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TÜRKİYE ONDÖRDÜNCÜ GIDA KONGRESİ BİLDİRİ LİSTESİ
No
Başlık
S101 Dikkatli (mindful) yemek yemek
S102 Sürdürülebilir protein kaynakları olarak
mikroalgler ve insan beslenmesindeki yeri

S103 Gıdalardaki biyoaktif bileşiklerin ohmik ısıtma
destekli ekstraksiyonu
S105 Gıdaların statü ifadesine dönüşmesi ve
temsillerde kullanımı: Gün örneği
S106 Gıdaların dış yüzeylerinin mikrobiyel
dekontaminasyonu için yeni bir yaklaşım
S107 Tahıl ürünlerinde mikrofludizasyon uygulamaları
S108 Saccharomyces cerevisiae ssp. boulardii ile
üretilmiş olan kefirin mikrobiyolojik özelliklerinin
belirlenmesi
S109 Gıda yoluyla taşınan virüsler ve solunum yolu
virüsleri bulaşma riski
S110 Çikolata içeriğindeki kuruyemişlerin total
aflatoksin varlığının belirlenmesi
S111 Modifiye nişasta tabanlı filmler
S112 Ekmek mayası solüsyonlarına uygulanan
ultrason işleminin hamur özelliklerine etkisi
S113 Süt yağından lezzet katkısı eldesi ve enzim
modifiye tereyağı üretimi
S114 Mikroenkapsüle krema tozunun fiziksel
özelliklerinin depolama süresince değişimi
S116 Enzim modifiye peynirin üretim sürecinde
biyoaktif özelliklerinin değişimi
S117 Maillard reaksiyon ürünleri olarak proteinkarbonhidrat konjugatlarının enkapsülasyon
duvar materyali olarak potansiyeli

Yazar(lar)
Y. Birol Saygı
Merve
Karabıyıkoğlu,
Sedef Nehir El
Naciye Kutlu Kantar

Syf
001
011

Nükte Sevim
Derdiçok
Erhan İç, Hilal B.
Halkman
İrem Saka, Berrin
Özkaya
Deniz Koçan, Büşra
Çınar, Fatma
Şahmurat
Abdullah Akgün

020

019

027
036
037
038

Güven Gülbaz,
045
Sezen Harmankaya
Esra Koca, Kevser 046
Kahraman, Levent
Yurdaer Aydemir
Gamze Üçok
047
Çağla Ulubaş, Zafer
Erbay
Mithat Kurban,
Çağla Ulubaş, Zafer
Erbay
Aysun Altınyüzük,
Özgür Cem Erkin, L.
Yurdaer Aydemir,
Zafer Erbay
Sevgin Dıblan, L.
Yurdaer Aydemir,
Özgür Cem Erkin,
Mustafa Çam, Zafer
Erbay

048
049
050

051
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S118 Kazein hidrolizatlarının üretilmesinde alcalase
enziminin kullanımının biyoaktif özellikler
üzerine etkisi

S119 Gıda endüstrisinde kullanılan monomerik
emülgatörler, özellikleri ve çift katlı
emülsiyonlarda kullanımı

S120 Emülsiyon damlacık boyutlarının
belirlenmesinde mikroskop destekli dijital
görüntü analizinin kullanımı: ImageJ/Fiji
S121 Tek aşamalı üretim tekniği ile enzim modifiye
peynir üretiminde etkili işlem koşullarının
optimizasyonu
S122 Zirai atıklardan doğal nanokristal selüloz eldesi
ve güçlendirilmiş biyobozunur film üretiminde
kullanılması
S123 Laktik asit bakterilerinde CRISPR/Cas sistemi
ve uygulamaları
S124 Bakteriyofaj tabanlı biyosenörler
S125 Kebap tüketiminde algılanan riskler
S126 Enzim modifiye peynir üretiminde ultrases
uygulaması
S127 Gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaların
tespitinde bakteriyofaj bazlı biyosensörler
S128 Nanoteknolojik ürünlerin biyofilmler üzerine
etkisi
S129 Probiyotik mayalar
S130 Ev Tipi Doğal Antimikrobiyel Ajanların Gıda
Patojenleri Üzerine Etkisi

Özlem Uğurlu,
Abdullah
Mohammed Naji,
Özgür Cem Erkin, L.
Yurdaer Aydemir,
Mustafa Çam, Zafer
Erbay
Pelin Salum, Sevgin
Dıblan, Özgür Cem
Erkin, Mustafa Çam,
Levent Yurdaer
Aydemir, Zafer
Erbay
Pelin Salum, Onur
Güven, Zafer Erbay,
Levent Yurdaer
Aydemir
Enise Betül Bolat,
Zafer Erbay

052

Sevgin Dıblan, L.
Yurdaer Aydemir

056

Aslı Yıldırım, Esra
Acar Soykut,
İbrahim Çakır
Selin Akbaş,
İbrahim Çakır, Esra
Acar Soykut
Işıl Var, Dilek
Bostan Budak,
Meltem Karaali
Ebru Yılmaz, Mithat
Kurban, Zafer Erbay
Zehra Tuğçe Toprak
Önal, Pınar
Şanlıbaba
Hacer Aslan, Pınar
Şanlıbaba
Seda Seyirt, Pınar
Şanlıbaba
Esra Şentürk, Pınar
Şanlıbaba

057

053

054

055

058
059
060
061
068
076
084
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S132 Türkiye’nin farklı bölgelerinde klasik yöntemle
üretilmiş olgun beyaz peynirlerin biyoaktif
özelliklerinin belirlenmesi
S133 Fresh-Cut gıdalarda yüzey dekontaminasyon
teknolojileri

Pelin Erdem, Özlem 092
Uğurlu, Özgür Cem
Erkin, Levent
Yurdaer Aydemir,
Zafer Erbay
Gülsüm Atasoy,
093
Rahmi Ertan Anlı,
Pınar Şanlıbaba
Mehmet Ergün
101

S134 Gıda güvenliği açısından “helâlen tayyiben”
kavramının islâm hukukuna göre
değerlendirilmesi
S135 İslâm hukuku bağlamında güvenli gıda meselesi Mehmet Ergün
S136 Türkiye’de tespit edilen gıda tağşiş verilerinin
Murat Kavruk,
analizi ve Avrupa ile karşılaştırılması
Özlem Çetiner,
Tuğçe Balcı, Mert
Sudağıdan, Ali
Doğan Dursun
S137 Gıdalarda jelatin tağşişini tespit edebilecek
Badegül Sarıkaya,
DNA aptamerinin geliştirilmesi
Çağla Özel, Zeynep
Eroğlu,
Mert Sudağıdan, Ali
Doğan Dursun
S138 Geleneksel turşulardan izole edilen laktik asit
Aylin Korkut
bakterilerinin endüstriyel özeliklerinin
Altıntaş, Hakan
belirlenmesi ve liyofilize turşu starter kültürü
Kuleaşan
üretimi
S139 Medikal gıdalar
Hilal Meral, Aslıhan
Demirdöven
S140 Mikrobiyel vitamin üretiminde biyoteknolojik
Özgül Yazar,
yaklaşımlar
Mehmet Tokatlı
S141 Vinterizasyon aşamasında açığa çıkan yağlı
Sema Çelik, Betül
toprağın geri kazanımı
Yalman, Kenan
Tonguç, Güray
Kılınççeker, M.
Kemal Sangün
S142 Jerez (Sherry) sirkesi
Selen Seyhan,
Emine Nakilcioğlu
S143 Balın botanik kökeninin belirlenmesinde
Pelin Taş, Emre
metabarkodlama yöntemi
Keskin
S144 Bakliyat atık sularının prebiyotik özelliklerinin
Emel Yücel, Göksel
değerlendirilmesi
Tırpancı Sivri
S145 Gıdalarda polisiklik aromatik hidrokarbon
Betül Karslıoğlu
bileşiklerinin tayin yöntemleri
S146 Nar kabuğu hakkında bir inceleme
Selen Seyhan,
Emine Nakilcioğlu

102
103

104

105

106
107
108

115
123
133
141
142
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S147 Gıda atıklarının değerlendirilme olanakları
S148 Yabani labada (Rumex spp.) bitkisinden elde
edilen sulu ekstraktın bazı meyve ve sebzeler
üzerinde yenilebilir, soyulabilir film ve kaplama
koruyucu potansiyelinin araştırılması
S149 Moleküler baskılanmış polimerlerin gıda
alanında kullanım olanakları
S150 Farklı doz salisilik asit uygulamalarının “Red
Glope” üzüm çeşidinde muhafaza süresince
biyokimyasal içerik üzerine etkileri
S151 Nar kabuğu fenolik bileşenlerinin geleneksel ve
yeşil solventlerle ekstraksiyonunun
karşılaştırmalı değerlendirmesi
S152 Tüketicilerin organik gıda satın alma tutumları
üzerine bir araştırma: Sürdürülebilirlik bir
motivasyon faktörü olabilir mi?
S153 Gıdalara ambalaj malzemelerinden olası
mikroplastik geçişi
S154
S155
S156
S157

Melike Sadak,
150
Ülgen İlknur Konak,
Ebru Çolak
Arzucan Yalçın,
157
Pelin Göl, Edanur
Kara
Banu Akgün, Hasan 158
Basan
Tuba Seçmen,
159
Cemile Ebru
Onursal, Zehra
Babalık, Atakan
Güneyli
Nihal Güzel, Cansu 160
Erol
Birsen Yılmaz

Selen Akbulut, Fatih
Törnük, Hasan
Yetim
Taze sığır etinde laktokoksin BZ’nin Escherichia Nilgün Öncül, Kader
coli üzerine antibakteriyel etkisi
Tokatlı, Zeliha
Yıldırım
Laktoz hidrolize süt reçelinin fizikokimyasal
Zerrin Yüksel, Olcay
özelliklerinin ve HMF içeriğinin belirlenmesi
Mercan
Gıdalarda patojen tespitinde yeni nesil
Elif Atay, Aylin Altan
biyosensör tasarımları
Öğütme derecesi ve depolama koşullarının Türk Gülderen Coşgun,
kahvesinin aroma profili üzerine etkisi
Mehmet Torun

S158 Kakaolu fındık kremasında yağsız süt tozu
ikamesi olarak kullanılan nohut, kestane, kinoa
ununun reolojik, tekstürel ve duyusal etkilerinin
incelenmesi
S159 Darbeli elektrik alan uygulamasının ayva
dilimlerinin kurutma özellikleri ve antioksidan
özelliklerine etkileri
S160 Bazı esansiyel yağların turunç suyu ile birlikte
kullanımının Staphylococcus aureus ve
Salmonella Typhimurium üzerindeki sinerjistik
etkileri
S161 Sağlıklı besin seçimi dersinin üniversite
öğrencilerinin besin seçimlerine etkisi

Işılay Işık, Aslı Can
Karaça

161
162
171
172
173
181
182

Özgün Özinarlı,
183
Bilge Ertekin Filiz,
Emine Aşık Canbaz
Buse Durmaz,
184
Gülten Tiryaki
Gündüz
Ebru Melekoğlu

185
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S162 Gıdalardan biyoaktif bileşiklerin eldesinde yeşil
teknolojilerin kullanımı
S163 Timokinonun farklı çörek otu ürünlerindeki
biyoerişebilirliğinin belirlenmesi

H. Betül Yeler

186

S168 Yoğurt bileşiminin zenginleştirilmesine yönelik
genel bir bakış

196
Tansu Taşpınar,
Gamze Nil Yazıcı,
Mehmet Güven
Gamze Nil Yazıcı,
201
Tansu Taşpınar, M.
Sertaç Özer,
Mehmet Güven
Serpil TURAL
209

Elif Atay, Feride
187
Osanmaz, Aylin
Altan
S164 Bir vakıf üniversitesi çalışanlarının gıda kaybı ve Pelin Baltacı, Çağla 194
israfı ile ilgili bilgi ve davranışlarının
Aktaş, Selda
saptanmasına yönelik araştırma
Henden
S167 Aynı çay klonundan üretilen yeşil, oolong ve
Sinem Salman,
195
siyah çayların aroma bileşenleri
Feramuz Özdemir

S169 Laktoz intoleransına sahip tüketicilere yönelik
laktozsuz gıda üretim yöntemleri ve güncel
yaklaşımlar
S170 Et ve et ürünlerinin ambalajlanmasında
nanoteknoloji uygulamaları
S171 Vakumlu emdirme yöntemiyle probiyotik
Lacticaseibacillus casei ile zenginleştirilmiş
kurutulmuş elma küplerinin geliştirilmesi
S172 Tuzlu muffin üretiminde doğal koruyucu ve
glisemik indeks düşürücü katkı olarak ekşi
hamur tozu kullanımı
S173 Şeker ikamelerinin dolgu kremalarında ısıl
stabilite özellikleri üzerine etkileri
S174 Gıda endüstrisinde zeytin yaprağı kullanım
alanları
S175 Probiyotik Lactobacillus acidophilus’un
püskürterek dondurma yöntemi ile
enkapsülasyonu
S177 Tam buğday ve işlenmesi ile elde edilen
ürünlerin glisemik indekslerinin saptanması
S179 Türkiye’de yaygın olarak tüketilen bitkisel
yağların oksidatif stabilitesinin kızıl ötesi
spektroskopisi ile karşılaştırılması
S180 Farklı gıdalardan izole edilen laktik asit
bakterilerinin gama-aminobütirik asit (GABA)
üretim potansiyellerinin belirlenmesi

Hatice Hayat Girgin,
Tuğba Kök Taş,
Bilge Ertekin Filiz
Hümeyra Çetin
Babaoğlu, Lokman
Karaduman, Yakup
Üzgü, Sultan Arslan
Tontul
Burcu Utku, Gizem
Çiftçi, Halide Ezgi,
Tuna Ağırbaş
Fulya Harp Çelik

210

Müzeyyen
Kalfazade, Kübra
Sultan Özdemir
Bilici, Sultan Arslan
Tontul
Esra Duran, İlkay
Turhan Kara
Kübra Gülşen,
Gülgün Çakmak
Arslan
Hümeyra İspirli,
Enes Dertli

214

211

212
213

215
216
217

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
S181 Çemen otu tohumu müsilajının fonksiyonel
özellikleri ve potansiyel uygulamaları

218

S182

219

S183
S184
S186
S187
S188

S189
S190

P101
P103
P104
P105
P107
P108
P109
P110

Sevda Dere, Fatma
Nur Ulutaş, Cansu
Ekin Bonacina
Ekmek atıklarından biyoprosesler aracılığıyla
Melis Tığ, Sırma
elde edilen katma değeri yüksek ürünler
Yeğin
Fonksiyonel bir ürün: Buğday çimi ve potansiyel Mustafa Dedeoğlu,
kullanım alanları
Emine Erdağ Akca,
Nazlı Savlak
Kahve üretimi ve tüketimi sonucu oluşan atıklar Meltem Gelen,
ve bu atıklardan elden edilen katma değeri
Sırma Yeğin
yüksek ürünler
Listeria monocytogenes suşlarının faj ile
Şeyma Betül Encü,
inhibisyonu
İbrahim Çakır, Esra
Acar Soykut
Zeytin (Olea europaea L.) yaprağındaki fenolik Emine Karademir,
bileşikler ve potansiyel sağlık etkileri
Ebru Bayrak
Akdeniz diyetine karşı diyet ürünlerle beslenme Beyza Arı Gedik,
durumu: Kurgusal vaka çalışması
Ayşegül Özkan,
Penbe Merve Öner,
Nazan Aktaş
Şebnem Şimşek
Gıdaların antidiyabetik etkisinin in vitro
yöntemlerle belirlenmesi
Chlorella vulgaris mikroalginden proteinlerin
Aysun Yücetepe
pepsin ve tripsin enzimi ile hidrolizinde hidroliz
koşullarının merkezi kompozit tasarım ile
optimizasyonu
CRISPR-Cas sisteminden yararlanarak
Özge Kahraman
Limosilactobacillus fermentum suşlarının istilacı Ilıkkan
fajlarının tespiti
Gıdalarda akıllı ambalaj uygulamaları ve gıda
Burcu Yiğit
güvenliği
Doğal bir mineral kaynağı “Doğal maden suyu” Sultan Albayrak
Peynir üretiminde membran ayırma teknolojisi
Abdullah Akgün
uygulamaları
Gıdalarda doğal renk maddeleri
Bahar Şimşek
Süte uygulanan farklı işlem ve farklı enzimlerin Esra Uğur, Zübeyde
beyaz peynirde proteolitik değişim üzerine
Öner
etkisinin araştırılması
Piyasadan toplanan doğal mineralli suların
Ali Bal
tatlandırıcı kalıntı analizlerinin gerçekleştirilmesi
Safra tuzu hidrolaz (BSH) enzimi aktivitesinden Pelin Ertürkmen,
sorumlu genlerin varlığı ile kolesterol
Beste
asimilasyon yeteneğinin belirlenmesi
Fırıncıoğulları,
Zübeyde Öner

220
228
229
230
238

239
240

251
260
261
262
269
270
271
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P111 Farklı süt karışımlarıyla elde edilen Antep
peynirlerinin antioksidan aktivitelerindeki
değişim
P112 Farklı kabartıcı ajanların ve kombinasyonlarının
bisküvilerde yapı ve renge etkisi
P113 Metal oksit nanopartikül içeren yenilebilir
filmlerin gıda uygulamaları
P114 Antep fıstığı yağının kalite özellikleri
P115
P116

