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I.Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri  

 

LAKTİK ASİT VE BUHAR UYGULAMALARININ KANATLI GÖĞÜS DERİLERİNDE 

Campylobacter jejuni POPULASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ 

 

Özet: Bu çalışma laktik asit (LA) ve sıcak buhar (SB) uygulamalarının, kanatlı göğüs derilerinde 

Campylobacter jejuni üzerine redüksiyon etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla piliç 

karkaslarına ait göğüs derileri, yaklaşık 1.0x 105 kob/ml düzeyinde C. jejuni içeren taze bakteri 

süspansiyonu içerisinde kontamine edilerek, farklı konsantrasyon ve sıcaklık derecesindeki laktik asit 

solüsyonu ile yaklaşık 97±1°C ve 133±1°C sıcaklıktaki buhar ile dekontaminasyon işlemine tabi 

tutulmuşlardır. Dekontaminasyon işlemini takiben örnekler ayrı, ayrı steril kavanozlarda 4°C’de 

muhafaza edilip, muhafaza süresinin 0., 1., 3. ve 5. günlerinde C. jejuni redüksiyonu yönünden analiz 

edilmiştir. 

 

Yapılan mikrobiyolojik analizler sonucunda, yaklaşık 22°C sıcaklığında ve % 2, 3  

konsantrasyonundaki laktik asit solüsyonuna 60 saniye süreyle daldırılan örneklerde C. jejuni

redüksiyonu, işlemden hemen sonra (0. gün) kontrol grubuna göre sırasıyla 1.72 ve 2.02 log düzeyinde 

saptanmıştır. Aynı şekilde yaklaşık 54°C sıcaklığında ve % 2, 3 konsantrasyondaki laktik asit 

solüsyonuna 60 saniye daldırılan örneklerde ise C. jejuni redüksiyonu 0. günde kontrol grubuna göre 

sırasıyla 1.91 ve 2.34 log düzeyinde bulunmuştur. Diğer yandan başta  % 4 konsantrasyon ve 22-54°C

sıcaklığındaki laktik asit uygulanan gruplar olmak üzere, 97±1°C ve 133±1°C sıcaklığında sırasıyla 15 

ve 3 saniye sıcak buhar uygulanan örneklerde ise C. jejuni 0. günden itibaren saptama sınırının altında 

(<1.0x102 kob/g) kalmıştır. 

 

Sonuç olarak, laktik asit ve buhar uygulamalarının kanatlı etlerinde C. jejuni üzerinde önemli derecede 

redüksiyon etkisi bulunduğu, laktik asidin etkisinin konsantrasyona bağlı olarak artış gösterdiği, bu 

nedenle halk sağlığının korunması ve güvenli kanatlı eti üretimi için bu işlemlerin kanatlı sektöründe 

uygulanmasının önemli olacağı görüşüne varılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Laktik asit, sıcak buhar, Campylobacter jejuni, dekontaminasyon, piliç eti. 

 

 

 

 

EFFECTS OF LACTIC ACIDE AND STEAM TREATMENTS ON POPULATIONS OF 
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Campylobacter jejuni ON CHICKEN BREAST SKIN 

 

Abstract: This study determined the bactericidal activity of different concentrations of lactic acid (LA) 

and hot steam (HS) treatments on the Campylobacter jejuni populations. Chicken skin samples 

inoculated with C. jejuni (1.0x105 CFU/g) were separately dipped into steril tap water (control), 2% 

LA, 3% LA, 4% LA for 60 s at 22 and 54°C and HS (97±1°C for 15 s), 2% LA followed by HS 

(97±1°C for 15 s), HS (133±1°C for 3 s). Camplobacter jejuni counts and pH values were determined 

after 0., 1., 3. and 5 days of storage at 4±1°C. 

