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 Fermentasyon gıda işlemede kullanılan en 
eski yöntemdir. Gıda güvenliği ve besinsel içeriğin 
korunmasında fermentasyonu gerçekleştiren 
mikrobiyal flora önemlidir. Sofralık zeytinler bugün 
dünya genelinde İspanyol tipi yeşil zeytin, Yunan 
tipi doğal siyah zeytin ve Kaliforniya tipi siyah 
zeytin olmak üzere 3 genel başlık altında 
toplanmaktadır.  
            Siyah zeytin fermentasyonu uzun bir 
süreçtir ve mikrobiyal yük bu konuda çok 
önemlidir. Zeytin fermentasyonu istenilen oranda 
kontrol edilebilir olmadığından bazı durumlarda, 
zeytin meyvesi fermente edilebilir şekerleri 
içermeyebilir, doğal laktik asit bakterileri dominant 
flora olarak gelişemeyebilir. Böylece başarılı bir 
fermentasyon gerçekleşmez. Ayrıca, 
fermentasyonun ilk günlerinde pH yeterince hızlı 
düşmezse bozulma ve çürümeler meydana gelir. 
Böyle durumlarda fermentasyonun ilk safhaları 
uzar, Enterobacteriaceae populasyonu gas- pocket 
spoilage’a (gaz cebi –balık gözü bozulması) neden 
olur. Bu problemleri aşmak için;  1.Şeker ilavesi, 
2.İşlenmemiş materyalin pastörizasyonu, 3.Ekstra 
tuz içeriği, 4.Salamuranın asidifikasyonu, 5.Starter 
kültür ilavesi (Lactobacillus plantarum, 
Lactobacillus pentosus, Enterococcus 
casseliflovous) yapılabilir. 
 Bu çalışmada,  % 10 salamura koşullarında 
spontan gelişen ve laktik asit ilaveli (% 0,5) 
fermentasyonlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 
için paralelli olarak yapılan işlemlerde; toplam 
canlı, maya-küf  ve laktik asit bakterileri sayımları 
yapılmış ve grafikler oluşturulmuştur. Ayrıca net 
bir karşılaştırma için; titre edilebilir laktik asit 
miktarına ve pH ölçümlerine bakılmıştır. Yapılan 
bu çalışmanın sonucu olarak % 10 ve yukarısı tuz 
konsantrasyonlarında maya-küf’lerin laktik asit 
bakterilerine baskın olduğu görülmüştür. Uygun ve 
hızlı bir fermantasyon için laktik bakterisi olan 
Lactobacillus plantarum kullanılmıştır.  
 Yukarıdaki şartlar altında siyah zeytin 
fermentasyonunun daha kontrollü ve hızlı 
olabilmesi için starter kültür kullanılabileceği 
görülmüştür. Ancak daha geniş uygulama alanı için 

daha yüksek tuz toleransına sahip laktik asit 
bakterilerine ihtiyaç vardır. 
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 Mayalar , bazı peynir türlerinin 
olgunlaştırılmasında tat ve tekstürün gelişimine 
pozitif bir şekilde katkıda bulunurken bir çok peynir 
çeşidinde de  bozulmaya neden olmaktadırlar. 
Mayaların peynirlerde oluşturduğu temel 
mekanizmalar, laktozun fermentasyonu, laktik ve 
sitrik asidin kullanımı, ekstraselüler lipolitik ve 
proteolitik enzimlerin üretimidir. Peynirlerde 
mayaların  büyümesi, raf ömrünün belirlenmesinde 
ana faktördür. Bozulma; ambalajlarda şişkinlik, 
peynirin yüzeyinde gözle görülebilir maya 
kolonilerinin oluşması, maya benzeri bir koku ve 
alışılmamış bir tat ile karakterize edilmektedir. 
Peynirlerde muhtemelen predominant olan türlerin 
mutlaka tanılanması gerekmektedir. Ayrıca proses 
ve kalite kontrolü, kontamine maya strainleri ile 
üretime karışmış olan maya strainlerinin hızlı ve 
doğru bir şekilde tanılanmasını öngörmektedir. 
Özellikle son on yılda moleküler biyolojinin hızlı 
gelişmesiyle  mikroorganizmaların identifikasyonu 
için  yeni teknikler geliştirilmiştir. Mayaların 
identifikasyonunda moleküler tekniklerin 
kullanılması sonucunda  istenmeyen 
kontaminasyonların kaynağı doğru olarak 
saptanabilecek ve bozulmaya neden olan mayaların 
tanısı kısa sürede güvenilir bir şekilde 
gerçekleştirilebilecektir. Böylece elde edilen kesin 
sonuçlarla daha iyi, etkili ve ucuz bir kalite kontrolü 
uygulanabilecektir. 
