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ÖZET 

Yücel Baydur A. İstanbul’da satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesi üzerine 
araştırmalar. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve 
Teknolojisi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. (2006). 

Bu çalışmada İstanbul’da satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesinin araştırılması 
amaçlandı. Çeşitli markalara ait 30 adet kanat, 30 adet but ve 30 adet göğüs olmak üzere 
toplam 90 adet tavuk eti numunesi materyal olarak kullanıldı. Numunelerin tümünde 
Toplam mezofil aerobik bakteriler, Koliform grubu mikroorganizmalar, Esherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Sülfit redükte eden anaerob mikroorganizmalar ile küf ve 
mayalar araştırıldı, ayrıca pH değeri saptandı. Toplam mezofil aerobik bakteriler 
kanatların 5’inde (%16,7), butların 3’ünde (%10) ve göğüslerin 1’inde (%3,3), 
Staphylococcus aureus, kanatların 2’sinde (%6,6), butların 2’sinde (%6,6) ve göğüslerin 
2’sinde (%6,6), Escherichia coli, kanatların 16’sında (%53,3), butların 15’inde (%50) ve 
göğüslerin 8’inde (%26,6), Anaerob mikroorganizmalar kanatların 1’inde (%3,3), Küf 
ve mayalar  kanatların 21’inde (%70), butların 13’ünde (%43,3) ve göğüs etlerinin 
16’sında (%53,2), Koliform grubu mikroorganizmalar kanatların 25’inde (%83,3), 
butların 16’sında (%53,3 ) ve göğüs etlerinin 14’ünde (%46,6) hijyen açısından ulusal 
ve uluslar arası kriterlere uygunluk gözlenmedi. Elde edilen bulgulara göre, incelenen 
30 adet kanat eti numunesinin 27 adedinin (%90), 30 adet but eti numunesinin 24 
adedinin (%80) ve 30 adet göğüs eti numunesinin 19 adedinin (%63,3) dolayısıyla 
incelenen toplam 90 adet tavuk eti numunesinin 70 adedinin (%77,7) hijyenik 
kalitesinin kötü olduğu saptandı. Çalışmada incelenen numunelerin entegre tesislerde 
üretilmelerine rağmen hijyenik kalitelerinin arzu edilen düzeyde olmaması, modern 
teknolojilere sahip tesislerde hijyen ve gıda güvenliğine yeterince önem verilmediği 
veya yetersiz kalındığı, entegre tesislerde üretilen tavuk etlerinin dağıtım ve satış 
kanallarında yeterince izlenemediği ve dolayısıyla tavuk gövdelerinin parçalanması, 
paketlenmesi ve satışa sunulması aşamalarında sekonder kontaminasyonlara maruz 
kaldığı sonucunu doğurmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Tavuk eti, hijyenik kalite, kontaminasyon,  
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ABSTRACT 

Yucel Baydur, A. Researches about the hygienic quality of the chicken meats that are 
offered for sale in Istanbul. Istanbul University; Institute of Health Sciences, Food 
Hygiene and Technology Department. Master Degree Thesis. Istanbul. 2006 

In this study, it is aimed to search for the hygienic quality of the chicken meats that are 
offered for sale in Istanbul. 30 pieces of chicken wings, 30 pieces of chicken legs and 
30 pieces of chicken breast and 90 pieces chicken meats in total that belong to different 
brands were used as samples. Total mesophilic aerobic bacteria, Coliform group 
microorganisms, Esherichia coli, Staphylococcus aureus, anaerobe microorganisms that 
reduces sulfide, mold and yeasts were analyzed in all samples. Also their pH values 
were determined. As a result of these researches, it is found out that total mesophilic 
aerobic bacteria in 5 of the wings (%16.7), 3 of the legs (%10) and 1 of the breasts (% 
3.3); Staphylococcus aureus in 2 of the wings (%6.6), 2 of the legs (%6.6) and 2 of the 
breasts (%6.6), Escherichia coli in 16 of the wings (%53.3), 15 of the legs (%50) and 8 
of the breasts (%26.6), Anaerobe microorganisms in 1 of the wings (%3.3), mold and 
yeasts in 21 of the wings (%70), 13 of the legs (%43.3) and 16 of the breasts (%53,2), 
Coliform group microorganisms in 25 of the wings (%83.3), 16 of the legs (%53.3) and 
14 of the breasts (%46.6) were not complying with the national and international criteria 
in means of hygiene. According to the findings, 27 of the 30 pieces of wings samples 
(%90), 24 of the 30 pieces of the leg samples (%80) and 19 of the 30 pieces of the 
breast samples  (%63.3) and finally 70 of the 90 pieces of the chicken meats that were 
analyzed (%77.7) were determined as having insufficient hygienic quality. Although the 
analyzed samples were produced in integrated facilities, their hygienic quality was not 
in the required level and this showed that necessary food safety and hygiene precautions 
was not sufficient in modern facilities where chicken meats produced. The chicken 
meats that are produced in integrated facilities are not followed up sufficiently in the 
distribution and the sales channels, therefore the chicken bodies are exposed to 
secondary contaminations during the splitting, packing and offering to sale stages.  

 

Key Words : Chicken meat, hygienic quality, contamination. 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Tavuk eti ve ürünleri, bağ dokunun azlığı, kolesterol düzeyinin düşük olması, 

protein miktarının yüksekliği ve ekonomik olması gibi özelliklerinden dolayı tüketiciler 

tarafından tercih edilmektedir(6,9) 

Diğer taraftan üretimde yapılan hatalar nedeniyle gıda zehirlenme vakalarında 

tavuk etinin ilk sıralarda yer aldığı da bilinmektedir. İnsanlarda gıda zehirlenmelerine 

yol açan Campylobacter spp. ve Salmonella spp. gibi gıda orjinli patojen 

mikroorganizmaların en önemli kaynağının tavuk eti olmasının sebebi bu 

mikroorganizmaların düşük su aktivitesi, sıcaklık, pH vs. gibi olumsuz çevre koşullarına 

dayanıklı olmalarına ve tavuk gaitasında yüksek oranda bulunmalarına bağlanmaktadır 

(6,9,14,26,46,67). Taze olarak veya dondurulduktan bir süre sonra depolanıp satışa 

sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesi üzerine etkili faktörler kesim öncesi ve kesim 

sonrası faktörler şeklinde iki temel başlık altında toplanabilir. Bunlardan kesim öncesi 

faktörler arasında barınakların temizlik koşulları, hayvanların tükettikleri yem ve suyun 

kontaminasyon durumu, hayvanların genel sağlık durumu ve kesimhaneye sevk 

esnasındaki koşullar şeklinde sıralanırken kesim sonrası faktörler ise kesim sırasında 

uygulanan proseslerden tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreci içermektedir(31,73). 

Tavuklar kesimhaneye geldiklerinde tüyler ve deri, çeşitli mikroorganizmalarla yüksek 

oranda kontamine haldedir. Bu kontaminasyon, kesimin değişik aşamalarında 

uygulanan işlemlerle artabileceği gibi, temas yüzeyleri, yıkama suyu, personel vs. gibi 

işletmenin yetersiz hijyen koşulları nedeniyle de artmaktadır. Mevcut mikroflora 

yetersiz soğutma, dondurma ve uygunsuz depolama koşulları sonucunda daha da 

çoğalarak hem ürünün bozulmasına, hem de halk sağlığının riske girmesine sebep 

olmaktadır(14,42,67). 

Kanatlı etlerinin satışa sunulduğu yerlerde soğuk zincir iyi sağlanmalı, gövde ve 

parça etlerin tüketiciye sunulduğu yerlerdeki vitrinlerin temizliği kolay, 

rekontaminasyona karşı korunaklı olması gerekmektedir (33,42). Çünkü primer 

kontaminasyonlar nedeni ile oluşan mikroflora yeteriz soğutma, dondurma ve uygunsuz 

depolama koşulları sonucunda daha da çoğalarak hem ürünün bozulmasına, hem de halk 

sağlığının riske girmesine sebep olmaktadır(14,67). 
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Ülkemizde tavuk eti üretiminin artmış olmasına karşın kesim, işleme, depolama 

ve satış yerlerinin hijyenik kalitesi istenilen düzeye getirilememiştir(72). 

Dünyada tüketilen kanatlı eti miktarına bakıldığında, bu ürünlerin üretimi, satışı 

ve tüketimi esnasında gereken hijyenik ve teknolojik kurallara uyulmadığı taktirde 

birçok insanın kanatlı eti ve ürünlerinden patojen bulaşması riski ile karşı karşıya 

kaldığı anlamına gelmektedir. Bu nedenle tüketilen kanatlı etlerinin hijyenik kalitesi 

halk sağlığı bakımından son derece önemli bir unsurdur. Bu çalışmada İstanbul 

piyasasında satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik kalitesinin araştırılması 

amaçlanmıştır. 

 



 3

2. GENEL BİLGİLER 

2.1.Tavuk Eti Özellikleri ve Beslenme Açısından Önemi 

Kanatlı hayvanların gerek hayvancılık gerekse beslenme açısından dünyadaki 

önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca bağ dokudan fakir oldukları için çiğnenebilirlik 

ve sindirilebilirlik özellikleri, kasaplık hayvan etlerine oranla daha fazla tercih 

edilmelerine neden olmaktadır. Kanatlı etlerinin bir taraftan proteinden zengin ve az 

yağlı oluşu, diğer taraftan ucuz olması tüketim talebinin artmasında önemli rol 

oynamaktadır(67).  

Kanatlı hayvan etlerinin rengi, vücut bölgelerine ve yaşlarına göre 

değişmektedir. Fiziksel olarak daha aktif olan kaslar yüksek oranda myoglobin 

içerdiğinden dolayı daha koyu renktedir. Bu nedenle but ve boyun etleri daha koyu, 

kanat etleri açık, göğüs etleri ise daha açık renktedir. Ayrıca tavuk ve hindi etleri diğer 

kanatlı etlerine oranla daha açık renktedir. Kanatlı etlerinin lezzeti, kokusu, kıvamı, 

rengi ırka, cinsiyete, yaşa ve alınan rasyona göre değişmektedir. Özellikle yaş etkili 

olduğundan et kalitesinin tespitinde önem taşımaktadır(5). 

Kimyasal yapısı açısından 100 g yağsız tavuk etinin 72,2 g’ı su, 21,3 g’ı protein, 

4,5 g’ı yağdan ibaret iken karbonhidrat oranı ise 0,1g’dan azdır. Tavuk eti B grubu 

vitaminler bakımından oldukça zengindir. 100 g tavuk etindeki Vitamin A miktarı 290 

İ.Ü, Tiamin(B1 Vitamini) miktarı 0,008 mg, Riboflavin (B2 Vitamini) 0,16 mg, 

Pridoksin (B6 Vitamini) 0,50 mg, B12 Vitamini 0,5 İ.Ü, Niasin 6,8 mg, Askorbik asit 5,0 

mg, Folik asit miktarı ise 0,03 mg’dır. 100 g tavuk etindeki mineral mikraları ise 

Kalsiyum 12 mg, Fosfor 200 mg, Demir 1,4-9,1mg, Sodyum 83 mg, Potasyum 359 mg, 

Magnezyum 37 mg, Klor 58 mg, Bakır miktarı ise 0,30 mg’dır(5). 

Tavuk etinin beslenme açısından önemi aşağıdaki gibi bildirilmektedir(55); 

• Bedensel ve zihinsel gelişim, sağlıklı ve dengeli beslenme için tüketilmesi 

gereken hayvansal protein kaynaklarının en önemlilerinden biri de tavuk etidir.  

• Tavuk eti proteinleri, insan beslenmesinde gerekli olan tüm amino asitleri yeteri 

miktarda içermektedir.   

• Kolesterol seviyesinin, tavuk etinden zengin beslenme düzeninde düşük olduğu 

ve buna bağlı olarak da “damar sertliği” riskinin azaldığı saptanmıştır. Çünkü, 

tavuk etindeki doymamış yağ asitleri oranı, kırmızı ete göre daha yüksektir.   
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• Sodyum içeriğinin  çok düşük olması, tavuk etini düşük sodyumlu diyetlere son 

derece uygun bir besin kaynağı durumuna getirmektedir.   

