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I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 

 

Mekanik Olarak Ayrılmış (MAE) Broiler Etlerinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal 

Niteliklerinin Belirlenmesi (Determination of Some Microbiological and Chemical Quality of 

Mechanically Deboned Broiler Meats) 

 

ÖZET 

Mekanik Olarak Ayrılmış Broiler Etlerinin Bazı Mikrobiyolojik ve Kimyasal 

Niteliklerinin Belirlenmesi 

 

Bu proje, mekanik olarak ayrılmış broiler (MAE) piliç karkaslarının bazı mikrobiyolojik ve 

kimyasal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla materyal olarak 100 adet 

mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanılmıştır. 

 

Mekanik ayrılmış etlik piliç etlerinin kuru madde, rutubet, protein, yağ, kül ve pH ortalama 

değerleri sırasıyla % 36.10, % 63.89, % 14.04, % 20.18, % 1.09 ve 6.6 olarak saptanmıştır.  

 

Araştırmada, kalsiyum ve fosfor analizi,  İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometrisi 

(Inductively Coupled Plasma, ICP) ile yapılmış olup, ortalama kalsiyum değeri 674.01 mg/kg 

ve ortalama fosfor değeri 503.38 mg/kg olarak ölçülmüştür. 

 

Mikrobiyolojik analiz sonuçlarına göre ortalama değerler aerob mezofil genel canlı sayısı 

6.64 log.kob/g, Enterobacteriaceae 3.95 log.kob/g, mikrokok/stafilokok 5.12 log.kob/g, 

Pseudomonas spp. 4.24 log.kob/g, maya/küf 2.19 log.kob/g olarak saptanmıştır. Koliform 

grubu bakteriler ve E.coli analizleri Most Probable Number (MPN) tekniğine göre yapılmış 

olup, koliform bakterilerin sayısı <3 - 45 MPN/g arasında saptanırken,  E.coli 3< - 45 MPN/g 

arasında saptanmıştır.  

 

Araştırmada, koagulaz pozitif stafilokokların belirlenmesi için 395 şüpheli izolat elde 

edilmiştir. Bu izolatlardan 20’si (%5.06) koagulaz pozitif stafilokok olarak saptanmıştır. 

Koagulaz pozitif izolatlardan Microbact 12S Staphylococcal Identification System (Oxoid, 

MB1561) test kiti ile Staphylococcus aureus identifikasyonuna gidilmiştir. Toplam 20 

koagulaz pozitif  izolatın 7’si S.aureus olarak identifiye edilmiştir. İdentifiye edilen 
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S.aureus’sun entertoksin üretme yeteneğinin belirlenmesi içinde Ridascreen SET A,B,C,D,E  

testi kullanılmıştır. Test sonucunda, izolatların %42.85’i (3/7) enterotoksin A, % 28.57’si 

(2/7) enterotoksin D, % 14.28’i (1/7) enterotoksin A ve B ve % 14.28’i (1/7) enterotoksin A, 

B ve C’yi ürettiği saptanmıştır.    

 

Projede toplam 100 mekanik ayrılmış et örneğinin % 30 Salmonella spp. ile kontamine 

olduğu saptanmıştır.  

 

Sonuç olarak; mekanik olarak ayrılmış kanatlı etlerinin bazı mikrobiyolojik ve kimyasal 

özellikleri analiz bulguları ile ortaya konulmuştur. Bu veriler ışığında, mekanik olarak 

ayrılmış broiler etlerinin bazı kriterler yönünden Türk Gıda Kodeksi Mekanik Olarak 

Ayrılmış Kanatlı Eti Tebliğine (Tebliği no: 2007/34) uygun olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: mekanik olarak ayrılmış piliç eti (MABE), mikrobiyolojik kalite, 

kimyasal kalite, S.aureus, Salmonella spp.  

  

Determination of Some Microbiological and Chemical Quality of Mechanically Deboned 

Broiler Meats 

 

This project made for defining some microbiological and chemical properties of mechanically 

deboned  broiler meats. For this; a hundred broiler meat were used, as a material.  

 

Mean value of dry matter, humidity, protein, lipid, ash and pH of deboned chicken meats 

were; 36.10%, 63.89%, 14.04%, 20.18%, 1.09% and 6.6. 

 

At research, calcium and phosphorus analysis had made by Inductively Coupled Plasma, ICP 

and mean calcium  and phosphorus values were 674.01 mg/kg and 503.38 mg/kg. 

 

According to microbiological analysis results; mean aerob mesophile total viable count 6.64 

log.cfu/g, Enterobacteriaceae 3.95 log.cfu/g, micrococcus/staphylococcus 5.12 log.cfu/g, 

Pseudomonas spp. 4.24 log.cfu/g, yeast/mold 2.19 log.cfu/g. Analysis of coliform group 

bacteria and E.coli had made according to MPN techniques. Number of coliform bacteries 

were <3-45 MPN/g and E.coli were <3-45 MPN/g. 
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At research, for determining coagulase positive staphylococcus; 395 suspect isolates were 

achieved. 20 of these isolate; were identified as coagulase positive staphylococcus. By using 

Microbact 12S Staphylococcal Identification System test kit had made identification of S. 

aureus between coagulase positive isolate. Seven of total 20 coagulase positive isolates were 

defined as S. aureus. 

 

To determine enterotoxin production ability of S. aureus; Ridascreen SET  A, B, C, D, E test 

were used. Eventually; 42.85% (3/7) enterotoxin A, %28.57 (2/7) enterotoxin D, 14.28% (1/7) 

enterotoxin A ,B and 14.28% (1/7) enterotoxin A ,B and C were identified between isolates. 

 

At project, contamination of totally 100 mechanically deboned meat samples with 30% 

Salmonella spp.were identified. 

 

As a result, some microbiological and chemical properties of mechanically deboned broiler 

meats, put forward with analysis finding. In the light of these data; mechanically deboned 

broiler meats were not appropriate to Turkish Food Codex; in terms of some criteria. 

 

Key words: mechanically deboned broiler meats, microbiological quality, chemical quality, 

S.aureus, Salmonella spp. 
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II. Amaç ve Kapsam 

 

Dünyada hızlı nüfus artışına paralel olarak ortaya çıkan sorunların başında insanların açlık ve 

yetersiz beslenmesi gelmektedir. Temel anlamda, yeterli ve dengeli beslenme insan 

metabolizması için gerekli olan protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral maddelerin 

organizmanın ihtiyaç düzeylerinde tüketilmesidir. Bugün dünyanın birçok bölgesinde 

hayvansal protein ihtiyacı arzu edilen ölçülerde olmayıp, dünya nüfusunun önemli bir bölümü 

hayvansal proteinden yoksun beslenmektedir. Bugün için yeterli ve dengeli beslenmede 

yaklaşık protein ihtiyacı, yetişkin bireylerde vücut ağırlıklarının her bir kg.’ı için bir gram 

olarak hesaplanmaktadır. Bu ihtiyacın da %50’si hayvan kökenli olmalıdır (Essary, 1979; 

Field, 1988).  

 

Bu bağlamda kanatlı eti hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında kolay elde 

edilebilir ve ucuz bir protein kaynağı olması yanında, (Mott ve ark., 1982) insan 

beslenmesinde stratejik bir önem taşımaktadır. Türkiye tarım ve hayvancılıkta ileri üretim 

düzeyine sahip bir ülke olmasına rağmen, insanlarının büyük çoğunluğu hayvansal proteinden 

yoksun beslenmektedir. Bu ihtiyacın karşılanması bir hayvancılık politikasıdır. Son yıllarda 

dünyada hayvansal protein ihtiyacının karşılanması amacıyla MAE’lerin tüketimlerinde 

dikkati çekici bir artış görülmektedir. 