P117

P118
P119
P120

P121
P122

P123
P124

Özlem Uğurlu,
Mahmut Ertekin,
Zafer Erbay
Hande Yüce Çelik,
Dilek Şener
Selin Kova, Özgül
Özdestan Ocak
Selin Kova, Özgül
Özdestan Ocak
Şeftali posasından elde edilen karotenoid
Hilal Meral, Kübra
ekstraktının limonata kalitesine etkisi
Nur Han, Aslıhan
Demirdöven
Kek üretiminde probiyotik Bacillus clausii
Gökçe Ersoy,
sporlarının kullanımı
Sultan Arslan
Tontul, Mustafa
Erbaş
Yulaftan farklı tatlılık derecelerinde yulaf şurubu Bihter Çiftçi,
eldesi
Mustafa
Karaduman, Gizem
Kahraman, Arda
Serpen, Sıla Satı
Şimşek
Gıdaların biyoaktif maddeler ile
Cennet Arslan
zenginleştirilmesinde mikroenkapsülasyon
Tuncer, Özgül
teknolojisinin kullanımı
Özdestan Ocak
Siyez buğdayından zenginleştirilmiş filizlerin
Yasemin Kızılaslan
eldesi ve karakterizasyonu
Piyasada Melisa (Melissa officinalis L.) olarak
Mehmet Ali Oçkun
satılan öğütülmüş çayların yapısında bulunan
rosmarinik asit ve verbaskozit içeriklerinin
yüksek performanslı ince tabaka kromatografi
yöntemi ile belirlenmesi
Bezelye esaslı süt üretimi: Farklı ön işlemlerin
Ali Emre Andaç,
kullanım olanaklarının araştırılması
Necati Barış Tuncel,
Neşe Yılmaz Tuncel
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Dikkatli (Mindful) Yemek Yemek
Y. Birol SAYGI*
İstanbul Topkapı Üniversitesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü
Giriş
Bugün yaygın olarak İngilizce karşılığı olan Mindfulness tercih edilse de Türkçe
ismiyle Öz-Farkındalık, Bilinçli Farkındalık ya da Farkındalık, kavram olarak
kökenini Budizm’den alır. Buna göre de Pali dilindeki karşılığı Sampajañña’dır.
Bu kavram yine Pali dilindeki sati (farkındalık) ve samprajanya (açık, temiz
algılama) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Farkındalık geleneksel
anlamıyla kişinin dikkatini şimdiki anda toplayarak kendi benliğindeki ve
benliğinin dışındaki durumları yargılamaksızın kabullenebilme kapasitesini işaret
etmektedir (Grecucci vd., 2015). Bununla birlikte farkındalık meditasyonları
olarak bilinen bir kısım uygulama da bu farkındalığı arttırmak için geçmişten
bugüne kullanılmaktadır. Farkındalık zihinsel bir durumdur. Farkındalık
uygulamaları ya da meditasyonları zihni bu duruma getirmeye ya da bu durumu
arttırmaya yarayan tekniklere denilmektedir. Bu noktada beslenmede
farkındalığın sezgisel yeme ile karıştırılmaması önemlidir. Sezgisel yeme resmi
olarak 1995 yılında iki diyetisyen tarafından ortaya konmuş bir kavramdır ve
diyetlere başka bir ifadeyle gıdaları iyi, kötü diye etiketlemeye karşı çıkan
yaklaşımı ifade eder. Bu kapsamda da beslenme için kişilerin odağının temelde
açlık ve tokluk duyguları üzerine çevrilmesi gerektiğini belirtir. Beslemede
farkındalıkla karşılaştırıldığında her iki yaklaşımda da kişinin mevcut
beslenmeyle bağıntılı bedensel algısına odaklanmak unsur olarak öne çıksa da
sezgisel yeme kapsamında beslenmede farkındalıkta olduğu gibi kendisiyle
özdeşleşmiş bir teknik, uygulama veya meditasyon barındırmaz (Kerin vd., 2019;
Warren vd., 2017).
Dikkatli beslenmede amaç, bireylerin anın ve yemeğin tadını çıkarmalarına
yardımcı olmak ve yeme deneyimi için tam olarak var olmalarını teşvik etmektir.
Bilinçli farkındalığın anahtar unsurları Şekil 1’de görülmektedir (Kerin, Webb,
Zimmer-Gembeck, 2019; Wasserman, 2014; Saygı ve Saygı, 2021).
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Şekil 1. Bilinçli farkındalığın anahtar unsurları
Diyetler, belirli sonuçların amaçlanan ölçümü ile yeme kurallarına (örneğin ne
yemeli ne kadar yemeli ve ne yememeli) odaklanma eğilimindedir. Bu sonuçlar
büyük olasılıkla kilo kaybıdır veya diyabet durumunda kan şekeri değerlerinde
iyileşme ve nihayetinde iyileştirilmiş A1C değeridir. Tüm diyetler, kilo sonuçlarına
bağlı olarak başarı veya başarısızlık potansiyeline sahiptir. İnsanlar sonuçlarının
tükettikleri kaloriye ve harcamalarına bağlı olacağını biliyor olabilirler ve bunun
davranışlarıyla ilgisi olduğunu anlayabilirler. Ancak bireylerin sonuçlarını
görmeden davranış değişikliğini sürdürmeleri nadirdir. Davranış değişiklikleri
günlük strese ve dış baskılara maruz kalmaktadır. Bu nedenle sürdürülmesi
kolay değildir (Köse, 2020; Köse ve Çıplak, 2020; Kristeller, 2021; Miller, 2017;
Nelson, 2017; Nelson ve Cromwell, 2017; Saygı, 2022).
Farkındalık, sonuç odaklı bir davranıştan ziyade süreç odaklı bir davranıştır. Bir
bireyin o anki deneyimine dayanır. Birey, yiyecek deneyimini takdir etmeye
odaklanır ve alımı kısıtlamakla ilgilenmez. Yemek yiyen kişi neyi ne kadar
tüketeceğini seçer. Farkında bir yaklaşımla, kişinin seçimlerinin genellikle daha
az yemek, daha çok yemenin tadını çıkarmak ve arzu edilen sağlık yararları ile
tutarlı yiyecekler seçmek şeklinde olmasıdır (Alberts vd. 2010; Miller vd. 2012).
Farkında yemek, yemek yeme şeklimize dikkat etmekle ilgilidir. Araştırmalar,
farkında yemenin sindirimi iyileştirdiğini, iştahı düzenlediğini ve yiyeceklerden
daha fazla keyif alınmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Yediklerimizi
ayarlamak, daha iyi seçimler yapmamıza ve aşırı yemekten kaçınmamıza
yardımcı olabileceğinden, diyetin panzehri olarak adlandırılır (Tapper ve
Seguias, 2019: Saygı, 2022).
Bilinçli Yemek Nedir?
Dikkatli beslenme bir diyet yöntemi değildir. Kalori hesabı, karbonhidrat, yağ ve
protein yüzdeleri ile ilgilenmez. Yaşama adapte edildiğinde başarılı diyetler
kadar faydalı sonuçlar vermektedir Yemek yerken gerçekten aç olunup
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olunmadığı veya duygusal ihtiyaçları karşılamak için aşırı yemek yenip
yenmediğinin ayırt edilmesini sağlar. Yemek yerken bize dışarıdan bakan bir çift
göz de diyebiliriz. Özetle bilinçli beslenme, ne yediğimiz, nasıl yediğimiz ne
zaman yediğimiz ve ne kadar yediğimizin farkındalığını beş duyu organımızla
hissederek deneyimlemektir. Vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri doğru
tespit etmek, her sinyali fiziksel açlık olarak algılamamayı öğrenmektir. Tüm
bunlardan dolayı, dikkatli yemenin faydaları hayatınızı değiştirebilir. Aç
olmadığınızda duygusal yemeyi engeller ve yeme bozukluklarını önler. Aşırı
yememenizi sağlar. Genel sağlığınıza katkıda bulunur. Yemek yerken daha çok
keyif almanızı sağlar ve kilo vermeyi hızlandırır. Gerçek ihtiyaçlarınızı fark
etmenizi sağlar. Daha sağlıklı, daha faydalı besinler tüketmeye teşvik eder. Sizi
olumsuz beslenme alışkanlıklarından uzaklaştırır.
Dikkatli yemenin temel amacı, yemekle olan ilişkimizi değiştirmektir. Dikkatli
yeme, bir diyetten başka bir şey değildir. Aslında, temelde tam tersi olup yemek
yeme şeklini değiştirmek, sadece yemek tercihleri üzerinde disiplin geliştirmek
veya kilo vermekle ilgili değildir. Bunun yerine, zihnin üzerinde kontrol sahibi
olmakla ilgilidir. Yiyeceklerle ilgili farkındalık kullanıldığında, kişi kendini farkına
varır. Böylece doğal olarak porsiyonları kontrol etmeye, sağlıklı beslenme
seçeneklerini seçmeye ve duygusal yemekten kaçınmaya başlanır.
Dikkatli yemek, yemeği midede hissetmek ve yemekten zevk almak anlamına
gelmektedir. Dikkatli olunduğunda, yemek yerken midenin nasıl genişlediğini ve
daha dolgun olduğu fark edilir. Her lokma baştan sona deneyimlenir. Yeme
sürecinin her yönünü yavaşlatır ve tamamen farkına varılır. Aşırı yeme ve
akılsızca yeme, kişiyi endişelerden uzaklaştırmanın ve rahatsız edici duygularla
başa çıkmaya yardımcı olmanın iki yoludur. Bu, birçok insanın kalori veya besin
ihtiyacı yerine neden duygusal nedenlerle yemek yediğini açıklamaktadır.
Dikkatli yeme pratiği yapıldığında, iştahı etkileyebilecek yinelenen düşünce
kalıplarını, ruh hallerini, duyguları, açlık seviyelerini ve istekleri fark ederek
kişisel yeme alışkanlıkları anlamaya başlanır. Yani aslında, duyguların yiyecek
seçimlerini yönetmesine izin vermek yerine, yiyecekle olan ilişkiyi etkileyen
noktaların farkına varılması başlanır ve böylece sağlık daha fazla kontrol altında
tutulur.
Zombi Yemek
"Zombi yemek yeme" olarak adlandırılan, ekranlara bakarken yemek günümüz
toplumunda yaygın bir uygulama haline gelmektedir. Telefonlardan, e-postalara,
sosyal medya hesaplarından, video oyunlarına veya televizyondan kendimizi
ayıramıyoruz. Sonuç olarak hem yetişkinler hem de çocuklar farkında olmadan
yemek yemektedirler. Michigan Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, yaş
ortalaması 26 olan 55 yetişkini izlemişlerdir (Gervis, 2020). Çoğu kadın olan
katılımcılar üç gün boyunca yemek günlükleri tutmuşlardır. Günlüklerde sadece
ne yedikleri değil ne zaman yedikleri ve yemek yerken bilgisayar veya akıllı
telefonda vakit geçirip geçirmedikleri de yer almıştır. Çalışmaya katılanlar,
zamanın yaklaşık %18'inde yemek yerken bir tür medya kullanmışlardır. Bunun
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yaklaşık %25'i kahvaltı, öğle ve akşam saatlerinde meydana gelmiştir. Medya
süresinin %5’i atıştırmalık yerken gerçekleşmiştir. Zombi yiyenler, medyasız
beslenenlere kıyasla gün boyunca 149 kalori daha fazla almışlardır. Ayrıca daha
yüksek protein, karbonhidrat, yağ ve doymuş yağ alımı yapmışlardır.
Araştırmacılara göre, kalori alımındaki artış, zayıf gıda seçimlerinden ziyade
artan porsiyon boyutlarından kaynaklanmaktadır. Çalışma, obezite bulmacasına
bir parça daha eklemektedir. Bu konuyla ilgili önceki araştırmaların çoğu
laboratuvar ortamlarında gerçekleştirilmiş olsa da bu çalışmanın gerçek yaşam
ortamında gerçekleştirildiği ve insanların yemek yerken gerçekte ne yaptığını
göstermesi açısından önemlidir (Gervis, 2020).
Kilolarıyla mücadele edenler için bu çalışma aydınlatıcı olmalıdır. Ne yapıldığı
farkında olmadan yemek yemek, diyet felaketinin reçetesidir. Yemek vakti,
ekranları fişten çekmek için iyi bir zamandır (Alberts vd., 2010; Alberts vd. 2012).
Diğer bir çalışmada atıştırmalık şirketi One Poll/Snack Factory/Pretzel Crisps'in
(ABD) 2.000 kişiden oluşan anketi, insanların %88'inin yemek yerken ekranlara
baktığını belirlemiştir. İncelenen ortalama bir Amerikalı, tek bir öğün sırasında
telefonlarına ikiden fazla kez bakmaktadır. Üstelik ortalama bir Amerikalı haftada
yalnızca beş kez "ekransız" yemek yemektedir. Amerikalıların yeme
alışkanlıklarını ve davranışları incelediğin de %91'inin yemek veya atıştırmalık
yerken TV izlediğini ve neredeyse yarısının (%49) bunu düzenli olarak yaptığı
belirlenmiştir. Ortalama bir Amerikalının mutfak masasında haftada sadece üç
öğün yemek yemesi şaşırtıcı değildir (Gervis, 2020).
"Zombi yeme" hareketi sadece ne zaman ve nasıl atıştıracağımızı etkilemiyor.
Bu kadar meşgul olmak aynı zamanda nerede yediğimizi de etkilemektedir.
Amerikalıların %67'sinin gerçek bir öğle yemeği molası vermek yerine çalışırken
masalarında yemek yemesinin bir nedeni budur. Aslında, katılımcıların %22'si
öğle yemeğini sık sık masalarında yediğini ve ortalama bir katılımcı masasında
oturarak haftada üç öğün yemek yediğini bildirmiştir. Amerikalılar geleneksel
mutfak masası yerine kanepede (%79), mutfak tezgahında (%64), yerde (%48)
veya yatakta (%61) yemek yemeyi tercih etmektedir. "Zombi yemek" ve
“geleneksel mutfak masasında" yemek varken, ankete katılanların dörtte
birinden fazlasının (%26) gün boyunca daha küçük porsiyonları sık sık yemesi
ve büyük öğünlerden kaçınması şaşırtıcı değildir. Amerikalıların %45'inin günün
belirli bir saatinde atıştırmalıklarını hazırladığı belirlenmiştir. Saat 14-15 arası
çalışılanlara göre en yoğun atıştırma zamanıdır. Günümüzde çoğumuz ayakta,
hareket halindeyken ve çalışma masalarında yemek yemektedir (Gervis, 2020).
Bu veriler çerçevesinde yemeği anlamaktan uzak kalmaktayız. Yemeğe ve bu
yemeği yerken sizi nasıl hissettirdiğine odaklanarak, kişi daha iyi yemek
seçimleri yapabilir. Daha uygun porsiyonlar yiyebilir ve yiyeceklerden daha çok
keyif alabilir. Zombi yemek, yemek yerken aslında farkında olmamaktır. Bu,
insanların dikkat etmesi gereken bir noktadır. Çünkü ister iştah, tokluk,
dolgunluk, ister açıkçası lezzet olsun, duyulara dikkat edilmediğinde, aşırı yeme
eğiliminde olup ve/veya nasıl hissettirdiğiyle temastan kopuk olarak doymuş
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veya tatmin olmuş olup, bu da aşırı yemeye neden olmaktadır. Eğer tokluğa
dikkat edilmezse, gerekenden çok sonra da yemeye devam etmekteyiz (Alberts,
2012).
Yiyeceklere Bakış Açısını Değiştirmek Daha İyi Yemeye Yardımcı Olabilir
Kişi kendine "Ne kadar farkında yemek yiyorum?" diye sormalıdır. Sayısız diyet
modeli olduğu bilinmekte olup ancak farkında yemeyle onu temel beslenme
çerçevesine taşımak önemlidir. Farkında yemek, yiyecek tüketirken şimdiki ana
odaklanmanın ve duyuların farkında olunmasının önemini vurgular. Yeme
alışkanlıkların yönetilmesine ve vücut hakkında daha iyi hissedilmesine yardımcı
olabilir. Önemli olan yediklerimizi değiştirmek değil, yemek yeme şeklini
değiştirmektir. Bu zorlukları tamamlayarak özel bir alışveriş yapmak
gerekmeyecektir. Bugünün zorluğu bir öğün seçip, normalde yapılan gibi
yenmelidir. Bitirdikten sonra, şu soruları yanıtlanmalıdır (University of Wisconsin
Integrative Medicine, 2010):
Yemeği bitirmeniz ne kadar sürdü?
•
Çoklu görevli miydiniz (örneğin, TV izlemek, telefonunuzda gezinmek
veya bir iş projesini tamamlamak)?
•
Yemekten memnun musunuz?
•
Yemeklerinizin ne zaman tatmin edici olduğunu nasıl anlarsınız?
Yalnızca bildiklerinizi değiştirebilirsiniz. Soru sormak ve kararlarınız hakkında
daha bilinçli olmak için “Farkında Yeme Döngüsü” kullanılmalıdır (Şekil 2)
(Monroe, 2015).