 

Compared with the untreated control group, the reductions in C. jejuni populations were 1.72 and 2.02

log for 22°C on day 0 respectively, while it was 1.91 and 2.34 log  for 54°C 2%, 3% concentrations of 

LA on day 0 respectively. The effects of 4% LA for 60 s at 22 and 54°C and HS (97±1°C for 15 s), 2% 

LA followed by HS (97±1°C for 15 s) and HS (133±1°C for 3 s) were apparent in C. jejuni on day 0 

and bacterial counts reached undetectable (<1.0x102 CFU/g) levels immediately. 

 

Results of this study suggest that LA and HS treatments can be used to reduce C. jejuni on chicken 

meat, which would provide an additional measure of safety on the poultry meat production line.  

Key words: Lactic acid, hot steam, Campylobacter jejuni, decontamination, chicken meat.  

 

II.Amaç ve Kapsam  

Campylobacter jejuni insanlarda görülen bakteriyel orijinli gastroenteritislerin en başta gelen 

etkenlerinden olup, bunların insanlara bulaşmasından birinci derecede kontamine çiğ veya az pişmiş 

kanatlı eti tüketimi sorumludur (Sharp ve ark. 2015; Skarp ve ark. 2016). Bu nedenle kanatlı etlerinde 

C. jejuni kontaminasyonlarının minimize edilmesi halk sağlığı açısından önemlidir. Başta Avrupa 

ülkeleri olmak üzere ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya gibi gelişmiş ülkelerde görülen gıda 

kaynaklı gastroenteritislerden birinci derecede C. jejuni sorumludur. Avrupa Birliği ülkelerinde yıllık 

yaklaşık 9 milyon civarında campylobacteriozis vakasının ortaya çıktığı belirtilmekte olup, bu olaylar 

halk sağlığı yönünden ciddi problemlere neden olmaktadır (Skarp ve ark. 2016). Kanatlılarda 

Campylobacter kontaminasyonu ülkelere göre değişkenlik göstermekle birlikte, özellikle bakterinin 3. 

haftadan itibaren bağırsaklarda kolonize olmasıyla, etkenler kesim işlemleri sırasında çapraz 

kontaminasyonlar sonucu piliç karkaslarına kolayca bulaşabilmektedir (Grant ve ar. 2016; Skarp ve 

ark. 2016) . 
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Yapılan çalışmalarda piliç karkaslarının değişik düzeylerde, C. jejuni ile kontamine olduğu 

belirtilmiştir (Hue ve ark. 2011; Ma ve ark. 2014;Wieczorek ve Osek, 2015). Bu kapsamda, Hue ve ark. 

(2011) yaptıkları çalışmada piliç karkaslarında C. jejuni kontaminasyonunun % 87.5 düzeyinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde, Ma ve ark. (2014) ise çalışmalarında, broyler piliçlerin sekum 

örneklerinde kontaminasyonun % 72. 5, karkaslarda ise % 34. 1 düzeyinde olduğunu belirtmişlerdir. 

Aynı şekilde Wieczorek ve Osek’de (2015) inceledikleri piliç karkaslarında C. jejuni kontaminasyonun 

% 36.3 ile % 70.5 arasında bulunduğunu saptamışlardır. Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise piliç 

karkas ve boyun derilerinde C. jejuni kontaminasyonu sırasıyla, % 74.8 ve 86.25 düzeyinde 

bulunmuştur (Koluman, 2006; Savaşcı, 2006).  