 

 Mekanik ayrılmış et üretimi, ilk defa 1940’lı yıllarda Japonya’da balık eti sektöründe, 

1950’li yıllarda ise Amerika Birleşik Devletleri’nde kanatlı sektöründe kullanılmaya 

başlanmıştır (Ang ve Hamm, 1982). Mekanik olarak kemiklerinden ayrılmış et (MAE); 

gövde/karkas veya parçalarından etin mekanik bir işlemle ayrılmasıyla elde edilen et olarak 

tanımlanmaktadır (Thomsen ve Zeuthen, 1988). Kanatlı etlerinin mekanik olarak 

kemiklerinden ayırma işlemlerinde farklı yöntemler uygulanmaktadır (Scott ve Baker, 1989). 

Avrupa Birliği (EU) direktiflerine göre; MAE’lerin üretiminde kullanılan tekniklerine göre 

kas doku ve yapısında değişikliğe neden olanlar ve olmayanlar diye ayırmaktadır. Mekanik 

olarak ayrılmış etler et sanayinde daha çok; sosis, salam gibi emülsiyon tipi et ürünlerinde 

kullanılmakla birlikte, köfte, burger ve ‘fast-food’ gibi tüketime hazır gıdalarda sıklıkla 

kullanılmaktadır (Froning, 1981). Mekanik olarak ayrılmış etlerin üretim tekniklerinin normal 

işleme ve ayrılmış (blok, parça et, kıyma) etlerden farklı olması, bu tip etlerin kimyasal ve 

mikrobiyolojik özelliklerini de değiştirmektedir (Froning ve ark., 1973; Dawson ve ark., 

1989; Shahidi ve ark., 1992). Örneğin, MAE’lerin diğer parçalama ve kemik ayırma işlemleri 
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ile elde edilen etlerden üretim teknolojisine bağlı olarak kalsiyum düzeyleri daha yüksektir. 

Bu nedenle de, MAE’ye ait kalsiyum, kül, protein ve yağ düzeylerinin belirlenmesi, bu etlerin 

kalite kriterleri açısından önemli bir gösterge olmaktadır (Grunden ve Macneil, 1973).  

 

Ayrıca, bu etlerin kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi halk sağlığı 

ve gıda güvenliği açısından da önemlidir. Nitekim, Türkiye’de yasal mevzuatlar MAE’lerin 

direkt insan tüketimine sunulmasına izin verilmemektedir (Anon, 2007). Fakat bu etler sosis, 

salam ve hamburger gibi ürünlerin üretiminde, yasal sınır olmaksızın kullanılmaktadır. Yine 

MAE’lerin üretim koşulları dikkate alındığın da, çoğu zaman uygun hijyenik şartlara sahip 

olmayan koşullarda üretim yapılmaktadır. Kullanılan teknolojik cihazlar özellikle mikrobiyal 

kontaminasyona açıktır. Nitekim, bu etler üretim şekli olarak yüksek mikrobiyal yüke 

sahiptir. Bu durum, ürünün muhafaza süresini de etkilemektedir. Bu nedenle, kimi zaman 

üreticiler, ürünlerin muhafaza süresini uzatmak, şekil, tekstür kazandırmak ve stabilitesininde 

artırmak için ısı uygulaması, pH düzenlemesi, tuz ilavesi, antioksidan ve polifosfat kullanımı 

gibi işlemlere baş vurmaktadır. Bu durumda ürün kalite ve güvenliğinde yeni sorunları 

gündeme taşımaktadır (Al-Najdawi ve Abdullah, 2002). 

 

Literatür taramalarında MAE’ler ile ilgili yeterli düzeyde araştırma makalesine 

rastlanılamaması ve MAE’lerin mikrobiyolojik ve kimyasal özellikleri ile ilgili yeterli data 

bulunmamasından dolayı bu etlerden hazırlanan ürünlerden kaynaklanan sağlık riskleri tam 

olarak bilinememektedir. Hijyenik şartları iyi olmayan işletmelerden elde edilmeleri ve 

bunların ürünlere katılarak piyasaya sunulması, sosis, salam, hamburger gibi ürünlerin ise 

çocuklar tarafından daha çok tercih edilmesi, bu etlerden kaynaklanacak sağlık risklerini 

artırmaktadır. Bununla birlikte bu tip ürünlerin Avrupa Birliği’nde direkt satışı bulunmasına 

rağmen; Türkiye’de MAE’lerin nasıl değerlendirileceği ve pazarlama olanaklarına yönelik 

yasal bir uygulamanın bulunmayışı da bu tip gıdaların hile ve aldatma amacına yönelik 

ürünlere dönüştürülüp satılması problemini ortaya koymaktadır.  

 

Bu nedenlerle de birçok ülke MAE ile ilgili yasal mevzuatlar oluşturarak kullanımda 

sınırlamalara gitmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devleti’nde kanatlı ürünlerinde mekanik 

olarak ayrılmış etlerin kullanımı %20 ile sınırlandırılmıştır. Avrupa Birliği’nde ise yasal 

düzenlemeler (Regulation (EC) 853/2004 - MAE’lerin hazırlanması ile ilgili düzenlemeler, 

Annex IV Regulation (EC) 2074/2005- kalsiyum içeriği ve limit değerler, Regulation (EC) 

2073/2005- mikrobiyolojik kriterler) ilgili direktiflerle belirlenmeye çalışılmıştır (Anon, 2004; 
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Anon, 2005). Türkiye’de ise Türk Gıda Kodeksi 2007/34 sayılı Mekanik Olarak Ayrılmış 

Kanatlı Eti Tebliği ile yasal uygulamalar 03.08.2007 tarihli ve 26602 sayılı resmi gazete ile 

yürürlüğe girmiştir (Anon, 2007). 

 

Bu bağlamda, et endüstrisinde MAE’lerin güvenilir ve kaliteli bir yapıya sahip olması 

için mekanik olarak ayrılmış etlerin mikrobiyolojik ve kimyasal niteliklerinin iyi saptanması 

ve standart özelliklerinin ortaya konulması gerekmektedir. 

 

Bu proje, kasaplık etlik piliç olan broiler karkaslarından mekanik olarak ayrıştırılması 

ile elde edilen etlerin mikrobiyolojik ve kimyasal niteliklerinin belirlenmesini kapsamaktadır. 

Bu kapsamda da MAE’in gıda güvenliği ve halk sağlığı ile beraber ürün kalite kriterlerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, I) Broiler karkaslarından elde edilen mekanik olarak 

ayrılmış et örneklerinde aerob mezofil genel canlı, enterobakteriler, koliform bakteri, E.coli 

mikrokok/stafilokok, Pseudomonas spp., maya/küf, II) Salmonella spp. varlığı saptanmış, III) 

Staphylococcus aureus izolasyonu, identifikasyonu ve S. aureus izolatlarının enterotoksin 

oluşturma yeteneği belirlenmiş, bazı kimyasal nitelikler ortaya konulmuştur. 

 

 

III. Materyal ve Yöntem 

 

Araştırmada, Mayıs 2008 ve Kasım 2008 tarihleri arasında 7 farklı firmalardan temin edilen 

toplam100 mekanik olarak ayrılmış etlik piliç (broiler) eti örneği materyal olarak 

kullanılmıştır. 

 

Bu amaçla, 7 aylık periyot içerisinde her aya 15’şer ve son ay ise 10 numune olmak 

üzere toplam 100 örnek alınarak, laboratuara soğuk zincir altında getirilmiştir. Örneklerin 

mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

laboratuarlarında yapılırken, kalsiyum ve fosfor analizleri Erzurum A tipi Gıda Kontrol 

Müfreze Komutanlığı laboratuarında analiz edilmiştir. 

