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Araştırmamızda 1.10.2004–30.10.2005 

tarihleri arasında Ankara’nın çeşitli market ve 
süpermarketlerinden toplanan dondurulmuş 20 
köfte, 20 kıyma, 20 kuşbaşı, 20 brokoli 20 bezelye 
ve 20 karnabahar olmak üzere toplam 120 et ve 
sebze örneği materyal olarak kullanılmıştır. Toplam 
120 dondurulmuş et ve sebze örneğinde SB (Slanetz 
Bartley) besiyerinden izole edilen 63 Enterococcus 
izolatının 40 (%63.4)’ı Fekal Enterococcus olarak 
tespit edilmiştir.40 Fekal Enterococcus izolatının 
28 (%70)’i E. faecalis, 12 (%30)’i E. faecium 
olarak tanımlanmıştır. Et ve sebze örneklerinin 
97’sinde tespit edilen Coliform mikroorganizmanın 
39(%40.2)’unda Fekal coliform saptanmıştır. 
Çalışılan örneklerdeki Fekal coliform en fazla 
kıymada (%23), fekal Enterococcus en fazla kıyma 
(%14.2) ve kuşbaşında (%14.2) görüldüğü 
belirlenmiştir. Ayrıca çalışmamızda, dondurulmuş 
et ve sebze örneklerindeki Toplam aerob 
mikroorganizma, coliform, Enterococcus ve 
Staphylococcus aureus ortalama, en düşük ve en 
yüksek koloni sayım sonuçları (cfu/g-Log10) 
değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarımız, 
dondurulmuş gıdalarda indikatör mikroorganizma 
olarak E. coli’nin yanı sıra E. faecalis ve E. faecium 
türlerinin de dikkate alınması gerekliliğini 
göstermiştir. 
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Araştırmamızda Ankara’daki çeşitli 
supermarketlerden toplanan 53 çiğ kıyma 
örneklerinin taze olarak ve buzdolabı sıcaklığı 
(4°C, 10 gün) bekletme süresi sonucunda Gr (-) 
psikrofil mikroorganizma dağılımı ve proteolitik 
aktiviteleri incelenmiştir. 53 çiğ kıyma örneğinden 
79 Gr (-) psikrofil mikroorganizma (Pseudomonas, 

Acinetobacter ve Alcaligenes) nın, 46 (%58.2 )’sı 
taze kıyma, 33(%41.7) 4°C’de 10 gün bekletme 
süresi sonunda izole edilmiştir. Gr (-) psikrofil 
mikroorganizma türlerinden en çok sıklıkta taze 
kıyma örneklerinde 14 P. putida (%30.4) ve 12 P. 
fluorescens biotype I (%26.08), buzdolabı 
sıcaklığında 11 P. fluorescens biotype I (% 33.3) ve 
7 A. Calcoaceticus/lwoffii(%21.2) izolatı 
tanımlanarak tespit edilmiştir. Çiğ kıyma 
örneklerinden izole edilen 79 Gr (-) psikrofil 
mikroorganizma izolatının 58’inde belirlenen 
proteolitik aktivite en fazla taze kıyma ve buzdolabı 
sıcaklığında bekletilen kıyma örneklerinde P. 
putida ve P. fluorescens biotype I izolatlarında 
saptanmıştır.  
 
Anahtar Kelime: Gr (-)psikrofil mikroorganizma, 
çiğ kıyma, proteolitik aktivite  
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Bu çalışmada Kütahya bölgesindeki gıda 
örneklerinden, gıda çalışanlarından, gıda alet-
ekipmanlarından ve klinik örneklerden 
Staphylococcus aureus bakterisi izole edilerek 
identifiye edilmiş ve fenotiplendirme yöntemleri ile 
bu izolatların karakterizasyonu amaçlanmıştır.  

İdentifikasyonu için geleneksel 
biyokimyasal testler ve VITEK sistemi 
kullanılmıştır. Fenotiplendirme için antibiyotik 
duyarlılık testleri, SET-RPLA test kiti ile 
enterotoksin belirleme testi, SDS-PAGE ile toplam 
hücre proteinlerinin analizi ve FAME analizleri 
kullanılmıştır.  

Test edilen izolatlardan sadece dört gıda ve 
iki klinik izolatta metisilin direnci belirlenmiştir. 
Mupirosin, teikoplanin, vankomisin’e karşı direnç 
saptanmamıştır. İzolatların % 91,74’ü penisilin 
G’ye karşı dirençli bulunmuştur. Test edilen toplam 
99 izolat arasında üç izolatın hiçbir enterotoksini 
üretmediği (%3.03), üç izolatın  C ve D 
enterotoksinlerini birlikte ürettiği (%3.03), geri 
kalan 93 izolatın tümünün ise D enterotoksinini 
ürettiği (%93.93) belirlenmiştir. SDS-PAGE ile 
elde edilen protein profillerinde izolatlar  ile izole 
edildikleri kaynak arasında bir ilişki 
belirlenememiştir. Bu çalışma ile, S. aureus 
identifikasyonu için FAME analizine dayalı bir yağ 
asitleri veri tabanı oluşturulmuş ancak izolatların 


