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edildi. API sonuçları ve 16S rDNA analizleri de bu 
bulguları desteklemektedir.  İleri çalışmalarda 
kimyasal mutajenler kullanılarak izolatların enzim 
üretimleri arttırılmaya çalışılacaktır. 
 
Anahtar Kelimeler:  Leuconostoc mesenteroides, 
Dekstransukraz, Dekstran, 16S rDNA  
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Gıdaların endüstriyel olarak üretilmesi 
sıklıkla lezzet, renk, tekstür kontrolü ve koruma 
için kullanılan katkı maddelerinin ilave edilmesini 
gerektirmektedir. Lezzet bileşiklerinin kontrollü 
şartlarda serbest kalması enkapsülasyonun önemli 
avantajı olarak bilinmektedir. Muhtemelen en 
yaygın olarak kullanılan kapsüllenmiş katkıların 
kullanıldığı alan hazır gıdalar endüstrisidir (ekmek 
sanayii, mikrobiyoloji ve katkı maddeleri üreticileri 
bu yöntemi daha çok kullanmaktadır).  

Süt endüstrisinde enkapsüle edilmiş katkı 
maddelerinin kullanılması geçmişte sınırlı düzeyde 
gerçekleşmiştir. Dolayısı ile uygulamada üzerinde 
en çok çalışılan alan peynir olgunlaştırmada enzim 
kullanımı ile ilgili olmuştur. Ancak, günümüzde 
fonksiyonel gıdaların önemi enkapsüle edilmiş 
katkıların kullanımıyla artış göstermiştir. Son 
zamanlarda en azında iki adet enkapsüle edilmiş 
biyoaktiv ürünler (probiotik organizmalar ve 
Omega-3 yağlar) içeren ticari süt ürünleri 
bulunmaktadır. Bunların dışında son zamanlarda 
çeşitli probiotik mikroorganizmzlar, vitaminler 
mineraller antioksidanlar peptidler, bitkisel 
steroller, polifenoller, biyoflavonoidler ve lifler gibi 
katkı maddelerinin ilave edilerek üretildiği 
fonksiyonel süt ürünleri üretilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı enkapsülasyon 
teknolojisinin süt ürünlerine ilave edilen biyoaktiv 
maddelere uygulamasının incelenmesi ve neden bu 
konunun önemli olduğunun açıklanmasıdır. 
 
Anahtar Kelimeler: Enkapsülasyon, probiotik 
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antioksidanlar peptidler, bitkisel steroller, 
polifenoller, biyoflavonoidler 
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 İçme suyunda bulunan çeşitli patojenik 
bakteriler suyla bulaşarak enfeksiyonlara neden 
olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkelerde bu 
enfeksiyonların kontrolü genelde filtrasyon ya da 
klorlama teknikleri ile sağlanmaktadır. Bu 
yöntemlerin yanı sıra suyun mikrobiyolojik kalitesi 
de düzenli olarak incelenmelidir. Günümüzde 
bakteriyolojik izleme çalışmalarında indikatör 
olarak fekal ve total koliform bakterileri 
kullanılmaktadır. Ayrıca 22 °C ve 37 °C ‘de 
gelişebilen toplam mezofilik aerobik canlı bakteri 
sayısının tespiti de bakteriyolojik kirlilik 
ölçümlerinde kullanılan yöntemlerden biridir. Bu 
nedenle çalışmamızda İstanbul’da ticari olarak 
satışa sunulan 22 farklı markaya ait 88 damacana su 
örneğinin mikrobiyal su kalitesi izlenmiştir. 19 
litrelik plastik şişelerden mikrobiyolojik incelemeye 
uygun olarak alınan. su örnekleri,  fekal koliform, 
total koliform, Aeromonas spp., Pseudomonas spp., 
toplam mezofilik aerobik canlı bakteri sayısı ve 
amip varlığı açısından incelenmiştir. Fekal 
koliform, total koliform, Aeromonas spp., 
Pseudomonas spp., ve amip varlığı membran 
filtrasyon yöntemi, toplam mezofilik aerobik canlı 
bakteri sayısı ise yayma yöntemi ile saptanmıştır.  
 Bu çalışma sonucunda incelenen 
örneklerin büyük bir kısmının Türk Standartları 
Enstitüsü (TSE), ABD Çevre Koruma Ajansı(EPA) 
ve World Health Organization (WHO) tarafından 
belirtilen standartlara uygun olmadığı saptanmıştır. 
Yapılan çalışmalarda kirlilik indikatörü 
mikroorganizmaların plastik kaplarda biyofilm 
oluşturdukları görülmüştür. Temizliği doğru bir 
şekilde yapılmamış şişelerin tekrar içme suyu 
satışında kullanılması sağlık açısından risk 
oluşturmaktadır. Her markadan dört farklı örnek ile 
yaptığımız çalışmanın sonucunda kaynakları aynı 
bile olsa markaya bağlı ciddi farklılıklar olduğu 
görülmüştür. Bu durum yukarıda bahsettiğimiz 
temizlik hatalarına veya dolum tesisinin sağlığa 
uygun koşullarda çalışmamasından kaynaklanabilir.   
 Sonuçlarımız, içme suyu olarak tüketilen 
ambalajlı suların mikrobiyolojik kontrolünün 
düzenli olarak yapılmasının gerekliliğini çarpıcı bir 
şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle bu kontrolün 
ana dolum merkezi ve ambalajlı sularda yetkili bir 