• B2, B6, B12 gibi  sinir sistemini besleyen ve destekleyen vitaminler yönünden 

de zengin bir besin kaynağı olarak bilinmektedir.   

• Liflerinin kısa olması nedeniyle tavuk eti sindirimi kolaydır. Sindirim sorunu 

olan kişilere tavsiye edilen bir  protein kaynağıdır.  

• Yüksek düzeyde biyolojik değere sahip olan tavuk eti; bütün bu özellikleri 

nedeniyle; gastrit, ülser, spastik kolon, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok 

sağlık sorununu aşmayı hedefleyen diyetlerde yer almaktadır. 

• Çocuk, yaşlı ve hasta tedavisinde, tavuk eti tüketilmesi, örneğin tavuk suyuna 

çorba verilmesi özellikle tavsiye edilmektedir 

Ülkemizde 1980’li yıllardan itibaren tavukçuluk sektöründe entegrasyon ve 

önemli düzeyde üretim artışı gerçekleşmiştir(67). Türkiye'de yaklaşık 10 milyon 

büyükbaş, 32 milyon küçükbaş ve 150 milyon kanatlı hayvan bulunmaktadır. 

Türkiye'de 60 tane kanatlı hayvan kombinası faaliyettedir. Sektörde 19 entegre tavuk 

üretim tesisi bulunmaktadır. 10 civarında da küçük tesis vardır(11).  

Üretim koşulları, gelişmiş ülkelerle hemen hemen aynı olmakla birlikte, 

ülkedeki piliç tüketimi gelişmiş ülkelerdeki tüketimin yarısı kadardır. Kişi başına yılda 

tüketilen kanatlı eti miktarları ABD'de 47 kg; Kanada’da 35 kg; İngiltere’de 28 kg; 

Fransa’da 26 kg; İspanya’da 25 kg; ülkemizde ise 13 kg' dır. Ülkemizde yıllara göre 

tavuk ve kanatlı et üretimi tablo 2.1.’de sunulmuştur(10). 
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Tablo 2.1.Yıllara göre tavuk ve kanatlı eti üretimi  

Piliç Eti Üretimi Toplam Kanatlı 
Eti Üretimi 

Kişi Başına 
Tüketim Yıllar 

(Ton) (Ton) (kg/yıl) 
1990 162.569 216.759 3,83 
1991 179.073 238.764 4,15 
1992 216.214 288.285 4,92 
1993 276.501 368.668 6,15 
1994 233.510 311.347 4,91 
1995 313.154 417.539 6,65 
1996 415.155 553.540 8,62 
1997 493.271 616.589 9,53 
1998 497.720 622.150 9,43 
1999 557.666 656.078 9,83 
2000 662.096 752.382 11,09 
2001 592.567 673.371 9,59 
2002 620.581 705.206 9,98 
2003 768.012 853.345 11,88 
2004 885.000 993.000 13,47 

 

2.2.Tavuk Etinin Halk Sağlığı Açısından Önemi; 

Tavuk etine olan yüksek tüketim talebi, tavukçuluk sektöründe alınması gereken 

biyogüvenlik ve gıda güvenlik önlemlerinin önemini arttırmaktadır. Kanatlı eti ve 

ürünlerinde hijyenik kalitenin iyi olması ve patojen, bozulma yapıcı  

mikroorganizmaların bulunmaması tüketiciler, tedarikçiler ve halk sağlığı açısından 

önemlidir(67). 

Tavuk etlerinin mikrobiyal kontaminasyonunu önlemek ve bakteriyel yükü 

azaltmak için yetiştiricilere, personele ve perakendecilere çok fazla görev düşmektedir. 

Perakende satılan çiğ tavuk insanlarda gastrointestinal enfeksiyona neden olan 

Salmonella spp. ve Campylobacter spp.’nin önemli kaynağıdır(51). 

Kanatlı eti ile ilgili gıda zehirlenmelerinde en fazla endişe uyandıran 

mikroorganizmalar Salmonella’nın invaziv türleri(S.enteritidis, S. typhimurium, S. 

virchow) , Campylobacter jejuni ve Campylobacter coli’dir(14). İnsanlarda enterit ve 

diarenin en önemli sebebi olarak bildirilen C.jejuni’den Japonya’da 1997’de 2648 

kişinin etkilendiği rapor edilmiştir(48).  
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Broiler sürülerinin Campylobacter spp. ile kontaminasyonu gelişme 

dönemlerinin 2.ve 4.haftaları arasında şekillendiği ve  dışkı ile kontamine su, ayaklar ve 

ayrıca kaprofaji nedeniyle birkaç gün içinde enfeksiyonun bütün sürüye bulaştığı 

bildirilmektedir. Literatürlerde belirtilen bilgilere göre broiler tavuk sürülerinin 

Campylobacter spp. ile kontaminasyonu bakımından risk faktörleri olarak 

mevsim(Özellikle yaz,sonbahar), bakıcının birden fazla kümesle ilgilenmesi, yetersiz 

hijyen uygulamaları, dezenfekte edilmemiş yüzey suları, çiftlikteki diğer hayvanlar ve 

kümes çevresi  gösterilmektedir(53). 

Uyttendaele ve ark.(68), 1993-1996 yılları arasında kanatlı etlerinin Salmonella 

spp. ile kontaminasyon oranlarını yıllara göre 1993 için %19,4, 1994 için %24,1, 1995 

için %21,9, 1996 için %36,7 olarak rapor etmişleridir. Yine bu araştırmada, Salmonella 

enteriditis % 16,3 , Salmonella hadar  % 15,5, Salmonella virchow  % 14,1 gibi üç 

baskın serotip izole edilmiştir. Cardinale ve ark.(17), incelediği örneklerinin %10.1’ 

inde Salmonella spp. izole ettiklerini ve izole edilen en yaygın tiplerin Salmonella 

hadar, Salmonella enteritidis ve Salmonella brancaster olduğunu aktarmaktadırlar. 

Jørgensen ve ark.(39), 1998-2000 yılları arasında yaptıkları bir araştırmada 1998-

1999 yıllarında 101 adet ve 1999-2000 yıllarında 140 adet olmak üzere toplam 241 adet 

çiğ bütün tavuk numunesini incelemişlerdir. Buna göre 140 adet paketli tavuk  

Salmonella spp. ve Campylobacter spp. bakımından araştırılmış ve 101 adet tavuğun 21 

tanesinde Enterokoklar tespit edilmiştir. Toplam 241 adet numunede Salmonella spp. 

varlığı %25, Campylobacter spp. ise %83 olarak saptanmıştır. 140 adet paketlenmiş 

tavuklardan alınan numunelerin %19’ unda Salmonella spp. izole edilirken numunelerin 

%56’ sında Campylobacter spp. izole edilmiştir. Yine bu çalışmada en fazla izole edilen 

serotipler ise S.hadar, S.enteritidis ve S.indiana olarak bildirilmiştir.  

Son yıllarda Aeromonas spp, Listeria monocytogenes ve Yersinia enterocolitica 

gibi mikrorganizmalar genellikle çiğ kanatlı etlerinde saptanmış ancak halk sağlığı 

açısından önemleri ortaya konulamamıştır(14).  

Cogan ve ark.(19), İngiltere’ de perakende satılan tavukların % 90’ ına yakın bir 

bölümünde Campylobacter spp. ve %30’ una yakın bir bölümünde Salmonella spp. 

tespit etmişlerdir. Nierop ve ark.(47), Güney Afrika’da yapıtıkları bir çalışmada 

incelenen tavuk karkasların %19.2’ sinde Salmonella, %19.2’ sinde L.monocytogenes 

ve %32.3’ ünde Campylobacter spp. bulmuşlardır. Ono ve ark.(48), Japonya’da 

Campylobacter jejuni’yi parekende satılan kanatlı etlerinde %45,8 ve ithal kanatlı 
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etlerinde %3,7 oranında saptamışlardır. Kanatlı işletmelerindeki tavuk karkaslarında, 

malzemelerde ve personelin ellerinde belirgin bir biçimde  Campylobacter jejuni ile 

kontaminasyona rastlanmıştır. 

Gudbjörnsdttóir ve ark.(29), proses hattı, çevre, personel, hammadde ve ürünleri 

içeren toplam 2522 örneği L.monocytogenes’in varlığı açısından analiz etmişler ve çiğ 

kanatlı ürünlerde ortalama insidansı %22.2 olarak belirlemişlerdir. 

Taze kanatlı etlerinde bozulmaya neden olan bakterilerden bir diğeri de 

Pseudomonas spp.dir ki bunlardan Pseudomonas aeruginosa ve Pseudomonas 

fluorescens nadiren de olsa insanlarda gıda kaynaklı hastalıklara neden olmaktadır. 

Endüstrinin en büyük sıkıntısı olan raf ömründeki problemlerin en önemli sebeplerinden 

biri de etlerin Pseudomonas spp. ile kontaminasyonudur(4). Soğutulmuş etlerin 

depolanması sırasında gelişen  Pseudomonas spp. gibi psikrotrof aerobik 

mikroorganizmaların bu etlerin bozulmasına neden olduğu bildirilmektedir(28). 

Son yıllarda tavuklarda sıklıkla görülen viral etkenlerden biri olan tavuk vebası 

virusu mutasyona uğrayıp kuş gribi olarak bilinen hastalığa neden olan H5N1 virusuna 

dönüşerek halk sağlığını tehdit eden bir duruma neden olmuştur. Bu virus pişirme 

sıcaklığında etkisiz hale geldiği için bu tür enfekte tavukların etlerinin tüketilmesi 

insanlarda hastalık oluşturmamaktadır ancak enfekte olan tavuk etleri ile temas yada 

inhalasyon yoluyla bulaşma özellikle çocuklar ve yaşlılar için ölümle sonuçlanabilen 

ciddi salgınlara neden olmaktadır. Bu durumda tavuk yetiştiriciliğinin özellikle entegre 

tesislerde yapılması ve tavukların çevre koşullarından  tamamen izole olarak 

yetiştirilmesi gerektiği sonucunu vermektedir(62) 

Tavuk eti ve ürünlerinden kaynaklanabilecek tehlikelerden halk sağlığını 

korumak için canlı hayvan yetiştiriciliğine çok daha fazla dikkat edilmesi 

gerekmektedir(13). Broiler çiftliklerinde biyogüvenliği geliştirme metodları ve böylece 

tavukların Salmonella spp. ve Campylobacter spp. ile kontaminasyonun önlendiği 

bildirilmiştir(51).  

Proses esnasında hijyen uygulamaları, işleme alanına sürekli bakteri akışından 

ve kaçınılmaz çapraz kontaminasyondan dolayı tek başına güvenli ürün üretilmesini 

sağlamayacağı için, öncelikle canlı hayvanlardan patojenlerin tam olarak elimine 

edilmesi gerektiği, bu nedenle çiftlik hayvanlarında patojenlerin eradikasyonu  veya 

Spesifik Patojen Free hayvanların yetiştirilmesinin uygun bir çözüm olabileceği 

aktarılmaktadır(13).  
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Tavuk eti ve ürünlerindeki patojenlerin bu derece yaygın olması ve sekonder, 

çapraz kontaminasyonların sıklığı nedeniyle üreticiler daha hijyenik koşullarda ürün 

üretmek adına işletmelerinde HACCP sistemini uygulamalıdırlar(67). Sumner ve ark. 

(61), HACCP düzenlemelerin uygulanmasından önceki 1993/1994 ve düzenlemelerin 

etkilerinin görüldüğü 2000/2001 yıllarında Avustralya’da yaptıkları bir çalışmada 

Salmonella spp.’nin prevalansı araştırmışlardır. Her iki dönem içinde izole edilmiş 

serovarlar farklılık göstermiştir, fakat her iki dönemde de kanatlılar ve onların yol açtığı 

Salmonellosis arasında bazı bağlantılar bulunmuştur ve Salmonellosis vakalarında 

azalma görülmemiştir. Bunun sebebi olarak hatalı gıda prosesleri, hatalı gıda servisi ve 

evlerdeki kontrol eksikliği gösterilebilir. Parsons ve ark.(49) İngiltere’de yapılan tavuk 

eti üreticilerinin önde gelenlerini de kapsayan endüstri araştırmasında, üretimin tüm 

aşamalarında Salmonella spp.’nin yaygın gözlemlenmesi nedeniyle bu riskin kontrolü 

için HACCP prosedürlerinin uygulanması gerektiği gerçeğini ortaya koymuştur. 

