereçleri. 

3.1.2.2. Laboratuvar Gereçleri 

 

Deneysel olarak hazırlanmış sosislerin mikrobiyolojik ve duyusal analizleri 

K.K.T.C Tarım Bakanlığı Veteriner Dairesi Halk Sağlığı ve Gıda Laboratuvar’larında 

yapılmıştır. 
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Hassas terazi (Scal Tec SBA 41) 

Homojenizatör (Stomacher 400 Circulator, Seward) 

Otoklav (Gallenhamp) 

Etüv (Kotterman, 2771 ve Melag Stochohme electro Hellus) 

Vortex (Scientific industries INC) 

Su banyosu (Kotterman) 

Buzdolabı (Arçelik) 

Cam malzemeler ve diger laboratuvar malzemeleri 

3.1.2.3. Kullanılan Besiyeri, Kimyasal Maddeler ve Çözeltiler 

 

Plate Count Agar (Difco 247940) 

Potato Dextrose Agar (Merck, 1.10130) 

MRS Agar (Oxoid, CM 0361) 

Kitosan (Sigma, 035K0162, deasetilasyon derecesi minimum %85) 

Asetik asit (%1’lik) 

3.2.     Yöntem 

 

3.2.1.   Sosis Örneklerinin Hazırlanması 

 

Kemiklerinden ayrılmış %80 sığır eti ve %8 tavuk eti ile %12 yağ’dan oluşan 

temel ham maddeler, kıyma makinesinde üç no’lu aynadan geçirilmiş, ardından soğuk 

ortamda bir gece (12 saat) bekletilmiştir. Soğuk ortamda bekletilmiş et karışımı kıyması 

kuter cihazına aktarılmıştır. Kıyma, kuter içerisindeyken geri kalan malzemeler; tuz 

(%2,5), şeker (%0,05), nişasta (%0,5), askorbat (%0,03), buz (%30), kırmızı biber 

(%0,2), kara biber (%0,1), kişniş (%0,1), sarmısak (%0,1), zencefil (%0,2) belli bir 

sırayla eklenmiştir. Homojen dağılımlı bir sosis hamuru elde edilene dek kuterde 

çekilmeye devam edilmiştir. Homojen hale getirilmiş sosis hamuru dolum makinesine 

aktarılarak, geçirgen sentetik kılıflara doldurulmuştur. Doldurulan sosisler klimatik 
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tütsüleme odalarına alınarak 2-2,5 saat boyunca 780C’de haşlanmıştır. İşlem sonunda 

sosisler soğutulmuş ve bir gece 40C’de bekletilmiştir. 

Ertesi gün, kılıfları çıkartılmış sosislerden, her bir grup yirmi sekiz adet sosis 

içerecek şekilde beş grup oluşturulmuştur. 

Laboratuvar ortamında hazırlanan 500’er ml’lik steril çeşme suyu, %1’lik asetik 

asit, %1’lik asetik asitte çözündürülmüş %0,25’lik kitosan, %1’lik asetik asitte 

çözündürülmüş %0,5’lik kitosan ve %1’lik asetik asitte çözündürülmüş %1’lik kitosan 

solüsyonları hazırlanan sosis grupları ile muamele edilmek üzere fabrikaya 

götürülmüştür. 

 

Tablo 3-1: Deneme gruplarının muamele edildiği asetik asit ve kitosan konsantrasyonları 

Grupları Asetik asit konsantrasyonu Kitosan Konsantrasyonu 

I - - 

II % 1  - 

III % 1  %0,25 

IV % 1  %0,5 

V % 1  %1.0 

 

Birinci grup sosisler, kontrol grubu olarak kabul edilmiş ve poşet içerisine 

konarak, üzerine 500 ml’lik steril çeşme suyu eklenip poşetin ağzı bağlanmıştır. Diğer 

gruplar da ayrı ayrı poşetlere yerleştirilmiş ve üzerlerine sırası ile %1’lik asetik asit, 

%1’lik asetik asitte çözündürülmüş %0,25’lik kitosan, %1’lik asetik asitte 

çözündürülmüş %0,5’lik kitosan, %1’lik asetik asitte çözündürülmüş %1’lik kitosan 

solüsyonları eklenmiştir. Poşetlerin ağızları bağlanarak sosis grubu örnekleri 15 dakika 

boyunca hazırlanan bu solüsyonlar içerisinde bekletilmiştir. Bekleme süresinin sonunda 
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her grup ayrı bir süzgeç içerisine boşaltılmış ve sosisler üzerindeki solüsyonların 

süzülmesi sağlanmıştır. Ardından paslanmaz çelik ızgaralar üzerine gruplar halinde 

yerleştirilerek yaklaşık bir saat süre ile sosis yüzey neminin azalması beklenmiştir. Bu 

işlemin sonunda her bir paket içinde dört adet sosis bulunacak şekilde ambalajlanıp 

vakumlanmıştır. Her grup için ise, yedi vakumlu paketten oluşan toplam otuz beş paket 

analiz edilmek üzere soğuk zincir altında laboratuvara ulaştırılmış ve analizler boyunca 

40C’de muhafaza edilmiştir. 

Deneysel sosis üretimi farklı tarihlerde üç kez tekrar edilmiştir. 

 

3.2.2.   Sosis Örneklerinin Laboratuvar Analizleri 

 

Sosis örnekleri soğuk muhafazanın 1, 5, 10, 15, 20, 30 ve 60. günlerinde 

duyusal ve mikrobiyolojik (toplam aerob mezofil mikroorganizma, toplam psikrotrof 

mikroorganizma, laktik asit bakteri, küf-maya) analize tabi tutulmuşlardır. 

Mikrobiyolojik analizlerde kullanılmak üzere, her grup için ayrı olmak üzere, 

üçer adet sosis, steril poşetlere doğranmıştır. Steril poşet içindeki sosisler havan eli 

yardımıyla ezilmek süretiyle parçalandıktan sonra içerisinden 10 g numune alınarak 

başka bir steril poşete aktarılmıştır. Üzerine 90 ml steril peptonlu su ilave edilerek 

homojenizatörde (stomacher) homojenize edilmiştir. Elde edilen ana dilüsyondan 109’a 

kadar seri dilüsyonlar hazırlanmıştır (75). 