  

 

 

 

 



 9

 

Mikrobiyolojik Analizler  

 

Örneklerin Mikrobiyolojik Analizlere Hazırlanması 

Araştırmada, aerob mezofil genel canlı (AMGC), enterobakteriler, mikrokok/stafilokok, 

Pseudomonas spp., maya/küf sayısını belirlemek için örneklerden 10 g alınarak, 90 ml 

peptonlu su ilave edilerek, karışım stomacherde (Lab Blender 400, Sewart-England)  2-3 dak. 

homojenize edilmiştir.  Bunu takiben hazırlanan karışımdan 10-6 ya kadar desimal dilüsyonlar 

hazırlanarak, uygun besiyerlerine ekimleri yapılmıştır (Swanson ve ark., 1992; Baumgart, 

1997).  

 

Aerob Mezofil Genel Canlının (AMGC) Saptanması: Desimal dilüsyondan Tryptone Soya 

Agar’a (TSA-Oxoid-CM131) ekimler yapılarak, 30 °C’de 24-48 saat aerob koşullarda 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon süresi sonunda üreyen koloniler sayılarak değerlendirmeye 

alındı (Swanson ve ark., 1992). 

 

Enterobakterilerin Saptanması: Enterobakterilerin belirlemesi için Violet Red Bile Glucose 

Agar’a (VRBG-Oxoid CM 0485) ekimler yapılarak, plaklar 37 °C’de 24-48 saat aerob 

koşullarda inkübe edildi. İnkübasyon sonunda pembe-kırmızı presipitasyon oluşturan 

koloniler sayılarak değerlendirildi (Hitchins ve ark., 1992). 

 

Koliform  Grubu Bakteriler ve Escherichia coli İzolasyonu 

Koliform grubu bakteriler ve Escherichia coli sayısının tespitinde Most Probable Number (En 

Muhtemel Sayı) tekniği kullanıldı (De Man, 1983; Hitchins ve ark., 1992; Anon, 1996).  

Bunun için mekanik ayrılmış kanatlı eti örneklerinin her birinden üçlü tüp yöntemine göre 

üçer adet 1: 0,1: 0,01…g olacak şekilde alınarak, içerisinde durheim tüpü bulunan 9:10:10 ml 

Lauryl Sulphate Tryptose Broth (LSB-Oxoid CM 451)’a ilave edildi ve tüpler 37 °C’de 24-48 

saat süreyle inkübe edildi. Gaz ve bulanıklık oluşturan tüpler pozitif olarak kabul edildi. Gaz 

ve bulanıklık oluşturmayan tüpler 24 saat daha inkübasyona bırakıldı. Bu tüplerden 

doğrulama için içlerinde yine durham tüpü bulunan Brillant Green Bile (%2) (BGB Merck 

105454) Broth’a 1 ml ekim yapılarak 37°C’de 24-48 saat inkübasyona bırakıldı. Bu işlem 

sonunda tüm pozitif tüpler değerlendirmeye alınarak, toplam koliform düzeyi MPN tablosuna 

(Tablo 1) göre değerlendirildi.  
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E. coli izolasyon ve identifikasyonu için Lauryl Sulphate Tryptose Broth’da (LSB-

Oxoid CM 451) gaz ve bulanıklık pozitif olan ve olmayan tüm tüplerden bir öze dolusu 

alınarak, E.coli Broth’a (EC-Oxoid CM 853) ekim yapılarak, 37 °C’de 24-48 saat aerob 

koşullarda inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonun sonunda gaz ve bulanıklık oluşturan tüpler 

pozitif olarak değerlendirildi. EC Broth’da gaz ve bulanıklık oluşturan tüplerin her birinden 

Eosin Methylene Blue Agar’a (EMB- Oxoid CM 69) öze ile üçlü tüp yöntemine uygun olarak 

ekim yapılarak, plaklar 37 °C’de 24 saat süre ile inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda 

tipik metalik parlaklık veren kolonilerden alınarak, E.coli identifikasyonu için IMVIC test 

uygulandı.  

 

İndol Testi 

Saf kültürlerden Tryptone Broth’a ekim yapıldı. 37 °C’de 24 saat inkübe edildi. Bu tüp 

üzerine 0.2-0.3 ml indol ayıracı damlatıldı. 10 dakika sonra üst kısımda pembe tabaka 

oluşmuşsa pozitif sonuç olarak değerlendirildi (Hitchins ve ark., 1992). 

 

Methyl-Red Testi 

E. coli şüpheli kolonilerden, Methyl-Red-Voges-Proskauer Broth’a (MR-VP-Merck 1.05712)  

ekim yapılarak, tüpler 37 °C de 5 gün inkubasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda tüplerin 

üzerine metil kırmızısı solusyonunundan 4-5 damla damlatıldı. Tüplerde oluşan kırmızı renk 

gözlenmesi pozitif olarak kabul edildi (Hitchins ve ark., 1992). 

Voges-Proskauer Testi 

Steril olarak daha önceden hazırlanmış Methyl-Red-Voges-Proskauer Broth’a (MR-VP-

Merck 1.05712)  şüpheli koloniden inokulasyon yapılarak 37°C de 2-7 gün inkübasyona tabii 

tutuldu. İnkübasyon sonunda tüplerden alınan 1 ml kültür süspansiyonu üzerine 0.6 ml ά 

naphtol ve 0.2 ml KOH solüsyonundan ilave edilerek, tüpler 37°C’de inkübasyona bırakıldı. 

İnkübasyon sonunda pembe rengin oluşumu, pozitif reaksiyon olarak kabul edildi. Reaksiyon 

sonunda sarı renk negatif olarak değerlendirildi (Hitchins ve ark., 1992). 

Sitrat Test 

Simon Citrate (Merck 1.02501) besi yerine şüpheli koloniden yapılan ekim sonunda 37°C’de 

24 saatlik  inkübasyon sonunda yeşil rengin maviye dönüşümü pozitif olarak kabul edildi 

(Hitchins ve ark., 1992). 
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Yapılan testler sonucunda; Indol (+), Metil Red (+), Voges Proskauer (-) ve sitrat (-) 

olanlar E.coli tip 1 olarak değerlendirildi. Bu işlem sonunda pozitif plaklar dikkate alınarak, 

yapılan değerlendirme sonucunda MPN tablosundan (Tablo 1) E.coli düzeyi MPN/g olarak 

saptandı.  

 

Mikrokok/ Stafilokokların Saptanması 

Mikrokok/stafilokokların saptanmasında, Baird-Parker Agar’a (BP-Oxoid CM 0275, Egg 

Yolk Tellurite Emulsion-Oxoid SR-54) damla plak yöntemine uygun olarak ekimler 

yapılarak, aerob koşullarda 37 °C’de 36-48 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrasında üreme 

saptanan plaklarda, üreyen şüpheli tipik (siyah, koyu kahverengi, konveks, kenarları düzgün, 

1-1.5 mm çapında ve lesitinaz pozitif) ve/veya atipik koloniler sayıldı. Sayılan kolonilerin 

tamamı Mikrokok/Stafilokok olarak, etrafında zon oluşturan koloniler ise lesitinaz (+) 

Stafilokok olarak belirlendi. Lesitinaz (+) koloniler ile atipik kolonilerden örnekleme yoluyla 

5’er koloni koagulaz (+) stafilokokları belirlemek ve diğer biyokimyasal testlerde kullanmak 

amacıyla 16x150 mm’lik tüplerde Tryptone Soya Agar (Oxoid CM 0131) yatık besiyerlerine 

ekim yapılarak, 37 °C’de 24 saat aerob ortamda inkübe edildi. İnkübasyon sonrası testlerde 

kullanılıncaya kadar  +4 °C’de saklandı  (Lancette ve Tatini, 1992). 