 Çalışmamızda farklı peynirlerde 
bozulmaya neden olan mayaların izolasyonu,  
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ekstraselüler lipolitik ve proteolitik aktivitelerinin 
belirlenmesi ve bu izolatların konvansiyonel ve 
moleküler biyolojik yöntemlerle tanılanması 
amaçlanmıştır. Bu amaçla farklı  peynirlerden  izole 
edilen 92 maya izolatının fenotipik olarak 
tanılanması    Barnett ve ark. (2000) tarafından 
oluşturulan  tayin anahtarına göre yapılmıştır. 
Fenotipik olarak tanılanan izolatların 8 genusa ait 
13 farklı tür olduğu saptanmıştır. En yaygın olarak 
bulunan izolatlar Debaryomyces hansenii (%35,7), 
Kluyveromyces marxianus (%20,2) ve Yarrowia 
lipolytica (%19) olarak tanılanmıştır. Tanılanan 
diğer genuslar ise Pichia, Torulaspora, Candida,  
Williopsis, Galactomyces’dir. Genotipik olarak 5,8 
S ribozomal DNA’ daki  türe özgü  internal 
transcribed spacer (ITS) bölgesinin PCR 
amplifikasyonu (ITS-PCR) ile  karakterize 
edildiğinde D. hansenii strainleri 640bp, K. 
marxianus strainleri 740bp , Y. lipolytica strainleri 
360bp, T. delbrüeckii strainleri 850 bp, P. anamola 
strainleri 615bp, P. quilliermondii strainleri  625bp 
uzunluğunda karakteristik tek bir bant 
oluşturmuşlardır  
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 Kahramanmaraş’taki kasap ve 
süpermarketlerden toplanan 11’i koyun ve 39’u 
sığır kıyması olmak üzere toplam 50 kıyma 
örneğinden izole edilen Aeromonas suşlarının 
antimikrobiyel ilaçlara dirençliliği incelenmiştir. 
Çalışmada izole edilen hareketli Aeromonas 
türlerinden 6 A. hydrophila ve 5 A. cavia suşunun 
antibiyotik dirençliliği disk difüzyon metodu ile 
belirlenmiştir. Sonuçlar oluşan inhibisyon 
zonlarının mm olarak ölçülmesi ile elde edilmiştir. 
Buna göre, elde edilen tüm suşlar penicilin G’ye 
duyarlı iken cefodizim, tarivit ve erytromycin’e 
değişik oranlarda direnç göstermiştir.  
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 Çalışmada Kahramanmaraş Sütçü İmam 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ile İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi kantinlerinin genel 
mikrobiyel kalitesi araştırılmıştır. Kantinde satışı 
yapılan hamburger, patates kızartması ve salata 
örnekleri ile hamburger ocağı, tost makinesi, 
çalışan önlüğü, tezgah yüzeyi, dürüm tablası, döner 
bıçağından eküvyon yöntemiyle alınmış, personel 
elinden petri kabına parmak değdirme ile, ortam 
havası  ise petri kaplarının ortama bırakılması ile 
alınmıştır. 
 Genel olarak yapılan çalışmada 
kantinlerimizde gıda hazırlanan yüzeylerin ve 
personelin hijyeninin yetersiz olduğu gözlenmiştir. 
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Dizilim bilgilerinin ve mikrofabrikasyon 
teknolojisindeki gelişmelerin hızla artması 
araştırıcıları yeni teknolojilere yöneltmiştir. Bu yeni 
teknolojilerden en etkilisi, aynı anda binlerce genin 
birbirleriyle olan ilişkisi hakkında görsel ve 
matematiksel sonuçlar elde edilebilmesini sağlayan 
mikro-array teknolojisidir. Literatürde mikro-array 
ile eş anlamlı olarak biyo-çip, DNA-çip, gen-array 
terimleri de sıklıkla rastlanmaktadır. 

Günümüzde moleküler biyoloji ve genetik 
laboratuvarlarında sık uygulanan Southern Blot, 
Northern Blot ve Western Blot gibi yöntemler ile 
bir deneyde ancak tek bir gen incelenebilmekte ve 
elde edilen sonuç ilgili genin işlevi ve diğer 
genlerle/hastalıklarla ilişkisinin açığa çıkarılması 
konusunda yeterli bilgiyi sağlayamamaktadır. Oysa 
mikro-array teknolojisi ile binlerce gen veya 
ürünleri (RNA ve proteinler gibi) arasındaki ilişkiyi 


