
Starter Kültür Hazırlanması 

Starter kültür; yoğurtta istenilen duyusal, tekstürel ve reolojik özellikleri kazandıran ve son üründe 

standart kalite özelliklerinin oluşmasını sağlayan, seçilmiş tek ya da karışık suşları içeren 

mikroorganizmalardır. 

 Yoğurt üretiminde S.thermophilus ve L.delbruecki subsp.bulgaricus karışım kültürü kullanılmaktadır. 

Starter kültürler özelliklerine göre sıvı, toz veya dondurulmuş formda hazırlanmaktadır.  

1. Sıvı Kültürler  

Ticari olarak üretilen ilk kültür formudur. Sıvı kültürler hazırlanırken genellikle sterilize edilmiş 

(121°C‟ta 15-20 dakika) rekonstitüye yağsız süt (% 10 kuru maddeli) gelişim ortamı olarak 

kullanılmaktadır. Kaynağından izole edilen yoğurt bakterileri sterilize süte ilave edildikten sonra 

30°C‟ta 16-18 saat ya da 43°C‟ta 3-4 saat süre ile inkübasyona bırakılmaktadır. İnkübasyon sonrasında 

ise hızla 4C altına soğutulmalıdır. 

Sıvı kültürler direkt kullanılamazlar. Ana kültür, ara kültür ve işletme kültürü şeklinde çoğaltılarak 

kullanılırlar. Yoğurt üretiminde sıvı kültür kullanılması durumunda çoğalma (pasajlama) işleminin en 

fazla 15-20 kez tekrarlanması gerekmektedir. Aksi halde bakteri dengesi bozulmakta ve bakteri 

mutasyonu görülebilmektedir. Sıvı kültürlerin dayanımlarının artırılması amacıyla değişik katkı 

maddeleri (CaCO3, Na-sitrat, azot gazı, jelatin gibi) kültür gelişim ortamına ilave edilebilmektedir. 

Bu kültürler dayanımlarının zayıf olması ve yoğurt işletmelerine nakil edilmeleri sırasında özel bir özen 

istemesi nedeniyle pek kullanılmamaktadırlar. 

2. Toz Kültürler 

Starter kültürler, toz hâline getirilerek dayanımları artırılmaktadır. Kültürün toz formuna 

dönüştürülmesi ile ortamın su aktivitesi azaldığından bakteri gelişimi önemli ölçüde yavaşlatılmakta ve 

ticari kültürün dayanım süresi uzamaktadır. Böylelikle bu kültürler aktivitelerini kaybetmeden posta 

yoluyla bile gönderilebilmektedirler. Toz kültürler 20°C‟ta 10 gün başlangıçtaki aktivitelerini 

koruyabilmektedirler. Bu yöntemle elde edilen kültürlerin tekrar aktivite kazanıp ortamdaki bakteri 

sayısının istenilen düzeye ulaşabilmesi için birkaç kez pasaj yapılması gerekmektedir. Toz formda 

starter kültür hazırlamak için değişik yöntemler kullanılmaktadır. Vakum altında kurutma, Sprey 

kurutma, Dondurarak kurutma ya da liyofilizasyon, Konsantre edilen kültürün dondurularak 

kurutulması. Bu yöntemlerden vakum altında kurutma ve sprey kurutma teknikleri bakteri hücrelerine 

büyük zarar verdiğinden günümüzde pek tercih edilmemektedir.  

3. Dondurulmuş Kültürler  

Kurutma işleminin yoğurt starter bakterileri üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek amacıyla 

starter kültürler yanlızca dondurulmuş formda da hazırlanabilmektedirler. Bu amaçla; Derin dondurma 

(-30°C ile -80°C arasında) veya Çok düşük sıcaklıklarda dondurma (-196°C‟da sıvı azot varlığında) 

tekniklerinden yararlanılmaktadır. 