Şekil 2. Farkında yemek yeme döngüsü
Araştırmacılar,
farkında
bir
yaklaşımın
beslenme
alışkanlıklarını
değiştirebileceğini ve kilo vermeye yardımcı olabileceğini belirtmektedirler. Diyet
söz konusu olduğunda bunun sadece "kalori içeri, kalori dışarı" olmaktan daha
fazlasıdır. Yeme alışkanlıklarını değiştirmek, farklı bir zihniyet benimsemekle
başlayabilir. Kilo vermeye karar verildiğinde, muhtemelen fiziksel hareketler
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yapmaya ve kalori azaltmaya başlarsınız. Hedeflere ulaşmada yardımcı
olabilecek önemli başka bir nokta daha olup oda farkında yemektir. Yeni
araştırmalar, farkındalık eğitiminin, insanların ölçeklerinde daha düşük sayıları
görmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynayabileceğini irdelemektedirler
(Abdul-Basir vd., 2021; Dunn, vd., 2018; Kayloni, vd. 2015; Pintado-Cucarella ve
Salgado, 2016; Tronieri, vd. 2020).
Aslında yemeye başlamadan önce meydana gelen, sefalik faz adı verilen bir
başlangıç sindirim aşaması vardır. Sefalik "kafa" anlamına gelir, bu nedenle
sindirimin bu ilk aşamasının beynin yiyecekleri görmesi, koklaması ve beklemesi
ile başlaması şaşırtıcı değildir. Sefalik fazın bir örneği, ekmek kokusu aldığınız
zamandır. Fırından yeni çıkmış ekmeğin enfes lezzetini beklemek ağzınızın
sulanmasına neden olarak kişiyi yemeye hazırlar. Bu aşamada beyin, mideye bir
dizi sindirim faaliyeti başlatarak yemek için hazırlaması gerektiğini bildirir. Vücut,
besinlerin parçalanması ve emilmesi için hazırlanmaya başlar. Tükürük aktive
olur (tükürük karbonhidratların ilk parçalanması için kullanılır) ve pankreas
enzimleri ve mide asitleri (yiyecekleri parçalamak için de kullanılır) salınır.
Sindirim sistemi olan taşıma bandı, besinlerin emilip hareket ettirilebilmesi için
ritmik hareketine başlar. Yemek yerken dikkat etmek, tam sindirimin yanı sıra
tam besinsel fayda sağlar. Herhangi bir öğüne verilen toplam sindirim tepkisinin
yüzde 30 ila 40'ının sefalik fazdan kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
Dolayısıyla ne ve ne zaman yediğimize dikkat etmezsek, o zaman tam yararlı
sindirim tepkisini tetikleyemeyiz.
Farkında ve Farkında olmadan Yemenin Özellikleri
Farkında yemek, yemek yediğimizde nasıl hissettiğimizin farkında olmakla
ilgilidir. Daha da ayrıntılı olarak açıklamak gerekirse, farkında yemenin dört
özelliği vardır. Farkında yemek yediğimizde (Burton ve Smith, 2020; Choi ve Lee,
2020; Köse, vd. 2016; Köse ve Çıplak, 2020);
•
Ne yapıldığının ve bunun vücut üzerindeki etkilerinin (hem iyi hem de
kötü) farkında olmak,
•
Hem sizi tatmin eden hem de vücudu besleyen yiyecekleri seçerken ve
deneyimlerken tüm duyuları kullanmak,
•
Karar vermeden duyulara göre yiyeceklere verilen tepkileri kabul etmek,
•
Duygular, fiziksel açlık ve açlığınızın doyduğunu bilmeyi sağlayan
ipuçları hakkında farkındalık pratiği yapmak.
Farkında yemek yemenin pratiği Tablo 1’de görülmektedir. Görüldüğü gibi her iki
yöntem arasında ciddi farklar bulunmaktadır. Farkındalık, duyguları, düşünceleri
ve bedensel hisleri sakince kabul ederken şimdiki ana odaklanmak anlamına
gelmektedir. Dikkat ilkeleri, farkında yeme için de geçerlidir. Ancak farkında
yeme kavramı bireyin ötesine geçmektedir. Sağlığımız için yiyoruz. Bu, esasen,
gıdanın sürdürülebilirliğini ve gıdaların sağlık yararlarını değerlendiren
“Beslenme Kılavuzlarının” geliştirilmesine yön veren kavramın aynısıdır.
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Tablo 1. Farkında olarak ve olmadan yemek yemenin pratiği
Farkında Olmadan Yemek
Vucudun sinyallerini görmezden gelmek
Duygular bize yememizi söylediğinde yemek yemek
Rastgele zamanlarda ve yerlerde yalnız yemek yemek
Duygusal olarak rahatlatıcı yiyecekler yemek
Yeme ve çoklu görev
Bir yemeği son ürün olarak görmak

Farkında Olarak Yemek
Vucudunuzu Dinlemek ve Tokken Oturmak
Vucudumuz bize yememizi söylediğinde yemek yemek
Başkaları ile birlkte belirli zamanlarda ve yerlerde yemek yemek
Besleyici açıdan sağlıklı yiyecekler yemek
Yemek yerken, sadece yemek yemek
Yiyeceklerin nereden geldiğini düşünmek

İdeal farkında yeme yemek seçenekleri, meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar,
tohumlar, kabuklu yemişler ve bitkisel yağlara odaklanan Akdeniz diyetine
benzer olsa da bu teknik hamburger veya patates kızartmasına da uygulanabilir.
Yenen yemeğe gerçekten farkında olunursa, bu tür yiyecekler daha az
tüketilebilir. Özünde, farkında yemek yeme; satın alırken, hazırlarken, servis
ederken ve tüketirken yemeğe tamamen dikkat etmek anlamına gelmektedir.
Bununla birlikte, uygulamayı benimsemek, öğünlere ve atıştırmalıklara yaklaşma
şeklinde birkaç ayarlamadan fazlasını gerektirebilir. Farkında olmadan
yemekten farkında yemeye geçiş yapmak için Tablo 2’de verilen ipuçlarına
dikkat edilmesi gerekmektedir (Dalen, vd. 2010; Hudnall, 2019; Janssen, vd.,
2018; Pearson, vd., 2017; Shapero, vd. 2018).
Tablo 2. Farkında olmadan yemekten farkında yemeye geçiş yapmak
Farkında Olmadan Yemek
Otomatik pilotta veya çoklu görev sırasında yemek yemek
Abur cubur ya da rahalatyıcı yiyecekler yemek
mümkün olduğunca çabuk yemek yemek
Vucudun tokluk sinyallerini görmezden gelmek,
tüm yiyecekleri bitene kadar yemek yemek

Farkında Olarak Yemek
Tüm dikkati yemeğe ve yemek yeme deneyimine odaklamak
Beslenme açısından sağlıklı yemekler ve atıştırmalıklar yemek
Yavaş yemek, her lokmanın tadını çıkarmak
Vucudun sinyallerini dinlemek ve sadece doyana kadar yemek yemek

Sonuç
Farkında yemek yeme ile sezgisel yemek yeme arasında çok fazla örtüşme
vardır, ancak bunlar iki farklı yöntemdir. Her ikisi de neyi ve nasıl yediğimize
daha fazla farkında olmayı içerirken, sezgisel yemek daha çok sağlıksız
eğilimlere ve zayıf diyetlere bir cevaptır. Farkında yemek ise daha çok genel
farkındalığa eşlik eden bir yaşam tarzı değişikliğidir. Sezgisel yemenin ilkeleri
diyet zihniyetinin reddedilmesi, açlığını onurlandırılması, yemekle barış
yapılması, gıda polisine meydan okunması, doyuma saygı gösterilmesi,
memnuniyet faktörünün keşfedilmesi, yiyecekleri yemeden duyguların
onurlandırılması, vücuda saygı gösterilmesi, farkında yemek yem egzersizi
yapılması ve sağlığınızın onurlandırılmasıdır. Bu ilkeler, sezgisel yeme
hareketinin temelini oluşturur ve onu, tüm yemek diyetleriyle tam bir yan yana
duran yeme yöntemi olarak tanımlar. Psikolojik olarak daha sağlıklı hale gelirken
fiziksel olarak daha sağlıklı olmak mutlu bir yan üründür. Öte yandan, farkında
yemek, tamamen psikolojik sağlığı ve yiyecekle olan ilişkinizi iyileştirmekle
ilgilidir ve kazanılan herhangi bir fiziksel fayda, bu sürecin hoş bir yan etkisidir.

7

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
KAYNAKLAR
Abdul Basir, S. M., Abdul Manaf, Z., Ahmad, M., Abdul Kadir, N. B., Ismail, W. N. K., Mat
Ludin, A. F., Shahar, S. (2021). Reliability and Validity of the Malay Mindful Eating
Questionnaire (MEQ-M) among Overweight and Obese Adults. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 18(3), 1021. doi:10.3390/ijerph18031021
Alberts, S. (2012). Eating Mindfully, Second Edition, ISBN 978-1-60882-330-7 (pbk.: alk.
paper) -- ISBN 978-1-60882-331-4 (pdf e-book) -- ISBN 978-1-60882-332-1 (epub), 33 s.
Alberts, H. J., Mulkens, S., Smeets, M., Thewissen, R. (2010). Coping with food cravings.
Investigating the potential of a mindfulness-based intervention, Elsevier Appetite, 55(1), 160163
Alberts, H. J., Thewissen, R., Raes, L. (2012). Dealing with problematic eating behavior. The
effects of a mindfulness-based intervention on eating behavior, food cravings, dichotomous
thinking and body image concern. Elsevier Appetite, 58:847-851
Burton, E. T., Smith, W. A. (2020). Mindful Eating and Active Living: Development and
Implementation of a Multidisciplinary Pediatric Weight Management Intervention, Nutrients,
12, 16 s.
Choi, S., Lee, H. (2020). Associations of mindful eating with dietary intake pattern,
occupational stress, and mental well‐being among clinical nurses. Perspectives In Psychiatric
Care, 56(2), 355-362
Dalen, J., Smith, B. W., Shelley, B. M., Sloan, A. L., Leahigh, L., Begay, D. (2010). Pilot study:
Mindful Eating and Living (MEAL): weight, eating behavior, and psychological outcomes
associated with a mindfulness-based intervention for people with obesity. Complementary
Therapies in Medicine, 18:260-264
Donovan M. M. (2018). Mindful Eating: A Guide to Rediscovering a Healthy and Joyful
Relationship with Food [New Resources for Nutrition Educators]. Journal Nutrition Education
Behavior. 50:752
Dunn, C., Olabode-Dada, O., Whetstone, L., Thomas, C., Aggarwal, S., Nordby, K.,
Thompson, S., Johnson, M.
(2018): Mindful Eating and Weight Loss, Results from a
Randomized Trial, Journal of Family Medicine & Community Health, 5(3): 1152, 7 s.
Gervis, Z. (2020). 88 percent of Americans are 'zombie eaters' who can't munch without
staring at a screen, SWNS Digital https://www.swnsdigital.com/2019/07/88-percent-ofamericans-are-zombie-eaters-who-cant-munch-without-staring-at-a-screen/
Hanh, T. N., Cheung, L. (2012). Mindful Eating: A HarperOne Select. HarperCollins, ISBN9780062123718, s.48
Harvard Medical School, (2020). 8 steps to mindful eating,
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/8-steps-to-mindful-eating.
Hudnall, M. (2019). Mindful Eating in Nutrition Counseling for Eating Behaviors: What
Research Suggests. Today’s Dietitian, The Magazine for Nutrition Professionals.
https://www.todaysdietitian.com/pdf/courses/HudnallMindfulEatingCourse.pdf
Janssen, L., Duif, I., van Loon, I., de Vries, J., Speckens, A., Cools, R., Aarts, E. (2018).
Greater mindful eating practice is associated with better reversal learning. Scientific Reports,
8(1).
Kayloni, L., Olson, M. A. ve Emery, C. (2015). Mindfulness and weight loss: a systematic
review, Psychosomatic Medicine, Psychosomatic Medicine, 77, s. 59-67
Kerin, J., Webb, H., Zimmer-Gembeck, M. (2019). Intuitive, mindful, emotional, external and
regulatory eating behaviours and beliefs: An investigation of the core components, Appetite,
132, 139-146

8

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
Khana, Z., Zadeh, Z. F. (2014). Mindful Eating and It’s Relationship with Mental Well-Being,
Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 159, s. 69 – 73
Köse, G. (2020). Can Mindful Eating Help Us When We Struggle with Eating? Mindful Eating
Replaces Diets. Turkish Journal of Sport and Exercise, 22 (1): 72-77
Köse, G., Çıplak, E. (2020). Mindful eating questionnaired: eating control, emotional eating
and conscious nutrition trio, Progress in Nutrition, 22(2), 7 s.
Köse, G., Tayfur, M., Birincioğlu, İ., Dönmez, A. (2016). Yeme Farkındalığı Ölçeğini Türkçeye
Uyarlama Çalışması, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 3, s. 125-134
Kristeller, J. (2021). Know Your Hunger, https://www.balancedlivingpsychology.com/mediapodcasts-2/mindful-eating-by-mb-eat-founder-jean-kristeller/
Miller, C. K. (2017). Mindful Eating with Diabetes, American Diabetes Association, Spring,
Spectrum Diabets Journals.org, 30(2), 89-94
Miller, C. K., Kristeller, J. L., Headings, A., Nagaraja, H., Miser W. F. (2012). Comparative
effectiveness of a mindful eating intervention to a diabetes self-management intervention
among adults with type 2 diabetes: a pilot study, Journal Academy Nutrition and Diet,
112:1835–1842
Monroe, J. (2015). Mindful Eating: Principles and Practice, American Journal of Lifestyle
Medicine, 9(3), 217-220
Nelson, J. B. (2017). Mindful Eating: The Art of Presence While You Eat, August, Diabetes
Spectrum, 30(3):171-174
Nelson, C. ve Cromwell, S. (2017). Mindful Eating: Benefits, Challenges, and Strategies, Utah
State University, August, 3 s.
Pearson, N., Griffiths, P., Biddle, S., Johnston, J., McGeorge, S., Haycraft, E., (2017).
Clustering and correlates of screen-time and eating behaviours among young adolescents.
BMC Public Health, 17(1)
Pintado-Cucarella, S., Salgado, P. R. (2016). Mindful eating and its relationship with body
mass index, binge eating, anxiety and negative affect, Journal of Behavior, Health & Social
Issues 8, s. 19–24
Saygı, Y. B., Saygı, I. (2021). Beslenmede Farkındalık, Gıda Dergisi, 46 (6)
Saygı, Y. B. (2022). Farkında Olarak Yemek, Aydın Gastronomy, 6(1): 91-106
Schuman-Olivier, Z., Trombka, M., Lovas, D. A., Brewer, J. A., Vago, D. R., Gawande, R.,
Dunne, J. P., Lazar, S. W., Loucks, E. B., Fulwiler, C. (2020). Mindfulness and Behavior
Change. Har Rev Psychiatr , 28(6):371–394.
Shapero, B. G., Greenberg, J., Pedrelli, P., de Jong, M., Desbordes, G., 2018: MindfulnessBased Interventions in Psychiatry. Focus (American Psychiatric Publishing), 16(1), 32–39.
Tapper, K., Seguias, L. 2019: The effects of mindful eating on food consumption over a halfday period, Elsevier, 6 s.
Tronieri, J., Wadden, T., Pearl, R., Berkowitz, R., Alamuddin, N., Chao, A. (2020). Mindful
Eating, General Mindful Awareness, and Acceptance as Predictors of Weight
Loss. Mindfulness, 11(12), 2818-2827. https://doi.org/10.1007/s12671-020-01493-5
University of Pittsburgh, DPSC (Diabetes Prevention Support Center), (2017). Session 15
Leader Guide: Mindful Eating, Mindful Movement, Session 15, University of Pittsburgh 7s.
https://www.diabetesprevention.pitt.edu/wp-content/uploads/2015/01/Session-15-MindfulEating-Mindful-Movement-Leader-Guide-FINAL.pdf
University of Wisconsin Integrative Medicine, (2010). Mindful Eating Discovering a Better
Relationship with Your Food, University of Wisconsin Integrative Medicine, 7 s.