Özetlemek gerekirse tavuk ürünleri yüksek mikrobiyel kontaminasyon düzeyi ve 

fazla sayıda patojen mikroroganizma insidansı göstermektedir. Bu sonuç tavuk eti ve 

ürünlerini tüketici, tedarikçi, ve tüm dünya sağlığı için bir tehdit haline 

getirmektedir(7). 

Sonuçta dünyada tüketilen kanatlı sayısına bakıldığı zaman, bu her gün birçok 

insanın, eğer ürün tam anlamıyla pişirilip işlenmediği taktirde kanatlılardan patojen 

bulaşması riski ile karşı karşıya gelmesi anlamına gelmektedir(8). Bu nedenle çiğ et ve 

ürünlerinin üretiminde ve elle müdahale gerektiren proseslerde HACCP sistemi 

uygulanmalı ve tüketiciler de depolama koşulları, pişirme, kontaminasyon ve çapraz 

kontaminasyonu önleme konularında bilgilendirilmelidir(7). 

2.3.Tavuk Etinin Kontaminasyon Kaynakları 

Üretim esnasında gerekli hijyen kurallarına uyulmazsa tavuk etleri primer ve 

sekonder kontamimasyonlara maruz kalırlar. Gerek yetiştirme ve kesim esnasında, 

gerekse et parçalama ve satışa sunma aşamalarında oluşabilecek çapraz 

kontaminasyonların önemi büyüktür(67). 

Tavuk etlerinin mikrobiyel kontaminasyonu, karkaslarının bakteriyel yüküne, 

manipulasyon sırasındaki hijyen uygulamalarına ve depolama sıcaklığına bağlıdır(7).  
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Taze olarak veya dondurulduktan bir süre sonra depolanıp satışa sunulan tavuk 

etlerinin hijyenik kalitesi üzerine etkili faktörler ante-mortem (kesim öncesi) ve post-

mortem (kesim sonrası) faktörler şeklinde iki temel başlık altında toplanabilir(67). 

2.3.1.Ante-Mortem faktörler 

Kesim öncesi faktörler, barınakların temizlik koşulları, hayvanların tükettikleri 

yem ve suyun kontaminasyon durumu, hayvanların genel sağlık durumu ile 

kesimhaneye sevk esnasındaki koşullar şeklinde sıralanabilir(30,71). 

Hayvanların henüz canlı iken etlerinde mikroorganizma bulunması primer 

kontaminasyona işarettir. Yetiştirme esnasında çevresel faktörler, alet ekipman, 

personel ve diğer kuşlar gibi etkenler karkaslar üzerindeki mikrobiyel yükü artırıcı rol 

oynar. Çeşitli yollarla vücuda giren mikroorganizmalar normal koşullarda bulundukları 

yerde lokalize haldedir ancak hayvanların genel durumunu olumsuz etkileyen çeşitli 

stresler nedeniyle mikroroganizmalar kan ve lenf yoluyla yayılırlar(67).  

Kanatlı karkaslarda bulunan mikroorganizmaların ana kaynağı canlı hayvanlar 

olduğu için canlı tavukların mikrobiyolojik durumu bunlardan elde edilen ürünlerin 

mikrobiyolojisini etkiler. Tavuklar proses alanına external ve/veya internal yollarla 

kontamine olmuş şekilde girebilir. Çeşitli bozulma yapıcı ve patojen bakterileri 

(Salmonella spp., Campylobacter spp., Listeria spp., Escherichia coli O157:H7 ve 

Staphylococcus spp.) içeren bu kontaminasyon tavuklar arasında yayılabildiği gibi 

ayrıca fabrika alet-ekipmanlarına ve çevreye yayılabilir(37). 

Kümesler, dünya standartlarına uygun biçimde, bölgesel çevre koşulları dikkate 

alınarak inşa edilmeli, kümeslerin içine ve bulunduğu alana giriş çıkış; tamamen kontrol 

altında tutulmalıdır. Özellikle de yabani ve evcil (kedi, köpek, fare) hayvanların girişi 

engellenmelidir. Tavukların hastalık yapıcı mikroorganizmalar  ile teması ortadan 

kaldırılmalıdır. Kümeslerde metrekareye ortalama 15 civciv düşmelidir. Bu sayı coğrafi 

bölgenin ya da içinde bulunulan mevsimin iklim koşullarına göre, 10-18 arasında 

değişebilir. Kümeslerde ısıtma ve soğutma “havalandırma fanlarıyla” 

gerçekleştirilmelidir. Havalandırmaya özel bir önem verilmelidir. Havalandırma 

sistemlerine takılacak filtreler ile hava hijyeni sağlanmalıdır.Civcivlerin yaşam 

şartlarının stresten uzak ve en konforlu hale getirilmesi amacıyla kümesin “nem” 

oranına ve “ısının eşit dağılımına” özen gösterilmelidir(54). 
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2.3.2.Post-Mortem faktörler 

Kesim sırasında uygulanan proseslerden tüketiciye ulaşıncaya kadarki süreci 

içermektedir(30,71). Tavuk eti üretim akış şeması şekil 2.1’de sunulmuştur(51). 

 

Şekil 2.1. Tavuk eti üretim akış şeması 

 

Kanatlı etlerinin elde edilişi bazı aşamalardaki ufak farklılıklar dışında tüm 

kesimhanelerde benzerdir. Bu prosesler; kesim, kanatma, haşlama, tüylerin yolunması, 

iç organların çıkarılması, yıkama, soğutma ve sınıflandırma aşamalarını içerir. Bundan 

sonra da karkaslar ham madde olarak kullanılmak üzere marketlere ve diğer gıda 

işletmelerine yollanır(22,32).  

Tavuk etlerinin sekonder kontaminasyonu kesimhanelerde ve tavuk karkası 

parçalama tesislerinde gerçekleşir. Tavukların ayak ve tüylerinde, alet-ekipmanda ve 

çalışan personelde bulunan mikroorganizmalar karkasa bulaşabilir. İşleme, pazarlama 

ve servis aşamalarında personelden  kaynaklanan sekonder kontaminasyonlar oldukça 

sık görülmektedir(67).  

İç/Dış 
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İç organların 
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yolunması 

Sınıflandırma 
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Soğutucu 

Sevkiyat 
Porsiyon

   Bütün 
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Depo 
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Ticari proses alanına giren canlı broiler tavukların tüyleri, derisi, ayakları ve 

sindirim kanalları çeşitli muhtemel mikrobiyal flora ile belirgin bir biçimde 

kontaminedir(32).  

Karkaslar kesim proseslerinin değişik aşamalarında kontaminasyona uğrar. Haşlama, 

tüylerin yolunması, iç organların çıkarılması aşamalarında seconder kontaminasyon 

riski çok fazladır(63,67). 

Tüm proses, kirli ve temiz alan olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Kirli alan; 

kesim, kanatma, haşlama, ve iç orgnaların çıkarılmasını içerirken temiz zone düşük 

sıcaklıkta ve sıkı hijyenik kontroller altında geçen prosesleri içerir(22). 

Kanatlı proses hattında major mikrobiyolojik kontaminasyonun oluşabileceği 

haşlama, tüylerin yolunması, iç organların çıkartılması, iç-dış yıkama ve soğutma gibi 

aşamalar vardır(37). 

Kanatlı eti üretiminde yıkama aşaması iç organların çıkarılmasından sonraki 

aşamadır. Yıkama aşamasında yüzeysel kontaminasyonu azaltmak için karkaslar 

üzerindeki kan kalıntılarını, kir ve tüyleri uzaklaştırmak için basınçlı su ile yıkanır. 

Yıkama işlemi karkasların temizlenmesi ile birçok bakterileri soğutma aşamasından 

önce elemine ettiği için çok önemlidir. Yıkama işlemi ile temiz alan başlamış olur. Bu 

bölümde işlemler kontaminasyondan kaçınmak için düşük sıcaklıkta gerçekleşir(22). İç 

organların çıkartılması aşamasında, özellikle iç organlar mekanik olarak ayrıldığı zaman 

bağırsaklar çoğunlukla makine tarafından zarar görür. Böylece karkasların fekal 

kontaminasyona uğramalarına neden olur(37). 

Havada bulunan bakteriler ise çoğalmasalar bile işletme içerisinde yayılırlar. Et 

işleme ünitelerindeki hava kontaminasyonu depolanmış ürünlerin raf ömrünü etkiler 

(23). İngiltere’de kanatlı karkasların soğutulmasında çoğunlukla iki temel metod 

kullanılır. Dondurulacak olan bu karkaslar suya batırma sistemleriyle soğutulur. Diğer 

bir soğutma sistemi ise temel olarak hava püskürtmeli bir tünelde ya da soğutma 

odasında soğuk havayı kullanarak yapılan kuru işlemdir(2). Hava-soğutma sistemi 

üzerine yapılan çalışmalarda Allen ve ark.(2) işlem sonucunda karkasların mikrobiyel 

kontaminasyonunda azalma olduğunu, Berner ve ark.(12) uygulanan işlemlerin 

mikrobiyel yükün azaltılmasında önemli rol oynadığını, Knoop ve ark.(41) ise işlem 

sonrasında psikotrof bakteri sayısında azalmanın sınırlı olduğunu ortaya koymuşlardır. 
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Diğer yandan Lahellec ve ark.(43) hava soğutma sistemlerinin karkas mikroflorası 

üzerine ne kalitatif ne de kantitatif etkilerinin olmadığını belirtmişlerdir.  

Çapraz kontaminasyon özellikle tüylerin yolunması, bağırsakların çıkarılması ve 

soğutma gibi kritik aşamalarda problem yaratır. Alet–ekipman ve personelin ellerinin 

çapraz kontaminasyonu da bakterilerin kontamine olmamış karkas ve parçalarına 

bulaşmasına neden olur(68). Karkasların sıcak suya daldırılarak yapılan haşlama 

aşamasında haşlama suyu tavuk yüzeyindeki kir maddeleri ve mikroorganizmalarla 

sürekli kontamine olur. Haşlama suyunda bulunan mikroorganizmalar bu suya 

daldırılan karkasların derilerine yerleşir ve sonradan uygulanan duşlamalarla bile 

karkaslardan bütünüyle uzaklaştırılamaz(56,67). Ayrıca haşlama ve tüylerin yolunması 

işlemleri, derinin epidermis katmanını kaldırır, böylelikle bağırsakların çıkarılması ve 

soğutma aşamaları esnasında karkas yüzeyinde bakterilerin çoğalarak  koloni 

oluşturmasına neden olur. Proseslerde mevcut olan  psikotrofik mikroorganizmalar, 

soğuk depolama sırasında çoğalabilirler ve karkasların bozulmasına sebep 

olabilirler(32). 

2.4.Tavuk Etlerinde Hijyenik Kalite ve Dekontaminasyon Yöntemleri 

Kanatlı hayvanlarda hijyen problemleri, yetiştiricilikten itibaren başlamakta ve 

hayvan kesimi sırasında hammadde-canlı hayvan kaynaklı olarak devam edip 

sonrasında hammaddenin işlenmesi aşamasında artmaktadır(67). Kanatlı etlerinde 

saptanan mikrobiyel flora içindeki indikatör mikroorganizmalar beyaz et üretiminde 

yapılan hijyenik ve teknolojik hatalara tekabül eder.  Tavuk etlerinin mikrobiyel florası 

içinde saptanan toplam mezofil aerobik bakteri(ler), koliform grubu mikroorganizmalar, 

Esherichia coli, Staphylococcus aureus, sülfit redükte eden anaerob  mikroorganizmalar 

ile küf ve mayalar hijyenik kaliteyi belirleyen indikatör mikroorganizmalar olarak 

önerilmektedir(7,67). Bu mikroorganizmaların tavuk etlerinde bulunma düzeyleri beyaz 

et üretiminde hijyenik kalitenin durumu hakkında bilgi verir. Diğer taraftan hijyenik 

kalitenin bozuk olması tavuk etlerinde patojen ve toksinojen mikroorganizmaların 

bulunma oranını da arttırmaktadır(67).  

