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ÖZET 

Deney tasarımı en genel anlamda, deney sonucunu etkileyen faktörleri ya da parametrelerin hangi 

etmenlerden oluştuğunun öncelikle belirlenmesi ve bu faktörlerin alabileceği olası değerler 

çerçevesinde o deneye ilişkin akışın yani gerçekleştirilme sürecinin kurgulanmasıdır. İstatistiksel 

olarak deney sonuçlarının değerlendirilmesi sırasında iki faktörün karşılaştırılmasında en temel 

yaklaşım ortalamaların karşılaştırılmasını içerir. İkiden fazla farklı yöntemin karşılaştırılmasında ise 

sapmaların karşılaştırılması yani varyans analizi kullanılır. Ancak çok sayıda etmen ve bu etmenlerin 

birbirleriyle etkileşimleri söz konusuysa bu tür deneyler önceden tasarlanmalıdır ve bunun için farklı 

deney tasarım yöntemleri geliştirilmiştir. Bu çerçevede yapılan tarama tasarımları deneysel 

çalışmalarda sonucu etkileyen önemli faktörleri belirlerken, optimizasyonla da bu faktörlerin en iyi 

değerleri saptanır. Sunulan çalışmanın amacı da, mantara bağlı süt pıhtılaşma aktivitesi üzerine 

fermantasyon koşullarını Mucor miehei için kesikli üretim koşularının verilerini kullanarak 

araştırmaktır. Deneysel sonuçların modellenmesi, Design-Expert yazılımını kullanarak Box-Wilson 

central kompozit deneysel tasarımı ile incelenmiştir. Çalışmada, üretim faktörleri; yani sentetik besi 

ortamının başlangıçtaki D-glikoz ve amonyak konsantrasyonları, pH, sıcaklık, çalkalama hızı ve 

aşılanma oranı, maksimum süt pıhtılaşma aktivitesi olan MMCA'yi hesaplamak için ikinci dereceden 

bir polinom modeli göz önüne alınmıştır. 
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ABSTRACT 

The most general sense, the experimental design is to fictionalise the process to be performed by 

primarily to determine which of the factors or parameters to affect the outcome of the experiment and 

within the framework of possible values for these factors of the process. For statistical comparison of 

the two factors, the most basic approach to the evaluation of the test results is to compare the averages. 

Comparison of deviations in another words analysis of variance is used for comparison of the results 

of different methods more than two. If in the case of a large number of factors and interactions 

between these factors, it needs firstly to design these experiments and some different experimental 

design methods have been developed. For that reason the importance and necessity of the design of the 

experiment is to be understood primarily. As scanning design methods points important factors 

influencing the outcome of the system the best values of these factors are determined through 

optimization thus time and resources are saved. The aim of the study presented is to investigate the 

effects of fermentation conditions on fungal milk clotting activity using data of batch runs for Mucor 

miehei. The modelling of experimental results was studied for two cases, where a central composite 

experimental design of Box-Wilson was used by using the software Design-Expert. In research, D-

glucose and ammonia concentrations of initial medium, pH, temperature, shaking rate and inoculum 

ratio were taken into account in a second-order polynomial model to estimate the maximum milk 

clotting activity, MMCA. 
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1. GİRİŞ 

 

Deney bir sistem veya sürecin girdilerinde 

değişiklik yapılarak çıktıların gözlendiği ve 

analiz edildiği bir test yoludur. Deneysel 

çalışmalarda dikkat edilmesi gereken nokta 

çalışmaların planlanarak yapılmasıdır. Yapılan 

plan ile kaynak, zaman ve maliyetten tasarruf 

edilir, böylece daha verimli bir çalışma 

yapılmış olacaktır (1,2). Yapılan deneylerin 

sonuçlarını değerlendirmede istatistiksel 

yöntemler kullanılmaktadır. Değerlendirme 

yöntemi parametrelerin birbiriyle 

karşılaştırılması olup iki faktörü birbiriyle 

kıyaslamada en temel yol ortalamaların 

karşılaştırılmasına esasına dayanmaktadır. 

İkiden fazla farklı yöntemin kıyaslamasında ise 

varyans analizi kullanılmaktadır. Her bir 

parametrenin deney üzerindeki etkisini 

araştırmak için diğer bütün parametreler sabit 

tutularak her seferinde bir parametre denenir. 