 

3.2.2.1. Toplam Aerob Mezofil Mikroorganizma Sayısının Saptanması 

 

Toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısının saptanmasında Plate Count 

Agar (Difco, 247940) kullanılmıştır. Uygun dilüsyonlarda dökme plak yöntemi ile ekim 

yapılan petriler 370C’de 48 saat inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyon sonunda üreyen 

tüm koloniler sayılmıştır. Elde edilen sayım sonuçları kob/g olarak kaydedilmiştir (7). 
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3.2.2.2. Toplam Psikrotrof Mikroorganizma Sayısının Saptanması 

 

Toplam psikrotrof mikroorganizma sayısının belirlenmesinde Plate Count Agar 

(Difco, 247940) kullanılmıştır. Petrilere uygun dilüsyonlardan dökme plak yöntemi 

kullanılarak ekim yapılmıştır. Petriler 70C’de 10 gün inkübe edildikten sonra üreyen 

tüm koloniler sayılmıştır. Elde edilen sayım sonuçları kob/g şeklinde kaydedilmiştir 

(75). 

3.2.2.3. Laktik Asit Bakteri Sayısının Saptanması 

 

Laktik asit bakteri sayısının belirlenmesi amacıyla de-Man Rogosa Sharpe Agar 

(Oxoid, CM 0361) kullanılmıştır. Petrilere, uygun dilüsyonlardan çift tabaka dökme 

plak yöntemiyle ekim yapılmıştır. Pertiler, 370C’de 48 saat inkübe edildikten sonra 

üreyen koloniler sayılmış, elde edilen sayım sonuçları kob/g olarak kaydedilmiştir (27). 

3.2.2.4. Küf-Maya Sayısının Saptanması 

 

Küf-maya sayısını saptamak için hazırlanan dilüsyonlardan Potato Dextrose 

Agar (Merck, 1.10130)’a yayma plak yöntemi ile ekim yapılmış ve 250C’de 5 gün 

süren inkübasyon ardından değerlendirilmiştir (7). 

3.2.2.5. Duyusal Analizler 

 

Duyusal muayenede ürünler, renk, parlaklık, lezzet, koku, bozulma belirtileri 

yönünden değerlendirilmiştir. Muhafaza sırasında gözlenen değişiklikler kaydedilerek, 

renkte koyulaşma ve soluklaşma, ambalaj içerisinde beyazımsı bulanık ve yapışkan 

nitelikte sıvı birikimi, kötü lezzet bozulma başlangıcı olarak kabul edilmiştir. 
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3.2.3.   İstatistiksel Analizler 

 

Mikrobiyal analizler sonucu elde edilen bulgular istatistiksel olarak 

değerlendirilmiştir. İstatistiksel hesapların yapılmasında SPSS programı kullanılmıştır. 

Gruplar arasındaki istatistiksel karşılaştırmada Anova (tek yönlü varyans analizi) 

kullanılmıştır. Gruplar arası farkların önem kontrolleri ise Duncan testi ile 

belirlenmiştir (41). 
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4. BULGULAR 

Deneysel olarak hazırlanan ve farklı konsantrasyonlarda kitosan ile muamele 

edilen sosis örnekleri soğuk muhafazanın farklı günlerinde duyusal ve mikrobiyolojik 

(toplam aerob mezofil mikroorganizma, toplam psikrotrof mikroorganizma, laktik asit 

bakteri, küf-maya) yönden analiz edilmiştir. 

Denemeler farklı tarihlerde üç kez tekrar edilmiş olup, analiz sonuçlarının 

ortalama değerleri logaritmik olarak hesaplanarak Tablo 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 ve Şekil 4-1, 

4-2, 4-3, 4-4’te gösterilmiştir. 

 

4.1.      Sosis Örneklerinin Muhafazası Sırasında Meydana Gelen Duyusal 
Değişimler 

 

Deneysel sosis örneklerinin duyusal analizi; makroskobik görünüm, renk, koku, 

kıvam ve lezzet yönünden değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede soğuk 

muhafaza periyodunun birinci gününden itibaren her üç farklı yoğunluktaki kitosanla 

kaplanmış sosislerin, kontrol grubu sosis örnekleri ve %1’lik asetik asit grubu sosis 

örneklerine göre daha parlak kırmızımsı renge sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kontrol 

grubu örneklerinde yirminci günden itibaren, %1’lik asetik asit grubu örneklerinde ise 

otuzuncu günden itibaren vakum ambalaj içerisinde beyazımsı bulanık ve yapışkan 

nitelikte bir sıvı birikimi başlamış ve altmışıncı güne kadar artarak devam etmiştir. Her 

üç kitosan konsantrasyonu ile muamele edilmiş sosis grubu örneklerinde ise 

muhafazanın son gününde bile kayda değer bir sıvı birikimi gözlenmemiştir. Tüm 

analiz gruplarında sosis örneklerinin kıvamı yönünden, muhafaza periyodunun sonuna 

kadar standart dışı bir yapıya rastlanmamıştır. Lezzet açısından yapılan muayenede, 

kontrol grubu sosis örneklerinin yirminci günden itibaren, %1’lik asetik asitle muamele 

edilmiş sosis örneklerinin ise otuzuncu günden itibaren ekşimsi bir lezzete sahip 

oldukları saptanmıştır. Kitosan ile muamele edilmiş sosis örneklerinde ise muhafaza 

periyodu boyunca böyle bir ekşimsi lezzet oluşumu saptanmamıştır. Tüm sosis grubu 

örneklerinde muhafaza periyodu süresince sosislerin kendine has kokusu dışında 

herhangi bir kabul görmeyen kokuya rastlanmamıştır. 
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4.2.      Sosis Örneklerinin Muhafazası Sırasında Toplam Aerob Mezofil 
Mikroorganizma Sayısında Meydana Gelen Değişimler 

 

Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda; soğuk muhafaza altındaki sosis 

örneklerinin toplam aerob mezofil mikroorganizma sayıları Tablo 4-1 ve Şekil 4-1’de 

verilmiştir. Kontrol grubu sosis örneklerine soğuk muhafazanın birinci günü yapılan 

analiz sonucu, toplam aerob mezofil mikroorganizma sayıları 4,31 log kob/g olarak 

saptanmıştır. Muhafazanın ilerleyen günlerinde toplam aerob mezofil mikroorganizma 

sayısı hızla artarak muhafazanın altmışıncı gününe gelindiğinde 9,94 log kob/g’a 

ulaşmıştır. 

