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 Fermentasyon gıda işlemede kullanılan en 
eski yöntemdir. Gıda güvenliği ve besinsel içeriğin 
korunmasında fermentasyonu gerçekleştiren 
mikrobiyal flora önemlidir. Sofralık zeytinler bugün 
dünya genelinde İspanyol tipi yeşil zeytin, Yunan 
tipi doğal siyah zeytin ve Kaliforniya tipi siyah 
zeytin olmak üzere 3 genel başlık altında 
toplanmaktadır.  
            Siyah zeytin fermentasyonu uzun bir 
süreçtir ve mikrobiyal yük bu konuda çok 
önemlidir. Zeytin fermentasyonu istenilen oranda 
kontrol edilebilir olmadığından bazı durumlarda, 
zeytin meyvesi fermente edilebilir şekerleri 
içermeyebilir, doğal laktik asit bakterileri dominant 
flora olarak gelişemeyebilir. Böylece başarılı bir 
fermentasyon gerçekleşmez. Ayrıca, 
fermentasyonun ilk günlerinde pH yeterince hızlı 
düşmezse bozulma ve çürümeler meydana gelir. 
Böyle durumlarda fermentasyonun ilk safhaları 
uzar, Enterobacteriaceae populasyonu gas- pocket 
spoilage’a (gaz cebi –balık gözü bozulması) neden 
olur. Bu problemleri aşmak için;  1.Şeker ilavesi, 
2.İşlenmemiş materyalin pastörizasyonu, 3.Ekstra 
tuz içeriği, 4.Salamuranın asidifikasyonu, 5.Starter 
kültür ilavesi (Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus pentosus, Enterococcus 
casseliflovous) yapılabilir. 
 Bu çalışmada,  % 10 salamura koşullarında 
spontan gelişen ve laktik asit ilaveli (% 0,5) 
fermentasyonlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
için paralelli olarak yapılan işlemlerde; toplam 
canlı, maya-küf  ve laktik asit bakterileri sayımları 
yapılmış ve grafikler oluşturulmuştur. Ayrıca net 
bir karşılaştırma için; titre edilebilir laktik asit 
miktarına ve pH ölçümlerine bakılmıştır. Yapılan 
bu çalışmanın sonucu olarak % 10 ve yukarısı tuz 
konsantrasyonlarında maya-küf’lerin laktik asit 
bakterilerine baskın olduğu görülmüştür. Uygun ve 
hızlı bir fermantasyon için laktik bakterisi olan 
Lactobacillus plantarum kullanılmıştır.  
 Yukarıdaki şartlar altında siyah zeytin 
fermentasyonunun daha kontrollü ve hızlı 
olabilmesi için starter kültür kullanılabileceği 
görülmüştür. Ancak daha geniş uygulama alanı için 

daha yüksek tuz toleransına sahip laktik asit 
bakterilerine ihtiyaç vardır. 
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 Mayalar , bazı peynir türlerinin 
olgunlaştırılmasında tat ve tekstürün gelişimine 
pozitif bir şekilde katkıda bulunurken bir çok peynir 
çeşidinde de  bozulmaya neden olmaktadırlar. 
Mayaların peynirlerde oluşturduğu temel 
mekanizmalar, laktozun fermentasyonu, laktik ve 
sitrik asidin kullanımı, ekstraselüler lipolitik ve 
proteolitik enzimlerin üretimidir. Peynirlerde 
mayaların  büyümesi, raf ömrünün belirlenmesinde 
ana faktördür. Bozulma; ambalajlarda şişkinlik, 
peynirin yüzeyinde gözle görülebilir maya 
kolonilerinin oluşması, maya benzeri bir koku ve 
alışılmamış bir tat ile karakterize edilmektedir. 
Peynirlerde muhtemelen predominant olan türlerin 
mutlaka tanılanması gerekmektedir. Ayrıca proses 
ve kalite kontrolü, kontamine maya strainleri ile 
üretime karışmış olan maya strainlerinin hızlı ve 
doğru bir şekilde tanılanmasını öngörmektedir. 
Özellikle son on yılda moleküler biyolojinin hızlı 
gelişmesiyle  mikroorganizmaların identifikasyonu 
için  yeni teknikler geliştirilmiştir. Mayaların 
identifikasyonunda moleküler tekniklerin 
kullanılması sonucunda  istenmeyen 
kontaminasyonların kaynağı doğru olarak 
saptanabilecek ve bozulmaya neden olan mayaların 
tanısı kısa sürede güvenilir bir şekilde 
gerçekleştirilebilecektir. Böylece elde edilen kesin 
sonuçlarla daha iyi, etkili ve ucuz bir kalite kontrolü 
uygulanabilecektir. 
 Çalışmamızda farklı peynirlerde 
bozulmaya neden olan mayaların izolasyonu,  