Türk Gıda Kodeksi(TGK) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’de belirtilen  

kanatlı etleri için mikrobiyolojik kriterler tablo 2.2 ve tablo 2.3’de verilmiştir(63,66). 
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Tablo2.2.Hazırlanmış taze etler-hazırlanmış dondurulmuş etler için 

mikrobiyolojik kriterler(TGK) 

Mikroorganizma grubu N c m M 
Anaerob mezofilik bakteri (kob/g) 5 2 5x105 5x106 

Escherichia coli (kob/g) 5 2 5x101 1x102 

Escherichia coli 0157:H7 (kob/g) 5 0 bulunmamalı 

Staphylococcus aureus (kob/g) 5 2 1x102 5x103 

Salmonella  (kob) 5 0 25 gr.'da bulunmamalı 
n: Deney numunesi sayısı 
c: m ile M arasındaki sayıda mikroorganizma ihtiva eden kabul edilebilir en fazla deney numunesi sayısı 
m: (n-c) sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulunabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma 

sayısı 
M: c sayıdaki deney numunesinin 1 gramında bulanabilecek kabul edilebilir en fazla mikroorganizma 

sayısı 
 

 

Tablo 2.3. Kanatlı etlerinde bildirilen mikrobiyolojik kriterler (TS 2409) 

Mikroorganizma grubu İncelenen 
örnek sayısı 

Mikroorganizma 
sayısı en çok 

3 5x106(Kob) Aerob mezofil bakteri 
sayısı/g 2 5x105(Kob) 

Staphylococcus aureus/g 5   102  (Kob) 

Clostridium perfringens/g 5   102  (Kob) 

Salomonella /25 g 5 0 

Escherichia coli sayısı/g 5 0 

Koliform bakteri sayısı/g 5 10 (EMS) 

2 105 (Kob) Psikrofil bakteri sayısı/g           
(dondurulmuş gövdelerde) 3 104 (Kob) 

 Küf sayısı/g 5 102 (Kob) 
 

Yine aynı standartlara (TS 2409) göre pH en çok 6,2 olmalıdır. 

Yetiştiricilik ve taşıma esnasında yaşanan hijyen problemleri nedeniyle 

hayvanlar kesim alanına çok fazla miktarda heterojen bakteri yüküyle gelmekte ve 

kesim ve işleme esnasında oluşan kontaminasyonlar ile tavuk etlerinde, external ve 

internal olarak Salmonella spp., Campylobacter spp. , Listeria spp., E.coli O157:H7 ve 

Staphylococcus spp. gibi potansiyel patojenleri bulunabilmektedir(13). 
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Haşlama suyu bir karkastan diğerine çapraz kontaminasyona olanak veren bir 

etkendir(56). Bununla beraber tüylerin yolunması ve iç organların çıkarılması 

aşamasında da sekonder kontaminasyon riski fazladır(67) 

Enterobacteriacea  ve Staphylococcus aureus’gibi mikroorganizmalar prosesin 

uygulanmasındaki hatalar nedeniyle gıdalarda bulunabilir. Gıdada Enterobacteriaceae 

tespit edilmesi, fekal kontimasyonun bir kanıtıdır. Enterotoksijenik stafilokoklar 

fabrikaya kabülden önce canlı hayvanda bulunabildiği gibi, üretim hattındaki farklı 

prosesler esnasında da karkaslara bulaşabilir. Enterobacteriaceae  ve Staphylococcus 

aureus  arasındaki bağlantı, kesimden paketlemeye kadarki süreçte hatalı uygulamaların 

indeksi olmasıdır(28).  

Astorga ve ark.(7) kanat örneklerindeki toplam mezofil aerobik bakteri sayısını 

yaklaşık olarak; 5,85 log10 kob/g, but örneklerinde ise 5,79 log10 kob/g bulmuşlar ve bu 

sonuçların kabul edilebilir düzeyde olduğunu belirtmiştirlerdir. Sofos ve ark.(58) 

soğutulmuş tavuk karkaslarındaki toplam mezfil aerobik bakteri sayısınının 2-5 log10 

kob/cm2 parasında değiştiğini bildirmişlerdir. 

Mead ve ark.(45) tavuk derisinden alınan örneklerde koliform sayısını 2,7-3,8 

log10 kob/g, Abu-Ruwaida ve ark.(1) ise koliform sayısını 4,1 log10 kob/g olarak 

bildirmişlerdir.  

Astorga ve ark.(7) kanat örneklerinin % 60’ında , but örneklerinin % 40’ında 

S.aureus tespit etmişlerdir. 

Abu-Ruwaida ve ark.(1) ise, E.coli sayısını 3,6 log10 kob/g, Sofos ve ark.(58) 

incelediği örneklerdeki E.coli sayısının 1-5 log10 kob/cm2 arasında değiştiğini 

belirtirmiştir. 

Geornaras ve ark.(27) taze tavuk karkaslarındaki maya popülasyonun 3,1 log10 

kob/g’, Al-Mohizea ve ark.(3) ise maya sayısının 2,2-4,1 log10 kob/g arasında 

değiştiğini rapor etmişlerdir. 

 Dekontaminasyon, patojen ve bozulma yapıcı bakterilerin sayısını azaltıcı 

bakterisidal bir yöntemdir(56). Et ve kanatlı karkaslarının dekontaminasyonu insanlarda 

gıda kaynaklı hastalıkları azaltmaya yardımcı olmaktadır(13).  

Çiğ tavuklardaki patojen mikroorganizmaların ve bozulma yapıcı bakterilerin 

düzeyini azaltan uygulamalar raf ömrünü uzatabileceği için tüketiciler ve parekendeciler 
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açısından daha faydalı olabilir. Parekende kanatlı etlerinde patojen insidansını azaltıcı 

birçok yaklaşım vardır. Bu da ‘çiftlikten sofraya-çatala’ süreci içindeki çeşitli kontrol 

noktaları hedeflenerek yapılabilir(51). 

Hijyenik et üretimi için uygulanan işlemlerin her aşamasında karkaslarda 

oluşabilecek mikrobiyel kontaminasyon düzeyinin dekontaminasyon yöntemleriyle 

azaltılması amaçlanmalıdır(56). 

Bu amaçla kesimin değişik aşamalarına yönelik dekontaminasyon metodları 

geliştirilmiştir. Temelde 3 çeşit dekontaminasyon uygulaması bulunmaktadır.Bunlar 

klor(Hipoklirot,ClO2 ),organik asitler(laktik asit, asetik asit, glukonik asit vs.), inorganik 

fosfatlar(trisodyum fosfat, polifosfatlar), organik koruyucular(benzoat, propionat), 

bakteriosinler( nisin, magainin), oxidizerler(hidrojen peroksit, ozon) gibi kimyasal, su 

(çalkalama, sprey, buhar), ultrayüksek basınç, ışınlama, ultrasonik enerji, UV ışını gibi 

fiziksel ve ikisinin kombinasyonu şeklinde uygulamalar olarak 

sınıflandırılabilmektedir(13).  

Son zamanlara kadar kanatlı yüzeysel bakterilerinin azaltılmasına yönelik ortak 

teknik proses esnasında soğuk çalkalama suyuna klor ilavesidir. Avrupa’da güncel 

yönetmelikler, kanatlı proseslerinde sadece içme suyunun kullanılabileceğini 

belirtmektedir(51). 

Çiğ tavuk karkası üzerindeki mutlak patojen sayısını azaltmak için üretim 

esnasında ve mutfaklarda bu bakterilerle çapraz kontaminasyonun engellenmesi 

gerekmektedir. Bu anlamda üretimin çeşitli aşamalarına yönelik birçok 

dekontaminasyon metodu bulunmaktadır(51). Purnell ve ark. (51), kanatlı 

karkaslarındaki bakteri yükünü azaltmaya yönelik sıcak su uygulamasının hakkında 

yaptıkları bir çalışmada 70°C’de 40 saniye uygulamasının tavuk derisinde herhangi bir 

deformasyona neden olmadığı ayrıca 8 günlük soğuk depo koşullarında bu yöntemin 

uygulandığı örneklerde toplam mezofil aerobik bakteriler, Enterobactericeae ve 

Campylobacter spp. sayısının kontrol gruplarına oranla belirgin bir biçimde az 

olduğunu belirtmişlerdir. 

Siragusa(57), 1 saat boyunca % 1’lik laktik asid solüsyonu uygulamasının 

karkaslarda ağartıcı ve hafif rensizleştirici etkiye neden oldunu belirtmiştir. Dickens ve 

Whittemore(20) 10 dakikalık %0.6’lık asetik asit uygulamasının karartıcı etkisini 

gözlemlemişlerdir. Fakat daha kısa süreli (30saniye) %1’lik asetik asit uygulaması 
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karkasların dış görünüşünü etkilemediği görülmüştür(21). Bu nedenle organik asitlerin 

proses hattının farklı noktalarında farklı dozlarda uygulanması daha avantajlı bir 

yöntem olacaktır(56). 

21 saniye veya daha fazla süreli sprey uygulması ve herhangi bir sıcaklıktaki % 

1,4-1,6’lik asetik asit uygulaması maximum azalmayı sağlayacak koşullardır. Asetik 

asitle yıkama uygulaması E.coli sayısında belirgin bir azalma sağlayabileceği gibi 

karkaslardan E.coli’yi elmine etme kapasitesinde değildir(37). 

Capita ve ark.(16), tirosodyum fosfat (TSP)’ın tavuk karkaslarında bulunan 

Salmonella spp. , koliformlar ve E.coli O157:H7, Campylobacter spp. ve Pseudomonas 

spp. gibi Gram negatif bakteriler üzerine ekili olduğunu belirtmişlerdir. Kim ve 

Marshall (40), tavuk butlarını % 5 lik monopotasyum fosfat (MKP), monosodyum 

fosfat (MSP), sodyumpiro fosfat (SPP) yada tirosodyum fosfat (TSP) içeren solüsyona 

10 dakika süre ile daldırılması işleminin toplam mezofil aerobik bakteri, renk, koku ve 

dış görünüş üzerine etkileri araştırmış ve TSP’ın ; MKP, SPP ve MSP’ ye oranla çok 

daha belirgin antimikrobiyel etki gösterdiğini rapor etmişlerdir. 

Fosfatlar, taze kanatlı etlerinin raf ömrünü uzatmak, bozulma yapıcı 

mikroorganizmaların gelişmesini engellemek ve patojen popülasyonunu azaltmak 

amacıyla yüzeysel antimikrobiyel ajan olarak kullanılmaktadır(40). Rathgeber ve 

Waldroup(52) Brifisol KTM’ın (sodyum asit pirofosfat ve ortofosforik asitin ticari 

karışımı) broiler karkaslarında Escherichia coli, koliform ve toplam bakteri sayısında 

belirgin bir azalmaya neden olduğunu ve raf ömrünün 4,4°C’de 1-2 gün uzattığını rapor 

etmişlerdir. 

Yapılan bir çalışmada Ozon gazı Salmonella infantis sayısında %97, 

Pseudomonas aeruginosa sayısında %95 oranında azalmaya neden olurken, endojen 

koliformlar etkilenmemiştir(4). 

Kontaminasyon sadece karkas yüzeyinde şekillenmemektedir. Ayrıca alet 

ekipman yüzeyleri de kontaminasyona uğramaktadır. Soğutucu evaporatörlerin üzerinde 

de kontaminasyon şekillenebilir. Kontaminasyon çiğ et, çiğ kanatlı eti ve kuru karışım 

malzemelerin depolandığı soğutma odalarında en fazla iken, en az kontaminasyon sebze 

ve pişmiş ürünlerin depolandığı odalarda görülmüştür(23). 
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Avrupa Birliğinin , özellikle riskli gıdalardan halk sağlığını korumak amacıyla 

gıda işletmelerinde Gıda Güvenliği Programını oluşturmak ve bu amaçla HACCP 

(Hazard Analysis Critical Control Points)  sistemlerini uygulamaya koymak konusunda 

çalışmaları ve mevzuatları bilinmektedir. Bu konuda gıda işletmelerinin ve üretici 

firmaların sorumluluğu da açıkça bildirilmektedir(13). Nitekim, 1994 yılında yapılan 

NACMCF(National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods- 

Gıdaların Mikrobiyolojik Kriterleri için Ulusal Tavsiye Komitesi) toplantılarında et ve 

kanatlı ürünlerinin üretiminde HACCP uygulamalarının  halk sağlığı açısından önemi 

tartışılırken, daha sonra USDA (United States Department of Agriculture- Amerika 

Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı) tarafından et ve kanatlı ürünlerinin güvenliği için, 

‘çiftlikten masaya’ uygulamasının kontrol önlemleriyle desteklenmesi gerektiği 

bildirilmiştir(60). 