 

Koagulaz Pozitif Stafilokokların Saptanması 

Koagulaz pozitif stafilokokların saptanması amacıyla, testlerde kullanılacak koagulaz şüpheli  

kolonilerden Brain Hearth Infusion Broth’lara (Oxoid, CM 0225) ekim yapılarak 37 °C’de 24 

saat aerob ortamda inkübasyona bırakıldı. Daha sonra kougulasyon test için Liyofilize 

EDTA’lı tavşan plazması (Bactident Coagulase Rabbit Plasma with EDTA Merck, 

1.13306.0001) 3 ml steril distile su ile rehidratize edildikten sonra steril koagulasyon tüplerine 

plazma konularak, üzerine Brain Heart Infusion Broth’da üremiş kültür süspansiyonundan 0.1 

ml ilave edildi. Tüpler 37 °C’de inkübasyona bırakılarak 4-6 saat boyunca her saat 

koagulasyonun belirlenmesi amacıyla kontrol edildi. Bulgular aşağıdaki verilere göre 

değerlendirildi. Koagulasyon oluşmayan tüplerin inkübasyon süresi 24 saate kadar beklendi 

(Lancette ve Tatini, 1992). 

-          ; Koagulasyon yok 

+         ; Pozitif, organize olmamış pıhtı 

++       ; Pozitif, küçük az, organize pıhtı 

+++     ; Büyük ölçüde organize olmuş pıhtı 

++++  ; Tam koagulasyon şekillenmiş pıhtı oluşumu 
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Dnase Testi 

 

Bu test Dnase enziminin varlığının şüpheli kolonilerde belirlenmesi amacıyla yapıldı. Şüpheli 

kolonilerden enzim aktivitesinin belirlenmesi amacıyla Brain Heart Infusion Broth (Oxoid, 

CM0225) ekim yapılarak, 37 oC’de 18-24 saat aerob olarak inkübasyaona tutulan kültür 

süspansiyonundan bir öze dolusu alınarak, Dnase Agar’a (Oxoid, CM0321) çizme plak 

yöntemi ile ekim yapıldı. Plaklar 37 oC’de 18-24 saat inkübasyon sonunda Dnase agarda 

gelişen kolonilerin üzerine 1N HCI asidi ilave edildi. Bu işlem sonunda birkaç dakikada 

kolonilerin etrafında şeffaf bir zon gözlenmesi Dnase enzim pozitif olarak değerlendirildi 

(Lancette ve Tatini, 1992).              

  
Pigment Oluşumunun Belirlenmesi 

Microbact 12S Staphylococcal Identification System (Oxoid, MB1561) test kiti ile S. 

aureus’un identifikasyonunda ilave bir diğer test olarak pigment üretiminin belirlenmesi için 

yapıldı. Bu amaçla, Brain Heart Infusion Broth (Oxoid, CM0225) şüpheli kolonilerden 

geçilerek, 37 oC’de 18-24 saat aerob ortamda gelişen kültür süspansiyonundan bir öze dolusu 

alınarak, Mannitol Salt Agar’a (Chapman Medium) (Oxoid, CM0085) çizme yöntemi ile ekim 

yapıldı. Daha sonra plaklar 37 oC’de 24-48 saat aerob koşullarda inkübasyona bırakıldı. Bu 

işlem sonunda Mannitol Salt Agar’da gelişen sarı renkte koloniler pozitif pigmentasyon 

olarak değerlendirildi (Lancette ve Tatini, 1992). 

  

Staphylococcus aureus’un identifikasyonu 

 

Staphylococcus aureus identifikasyonunda Microbact 12S Staphylococcal Identification 

System (Oxoid, MB1561) test kiti kullanıldı. S. aureus şüpheli kolonilerden Brain Heart 

Infusion Broth’a (Oxoid, CM0225) geçilerek, 35 °C’de 18-24 saat aerob koşullarda 

inkübasyona bırakıldı. İşlem sonunda kültürlerden öze dolusu alınarak, Baird Parker Agar’a 

(BP, Oxoid, CM0275; Egg Yolk Tellurite-Emulsion, Oxoid, SR0054) ekim yapıldı ve 35 

°C’de 24-48 saat aerob olarak inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda izole edilen 

Staphylococcus kolonilerinden 2-5 koloni (çaplarına göre değişiklik göstermektedir) alınarak, 

test kiti prosedürüne göre 3 ml’lik Staphylococcal Suspending Media (Oxoid,1494) içerisinde 

süspanse edildi. Daha sonra test stripleri için etiketleme işlemi yapılarak, steril bir pipet 

yardımıyla her bir kültür süspansiyonundan 100 µl ilave edildi. Ekim yapılmış olan stripler 

35-37 °C’de 18-24 saat aerob koşularda inkübe edildi. Striplerin değerlendirilmesi için 
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öncelikle inkübasyondan alınan stripler üzeri açılarak, oniki nolu kuyucuğa (strip üzerinde 

yeşil halka ile işaretlenmiş kuyucuk) 1 damla Fast Blue Reagent (Oxoid, MB1588A) ilave 

edildi. Daha sonra 5-10 saniye içinde oluşan mor renk pozitif olarak değerlendirildi. Kit 

içeriğinde yer alan rapor formlarında bulunan renk skalasına göre 12 kuyucukdaki 

reaksiyonlar pozitif ya da negatif olarak değerlendirildi. Tüm sonuçlar rapor formuna 

yazıldıktan sonra, üçlü reaksiyonların olduğu her bir blokta pozitif reaksiyonlara karşılık 

gelen rakamlar toplanarak not edildi ve elde edilen beş basamaklı kod bilgisayarda Microbact 

Computer Aided Identification Software programına (Oxoid, MB1244A) girilerek 

değerlendirildi.  

       

Staphylococcus aureus’un Enterotoksin Oluşturma Özelliğinin Belirlenmesi 

 

Staphylococcus aureus’un enterotoksin oluşturma özelliğinin belirlenmesi için izole ve 

identifiye edilmiş ve Tryptone Soya Agar’da (Oxoid CM 0131) saklanan kültürden, Brain 

Heart Infusion Broth’a (Oxoid CM 0225) geçilerek, aerob ortamda 35 °C 18-24 saat 

inkübasyona bırakıldı (Bennett ve ark., 1992). İşlem sonunda gelişen bakteri kültürü 

Ridascreen SET A,B,C,D,E (R-Biopharm AG, Darmstadt Germany. Art. No: R4101) test kiti 

yardımı ile S.aureus’ların toksin oluşturabilme özelliği belirlendi. 

 

Bu amaçla, Brain Heart Infusion Broth’da zenginleştirilen kültür süspansiyonu 15 

°C’de 3500 g’de 5 dakika santrifüje edilerek, 0.20 µm steril filtreden (Sartorius, Minisart) 

süzüldü. İzole edilen stafilokokların toksin oluşturma özelliklerinin belirlenmesi için 

hazırlanmış ticari stafilokokal enterotoksin kiti 12 örneği test edebilecek şekilde planlanmıştır.  

 

Mikro playtler 96 kuyucuktan oluşmaktadır. Her stribi bir izolat için kullanılan 

mikrotiter pleytin A-G ile kodlanmış kuyucuklarına her bir izolattan 100 µl  ve H’ ye ise 100 

µl (+) kontrol solüsyonundan eklendi. Daha sonra pleytler oda sıcaklığında karıştırıldı. Bu 

sıcaklıkta 1 saat inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda pleyt içindeki sıvılar boşaltıldı. 

Daha sonra her kuyucuk 4’er kez olmak üzere 250 µl yıkama solüsyonu ile yıkandı.  