Bu kültürler genellikle soğuğa dayanıklı plastik şişeler veya metal kutular içerisinde 

ambalajlanmaktadır. Dondurulmuş kültürlerin yoğurt işletmelerine nakliyesinde ise özel kuru buz 

içeren polistiren kutular kullanılmaktadır. Nakliye süresi 72 saatten uzun olmamalıdır. Derin 

dondurulmuş kültürler, daha düşük bakteri sayısına sahip olduklarından en az bir kere çoğaltılarak 

kullanılmalıdırlar. Çok düşük sıcaklıklarda dondurulan kültürler ise çoğaltmaksızın direkt yoğurt 

üretiminde kullanılabilmektedirler. 



Kültür Hazırlama Teknikleri 

Yukarıda bahsedilen konsantre liyofilize kültürler ile -196°C‟ta dondurulmuş kültürler DVS (Direct Vat 

Set) kültür olarak adlandırılmaktadır. Bunlar herhangi bir çoğaltma işlemine tabi tutulmadan direkt 

olarak kullanılmaktadır. Özellikle günümüzde büyük ölçekli yoğurt işletmelerinde bu kültürlerden 

yararlanılmaktadır. Orta ve küçük ölçekli işletmelerde ise çoğaltmalı kültür kullanımı devam 

etmektedir. Bu yöntem ucuz olması ve 15-20 pasaja kadar çoğaltılabilme imkânını sağlaması gibi 

avantajlara sahiptir. Ancak, her bir çoğalma sonrasında kültür aktivitesinde azalma meydana gelmesi, 

kültür suşları arasında orijinal dengenin bozulma olasılığının olması ve kontaminasyon riskinin yüksek 

oluşu gibi dezavantajları vardır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerde çoğaltmalı kültür üretiminde çeşitli 

teknikler kullanılmaktadır (Lewis tekniği, Jones tekniği gibi). Burada basit olarak ana, ara ve işletme 

kültürünün hazırlanmasına değinilecektir. Çoğaltma işlemi, üretimde kullanılacak kültür miktarı dikkate 

alınarak yapılmaktadır. Örneğin 10 ton/gün kapasiteli bir yoğurt işletmesinde % 2 oranında inokülasyon 

gerçekleştirilmesi istendiğinde; 

  Önce 1-2 g dolayında bakteri içeren ticari kültürden ANA KÜLTÜR (100 ml), 

  Ardından ARA KÜLTÜR (4 l) ve  

 Son olarak da İŞLETME KÜLTÜRÜ-BULK KÜLTÜR (200 l) hazırlanmaktadır.  

Kültür hazırlanırken dikkat edilecek en önemli hususlar:  

 Kulanılan süttozu veya taze süt antibiyotik, dezenfektan, deterjan gibi bakteri gelişimini engelleyen 

maddeleri içermemelidir. 

  Herhangi bir kontaminasyonun engellenmesi açısından kültür hazırlama işlemleri aseptik koşullarda 

yapılmalıdır. 

1. Ana Kültür  

İşletmelere alınan stok kültürlerin nasıl çoğaltılacakları ambalajların ön bilgi formunda ayrıntılı bir 

şekilde belirtilmiştir. Kültürlerin ilk çoğaltılma aşaması yani ana kültür hazırlanması bu bilgiler 

kullanılarak yapılmaktadır. Bu amaçla uygulanan işlemler çoğunlukla aşağıdaki gibidir.  

Ana kültür hazırlanırken genellikle 121°C‟ta 2 dk. süre ile sterilize edilmiş yaklaşık % 10 kuru maddeli 

rekonstitüye süt kullanılmaktadır. Sterilizasyon sonrası 42-43°C‟a kadar soğutulan süte aseptik koşullar 

altında ticari kültürden inokülasyon gerçekleştirilmekte ve inkübasyon işlemi (3-6 saat) yapılmaktadır. 