Bu yöntemle sistemin parametrelerin arasında 

o anda değişen parametrelerin sisteme etkisinin 

araştırılması yapılır. Ancak faktör sayısının 

artmasıyla ve bu faktörlerin birbiriyle 

etkileşimlerinin de incelenmesi söz konusu 

olduğunda bu tür deneyler önceden 

tasarlanmalıdır ve bunun için farklı deney 

tasarım yöntemleri geliştirilmiştir. Deneysel 

tasarım deneyin çıktılarını etkileyen 

parametrelerin belirlenerek kontrol edilebilen 

parametrelerin deney sonucunu nasıl 

etkilediğinin bulunması ve kontrol edilemeyen 

faktörlerin etkilerinin en aza indirgenmesidir. 

Yapılacak modelleme çalışmaları deney 

sonuçlarının yanında hesaplama yoluyla 

sonuçların tahmini yapılır (3,4). Deney 

tasarımı ise işlem o deney sonuçlarını etkileyen 

faktörlerin deney gerçekleştirilmeden önce 

hangi değerleri alacağının, bu faktörlerin 

birbiriyle olan etkileşimlerinin de göz önüne 

alınarak deneyin nasıl gerçekleştirileceğinin 

kurgulanarak belirlenmesi esasına dayanır. 

Yani aynı deney için farklı tasarımların 

oluşturulabilmesi mümkün olmaktadır. Deneyi 

etkileyen faktörlerin tek başına ya da diğer 

faktörlerin birbirleriyle etkileşmesine 

dayanarak yapılan tasarımın ölçülen sonuçlar 

üzerindeki değişimlerini gösteren matematiksel 

fonksiyon tasarımın bir modelidir ve bu 

fonksiyona cevap yüzey fonksiyonu adı verilir. 

Tasarımın simülasyon eğrileri modele ait 

grafiklerin çizimiyle elde edilmektedir ve 

modelin çözümlenmesi ile optimum değerler 

yani deney parametreleri için en iyi değerler 

bulunmuş olur. Her tasarım belirli kurallar ile 

kurgulandırılmış olup faktörlerinin ölçüm 

düzeyleri arttıkça deney sayısı arttırılarak daha 

ayrıntılı tasarımlar gerçekleştirilebilmektedir. 

Deney tasarımının öneminin anlaşılması için 

onun unsurları olan tarama, optimizasyon, 

zaman tasarrufu ve modelleme açıklanmalıdır 

(3,4); Tarama (Screening): Bu tasarımlar 

deneysel çalışmalarda sonucu etkileyen önemli 

faktörleri belirlemek için kullanılır. Bir 

kimyasal reaksiyonun verimini etkileyen 

faktörler, kullanılan reaktif konsantrasyonu, 

katalizör konsantrasyonu, sıcaklık, pH, 

reaksiyon süresi, karıştırma hızı, vb. on faktör 

etkilediği dikkate alındığında bu faktörlerden 

hangileri önemlidir, hangileri elimine edilebilir 

ve hangileri ayrıntılı incelenmelidir? Bu 

soruların cevapları “faktöriyel” ve “Plackett-

Burman” tasarımları ile verilebilir. 

Optimizasyon: Tarama tasarımları ile bulunan 

önemli faktörlerin optimum değerleri optimize 

edilerek reaksiyonun verimi ve kromatografik 

ayırma iyileştirilebilir. En yaygın kullanılan 

optimizasyon yöntemleri “simplex 

optimizasyonu” ve “merkezi kompozit 

tasarımı” dır.  

Zaman tasarrufu: Deneysel çalışmalarda 

faktörlerin etkisi klasik yöntemle bir faktörün 

değerini değiştirme diğerlerini ise sabit tutma 

yöntemi ile de belirlenebilir. Ancak çok sayıda 

faktör incelendiğinde bu yöntem zaman alıcı 

ve maliyetli olmaktadır. 

Modelleme: Tarama tasarımı ve optimizasyon 

sonucu her bir faktörün etkisi matematiksel 

modelle ifade edilebilir. Böylece deneysel 

olarak bulunan sonucun yanında hesapla 

tahmini sonuç da bulunmuş olur. Beklenen 

sonucun deneysel olarak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilemediği kontrol edilir. 