9

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
https://www.fammed.wisc.edu/files/webfmuploads/documents/outreach/im/handout_mindful_eating.pdf
Warren, J. M, Smith, N. ve Ashwell, M. (2017). A structured literature review on the role of
mindfulness, mindful eating and intuitive eating in changing eating behaviours: effectiveness
and associated potential mechanisms, Nutrition Research Reviews, 30, 272–283
Wasserman, C. (2014). What is Mindful Eating? A publication of The Center for Mindful Eating,
www.thecenterformindfuleating.org, s., 5

10

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022

TGK14 S102
Sürdürülebilir Protein Kaynakları Olarak Mikroalgler
ve İnsan Beslenmesindeki Yeri
Merve KARABIYIKOĞLU*, Sedef Nehir EL
Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Özet
Birleşmiş Milletler ve FAO, dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara
ulaşacağını yeterli miktarda ve kalitede gıdaya, özellikle protein kaynaklarına
ulaşmada güçlükler yaşanacağını öngörürken, gelecekte protein
gereksiniminin karşılanmasında geleneksel protein kaynaklarının yeterli
olmayacağını ve yeni alternatif protein kaynaklarına ihtiyaç olacağını
bildirmektedir. Sürdürülebilir proteinli gıdalar, biyolojik çeşitliliğe ve
ekosistemlere karşı koruyucu, duyarlı ve kültürel olarak kabul edilebilir,
erişilebilir, uygun fiyatlı, besleyici olarak yeterli, güvenli ve sağlıklı gıdalar
olarak tanımlanmaktadır. Mikroalgler içerdikleri protein ve biyoaktif bileşenler
ile doğal, bitkisel bazlı, sürdürülebilir, alternatif gıda kaynakları olarak
değerlendirilmektedir. Mikroalg protein endüstrisinin geliştirilmesinde
optimizasyon, entegrasyon ve ürün karakterizasyonu için çok farklı
uygulamalar veya potansiyellerinin araştırılması gereken yenilikçi
yaklaşımlar mevcuttur. Mikroalglerin ve bileşenlerinin tıpkı bir biyofabrika gibi
gıda ve nutrasötik alanında kullanımlarını beslenme ve sağlık açısından
değerlendiren in silico, in vitro ve in vivo çalışmalar güncel araştırma
konularıdır. Bu derlemede, mikroalg üretiminde kültür seçimi, upstream ve
downstream prosesler, protein yapısının mikroalgden ekstraksiyonu ve bu
verimi etkileyecek faktörler, protein konsantrelerinin, hidrolizatların ve
biyoaktif peptitlerin üretimi ve bu fraksiyonların fonksiyonel, besleyici
özellikleri ve sağlık üzerine etkileri gibi birçok parametrenin aynı anda ve ayrı
ayrı incelenmesini gerektiren yaklaşım göz önüne alınarak literatür
incelenmiş ve kıyaslanarak değerlendirilmiştir.
Anahtar kelimeler: Mikroalg, protein, biyoaktif bileşikler, fonksiyonel gıdalar,
beslenme
Giriş
En son yayınlanan “The State of Food Security and Nutrition in the World
2021” raporuna göre 2020 yılında dünyada 720 ile 811 milyon arasında
insanın açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmiştir. COVID-19 pandemisinin
*
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etkisi nedeniyle, 2030 yılı için yapılan tahminlerden yaklaşık 30 milyon daha
fazla insanın açlıkla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir (FAO, 2021).
Günümüzde dünya nüfusunun protein talebinin yıllık 202 milyon ton (mt)
olduğu bilinmekte ve 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9,73 milyar kişiye,
protein ihtiyacının ise 360-1250 mt'ye artacağı öngörülmektedir (FAO, 2017).
Gelecekte nüfusun ihtiyaç duyacağı proteinin sağlanması ise en önemli
küresel sorunlardan biri olup; karşılanma potansiyeli için yalnızca hayvansal
ve bitkisel ürünlerin üretiminin yeterli olmayacağı öngörülmektedir. Bu
durumda su ve enerji tüketimi çok daha düşük, güvenli, ekonomik alternatif
yeni protein kaynaklarına gereksinim artacaktır. Bu durumda, mikroalgler
alternatif protein kaynakları olarak önemli avantajlara sahiptirler (Henchion
vd., 2017).
Protein Kaynağı Olarak Mikroalgler
Mikroalgler, yaklaşık 40.000 civarında çeşidin tanımlandığı çok geniş bir
biyolojik çeşitliliği temsil etmektedirler. Mavi yeşil mikroalgi ilk tüketen
Aztekler ve bu biyokütleyi önemli bir gıda kaynağı olarak kullanan
Mezoamerikanlar olarak bildirilmiştir (Venkatamaran, 1997). Chlorell
avulgaris, Arthrospira platensis, Euglena gracilis, Auxenochlorella
protothecoides, Chlamydomonas reinhardtii, Dunaliella barwil gibi mikroalg
türleri genel olarak güvenli (GRAS)olarak kabul edilmiştir. Mikroalglerle ilgili
düzenlemeler ülkeden ülkeye değişse de Arthrospira platensis Kanada, Çin,
Japonya ve Avrupa ülkelerinde tüketim için güvenli kabul edilmiştir (Torrestiji vd., 2020). Mikroalgler, metabolizmalarına bağlı olarak fotoototrofik,
fotoheterotrofik, miksotrofik veya heterotrofik koşullar olarak yetiştirilebilir.
Bununla birlikte, prokaryotik (siyanobakteriler) ve ökaryotik (yeşil algler ve
diatomlar) olmak üzere iki ana formda sınıflandırılırlar. Gıda, yem, ilaç ve
nutrasötik gibi pek çok kullanım alanına sahiptir. Uygulama endüstrisine göre
istenilen özelliklere sahip mikroalg bazlı ürünlerin üretimi, mikroalglerin
yukarı akış (upstream) ve alt akış (downstream) işlenmesi olarak adlandırılan
çok önemli bir dizi süreç akışını kapsar (Khanra vd., 2018). Mikroalglerin
işlenmesindeki ilk adım, yukarı akış sürecidir (kültivasyon) ve süreç boyunca
kaliteyi, besin öğesi bileşimini, içeriği ve ekonomik boyutu doğrudan etkiler.
Kültür ortamı, besin takviyesinin belirlenmesi, yetiştirme ortamının seçilmesi,
yetiştirme koşullarının belirlenmesi, uygun biyoreaktörlerin kullanılması,
hücre büyümesinin izlenmesi adımlarını içerir (Daneshvar vd., 2021).
Biyokütlenin hasat edilmesinden istenen son ürünün elde edilmesine kadar
uygulanan tüm uygun ardışık proseslerin tamamı (hasat, kurutma, lizis,
ekstraksiyon, saflaştırma) sonraki alt akış proses adımlarıdır (Nitsos vd.,
2020). İnsanların sürdürülebilir, fonksiyonel, bitki bazlı gıdaları, fonksiyonel
gıdaları tüketme eğiliminin artması olarak mikroalgleri önemli bir alternatif
haline getirmiştir. Ticari olarak yetiştirilen Spirulina, Chlorella, Dunaliella,
Schizochytrium, Botryococcus ve Phaeodactylum' un kullanımı, nutrasötik
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amaçlar için besin takviyeleri olarak insan tüketimi için dünya çapında
gelişmiştir (Sathasivam vd., 2019).
Makro Besin Öğeleri ve Biyoaktif Bileşikler
Proteinler
Proteinler ve aminoasitler, beslenmede vazgeçilmez bileşenler olarak hücre
ve dokuların ana unsurları olmakla birlikte fizyolojik olarak düzenleyici bir rol
oynarlar. Diyetteki zorunlu amino asitlerin uzun süreli eksikliği, plazma amino
asitlerinin azalması nedeniyle metabolik bozukluklara (protein-enerji yetersiz
beslenmesi, pankreas yetmezliği, marasmus, kwashiorkor) neden olur. Bu
sorunu çözmek için yeni, düşük maliyetli ve dengeli bir protein kaynağı olarak
mikroalg tüketimi, yüksek protein içeriği açısından uygun bir alternatiftir.
Fonksiyonel bileşenler olarak hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarının
yerine kullanılabilmektedir (Sans vd., 2021). Tüm hücredeki toplam protein
miktarı türe bağlıdır ve kuru ağırlığın %30 ila %55'i arasında değişebilir
(Arthrospira platensis gibi türlerde %70'e kadar) (Barka ve Blecker, 2016).
Wild vd. (2018) 4 mikroalg türünden 16 biyokütle ile yaptıkları çalışmada in
vitro ham protein sindirilirliğinin %54 (Nannochloropsis) ile %84 (lizis edilmiş
Chlorella) arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Başka bir çalışmada, hidrolize
örneklerde C. vulgaris proteinlerinin in vitro sindirilirliği %70'den %90-97'ye
çıkmıştır (Köse ve Öncel, 2015). Hücre lizizinin bir sonucu olarak, proteinler
erişilebilir hale getirilir ve alternatif olarak biyoaktif peptitler enzimatik hidroliz
ile elde edilebilir. Mikroalg türevli hidrolize peptitlerin antioksidan,
antikanserojen, antihipertansif, antimikrobiyal, antiosteoporoz, antidiyabetik,
sitomodülatör, antitrombotik, immünomodülatör gibi sağlık yararları sağladığı
bilinmektedir (Acquahvd., 2020).
Potansiyel biyoaktif peptitlerin tanımlanması, in siliko tekniklerinde olduğu
gibi biyoinformatik kullanılarak ve proteomik tekniklerle birleştirilmiş olarak
etkinleştirilebilir. Örneğin, BIOPEP (Database of Bioactive Peptides) araçları
kullanılarak Chlorella proteinlerinin antioksidan, dipeptidilpeptidaz-IV (DPP
IV) inhibitörü, regülatör, antitrombotik, anjiyotensin-I dönüştürücü enzim
(ACE) inhibitörü, antiamnestik peptitler içerdiği tahmin edilmiştir. İn vitro
analizde pepsin, termolisin ve bromelain ile hidroliz sonucunda ACE ve
dipeptidil peptidaz-IV inhibisyon aktivitesinin gösterildiği bulgulanmıştır
(Tejanovd., 2019).
Lipitler
Lipitler, beslenmenin çok önemli makro besinleridir ve birçok temel bileşenin
öncüleridir. Mikroalgler, glikolipitler, fosfolipitler, triaçilgliseroller (TAG)
formundaki nötr lipitfraksiyonları gibi çeşitli lipit yapılarını kuru biyokütlenin
%20-50'si arasında (istisnai olarak Chlorellaprotothecoides gibi türlerde
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%70'e kadar) biriktirebilmektedir (TorresTijivd.,2020). Mikroalg bazlı lipitlerin
önemi, EPA ve DHA gibi PUFA'larından ve bunların öncüsü α-linolenik
asitten alternatif bir fonksiyonel gıda formülasyon kaynağı olarak besinsel ve
ticari değerlerinden kaynaklanmaktadır. PUFA'lar sinir sisteminde
nörotransmitterlerin uyarılmasıyla salınır ve prostaglandinler ve lökotrienler
gibi aktif bileşiklere metabolize edilir. Yetersiz ω-3 tüketimi depresif belirtiler,
bunama, bilişsel ve fizyolojik gelişim ile ilişkilidir. Bu nedenle mikroalg lipitleri,
balık yağından daha fazla koku dezavantajı olmayan sürdürülebilir,
vejetaryen ω-3 takviyelerine hayati bir alternatif olmaktadır. Mikroalglerin
TAG verimini artırarak sürdürülebilir umut verici bir kaynak olabileceği
bildirilmiştir. Ek olarak, COVID-19 pandemisi bağlamında, ω-3 PUFA' ların
kardiyovasküler hastalıkta adjuvan tedavi olarak ve anti-inflamatuar etkilerle
“sitokin fırtınasını” inhibe etmesi önerilmiştir (Szabóvd., 2020). Bu temel
PUFA'lar çoğu balık türünde önemli miktarlarda bulunmadığından ve
mikroalgler de novo sentezleyebildiğinden, mikroalg bazlı EPA ve DHA' nın
kullanılması tavsiye edilmektedir (Harwood, 2019).
Karbonhidratlar
Mikroalgler, türlerine bağlı olarak karbonhidratlardan (kuru maddenin %10'u)
daha fazla lipit ve protein içermektedir. Nişasta, krizolaminarin, paramilon,
selüloz, β- glukan, fukoidan ve hücre duvarı ile ilişkili bağlı polisakkaritler
mikroalglerde bulanan karbonhidratlardır. Yapısal olanları (ekstraselüler
polisakkaritler, dirençli biyopolimerler) karakterize etmek için birkaç çalışma
bildirilmiş olsa da bu mikroalgal polimerler tam olarak keşfedilmemiştir.
Algalpolisakkaritler (aljinat, karagenan, fukoidan, agar-agar) ticari olarak
gıda, kozmetik ve nutrasötik endüstrisi için üretilmiş olmasına rağmen; birçok
çalışma, mikroalg bazlı polisakkarit üretim potansiyelinin araştırıldığını ve
sınırlı bir pazara sahip olduğunu bildirmiştir (Tang vd. 2020).
Biyoaktif Bileşikler
Mikroalgler, biyoaktif bileşikler açısından oldukça zengin olup; antimikrobiyal,
anti-inflamatuar, anti-aging, antihipertansif, antioksidan, immünosupresif,
antikanser ve nörotransmitter aktivite sergileyen çok sayıda nutrasötik bileşik
içerir ve bu mikroorganizmaları gıda formülasyon tasarımında potansiyel
kullanım ile biyolojik bir kaynak haline getirir. Bu biyoaktif bileşikler,
proteinler/enzimler, biyoaktif peptitler, yağ asitleri (ω-3 ve ω-6 yağ asitleri),
fitosteroller, pigmentler (α-karoten, β-karoten, astaksantin, kantaksantin,
fukoksantin, lutein, klorofil, fikosiyanin vb.), vitaminler (A, C, E, K vitamini,
tiamin, piridoksin, riboflavin, nikotinik asit, biotin, tokoferol), alkaloidler,
mikosporin benzeri amino asitler ve diğer bileşikler olarak
gruplandırılabilmektedir (Jacop-Lopes vd. 2019). Biyoaktifpeptitler son
yıllarda giderek daha önemli hale gelmiş durumdadır. Son on yılda in siliko,
in vitro veya in vivo çalışmalarda, mikroalgal bazlı biyoaktifpeptit dizileri
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tarafından gerçekleştirilen çeşitli biyolojik aktiviteler tanımlanmıştır:
antimikrobiyal (Guzmán vd., 2019), antiproliferatif ve anti-amiloidojenik
(Olasehinde vd., 2019), antioksidan (Lai vd., 2019), antihipertansif (Lin vd.,
2018), hipokolesterolemik ve antikanser aktivite (Petruk vd., 2018),
antitrombotik aktivite (Tejano vd., 2019).
Fonksiyonel Gıda Formülasyonlarında Mikroalglerin Kullanımı
Mikroalgleri içeren fonksiyonel gıda formülasyonları iki temel kategoriye
ayrılabilir: tüm biyokütleyi içerenler veya mikroalg bazlı bileşiklerin
kullanıldığı formülasyonlar. Mikroalg bazlı ticari gıdaların sayısı son 4-5 yılda
önemli ölçüde artmıştır ve artan talep doğrultusunda fonksiyonel gıda
formülasyonları giderek daha önemli hale gelmektedir (Lafarga vd., 2021).
Tüm biyokütleyi formülasyona dahil etmek, fonksiyonel bir gıda
formülasyonu olarak nitelendirmek için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir
stratejidir. Bu durumda, hücre bariyerlerinin yok edilmesi, sindirimden sonra
biyoaktif bileşenlerin kullanılabilir hale getirilmesinde hayati hale gelmektedir.
Sindirilebilirlik, yeni gıda kaynaklarının potansiyelini tahmin etmek için ilk
gerekliliktir. Bu bağlamda, biyoaktif bileşiklerin biyoerişilebilirliğini artırmak
için uygun mikroalg suşu, işleme teknikleri, hücre lizizi ve uygun gerçek gıda
matrisinin seçilmesi oldukça önemlidir (Niccolaivd., 2019). Zenginleştirme
için gıda formülasyonlarında Spirulina platensisve chlorella vulgaris
biyokütlesi ile ilgili önemli sayıda araştırma yayınlanmıştır. Kurabiyeler, et
ürünleri, bisküviler, makarnalar, sporcu içecekleri ve süt ürünleri,
mikroalglerle zenginleştirilmiş gıda matrislerinin bazı örnekleridir.
Mikroalglerin gıda matrislerine eklenmesi, geliştirilmiş protein, esansiyel
amino asit, ω-3 yağ asidi, vitamin, diyet lifi ve fenolik bileşikler gibi birçok
faydaya sahiptir (Lafarga vd., 2019; Zamuz vd., 2019).
Sonuç
Mikroalg ve mikroalg bazlı ürünler, nüfusun daha sürdürülebilir, bitki bazlı,
yenilikçi fonksiyonel gıda ürünleri talebini karşılama potansiyelini açıkça
göstermektedir. Mikroalgler, bileşimleri sayesinde alternatif, besleyici değeri
yüksek,gelecek için önemli bir kaynak haline gelmiştir. Ek olarak, tüm
mikroalg biyokütlesinin gıda formülasyonuna dahil edilmesi daha ekonomik
ve sürdürülebilir bir strateji olmasına rağmen, mikroalglerin karmaşık hücre
duvarı yapısının sindirilirliğine ve biyoaktif bileşenlerin salınımına müdahale
etmesi önemli bir problemdir. Mikroalglerin çok çeşitli olması, bileşiminin
birçok parametreye göre değişkenlik göstermesi ve türlerin içeriğinin henüz
tam olarak ortaya çıkarılmamış olması, bu bileşenlerin tanımlanması ve gıda
formülasyonlarına dahil edilmesi konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç
duyulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, bu çalışma, gıda ve nutrasötik
endüstrilerinde mikroalglerin ve mikroalg bazlı biyoaktif bileşiklerin
gelecekteki potansiyel önemini vurgulamaktadır.
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TGK14 S103
Gıdalardaki Biyoaktif Bileşiklerin Ohmik Isıtma Destekli Ekstraksiyonu
Naciye KUTLU KANTAR*
Bayburt Üniversitesi, Aydıntepe MYO, Gıda İşleme Bölümü, Bayburt
Ohmik ısıtma veya Joule ısıtma, 19. yüzyılda Georg Ohm ve James Prescott