 

Avrupa Birliği’nin gıda mevzuatı, kanatlı karkaslarında dekontaminasyon amacıyla kimyasal veya 

fiziksel herhangi bir işleme izin vermemekle birlikte, sığır karkaslarında dekontaminasyon amacıyla 

laktik asidin kullanımına 2013 yılında yayınlanan EU 101/2013 sayılı direktif ile izin verilmiştir (Anon, 

2013). Türkiye’de ise bu direktif doğrultusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol 

Genel Müdürlüğü’de 2016 yılı içerisinde bir taslak tebliğ yayımlamıştır (Anon, 2016). ABD Tarım 

Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Ofisi (USDA/FSIS) ise sığır, domuz ve kanatlı karkaslarının 

kesim işleminin belirli aşamalarında, patojen mikroorganizmaların yıkımlanması amacıyla belirli 

kimyasal ve fiziksel işlemlerin uygulanmasına müsaade etmiştir. Bu uygulamalar içerisinde en yaygın 

kullanılan kimyasallar organik asitler, asidifiye sodyum klorit ve trisodyum fosfat olup, fiziksel olarak 

ise sıcak su ve basınçlı sıcak buhar uygulamalarıdır (Bolder, 1997; Sofos ve Smith, 1998; USDA/FSIS, 

2015). 

 

Değişik araştırmacılar (Anang ve ark. 2007; Chaine ve ark. 2013; Liu ve ark. 2016) tarafından yapılan 

çalışmalarda, değişik konsantrasyon ve sıcaklık derecesindeki laktik asit ile yapılan dekontaminasyon 

işlemleri sonucunda kanatlı etlerindeki C. jejuni, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, E. coli

0157:H7 gibi patojenlerin sayısında önemli düzeyde azalma olduğu bildirilmiştir. Nitekim Anang ve 

ark. (2007) tarafından yapılan çalışmada laktik asit uygulamalarının kanatlı etlerinde L. 

monocytogenes, S. Enteritidis ve E. coli 0157:H7 üzerinde sırasıyla 1.97, 1.71 ve 2.59 log düzeyinde 

redüksiyon oluşturduğu belirtilmiştir. Aynı şekilde Chaine ve ark. (2013) % 5 konsantrasyonundaki 

laktik asit uygulamaları sonucu, piliç derilerindeki S. Enteritidis ve C. jejuni sayılarında yaklaşık 3.8 

log düzeyinde azalma olduğunu saptamışlardır. Araştırmacılar aynı çalışmalarında, 100°C 8 saniye 

süreyle sıcak buhar uygulanan piliç derilerinde S. Enteritidis ve C. jejuni redüksiyonunun sırasıyla 6 ve 

5 log düzeyinde bulunduğunu belirtmişlerdir. Benzer şekilde Morgan ve ark. (1996) ile Phebus ve ark. 

(1997) tarafından yapılan çalışmalarda, sıcak buhar uygulamalarının sığır karkas ve kanatlı etlerinde 
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patojen mikroorganizmaları yıkımladığı bildirilmiştir. Liu ve ark.(2016) ise % 1.5’lik ve 50°C’deki 

laktik asitin Clostridium spp. ve Pseudomonas fluorescens üzerinde yaklaşık 1.88-2.03 log düzeyinde 

etki oluşturduklarını belirtmişlerdir. Anderson ve Marshall (1990) ise laktik asitin bakteriler üzerindeki 

redüksiyon etkisinin konsantrasyon, laktik asit solusyonunun sıcaklık derecesi ile işlem süresine bağlı 

olarak değişkenlik gösterdiğini belirtmişlerdir.  

 

Bu çalışma, (a) Laktik asit ve sıcak buhar uygulamalarının C. jejuni populasyonu üzerindeki 

redüksiyon etkisinin saptanması, (b) Farklı konsantrasyon ve sıcaklık derecesindeki laktik asit ile 

yaklaşık 97±1°C ve 133±1°C sıcaklığındaki buhar uygulamaları arasındaki farklılığın belirlenmesi, (c) 

uygulama sonuçlarının kanatlı sektörüne aktarımı amacıyla yapılmıştır. 

 

III.Materyal ve Yöntem  

Bu çalışmada, marketlerden satın alınan taze piliç karkaslarına ait göğüs derileri materyal olarak 

kullanılmış olup, çalışmada toplam 50 kanatlı karkasına ait 152 deri örneği kullanılmıştır. 