Çalışmamızda, soğuk muhafaza periyodunun birinci günü %0,25’lik ve %1’lik 

konsantrasyonda kitosanla muamele edilmiş sosis örnekleri konrol grubu sosis 

örneklerine göre toplam aerob mezofil mikroorganizma sayıları sırası ile 1,03 log kob/g 

ve 1,29 log kob/g daha düşük olduğu saptanmış ve muhafaza periyodunun sonuna kadar 

bu anlamlı fark artarak devam etmiştir (p< 0,05). Soğuk muhafazanın birinci günü 

%0,5’lik konsantrasyonda kitosanla muamele edilmiş sosis örneklerinin kontrol grubu 

sosis örnekleri ile benzer sayıda mikroorganizma içerdiği saptanmıştır. Ancak, 

muhafazanın devam eden günlerinde %0,5’lik konsantrasyondaki kitosanla muamele 

edilmiş sosis örneklerinin konrol grubu sosis örneklerine göre daha düşük toplam aerob 

mezofil mikrooganizma sayısı içerdiği ve bu anlamlı farkın muhafaza periyodu 

boyunca giderek arttığı saptanmıştır (p< 0,05). Muhafaza periyodunun altmışıncı 

gününe gelindiğinde ise kontrol grubu sosis örneklerine göre %0,25’lik, %0,5’lik ve 

%1’lik kitosan konsantrasyonu ile muamele edilmiş sosis örneklerinin, sırası ile; 4,22 

log kob/g, 4,53 log kob/g ve 4,64 log kob/g daha az sayıda toplam aerob mezofil 

mikroorganizma içerdiği tespit edilmiştir (p< 0,05). Kitosanın çözülmesinde kullanılan 

%1’lik asetik asitin uygulandığı sosis örneklerinde, muhafazanın birinci günü kotrol 

grubu ile benzer sayıda mikroorganizma saptanırken muhafazanın beşinci günü, kontrol 

grubu sosis örnekleri ile arasında 0,74 log kob/g’lık anlamlı bir fark oluşmuş ve bu 

farkın muhafazanın onbeşinci gününe kadar artarak devam ettiği saptanmıştır (p< 0,05). 

Ancak, muhafazanın yirminci gününe gelindiğinde aralarındaki fark tekrardan 

azalmaya başlamış ve muhafazanın altmışıncı gününe gelindiğinde aralarındaki anlamlı 

fark ortadan kalkmıştır. Yapılan çalışmada genel olarak %0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik 

kitosan uygulanmış sosis örnekleri arasında toplam aerob mezofil mikroorganizma 
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sayısı yönünden fark olmamakla birlikte, soğuk muhafazanın otuzuncu gününde 

%0,25’lik konsantrasyonda kitosan içeren sosis örneklerinin, %0,5’lik konsantrasyonda 

kitosan içeren sosis örneklerine göre 0,82 log kob/g ve %1’lik konsantrasyonda kitosan 

içeren sosis örneklerine göre ise 0,89 log kob/g daha yüksek sayıda mikroorganizma 

içerdiği saptanmıştır (p< 0,05). 

 

Tablo 4-1: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin içerdiği toplam aerob mezofil 

mikroorganizma sayısındaki değişimler (log kob/g±SD) 

GRUP 
Muhafaza 
periyodu 

(+40C) Kontrol 
%1’lik  

Asetik asit 
%0,25’lik 
Kitosan 

%0,5’lik 
Kitosan 

%1’lik 
Kitosan 

1.gün 4,31±0,22a 3,51±0,33ab 3,28±0,35b 3,43±0,87ab 3,02±0,37b 

5.gün 5,01±0,24a 4,27±0,29b 3,49±0,37c 3,33±0,36c 3,27±0,37c 

10.gün 6,19±0,30a 4,92±0,20b 3,72±0,15c 3,57±0,27c 3,46±0,33c 

15.gün 7,26±0,37a 5,31±0,31b 3,82±0,18c 3,77±0,16c 3,67±0,11c 

20.gün 7,78±0,12a 6,54±0,26b 4,39±0,37c 4,20±0,29c 4,09±0,26c 

30.gün 8,76±0,16a 7,96±0,25b 5,65±0,19c 4,83±0,16d 4,76±0,15d 

60.gün 9,94±0,15a 9,62±0,31a 5,72±0,24b 5,41±0,40b 5,30±0,35b 

 
a, b, c, d Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir. (p< 0.05) 
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Şekil 4-1: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin içerdiği toplam aerob mezofil 
mikroorganizma sayısında meydana gelen değişimler 
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4.3.      Sosis Örneklerinin Muhafazası Sırasında Toplam Psikrotrof 
Mikroorganizma Sayısında Meydana Gelen Değişimler 

 

Soğuk muhafaza sırasında toplam psikrotrof mikroorganizma sayılarında 

meydana gelen değişimler Tablo 4-2 ve Şekil 4-2’de belirtilmiştir. Kontrol grubu sosis 

örneklerinde yapılan analizde, soğuk muhafazanın birinci günü toplam psikrotrof 

mikroorganizma sayısı 3,67 log kob/g iken, muhafaza periyodu boyunca hızla artarak 

altmışıncı güne gelindiğinde 8,82 log kob/g’a ulaşmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda, her üç konsantrasyondaki kitosan ile muamele 

edilmiş sosis örneklerinin, toplam psikrotrof mikroorganizma sayısı kontrol grubu sosis 

örnekleri ve %1’lik asetik asit grubu sosis örneklerine göre daha az olduğu 

gözlemlenmiştir (p< 0,05). Soğuk muhafazanın birinci günü %0,25’lik, %0,5’lik ve 

%1’lik konsantrasyondaki kitosan gruplarının oluşturduğu sosis örneklerinin, kontrol 

grubu sosis örneklerine göre sırası ile 2,67 log kob/g, 2,51 log kob/g ve 2,67 log kob/g 

daha az toplam psikrotrof mikroorganizma sayısı içerdiği saptanmış ve muhafaza 

periyodu ilerledikçe bu farkın artarak devam ettiği tespit edilmiştir. Muhafaza 

periyodunun altmışıncı gününe gelindiğinde ise aradaki anlamlı farkın sırası ile 3,47 

log kob/g, 3,64 log kob/g ve 3,68 log kob/g’a yükseldiği saptanmıştır (p< 0,05). 