Gıda endüstrisine HACCP sistemini uyarlamada dikkate alınması gereken en 

önemli gerçeklerden biri, üretim hattının her bir ve tüm safhalarında kontrol 

prosedürleri hakkında maksimum bilgiyi temin edecek olan doğrulama parametrelerinin 

uygun seçimidir(28). Kontrol prosedürleri ve düzeltici eylemler HACCP planının 

önemli özelliklerinden iki tanesidir. Bu eylemler doğru zamanda yapılmalı ve mümkün 

olduğunca devamlılığı sağlanmalıdır(60) 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1.Gereç 

İstanbul piyasasında satışa sunulan çeşitli firmalara ait 30 adet kanat, 30 adet but 
ve 30 adet göğüs olmak üzere toplam 90 adet tavuk numunesi çalışmanın materyalini 
oluşturdu. 

3.2.Yöntem 

Toplanan numuneler laboratuara getirilerek, ilk olarak mikrobiyolojik analizler 
için steril koşullarda paralel olarak ekimleri yapıldı. Numuneler aynı gün kimyasal 
analizlere tabi tutuldu. 

3.2.1.Mikrobiyolojik Analizler 

Çalışmanın materyalini oluşturan tavuk etlerinden usulüne uygun olarak 
numuneler alındı ve İ.Ü.Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı 
laboratuarlarında mikrobiyolojik analizlere tabi tutuldu. 

3.2.1.1. Numunelerin Analize Hazırlanması 

Mikrobiyolojik analizler için her bir gruba ait tavuk eti örneklerinden alınan 10 
g, 90 ml steril peptonlu su ile karıştırıldıktan sonra bir homojenizatörde (Ultra-turrax; 
Jank and Kunke TP1810) homojenize edildi. Elde edilen ana homojenizattan (1/10) aynı 
sulandırıcı kullanılarak  seri dilüsyonlar hazırlandı(24,31). 

3.2.1.2. Ekimler Ve Sayımlar 

Aerob Mezofil Toplam Bakteriler 

Aerob mezofil toplam bakteri sayımı için her dilüsyondan Plate Count Agar 
(Oxoid) plaklarına dökme ekim yapıldı ve 37°C’de 48 saat inkübasyondan sonra üreyen 
bütün koloniler sayıldı(31). 

Koliform Grubu mikroorganizmalar 

Koliform grubu bakterilerin izolasyonu amacıyla besi yeri ortamı olarak, Violed 
Red Bile (VRB) Agar (Oxoid) kullanıldı. Dökme yöntemi ile ekimi yapılan besi yeri 
plakları, 37°C’de 24 saatlik inkübe edildi ve üreyen pembe-mor renkli koloniler 
sayıldı(59). 

Escherichia coli 

E.coli sayımı için TBX (Bio-rad) kullanıldı ve dökme yöntemi ile ekimi yapılan 
besi yeri plakları, 44°C’de 24 saatlik inkübe edildi ve üreyen yeşil renkli koloniler 
sayıldı(34). 



 19

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus sayımı için Birth Parker Agar (BPA) (Oxoid) içine steril 
koşullarda potasyum tellürit ve yumurta sarısı katıldı. Yayma yöntemi ile ekimi yapılan 
besi yeri plakları, 37°C’de 24 saatlik inkübe edildi.Üreyen spesifik siyah renkli ve 
etrafında lesitinaz halkası(hale) olan koloniler sayıldı ve bu kolonilerden iğne öze ile 
DNA’ase agara ekim yapıldı. 24 saat. sonra besi yeri üzerine birkaç damla 1 N HCl 
damlatıldı ve birkaç dakika sonra hale oluşturan koloniler Staphylococcus aureus pozitif 
olarak değerlendirildi(59). 

Sülfit Redükte Eden Anaerop Sporlu Mikroorganizmalar 

Sülfit redükte eden anaerop sporlu mikroorganizmaların sayımında Sülfit 
Polimixin Sulfadiazin Agar (Difco) kullanıldı ve Roll-tube tekniği ile ekim yapıldıktan 
sonra tüpler 24 saat süre ile 37°C’de inkübe edildikten sonra üreyen siyah renkli 
koloniler sayıldı(59). 

Küf ve mayalar 

Küf ve maya sayımında YGC Agar (Oxoid)  kullanıldı ve yayma yöntemiyle 
ekim sonrası 25°C’ de 5 günlük inkübasyondan sonra üreyen koloniler sayıldı(31,65). 

3.2.2. Fiziko-Kimyasal Analizler 

Her bir gruba ait tavuk eti numunelerinin pH değerleri homojenize edilmiş ve 

sulandırılmış (10 g/100 ml saf su) olarak daha önceden ayarlanmış pH metre (Hanna HI 

9321) ile saptandı(64). 
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4. BULGULAR 

Çalışmamızda incelenen but, kanat ve göğüs eti numunelerinde saptanan 

mikroorganizma sayıları tablo 4.1, 4.2 ve 4.3 de topluca verildi. Buna göre incelenen 30 

adet kanat eti numunesininin 27 adedinin (% 90), 30 adet but eti numunesinin 24 

adedinin (% 80), 30  adet göğüs eti numunesinin 19 adedinin (% 63,3), dolayısıyla 

toplam 90 adet tavuk eti numunesinin 70 adedinin (% 77,7) Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliği’nde bildirilen değerleri aştığı saptandı. 

Buna göre incelenen , kanat numunelerinde, toplam aerop bakteri sayıları 4,72-

6,60 log10kob/g arasında olup ortalama 5,60 log10kob/g, Koliform grubu 

mikroorganizmalar 3,18-6,18 log10kob/g arasında, ortalama 4,62 log10kob/g, 

Escherichia coli  1,60-3,61 log10kob/g arasında, ortalama 2,47 log10kob/g, 

Staphylococcus aureus 2,18-4,48 log10kob/g arasında ortalama 3,21 log10kob/g., 

anaerob mikrorganizma sayısı 1,30- 2,90 log10 kob/g arasında ortalama 1,93 log10cfu/g, 

küf-maya sayısı, 1,20-6,36 log10kob/g arasında olup ortalama 4,23 log10kob/g. olarak 

saptandı(Tablo 4.1). 

İncelenen but numunelerinde toplam aerop bakteriler 3,48-6,87 log10kob/g, 

arasında ortalama 5,30 log10kob/g, Koliform grubu mikroorganizmalar, 2,30-6,20, 

log10kob/g arasında, ortalama 3,96 log10kob/g, Escherichia coli 1,00-3,15 log10 kob/g, 

arasında, ortalama 2,34 log10kob/g, Staphylococcus aureus , 3,00-3,95 log10kob/g 

arasında, ortalama 3,50 log10kob/g, anaerob mikrorganizma sayısı 1,30-1,78 log10kob/g 

arasında ortalama 1,55 log10kob/g, küf-maya sayısı 1,00-6,15 log10kob/g arasında, 

ortalama 3,36 log10kob/g olarak saptandı(Tablo 4.2). 

İncelenen göğüs eti numunelerinde toplam aerop bakteriler 3,08-6,32 log10kob/g 

arasında, ortalama 5,17 log10kob/g, Koliform grubu mikroorganizmalar 2,00-5,69 

log10kob/g arasında, ortalama 3,85 log10kob/g, Escherichia coli 1,30-3,51 log10kob/g 

arasında, ortalama 2,23 log10kob/g, Staphylococcus aureus 3,00-4,87 log10kob/g, 

arasında, ortalama 3,66 log10kob/g, anaerob mikrorganizma sayısı 1,00-1,78 log10kob/g 

arasında, ortalama 1,36 log10kob/g, küf-maya sayısı 1,10-6,20 log10kob/g arasında olup 

ortalama 3,72 log10kob/g olarak saptandı(Tablo 4.3). 
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Tavuk eti parça numunelerinde saptanan toplam aerob mikroorganizma’ların 

dağılım oranları tablo 4.4’de verildi. Buna göre toplam aerob mikroorganizma sayıları 

kanat eti numunelerinin 1 adedinde (%3,3) 4,01-5 log10kob/g arasında, 24 adedinde 

(%80) 5,01-6,00 log10kob/g arasında, 5 adedinde (%16,7) 6,01-7,00 log10kob/g arasında, 

but numunelerinin 1 adedinde (%3,3) 3,01-4,00 log10kob/g arasında, 8 adedinde 

(%26,7) 4,01-5,00 log10kob/g arasında, 18 adedinde (%60) 5,01-6,00 log10kob/g 

arasında, 3 adedinde (%10) 6,01-7,00 log10kob/g arasında, göğüs numunelerinde 3 

adedinde (%10) 3,01-4,00 log10kob/g arasında, 6 adedinde (%20) 4,01-5,00 log10kob/g  

arasında, 20 adedinde (%66,7) 5,01-6,00 log10kob/g arasında, 1 adedinde (%3,3) 6,01-

7,00 log10kob/g arasında toplam bakteri saptandı.  

Tavuk eti parça numunelerinde saptanan koliform grubu mikroorganizmaların 

dağılım oranları tablo 4.5’de verildi. Buna göre koliform sayıları kanat eti 

numunelerinin 5 adedinde (%16,7) 3,01-4,00 log10kob/g arasında, 17 adedinde (%56,7) 

4,01-5,00 log10kob/g arasında, 7 adedinde (%23,3) 5,01-6,00 log10kob/g arasında,1 

adedinin (%3,3) 6,00 log10kob/g değerini aştığı gözlendi. But numunelerinin 6 adedinde 

(%20) 2,1-3,00 log10kob/g arasında, 10 adedinde (% 33,3) 3,01-4,00 log10kob/g 

arasında, 9 adedinde (%30) 4,01-5,00 log10kob/g arasında, 4 adedinde (% 13,4) 5,01-

6,00 log10kob/g arasında, 1 adedinin (%3,3) 6,00 log10kob/g  değerini aştığı gözlendi. 

Göğüs numunelerinde 2 adedinde (%6,7) 1,00-2,00 log10kob/g  arasında, 5 adedinde 

(%16,7) 2,01-3,00 log10kob/g arasında, 10 adedinde (%33,3) 3,01-4,00 log10kob/g 

arasında, 8 adedinde (%26,6) 4,01-5,00 log10kob/g arasında, 5 adedinde (%16,7) 5,01-

6,00 log10kob/g arasında koliform grubu mikroorganizma saptandı. 

Staphylococcus aureus’nin tavuk eti parça numunelerindeki dağılım oranı tablo 

4.6’da verildi. Buna göre , Staphylococcus aureus kanat eti numunelerinin 17 adedinde 

(%56,7) üreme saptanmadı, 5 adedinde (%16,7) 2,01-3,00 log10kob/g arasında, 7 

adedinde (% 23,3) 3,01-4,00 log10kob/g arasında,1 adedinin (%3,3) 4,01-5,00 

log10kob/g değeri arasında olduğu gözlendi. But numunelerinin 25 adedinde (%83,3) 

üreme saptanmadı, 1 adedinde (%3,3) 2,01-3,00 log10kob/g arasında, 4 adedinde 

(%13,4) 3,01-4,00 log10kob/g arasında Staphylococcus aureus saptandı. Göğüs 

numunelerinde 26 adedinde (%86,7) üreme saptanmadı, 2 adedinde (%6,7) 2,01-3,00 

log10kob/g arasında, 1 adedinde (%3,3) 3,01-4,00 log10kob/g arasında, 1 adedinde 

(%3,3) 4,01-5,00  log10kob/g arasında Staphylococcus aureus saptandı. 
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Tavuk parça etlerindeki Esherichia coli’nin dağılım oranı  tablo 4.7’de verildi. 