Göğüs Derilerinin Hazırlanması: Bu amaçla belirli dönemlerde satın alınan piliç karkasları soğuk 

zincirde Anabilim Dalı laboratuvarına getirilerek, aseptik koşullarda göğüs derileri çıkarılmış ve 8x8 

cm (12-14 g) boyutlarında olacak şekilde örnekler hazırlanmıştır. Daha sonra deri örnekleri mikrobiyal 

yükün azaltılması amacıyla yüzeysel olarak bek aleviyle flambe edilmiştir.  

 

Deneysel Kontaminasyonun Yapılması: Bu amaçla öncelikle C. jejuni suşundan (ATCC 33291) 

Preston Brota (Oxoid, Lysed Horse Blood SR 0048 ve Oxoid, Preston selektif supplement, SR 0177) 

inokulüm yapılarak, suşun yeni pasajı hazırlanmıştır. Bunu takiben hazırlanan pasajdan Campylobacter 

Blood-Free Selektif Agar’a ekimler yapılarak, suşun 105-106 kob/ml düzeyine ulaşması sağlanmıştır. 

Daha sonra hazırlanan deri örnekleri, yaklaşık 1.0x105 kob/ml düzeyinde C. jejuni içeren (Oxoid, 

ATCC 33291) bakteri solüsyonuna 5 dakika süreyle daldırılmış ve daha sonra bakterilerin deri 

yüzeyine yapışması amacıyla 30 dakika oda sıcaklığında bekletilmiştir.  

 

Dekontaminasyon İşlemlerinin Yapılması: Bu çalışmada, laktik asit (LA) solusyonunun sıcaklık 

derecesi (22°C ve 54°C) ile yeni hazırlanmış farklı konsantrasyonlarının (% 2 pH:1.93, % 3 pH:1.86, % 

4 pH: 1.81) oluşacak bakteriyel redüksiyon üzerindeki etkileri de belirleneceğinden, çalışmanın birinci 

aşamasında farklı konsantrasyondaki laktik asit solüsyonu 22°C’ye ikinci aşamada ise 54°C’ye 

ayarlanarak uygulama yapılmıştır. Çalışmada laktik asidin yanı sıra, dekontaminasyon amacıyla farklı 

iki sıcaklık (97±1°C, 15 s ve 133±1°C, 3 s) derecesinde sıcak buhar da (SB) kullanılmıştır. Bu amaçla 

deneysel olarak C. jejuni ile kontamine edilen deri örnekleri her iki aşamada da farklı 7 gruba (1) steril 
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çeşme suyu (kontrol 22 ve 54°C); (2) % 2 LA; (3) % 3 LA; (4) % 4 LA; (5) SB 97±1°C, 15 s; (6) % 2 

LA+SB 97±1°C, 15s; (7) SB 133±1°C, 3s ayrılarak dekontaminasyon uygulamaları yapılmıştır. 

Dekontaminasyon işlemleri sonrası örnekler steril kavanozlara konularak, 4°C’de muhafaza edilmiştir.  

 

Mikrobiyolojik Analizlerin Yapılması: Örneklerde C. jejuni redüksiyonunun saptanması amacıyla 

muhafaza süresinin 0., (uygulamadan hemen sonra) 1., 3. ve 5. günlerinde mikrobiyolojik analizler 

yapılmıştır. Bu amaçla analiz edilecek örneklerden aseptik koşullarda 10 g tartılıp üzerine 90 ml 

peptonlu su ilave edilerek, stomacherde (Lab-Blender 400 Seward, London) 2-3 dakika süreyle 

homojenizasyon işlemi yapılmıştır. Homojenizasyon işlemini takiben örneklerden 10-4’e kadar desimal 

dilüsyonlar hazırlanarak, damla plak yöntemiyle ekimleri yapılmıştır. Mikrobiyolojik ekimlerde C. 