Muhafaza periyodu boyunca %1’lik asetik asitle muamele edilmiş sosis grubu 

örneklerinin toplam psikrotrof mikroorganizma sayısının kontrol grubu sosis 

örneklerine göre daha az olduğu saptanmıştır (p< 0,05). Genel olarak %0,25’lik, 

%0,5’lik ve %1’lik konsantrasyondaki kitosanla muamele edilmiş sosis örnekleri 

arasında toplam psikrotrof mikroorganizma sayısı yönünden fark olmamakla birlikte, 

soğuk muhafazanın beşinci ve otuzuncu günlerinde %0,25’lik konsantrasyonda 

kitosanla muamele edilmiş sosis örneklerinin toplam psikrotrof mikroorganizma 

sayısının %1’lik konsantrasyonda kitosanla muamele edilmiş sosis örneklerine göre 

sırası ile 0,39 log kob/g ve 0,58 log kob/g daha yüksek olduğu gözlenmiştir (p< 0,05). 
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Tablo 4-2: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin içerdiği toplam psikrotrof 
mikroorganizma sayısında meydana gelen değişimler (log kob/g±SD) 

 

GRUP 
Muhafaza 
periyodu  

(+40C) 
Kontrol 

%1’lik 
Asetik asit 

%0,25’lik 
Kitosan 

%0,5’lik 
Kitosan 

%1’lik 
Kitosan 

1.gün 3,67±0,21a 2,48±0,12b 1,00±0,00c 1,16±0,15c 1,00±0,00c 

5.gün 5,01±0,19a 3,64±0,27b 2,34±0,15c 2,23±0,08cd 1,95±0,05d 

10.gün 6,07±0,21a 5,14±0,29b 3,49±0,50c 3,76±0,16c 3,22±0,48c 

15.gün 7,41±0,30a 5,19±0,10b 4,22±0,30c 4,19±0,27c 3,78±0,45c 

20.gün 8,19±0,30a 6,59±0,43b 4,82±0,12c 4,62±0,35c 4,42±0,25c 

30.gün 8,65±0,23a 7,26±0,27b 5,30±0,37c 4,81±0,25cd 4,72±0,24d 

60.gün 8,82±0,10a 7,66±0,22b 5,35±0,44c 5,18±0,39c 5,14±0,38c 

 
 a, b, c, d Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir. (p< 0,05) 
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Şekil 4-2: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin toplam psikrotrof mikroorganizma 
sayısındaki değişimler 
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4.4.   Sosis Örneklerinin Muhafazası Sırasında Laktik Asit Bakteri Sayısında 
Meydana Gelen Değişimler 

 

Soğuk muhafaza altındaki sosis örneklerine yapılan analizler sonucunda elde 

edilen laktik asit bakteri sayıları Tablo 4-3 ve Şekil 4-3’te verilmiştir. Kontrol grubuna 

uygulanan analizlerde soğuk muhafazanın birinci günü laktik asit bakteri sayısı 2,84 log 

kob/g olarak saptanmıştır. Soğuk muhafaza periyodu boyunca artan laktik asit bakteri 

sayısı muhafazanın altmışıncı güne gelindiğinde 10,20 log kob/g’a yükseldiği 

gözlemlenmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda, her üç konsantrasyondaki kitosan grubu sosis 

örneklerinin içerdiği laktik asit bakteri sayısının kontrol grubu sosis örneklerine ve 

%1’lik asetik asit grubu sosis örneklerine göre daha az olduğu saptanmıştır (p< 0,05). 

Kontrol grubu sosis örneklerinin taşımış olduğu laktik asit bakteri sayısı %0,25’lik, 

%0,5’lik ve %1’lik konsantrasyonda kitosan gruplarının oluşturduğu sosis örneklerine 

göre, soğuk muhafazanın birinci günü sırası ile 1,20 log kob/g, 1,70 log kob/g ve 1,74 

log kob/g daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Muhafaza periyodu boyunca bu fark 

giderek artmış ve altmışıncı güne gelindiğinde sırası ile 5,17 log kob/g, 5,95 log kob/g 

ve 6,21 log kob/g’a ulaştığı saptanmıştır (p< 0,05). Soğuk muhafazanın birinci günü 

%1’lik asetik asit grubu sosis örneklerinin taşımış olduğu laktik asit bakteri sayısının, 

kontrol grubu sosis örneklerine göre 0,45 log kob/g daha az olduğu gözlenmiştir. 

Muhafazanın otuzuncu gününe kadar bu anlamlı fark artarak devam etmiş (p< 0,05) 

ancak otuzuncu günden itibaren aralarındaki farkın ortadan kalktığı saptanmıştır. Soğuk 

muhafazanın birinci günü %0,25’lik konsantrasyonda kitosan grubu sosis örneklerinin 

laktik asit bakteri sayısı %0,5’lik ve %1’lik konsantrasyonda kitosan grubu sosis 

örneklerine göre sırası ile 0,50 log kob/g ve 0,54 log kob/g daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir (p< 0,05). Soğuk muhafaza periyodunun beşinci gününden otuzuncu gününe 

kadar her üç kitosan grubu sosis örneklerinin benzer sayıda laktik asit bakteri sayısı 

içerdiği saptanmıştır. Ancak muhafazanın otuzuncu gününe gelindiğinde %0,25’lik 

kitosan grubu sosis örneklerinin %0,5’lik ve %1’lik kitosan grubu sosis örneklerine 

göre laktik asit bakteri sayıları arasında anlamlı bir fark şekillenmiş ve sırası ile 0,51 

log kob/g ve 0,57 log kob/g daha yüksek bakteri sayısı içerdiği tespit edilmiştir. 