Buna göre , Esherichia coli kanat eti numunelerinin 1 adedinde (%3,3) üreme 

saptanmadı, 6 adedinde (%20) 1,01-2,00 log10kob/g arasında, 19 adedinde (%63,3) 

2,01-3,00 log10kob/g arasında, 4 adedinin (%13,4) 3,01-4,00 log10kob/g değeri arasında 

olduğu gözlendi. But numunelerinin 1 adedinde (%3,3) 1,00 log10kob/g değerinin 

altında , 5 adedinde (%16,7) 1,01-2,00 log10kob/g arasında, 22 adedinde (%73,3) 2,01-

3,00 log10kob/g arasında, 2 adedinde (%6,7) 3,01-4,00 log10kob/g arasında Esherichia 

coli saptandı. Göğüs numunelerinde 5 adedinde (%16,7) üreme saptanmadı, 9 adedinde 

(%30) 1,01-2,00 log10kob/g arasında, 14 adedinde (%46,6) 2,01-3,00 log10kob/g 

arasında, 2 adedinde (%6,7) 3,01-4,00 log10kob/g arasında Esherichia coli saptandı. 

Sülfit redükte eden anaerob mikroorganizmalar’ın tavuk eti parça 

numunelerindeki dağılım oranları tablo 4.8’da verildi. Buna göre , anaerob 

mikroorganizmalar kanat eti numunelerinin 25 adedinde (%83,3) saptanmadı, 4 

adedinde (%13,4) 1,01-2,00 log10kob/g arasında, 1 adedinde (%3,3) 2,01-3,00 

log10kob/g arasında olduğu gözlendi. But numunelerinin 25 adedinde 

(%83,3)saptanmadı, 5 adedinde (%16,7) 1,01-2,00 log10kob/g  arasında anaerob 

mikroorganizma saptandı. Göğüs numunelerinde 27 adedinde (%90) saptanmadı, 1 

adedinde (%3,3) 1,00 log10kob/g’dan az , 2 adedinde (%6,7) 1,01-2,00 log10kob/g 

arasında anaerob mikroorganizma saptandı. 

Tavuk parça etlerindeki küf-maya dağılım oranları tablo 4.9’da verildi. Buna 

göre , küf-maya sayısı kanat eti numunelerinin 8 adedinde (%26,6) 1,00-3,00 log10kob/g 

arasında, 1 adedinde (%3,3) 3,01-4,00 log10kob/g arasında, 8 adedinde (%26,6) 4,01-

5,00 log10kob/g arasında, 11 adedinde (%36,8) 5,01-6,00 log10kob/g arasında, 2 

adedinde (%6,7) 6,00 log10kob/g’dan büyük değerler gözlendi. Küf-maya sayısı but 

numunelerinin 16 adedinde (%53,3) 1,00-3,00 log10kob/g arasında, 9 adedinde (%30) 

4,01-5,00 log10kob/g arasında, 4 adedinde (%13,4) 5,01-6,00 log10kob/g arasında, 1 

adedinin (%3,3) ise 6,00 log10kob/g değerini aştığı saptandı. Göğüs numunelerinin 12 

adedinde (%40) 1,00-3,00 log10kob/g arasında, 2 adedinde (%6,7) 3,01-4,00 log10kob/g 

arasında, 7 adedinde (%23,4) 4,01-5,00 log10kob/g arasında, 8 adedinde (%26,6) 5,01-

6,00 log10kob/g arasında küf-maya saptandı , numunelerin 1 adedinin (%3,3) ise 6,00 

log10kob/g değerini aştığı saptandı.  
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Tavuk eti numunelerinde saptanan pH değerleri tablo 4.10’da topluca verildi. 

Tablo 4.11’de de belirtildiği gibi pH değerleri kanat numunelerin 15 adedinde (%50) 

5,5-6,2 arasında, 15 adedinde (%50) 6,2’den yüksek olarak saptanmıştır. But 

numunelerinin 3 adedinde (%10) 5,5-6,2 arasında, 27 adedinde (%90) pH 6,2’dan 

yüksek, göğüs numunelerinin  1 adedinde (%3,3) 5,0-5,5 arası, 14 adedinde (%46,7) 

5,5-6,2 arası, 15 adedinde (%50) 6,2’den yüksek olarak saptanmıştır. 
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Tablo 4.1.Kanat numunelerinin mikrobiyolojik analiz sonuçları (log10kob/g) 

No Toplam Bakteri Koliform S.aureus E.coli Anaerob m.o Küf-Maya TGK-TS* 

1 5,04 4,53 3,70 2,48 — 4,85 (+) 
2 5,11 4,15 — 2,23 2,00 1,80 (+) 
3 6,08 5,71 — 2,65 1,30 5,62 (+) 
4 6,60 6,18 4,48 3,15 — 6,30 (+) 
5 5,91 5,75 3,00 2,30 — 5,28 (+) 
6 5,30 4,73 3,15 2,04 — 5,18 (+) 
7 5,46 5,15 2,18 2,98 — 2,80 (+) 
8 5,43 4,76 3,30 3,40 — 5,36 (+) 
9 6,15 5,82 3,30 3,61 — 5,40 (+) 
10 6,00 4,38 3,00 2,77 — 5,73 (+) 
11 5,81 5,40 — 2,58 — 4,34 (+) 
12 5,69 5,36 3,60 3,04 — 4,20 (+) 
13 5,38 4,98 3,48 2,70 1,85 4,43 (+) 
14 5,83 4,75 3,00 2,64 1,60 4,73 (+) 
15 5,26 3,58 3,30 1,85 — 1,60 (+) 
16 5,28 3,49 — 2,00 — 1,50  
17 5,38 4,08 — 2,04 — 1,90 (+) 
18 5,28 3,43 — 1,78 — 2,50  
19 5,23 3,18 — 1,60 — 1,20  
20 5,51 4,34 2,26 1,90 — 5,08 (+) 
21 5,48 4,75 — 2,30 — 4,32 (+) 
22 5,59 4,34 — 1,70 2,90 4,99 (+) 
23 5,54 4,45 — 2,53 — 5,23 (+) 
24 4,72 3,20 — — — 3,10 (+) 
25 5,88 4,53 — 2,92 — 5,26 (+) 
26 5,30 4,15 — 2,18 — 1,80 (+) 
27 6,00 5,63 — 2,48 — 5,72 (+) 
28 5,11 4,40 — 2,36 — 5,00 (+) 
29 6,56 4,71 — 2,73 — 6,36 (+) 
30 6,08 4,60 — 2,76 — 5,38 (+) 
Ort. 5,60 4,62 3,21 2,47 1,93 4,23  
NS**  5  25  2  16 1   21 27 

*TGK-TS, (+) ; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu Tebliğ’inde ve Türk 
Standartları Enstitüsü tavuk eti standartı’nda  belirtilen limitleri aşan numuneler. 

**Numune sayısı; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu Tebliğ’inde ve Türk 
Standartları Enstitüsü tavuk eti standartı’nda  belirtilen limitleri aşan numune sayısı. 
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Tablo 4.2.But eti numunelerinin mikrobiyolojik analiz sonuçları (log10kob/g) 

No Toplam Bakteri Koliform S.aureus E.coli Anaerob m.o Küf-Maya TGK-TS* 
31 5,34 4,77 3,95 3,15 1,48 4,92 (+) 
32 6,26 5,53 3,34 2,18 1,60 5,20 (+) 
33 6,32 5,61 — 2,75 1,30 5,56 (+) 
34 5,81 4,45 — 2,53  5,57 (+) 
35 5,15 4,64 — 2,60 1,78 1,30 (+) 
36 5,04 4,71 — 2,15 — 1,00 (+) 
37 5,26 4,51 3,00 2,23 — 5,00 (+) 
38 5,81 4,79 — 2,76 — 5,63 (+) 
39 6,00 5,66 3,74 2,64 — 4,81 (+) 
40 6,87 6,20 3,48 2,48 — 6,15 (+) 
41 5,20 4,45 — 2,26 — 1,20 (+) 
42 4,98 3,76 — 2,72 — 4,81 (+) 
43 4,94 3,23 — 2,49 1,60 2,10 (+) 
44 5,86 5,34 — 2,04 — 4,20 (+) 
45 5,23 2,48 — 2,66 — 2,30 (+) 
46 4,83 3,18 — 2,41 — 1,80 (+) 
47 5,18 4,15 — 1,00 — 2,50 (+) 
48 5,49 2,30 — 3,11 — 2,20 (+) 
49 5,34 4,08 — 2,73 — 4,81 (+) 
50 5,75 3,41 — 2,53 — 2,70 (+) 
51 5,28 3,79 — 2,15 — 2,40  
52 5,51 3,30 — 2,64 — 4,90 (+) 
53 4,77 3,41 — 2,15 — 1,60  
54 5,38 2,90 — 2,20 — 1,50  
55 4,78 3,04 — 1,60 — 1,80  
56 3,48 2,30 — 2,00 — 1,20  
57 4,66 2,48 — 2,15 — 4,61 (+) 
58 5,11 3,53 — 1,90 — 2,30  
59 4,90 2,78 — 1,95 — 4,30 (+) 
60 4,32 4,00 — 1,95 — 2,50 (+) 

Ort. 5,30 3,96 3,50 2,34 1,55 3,36  
NS** 3  16  2  15  —  13 24 

*TGK-TS, (+) ; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu Tebliğ’inde ve Türk 
Standartları Enstitüsü tavuk eti satandartı’nda  belirtilen limitleri aşan numuneler. 

**Numune sayısı; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu Tebliğ’inde ve Türk 
Standartları Enstitüsü tavuk eti satandartı’nda  belirtilen limitleri aşan numune sayısı. 
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Tablo 4.3.Göğüs eti numunelerinin mikrobiyolojik analiz sonuçları (log10kob/g) 

No Toplam Bakteri Koliform S.aureus E.coli Anaerob m.o Küf-Maya TGK-TS* 
61 5,90 4,66 — 2,80 — 5,73 (+) 
62 5,56 4,74 — 2,45 — 5,34 (+) 
63 5,38 5,04 — 2,30 — 4,72 (+) 
64 5,96 5,28 — 3,00 1,00 5,36 (+) 
65 6,32 5,28 — 2,08 — 6,20 (+) 
66 5,46 4,51 — 2,18 1,78 2,30 (+) 
67 5,79 5,18 — 2,54 — 5,15 (+) 
68 5,51 4,96 3,78 2,38 — 4,71 (+) 
69 5,38 4,74 3,00 1,60 — 5,23 (+) 
70 5,74 4,45 3,00 2,15 — 4,91 (+) 
71 5,77 5,69 — 3,08 — 5,49 (+) 
72 5,78 3,57 — 1,78 — 4,85 (+) 
73 4,61 3,20 — 1,30 — 2,10  
74 5,34 3,51 — 1,30 — 1,90  
75 5,79 2,48 — 2,23 — 5,08 (+) 
76 5,51 3,62 — 1,95 — 2,60  
77 4,97 3,88 — 2,00 — 2,30  
78 5,28 3,36 — 2,00 — 4,63 (+) 
79 3,08 2,08 — — — 1,70  
80 4,26 2,32 — — — 3,23  
81 5,32 3,48 — — — 4,32  
82 4,51 2,00 — — — 1,90  
83 3,41 2,48 — — — 1,20  
84 3,30 2,00 — 1,48 — 1,10  
85 5,99 4,53 4,87 2,69 1,30 4,78 (+) 
86 5,26 3,93 — 2,38 — 5,04 (+) 
87 5,30 4,00 — 2,20 — 1,60 (+) 
88 4,78 3,48 — 2,41 — 3,86 (+) 
89 5,23 4,54 — 3,51 — 2,10 (+) 
90 4,70 2,60 — 2,00 — 2,30   

Ort. 5,17 3,85 3,66 2,23 1,36 3,72  
NS** 1  14  2   8 — 16  19 

*TGK-TS, (+) ; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu Tebliğ’inde ve Türk 
Standartları Enstitüsü tavuk eti satandartı’nda  belirtilen limitleri aşan numuneler. 