Tarama tasarımları; tam faktöriyel, fraksiyonel 

faktöriyel tasarım ve plackett-burman tasarımı 

veya taguchi tasarımı olarak 

sınıflandırılmaktadır. Tam Faktöriyel Tasarım 

sonuç üzerine etki eden faktörlerin hangileri ve 

ne kadar etkili olduğunu anlamada kullanılan 

iki seviyeli bir tarama tasarımıdır. Örneğin, bir 

kimyasal reaksiyon pH ve sıcaklığa bağlı 

olarak değişiyorsa, iki seviyeli iki faktörlü bir 

deney tasarlanabilir. Deney sayısı 2
k
 formülü 

ile hesaplanır. Burada 2, seviye sayısı (-1 ve +1 

olarak kodlanır), k ise faktör sayısıdır (burada 

iki faktör var). Faktöriyel tasarımda, 2 faktör 

için deney sayısı 4 (2
2
), 3 faktör için deney 
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sayısı 8’dir (2
3
). Tam faktöriyel tasarım tablosu 

hazırlamak için, her bir faktör için yüksek ve 

düşük seviyeler belirlenir. Örneğin sıcaklık 

30ºC ve 60ºC, pH 4 ve 6 için yüksek (+1) ve 

düşük (-1) seviyelere göre tasarım tablosu 

oluşturulur (Çizelge 1). 

 

Çizelge.1 İki seviyeli ve iki faktörlü tam 

faktöriyel tasarım için faktör etkileşimleri 

 

Deney x0 x1 x2 x1x2 Y(R) 

1 +1 -1 -1 +1 Y1 

2 +1 +1 -1 -1 Y2 

3 +1 -1 +1 -1 Y3 

4 +1 +1 +1 +1 Y4 

 

Bu faktörler ve etkileşimleri bunların sonuç 

üzerindeki değişimlerini gösteren cevap yüzey 

fonksiyonunda tasarım sonucunu oluşturan ve 

iki faktörün birbiriyle olan ilişkisini doğrusal 

olarak içeren model aşağıda verilmiştir. 

Parabolik etkilerin incelenebilmesi için seviye 

sayısı ikiden fazla olmadır ve modele 

faktörlerin karesel ifadelerinin de ekleneceği 

unutulmamalıdır. 
 

𝑦 = 𝑏0𝑥0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏12𝑥1𝑥2 (1) 

 

Bu modeldeki katsayıların hesaplanması 

verilen yüzeyi ifade eden bu denklemin 

gerçek deney sonuçlarının oluşturduğu 

yüzeye yaklaştırılması bir optimizasyon 

işlemi olup en küçük kareler metodu ile iki 

yüzey arasındaki farkın en aza 

indirgenmesine dayanır. Yani buradaki 

minimize edilecek optimizasyon 

fonksiyonu  
 

𝐽 = √∑ (𝑦𝑖−ℎ𝑒𝑠𝑎𝑝 − 𝑦𝑖−ö𝑙çü𝑙)
2𝑛

𝑖=1 → 𝑚𝑖𝑛 (2) 

 

şeklinde olup, katsayıların kısmi türevleri 

alınıp (fonksiyona ilişkin o noktadaki eğimler) 

sıfıra eşitlenir. Bu katsayıları içeren modele 

ilişkin olarak çizilen grafikler faktörlerin ikili 

etkileşimlerini göstermektedir. Bu modelin 

deneysel değerlere uyumu ise tasarımın ve 

modelin istatistiksel analiz sonuçlarıyla 

irdelenir. 

Sunulan çalışmanın amacı da, mantara bağlı 

süt pıhtılaşma aktivitesi üzerine fermantasyon 

koşullarını Mucor miehei için kesikli üretim 

koşuların verilerini kullanarak araştırmaktır 

(5). Mantar pıhtılaşma enzimleri veya hücre 

dışı proteazlar, Aspergillus, Mucor pusillus var 

Lindt, Endothia parasitica, Rhizomucor miehei, 

Mucor miehei ve Fusarium moniliforme gibi 

çeşitli fungal türlerden elde edilir. Bu kültürler 

arasında, Mucor miehei, süt pıhtılaştırıcı enzim 

olarak en çok araştırılan mantar 

kaynaklarından biridir. Endüstride süt 

pıhtılaştırma aktivitesinin proteolitik etkinliğe 

oranı, kazein içerisindeki bazı peptid bağlarına 

özgünlüğü, iyi peynir kalitesi ve verim oranı 

nedeniyle süt koagüle enzim üretimi de 

endüstri tarafından tercih edilmektedir. Birçok 

deneysel faktör, M. miehei'nin büyümesini ve 

dolayısıyla süt pıhtılaştırma enzimini 

etkileyebilir. Çeşitli büyüme ortamı bileşenleri 

ve kültür koşullarının etkinlik üzerindeki 

etkisi, literatürdeki farklı çalışmalarda 

değerlendirilmiştir. Bir çalışmada ortamın iki 

ana bileşenin ve fermantasyon koşullarının 

etkisi deneysel olarak M. Miehei’ kesikli 

üretim çalışması ile araştırılmıştır. M. 