 

Bütün kuyucuklara 100 µl enzim konjugat ilave edildi ve dikkatlice çalkalanarak, oda 

sıcaklığında (20-25 °C) 1 saat inkübasyona tabi tutuldu. Daha sonra pleytler tekrar içindeki 

sıvı boşaltılarak,  4’er defa 250 µl yıkama solüsyonu ile yıkandı.  
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Daha sonraki aşamada ise pleytlere 50 µl substrat ve 50 µl kromojen ilave edilerek, 

karıştırıldı. Pleytler karanlık bir yere alınarak, oda sıcaklığında (20-25 °C) 30 dakika 

reaksiyona tabi tutuldu. İnkübasyon sonunda reaksiyonu durdurmak için kuyucuklara 100 µl 

stop solüsyonu ilave edilerek pleytler tekrar miks edildi. Bu işlem sonunda ELISA cihazında 

(Organon Teknika Reader 230S) 450 nm absorbansta pleytler 30 dk. içerisinde okundu. 

Analizin yapılışı sırasında hata olup olmadığının kontrolü için, pozitif ve negatif kontrollerin 

optik dansiteleri (OD) dikkate alındı. Pozitif kontrolün OD’si ≥ 0.5, negatif kontrolün OD’si ≤ 

0.3 olarak okunduğunda, örneğin cut-off değeri (sınır değer) hesaplandı. Bunun için negatif 

kontroller toplanarak ortalamaları alındı. Bulunan sonuca 0.15 değeri eklenerek cut-off değeri 

bulundu. Sonuçların yorumlanması cut-off değeri baz alınarak yapıldı. Buna göre, OD’si cut-

off değerine eşit ya da bu değerden yüksek olan örnekler pozitif; bu değerden düşük olan 

örnekler negatif olarak kabul edildi.  

 

Şekil 1. Ridascreen test kiti 

Test Kitinin Yapısı 

A  anti-SET-A 
 
B     anti-SET-B 
 
C  anti-SET-C                      Stafilokokal Enterotoksinler  

A-E’ye karşı spesifik antikorlarla kaplı mikrotiter stripler 
D  anti-SET-D 
 
E  anti-SET-E 
 
F sheep IgG          (Negatif Kontrol) 
 
G  sheep IgG          (Negatif  Kontrol) 
 
H  anti SET             (Pozitif Kontrol) 

 

 



 15

Pseudomonas spp. İzolasyonu 

Pseudomonas Agar Base’e (Oxoid-CM 559, CFC Selective Agar Supplement, Oxoid SR 103) 

ekim yapılarak, 30 °C’de 48 saat aerob ortamda inkübasyon bırakıldı. İnkübasyon sonrası 

oluşan beyaz, opak ve zon oluşturan kolonilere oksidaz testi yapıldı. Bu amaçla oksidaz 

çubukları (Oxoid BR 64A) kullanıldı. Şüpheli koloniler öze ile alındıktan sonra oksidaz 

çubuklara temas ettirildikten, 10-20 saniye sonra oluşan mor renk oksidaz pozitif kabul edildi 

(Cousin ve ark., 1992; Anon, 2000). 

 

Maya ve Küf İzolasyonu  

Rose-Bengal Chloramphenicol Selective Medium (RO-Agar, Oxoid-CM0549, 

Chloramphenicol Selective Supplement Oxoid-SR78) besi yerine ekimler yapılarak, 25 °C’de 

72-96 saat aerob koşullarda inkübasyona bırakıldı. İnkübasyon sonunda gelişen maya ve küf 

kolonileri değerlendirildi (Mislivec ve ark., 1992). 

 

Salmonella spp. İzolasyonu 

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti örneklerinde Salmonella spp.’nin klasik kültür tekniği ile 

izolasyonunda ISO 6579 (The International Organization for Standardization) (Anon, 2002; 

Flowers ve ark., 1992) tarafından bildirilen yöntemler kullanıldı. 

 

Ön Zenginleştirme 

Mekanik ayrılmış kanatlı eti örneğinden aseptik koşullarda filtreli steril plastik torbalara 25’er 

gram alınarak, üzerine 225’er ml tamponlanmış peptonlu su (TPS, Oxoid CM0509) ilavesi 

yapıldı ve stomacherde (Lab blender 400) yaklaşık 2-3 dakika homojenize edildikten sonra 

37°C’de aerob koşullarda 24 saat inkübasyona bırakıldı. 

 

Selektif Zenginleştirme 

Ön zenginleştirme işlemini tamamlanan homojenattan, selektif zenginleştirme amacıyla,  

Rappaport-Vassiliadis Buyyon (RVB, Oxoid CM669), Selenite Cystine Buyyon (SCB, Difco 

112534 JC) ve Tetrathionate Buyyon (TTB, Oxoid CM671) içeren tüplere sırasıyla 0.1, 1 ve 1 

ml ön zenginleştirme homojenatından ilave edilerek, sırasıyla 43°C, 37 °C ve 42 °C’de 24 

saat inkübasyona bırakıldı. 
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Selektif Besiyerine Ekim 

İnkübasyon sonrası selektif besiyerleri olarak seçtiğimiz Brilliant Green Phenol-red Lactose 

Sucrose Agar (BPLS, Oxoid CM0329) ve Xylose Lysine Deoxycholate Agar’a (XLD, Oxoid 

CM0469) çizme yöntemi ile ekim yapılarak, besiyerleri 37°C’de 24-48 saat aerob olarak 

inkübasyona bırakıldı. İşlem sonu BPLS agarda pembe kırmızı renkli kenarları düzgün, XLD 

agarda ise merkezi siyah olan kırmızı renkli koloniler Salmonella şüpheli olarak 

değerlendirildi. 

 

Salmonella spp.’nin İdentifikasyonu 

Biyokimyasal Testler 

BPLS ve XLD agarda Salmonella şüpheli kolonilerden 3-5 adeti seçilip, biyokimyasal testler 

için Triple Sugar Iron Agar (TSIA,Oxoid CM 0277) ve Lysine Iron Agara (LIA, Oxoid CM 

0381) ekildi ve 37°C’de 24-48 saat inkübe edildi. Ayrıca TSI Agar pozitif olan tüplerden Üre 

Buyyona ekimler yapılarak, 37 °C’de 6-24 saat içinde sonuçları değerlendirildi. Test 

sonuçlarına göre TSIA, LIA pozitif üre testi negatif olan koloniler Salmonella şüpheli 

koloniler olarak değerlendirildi (Tablo 2).  

Tablo 2. Salmonella için kullanılan biyokimyasal testler 

TSI  Agar  Üstte kırmızı renk dipte sarı renk ve siyahlaşma (pozitif ) 

LI Agar  Mor renk  (pozitif ) 

İndol Test Sarı halka (negatif ) 

Üre Agar Sarı renk (negatif) 

Voges-Proskauer (VP) Testi Rengin değişmemesi (negatif)  

       Methyl-Red (MR) Testi Kırmızı renk oluşumu  (pozitif sonuç) 

Sitrat Testi Prusya mavisi renk oluşumu (pozitif sonuç)  

 

Serolojik Doğrulama 

Biyokimyasal özelliklere göre Salmonella olduğu kabul edilen suşlar, polivalan Salmonella  

antiserumu ile Lamda Aglütinasyon testi yapıldı. Pozitif sonuç veren koloniler Salmonella 

olarak değerlendirildi.  
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         Salmonella spp. için Klasik İzolasyon Şeması 

 

         1. gün /Ön Zenginleştirme  

                                                     25 g numune+225 ml Tamponlanmış peptonlu su 

                                                                           37°C’de 24 saat 

 

                   

                                                                         2.gün /Selektif Zenginleştirme 

 

 

 