Muhafazanın sonunda bu anlamlı fark daha da artarak 0,78 log kob/g ve 1,04 log 

kob/g’a ulaştığı saptanmıştır (p< 0,05). 
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Tablo 4-3: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin içerdiği laktik asit bakteri sayısında 
meydana gelen değişimler (log kob/g±SD) 

GRUP 
Muhafaza 
periyodu 

(+40C) 
Kontrol 

%1’lik Asetik 
asit 

%0,25’lik 
Kitosan 

%0,5’lik 
Kitosan 

%1’lik 
Kitosan 

1.gün 2,84±0,12a 2,39±0,26b 1,64±0,16c 1,14±0,14d 1,10±0.10d 

5.gün 3,57±0,24a 2,79±0,17b 1,73±0,17c 1,63±0,22c 1,51±0,33c 

10.gün 5,85±0,13a 3,56±0,16b 1,82±0,16c 1,75±0,22c 1,68±0,28c 

15.gün 6,41±0,27a 4,59±0,22b 2,27±0,31c 2,12±0,31c 1,97±0,22c 

20.gün 6,81±0,06a 5,24±0,26b 2,79±0,07c 2,67±0,16c 2,59±0,14c 

30.gün 8,79±0,20a 8,47±0,46a 3,60±0,21b 3,09±0,15c 3,03±0,15c 

60.gün 10,20±0,44a 10,12±0,28a 5,03±0,25b 4,25±0,39c 3,99±0,22c 

 
 a, b, c, d Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir. (p< 0,05) 
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Şekil 4-3: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin içerdiği laktik asit bakteri sayısında 
meydana gelen değişimler 
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4.5.      Sosis Örneklerinin Muhafazası Sırasında Küf-Maya Sayısında Meydana 
Gelen Değişimler 

 

Soğuk muhafaza sırasında deneysel sosis örneklerindeki küf-maya sayısı Tablo 

4-4 ve Şekil 4-4’te gösterilmiştir. Kontrol grubu sosis örneklerinin soğuk muhafazanın 

birinci günü 2,33 log kob/g olarak tespit edilen küf-maya sayısı, muhafaza periyodu 

boyunca artarak, altmışıncı günde 6,72 log kob/g’a yükselmiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda, %0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik konsantrasyondaki 

kitosanla muamele edilen sosis örneklerinin küf-maya sayılarının, soğuk muhafaza 

periyodunun birinci günü kontrol grubu sosis örneklerine göre sırası ile 0,63 log kob/g, 

0,76 log kob/g ve 0,73 log kob/g daha az olduğu saptanmıştır (p< 0,05). Muhafaza 

periyodu boyunca bu anlamlı fark giderek artmış ve altmışıncı güne gelindiğinde sırası 

ile 2,73 log kob/g, 2,90 log kob/g ve 3,44 log kob/g’a ulaştığı saptanmıştır (p< 0,05). 

Muhafazanın birinci günü %1’lik asetik asit’le muamele edilmiş sosis örneklerinin küf-

maya sayısı kontrol grubu sosis örneklerine göre 0,48 log kob/g daha düşük olduğu 

saptanmıştır (p< 0,05). Muhafazanın beşinci günü hariç altmışıncı gününe kadar kontrol 

grubu ile arasındaki bu anlamlı fark devam etmiş ancak muhafazanın altmışıncı gününe 

gelindiğinde her iki grubun da benzer küf-maya sayısı taşıdıkları tespit edilmiştir. 

Soğuk muhafaza altındaki %0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik konsantrasyondaki kitosanla 

muamele edilmiş sosis örneklerinin küf-maya sayıları soğuk muhafazanın yirminci 

gününe kadar birbirine benzer değerlere sahip olduğu saptanmıştır. Ancak, %1’lik 

konsantrasyonda kitosanla muamele edilmiş sosis örneklerinin küf-maya sayısının 

muhafazanın yirminci günü %0,25’lik konsantrasyondaki kitosanla muamele edilmiş 

sosis örneklerine göre 0,33 log kob/g ve muhafazanın altmışıncı gününde %0,5’lik 

konsantrasyondaki kitosanla muamele edilmiş sosis örneklerine göre ise 0,54 log kob/g 

daha az olduğu tespit edilmiştir (p< 0,05). 
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Tablo 4-4: Muhafaza sırasında sosis örneklerinin içerdiği küf-maya sayısında meydana 
gelen değişimler (log kob/g±SD) 

GRUP 
Muhafaza 
periyodu 

(+40C) Kontrol 
%1’lik Asetik 

asit 
%0,25’lik 
Kitosan 

%0,5’lik 
Kitosan 

%1’lik 
Kitosan 

1.gün 2,33±0,23a 1,85±0,06b 1,70±0,09b 1,57±0,27b 1,60±0,17b 

5.gün 3,12±0,30a 3,02±0,15a 2,13±0,15b 1,90±0,03b 1,90±0,05b 

10.gün 4,17±0,23a 3,76±0,19b 2,57±0,15c 2,33±0,21c 2,25±0,05c 

15.gün 5,26±0,32a 4,37±0,34b 3,21±0,34c 3,14±0,48c 2,77±0,26c 

20.gün 6,06±0,15a 5,02±0,17b 3,69±0,16c 3,45±0,25cd 3,36±0,10d 

30.gün 6,29±0,27a 5,93±0,12b 3,81±0,14c 3,69±0,22cd 3,41±0,13d 

60.gün 6,72±0,23a 6,59±0,26a 3,99±0,09b 3,82±0,11b 3,28±0,26c 

 
a, b, c, d Aynı satırda farklı harfle gösterilen ortalama değerler arasındaki fark istatistiki açıdan önemlidir. (p< 0,05) 
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5. TARTIŞMA 

Dünya nüfus artışına paralel olarak artış gösteren dünya gıda tüketimi, dayanıklı 

gıda maddelerinin üretimine yönelik çalışmaların yapılması zorunluluğunu 

doğurmuştur. Bu nedenle, koruyucu katkı maddeleri ile ilgili geliştirme ve uygulama 

çalışmaları hız ve önem kazanmıştır. Ancak, yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda; 

kimyasal kaynaklı koruyucu katkı maddelerinin insan sağlığına olumsuz yönde etki 

yapabilecek unsurları da taşıdıklarının anlaşılması, doğal koruyucu katkı maddelerinin 

araştırılıp bulunması ve uygulanmasının önemini gündeme getirmiştir. Bundan 

dolayıdır ki, çalışmamızda doğal biyopolimer olan kitosan’ın değişik 

konsantrasyonlarında hazırlanmış solüsyonlarına daldırılan soyulmuş sosis örneklerinin 

mikrobiolojik kalitesi ve raf ömrü üzerine etkisi incelenmiştir. 