miehei'nin süt pıhtılaştırıcı enziminin kararlı 

durum sentezi, orta pH, D-glikoz 

konsantrasyonu ve karıştırma ve seyreltme 

oranları gibi çeşitli proses parametreleri için 

sürekli olarak beslenen bir fermantasyon 

cihazında kademeli bir taş prosedürü ile 

incelenmiştir. Bu teknikte, araştırılan 

parametrenin değeri önceden belirlenmiş 

aralıkta değiştirilirken diğer parametreler 

optimum değerlerinde sabit tutulmuştur. Ancak 

deney faktörlerinin eşanlı değiştirildiği 

deneysel tasarım modelleri optimizasyon için 

için çok daha iyi bir sistematik yaklaşımdır. 

Bir diğer çalışmada beş deneysel faktörün 

merkezi kompozit tasarımı ile, sitronalelin 

sitronelole biyolojik olarak dönüştürülmesinin 

deneysel koşullarının optimizasyonunu 

araştırılmıştır. Biyolojik süreçlerde merkezi bir 

kompozit tasarımın uygulanmasının başarıyla 

uygulanabileceği gösterildi; Cevap yüzey 

fonksiyonu olarak önerilen ikinci dereceden 

polinom modeli, biyolojik dönüşüm sürecini 

etkilediğine inanılan beş seçilmiş faktörün 

model katsayılarını tahmin etmek için çoklu 

doğrusal regresyon ile aydınlatılmıştır. Yine 

benzer çalışmalar deneysel tasarım metodları 

kullanılarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalışmada deneysel sonuçların modellenmesi, 

Design-Expert yazılımını kullanılarak Box-

Wilson central kompozit deneysel tasarımı ile 

incelenmiştir (6).  
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2. YÖNTEM 

 

Bu çalışma üç aşamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Bunlar sırasıyla başlangıç 

kültürleme faktörleri olarak seçilen D-glikoz 

ve amonyak konsantrasyonları, pH, sıcaklık, 

çalkalama hızı ve aşılanma oranlarına ilişkin 

deneysel çalışma aralıklarının merkezi 

kompozit tasarım prosedürü ile belirlenmesi, 

kültürleme çalışmalarının merkezi kompozit 

tasarım prosedürü ile belirlenen aralıklarda 

deneysel olarak gerçekleştirilmesi ve 

maksimum süt pıhtılaşma aktivitesi olan 

MMCA'yi hesaplamak için ikinci dereceden 

bir polinom modeli göz önüne alınarak cevap 

yüzey fonksiyonun oluşturulması ve 

çözümlenmesidir. 

 

2.1. Kültürleme Koşulları 

 

Çalışmada daha önce tamamlanan bir 

araştırmanın sonuçları alınmış olup, Mucor 

miehei ATCC 3420 suşu kullanılmıştır. Stok 

kültürleri 37°C'de patates-dekstroz-agar 

stantda (39 g agar/dm
3
 damıtılmış su) 

çoğaltılmış ve daha sonra 4°C'de saklanmıştır. 

İnokulum, 72 saatlik stant yüzeyini 5 cm
3
 steril 

damıtılmış su ile hazırladıktan sonra spor 

süspansiyonu (yaklaşık 8x10
6
 sporlar.cm

-3
) 

erlenmeyer şişeleri içindeki sentetik büyüme 

ortamına aseptik olarak aktarılmıştır. 

Kullanılan sentetik büyüme ortamının bileşimi 

önceki bir çalışmadan alınmıştır. D-glikoz ve 

amonyak konsantrasyonları, başlangıçtaki 

karbon ve azot kaynak seviyelerinin etkilerini 

araştırmak için, ortam kompozisyonunda 

değiştirilmiştir. Fermantasyon ortamı, 

aşılamadan önce 121°C'de 15 dakika ısı 

sterilize edilmiştir. İlk orta pH, orijinal orta pH 

olan pH 6.8 haricinde, sterilizasyondan önce 

konsantre NaOH veya HC1 çözeltileri ile 

ayarlanmıştır. Besi ortamı derişimleri 

ayarlanarakaşılama öncesi sterilize edilmiştir. 