             Selenite Cystine Buyyon                   Rappaport Vassiliadis Buyyon             Tetrathionate Buyyon 

                              37°C’de 24 saat                                  43°C’de 24 saat                                   42°C’de 24 saat 

 

                                                              

                                                                              Selektif Besi Yerine Ekim 

 

    

 

 

                                                                     BPLS Agar                   XLD Agar 

                                                          37°C’de 24-48 saat             37°C’de 24-48 saat      

                                                 

    

 

4. gün veya 5. gün                            

        Her petriden 5 adet tipik koloni 

                                                                                                                                                                                       

Biyokimyasal testler 

 

 

                                                      TSIA                           LIA                     Urea Buyyon 

                                            37°C’de 18-24 saat    37°C’de 18-24 saat        37°C’de 6-24 saat   

                                                   

                 

                                                          

   Aglütinasyon Testi 

 

Şekil 2. Salmonella spp’nin klasik kültür tekniğiyle izolasyon ve identifikasyon şeması 

(Flowers ve ark., 1992; Anon, 2002). 
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Kimyasal Analizler 

 

Araştırmada, mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti örneklerinin kimyasal özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla, protein, yağ, rutubet, kül, kalsiyum-fosfor ve pH analizleri 

gerçekleştirildi. 

 

Protein Miktarının Belirlenmesi 

Protein miktarının belirlenmesi amacıyla Leco FP-528 (USA) marka tam otomatik protein ve 

nitrojen ölçüm cihazı kullanıldı. Cihaz, yüksek sıcaklık (950 ºC) derecesinde numunelerin 

yakılması ve azot miktarının 6,25 değeri ile çarpılıp (N×6,25) numunenin protein miktarının 

belirlenmesi prensibi ile çalışıldı (Anon, 2001a). 

 

Analize alınan mekanik ayrılmış kanatlı eti örneğinden cihazın orijinal alüminyum folye 

kabına 1 g alınarak, cihazın yakma ünitesine konuldu. Örnekler burada yaklaşık 3 dakika 

yakma işleminden sonra analiz sonucu, yüzde protein değer olarak ekranından kaydedildi. 

 

Yağ Miktarının Belirlenmesi 

Yağ miktarının belirlenmesi, Soxhlet Henkel yöntemine göre yapıldı (Anon, 2001b). 

 

Kuru Madde ve Rutubet Miktarının Belirlenmesi  

Mekanik ayrılmış kanatlı etlerinin rutubet tayini için Sartorius MA 30 (USA) rutubet tayin 

cihazı kullanıldı. Cihazın alüminyum kaplarına 3 g mekanik ayrılmış kanatlı eti örneği tartıldı. 

Cihazın kapağı kapatılarak kurutma işlemi gerçekleştirildi. İşlem tamamlandığında cihaz 

ekranından analiz edilen mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti örneğinin rutubet miktarı yüzde 

rutubet olarak okundu. Bu değer üzerinden kuru madde miktarı da hesap edildi (Anon, 

2001c). 

 

Kül Miktarının Belirlenmesi 

Kül miktarının belirlenmesi, TS-1746-ISO 936 (Türk Standardı) metoduna göre yapıldı. 

Deneyin prensibi, numunenin kurutulması, kömür haline getirilmesi karbonlaştırılması ve 

daha sonra 550 ± 25°C sıcaklıkta yakılması, soğutma işleminden sonra kalıntının tayin 

edilmesi şeklinde gerçekleştirildi (Anon, 2001d). 
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pH değerlerinin ölçümleri 

Mekanik olarak ayrılmış kanatlı eti örneklerinin pH değerleri numuneler alındıktan sonra pH 

metre (Inglond-LoT406.M6-DXK-S7-259) (pH metre probu: Sentek No: 119-75 Type P 

19/BNC- Made in UK) ile ölçüldü (Anon, 2001e). 

 

Inductively Coupled Plasma (ICP) Tekniği ile Kanatlı Etinde Ca ve Fosfor Miktarının Tespit 

Edilmesi  

Mekanik ayrılmış kanatlı et örneklerinin kalsiyum ve fosfor düzeyleri ICP Optima 2000 DV, 

Perkin Elmer, 080N2111409, (USA) cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bu cihaz, İndüktif 

eşleşmiş plazma-kütle spektrometrisi, örneklerin yüksek sıcaklıktaki bir plazmaya, genellikle 

argon, gönderilerek moleküler bağların kırıldığı ve atomların iyonlaştırıldığı bir analitik 

tekniğe göre çalışmaktadır. Bu araştırmada, projede yer almamasına rağmen önemi nedeniyle 

fosfor analizi de yapıldı (Erdinç ve Saldamlı, 2000; Forsgard, 2007; Kira ve Maihara, 2007). 

 

Ca ve P Analizi; Örneklerin muhafazasında ve işlenmesinde kullanılan tüm malzemeler, 

yıkama işlemine tabi tutuldu. Su ile yıkanan ve durulanan malzemeler etüvde kurutuldu. 

Buzdolabında muhafaza edilen mekanik ayrılmış et örnekleri orijinal ambalajından 

çıkarılarak, kesildi ve paslanmaz çelik rende ile homojen hale getirilerek yaklaşık 1 g 

polietilen saklama kabına konuldu. Örnekler, 7 ml % 65’lik Nitrik asit (Merck, 1.00452.2500) 

ve 1 ml %30’luk Hidrojen peroksit (Merck, 1.08597.1000) ile muamele edildi. Daha sonra 

özel teflon kaplara (tetraflorometoxil) konularak yakma işlemi gerçekleştirildi.  

 

Analizi yapılacak mekanik ayrılmış et örneklerinde organik bileşikleri yok etmek ve 

inorganik bileşikleri de çözünür faza geçirmek amacıyla yapılan çözümleme işlemleri, kapalı 

sistem yaş yakma metodu kullanılarak gerçekleştirildi. Bu amaçla, Ethos Touch Control 

(Milestone) mikrodalga çözümleme sistemi ve aksesuarları (TFM) kaplar ile Microwave 

Digestion Rotor (MDR) 1000/10 yüksek basınç rotorları ve basınç-sıcaklık kontrol sensörleri 

kullanıldı. Mikrodalga fırınında çözündürme işlemi yapıldıktan sonra, örnekler fırından 

çıkarılarak oda sıcaklığında soğutuldu. Örneklerin kapakları açıldıktan sonra çözünen 

numuneler ultra saf su ile 50 ml’ye seyreltilerek özel kaplara aktarıldı. Analize hazırlanan 

örneklerin, ICP-OES cihazında her metal için belirtilen dalga boyunda köre karşı okuması 
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yapıldı. Cihaza çözelti halinde verilen örnekler, argon gazı eşliğinde gaz fazına geçişinden 

sonra örneklerden yayılan rezonans ışınlar ile ölçümler gerçekleştirildi.  

 

İstatistiksel Analizler 

Mikrobiyolojik ve kimyasal analiz bulgularının istatistiksel değerlendirilmesi için SPSS-17 

istatistik hazır paket programı kullanıldı (SPSS, versiyon 17). 

 

IV. ANALİZ VE BULGULAR 

 

Bu projede, Mayıs–Kasım, 2008 dönemlerini kapsayan aylarda 7 farklı firmadan temin edilen 

100 adet mekanik olarak ayrılmış etlik piliç eti örnekleri, protein, yağ, rutubet, kül, pH, 

kalsiyum ve fosfor gibi kimyasal analizleri ile mikrobiyolojik kriterleri açısından önemli olan 

aerob mezofil genel canlı, Enterobacteriaceae, mikrokok/stafilokok, koliform grubu 

bakteriler, E.coli, Pseudomonas spp., maya/küf ve halk sağlığı açısından önemli olan 

Salmonella spp. yönünden analizleri yapıldı. Mekanik olarak ayrılmış piliç etlerinin kimyasal 

analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Mekanik olarak ayrılmış piliç eti örneklerinin bazı kimyasal analiz sonuçları (N=100). 