Joule'nin çalışmaları ile ortaya çıkmıştır. Bir elektrik direnç olarak işlev gören
materyalden, alternatif bir elektrik akımının geçmesiyle ısının üretilmesi
prensibine dayanmaktadır. Bu yöntem geleneksel ısıtma yöntemlerine göre
yaklaşık %70 daha fazla enerji tasarrufu sağlamakta olup, çevre dostu bir
prosestir. Ohmik ısıtma işlemi ile geleneksel ısıtma arasındaki en temel
farklılık, ohmik ısıtma işleminin, materyalin elektriksel iletkenliğine bağlı
olmasıdır. Elektriksel iletkenliğin yanı sıra, elektrik alan şiddeti, frekans,
partikül boyutu, konsantrasyon, iyonik konsantrasyon ve elektrot materyali
gibi faktörler de gıdaların ohmik ısıtma başarısını etkilemektedir. Elektriksel
iletkenlik, sıcaklık ile birlikte elektronların daha hızlı hareket etmesi nedeniyle
artmakta ve materyal ısındıkça daha iletken hale gelmektedir. Biyoaktif
bileşikler (fenolikler, antosiyaninler, flavonoitler, karetenoitler, biyoaktif
peptitler, vitaminler gibi), besin değerleri ve insan sağlığına olan katkıları
nedeniyle önemli bir bileşen grubudur. Ohmik ısıtma desteği ile ekstraksiyon
süresinin kısalmasından dolayı elde edilen biyoaktif bileşiklerin stabilitesi ve
son ürün kalitesi daha iyi korunabilmektedir. Ayrıca bu yöntemde, Joule etkisi
ile hücre zarının elektro ve termal geçirgenliği bozulmakta ve bu bozulmaya
bağlı olarak gıda materyalinden daha yüksek miktarlarda biyoaktif bileşik
ekstrakte edilebilmektedir.
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Nükte Sevim DERDİÇOK*
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul
Gıdaların Statü İfadesine Dönüşmesi ve Temsillerde Kullanımı:
Gün Örneği∗∗
Öz
En temel ihtiyaçtan doğan yeme içme, zaman içerisinde işlevlerini
genişletmiş; biyolojik gereksinime cevap vermekle kalmayarak pek çok
kültürel fonksiyona da hizmet eder hâle gelmiştir. Gıdaların doyuma ulaşma
işlevinin genişleyerek onlara kültürel anlamlar yüklenmesi, önem ve değerini
artırırken pek çok disiplinin de inceleme konusu olmasına yol açmıştır.
Kültürel olarak gıdaların çok sayıda fonksiyona sahip olması onların bazı
imgelemelerde de kullanılması anlamına gelmektedir. Gıdaların
toplumsallaşma, sosyalleşme, eğlence, iletişim aracı olma, hediyeleşmeyi,
bütünlüğü, paylaşmayı, birliği sağlama gibi toplumsal fonksiyonlarından biri
de statü sembolü olma durumlarıdır. Gıdalarla ilgili geleneksel bilgiye sahip
olunması, sofra adabı, yiyeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, saklanması
gibi pek çok unsur, toplumsal hayatta bireyler tarafından statü ifadesi olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca gündelik hayatın sunduğu pek çok durum, bu statü
sembolünün ifadesi için temsil alanları sunmaktadır. Bahsedilen temsil
alanlarından biri olan gün, kadınlar tarafından belli bir düzen içerisinde
organize edilen geleneksel bir uygulamadır. Söz konusu uygulamanın
önemli yapısal dinamiklerinden biri ise yeme içmedir. Bu önemli yapı,
gıdaların statü sembolüne dönüşmesini uygulamalı olarak gözler önüne
sermektedir. Gün öncesi, sırası ve sonrası olmak üzere söz konusu
uygulamanın her aşamasında yeme içme yapısı, kadınlar arasındaki statü
yarışına hizmet etmekte ve oldukça önemli temsil alanlarından birini
oluşturmaktadır. Bu çalışmada da gıdaların statü ifadesine dönüşmesi, gün
örneği üzerinden ele alınmıştır.
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Bu bildiride Nükte Sevim Derdiçok tarafından hazırlanan “Kent Folkloru:
Kadın Günlerinin Halk Bilimi Açısından İncelenmesi” başlıklı doktora tezinin
verilerinden yararlanılmıştır.
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GİRİŞ
Biyolojik bir ihtiyacın ürünü olan yeme içme, bu özelliği ile çok temel ve basit
şekillerde ele alınsa da zaman içerisinde kültürel fenomenleri barındırması
ile girift bir hâl almıştır.
Bilişsel olarak gelişmiş canlılarda sadece temel gereksinim şeklinde değil;
aynı zamanda da bir haz kaynağı hâline gelen yeme içme, 5 milyon yıl içinde
biz insanlar için bilinç, dil, davranış ve kültür rotalarıyla kesişerek kendine
yeni bir yol çizmiş durumdadır (Allen, 2018, s. 10-11). Bu yeni yolda yeme
içme, biyolojik ihtiyaç olma özelliğini üst basamaklara taşıyarak kimlik ve
statü sembolü hâline gelmiştir. Söz konusu sembolizasyon yeme içmenin
kültürel arka plana sırtını yaslaması ile beslenmektedir.
Yiyeceklerin kültür ile ilişkisi veya kesişim noktaları, aynı kültürü paylaşan
insanların benzer yeme içme alışkanlıklarına ve bu alışkanlıklar üzerine
kurulu bazı sembolik ifade ve temsillere sahip olmaları ile başlayan bir
süreçtir. Bu sürecin sonunda yiyecekler etrafında bir arada bulunan
insanların grup kimliği ve aidiyeti geliştirmeleri (Tez, 2008, s. 9; Öğüt Eker,
2018, s. 172), yeme içmenin pek çok işlevini de ortaya koymaktadır.
Gıdaların statü simgesi, dostluk, arkadaşlık ve iletişim aracı, festival ve
ziyafetlerde eğlence aracı, toplumsallaştırma aracı olma, hediyeleşme
sayesinde paylaşımı sağlama, aile ve toplumun bütünlüğüne katkı verme,
turizm aracılığıyla ülkeleri yakınlaştırma (Tezcan, 2000, s. 15; DönmezFedakâr, 2013, s. 121-122; Aça, Yolcu ve Aça, 2019, s. 324) gibi toplumsal
ve kültürel işlevleri mevcuttur. Bu işlevler, yeme içmeyi biyolojik bir ihtiyacın
ötesine taşımaktadır.
Yukarıda bahsedilen toplumsal ve kültürel işlevleri çerçevesinde
düşünüldüğünde yiyeceklerin söz konusu işlevlerinin temsil edildiği
alanlardan biri olarak günleri görmekteyiz. Bu temsillere geçmeden gün
uygulamasının ne olduğuna dair bir parantez açmak gerekmektedir.
Günler, katılımcılarını genellikle gönüllü ve yaş, doğum yeri, meslek, eğitim,
medenî hâl gibi her tür demografik gruptan kadınların oluşturduğu ancak
bazı durumlarda erkeklerin de katılımcı olarak görülebileceği; çoğunlukla üç
veya dört kişiden çok olan grupların meydana getirdiği ve bu gruplar
tarafından önceden belirlenen sıralama, mekân ve zaman özelliklerine bağlı
olarak düzenlenen; yeme içme, giyim kuşam, oyun ve müzik, iletişim,
tasarruf aracı gibi kültürel yaratım ve aktarım unsurlarını barındıran;
ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel ve eğitimsel pek çok işleve sahip olan
toplantılardır.1
Söz konusu uygulama, kadınlar arasında “gün” şeklinde ifade edilmekte;
literatürde ise uygulamanın dönemsel değişimlerine ve çeşitlerine bağlı
olarak “kabul günü”, “gün”, “altın günü” gibi farklı isimlendirmelerle
açıklandığı tespit edilmiştir (Derdiçok, 2022, s. 41-48). Ancak günümüzdeki
kullanımı açısından “gün” şeklinde ifade edilmesi uygun görülmektedir.
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Gün adı verilen bu geleneksel uygulamalar, birtakım kültürel dinamiklerin
oluşturduğu bütüncül bir yapıdır. Bahsedilen dinamikler (mikro yapılar)
şunlardır:
1. Katılımcılar ve ötekiler
2. Zaman ve mekân
3. Eğlence (oyun ve müzik)
4. Yeme içme
5. Giyim kuşam
6. Tasarruf araçları (para, altın vs.)
7. İletişim (Derdiçok, 2022, s. 66-151).
Görüldüğü üzere günü meydana getiren kültürel dinamiklerden biri de yeme
içme yapısıdır. Müstakil olarak son derece önemli olan bu yapı, gün
içerisinde de farklı roller üstlenmektedir.
Gün ile yiyeceklerin ilişkisi, gıdaların tüm toplumsal ve kültürel işlevleriyle
bağlantılıdır. Bu işlevlerden statü simgesi olma ise günlerde en sık
başvurulan temsil alanlarından biridir.
Bir Temsil Alanı Olarak Gün
Özel günlerden biri olan günlerde ikram edilecek yiyeceklerin seçimi,
hazırlanması, sunumu gibi aşamalar, kadınlar arasında bir statü2 belirteci
hâlini almaktadır. Aynı zamanda bir iletişim biçimi de olan yeme içme
faaliyetleri, organize ve takdim edilmesi, sırası, çeşitleri, miktarı gibi tüm
aşama, âdet, gelenek ve bütünleyicileri ile birer statü ifadesine
dönüşmektedir (Goode, 2005, s. 175). Bahsedilen geleneksel bilgiye hâkim
olan ve geleneksel uygulamaları sırasıyla ve eksiksiz olarak yerine
getirebilen kadın(lar), diğerleriyle girdiği statü yarışını kazanmış demektir.
Bu yarış günün her aşamasında kendisine temsil alanları bulmaktadır. Gün
adı verilen geleneksel uygulamanın gün öncesi, sırası ve sonrası olmak
üzere her bir aşamasında kadınlar arasında sürdürülen kişiler arası veya
grup iletişimlerinde sohbet konusu olarak geçen yeme içme aynı zamanda
uygulama alanı açısından da kadınlara geniş bir temsil ve ifade imkânı
sunmaktadır.
Gün için tüm hazırlıktan sorumlu olan ev sahibi kadın, yemeği yaparken bu
üretimini diğerlerinin beğenisine sunacağının farkında olması sebebiyle
(Kaplan, 2011, s. 165) ister istemez bir statü yarışı içerisine girmektedir. Bu
yarış kadının temsil alanını güçlendirmekte; aynı zamanda kadınlar
arasındaki aktarımların farklı boyutlara taşınmasına neden olmaktadır. Ev
sahibi kadın, hazırlığını eksiksiz yapıp misafirlerini en iyi şekilde ağırlayarak
gün sırasında ve sonrasında kendisiyle ilgili yapılabilecek dedikodulara
engel olmak isterken aynı zamanda misafir ağırlama becerisi ile statü sahibi
olmaya veya bu becerileri ile sahip olduğu statüsünü temsil etmeye
çalışmaktadır. Aynı zamanda özellikle sosyoekonomik olarak alt gruplarda
yer alan kadınlar için sahip oldukları ev veya diğer gösterişçi tüketim
nesneleri değil; kendi emekleri ile ortaya koydukları ürünler veya bilgiye
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hâkimiyet, önemli statü ifadeleri olarak görülmektedir. Diğer bir deyişle gün
katılımcısı olan bir kadının herhangi bir ikramı iyi yapması ile bilinmesi, elinin
lezzetli olduğu ile tanınması gibi öne çıkarılan özellikleri de birer statü
sembolü sayılmaktadır. Örneğin; gün katılımcısı bir kadının yaprak sarması
yapmada maharetli olması ve bu becerisinin ön plana çıkarılması, emeğin
statü ifadesine dönüşümünü göstermektedir.
Bahsedilen statü yarışını kazanmada ve elde edilen statünün temsilinde en
önemli mekânlardan biri mutfak diğeri ise misafirlerin ağırlandığı yer olan –
genellikle- salondur. Gıdaların seçimi, hazırlanması, ikramların yapılması ve
sunum için hazır hâle getirilmesi gibi pek çok unsur, mutfak alanında
gerçekleştirildiği için gıdaların statü ifadesine dönüşümündeki ilk basamak
da mutfaktır.
Mutfak, yemeğin hazırlandığı mekân olarak önemli bir role sahiptir. Kadının
kendine ait ve kendini de ona ait hissettiği mekân olan mutfak, kadına özgü
tüm kimlik ve karakter özelliklerinin gerçekleştirilebildiği; yani kadının
kendini tamamen özgür hissettiği bir alandır. Kadın için mutfak, sadece
yemek yaptığı değil; aynı zamanda düşündüğü, sorunlarına çözüm bulduğu
bir yerdir. Bu sebeple kadın, genellikle kendine ait olan bu mekânda yalnız
kalmayı tercih etmektedir (Kaplan, 2011, s. 165). Kadının mutfağına
girebilen kişi, gün ortamları söz konusu olduğunda diğer kadınlar arasından,
kadının kendisine en yakın olarak gördüğü bir başka kadın (gün katılımcısı)
olabilmektedir. Mahrem bir alan olarak görülen mutfak, ev sahibi kadın ve
onun en yakını olan diğer kadına açıktır. Bu açıdan mutfak, hem statü ifadesi
olan yiyeceklerin hazırlandığı mekân hem de bizzat kendisi bir statü ifadesi
olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının mutfağında yaptığı hazırlıklar; yani
mutfaktaki becerisi/hâkimiyeti de bir statü ifadesine dönüşmektedir.
Kadının mutfaktaki becerisi ve bunun sergilenmesine ters düşen bir durum
olan hazır yiyeceklerin gün ortamlarında hoş karşılanmaması da
yiyeceklerin statü ifadesine dönüştüğü bu ortamlarda statü temsilinin eksik
bırakılması ile ilgili olarak düşünülmektedir. Ev sahibi kadın, konuyla ilgili
önceden belirlenmiş bir kural veya anlaşma yoksa, ikram edeceği
yiyecekleri dışardan aldığında statü yarışına girmemiş olur ve bu durum,
kadını söz konusu yarıştan muaf tutmakla birlikte sosyal statüsü adına
olumsuz değerlendirmelere sebebiyet vermektedir. Üstelik hazır alınan
yiyecekler, kadının sadece mutfak becerisi ile ilgili değil; aynı zamanda
misafir ağırlama konusundaki hâkimiyeti açısından da olumsuz bir etki
bırakabilmektedir. Bu durumda kadın temsilini tam anlamıyla
gerçekleştirmemiş sayılmaktadır.
Gün ortamlarında yiyeceklerin sunum şekilleri çeşitlilik gösterebilmektedir.
Gün saati ve çeşidine göre farklılık gösteren bu yapı, açık büfe, aynı sofrada
bir araya gelinmesi veya ikramlardan belirli miktarlarda tabaklara konarak
her bir katılımcıya ikram edilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu çeşitlilik
de ev sahibi kadının hazırladığı yiyeceklerin sunumu ve misafir ağırlama
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becerisini ifade ettiği temsil alanları hâlini almaktadır. Her bir sunum şekline
hâkim olmak; sofra adabı, hangi yiyeceğin hangileriyle sunumunun
yapılabileceği, ikramların beğenilmesi, ikram zamanı gibi pek çok unsurla
ilgili bilgiye sahip olmak ve bunları eksiksiz olarak uygulamak anlamına
gelmektedir. Tüm bu hâkimiyet ve uygulama alanı ise birer statü ifadesine
dönüşmektedir. Sunumunu başarılı ve katılımcıların takdirini kazanacak
şekilde yapan kadın, diğer kadınların o gün ile ilgili yapacakları
değerlendirmede bir adım önde olmakta ve olumsuz etiketlendirmelerden
kaçınabilmektedir.
Sunum aşamasından sonraki en önemli temsil alanlarından biri ise yapılan
ikramların tariflerinin istenmesidir. Ev sahibi kadının hazırladığı ikramların
beğenildiğinin bir göstergesi olarak bu yiyeceklere ait tariflerin istenmesi
kaçınılmaz bir sohbet konusudur. Ev sahibi kadının temsili bu aşamada da
devam etmektedir. İstenen tarifin en iyi şekilde iletilmesi ve aktarım
sırasında mümkünse yemeğe ait püf noktalarının da belirtilmesi sohbetin
başat unsurlarından biridir. Tarif aktarımı sırasında kadının söz konusu
bilgiyle ilgili hâkimiyeti de bir statü sembolü sayılmaktadır. Tarif aşaması,
kadının hem uygulamadaki hem de bilgi sahibi olmadaki yetkinliğinin en açık
göstergesi durumundadır. Bu aktarım ne kadar verimli olursa kadının
statüsü de o kadar ön plana çıkmaktadır.
Genellikle kadınlar tarafından düzenlenen günler, son dönemlerde erkekler
arasında da organize edilmektedir. Erkekler tarafından düzenlenen ve
ismen “gün” olarak nitelendirilen bu uygulamalar, genellikle bir arada
bulunma hâlinin olmadığı ve bu sebeple yukarıda bahsedilen yapısal
kısımların tasarruf araçları dışında sürdürülmediği örneklerdir. Bu örneklerin
temel işlevi para gibi tasarruf araçlarının toplanmasıdır. Kadınlar tarafından
düzenlenen günlerde ise bu tarz örneklere daha az sayıda rastlanmaktadır.
Bir arada bulunma hâlinin geçerli olduğu toplantılarda, yeme içme yapısı
başta olmak üzere tüm dinamikler sürdürülebilirdir. Bu durum ise tüm
yapıları ile günün kadınlar arasında önemli bir temsil alanı olmasının
göstergesidir.
Sonuç
Temel ihtiyaçtan doğan ve uzun bir yolculuk sonrasında çeşitli kültürel
anlamların taşıyıcısı hâline gelen gıdalar, sosyal işlevleri içerisinde statü
sembolü olma özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Bu durum, yiyeceklerin farklı
alanlarda ve çeşitli şekillerde temsil edilmelerini sağlamaktadır. Söz konusu
alanlardan biri de genellikle kadınlar tarafından düzenlenen ve geleneksel
hâle gelen günlerdir. Gün uygulaması, katılımcıları ve içerik özellikleri
sebebiyle yeme içme yapısının baskın olduğu toplantılardır. Bu baskın yapı,
özellikle kısıtlı sosyalleşme imkânı bulan ve kendini kanıtlama çabasında
olan kadınlar açısından statü ifadesine ve temsil alanına dönüşmektedir.
Yiyecek ve içeceklerin günlerde statü ifadesi olarak kullanıldığı temsil
alanları şu şekilde sıralanabilmektedir:

24

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
1. Yiyeceğin seçimi
2. Yiyeceğin hazırlanması
3. Yiyeceğin sunumu
4. Yiyeceğin tarifinin sorulması
5. Tarifin püf noktaları ile verilmesi
6. İkram zamanı
7. İkram şekli
8. Gıdalar hakkındaki geleneksel bilgiye hâkimiyet
9. Misafir ağırlama becerisi
10. Mutfak düzeni
11. Temizlik
Bu temsil alanları ile bütüncül bir yapı olan günler, işlevselliği korunduğu
müddetçe uygulanmaya devam edecektir. Söz konusu sürdürülebilirlik ise
gıdalar gibi çeşitli unsurların kültürel olarak çeşitli ifadelerde rol
üstlenmelerine olanak sağlayacaktır.
Notlar
1
Bu tanım, tarafımızca hazırlanan “Kent Folkloru: Kadın Günlerinin Halk
Bilimi Açısından İncelenmesi” adlı doktora tezinde “Kadın Günü Kavramı”
başlıklı bölümde yer almaktadır. Uygulamanın ne olduğunun ifade
edilebilmesi için tanıma yer vermenin uygun olduğu düşünülmektedir.
2
Burada statü kavramının ne olduğundan bahsetmek gerekmektedir:
“Statü, kişinin toplumdaki konumunu ifade eder. (…) Fakat daha geniş
anlamıyla statü (bizi burada ilgilendiren tam da budur), kişinin dünyanın
gözündeki değerini, önemini ifade eder. (…) Yüksek statünün getirileri pek
keyifli olur. Yüksek statü bize para, özgürlük, mekân, rahatlık, zaman
kazandırmanın yanı sıra bizi belki de en az bunlar kadar önemli bir hisle
donatır: başkaları tarafından önemsendiğimiz ve değerli insan muamelesi
gördüğümüz hissi. Bu hissi bize yaşatanlarsa: davetler, pohpohlanma,
yaptığımız bir espri (…) patlatılan kahkahalar, saygı ve ilgidir.” (de Botton,
2004, s. 7)
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Gıdaların Dış Yüzeylerinin Mikrobiyel
Dekontaminasyonu İçin Yeni Bir Yaklaşım
Erhan İÇ*, Hilal B. HALKMAN
TENMAK, NÜKEN Kahramankazan, Ankara
ÖZ
Tarım ürünleri genellikle yetiştirme ortamından, yani toprak, su ve havadan
kaynaklanan yüksek düzeyde bakteri, küf ve maya ile kirlenirken, patojen
mikroorganizmalarda gelişebilir. Önlem alınmadığı takdirde, tarımsal
ürünlerin hızla bozulmasına neden olur veya patojenik bakterilerle kontamine
olduğunda da gıda kaynaklı ciddi hastalıklara neden olabilir. Bu tür gıdalarda
mevcut mikrobiyolojik yükü azaltmak için farklı işlemlere tabi tutulmaktadır.
Işınlama teknolojisinde ortaya çıkan son araştırmalar, gıda kaynaklı
mikroorganizmalar çoğunlukla tarımsal ürünlerde yüzeyde lokalize
olduğundan, mikroorganizmaları ortadan kaldırmak için dış tabakanın
ışınlanmasında düşük enerjili elektron demeti kullanılarak yüzey ışınlaması
ile mikrofloranın, klasik ticari ışınlamaya (gama, yüksek enerjili elektron
demeti ve X-ışını ile ışınlama) göre çok daha yüksek doz hızına ulaşarak kısa
sürede, önemli düzeyde azaltılabileceğini göstermiştir. Birçok farklı gıda için
yüzey de mikrobiyel dekontaminasyon amacıyla düşük enerjili elektron
demeti kullanılmasına yönelik araştırmalar devam ederken, gıda işleme
tesislerinde üretim hattına kombine edilebilecek sistemler ortaya çıkmıştır.
Bu sistemler ürün ve çalışan personel güvenliğine yönelik tedbirleri alırken,
tamamen kapalı ve beton zırhlama gerektirmeyen kompakt sistemlerdir.
Anahtar kelimeler: Patojen, dekontaminasyon, yüzey, ışınlama
GİRİŞ
Gıda kaynaklı patojenlerin salgınlara yol açma konusunda uzun bir geçmişi
bulunmaktadır. Bu durum yalnızca halk sağlığı için önemli bir risk
oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ilgili gıda markaları için büyük mali
kayıplara da neden olmaktadır. Bu nedenle, gıdalarda mikrobiyel
kontaminasyonu kontrol etmek ve azaltmak için önlemlerin uygulanması çok
önemlidir.
Gıdalar, raf ömrünü artırmak için çeşitli termal işlemlere tabi tutulur.
Pastörizasyon veya sterilizasyon gibi termal işlemler, gıda endüstrisinde
mikroorganizmaların inaktivasyonu için çok yaygın olarak uygulanmaktadır.
*
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Termal işlem bakteri yükünü azaltırken genellikle gıdanın algılanan kalitesini
değiştirmekte ve besin değerini de azaltmaktadır. Günümüzde tüketici talebi,
gıdanın besleyici ve duyusal özelliklerinden ödün vermeden temiz ve güvenli
gıdaya ulaşma şeklinde evrilmiştir. Bu durum, gıda sektörünün dikkatini yeşil,
güvenli ve çevre dostu olan ancak termal olmayan teknolojilerin
geliştirilmesine yöneltmiştir. Termal olmayan işlemede, gıdalar oda
sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta işlenmekte olup, ürün bileşiminde yer alan
ısıya duyarlı besin öğeleri değişikliğe uğramamaktadır (Aisala ve ark., 2021;
Jadhav ve ark., 2021). Bu kapsamda, ısıl olmayan teknolojiler içinde giderek
artan bir talebe neden olan gıda ışınlama 100 yaşın üzerinde olup, gıdalarda
X-ışını uygulaması için orijinal patent 1905’in başlarında, WC Röntgen
tarafından 1885’te keşfedildikten 20 yıl sonra yayınlanmıştır. Günümüze
değin, gıda işleme teknolojileri içinde en kapsamlı araştırılan bu uygulama
son yıllarda, diğer patojen müdahale teknolojilerinin çoğu, gıdalardaki
patojen kontaminasyonunun nasıl ele alınacağı konusunda sürdürülebilir
çözümler sağlayamadığından, daha fazla odak haline gelmiştir. Gıda
ışınlamasının benzersizliği, bu teknolojinin termal olmayan bir gıda işleme
teknolojisi olması ve kendi başına diğer rakip teknolojilerden yüksek değerli
bir farklılaştırıcı olmasıdır (Pillai ve Shayanfar, 2017).
MİKROBİYEL DEKONTAMİNASYON YÖNTEMLERİ
Mikrobiyel dekontaminasyon, bir gıda ürününün içindeki/üzerindeki tüm canlı
organizmaların tamamen yok edilmesi veya ortadan kaldırılmasıdır. Böylece,
mayaları, küfleri, vejetatif bakterileri ve sporlar yok edilirken, ürünlerin uzun
raf ömrü ile ortam sıcaklıklarında depolanmasına ve dağıtılmasına olanak
sağlar. (Ramesh, 2020). Mikrobiyel dekontaminasyon yöntemleri genel
olarak iki kategoride nitelendirilebilir: 1. Termal teknolojiler: Radyo frekanslı
ısıtma, mikrodalga ile ısıtma, ohmik ısıtma, kızılötesi ışık ile ısıtma gibi (Marc,
2020). 2. Termal olmayan teknolojiler: Gıdaları ısının olumsuz etkilerine
maruz bırakmadan, ürün raf ömrünü uzatırken ve taze gibi fiziksel, besleyici
ve duyusal niteliklerini koruyarak mikrobiyel inaktivasyonu sağlamak için
işleme yöntemleridir. Bunlar, yüksek hidrostatik basınç (HHP), darbeli
elektrik alanları (PEF), yüksek yoğunluklu ultrason, darbeli ultraviyole ışık,
iyonlaştırıcı radyasyon, soğuk plazma teknolojisi, süperkritik teknoloji, ozon
uygulaması ve salınımlı manyetik alan uygulaması şeklinde sıralanabilirken
ve bu uygulamalarda mikroorganizmalar değişen düzeylerde inaktive
edilmektedir (Er ve ark., 2018; Jadhav ve ark., 2021).
İYONLAŞTIRICI RADYASYON UYGULAMASI
Gıda maddesine, istenilen bir teknolojik amaca ve usulüne uygun olarak
yeterli bir radyasyon dozu (en yüksek 10 kGy, kiloGray) uygulanması gıda
ışınlama olarak tanımlanmaktadır. Bu uygulamada gıda ışınlama için üç farklı
tip radyasyon kaynağı kullanılmaktadır:
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-1. Makine kaynakları tarafından üretilen β parçacıkları şeklindeki yüksek
enerjili elektronlar (en yüksek 10 MeV, milyon elektron volt): Kütleleri ve
yükleri nedeniyle elektronlar daha az nüfuz etme eğilimindedir; örneğin, 5
MeV β partikülü normalde gıdada yaklaşık 2,5 cm derinliğe kadar nüfuz
edecektir.
-2. Yüksek enerjili elektronları uygun bir hedef üzerine çarpıtılması ile
üretilen X-ışınları (en yüksek 5 MeV).
-3. Radyoaktif izotopların bozunmasıyla üretilen gama (γ) ışınları:
Gıdalarda 20 cm derinliğe kadar nüfuz edebilen yüksek enerjili γ ışınlarının
üretimi için en yaygın olarak kullanılan izotop kobalt-60 (60Co) olup,
radyoaktif olmayan kobalt-59’un bir nükleer reaktörde nötronlarla
bombardıman edilmesiyle üretilir (Anonymous, 1999; Wang ve ark., 2019).
ELEKTRON IŞIN DEMETİ (E-BEAM) İLE IŞINLAMA
Elektron demeti teknolojisi, gama ve X-ışınları gibi iyonlaştırıcı radyasyon
grubuna girmektedir. Her üç teknoloji de mikroorganizmaları inaktive etmek
için yüksek enerjili iyonlaştırıcı radyasyon üretimine bağlıdır. Bununla birlikte,
inaktivasyonun enerjik fotonlardan kaynaklandığı gama ve X-ışınları ile
karşılaştırıldığında, Elektron demetinde mikrobiyel dekontaminasyon için
yüksek enerjili elektronları kullanılmakta olup, gama radyasyondan farklı
olarak, radyoizotopları kullanmaz. Elektronlar elektrik enerjisi ile üretilmekte
olup, üretici sistem gerektiğinde açılıp kapatılabilir. Elektronların kinetik
enerjisine bağlı olarak, yüksek enerjili (>300 keV, kilo elektron volt) ve düşük
enerjili elektron ışınları (<300 keV) arasında değişik kategorilerde
sınıflandırma yapılabilir. Elektronların penetrasyon derinliği, enerjilerine ve
çoğunlukla işlenen malzemenin yoğunluğuna bağlıdır. Elektron ürüne nüfuz
ettikten sonra, ürün parçacıklarıyla çarpışarak kinetik enerjisini kaybeder.
Kinetik enerji ne kadar yüksek olursa, elektron ürüne o kadar derin nüfuz
eder (Hertwig ve ark., 2018).
Bu uygulamada, elektron hızlandırıcı, bir tarama sistemi ve bir proses kontrol
bilgisayarı tarafından yönetildiği gibi, ürünü taranan ışın boyunca hareket
ettiren bir ürün taşıma (konveyör) sistemi bulunur. Sistemde yardımcı
ekipman ise, vakum, soğutma ve basınçlı gaz alt sistemlerinden oluşur.
Uygulamada üretilen elektron ışın demeti (e-beam) amaca bağlı olarak ya
doğrudan kullanılır ya da X-ışınlarına dönüştürülür. Kapsamlı koruma, harici
radyasyona maruz kalma oranlarını güvenli seviyelere düşürür ve bir egzoz
sistemi, ışınlama hücresinde oluşan ozonu uzaklaştırır. Bir güvenlik sistemi,
personelin kazara radyasyona maruz kalmasını önler ve yerinde bir dozimetri
laboratuvarı, doz ve kinetik enerji seviyelerini doğrular. Mütevazı bir
hızlandırıcı sistem bile kısa sürede çok miktarda gıdayı işleyebildiğinden,
tesis hem gelen hem de giden ürün için yeterli depo alanına sahip olmalıdır.
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Hem depoyu hem de radyasyon hücresini düşük sıcaklıklarda tutmak, önemli
bir iklimlendirme kapasitesi anlamına gelir. Işınlanmış ve ışınlanmamış
gıdaların karışmasını önlemek için gelen ürün giden üründen fiziksel olarak
ayrılmalıdır (Milner, 2017). Gıda ışınlamada elektron hızlandırıcıları,
aşağıdaki avantajlardan dolayı gama ışınlarına oranla daha başarılı
görünmektedir: 1. Herhangi bir zamanda ışınlamayı askıya alabilen kaynak
(makine), 2. Gerektiğinde radyasyon üretimini hızlandırabilen nükleer
olmayan enerji, 3. Mesleki yaralanmalar için az risk, ve 4. Yüksek kapasiteli
ve yüksek dozlu ışınlamada uygulanabilirlik (Clemmons ve ark., 2015). Bu
nedenlerle elektron demeti ile ışınlama, termal olmayan bir uygulama olarak
gıda muhafazasında mikrobiyel dekontaminasyon açısında büyük ilgi
görmüş (Shi ve ark., 2020) olup, gıda endüstrisi tarafından düşük enerjili
elektron ışınları gibi daha az invaziv dekontaminasyon teknolojileri tercih
edilmektedir (De Corato, 2020).
DÜŞÜK ENERJİLİ ELEKTRON IŞINI UYGULAMASI (LOW ENERGY
ELECTRON BEAM-LEEB)
Düşük enerjili elektron ışını (LEEB) prosesi, prensip olarak elektron demeti
(e-beam) teknolojisine dayanmakta olup, mikroorganizmaları inaktive etmek
için nesneleri ve yüzeyleri düşük enerjili (<300 keV) elektronlarla
bombardıman etme prensibi ile çalışan çok yönlü bir teknolojidir. Başka bir
deyişle, elektronlar güçlü bir elektrik alanında ışık hızına yakın bir hızda
hızlandırılır ve yüksek enerjili elektronlar nesnenin yüzeyine etki eder, bu da
mikroorganizmaları inaktive etmektedir. Bu uygulamanın en önemli avantajı,
kompakt ve herhangi bir üretim sürecine entegre edilebilir olmasıdır
(Chauhan ve Unni, 2015). Düşük enerjili elektron demeti prosesi (LEEB)
mevcut ışınlama yöntemlerine (gama, elektron demeti ve X-ışınları) kıyasla
önemli avantajlara sahiptir (Fertey ve ark., 2020):
-1. Önemli ölçüde koruma (zırhlama) gereksinimlerinin olmamasıdır. Şu
anda standart bir biyolojik laboratuvarda patojen inaktivasyonu için
iyonlaştırıcı radyasyon uygulamak mümkün değildir.
-2. LEEB herhangi bir standart laboratuvarda çalıştırılabilir ve operatörün
ek radyasyon koruyucu giysiye ihtiyacı yoktur. Kişisel ve ürün korumasını
garanti eden tamamen kapalı sistemlerdir.
-3. Işın akımı hassas bir şekilde kontrol edilebildiğinden elektron ışıması
çok doğrudur.
-4. Hızlı işlemeye olanak sağlayan yüksek doz oranına sahiptir. Sürekli
işlemde, patojenlerin elektron ışınına maruz kalma süresi bir saniyenin
altındadır.
-5. Dozun işlem süresi üzerinde etkisi yoktur.
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Yüksek enerjili elektronlar (HEEB) gıda ürünlerine birkaç santimetreye kadar
etkili bir şekilde nüfuz edebilirken, kuru ürünlerin dekontaminasyonu ile
kavun ve çilek gibi taze ürünlerin raf ömrünün uzatılması için verimli bir
teknoloji olduğu zaten kanıtlanmıştır. Gıdaların ışınlama işlemine yönelik
yeni bir yaklaşım olan LEEB ise enerjileri 300 kilo elektron Volt’un (keV)
altında olan elektronları kullanmakta olup, yaklaşık 500 μm penetrasyon
derinliği ile sınırlıdır (Gryczka ark., 2018; Hertwig ve ark., 2018; Pillai ve
Shayanfar, 2017; Pillai ve Shayanfar, 2018).
Bu uygulama yeni bir yaklaşım olsa da şu anda Avrupa'da TetraPak
tarafından ambalaj malzemesinin yüzey sterilizasyonunu sağlamak için
düşük enerjili eBeam (~200 keV) kullanılmaktadır. Böylece hidrojen peroksit
(son 40 yıldır endüstrinin temel dayanağı olan) ve hidrojen peroksiti dağıtmak
için ısı ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. E-Beam teknolojisinin kullanımı
sterilizasyon için yaklaşık %80 daha az enerji tüketimi, karbondioksit ayak
izinde %40 azalma ve %33 daha az elektrik gücü kullanımı ile
sonuçlanmıştır. Düşük enerjili e-beam’in (LEEB) yüksek enerjili e-beam’e
kıyasla büyük bir avantajı, ambalaj malzemesinin maruz kaldığı aşırı yüksek
doz oranıdır. Araştırmalar, düşük enerjili kaynakların (örn. 100 keV) ulaştığı
yüksek doz hızının, yüksek enerjili kaynaklardan (örn. 10 MeV) daha yüksek
dekontaminasyon oranlarına ulaşabileceğini göstermiştir (Pillai ve
Shayanfar, 2016).
LEEB İLE MİKROBİYEL DEKONTAMİNASYON
LEEB, 2002 yılında tarım sektöründe tohumların kimyasal ile muamelenin
yerini alması amacıyla geliştirilmiş olup, 30 ton/saat kadar kapasiteye sahip
tohum ışınlayan LEEB sistemleri mevcuttur (Comet Group, 2012).
Mikroorganizmalar, gözenekler veya hasarlı dokular yoluyla iç kısımlarda
bulunma olasılığı olsa da çoğunlukla gıdanın yüzeyinde ve altında
bulunduğundan, gıda kaynaklı patojen mikroorganizmaları ortadan
kaldırmak için dış tabakanın ışınlanması yeterli olabilmektedir (Butot ve ark.,
2021). LEEB ile mikrobiyel dekontaminasyon mekanizmaları tam olarak
anlaşılmamıştır. Ancak bunların diğer iyonlaştırıcı radyasyon türleri (X- ve γ
-ışınları) ile ilişkili olanlara benzer olduğuna inanılmaktadır (Chalise ve ark.,
2007). LEEB teknolojisinde, mikroorganizmaların bulunduğu yüzeye yakın
bölgelerde elektron enerjisi etkili olur, bu da oldukça etkili yüzey
dekontaminasyonu ile sonuçlanır (Zhang ve ark., 2018). İyonlaştırıcı
radyasyonun ana hedefi DNA’dır (Moeller ve ark., 2008). Düşük enerjili
elektronlar ise, esnek olmayan çarpışmalar ile iyonlaşma süreçlerinde
ışınlanan yüzeyde daha düşük enerji seviyelerine sahip ikincil elektronlar
üretir. Bu süreç, yüzeylerin gözeneklerine ve çatlaklarına nüfuz edebilen ve
bunları kapatabilen "elektron bulutu" olarak adlandırılan bir oluşumun
oluşmasına neden olabilir. Düşük enerjili elektronların yüksek enerjili
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elektronlardan daha fazla ikincil elektron üretebileceğini öne sürülmektedir
(Hertwig, 2018). Tahergorabi ve ark., (2012)’na göre LEEB, doğrudan veya
dolaylı etkileşimler nedeniyle mikroorganizmalar inaktive olurken, nihai
inaktivasyon her iki işlemin bir sonucudur. Doğrudan etkileşimler,
elektronların hedef moleküllere, örneğin DNA, RNA, enzimler ve zar
proteinlerine enerji transferinden kaynaklanır. Böylece hücre DNA’sı tek veya
çift sarmal kopmaları gibi parçalanmalar ve ayrıca baz modifikasyonları
nedeniyle hasar görür. İndüklenen DNA hasarı, doğrudan etkilerle mikrobiyel
inaktivasyondan sorumlu ana mekanizmadır. LEEB’in dolaylı etkileri, su
ve/veya oksijen moleküllerinin iyonlaşmasından kaynaklanır ve bu da farklı
reaktif bileşiklerin oluşmasına yol açar. Bakteri hücreleri %70’e kadar sudan
oluştuğundan, üretilen elektronlar emilecek ve diğerlerinin yanı sıra DNA ve
hücre zarlarını etkileyen hidroksil ve süperoksit radikalleri gibi oldukça reaktif
radikaller oluşmaktadır (Tahergorabi ve ark., 2012). İnaktivasyon etkinliği ise
mikroorganizmalar arasında değişebilmekte olup, örneğin bakteri sporları
bakterilerden daha dirençlidir. Diğer taraftan gram-negatif E. coli’nin, LEEB’e
Gram-pozitif B. Subtilis’e göre daha az dirençli olduğu saptanmıştır (Hertwig
ve ark., 2018).
Gıdaların dekontaminasyonunda LEEB kullanımı konusunda ilk çalışmalar
20. yüzyılın sonunda Japonya’da gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, 60 ila
210 keV arasındaki elektron enerjilerini kullanan LEEB’in, farklı tohum
türlerinin (turp, yonca, vb.), pirinç ve buğday çeşitlerinin yanı sıra otlar ve
baharatların (karabiber ve beyaz biber, kişniş, fesleğen) doğal mikrobiyel
florasının inaktivasyonunu sağladığı gösterilmiştir. LEEB’in baharatta
kullanımı yaygındır. E-beam teknolojisi düşük nemli gıdaları özellikle
baharat, gıdanın kalitesini koruyarak etkili bir şekilde bakterileri inaktive
etmektedir. Ayrıca, inaktivasyon verimliliği ile ilgili olarak, LEEB, 2,2 ile 3,1
kGy arasında değişen D değerleri ile Bacillus subtilis, Bacillus pumilus ve
Geobacillus stearothermophilus sporlarını inaktive edebilmektedir. Yüksek
enerjili elektron ışını (HEEB) prosesi için 10 MeV’deki D değerleri, B. subtilis
ve Bacillus cereus sporları için 1,5 ila 3,8 kGy arasında değişmektedir. Farklı
pirinç ve buğday çeşitlerinde ışınlama uygulaması yapılan çalışmalarda 75
ile 160 keV arasında mikrobiyel yükü 10 kob/g’ın altına düşürmek için
gereken dozun ürüne bağlı olarak 6-20 kGy olarak bildirilmiştir. Karabiberde
mikrobiyel yükü 10 kob/g değerinin altına düşürmek için ise 210 keV’de 1015 kGy doz uygulamasının gerektiği bildirilmiştir (Zhang ve ark., 2020).
Meyve ve sebze tohumları ile yapılan bir çalışmada, domates ve Cantaloupe
kavun tohumları S. enterica Poona ve kıvırcık tohumları E. coli O157:H7 ile
inokule edilip LEEB (150 keV, 7 kGy) ile ışınlanmış ve en yüksek
inaktivasyonun domates tohumlarında elde edildiği bildirilmiştir (Trinetta ve
ark., 2011). LEEB ile mercimeklerde yapılmış bir çalışmada, yapay olarak
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aşılanmış mercimek tohumları 8 kGy, 16 kGy, 32 kGy ve 60 kGy ışınlama
dozlarına maruz bırakılarak sırasıyla 0,57, 0,76, 1,34 ve 2,89 log birimi
azalma sağlanmıştır (Waskow ve ark., 2021). Ayrıca, LEEB’in kuru üzüm gibi
zorlu gıda yüzeylerinde bile küf sporlarını azalttığı gösterilmiştir (Etter ve ark.,
2018). Özet olarak, LEEB ve HEEB’in deneysel ortamlarda
mikroorganizmaları etkili bir şekilde azalttığı ve aynı zamanda et, kuru
meyveler, fasulye, tahıllar, baharatlar ve model yüzeyler gibi gıda
matrislerinde de etkili olduğu gösterilmiştir (Aisala ve ark., 2021).
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TGK14 S107
Tahıl Ürünlerinde Mikrofludizasyon Uygulamaları
İrem SAKA*, Berrin ÖZKAYA
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
Günümüzde materyal boyutlarının mikrofludizasyonla küçültülmesi gıda
araştırmalarında oldukça dikkat çekmektedir. Çünkü bu teknik, gıdanın
partikül iriliğini küçültmekle kalmayıp aynı zamanda yapısını değiştirmekte,
yüzey alanını artırmakta ve fonksiyonel özelliklerini iyileştirebilmektedir. Bazı
tahıl ürünlerinin, özellikle de buğday, yulaf, pirinç gibi tahıl kepeklerinin lifçe
zengin olmaları ve bunların sindirim sistemi hastalıkları, obezite ve kalp
damar hastalıkları üzerindeki yararlı etkileri, bu ürünlere ilgiyi artırmıştır.
Ancak, bunların gıdalara yeterli inceliğe getirilmeden katılmaları, bir takım
teknolojik sorunlar meydana getirebilmektedir. Yapılan çalışmalar ürünlerin
mikrofludize edilerek mikron düzeyinde inceltilmelerinin sadece teknolojik
açıdan değil, fonksiyonel açıdan da önemli yararlar sağladığını ve bundan
sonraki çalışmalarda mikrofludizasyon işleminin tahıl ürünlerinde daha
yaygın bir şekilde uygulanacağını göstermiştir. Mikrofludizasyon işleminin
diğer boyut küçültme yöntemlerine göre birçok avantajı bulunduğundan,
eczacılık,
kimya,
biyoteknoloji
ve
kozmetik
alanlarında
da
kullanılabilmektedir. Bu işlemde kontaminasyon olasılığının az olması,
uniform özellikte küçük partiküller elde edilebilmesi, prosesin hızlı, etkin ve
kapasitesinin değiştirilebilir olması, sisteme verilen örneğin tamamının geri
kazanılabilmesi nedeniyle mikrofludizasyonun gelişmekte olan bir teknoloji
olduğuna inanılmakta ve gıdalardaki etkileri üzerindeki araştırmalar artarak
devam etmektedir.
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TGK14 S108
Saccharomyces cerevisiae ssp. boulardii ile Üretilmiş Olan Kefirin
Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
Deniz KOÇAN*, Büşra ÇINAR, Fatma ŞAHMURAT
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Aksaray
Bu çalışmada güvenilirliği EFSA (Europen Food Safety Authority) tarafından
kanıtlanmış, Saccharomyces boulardii probiyotik mayasının, kefir starter
kültürü ile birlikte kullanılmasının kefirin mikrobiyolojik kriterlerine etkisi
araştırılmıştır. S. boulardii mayası günümüzde birçok ülkede, çocuk ve
yetişkinlerde mikrobiyel ve antibiyotik kaynaklı diyare, Helicobacter pylori ve
Clostridium difficile enfeksiyonları, Crohn hastalığı, Entomoeba histolytica
ilişkili amipli dizanteri gibi gastrointestinal rahatsızlıkların tedavisinde
koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Kefir florasında doğal olarak
bulunmayan S. boulardii mayası 37 °C olan vücut sıcaklığına, mide asidi ve
safra salgısına karşı mükemmel bir dirence ve yüksek canlılığa sahip olup
gastrik duvara iyi tutunmaktadır. Bu çalışmada geleneksel ve endüstriyel
kefir starter kültürü olmak üzere 4 farklı kültür seçilmiş ve S. boulardii mayası
olarak da Reflor tercih edilmiştir. Üretilen 8 farklı kefirin 4 oC’de 1, 7, 14 ve
21 gün depolama süreleri sonunda maya, laktik asit bakteri (LAB), laktik kok
ve toplam mezofil aerob bakteri (TMAB) sayıları kültürel sayım yöntemleriyle
belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kefire eklenen S. boulardii mayasının 21
gün depolama süresi sonunda canlılığını başlangıçtaki sayısı olan 6 log
kobg/g düzeyinde koruyabildiği ve LAB sayısının da 6,04 log kob/g ile 8,20
log kob/g olmasıyla probiyotik özellik bakımından S. boulardii mayasının kefir
florasına çok iyi uyum sağladığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler:
Saccharomyces boulardii, Kefir, probiyotik
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TGK14 S109
Gıda Yoluyla Taşınan Virüsler ve Solunum Yolu Virüsleri Bulaşma
Riski
Abdullah AKGÜN1
Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Edirne
Özet
Dünyada her yıl yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne yol açan gıda
kaynaklı hastalıkların %60’tan fazlası virüs kaynaklı olup, bunların başında
mide-bağırsak iltihabı (gastroenterit) ve karaciğer iltihabı (hepatit)
gelmektedir. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin yetiştirilmesi, sulanması, hasat
edilmesi, taşınması, depolanması ve işlenmesi sırasında virüs bulaşması
olmaktadır. Virüslerin varlığını sürdürebilmesi ancak seri enfeksiyonlara yani
bulaşma zincirini korumasına bağlıdır. Bu nedenle virüse duyarlı bireyler
azalmadığı ve enfeksiyonu engelleyen tedbirler uygulanmadığı sürece virüs
yayılımı devam etmektedir. Gıda işlemede uygun tekniklerinin kullanılması
virüs hastalıkları riskini de azaltmaktadır. Gıda yoluyla taşınan virüsler,
neden olduğu hastalıkların sağlık sistemi üzerine olan yükleri nedeniyle gıda
güvenliğinin öncelikleri arasına girmiştir. Virüsler vücuda ağız-bağırsak yolu
dışında, solunum, ürogenital sistem, yutak, cilt ve göz yolu ile bulaşmaktadır.
Küresel bir solunum yolu virüs salgını olan yeni koronavirüs hastalığı (covid19), toplumda virüs bulaşı konusunda yaygın ve ciddi bir endişeye neden
olmuştur. Gıdaların solunum yolu virüslerini taşıyabileceği ancak bunun ciddi
bir bulaşma potansiyeli taşımadığı, ayrıca gıda işleme tekniklerinin solunum
yolu virüsleri üzerine olan etkilerinin diğer virüslere benzer olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle sadece gıdadan kaynaklanmasa bile, gıda ile
temas eden tüm ortam ve kişiler için gerekli hijyenik tedbirlerin alınması ve
sistematik kuralların uygulanması gereklidir.
Anahtar kelimeler: Gıda, virüs, hastalık, bulaş
Giriş
İnsan viral hastalıklarının varlığı bin yıldır bilinmektedir. Ancak 1898 yılında
tanımlanan ilk bulaşıcı ajan ise tütün mozaik virüsü olmuştur. 1931’de
elektron mikroskobunun icadından günümüze kadar sadece birkaç bin virüs
tanımlanmış olsa bile virüsler her ekosistemin en çok bulunan biyolojik
varlıklarıdır (Hyman ve Abedon, 2012).
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Virüsler, temel hücre yapısı olmayan biyolojik ajanlar olmalarına rağmen;
mikroorganizma, bitki, hayvan ve insan hücresi gibi pek çok canlıyı enfekte
edebilirler. Bir virüsün varlığını sürdürebilmesi, seri enfeksiyonlara yani bulaş
(enfeksiyon) zincirinin korumasına bağlıdır. Virüsler çoğunlukla aynı türden
veya başka türden bir konaktan diğerine aktarılarak hayatta kaldıklarından,
duyarlı bireyler bitmedikçe veya bulaşı engelleyen tedbirler uygulanmadıkça
yayılımına devam ederler (Edelstein, 2021).
Yaygın olarak türler arasında yatay bulaşma gösteren virüsler potansiyel
olarak; hastalık etmeni taşıyan canlı veya cansız yüzeyler (formitler) ile
temas, havayla taşınma, damlacık iletimi, gıda ve su kaynakları ile yayılırlar.
Virüsler; solunum, bağırsak, ürogenital sistem, yutak, cilt ve göz yolu ile
vücuda girmekte, bu kanallar ayrıca enfekte konaktan virüslerin saçılma ve
bulaşma
döngüsünün
devamını
sağlamaktadır.
Gıda
kaynaklı
virüs enfeksiyonları çoğunlukla kontamine gıda ve/veya suyun yutulmasıyla,
dışkıyla veya ikincil bir enfeksiyon yoluyla kişiden kişiye temas yoluyla
bulaşmaktadır (Bosch ve ark., 2018; Edelstein, 2021).
Virüslerin Genel Yapısal Özellikleri
Oldukça küçük (20-200 nm) boyutuyla bakterilerden ortalama 25, insan
hücresinden 100-1000 kat daha küçük olan virüsler genel olarak nükleik asit,
kapsid ve zarftan oluşur (Louten, 2016).
Virüslerde nükleik asit, latince kutu anlamında “kapsid” denen protein kabuğu
içinde yer alır. İnsan, hayvan, bitki ve bakteri hücreleri çift sarmal DNA
(dsDNA) taşırken; virüslerin genetik materyali çoğunlukla tek veya çift iplikli
RNA veya DNA’dan sadece birinden oluşur. Virüsün hücre dışında
enfeksiyon özelliği, içerdiği genetik materyalin enzim ve UV gibi faktörlere
karşı korunmasına bağlıdır. Kapsid bu korumayı sağlayarak, içerdiği enzim
ve proteinlerle virüsün konak hücre zarlarına nüfuz etmesini kolaylaştırır.
Virüsler hücre dışında “virion” denen bağımsız parçacık yani kapsüllenmiş
nükleik asit (nükleokapsid) olarak bulunur (Louten, 2016). Bazı virüslerde
kapsid bir zar yapısıyla kaplıdır. Bu zarf yapısı, iki kat lipit arasına sıkışmış
proteinlerden oluşur. Buna göre virüsler zarflı veya zarfsız yapıda olabilirler
(Bamford ve Zuckerman, 2021). Virüs benzeri parçacık (VLP) ise genetik
materyal içermeyen ve bulaşıcılığı olmayan boş virüs moleküllerine yani
protein kabuklarına verilen isimdir. VLP' ler virüs kökenindeki bağışıklık
özelliklerini taşımasına rağmen enfekte edici olmadıklarından güvenli ve ilgi
çekici bir aşı geliştirme tekniğidir (Liekniņa ve ark., 2020).
Virüsler; enfekte ettikleri konak türü, yapısal özellikleri, genom tipi, belirli gen
dizileri ve enfeksiyon sürecine göre sınıflandırılır. Virüsle enfekte olan konak
hücre, metabolik aktivitesinin bir kısmını veya tamamını kaybeder, virüs
genomlarını çoğaltarak kapsid proteini üretir ve hızla oluşturdukları sayısız
virion salınımına neden olur (Hyman ve Abedon, 2012).