Tüm kimyasallar reaktif sınıfında 

kullanılmıştır. Kültürleme koşulları D-glikoz 

(SG0) ve amonyak (SN0) konsantrasyonları, 

pH, sıcaklık (Temp), çalkalama hızı (Vibrat) 

ve aşılanma oranı (Inocul) olup Çizelge 2’de 

bu koşullarının merkezi kompozit tasarımda 

kullanılan çalışma seviyeleri gösterilmiştir. 6 

faktör için merkezi kompozit tasarım 

tekrarlarıyla birlikte 86 deneyden 

oluşmaktadır. 

 

2.2. Deneysel Çalışma 

 

Bu kısımda denemelerde kullanılan analiz 

yöntemleri, deney seti ve deney tasarımı 

üzerinde durulmuştur (7). 

Çizelge.2 Kültürleme koşullarının merkezi 

kompozit tasarımda çalışma seviyeleri 

 

 Seviyeler 

Factorler -1,56 -1 
0 

1 1,56 

SG0 (g/L) 5 15,36 22,5 29,6 40 

SN0 (g/L) 0,3 1,25 1,9 2,55 3,5 

pH (First) 4 5,2 6 6,8 8 

Temp (C) 20 27,4 32,5 37,6 45 

Vibrat (1/min) 60 
81 

95 109 130 

Inocul (v/v %) 1 5,2 8 10,8 15 

 

2.2.1. Analiz Yöntemleri 

Sütle pıhtılaşma aktivitesi tayini işleminde, 

Pınar® yağsız süt tozu (%10 w/w) ile 0.05 

mol.dm
-3

 CaCl2 arasında bir süt substratı 

hazırlanmış olup 1 cm
3
 fermentasyon çorbası 

ile 10 cm
3
 süt alt tabakası, önce 35°C'de ayrı 

ayrı 5 dakika kuluçkalandırılmıştır ve daha 

sonra bir test tüpünde 35°C'de birlikte 

karıştırılmıştır. Son nokta, tüpün duvarında 

oluşan ince bir filmde peynir pıhtılarının 

görülmesi ile belirgindir. Süt-pıhtılaşma 

aktivitesinin (MCA) bir uluslararası birimi 

(IU), 35°C'de bir dakika sonra 1 cm
3
 substratı 

pıhtılaştıran enzim miktarı olarak tanımlanmış 

olup mikroorganizma içermeyen fermantasyon 

ortamının D-glukoz konsantrasyonu, Model 27 

bir YSI Glükoz Analizörü ile belirlenmiştir ve 

amonyağın nicel analizi Nesler reaktifi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Crison 

micropH 2002 ve Gallencamp modül 

fermentörden DO metre ile de belirli 

aralıklarda alınan örnekler için sırasıyla ortam 

pH’ı ve çözünmüş oksijen konsantrasyonunun 

analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

2.2.2. Deney Seti 

Tüm deneyler, her biri 75 cm
3
 sentetik ortam 

ihtiva eden, pamukla tıkanmış 250 cm
3
'lük 

Erlenmeyer şişeleri içinde iki kez 

tekrarlamıştır. Şişeler, sıcaklık kontrollü 

Gallencamp Model 5800 su banyosunda uzun 

süre karıştırılmış olup analizler her şişeden 

aseptik koşullar altında periyodik olarak alınan 

2 cm
3
 lük sıvı numunelere uygulanmıştır. 

Fermantasyonu başlatmak için şişeler M. 

miehei'nin 5 cm
3
 steril sulu spor süspansiyonu 

(yaklaşık 8x106 sporlar.cm
-3

 konsantrasyonda)  
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Çizelge.3 Ölçülen deneysel verilerin ve tasarım modelinin programa tanıtılması 
 

DESIGN INPUT to the PROGRAM 

 

Response Surface – Centrale Composite Design 

 Numetric Factors 6 
 

   

 Categoric Factors 0 
 

   

 Name Units 
-1 Level 

+1 Level −alpha +alpha 

A SGO g/L -1 1 -1.56508 1.565085 

B SNO g/L -1 1 -1.56508 1.565085 

C pH first -1 1 -1.56508 1.565085 

D T C -1 1 -1.56508 1.565085 

E n vib/min -1 1 -1.56508 1.565085 

F Inocul v/v % -1 1 -1.56508 1.565085 

 

Step 1: Type: Full, Blocks:1, Not center points:76, Center pointys:10, 86 Runs 

Step 2: Response:1 

 Responses  1 

 Name Units 

 SPA max t IU/minut 

 