jejuni redüksiyonunun belirlenmesi amacıyla, Campylobacter Blood-Free Selektif Agar (Oxoid, CM 

739; Supplement SR 0155) ve Palcam Agar Base (Oxoid, CM 0877; Supplement SR 0150) 

kullanılmıştır. Ekimler sonrası tüm plaklar 42°C’de 48-72 saat süreyle mikroaerobik ortamda (Oxoid, 

Campygen, CN 25) inkübasyona bırakılmıştır. Mikrobiyolojik analizlere paralel olarak örneklerin pH-

değerleri de ölçülmüş ve çalışma 2 tekrarlı olarak yapılmıştır.  

 

İstatistiksel Analizler 

Mikrobiyolojik analiz bulgularının, istatistiksel olarak değerlendirilmesi varyans analizi (GLM) ile 

yapılmış olup, bunun için SPSS (ver. 10.0) paket programı kullanılmıştır. 

 

IV.Analiz ve Bulgular 

Laktik asit ve sıcak buhar uygulamalarının, kanatlı göğüs derisinde C. jejuni populasyonu üzerine 

etkisini saptamak amacıyla yapılan bu çalışmada, deneysel olarak C. jejuni ile kontamine edilen kanatlı 

göğüs derilerine, farklı konsantrasyon ve sıcaklık derecesindeki laktik asit ile yaklaşık 97±1 ve 

133±1°C’de sıcak buhar ile dekontaminasyon işlemi uygulanmıştır. 

 

Çalışmada laktik asit solusyonunun sıcaklık derecesi yaklaşık 22°C’ye ayarlanarak yapılan 

dekontaminasyon işlemlerinde, % 2 konsantrasyondaki laktik asit solüsyonuna 60 saniye süreyle 

daldırılan 2. grupta, işlemden hemen sonra (0. gün) yapılan mikrobiyolojik analizlerde,   C. jejuni

redüksiyonu kontrol grubuna göre 1.72 log düzeyinde saptanmıştır. Çalışmada % 3’lük laktik aside 

daldırılan 3. gruptaki örneklerde ise C. jejuni redüksiyonu 0. günde 2.02 log düzeyinde bulunmuştur. 

Aynı şekilde çalışmada % 4 konsantrasyonunda laktik asit, sıcak buhar (97-98°C, 15 s), % 2 LA +sıcak 

buhar (97-98°C, 15 s) ile yüksek sıcaklık derecesinde (133-134°C, 3s) sıcak buhar uygulanan gruplarda 

ise C. jejuni saptama sınırının (<1.0x102 kob/g) altında bulunmuş olup, redüksiyon 0. gün dahil 
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muhafaza süresince minimal 2.62 log düzeyinde bulunmuştur Tablo 1. 

 

Tablo 1: Farklı konsantrasyon ve 22°C sıcaklığındaki laktik asit ile sıcak buhar uygulamalarının 

Campylobacter jejuni populasyonu (log10 kob/g) üzerine etkileri. 

Grup                    İşlem 

 

Muhafaza süresi (gün), 4°C’de 

        0                   1                   3                   5 

1 Kontrol (çeşme suyu, 22°C) 4.62±0.17 4.55±0.12 4.60±0.14 4.50±0.13 

2 % 2 LA 2.90±0.04 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

3 % 3 LA 2.60±0.01 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

4 % 4 LA <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

5 SB (97±1°C),15s <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

6 % 2 LA + SB (97±1°C),15s  <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

7 SB (133±1°C), 3s <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

Sonuçlar bakteri populasyonlarının ortalaması alınarak verilmiştir (n=4). 

% : Laktik asit konsantrasyonu; LA: Laktik asit; SB: Sıcak buhar; 97±1°C, 133±1°C: Uygulanan buhar 

sıcaklık derecesi. 