39

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
Gıda Yoluyla Taşınan Virüsler ve Virüs Hastalıkları
Gıdayla ilişkili hastalıklar; bakteri, küf, virüs, parazit veya kimyasal kaynaklı
olup, ülkelerin gıda güvenliği uygulamalarına göre değişiklik göstermektedir.
Dünya’da yıllık her 10 kişiden birinin gıdalardan mikrobiyal veya kimyasal
bulaşma sonucu hastalandığı, yılda 600 milyondan fazla vaka ve 420 binden
fazla ölüm olduğu ortaya konulmuştur (Di Cola ve ark., 2021). Avrupa’da ise
yıllık 23 milyondan fazla kişinin gıda zehirlenmesi yaşadığı ve buna bağlı
5000’den fazla ölüm olduğu ancak bu sayıların gerçekte daha çok olabileceği
bildirilmiştir (WHO, 2017). Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıkların %60’tan
fazlası virüs kaynaklı olup Avrupa’da görülen bu hastalık nedenleri Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Avrupa’da en yaygın görülen gıda kaynaklı hastalık nedenleri (WHO, 2017)
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hastalık Nedeni
Norovirüs (NoV)
Campylobacter türleri
Salmonella enterica (tifo dışı)
Toxoplasma gondii (Parazit)
Giardia türleri (Parazit)
Cryptosporidium spp. (Parazit)
Shigatoksijenik E. coli (STEC)
Hepatit A Virüsü (HAV)
Ascaris (Bağırsak solucanı) türleri
Enteropatojenik E. coli (EPEC)