Gıdaların korunması amacıyla kullanılacak koruyucu katkı maddelerinin 

kendilerinden beklenen koruyucu etki yanında ürünün kabul edilebilirliğini etkileyecek 

olumsuz, arzu edilmeyen duyusal değişikliklere de sebebiyet vermemiş olması 

gereklidir. Çalışmamızda kullanmış olduğumuz %0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik 

konsantrasyonda kitosan içeren solüsyonlarla muamele edilen sosis örnekleri duyusal 

olarak muayene edilmiştir. Yapılan muayenede kontrol grubu sosis örneklerine ve 

%1’lik asetik asit grubu sosis örneklerine göre her üç konsantrasyondaki kitosan 

grupları ile muamele edilmiş sosis örneklerinin daha parlak kırmızımsı renge sahip 

oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca; her üç farklı yoğunluktaki kitosanla muamele 

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

edilmemiştir.  

Jo ve ark. (49) da, kitosan oligomeri kullanarak domuz sosislerinin kalite 

özellikleri üzerine yaptıkları çalışmada kitosan oligomerinin sosis yüzeyinin 

parlaklığını artırıcı etki gösterdiğini saptamışlardır. Aynı çalışmada ayrıca, vakum 

paketlenmiş domuz sosislerinin lezzet, yapı ve diğer kabul görür duyusal özelliklerinde 

de olumsuz bir değişme olmadığını gözlemlemişlerdir. Elde edilen bu bulgu bizim 

bulgularımızla örtüşmektedir. 

Lin ve ark (63)’nın yapmış oldukları çalışmada, %0,1’lik kitosan uygulamasının 

sosislerin lezzetinde olumsuz bir etki yaratmadığını ve moleküler ağırlığı 150-1250 
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kDa arası olan kitosanın, sosislerin yapı ve duyusal özelliklerinde olumsuz bir etki 

bırakmadığını belirtmişlerdir. Ancak, Youn ve ark. (123) kitosanın moleküler 

ağırlığının artması ile sosisin sertliğinin artacağını ve özellikle yüksek moleküler 

ağırlıklı (120,000 Da) kitosanın sosislerin viskozitesini artıracağından ürünün 

işlenmesinde olumsuz bir etki yaratabileceğini rapor etmişlerdir. 

Çalışmamızda, %0,25’lik, %1’lik konsantrasyonda kitosan gruplarının 

oluşturduğu sosis örneklerinin toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısının soğuk 

muhafazanın birinci günü kontrol grubu sosis örneklerine göre sırası ile 1,03 log kob/g, 

1,29 log kob/g, daha düşük olduğu saptanmıştır (p< 0,05). Muhafaza periyodunun 

beşinci gününden itibaren her üç konsantrasyondaki kitosan grubunun sosis örnekleri 

üzerine antimikrobiyal etkileri artarak devam etmiş ve altmışıncı güne gelindiğinde 

kontrol grubuna göre %0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik konsantrasyonda kitosan 

gruplarının toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısının sırası ile 4,22 log kob/g, 

4,53 log kob/g ve 4,64 log kob/g azalttığı saptanmıştır (p< 0,05). Kontrol grubuna göre 

%1’lik asetik asit uygulamasının sosis örnekleri üzerinde başlangıçta mikroorganizma 

sayısını düşürdüğü ancak, muhafazanın sonunda kontrol grubu sosis örnekleri ile 

benzer sayıda mikroorganizmaya sahip olduğu saptanmıştır. Çalışma sonucunda, 

%0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik konsantrasyondaki kitosan uygulamalarının sosis 

örnekleri üzerinde benzer antimikrobiyal etki yaptığı tesbit edilmiştir. 

Sagoo ve ark. (89) yapmış oldukları çalışmada %1’lik kitosan solüsyonuna 

daldırılmış sosislerde toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısının yaklaşık 2 log 

kob/g azaldığını bildirmişlerdir. Aynı çalışmada domuz kıyması üzerine yaptıkları 

araştırmada ise içerisine %0,3’lük ve %0,6’lık kitosan ilave ettikleri domuz kıymasının 

toplam aerob mezofil bakteri sayısının +40C’de ilk üç günde yaklaşık 3 log kob/g 

azaldığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde, Darmadji ve Izumimoto (26) da %1’lik kitosan 

katılmış sığır kıymasında +40C’de 10 günün sonunda toplam aerob mezofil 

mikroorganizma sayısının 1-2 log kob/g azaldığını bildirmişlerdir. Aldemir (4) ise 

yapmış olduğu çalışmada 100 mg/kg, 250 mg/kg ve 500 mg/kg kitosan katılmış sığır eti 

köftelerinde toplam aerob mezofil mikroorganizma sayısının kontrol grubu köfte 

örneklerine göre daha yavaş bir gelişme gösterdiğini saptamıştır. Yapılan bu 

çalışmaların bizim bulgularımızı destekler doğrultuda kitosanın toplam aerob mezofil 

mikroorganizma sayısını azaltıcı etki gösterdiği belirtilmiştir. Bizim bulgularımıza ters 
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olarak Jo ve ark. (49) kitosan oligomerlerinin sosislerde toplam aerob mezofil 

mikroorganizma sayısını azaltmadığını (p>0,05), Youn ve ark. (123)’da kitosan 

oligomeri katılmış sosislerde koruyucu bir etkinin oluşmadığını bildirmişlerdir. Roller 

ve ark. (84) yapmış oldukları çalışmada %0,6’lık kitosan katılmış domuz sosislerinin 

muhafazanın altı ve dokuzuncu günlerinde toplam aerob mezofil mikroorganizma 

sayısını 1 log kob/g azaltırken, muhafaza periyodu ilerledikçe antimikrobiyal etkinin 

azaldığını ve yirmibirinci günün sonunda tamamen ortadan kalktığını rapor etmişlerdir. 