Step 3: Design Data (Design Actual) 

 

Std Run Block 

Factor 1 

A:SGO 

g/L 

Factor 2 

B:SNO 

g/L 

Factor 3 

C:pH 

first 

Factor 4 

D:T 

C 

Factor 5 

E:n 

vib/min 

Factor 6 

F:Inocul 

v/v % 

Response 1 

SPA max t 

IU/min 

 1 71 Block 1 1 1 1 1 1 1 1.33 

 2 61 Block 1 1 1 1 1 1 -1 1 

 3 50 Block 1 1 1 1 1 1 1 0.242 

 4 12 Block 1 1 1 1 1 1 -1 0.348 

 5 59 Block 1 -1 1 -1 1 1 1 0.357 

 6 52 Block 1 -1 1 -1 1 1 -1 0.294 

 7 67 Block 1 -1 1 -1 1 1 1 0.42 

 8 62 Block 1 -1 1 -1 1 1 -1 0.5 

 9 19 Block 1 1 -1 1 1 1 1 2.2 

 10 45 Block 1 1 -1 1 1 1 -1 1 

 11 54 Block 1 1 -1 1 1 1 1 0.741 

 12 80 Block 1 1 -1 1 1 1 -1 0.714 

 13 60 Block 1 -1 -1 -1 1 1 1 1.1 

 14 18 Block 1 -1 -1 -1 1 1 -1 2 

 15 43 Block 1 -1 -1 -1 1 1 1 0.91 

 16 21 Block 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

 17 76 Block 1 1 1 1 -1 1 1 0.33 

 18 57 Block 1 1 1 1 -1 1 -1 0 

 19 53 Block 1 1 -1 1 -1 1 1 0.023 

 20 70 Block 1 1 -1 1 -1 1 -1 0.029 

 21 17 Block 1 -1 1 1 -1 1 1 0.001 

 22 9 Block 1 -1 1 1 -1 1 -1 0.001 

 23 77 Block 1 -1 -1 1 -1 1 1 0.001 

 24 37 Block 1 -1 -1 1 -1 1 -1 0.001 
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 25 44 Block 1 1 1 -1 -1 1 1 0.005 