 

Benzer şekilde, laktik asit solüsyonunun sıcaklık derecesi yaklaşık 54°C’ye ayarlanarak yapılan 

dekontaminasyon işlemlerine ait sonuçlar ise Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2: Farklı konsantrasyon ve 54°C sıcaklığındaki laktik asit ile sıcak buhar uygulamalarının 

Campylobacter jejuni populasyonu (log10 kob/g) üzerine etkileri.  

Grup                    İşlem 

 

Muhafaza süresi (gün), 4°C’de 

        0                   1                   3                   5 

1 Kontrol (çeşme suyu, 54°C) 4.75±0.19 4.75±0.19 4.74±0.18 4.73±0.17 

2 % 2 LA 2.84±0.03 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

3 % 3 LA 2.41±0.02 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

4 % 4 LA <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

5 SB (97±1°C),15s <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

6 % 2 LA + SB (97±1°C),15s  <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

7 SB (133±1°C), 3s <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 <2.0±0.00 

Sonuçlar bakteri populasyonlarının ortalaması alınarak verilmiştir (n=4). 

% : Laktik asit konsantrasyonu; LA: Laktik asit; SB: Sıcak buhar; 97±1°C, 133±1°C: Uygulanan buhar 

sıcaklık derecesi. 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, laktik asit solusyonu sıcaklık derecesinin yaklaşık 54°C’ye ayarlanarak 

yapılan uygulamada, % 2 konsantrasyondaki laktik asit solüsyonuna 60 saniye süreyle daldırılan 2. 

grupta, işlemden hemen sonra (0. gün) yapılan mikrobiyolojik analizlerde,  C. jejuni redüksiyonu 

kontrol grubuna göre 1.91 log düzeyinde saptanmıştır. Çalışmada % 3’lük laktik aside daldırılan 3. 

gruptaki örneklerde ise C. jejuni redüksiyonu 0. günde 2.34 log düzeyinde bulunmuştur. Aynı şekilde 

çalışmanın 4., 5., 6. ve 7. gruplarında ise C. jejuni 0. gün dahil muhafaza süresince saptama sınırının 

(<1.0x102 kob/g) altında bulunmuş olup, redüksiyon minimal 2.75 log düzeyinde seyretmiştir. 

 

Çalışmada farklı konsantrasyondaki laktik asit solusyonunun, sıcaklık derecelerine bağlı olarak oluşan 

bakteriyel redüksiyonlara bakıldığında, % 2 ve % 3 konsantrasyon ve 22°C sıcaklığındaki laktik asit 

solüsyonuna daldırılan örneklerde, 0. gündeki redüksiyon kontrol grubuna oranla sırasıyla 1.72 ve 2.02 

log düzeyinde bulunmasına karşın, % 2 ve % 3 konsantrasyon ve 54°C sıcaklığındaki laktik aside 

daldırılan örneklerde ise, 0. gündeki redüksiyon sırasıyla 1.91 ve 2.34 log düzeyinde saptanmıştır. 

Diğer tüm gruplarda ise muhafaza süresince laktik asit solüsyonunun farklı sıcaklık derecesinin 

sonuçlar üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Ancak laktik asit konsantrasyonuna bağlı olarak oluşan 

bakteriyel redüksiyonun, kontrol grubuna göre solüsyon sıcaklık derecesinin 22 ve 54°C olduğu 

gruplarda sırasıyla 1.72, 2.02 ile 1.91, 2.34 log düzeyinde bulunduğu belirlenmiştir. Laktik asit 

konsantrasyonuna bağlı olarak, gruplar arası farklılığın belirlenmesi amacıyla yapılan istatistiksel 

analizde ise, laktik asit konsantrasyonuna bağlı olarak redüksiyonun arttığı ve bunun istatistiksel 

yönden önemli (P<0.001) olduğu belirlenmiştir. 