Bu farklılık kullanılan kitosanın deasetilasyon derecesinin farklılığından, kullanılan 

kitosan konsantrasyonunun farklılığından ileri gelmiş olabilir. 

Vakum ambalajlı sosislerin soğuk muhafaza altında tutulmalarından dolayı 

psikrotrof mikroorganizmalar gelişme şansı bulacaklardır. Ancak, kitosanın toplam 

psikrotrof mikroorganizma sayısı üzerine etkisine ilişkin yapmış olduğumuz literatür 

taramasında, kitosanın toplam psikrotrof mikroorganizma sayısı üzerine antimikrobiyal 

etkisine yönelik bir veriye rastlanmamıştır. 

Çalışmamızda, muhafaza periyodunun birinci günü %0,25, %0,5 ve %1 

konsantrasyonda kitosan grupları, uygulandıkları sosis örnekleri üzerinde toplam 

psikrotof mikroorganizma sayısını, kontrol grubu sosis örneklerine göre sırası ile 2,67 

log kob/g, 2,51 log kob/g ve 2,67 log kob/g azalttığı saptanmıştır (p< 0,05). Muhafaza 

periyodu boyunca bu antimikrobiyal etki artarak devam etmiş (Tablo 4-2) ve muhafaza 

periyodunun altmışıncı gününe gelindiğinde %0,25, %0,5 ve %1 konsantrasyondaki 

kitosan gruplarının uygulandıkları sosis örnekleri üzerinde toplam psikrotrof 

mikroorganizma sayılarını kontrol grubuna göre sırası ile 3,47 log kob/g, 3,64 log kob/g 

ve 3,68 log kob/g azalttığı tespit edilmiştir (p< 0,05). Muhafazanın birinci günü %1’lik 

asetik asit uygulaması toplam psikrotrof mikroorganizma sayısını kontrol grubuna göre 

1,19 log kob/g azaltmış ve bu azaltıcı etkiyi muhafaza sonuna kadar devam ettirmiştir 

(p< 0,05). Ancak kitosan grupları uygulanmış sosis örneklerine göre daha yüksek 

toplam psikrotrof mikroorganizma sayısı içerdiği saptanmıştır (p< 0,05). Soğuk 

muhafaza periyodunun altmışıncı günü %0,25, %0,5 ve %1’lik konsantrasyondaki 

kitosan grupları toplam psikrotrof mikroorganizma sayısı üzerine benzer etki 

oluşturdukları tespit edilmiştir. 

Çalışmamızda, %0,25’lik, %0,5’lik, %1’lik konsantrasyonda kitosan gruplarının 

muhafazanın birinci günü sosis örnekleri üzerindeki laktik asit bakteri sayısını kontrol 
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grubu sosis örneklerine göre sırası ile 1,20 log kob/g, 1,70 log kob/g ve 1,74 log kob/g 

azalttığı tespit edilmiş ve bu azaltıcı etki muhafaza periyodu boyunca artarak devam 

etmiştir (p< 0,05). Muhafazanın altmışıncı gününe gelindiğinde %0,25’lik, %0,5’lik, 

%1’lik konsantrasyonda kitosan gruplarının sosis örnekleri üzerindeki laktik asit 

bakteri sayısını kontrol grubu sosis örneklerine göre sırası ile 5,17 log kob/g, 5,95 log 

kob/g ve 6,21 log kob/g azalttığı saptanmıştır ( p< 0,05). Muhafazanın birinci günü 

laktik asit bakteri sayısını kontrol grubuna göre 0,45 log kob/g azaltan %1’lik asetik asit 

uygulaması muhafazanın otuzuncu gününden itibaren etkisini kaybetmiştir. Muhafaza 

periyodunun birinci günü %0,25’lik konsantrasyondaki kitosan, %0,5’lik ve %1’lik 

konsantrasyondaki kitosana göre sosis örnekleri üzerindeki laktik asit bakterilerini daha 

az azaltmakla birlikte muhafazanın devam eden günlerinde benzer etki göstermiştir. 

Ancak muhafazanın otuzuncu gününe gelindiğinde %0,5’lik ve %1’lik 

konsantrasyonda kitosan uygulamaları %0,25’lik konsantrasyondaki kitosan 

uygulamasına göre sosis örnekleri üzerindeki laktik asit bakteri sayısını sırası ile 0,51 

log kob/g ve 0,57 log kob/g daha fazla azalttığı tespit edilmiştir (p< 0,05). 

Sagoo ve ark. (89) yapmış oldukları çalışmada, bizim bulgularımıza benzer 

şekilde %1’lik kitosan solüsyonuna daldırılan sosis örneklerinde laktik asit bakteri 

sayısının 70C’de 18 günün sonunda kayda değer bir şekilde azaldığını belirtmişlerdir. 

Bizim bulgularımıza zıt olarak Quattara ve ark. (76) yaptıkları çalışmada, 

kitosanla hazırlanan antimikrobiyal filimlerin 40C ve 100C’de 21 gün sonunda pastırma 

ve benzeri ürünlerde mevcut olan laktik asit bakteri sayısı üzerine çok az veya hiç etki 

göstermediği, aynı şekilde Roller ve ark. (84) da laktik asit bakteri yönünden %0,6’lık 

kitosan katılmış sosislerde 40C’de 21 günün sonunda kontrol gurubuna göre bir fark 

gözlemlenmediğini belitmişlerdir. 