 26 6 Block 1 1 1 -1 -1 1 -1 0.0077 

 27 28 Block 1 1 -1 -1 -1 1 1 0.001 

 28 83 Block 1 1 -1 -1 -1 1 -1 0.001 

 29 48 Block 1 -1 1 -1 -1 1 1 0.0167 

 30 65 Block 1 -1 1 -1 -1 1 -1 0.005 

 31 33 Block 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0.008 

 32 2 Block 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 0.027 

 33 20 Block 1 1 1 1 1 -1 1 0.25 

 34 46 Block 1 1 1 1 1 -1 -1 2.5 

 35 23 Block 1 1 -1 1 1 -1 1 0.25 

 36 51 Block 1 1 -1 1 1 -1 -1 5.71 

 37 68 Block 1 -1 1 1 1 -1 1 0.714 

 38 49 Block 1 -1 1 1 1 -1 -1 1.25 

 39 75 Block 1 -1 -1 1 1 -1 1 0.3 

 40 24 Block 1 -1 -1 1 1 -1 -1 0.66 

 41 58 Block 1 1 1 -1 1 -1 1 0.2 

 42 8 Block 1 1 1 -1 1 -1 -1 0.286 

 43 81 Block 1 1 -1 -1 1 -1 1 0.4 

 44 27 Block 1 1 -1 -1 1 -1 -1 0.25 

 45 38 Block 1 -1 1 -1 1 -1 1 0.095 

 46 69 Block 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0.095 

 47 73 Block 1 -1 -1 -1 1 -1 1 0.118 

 48 10 Block 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 0.67 

 49 55 Block 1 1 1 1 -1 -1 1 0 

 50 5 Block 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 

 51 7 Block 1 1 -1 1 -1 -1 1 0 

 52 66 Block 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0 

 53 32 Block 1 -1 1 1 -1 -1 1 0 

 54 39 Block 1 -1 1 1 -1 -1 -1 0 

 55 41 Block 1 -1 -1 1 -1 -1 1 0 

 56 15 Block 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 0 

 57 85 Block 1 1 1 -1 -1 -1 1 0 

 58 11 Block 1 1 1 -1 -1 -1 -1 0 

 59 25 Block 1 1 -1 -1 -1 -1 1 0 

 60 31 Block 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

 61 79 Block 1 -1 1 -1 -1 -1 1 0 

 62 47 Block 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 

 63 13 Block 1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 

 64 14 Block 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

 65 29 Block 1 1.56 0 0 0 0 0 0.25 

 66 63 Block 1 -1.56 0 0 0 0 0 0.67 

 67 56 Block 1 0 1.56 0 0 0 0 0.167 

 68 16 Block 1 0 -1.56 0 0 0 0 0.143 

 69 84 Block 1 0 0 0 0 0 1.56 0.182 

 70 36 Block 1 0 0 0 0 0 -1.56 0.333 
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 71 42 Block 1 0 0 0 0 0 0 0.222 

 72 26 Block 1 0 0 0 0 1.56 0 0 

 73 3 Block 1 0 0 0 1.56 0 0 0.59 

 74 1 Block 1 0 0 0 -1.56 0 0 0 

 75 34 Block 1 0 0 0 0 -1.56 0 0 

 76 74 Block 1 0 0 1.56 0 0 0 0.014 

 77 30 Block 1 0 0 -1.56 0 0 0 0.023 

 78 86 Block 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

 79 40 Block 1 1 -1 0 1 -1 -1 0.333 

 80 72 Block 1 1 -1 -1 1 -1 -1 0.167 

 81 35 Block 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

 82 64 Block 1 0 -1 1 1 -1 -1 0.952 

 83 82 Block 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

 84 78 Block 1 1 -1 1 1 -1 -1 0.5 

 85 4 Block 1 1 0 1 1 -1 -1 0.833 

 86 22 Block 1 1 1 1 1 -1 -1 0.833 

 

 

ile inoküle edilmiştir. Altı ana fermentasyon 

değişkeninin çalışma aralıkları Çizelge 2’de 

verilmiş olup tasarlanan deney koşulları 

Çizelge 3’de deney sonuçları ile birlikte 

sunulmuştur. 

 

2.2.3. İstatistiksel Değerlendirme 

İstatistiksel değerlendirme iki aşamalı olup 

bunlardan ilki seçilen tasarım modelinin ve 

deneysel ölçüm değerlerinin (input) programa 

tanıtılması ve ikincisi de program çıktılarının 

sağlanmasıdır (output). Tasarım parametreleri 

olarak seçilen başlangıç kültürleme faktörleri 

D-glikoz ve amonyak konsantrasyonları, pH, 

sıcaklık, çalkalama hızı ve aşılanma oranlarına 

ilişkin deneysel çalışma aralıklarının merkezi 

kompozit tasarım prosedürü ile belirlenmiş 

olup kültürleme çalışmalarının merkezi 

kompozit tasarım prosedürü ile belirlenen 

aralıklarda deneysel olarak gerçekleştirilmesi 

ve maksimum süt pıhtılaşma aktivitesi olan 

MMCA'yi hesaplamak için ikinci dereceden 

bir polinom modeli aşağıdaki gibi tanımlanmış 

ve cevap yüzey fonksiyonun oluşturulmuştur. 

 

𝑦 = 𝑏0𝑥0 + ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑖 + ∑ <𝑖 ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗 +𝑗𝑖

∑ 𝑏𝑖𝑖𝑥𝑖
2 + 𝑒                                                       (𝟑) 

 

Tüm çalışma aralıkları ve bu aralıklarda 

deneylerde ölçülen aktiviteler reaksiyon cevabı 

olarak deney tasarımında değerlendirilmek 

üzere bir Design-Expert işlem dosyasına 

yerleştirilmiştir. Tüm bu değerler Çizelge 3’de 

ve Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.1 İki seviyeli ve iki faktörlü tam 

faktöriyel tasarım için faktör etkileşimlerini 

içeren cevap yüzey fonksiyonunun programa 

tanıtılması 
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3. SONUÇLAR 

 

Merkezi kompozit tasarım modeli ile 

geçekleştirilen istatistiksel değerlendirme 

sonuçları (Çizelge 4) ve çizilen bazı cevap 

yüzey fonksiyonlarının grafikleri (Şekil.2) 

aşağıda sırasıyla verilmiştir 

 

 

 

 

Çizelge.4 Cevap yüzey fonksiyonu için programdan seçilmiş istatistiksel değerlendirme sonuçları 

 

Std. Dev. 0.703011 
 

R-Squared 0.431343 
  

Mean 0.4369 

 

Adj R-Squared 0.166624 

  
C.V. % 160.909 

 

