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 Mikroorganizmalar doğada çok yaygın 
olarak bulunurlar. Onbinlerce farklı cins ve türdeki 
mikroorganizmaların bulundukları yerler, yaşam 
fonksiyonları, üreme ve çoğalma özellikleri, birbiri 
ile olan ilişkileri büyük farklılıklar gösterir. 
 Mikroorganizmaların bazıları doğrudan 
veya dolaylı olarak insan yaşamına fayda sağlarken 
bazıları zararlı ve hatta öldürücü özellik gösterirler. 
Bunun yanında aynı mikroorganizma belirli 
koşullar altında yararlı iken, koşulların değişmesi 
ile zararlı hale gelebilir. 
 Bir örnekte hangi tip mikroorganizmaların 
bulunduğunun bilinmesi yani mikroorganizmaları 
örnekten izole edilmesi ve tanımlanması çoğu 
zaman önemli olmaktadır. Bunun yanı sıra, örneğe 
ait bazı mikrobiyolojik problemlerin çözümünde, 
örnekteki mikroorganizma sayısı da önemli olup, 
sayım sonuçları, incelenen örneğin mikrobiyolojik 
kalite yönünden değerlendirilmesinde önemli 
ipuçları vermektedir. 
 Mikrobiyolojinin hemen tüm dallarında bir 
materyalde ne sayıda mikroorganizma bulunduğu 
önemlidir. Genel olarak mikroorganizmaların canlı 
olanlarının sayısı önemli iken, özelikle gıda 
mikrobiyolojisinde hammaddeye ilişkin genel bir 
kalite kriteri olarak mikroskobik yöntemler ile canlı 
ve ölü mikroorganizma beraberce sayılabilir. Bir 
başka ifade ile bu tip uygulamalarda sayım 
sırasında tüm mikroorganizmalar ölüdür ancak 
sayım öncesinde bunların ne kadarının canlı ne 
kadarının ölü olduğu önemli değildir. Mikroskopta 
canlı hücrelerin sayılabileceği uygulamalar da 
vardır. 
 DEFT (Direkt Epifloresan Filtre Tekniği) 
Yöntemi orijinal olarak 1980’lerin başlarında süt 
örneklerinde bakterilerin sayımı için önerilmiş ve 
bu amaca yönelik olarak geliştirilmiştir. Daha sonra 
dondurulmuş balık, et, kıyma, mayonezli salatalar, 
krema ve krema benzeri ürünler, peyniraltı suyu, 
domates salçası, şarap, meyve ve sebzeler ile su 
gibi değişik gıdaların analizine adapte edilerek 
yaygın kullanım alanı bulmuştur. 
 Bu çalışma ile DEFT yöntemi, bu 
yöntemin uygulanışı ve DEFT yönteminin diğer 
mikrobiyolojik sayım yöntemlerine göre avantajları 
araştırılacaktır.  
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 Türkiye'de, tulumdan kaşara,otlu 
peynirden tel peynirine oldukça farklı sayıda 
geleneksel peynir üretilmektedir. 2007 yılında, 
farklı yörelerde üretilen tulum,lor, kaşar, çeçil, tel, 
hellim, Urfa ve koyun peyniri olmak üzere 85 adet 
geleneksel peynir analiz edilmiştir. Mikrobiyolojik 
Kriterler Tebliği'nde belirtilen C.perfringens, 
E.coli, Koliform, L.monocytogenes, Salmonella, 
S.aureus, küf ve maya analizleri yapılarak, 
peynirlerin mikrobiyolojik kalitesi belirlenmeye 
çalışılmıştır. 
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Çiğ köfte, başta Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu  olmak üzere, ülkemizde sevilerek 
tüketilen geleneksel yemeklerimizden birisidir. 
Ancak gerek bileşimi gerekse hazırlanış yöntemi 
açısından mikrobiyal kontaminasyona oldukça açık 
bir gıdadır. Bununla birlikte, çiğ köftenin 
mikrobiyolojik kalitesinin belirlendiği çalışmalarda 
çeşitli patojenlerin (E. coli, Salmonella spp.ve 
Listeria spp.) varlığı tesbit edilmiştir. Bu çalışmada, 
farklı sıcaklıklarda bekletilen çiğ köftedeki Listeria 
monocytogenes sayısındaki değişim izlenmiştir. L. 
monocytogenes kültüründen çiğ köfteye 106 kob/ g 
olacak şekilde ilave edilerek, 4ºC ve 22-25ºC’ de 
(oda sıcaklığı) 24 saat bekletilmiştir. Bu süre 
boyunca, belirli zaman aralıklarında örnekler 
alınarak L. monocytogenes, toplam aerobik 
mezofilik bakteri (TAMB), maya-küf (M-K) ve 
laktik asit bakterisi (LAB) sayımları yapılmıştır. 
Oda sıcaklığında ve 4ºC’de bekletilen çiğ köftedeki, 
L. monocytogenes sayısı başlangıçta sırasıyla log 
6.6 kob/g ve log 6.5 kob/g  iken, 24 saat sonra 
sayıları log 6.2 kob/g ve log 6.3 kob/g olarak 
belirlenmiştir. Her iki depolama koşulunda da L. 
monocytogenes sayısında önemli bir değişim 