Çalışmamızda, muhafazanın birinci günü %0,25’lik, %0,5’lik ve %1’lik 

konsantrasyondaki kitosan grupları uygulandıkları sosis örneklerinin taşımış olduğu 

küf-maya sayısını kontrol grubuna göre sırası ile 0,63 log kob/g, 0,76 log kob/g ve 0,73 

log kob/g azaltmış ve muhafaza periyodu boyunca bu azaltıcı etkiyi artırarak devam 

ettirmiştir (p< 0,05). Soğuk muhafazanın birinci günü %1’lik asetik asit uygulamasının 

sosisler üzerindeki küf-maya sayısını kontrol grubuna göre 0,48 log kob/g azaltmış 

ancak muhafazanın altmışıncı gününe gelindiğinde aradaki farkın önemini kaybettiği 

saptanmıştır. Soğuk muhafazanın başlangıcında her üç konsantrasyondaki kitosan 
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gruplarının benzer antimikrobiyal etki gösterdikleri saptanmıştır. Soğuk muhafazanın 

yirminci gününde ise %0,25’lik konsantrasyondaki kitosan uygulanmış sosislerin %1 

konsantrasyon uygulanmışlara göre 0,33 log kob/g daha yüksek küf-maya sayısı 

içerdiği saptanmıştır (p< 0,05). Muhafazanın altmışıncı gününe gelindiğinde %1’lik 

konsantrasyondaki kitosan uygulanmış sosis örneklerinin %0,25’lik ve %0,5’lik 

konsantrasyonda kitosan uygulanmış sosis örneklerine göre sırası ile 0,71 log kob/g ve 

0,54 log kob/g daha az küf-maya sayısı içerdiği gözlemlenmiştir (p< 0,05). 

Sagoo ve ark. (89) yaptıkları çalışmada %1’lik kitosan solüsyonuna daldırılan 

sosislerin küf-maya sayısının 40C’de 18 günün sonunda yaklaşık 2 log kob/g azaldığını 

saptamışlardır. 

Ancak, bizim bulgularımıza zıt olarak Roller ve ark. (84) yaptıkları çalışmada 

%0,6’lık kitosan katılmış domuz sosislerinin 4 0C’de yirmibir günün sonunda küf-maya 

sayısı yönünden kontrol grubu ile arasında fark olmadığını saptamışlardır. Aldemir (4) 

ise 50 mg/kg, 100 mg/kg, 250 mg/kg ve 500 mg/kg kitosanın sığır eti köfteleri 

üzerindeki küf-maya sayısını azaltmada etkisiz olduğunu belirtmiştir. Bulgular 

yönünden meydana gelen bu farkın kitosanın sosis üzerindeki kullanılma şeklindeki 

farklılıktan ve kullanılan ürünün ısıl işlem görmemiş olmasından kaynaklanabileceği 

görüşündeyiz. 

Çalışmamızda, kitosan konsantrasyonunun bakteriler üzerinde antimikrobiyal 

etki oluşturmada önemli bir paremetre olduğu saptanmış, toplam aerob mezofil 

mikroorganizma, toplam pisikrotrof mikroorganizma sayısını azaltmak için %0,25’lik 

konsantrasyonda kitosanın yeterli olacağı, laktik asit bakeri sayısını azaltmak için 

%0,5’lik ve küf-maya sayısını azatmak içinse %1’lik konsantrasyonda kitosana ihtiyaç 

duyulduğu belirlenmiştir. 

Sagoo ve ark. (89)’da yapmış oldukları çalışmada toplam aerob mezofil 

mikroorganizma, laktik asit bakterleri ve küf-maya üzerine antimikrobiyal etki 

oluşturmak için %0,5 kosantrasyonda kitosanın yetersiz olduğunu %1 konsantrasyonda 

kitosan uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Wang (118) S. aureus bakterisinin tam 

inhibisyonu için yüksek konsantrasyonda (%1, %1,5) kitosana ihtiyaç duyulduğunu 

bildirmiştir. Darmadji ve Izumimoto (26) da yaptıkları çalışmada düşük 

konsantrasyonda (%0,2 ve %0,5) kitosan uygulamasının kıyma üzerindeki 
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mikroorganizmalar üzerine antimikrobiyal etki için yetersiz olduğunu %1’lik 

konsantrasyonda kitosan uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Kitosanın başlıca etkisi ürünün raf ömrünü uzatmasıdır. Çalışmamızda deneysel 

olarak üretilen sosisler soğuk muhafaza periyodu boyunca bozulma belirtileri yönünden 

incelenmiştir. Soğuk muhafaza sürecinin yirminci gününden itibaren, kontrol grubunun 

vakum ambalajı içerisinde, gözle görülür beyazımsı bulanık ve yapışkan nitelikli bir 

sıvı birikimi gözlemlenirken her üç kitosan grubu sosis örneklerinde, muhafazanın 

altmışıncı günü de dahil olmak üzere gözle görülür böyle bir oluşum şekillenmediği 

gözlemlenmiştir. 

Sagoo ve ark. (89) soğuk muhafaza altındaki sosislerin raf ömrünü yedi günden 

on beş güne uzattığını belirtmişlerdir. Youn ve ark. (124) %0,1 den yüksek 

konsantrasyonlarda kitosanın etlerin raf ömrünü artırdığını ve oksidasyonda belirgin bir 

azalmaya neden olduğunu saptamışlardır. 

Çalışmamızda elde edilen bulgular ışığında, doğal biyopolimer olan kitosanın 

daldırma metodu ile sosislere uygulandığında konsantrasyona bağlı olarak sosis 

mikroflorası üzerine antimikrobiyal etki gösterdiği; mikrobiyal gelişmenin 

yavaşlatılması açısından %0,25’lik kitosan konsantrasyonunun yeterli olduğu; her üç 

farklı konsantrasyonda kitosan uygulamasının sosisler üzerinde anormal bir duyusal 

değişime sebep olmadığı ve en düşük konsantrasyonda bile ürünün raf ömründe önemli 

bir artış sağladığı sonucuna varılmıştır. Buna bağlı olarak kitosanın sosis ve benzeri 

ürünlerinde alternatif koruyucu katkı maddesi olarak kullanılabileceği sonucuna 

varılmıştır. 
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