Pred R-Squared 0.141706 

  
PRESS 43.26517 

 

Adeq Precision 4.398336 

  
 Final Equation in Terms of Actual Factors: 

  

 
SPA max t = 

    
 0.070006      

 

-0.00268  * SG0 

    

 

-0.07419  * SN0 

    

 

0.13533  * pH 

    

 

0.333111  * T 

    

 
0.051959  * n 

    

 
-0.06537  * Inocul 

    

 

-0.00052  * SG0 * SN0 

   

 

0.084802  * SG0 * pH 

   

 

-0.00315  * SG0 * T 

    

 

-0.06726  * SG0 * n 

    

 
0.013507  * SG0 * Inocul 

   

 

0.029117  * SN0 * pH 

   

 

-0.08902  * SN0 * T 

    

 

-0.07267  * SN0 * n 

    

 

0.015059  * SN0 * Inocul 

   

 

0.13601  * pH * T 

    

 
-0.06841  * pH * n 

    

 
-0.04497  * pH * Inocul 

   

 

0.041617  * T * n 

    

 

-0.07647  * T * Inocul 

   

 

0.090348  * n * Inocul 

   

 

0.154217  * SG0^2 

    

 
0.052289  * SN0^2 

    

 

0.0112  * pH^2 

    

 

0.070449  * T^2 

    

 

-0.05077  * n^2 

    

 

0.055039  * Inocul^2 

   

       

       
 The Diagnostics Case Statistics Report has been moved to the Diagnostics Node. 
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(c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2 Cevap yüzey fonksiyon grafikleri (a, b, 

c, d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2 Cevap yüzey fonksiyon grafikleri (e, f, 

g, h) 
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(ı) 
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(j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(k) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2 Cevap yüzey fonksiyon grafikleri (ı, i, 

j, k) 

 

 

 

 

 

 

 

(l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(n) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(o) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil.2 Cevap yüzey fonksiyon grafikleri (l, m, 

n, o) 
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Çizilen cevap yüzey fonksiyonlarının 

katsayıları birbiriyle ilişkilendirildiğinde bu 

faktörlerin cevap yüzeyi olan pıhtılaşma 

üzerinde etkileri Çizelge 5’den de görüleceği 

gibi daha anlaşılır olmaktadır.  

 

Çizelge.5 Çalışma faktörlerinin cevap yüzeyi 

üzerindeki etkileri 

 

SPA  

max t = 

Üzerindeki 

Azalan/Artan Etki 

0,070006 + 
Referans 

SGO 

0,333111  * T + Artan 124,29515 

0,154217  * SG0^2 + Artan 57,543657 

0,13601  * pH * T + Artan 50,75 

0,13533  * pH + Artan 50,496269 

0,090348  * n * Inocul + Artan 33,71194 

0,084802  * SG0 * pH + Artan 31,642537 

0,070449  * T^2 + Artan 26,28694 

0,055039  * Inocul^2 + Artan 20,53694 

0,052289  * SN0^2 + Artan 19,510821 

0,051959  * n + Artan 19,387687 

0,041617  * T * n + Artan 15,528731 

0,029117  * SN0 * pH + Artan 10,864552 

0,015059  * SN0 * Inocul + Artan 5,6190299 

0,013507  * SG0 * Inocul + Artan 5,0399254 

0,0112  * pH^2 + Artan 4,1791045 

-0,00268  * SG0 + Azalan 1 

-0,00052  * SG0 * SN0 + Azalan -0,19403 

-0,00315  * SG0 * T + Azalan -1,175373 

-0,04497  * pH * Inocul + Azalan -16,77985 

-0,05077  * n^2 + Azalan -18,94403 

-0,06537  * Inocul + Azalan -24,39179 

-0,06726  * SG0 * n + Azalan -25,09701 

-0,06841  * pH * n + Azalan -25,52612 

-0,07267  * SN0 * n + Azalan -27,11567 

-0,07419  * SN0 + Azalan -27,68284 

-0,07647  * T * Inoc + Azalan -28,53358 

-0,08902  * SN0 * T + Azalan -33,21642 

 

Çizelge 5’den de anlaşılacağı gibi sıcaklık, 

SGO
2
, pH, pH*T ve inoculum etkileri cevap 

yüzeyinin optimizasyonunda en yüksek etkiye 

sahipken bu etki pH*n, SNO*n, SNO, 

T*Inocculum ve SNO*T etkileri en alt 

düzeydedir. 
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