 KuruMadde (%) Rutubet (%) Protein (%) Yağ (%) Kül (%) P (mg/kg) Ca (mg/kg) pH 

Max. 38.80 65.10 15.40 21.80 1.30 588.00 730.61 6.8 

Min. 34.40 61.20 13.40 19.00 0.80 429.30 605.45 6.5 

X 36.10 63.89 14.04 20.18 1.09 503.38 674.01 6.6 

 

Tablo 3 ‘de görüldüğü gibi toplam 100 adet mekanik olarak ayrılmış piliç eti örneklerinin 

kimyasal analiz sonuçlarına göre sırasıyla kuru madde, rutubet, protein, yağ ve kül ortalama 

değerleri %’de 36.01; 63.89;14.04; 20.18 ve 1.09 olarak belirlenirken, örneklerdeki ortalama 

kalsiyum düzeyi 674.01 mg/kg, ortalama fosfor ise 503.38 düzeyinde saptanmıştır.  Ayrıca 

analize alınan örneklerin ortalama pH değeri 6.6 olarak belirlenmiştir. Kimyasal analiz 

sonuçlarına göre kalsiyum ve fosfor arasında yapılan istatistiksel korrelasyon P<0.01olarak 

önemli bulunmuştur. Ayrıca kuru madde ve rutubet arasında da istatistiksel değerlendirmede 

negatif yönlü korrelasyon önemli bulunmuştur (P<0.01). 
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Mikrobiyolojik Analiz Bulguları 

Mekanik olarak ayrılmış piliç etlerinin mikrobiyolojik analizleri sonucuna göre aerob mezofil 

genel canlı sayısı 5.50-7.80 log kob/g arasında değişken, ortalama AMGC sayısı 6.64 kob/g 

(Tablo. 4, Şekil 3) olarak belirlenmiştir.   

 

Piliç eti örneklerinde enterobakterilerin genel kontaminasyon düzeyi % 68 (68/100) olarak 

saptanırken, enterobakterilerin sayısı 2.54-4.86 log kob/g arasında değiştiği ve ortalama 

değerin 3.95 log kob/g (Tablo 4, Şekil 3) olduğu saptanmıştır.  

Tablo 4. Mekanik olarak ayrılmış broiler etlerinin (MABE) bazı mikrobiyolojik analiz sonuçları (N=100)  

Mikroorganizma Ortalama (log kob/g) Min - Max (log kob/g) 

Aerob Mezofil Genel Canlı 6.64 5.50 – 7.80 

Enterobacteriacea spp 3.95 2.54 – 4.86 

Mikrokok/Stafilokok 5.12            4.11 – 6.67 

Pseudomonas spp. 4.24            3.00 -5.80 

Maya-küf 2.19            2.00 – 2.61 

 

log

6,64

3,95

5,12

4,24

2,19

0

2,5

5

7,5

10

AMGC Enterobacter Mikrokok/stafilokok Pseudomonas spp Maya/küf

ortalama

 

Şekil 3. Mekanik olarak ayrılmış broiler et örneklerindeki (MABE) mikrobiyolojik değerlerin ortalama değerleri 

(N=100) 

Analiz sonuçlarına göre koliform grubu bakteriler <3 - 45 MPN/g arasında tespit edilmiştir. E. 

coli düzeyi örneklerin %66’sında <3 MPN/g’dan düşük olarak saptanırken, %34’ünde ise 25 

ile 45 MPN/g düzeyleri arasında olduğu saptanmıştır (Tablo 5). 
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Tablo 5. Mekanik olarak ayrılmış piliç etlerinin koliform grubu bakteriler ve E.coli düzeyleri (N=100). 

MPN/g Pozitif Koliform Grubu Bakterilerin Oranı Pozitif E.coli Oranı 

<3 21 66 

>3 79 34 

25-35 48/79 14/34 

>35-45 31/79 20/34 

X 35.63 38.67 

 

Araştırmada, toplam 100 adet mekanik olarak ayrılmış broiler eti örneğinde 

mikrokok/stafilokok düzeyi ortalama 5.12 log kob/g (Tablo 6, Şekil 4), örneklerdeki 

minimum/maksimum değerler ise sırasıyla 4.11 log kob/g ile 6.67 log kob/g arasında 

saptanmıştır.  

 

Mekanik olarak ayrılmış 100 piliç eti örneğinden toplam 395 izolat koagulaz pozitif 

stafilokok yönünden test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre izolatların %5.06’sının (20/395) 

koagulaz pozitif olduğu saptanırken, genel değerlendirmede örneklerin 5/100’ü (%5) 

koagulaz pozitif stafilokok olarak değerlendirilmiştir. Koagulaz pozitif stafilokok izolatlarının 

7/20’si (%35) S. aureus (2/100) olarak saptanmıştır. 

 

Mekanik olarak ayrılmış broiler et örneklerinden izole edilen %2 S. aureus (2/100) 

pozitif izolatların enterotoksin oluşturabilme yeteneğinin belirlenmesi amacıyla yapılan, EIA 

testleri sonucunda, izolatların 7/20’sinin (% 35) enterotoksin oluşturabilme özelliğine sahip 

olduğu belirlenmiştir. İki örneğe ait S. aureus pozitif  7 izolatın 3’ü (% 42,85) enterotoksin A, 

2’si (% 28,57) enterotoksin D, 1’inin (% 14,28) enterotoksin A ve B ve 1’ininde (% 14,28) 

enterotoksin A, B ve C’yi üretebildiği tespit edilmiştir (Tablo 6, Şekil 4). 
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Tablo 6. Mekanik ayrılmış broiler et örneklerinde (MABE) mikrokok-stafilokok, koagulaz pozitif stafilokok, S.aureus, 

enterotoksin analiz sonuçları (N=100). 

 

 

 

N 

Mik.-staf 

(log kob/g)  x 

*Top. İz.  **Koa. Poz. 

Staf.  İz. (%) 

S.aureus  Poz. İz. (%) 

S.aureus Poz. Örnek   

***Ent. Üret. İz. sa/tipi 

 

 

MAKE 

 

 

100 

          

        5.12 

 

 

395 /100 

 

20/395 

(%5.06) 

 

 

7/20 (% 35)  

2/5 

 

 

7/20 (2/5) 

3/7 A tipi (% 42,85) 

2/7 D tipi (% 28,57) 

   1/7 A ve B (% 14,28)   

  1/7 A, B ve C (% 14,28) 

*Toplam İzolat sayısı,**   Koagulaz pozitif stafilokok  İzolat sayısı,*** Enterotoksin Üretebilen İzolat sayısı/tipi, n: S.aureus 

pozitif örnek sayısı (2) 

 

42,86%

28,58%

14,28%

14,28%

A Tipi

D Tipi

A/B Tipi

A/B/C Tipi

Enterotoksin Tipi

 

Şekil 4. Mekanik olarak ayrılmış piliç etlerinden izole edilen S. aureus enterotoksinlerinin yüzde dağılımı (n=2).  

 

Analiz edilen 100 mekanik ayrılmış kanatlı eti örneklerinde pseudomonas spp. minimum 3.00 

log kob/g ile maksimum 5.80 log kob/g arasında olduğu, ortalama ise 4.24 log kob/g  

düzeyinde saptanmıştır (Tablo 4, Şekil 3).  

 

Piliç eti örneklerinin maya ve küf yönünden değerlendirilmesinde ise ortalama 2.19 

log kob/g, örneklerde saptanan minimum ve maksimum değerler ise 2.00-2.61 log kob/g 

arasında olduğu belirlenmiştir (Tablo 4, Şekil 3). 