**Numune sayısı; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu Tebliğ’inde ve Türk 
Standartları Enstitüsü tavuk eti satandartı’nda  belirtilen limitleri aşan numune sayısı. 
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Tablo 4.4. Numunelerde total aerob mikroorganizma’ların dağılım oranları (log10kob/g) 

KANAT BUT GÖĞÜS   

Adet % Adet % Adet % 

‹ 3 log — — — — — —  

3,01 log - 4 log — — 1 3,3 3 10 

4,01 log - 5 log 1 3,3 8 26,7 6 20 

5,01 log - 6 log 24 80 18 60 20 66,7 

6,01 log - 7 log  5 16,7 3 10 1 3,3 

› 7 log — — — — — — 

Toplam 30 100 30 100 30 100 

 

Tablo 4.5. Numunelerde koliform grubu mikroorganizma dağılım oranları (log10kob/g) 

KANAT BUT GÖĞÜS 
  

Adet % Adet % Adet % 

1 log-2 log — — — — 2 6,7 

2,01 log -3 log — — 6 20 5 16,7 

3,01 log - 4 log 5 16,7 10 33,3 10 33,3 

4,01 log - 5 log 17 56,7 9 30 8 26,6 

5,01 log - 6 log 7 23,3 4 13,4 5 16,7 

› 6 log 1 3,3 1 3,3 — — 

Toplam 30 100 30 100 30 100 

 

Tablo 4.6. Numunelerde Staphylococcus .aureus dağılım oranları (log10kob/g)  

KANAT BUT GÖĞÜS   

Adet % Adet % Adet % 

Üremedi 17 56,7 25 83,3 26 86,7 

2,01 log -3 log 5 16,7 1 3,3 2 6,7 

3,01 log -4 log 7 23,3 4 13,4 1 3,3 

4,01 log -5 log 1 3,3 — — 1 3,3 

Toplam 30 100 30 100 30 100 
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Tablo 4.7. Numunelerde Escherichia coli dağılım oranları (log10kob/g) 

KANAT BUT GÖĞÜS   

Adet % Adet % Adet % 

Üremedi 1 3,3 — — 5 16,7 

‹ 1 log — — 1 3,3 — — 

1,01 log - 2 log 6 20 5 16,7 9 30 

2,01 log – 3 log 19 63,3 22 73,3 14 46,6 

3,01 log - 4 log 4 13,4 2 6,7 2 6,7 

Toplam 30 100 30 100 30 100 

 

Tablo 4.8. Numunelerde anaerob mikroorganizmaların dağılım oranları (log10kob/g) 

KANAT BUT GÖĞÜS   

Adet % Adet % Adet % 

Üremedi 25 83,3 25 83,3 27 90 

‹ 1 log — — — — 1 3,3 

1,01 log - 2 log 4 13,4 5 16,7 2 6,7 

2,01 log – 3 log 1 3,3 — — — — 

Toplam 30 100 30 100 30 100 

 

Tablo 4.9. Numunelerde küf-mayaların dağılım oranları (log10kob/g) 

KANAT BUT GÖĞÜS   

Adet % Adet % Adet % 

1,00 log -3 log 8 26,6 16 53,3 12 40 

3,01 log - 4 log 1 3,3 — — 2 6,7 

4,01 log – 5 log 8 26,6 9 30 7 23,4 

5,01 log - 6 log 11 36,8 4 13,4 8 26,6 

› 6 log 2 6,7 1 3,3 1 3,3 

Toplam 30 100 30 100 30 100 
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Tablo 4.10.Kanat, But ve Göğüs numunelerinde saptanan pH değerleri  

No* pH No** pH No*** pH 
1 6,12 31 6,17 61 5,95 
2 5,95 32 6,55 62 5,46 
3 6,2 33 6,69 63 6,18 
4 6,05 34 6,48 64 6,08 
5 6,58 35 6,45 65 6,1 
6 6,31 36 6,28 66 6,28 
7 6,2 37 6,8 67 6,24 
8 6,1 38 6,55 68 6,12 
9 6,00 39 6,55 69 6,11 

10 5,95 40 6,65 70 6,11 
11 6,35 41 6,2 71 5,95 
12 6,18 42 6,32 72 6,05 
13 6,00 43 6,33 73 6,00 
14 6,01 44 6,27 74 5,93 
15 6,13 45 6,35 75 6,22 
16 6,17 46 6,35 76 6,26 
17 6,1 47 6,27 77 6,25 
18 6,03 48 6,04 78 6,22 
19 6,3 49 6,39 79 6,41 
20 6,43 50 6,41 80 6,15 
21 6,46 51 6,45 81 6,18 
22 6,48 52 6,47 82 6,39 
23 6,6 53 6,7 83 5,93 
24 6,61 54 6,64 84 6,25 
25 6,71 55 6,94 85 6,33 
26 6,55 56 6,76 86 6,23 
27 6,6 57 6,61 87 6,26 
28 6,56 58 6,79 88 6,37 
29 6,75 59 6,51 89 6,4 
30 6,59 60 6,8 90 6,24 

TS# 15  27  15 
*No 1-30: Kanat numuneleri 

** No 31-60: But numuneleri  

*** No 61-90: Güğüs numuneleri 

#TS; Türk Standartları Enstitüsü tavuk eti standartı’nda (TS 2409) belirtilen limitleri aşan numune sayısı. 
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Tablo 4.11. Numumelerde pH değerlerinin dağılım oranları 

KANAT BUT GÖĞÜS  

pH değeri Adet % Adet % Adet % 

<5.0 — — — — — — 

5.0-5.5 — — — — 1 3,3 

5.5-6.2 15 50 3 10 14 46,7 

>6.2 15 50 27 90 15 50 

Toplam 30 100 30 100 30 100 
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5. TARTIŞMA 

Kanatlı hayvanlarının gerek hayvancılık gerekse beslenme açısından dünyadaki 

önemi gün geçtikçe artmaktadır. Tavuk eti ve ürünleri bağ dokunun azlığı, kolesterol 

düzeyinin düşük olması ve protein miktarının yüksekliği gibi özelliklerinden dolayı son 

yıllarda tüketim talebi yükselme eğilimi göstermektedir. Dünyada tüketilen kanatlı eti 

miktarına bakıldığında, bu ürünlerin üretimi, satışı ve tüketimi esnasında gereken 

hijyenik ve teknolojik kurallara uyulmadığı taktirde birçok insanın kanatlı eti ve 

ürünlerinden patojen bulaşması riski ile karşı karşıya kaldığı anlamına gelmektedir. Bu 

nedenle tüketilen kanatlı etlerinin hijyenik kalitesi halk sağlığı bakımından son derece 

önemli bir unsurdur.Bu çalışmada da İstanbul’da satışa sunulan tavuk etlerinin hijyenik 

kalitesi araştırılmış ve bu anlamda Avrupa Birliği Mevzuatına uyumlu hale getirilmiş 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği(TGKY)’nin 24345 Sayılı ve 2001-07 No’lu 

Tebliğ’inde ve TS 2409’da bildirilen kriterler ölçü alınmıştır. 

Çalışmada incelenen numunelerde saptanan toplam mezofil aerop bakteri 

sayıları, kanat numunelerinde  4,72-6,60 log10kob/g arasında olup ortalama 5,60 

log10kob/g,. but numunelerinde 3,48-6,87 log10kob/g, ortalama 5,30 log10kob/g, göğüs 

numunelerinde 3,08-6,32 log10kob/g, ortalama 5,17 log10kob/g olarak saptandı(Tablo 

4.1,tablo 4.2,tablo 4.3). 

Tablo 4.1.’de toplam mezofil aerobik bakteri sayısı bakımından kanat 

numunelerinden 5 tanesinin (%16,7), tablo 4.2’de but numunelerinden 3 tanesinin (% 

10), tablo 4.3’de göğüs numunelerinden 1 tanesinin (%3,3) TGK ve TS’de belirtilen 

limitleri aştığı görüldü.  

Benzer bir çalışmada  Astorga ve ark.(7) kanat örneklerindeki toplam mezofil aerobik 

bakteri sayısını yaklaşık olarak; 5,85 log10kob/g, but örneklerinde ise 5,79 log10kob/g 

bulmuşlar ve bu sonuçların kabul edilebilir düzeyde olduğunu belirtmiştirlerdir. Sofos 

ve ark.(58) soğutulmuş tavuk karkaslarındaki toplam mezfil aerobik bakteri sayısınının 

2-5 log10kob/cm2 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Yine Mead ve ark.(45), Izat ve 

ark.(36) çalışmamızın sonuçlarına benzer şekilde tavuk derisindeki toplam mezfil 

aerobik bakteri sayısını sırasıyla 4,4-5,3 log10kob/g ve 4,73 log10kob/cm2 olarak rapor 

etmişlerdir.  
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Koliform grubu mikroorganizmalar, kanat numunelerinde 3,18-6,18 log10kob/g, 

ortalama 4,62 log10kob/g, but numunelerinde 2,30-6,20log10kob/g, ortalama 3,96 

log10kob/g, göğüs numunelerinde ise 2,00-5,69 log10kob/g arasında olup ortalama 3,85 

log10kob/g olarak tespit edildi(Tablo 4.1,4.2 ve 4.3). Çalışmamızın sonuçlarına benzer 

olarak Astorga ve ark.(7) but ve kanat örneklerindeki koliform düzeyini sırasıyla 3,56 

log10kob/g ya da 2,74 log10kob/cm2 ve 4,27 log10kob/g ya da 3,45 log10kob/cm2 olarak 

gözlemlemiştir. Bununla beraber Mead ve ark.(45) tavuk derisinden alınan örneklerde 

koliform sayısını 2,7-3,8 log10kob/g, Abu-Ruwaida ve ark.(1) ise koliform sayısını 4,1 

log10kob/g olarak bildirmişlerdir.  

Tablo 4.1’de koliform grubu mikroorganizmalar bakımından kanat 

numunelerinden 25 tanesinin (%83,3), tablo 4.2’de but numunelerinden 16 tanesinin 

(%53,3), tablo 4.3’de göğüs numunelerinden 14 tanesinin (%46,6) hijyenik kalitesinin 

iyi olmadığı saptandı.   

Escherichia coli sayıları kanat numunelerinde 1,60-3,61 log10kob/g, ortalama 

2,47 log10kob/g, but numunelerinde 1,00-3,15 log10kob/g, ortalama 2,34 log10kob/g, 

göğüs örneklerinde 1,30-3,51 log10kob/g ortalama 2,23 log10kob/g olarak 

saptandı(Tablo 4.1., 4.2. ve 4.3). Escherichia coli kanat numunelerinin 1 adedi hariç 

tümünde(%96,7) but numunelerinin hepsinde(%100), göğüs numunelerinin 25 tanesinde 

(%83,3) tespit edildi(Tablo 4.7). Tablo 4.1’de kanat örneklerinin 16 tanesinin (%53,3), 

tablo 4.2’de but örneklerinin 15 tanesinin (%50), tablo 4.3’de göğüs örneklerinin 8 

tanesinin (%26,6) TGK-TS’de belirtilen limitleri aştığı görüldü. Astorga ve ark.(7) 

incelediği örneklerin 28 tanesinin %93,3 oranında, Bülte ve Reuter (15) ise 

araştırmamızdaki değerlerden daha düşük olarak kanatlı örneklerinin % 67’sinin E.coli 

barındırdığını rapor etmişlerdir. Astorga ve ark.(7) bulduğumuz değerlerden biraz daha 

yüksek olarak but örneklerinde  Escherichia coli sayısını  ortalama 2,60 log10kob/g ya 

da 1,78 log10kob/cm2, kanat örneklerinde ortalama 3,68 log10kob/g ya da 2,86 

log10kob/cm2 olarak rapor etmiştir. Abu-Ruwaida ve ark.(1) ise,  Escherichia coli 

sayısını 3,6 log10kob/g olarak rapor etmiştir. Sofos ve ark.(58)  Escherichia coli 

sayısının 1-5 log10kob/cm2 arasında değiştiğini belirtirken  
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Staphylococcus aureus sayıları, kanat örneklerinde 2,18-4,48 log10kob/g 

arasında olup ortalama 3,21 log10kob/g., but numunelerde 3,00-3,95 log10kob/g arasında 

ortalama 3,50 log10kob/g. ve göğüs numunelerinde 3,00-4,87 log10kob/g, ortalama 3,66 

log10kob/g olarak belirlendi(Tablo 4.1.,4.2. ve 4.3). İncelenen kanat örneklerinin % 

43,3’sinde, but numunelerinin % 16,7’sında göğüs numunelerinin %13,3’ünde 

Staphylococcus aureus tespit edildi(Tablo4.6). Tablo 4.6’nın incelenmesinde, kanat 

örneklerinin 2 tanesinin (%6,6), but örneklerinin 2 tanesinin (%6,6), göğüs örneklerinin 

2 tanesinin (%6,6) TGK-TS Yönetmeliğinde belirtilen limitleri aştığı gözlendi. Astorga 

ve ark.(7) çalışmamızdaki değerlerden yüksek olarak  kanat örneklerinin % 60’ında , 

but örneklerinin % 40’ında Staphylococcus aureus tespit etmişlerdir. Vorster ve ark.(69) 

incelediği örneklerin % 39,5’inin, Manso ve ark.(44) örneklerin % 43,1’inin, Mead ve 

ark.(45) % 71’inin , Bremner ve Johnson (14) ise tavuk etlerinin %80’inin  

Staphylococcus aureus ihtiva edebileceğini bildirmişlerdir. Toplam bakteri, 

Pseudomonas spp., Enterobacteriaceae ve Staphylococcus spp. kesimhanelerde 

karkaslar üzerinde sık sık analiz edilen mikroorganizmalardır(22). 