 

Mikrobiyolojik analizlere paralel olarak örneklerde pH- değerleri de ölçülmüş olup, kontrol grubu 

örneklerde pH- değerleri 6.43-6.62 düzeyinde bulunmasına karşın, % 2, 3 ve 4 konsantrasyondaki 

laktik asit ile işleme tabi tutulan örneklerde pH-değerlerinin konsantrasyona bağlı olarak düşük 

düzeylerde seyrettiği gözlenmiştir. Bu kapsamda % 2, 3 ve 4 konsantrasyondaki laktik aside daldırılan 

örneklerde pH-değerleri muhafaza süresinin 0. günlerinde sırasıyla 3.02-3.10, 2.97- 3.00 ve 2.85-2.88 

düzeyinde ölçülmüştür.   

 

V.Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmada, başlangıçta 4.62-4.75 log düzeyinde C. jejuni içeren kanatlı göğüs derilerinde, Tablo 1 

ve Tablo 2’de görüldüğü gibi, % 2 ve % 3 konsantrasyonunda bulunan laktik asit ile yapılan 

dekontaminasyon işlemi sonrası (0. gün) yapılan mikrobiyolojik ekimlerde, önemli düzeyde redüksiyon 

görülmüştür. Saptanan bu redüksiyon düzeyi ise muhafaza süresinin 1. gününden itibaren artarak 
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(muhtemelen laktik asidin rezidüel etkisi) devam etmiştir. Buna karşın 4., 5., 6. ve 7. grupların tümünde 

0. gün dahil olmak üzere, C. jejuni saptama sınırının (<2.0 log10 kob/g) altında bulunmuştur. Bu 

kapsamda, insanlarda gıda infeksiyonlarının oluşumunda birinci derecede sorumlu patojen olan C. 

jejuni’nin redüksiyonu ve halk sağlığı açısından güvenli kanatlı eti üretimi için, gerek laktik asit 

gerekse sıcak buhar uygulamalarının önemli olacağı düşünülmüştür. Bu nedenle mevcut gıda 

mevzuatımızdaki gerekli revizyonların yapılarak, sığır karkaslarında olduğu gibi kanatlı karkaslarında 

da laktik asit başta olmak üzere sıcak buhar uygulamalarının kanatlı eti üretiminde uygulanmasının 

uygun olacağı düşünülmektedir.   

 

VI. Geleceğe İlişkin Öngörülen Katkılar 

Bu çalışmanın amaçlarından biride, sonuçların kanatlı sektörüne uygulanabilirliğinin sağlanması 

konusunda gerekli girişimlerin yapılmasıdır. ABD’de Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Kontrol Ofisi 

sığır, domuz ve kanatlı karkaslarının kesim sonrası dekontaminasyonu amacıyla birçok kimyasal ve 

fiziksel uygulamalara yıllar öncesi izin vermesine karşın, Avrupa Birliği Ülkelerinde ise yalnızca sığır 

karkaslarının laktik asit ile dekontaminasyonuna 2013 yılında müsaade edilmiş ve buna paralel 

olarakda Türkiye’de Bakanlık mart 2016 yılında sığır karkaslarında laktik asit dekontaminasyonuna 

ilişkin taslak tebliği hazırlayarak görüşe sunmuştur. Ancak gerek laktik asit gerekse sıcak buhar 

uygulamaları Türkiye’de kanatlı sektöründe yasal mevzuat gereği uygulanabilir olmamakla birlikte, her 

iki yönteminde kanatlı sektöründe uygulanabilirliği olası olduğundan, bu konuda gerekli girişimlerin 

yapılması düşünülmektedir.   

 

VII. Sağlanan Altyapı Olanakları ile Varsa Gerçekleştirilen Projeler 

Bu hızlandırılmış proje kapsamında sadece bu çalışmada kullanılan sarf malzemelerinin satın alınması 

öngörüldüğünden, bu çalışmaya ilave yeni çalışma/proje yapılmamıştır.  