Daha sonra da kullanılıncaya kadar buzdolabı koşullarında saklanmalıdır., 

2. Ara Kültür  

Ana kültür miktar ve aktivite yönünden yoğurda işlenecek süte katılacak durumda değildir. Bu yüzden 

elde edilen ana kültürün ikinci kez çoğaltılması gerekmektedir. Ana kültürün bulaşma sonucu bozulma 

ihtimali olduğundan ara kültür her zaman iki parti hâlinde hazırlanmalıdır. Bunlardan birisi işletme 

kültürü olarak kullanılırken diğeri yedek olarak soğutucuda tutulmalıdır. Burada gereksinim duyulan 

süt miktarı yüksek olduğundan rekonstitüye süt yerine sterilize inek sütü tercih edilmektedir. 

İnkübasyon sıcaklığına soğutulan sterilize süte bir gün önce hazırlanmış ana kültürden aseptik 

koşullarda % 2-5 oranında ilave edilir ve karıştırılır. İnkübasyon sonrasında soğukta (+4°C) depolanır. 

3. İşletme Kültürü (Bulk Kültür)  

Hazırlanan ara kültür de yeterli aktivasyona sahip değildir. Bu yüzden tekrar işletme kültürü olarak 

çoğaltılmalıdır. Hazırlanacak işletme kültürü miktarı bir gün sonra yoğurda işlenecek süt miktarına göre 



belirlenir. Burada da kullanılan süt miktarı fazla olduğundan sterilize inek sütü tercih edilmektedir. Bir 

gün önce hazırlanan ara kültürden % 2-5 oranında ilave edilir ve karıştırılır. İnkübasyon sonrasında 

soğukta (+4°C) depolanır. 

 

 

 Yoğurda işlenecek süte, starter kültür ilave edilmesine inokülasyon, katılan starter kültür miktarına ise 

inokulum miktarı denilmektedir. Isıl işleme tabi tutulmuş yoğurt sütü inkübasyon sıcaklığına 

soğutulduktan sonra starter kültürlerin ilavesi değişik yöntemlerle yapılmaktadır. Ancak öncelikle 

katılacak kültür miktarının hesaplanması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli 

nokta, kültürün yoğurt sütünün her tarafında homojen dağılımının sağlanmasıdır. Bunun için de etkili 

bir karıştırma işlemi yapılmalıdır.  

Süte Katılacak Kültür Miktarının Hesaplanması; Yoğurt üretiminde kullanılacak inokulum miktarı % 2-3 

arasındadır. İlave edilecek kültür miktarı, kullanılan kültürün çeşidine ve yoğurda işlenecek süt 

miktarına göre belirlenmektedir. Örneğin, DVS kültür kullanılacaksa ambalaj materyalinin üzerindeki 

bilgiler doğrultusunda bir hesaplama yapılır ve aşağıdaki yöntemlerden birisi kullanılarak inokülasyon 

gerçekleştirilir. Ancak işletme kültürü hazırlanarak inokülasyon gerçekleştirilecekse süt miktarına göre 

bir gün öncesinden hazırlanacak kültür miktarı belirlenir.  

Örneğin; günde 20 ton yoğurt üreten bir işletme, yoğurt sütüne % 2 oranında kültür katıyorsa her gün 

400 litre kültüre ihtiyaç duymaktadır.  

20 ton = 20000 litre  

100 litre süte 2 litre kültür ilave edilirse  

20000 litre süte ;( 20000x2)/100  = 400 litre kültür 

Pastörize edilen sütün, yoğurt oluşumunu sağlayacak mikroorganizmaların faaliyet gösterdikleri 

sıcaklığa soğutulması gerekmektedir. Bu amaçla sütün 43-45 °C ye kadar soğutulması sağlanmalıdır. 

Kültür ilavesinde: 

 Mayalanma derecesi olan 43-45 °C’ye soğutulmuş süte % 1-3 oranında kültür (maya) katılarak iyice 

karıştırılır.  



 Mayada yoğurt bakterilerinin (Streptecoccus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus) oranları % 

50/50 veya 55/45 oranlarında olmalıdır.  

Eğer mayadaki yoğurt bakterilerinin oranı dengesizse istenilen kalitede bir yoğurt elde etmek mümkün 

olmamaktadır. 
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