Anaerob mikroorganizma sayıları, kanat örneklerinde 1,30- 2,90 log10kob/g 

arasında olup ortalama 1,93 log10kob/g., but numunelerde 1,30-1,78 log10kob/g arasında 

ortalama 1,55 log10kob/g. ve göğüs numunelerinde 1,00-1,78 log10kob/g, ortalama 1,36 

log10kob/g olarak belirlendi(Tablo 4.1.,4.2. ve 4.3). Tablo 4.8’de belirtildiği gibi 

anaerob mikroorganizmalar kanat numunelerinin ; %16,7 , but numunelerinin %16,7, 

göğüs numunelerinin % 10’unda tespit edilmiştir ve tablo 4.1’de kanat numunelerinin 1 

tanesinin (%3,3) TGK-TS’de belirtilen limitleri aştığı görülmüştür. 

Raf ömürlerinin sonuna yaklaştıkça soğutulmuş kanatlı ürünlerinde bazen küfler 

belirmektedir. Her ne kadar mayalar taze ve işlenmiş kanatlı ürünlerinde bulunsa da 

genellikle bozulmada esas role sahip olduğu düşünülmemektedir. Bunun nedeni ise 

mayaların ürün üzerindeki mikrofloranın küçük bir kısmını oluşturması ve ürünlerde 

nadiren yüksek düzeyde bulunmasıdır(35). 

Çalışmamızda incelenen numunelerde saptanan küf-maya sayıları, kanat, but ve 

göğüs numunelerinde sırasıyla 1,20-6,36 log10kob/g, 1,00-6,15 log10kob/g, 1,10-6,20 

log10kob/g arasında olup ortalama değerleri ise sırasıyla 4,23 log10kob/g, 3,36 

log10kob/g, 3,72 log10kob/g’dır(Tablo 4.1., 4.2. ve  4.3).  
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Numunelerin tümünde küf-maya sayıları belirgin bir biçimde yüksek olarak 

belirlendi. Kanat numunelerinin 21 adedinin (%70), but numunelerinden 13 adedinin 

(%43,3), göğüs numunelerinden 16 adedinin (%53,2) TGK-TS’de belirtilen kriterleri 

aştığı görüldü. Gallo ve ark.(25)  taze kesilmiş tavuk derilerindeki maya popülasyonu 

değerinin 102 kob/cm2 iken, 4°C’de 8 gün depolama esnasında 2,5 log10kob/cm2’ye 

yükseldiğini ileri sürmektedir. Geornaras ve ark.(27) taze tavuk karkaslarındaki maya 

popülasyonun 3,1 log10kob/g’, Al-Mohizea ve ark.(3) ise maya sayısının 2,2-4,1 

log10kob/g arasında değiştiğini rapor etmişlerdir. İsmail ve ark.(35) taze göğüs etindeki 

küf-maya sayısının 5°C’de 7-12 günlük depolama süresinin başında ortalama 2,96 

log10kob/g, depolama sonrasında ise 3,72 log10kob/g, but numunelerinin 5°C’de 7-10 

günlük depolama süresinin başında ortalama 1,83 log10kob/g, depolama sonrasında ise 

3,24 log10ckob/g, kanat numunelerinde ise 5°C’de 9-12 günlük depolama süresinin 

başında ortalama 2,58 log10kob/g, depolama sonrasında ise 3,68 log10kob/g değerlerini 

rapor etmiştir ve en sık izole edilen maya türlerini Yarrowia lipolytica, Candida 

zeylanoides olarak belirtmiştir. Viljoen ve ark.(70), taze ve bozulmuş karkaslardan izole 

edilen maya türlerini Candida, Cryptococcus, Debaryomyces ve Yarrowia olarak rapor 

etmişlerdir. Rhodotorula spp. ve Saccharomyces spp. sadece taze örneklerde izole 

edilmiş olup, Trichosporon spp. ise sadece bozulmuş örneklerden izole edilmiştir. 

pH ise kanat örneklerinde 5,95-6,75, but örneklerinde 6,04-6,94, göğüs 

örneklerinde ise 5,46-6,40 arasında olup kanat, but ve göğüs numunelerinin ortalama 

pH değerleri sırasıyla; 6,30, 6,49 ve 6,15’dir(Tablo 4.10). 

Ayrıca, pH değerleri but numunelerinin 27 adedinde (%90), kanat 

numunelerinin 15 adedinde (%50) ve göğüs numunelerinin 15 adedinde (% 50), TS 

2409’da bildirilen değerler açısından uygun bulunmamıştır. 

Tavuk etlerinde özellikle Esherichia coli ve Staphylococcus aureus düzeylerinin 

kabul edilebilir limitlerden  yüksek olması ürünlerin işlenmesinde veya satışa sunulduğu 

yerlerde hijyenik şartlara yeterince önem verilmediğinin bir göstergesi olup bu ürünlerin 

Salmonella spp., Campylobacter spp. vs. gibi patojen mikroorganizmaları da 

bulundurabileceği şüphesini uyandırmaktadır. Bu anlamda yapılan bir çalışmada 

Jimenez ve ark.(38), gözle görünmeyen fekal kontaminasyona uğrayan 60 karkasın % 

20’si, görünür fekal kontaminasyona uğrayan 48 karkasın % 20,8’i Salmonella pozitif 

olarak rapor etmiştir. Ayrıca görünür fekal kontaminasyona uğrayan Salmonella pozitif 
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ve negatif karkaslardaki ortalama enterobactericeae, koliform, E.coli sayıları arasında 

belirgin bir farklılık gözlenmemiş olup karkasların bu tür index mikroorganizmalarla 

kontamine olmasının Salmonella spp. bulundurduğunun bir indikatörü olmadığı 

sonucuna varmışlardır(38). Bir diğer çalışmada ise Cason ve ark.(18) toplam 210 adet 

karkasın %20’sinde Salmonella spp., % 94’ünde Campylobacter spp. izole edilmiştir ve 

toplam bakterilerin, karkaslarda Salmonella spp. ve Campylobacter spp. varlığı üzerine 

index mikroorganizma olarak uygun olmadığını rapor etmişlerdir. Astorga ve ark.(7), 

kanatlı ürünlerindeki toplam mezofil aerobik bakteri, psikotroflar, koliformlar, E.coli, 

S.aureus gibi bakteriler mikrobiyolojik kaliteyi, prosesler sırasındaki sanitasyon 

durumunu ve gıda kalitesini tayin etmede kullanılabileceğine işaret etmişlerdir. İşlenmiş 

tavuk ürünlerinin toplam mezofil aerobik bakteri ve psikotrof bakteri sayısının çiğ tavuk 

parçalarından belirgin bir biçimde yüksek olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçların 

ürünün işlenmesi veya sergilenmesi esnasında çapraz kontaminasyon ve /veya sıcaklık 

ayarının iyi yapılmadığının bir göstergesi olduğuna inanmaktadırlar. Astorga ve ark. (7) 

psikotrofik mikroorganizma sayısını but örnekleri için 7,07 log10kob/g ya da 6,25 log10 

kob/cm2, kanat örnekleri için ise 7,21 log10kob/g ya da 6,39 log10kob/cm2 olarak 

belirlemiştir. Al-Mohizea ve ark.(3) tavuk karkaslarındaki ortalama psikotrofik 

mikroorganizma sayısını 4,14 log10kob/cm2, Sofos ve ark.(58) ise 1-3 log10kob/cm2 

olarak belirtmiştir. Pascual-Anderson (50) kanat ve butlardaki psikotrofik 

mikroorganizma sayısını maksimum 5 log10kob/g olarak tespit etmiştir.  

 Elde edilen bulgulardan yola çıkarak kanat örneklerinin mikroorganizma 

düzeyinin but ve göğüs örneklerinden daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum  

kanat örneklerinin hepsinin derili olması ve tavuk derisinin potansiyel olarak 

mikroorganizma ile yüklü olması ile açıklanabilir. Fekal kontaminasyonu gösteren ve 

index mikroorganizma olarak tanımlanan E.coli’nin numunelerdeki düzeyinin kabul 

edilebilir limitlerden yüksek belirlenmesi ise hijyenik şartların sağlanamadığının bir 

delili olup patojenler bakımından risk teşkil etmektedir. Yine toplam mezofil aerobik 

bakteri ve küf-maya sayısının limitlerin üstünde olması da birçok riski 

düşündürmektedir. Özellikle küf-maya sayısının bu derece yüksek olması depolama 

koşullarının uygunsuzluğunun ve yetersizliğinin bir göstergesidir ki soğuk depolamanın 

yetersiz olması, üründe hali hazırda bulunan potansiyel mikroorganizmaların veya 

sekonder kontaminasyon ile bulaşan patojenlerin üreyip çoğalmasına olanak verir. Bu 

durumdaki ürünler halk sağlığı açısından ciddi sorun oluşturmaktadırlar.  
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 Bu çalışmada kullanılan numunelerin çoğu entegre tesislerde üretilmiş ve yine 

çoğu piyasada açık olarak satılan ürünlerdir ve bu ürünlerin hijyenik kalitesi arzu edilen 

düzeyde değildir. Çalışmada elde edilen sonuçlar, piyasada satışa sunulan ürünlerin 

üretici firmalar tarafından yeterince izlenemediği ve gerekli önlemlerin alınmasında 

yeterli çabanın sarfedilmediği sonucunu doğurmaktadır. Özellikle, entegre tesislerde 

HACCP sisteminin etkin bir şekilde uygulanmaması ve biyogüvenlilik ile gıda 

güvenliliği politikalarının belirgin olmaması, satışa sunulan tavuk eti ürünlerinin 

hijyenik kalitesini primer kontaminasyonlar açısından olumsuz etkilemektedir. Gerek 

üretim hattındaki hatalar, sekonder ve çapraz kontaminasyonlar  gerekse satış 

noktalarındaki yetersiz depolama ve hijyenik şartların uygunsuzluğu gibi hatalar sonucu 

bu ürünler halk sağlığı açısından riskli hale gelmektedir. Bu nedenle ‘çiftlikten çatala’ 

prensibi esas alınarak öncelikle  üretimde sağlıklı hayvanlar kullanılmalı, 

kesimhanelerde ve parçalama-paketleme tesislerinde HACCP sistemi uygulanmalı, 

gerekli noktalarda dekontaminasyon metotları kullanılmalı ve satış noktalarındaki soğuk 

depolamanın doğru şekilde yapılması sağlanmalıdır. 
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2. Danışman Personel Müdürü Argep Danışmanlık 2004-2005 
3.   - 

Yabancı Dilleri 

 Okuduğunu Anlama Konuşma Yazma 
İngilizce İyi İyi İyi 
Almanca    
Fransızca    
    
Çok iyi, iyi, orta, zayıf,  -  olarak değerlendirin 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 
Microsoft Office İyi 
  

 Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi-    TSE 
Gıda Güvenliği ve HACCP Uygulamaları- İ.Ü.Veteriner Fakültesi 
ISO 17025 Laboratuar Akreditasyon -          TSE 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Kitap okumak,müzik dinlemek,tenis oynamak 

 