 

Analiz edilen toplam 100 mekanik olarak ayrılmış broiler eti örneğinden klasik kültür 

tekniği ile 30 örnek (% 30) Salmonella spp. yönünden pozitif olduğu saptanmıştır. 
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Mekanik olarak ayrılmış broiler etlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin örnek 

toplanan 7 aylık dönem içerisindeki değerlendirilmesi Tablo 7 ve 8 ‘de verilmiştir.  

 
Tablo 7.  Mekanik olarak ayrılmış broiler etlerinin (MABE) aylara göre bazı mikrobiyolojik analiz sonuçları (log 
kob/g). 
 
 

AYLAR   (n) 
 

MİKROORGANİZMA 

AMGC   
x 

Enterobacteriacea   
x 

Mikrokok/Stafilokok 
x 

Pseudomonas spp 
x 

Maya-küf 
x 

Mayıs    (15) 6.77 3.98 5.33 4.46 2.20 
Haziran (15) 6.39 3.87 5.08 4.48 2.21 
Temmuz (15) 6.78 3.86 4.90 4.07 2.19 
Ağustos  (15) 6.79 4.09 5.37 4.40 2.20 
Eylül      (15) 6.43 3.95 5.08 4.23 2.21 
Ekim      (15) 6.78 3.81 4.88 3.95 2.19 
Kasım    (10) 6.52 4.18 5.21 4.02 2.17 
Toplam (100) 6.64 3.95 5.12 4.24 2.19 

 
Tablo 8. .Mekanik olarak ayrılmış broiler etlerinin (MABE) aylara göre bazı kimyasal analiz sonuçları (N=100) 

 
 

AYLAR (n) 
 

KİMYASAL PARAMETRELER 

KuruMadde 

(%) 

Rutubet 

(%) 

Protein  

(%) 

Yağ  

(%) 

Kül 

(%) 

P 

(mg/kg) 

Ca 

(mg/kg) 

pH 

Mayıs    (15) 36.44 63.56 13.97 20.33 1.04 480.29 668.59 6.6 
Haziran (15) 36.30 63.70 14.14 20.29 1.10 494.28 668.43 6.6 
Temmuz (15) 36.12 63.87 13.82 20.34 1.11 550.43 697.04 6.5 
Ağustos  (15) 36.10 63.89 14.07 19.97 1.10 508.64 687.77 6.5 
Eylül      (15) 36.06 63.93 14.00 20.03 1.08 485.45 652.95 6.6 
Ekim      (15) 35.88 64.11 14.18 20.16 1.10 506.44 672.62 6.6 
Kasım    (10) 35.63 64.37 14.14 19.99 1.13 495.87 672.26 6.6 
Toplam (100) 36.10 63.89 14.04 20.18 1.09 503.38 674.01 6.6 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım

AMGC

Enterobacteriacea

Mikrokok/Stafilokok

Pseudomonas spp

Maya/Küf

 

Şekil 5. MAE’lerin mikrobiyolojik analiz sonuçlarının aylık ortalamaları (log.kob/g). 

 

 

log 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Sonuç olarak, mekanik olarak ayrılmış kanatlı etlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal 

özelliklerinin ortaya konulduğu bu araştırmada, üretilen mekanik olarak ayrılmış etlik piliç 

etlerinin özellikle bazı mikrobiyolojik kriterlerinin Türk Gıda Kodeksi Mekanik Olarak 

Ayrılmış Kanatlı Eti Tebliğine (Tebliği no: 2007/34) uygun olmadığı belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar, gerek birincil üretimdeki eksikliklerden, gerekse de üretim aşamalarındaki hijyenik 

önlemlerin yeterince alınmadığının göstergesi olduğu gibi, son üründeki kalite düşüklüğü 

gerçeğini de yansıtmaktadır. Bu bağlamda, mekanik olarak ayrılmış broiler etleri, kanatlı eti 

ürünlerinin hammaddesi olarak çeşitli ürünlerin bileşimlerine katılarak, insan tüketimine 

direkt sunulması durumunda gıda güvenliği ve halk sağlığı yönünden başta risk grubu olan 

çocuk, yaşlı, hasta ve hamilelerde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini de 

hatırlatmalıdır. Bu nedenledir ki; mekanik olarak ayrılmış et üretim ve işletmelerinin kalite ve 

kontrol kriterleri yönünden yasal mevzuatların ışı altında gözetim altında tutulması gıda 

güvenliği ve kalite güvencesi açısından önem arz ettiği gibi halk sağlığının korunmasında da 

etkin olacaktır. Bu amaçla da üretim koşullarının asgari hijyenik şartlarda yapılması yanında 

üretimden tüketime kadarki tüm aşamalarda kontrol ve denetimlerin yasal mevzuatlar 

çerçevesinde sağlanması önerilmektedir. 
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   Tablo 1. Most Probable Number (MPN) tablosu, üçlü tüp yöntemine göre (1-0.1-0.01g) (De Man, 1983). 
Pozitif değerler MPN %95 %99 

0 0 0 <0,30     
0 0 1 0,30 0,01 0,95 0,00 1,40 
0 1 0 0,30 0,01 1,00 0,00 1,60 
0 1 1 0,6 0,12 1,70 0,05 2,50 
0 2 0 0,6 0,12 1,70 0,05 2,50 
0 3 0 0,9 0,35 3,50 0,18 4,60 
1 0 0 0,4 0,02 1,70 0,01 2,50 
1 0 1 0,7 0,12 1,70 0,05 2,50 
1 0 2 1,1 0,35 3,50 0,18 4,60 
1 1 0 0,7 0,13 2,00 0,06 2,70 
1 1 1 1,1 0,35 3,50 0,18 4,60 
1 2 0 1,1 0,36 3,50 0,19 4,60 
1 2 1 1,5 0,45 3,80 0,24 5,20 
1 3 0 1,6 0,45 3,80 0,24 5,20 
2 0 0 0,9 0,15 3,50 0,07 4,60 
2 0 1 1,4 0,36 3,50 0,19 4,60 
2 0 2 2,0 0,45 3,80 0,24 5,20 
2 1 0 1,5 0,37 3,80 0,20 5,20 
2 1 1 2,0 0,45 3,80 0,24 5,20 
2 1 2 2,7 0,87 9,40 0,51 14,20 
2 2 0 2,1 0,45 4,00 0,24 5,60 
2 2 1 2,8 0,87 9,40 0,51 14,20 
2 2 2 3,5 0,87 9,40 0,51 14,20 
2 3 0 2,9 0,87 9,40 0,51 14,20 
2 3 1 3,6 0,87 9,40 0,51 14,20 
3 0 0 2,3 0,46 9,40 0,25 14,20 
3 0 1 3,8 0,88 10,40 0,52 15,70 
3 0 2 6 1,60 18,10 1,00 25,00 
3 0 3 10 3,50 36,00 2,00 43,00 
3 1 0 4 0,91 18,10 0,53 25,00 
3 1 1 7 1,70 18,90 1,10 27,00 
3 1 2 12 3,50 36,00 2,10 44,00 
3 1 3 16 3,50 38,00 2,50 52,00 
3 2 0 9 1,80 36,00 1,20 43,00 
3 2 1 15 3,50 38,00 2,20 52,00 
3 2 2 21 3,50 40,00 2,50 56,00 
3 2 3 29 9,00 99,00 4,60 152,00 
3 3 0 20 3,60 99,00 2,60 152,00 
3 3 1 50 9,10 198,00 4,70 280,00 
3 3 2 110 18,20 405,00 11,40 570,00 
3 3 3 >110     
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