 

VIII. Sağlanan Altyapı Olanaklarının Varsa Bilim/Hizmet ve Eğitim Alanlarındaki Katkıları 

Bu proje kapsamında sadece çalışmada kullanılan sarf malzemeleri satın alınmış olup, alt yapıya 

yönelik alım yapılmamıştır. 
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X. Ekler 

a. Mali Bilanço ve Açıklamaları: Bu projenin gerçekleştirilmesi amacıyla, Ankara Üniversitesi Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) Koordinatörlüğünün desteği kapsamında 7.037.- YTL. (Yedibinotuzyedi 

YTL.) öngörülmüş olup, ihale aşamasında miktar KDV hariç 5.500 YTL.’(Beşbinbeşyüz YTL.)’e  

indirilmiştir. Çalışmada proje karşılığı gerekli sarf malzemelerinin tümü satın alınarak, çalışmada 

kullanılmıştır.  

     

Tanımı/Adı Miktar Ölçü Birimi Birim Fiyat Tutar 
Campylobacter 

jejuni ATTC suşu 
(33291) 1 stick 1.200 

 
1.200 

Campylobacter 
Blood-Free Selektif 

Agar   1 kutu 650 

 
650 

Campylobacter 
Blood-Free Selektif 
Agar Supplementi 1 kutu 600 

 
600 

Palcam Agar Base 1  kutu 970 970 
Palcam Agar 

Selektif 
Supplementi 1 kutu 250 

250 

Campylobacter 
Selektive 

Supplement 1 kutu 596 

596 

Campygen 2.5 lt 5 kutu 150 750 

Laktik asit (% 60) 1 2.5 lt 350 350 

Pepton water 1 kutu 220 220 
Steril filtreli 

numune poşeti 1 50’lik pak 80 
80 

Steril plastik petri 
90 mm 250 Adet 0.30 

75 

Cryo bank 64 ‘lük Kutu 400 400 

At kanı 1 100 ml 147 147 
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KDV DAHİL 

TOPLAM 

TUTAR 

7.040.30 YTL 

  

 

 

b. Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar: Bu proje için makine ve 

teçhizat satın alınmamıştır. 

c. Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar (varsa Kesim III’de yer almayan analiz ayrıntıları): Bu projeye ait 

kesin rapor içeriğinde sadece çalışma sonuçları verilmiş olduğundan, çalışma sonuçları ile benzer 

konuda yapılan yerli ve yabancı çalışma sonuçları birbiriyle tartışılmamış olup, bu bilgiler yayın 

aşamasında belirtilecektir. Bu çalışmada kanatlı göğüs derilerinin 97±1°C ve 133±1°C’deki sıcak buhar 

ile dekontaminasyon işlemlerinde gerekli olan sıcak buhar, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt 

Ürünleri Üretim hanesinde bulunan sanayi tipi buhar makinesinden temin edildi. Örneklerin buharla 

temasını sağlamak amacıyla, sistemin kanatlı sektöründe uygulanabilirliği kapsamında buhar odasını 

andıracak şekilde portatif buhar model kabı yaptırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi 

buhar kabının buhar kaçırmayan, örneklerin kabın merkezi kısmında askıda kalmasını sağlayacak, iç 

kabin sıcaklığının dışarıdan kolayca takip edildiği ve işlem sonrası örneklerin hızla buhardan 

uzaklaştırılmasını ve gerektiğinde buhar tahliyesini sağlayacak şekilde planlanmış ve buna göre

yaptırılmıştır. 

d. Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar): Bu projeye ait çalışma sonuçlarının, 10-13 Kasım 2016 

tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nce (Lefkoşe/Kıbrıs) düzenlenecek 

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresinde tebliğ olarak sunulması düşünülmektedir. 

e. Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler: Bu projeye ait sonuçlar derlenmiş olup, Impact faktörü 

yüksek (>1.0) ve SCI kapsamında yer alan dergilerde yayınlanmak üzere yazımı yapılmaktadır.  
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