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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  
 
Anahtar Kelimeler: Maya, fenotipik 
identifikasyon, ITS-PCR  
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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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antibiyotik dirençliliği  
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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 