Bildirilen toplam 23 milyon
vaka içinde oranı (%)
63
20
7
4
2
0.8
0.7
0.04
0.03
0.03

Gıda kaynaklı virüs hastalıklarının başında, insan norovirüsü (NoV) kaynaklı
mide-bağırsak iltihabı (gastroenterit) ve enterovirüs kaynaklı karaciğer
iltihabı (hepatit A) gelir (Bosch ve ark., 2018).
Bakteriyel gastroenterit vakaları daha ağırken, NoV gibi viral gastroenterit
hastalıkları daha yaygındır (Hall ve ark., 2014). Viral gastroenterit belirtileri
arasında bulantı, kusma, karın ağrısı, bazen ateş ve baş ağrısı yer alır
(Arness ve ark., 2000). Hepatit ise ateş, baş ağrısı, bulantı, halsizlik, kusma,
ishal, karın ağrısı ve sarılıkla ilerleyen ve zayıflatıcı bir hastalıktır. Dünya’da
hepatit vakalarının yarısı hepatit A (HAV) virüsünden kaynaklıdır. Gelişmiş
ülkelerde hepatit B (HEV), HAV' dan çok daha az görülse bile hamilelerde
ölüm oranı daha yüksektir (Kumar ve ark., 2004).
Gıda yoluyla bulaşabilen diğer virüsler arasında; hepatit E virüsü (HEV),
insan rotavirüsü (HRV), astrovirüs (AstV), aichi virüsü (AiV), sapovirüs,
koronavirüs, parvovirüs ve insan adenovirüsü (HAdV) sayılabilir (Petrović ve
D'Agostino, 2016). Çift iplikli RNA rotavirüs, zarflı koronavirüs, DNA içeren
adenovirüs ve parvovirüsler dışında gıda kaynaklı virüsler tek iplikli RNA
içeren, zarfsız yapıda; konakçı dışında stabil, çevrede veya gıda üzerinde
kalabilen virüslerdir (Petrović ve D'Agostino, 2016).
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Bakterilerden farklı olarak gıda kaynaklı virüsler için şunlar söylenebilir:
(Newell ve ark., 2010)
•
Virüsler çoğalmak için canlı hücrelere ihtiyaç duyarlar yani gıdalar
üzerinde çoğalmaz fakat ortamda kalabilirler. Gıdaların bu virüsleri taşıması
genellikle fekal bulaşma sonucu olur.
•
Gıda kaynaklı virüslerin çoğu çok bulaşıcıdır ve enfeksiyon için
sadece birkaç bulaşıcı parçacık (10-100) yeterlidir.
Gıda kaynaklı virüsler konakçı dışında oldukça dirençlidir.

•

•
Enfekte kişilerin dışkılarında yüksek oranda (örneğin; rotavirüs için
1011 adet/g) virüs bulunur ve fekal yolla yayılım artar.
•
HEV gibi zoonotik virüsler ile kene kaynaklı ensefalit virüsü, domuz
karaciğeri ve inek sütü gibi ürünlerde fekal bulaşma olmadan bulunabilir.
Birçok ülkede giderek daha çok viral salgın rapor edilmektedir. Bu artış,
gelişmiş virüs tanı yöntemlerinin yaygınlaşması dışında yüksek riskli taze ve
dondurulmuş gıda pazarının artmasıyla ilişkilendirilmiştir (Authority, 2017).
Bulaşma sıklığına göre virüs enfeksiyon kaynakları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Gıdalarda yaygın viral enfeksiyon kaynakları (Miranda ve Schaffner, 2019)
Gıda kaynaklı
bulaşma sıklığı
Yüksek

Düşük/bilinmiyor
Nadir

Bulaşma yolları

Virüs adı

Virüs ailesi

Genom

Fekal- Kişiden Su
ve
oral
kişiye çevre

Hepatit A
virüsü (HAV)
Norovirüs
(NoV)
Hepatit E
virüsü (HEV)
Aichi virüsü
(AiV)
Astrovirüs
(AstV)
Rotavirüs
(RoV)
Sapovirüs
(SaV)

Picornaviridae

ssRNA

X

X

X

Caliciviridae

ssRNA

X

X

X

Hepeviridae

ssRNA

X

X

Picornaviridae

ssRNA

X

X

Astroviridae

ssRNA

X

X

Reoviridae

dsRNA

X

X

Caliciviridae

ssRNA

X

X

X

2002-2018 arasındaki bildirilen virüs bulaş kaynağı gıdalar arasında;
ahududu, çilek, böğürtlen, yeşil yapraklı sebzeler, domuz eti, domuz ciğeri
ve karaciğer sosisleri, kümes ve av hayvanları eti, tavuk, yumurta, istiridye,
midye, karides, kahve çekirdekleri, kaju, sokak yemekleri, salata sosları ve
sular bulunmaktadır (Bosch ve ark., 2018). Bunlar dışında peynir, sosis,
fermente sebze ve fermente tahıllarda da norovirüs ve rotavirüs vakaları
bildirilmiştir (Maske ve ark., 2021).
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Gıda kaynaklı virüs salgınlarına örnek olarak; Çin’de 100.000'den fazla kişide
istiridyeden HAV bulaşı, Japonya'da 4700'den fazla kişiye AstV kaynaklı
gastroenterit bulaşı, 2012’de Almanya'da, ağırlıklı olarak okullarda ve çocuk
bakım evlerinde, Çin'den ithal edilen dondurulmuş çileklerden kaynaklı NoV
bulaşı verilebilir (Mäde ve ark., 2013). Gıda kaynaklı virüs salgınlarının en
önemli kaynağı gıda çalışanlarıdır. HAV veya HEV ile enfekte tek bir gıda
çalışanı, hazırlama ve servis sırasında gıdaya ve yüzlerce kişiye virüs
bulaştırabilir (Tricco ve ark., 2006). Hasat, depolama, gıda işleme, taşıma ve
servis sırasında çalışanların virüs bulaştırmaları dışında, tarımsal ilaçlar için
kullanılan su, sulama suyu, hasat sonrası yıkama suyu ve gıda işleme için
kullanılan sular da gıda kaynaklı virüs salgınlarına yol açabilmektedir
(Acheson ve Fiore, 2004).
Gıda kaynaklı virüs hastalıkları, özellikle sağlık sistemi üzerine olan yükleri
nedeniyle son yıllarda ülkelerin gıda güvenliği öncelikleri arasına girmiş ve
bu konuda yapılan çalışmalar artmıştır (Rowe ve Bolger, 2016).
Gıdalarda Solunum Yolu Virüsleri
Dünyada yaygın solunum yolu hastalıklarının yaklaşık %70’nin temel nedeni
solunum yolu virüsleridir. İnsanlara etkili bu virüslerden enterovirus (HEV),
influenza (INF), rinovirus (HRV), adenovirus (ADV), bocavirus (HBoV) ve
coronavirus (HCoV) ilk akla gelenlerdir (Mateu, 2013).
Solunum yolu virüsleri temel olarak, insandan insana temas veya dolaylı
olarak ağızdan nefesle özellikle öksürme ve aksırma sırasında çıkan
damlacıklara veya havada sıvı ve katı parçacıklara tutunan virüsün bronş ve
alveollere taşınmasıyla bulaşmaktadır. Solunum parçacıkları ile yayılmış
yüzeylere dokunulduktan sonra yüz, göz ve ağız bölgesine temas etmek
virüs yayılımını artırmaktadır (Domingo ve ark., 2020).
2020’deki yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınından sonra yapılan
araştırmalara göre, gıdalarda solunum damlacıkları ve elle temasla
koronavirüs bulaşabileceği ancak gıdaların ciddi bir bulaştırma potansiyeli
taşımadığı üstelik fermente gıdalar ile koronavirüsün bulaşıcılık riskinin son
derece düşük olduğu bildirilmiştir (González ve ark., 2021). Ancak gıda ve
çevreye ilişkin virüs çalışmaları nispeten yeni ve zor olduğu için, özellikle
farklı gıdalarda virüs varlığı, bulaşma sıklığı, etkileşimi gibi konularda, ulusal
ve uluslararası gözetim altında yapılmış yeterli ve kesin bilgi henüz yoktur.
Gıdaların üretimi ve servisi sırasında; sulama, yıkama ve işleme suyundan,
enfekte kişilerin fekal-oral yolla virüsü yayarak (örneğin; tuvalet kapı
kollarından) gıda ve ekipmanlarına temas etmesinden ayrıca bireysel ve
genel hijyenik eksikliklerden dolaylı bulaşma veya doğrudan solunum yoluyla
gıdaya virüs taşınım riski her zaman mevcuttur (Petrović ve D'Agostino,
2016).
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Sonuç
Dünya’yı derinden etkileyen yeni koronavirüs salgını, virüs hastalıkları
konusunda bir dönüm noktası olmuştur. Solunum yolu virüslerine ve gıda
yoluyla taşınan virüslerin yayılımına karşı tedbir ve mücadelenin benzer
şekilde olması gerektiği anlaşılmaktadır. Gıdalarda soğutma ve dondurma
gibi işlemlerden çok fazla etkilenmeyen virüslere karşı halen en etkili ve en
ekonomik işlem pastörizasyon normlarına yakın ısıl işlem olmakla beraber
bu her zaman yeterli bir çözüm değildir. Bu nedenle virüs hastalıklarına karşı
gıda ile temas eden tüm ortam ve kişiler için gerekli hijyenik tedbirlerin
alınması ve sistematik kuralların uygulanması kaçınılmazdır.
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TGK14 S110
Çikolata İçeriğindeki Kuruyemişlerin Total Aflatoksin Varlığının
Belirlenmesi
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Aflatoksin ile kontamine gıdaların, katkı maddesi olarak başka gıdaların
hazırlanmasında kullanılması yeni ürünün de aflatoksin ile kontamine
olmasına neden olabilmektedir. Bu durumdan yola çıkarak bu çalışma ile her
yaştan insanın özellikle de çocukların severek tükettiği çikolatanın
muhteviyatında bulunan kuruyemişlerde (fındıklı, Antep fıstığı ve yer fıstığı)
aflatoksin varlığı ve miktarı araştırılmıştır. Çalışma da farklı firmalara ait
paketli 14 adet fındıklı, 14 adet Antep fıstıklı, 14 adet yer fıstıklı olmak üzere
toplam 42 adet çikolata içerisindeki kuruyemişler ELİSA yöntemi ile toplam
aflatoksin miktarı bakımından analiz edilmiştir. Fındıklı çikolatalardan alınan
fındıkların tamamında, Antep fıstıklı ve yer fıstıklı çikolatalardan alınan Antep
fıstığı ve yer fıstıklarının %92,85’inde aflatoksin varlığı tespit edilmiştir. Türk
gıda kodeksi bulaşanlar tebliğinde doğrudan insan tüketimine sunulan veya
gıda bileşeni olarak kullanılan yer fıstığı, Antep fıstığı ve fındık için total
aflatoksin miktarı sınırı 10 µg/kg olarak belirlenirken, fındıklı çikolatalardan
alınan fındıkların tamamı, Antep fıstıklarının %92,85’i, yer fıstıklarının
%78,57’sinin yasal sınırların üzerinde olduğu görülmüştür. Bu çalışmanın
sonucunda çikolatanın içeriğine katılan kuruyemişlerin aflatoksin oranının
oldukça yüksek olması endişe verici bir durum olarak görülmüş ve güvenli
gıda tüketimi açısından gerekli kontrollerin sağlanması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
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Modifiye Nişasta Tabanlı Filmler
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Düşük fiyatları ve kolay uygulanabilirlikleri sayesinde sentetik filmlerin ve
plastiklerin gıda ambalajı olarak geniş bir kullanım alanı vardır. Ancak
genellikle biyolojik olarak parçalanamayan bu sentetik ambalajların
oluşturdukları atıkların çevre üzerinde yarattıkları olumsuz etkiler ve sağlık
üzerinde oluşturdukları şüpheler araştırmacıları alternatif ambalaj
materyalleri arayışına yöneltmektedir. Bu sebeple güvenli, sağlıklı, doğal,
çevre dostu ve kolay işlenebilen ambalaj materyali olarak yenilebilir film ve
kaplamalarla ilgili yapılan çalışmalar popüler olmuştur. Yenilebilir film
üretiminde kullanılan polimerin bitkisel, hayvansal veya mikrobiyel olması,
gıda ile temasında herhangi bir problem yaratmaması, gıda ile birlikte
tüketilebilmesi ve istenilen fonksiyonel özelliklerin kazandırılması için
modifiye edilebilmesi gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Yenilebilir film
üretiminde daha çok proteinler, polisakkaritler, lipitler gibi “GRAS” sınıfında
bulunan gıda polimerleri kullanılır. Ancak bu polimerlerin oluşturduğu
filmlerin esnekliğini artırmak için çeşitli plastikleştiriciler kullanılırken; gaz
bariyeri, nem bariyeri gibi fiziksel özelliklerini geliştirmek için de çeşitli katkı
maddeleri ilavesi ya da polimer modifikasyonları gerçekleştirilebilir.
Polisakkaritler arasında, ekonomik olması nedeniyle nişasta öne
çıkmaktadır. Ancak nişasta tabanlı filmler genellikle higroskopiktir ve bu
nedenle zayıf bariyer ve mekanik özelliklere sahiptir. Bu özelliklerini
geliştirmek için nişastanın çapraz bağlanması veya nişastanın diğer doğal
polimerlerle kompleks oluşturması gibi uygulamalar gerçekleştirilebilir.
Yapılan çalışmalar lipitlerle modifiye edilen nişastaların mekanik ve bariyer
özelliklerinde önemli iyileşmeler olduğunu göstermiştir. Çeşitli modifikasyon
yöntemleri kullanılarak nişasta tabanlı filmlerin bariyer ve mekanik
özelliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ilgi artmaktadır.
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Ekmek Mayası Solüsyonlarına Uygulanan Ultrason İşleminin Hamur
Özelliklerine Etkisi
Gamze ÜÇOK*
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya
Canlı hücre içeren biyolojik proseslerin verimliliğini arttırma potansiyeline
sahip olması nedeniyle, ultrason (US) uygulamaları, mikroorganizma
aktivitelerini desteklemek veya kontrol etmek amacıyla son yıllarda yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, ekmek mayası
(Saccharomyces cerevisiae) solüsyonlarına 20 kHz frekansta, 5,1 µm
(tepeden tepeye) genlikte ve farklı sürelerde (5, 15 ve 30 dk.) ultrason
uygulanarak hazırlanan hamurlar 2 saat süreyle fermente edilmiştir. US
uygulamasının hamurların 30, 60, 90 ve 120 dk’lık fermantasyon
periyodlarında pH, asitlik, hacim artışı, yapışkanlık, adezyon işi ve
mukavemet gibi bazı işleme özelliklerine olan etkileri araştırılmıştır. US
uygulaması, hamurların başlangıç pH’larının daha yüksek olmasına neden
olmuştur. En yüksek titrasyon asitliğinin 5 dk US uygulanan maya
solüsyonunun kullanıldığı hamura ait olduğu görülmüştür. Hamur hacimleri
en fazla ilk 30 dk. içinde artmış, son hacimdeki en büyük artış ise 30 dk. US
uygulaması ile elde edilmiştir. 5 dk. US uygulanarak hazırlanan hamurların
yapışkanlığının başlangıçta en yüksek, fermantasyon sonunda ise en düşük
olduğu tespit edilmiştir. 5 dk. US uygulaması haricinde tüm örneklerde hamur
adezyon işinin fermantasyon süresi ile birlikte arttığı belirlenmiştir. US
uygulamaları fermantasyon sonunda hamur mukavemetini artırmıştır, ancak
ara fermantasyon periyotlarında düzenli bir artış veya azalış gözlenmemiştir.
Sonuç olarak, maya solüsyonlarına uygulanan ultrason işleminin, hamur pH
ve asitlik gelişiminin kontrol altına alınmasında ve hamur hacminin
artırılmasında faydalı olabileceği düşünülmektedir. Ultrasonun hamur işleme
özelliklerine olan etkisinin değişkenlik göstermesi nedeniyle, ancak seçilecek
uygun uygulama süreleri ile yapışkanlığı düşük, mukavemeti yüksek
hamurların elde edilebileceği sonucuna varılmıştır.
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Süt Yağından Lezzet Katkısı Eldesi ve Enzim Modifiye Tereyağı
Üretimi
Çağla ULUBAŞ*, Zafer ERBAY
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Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
Süt yağı eşsiz lezzete sahiptir ve bu özelliğiyle doğrudan veya toz halde
gıdalarda lezzet katkısı olarak kullanılmaktadır. Doğrudan kullanımının
endüstriyel uygulanabilirliği kısıtlıdır ve raf ömrü sınırlıdır. Alternatif olan toz
ürün ise hem ek işlem gerektirdiğinden maliyetlidir hem de kurutma
işleminden kaynaklı istenmeyen lezzetlerin oluşması olasıdır. Ayrıca, süt
yağının sıvı veya toz formda doğrudan kullanımı, yüksek yağ içeriğine sahip
son ürün eldesine neden olmaktadır. Bu sorunları aşmak üzere, süt yağının
lipolizi ile lezzet yoğunluğu arttırılmış bir katkının eldesi ve çok düşük yağ
oranlarında yoğun süt yağı lezzetinin sağlanması mümkündür. Enzim
modifiye tereyağı (EMT) olarak da bilinen bu üründe, lipolitik enzimlerle
kontrollü koşullarda süt yağının hidrolizi ile yoğun doğal tereyağı lezzetinin
eldesi hedeflenir. EMT üretimi ile birim yağda konsantre bir lezzet üretilmekte
ve ilave edildiği ürünün formülasyonunda önemli değişiklikler oluşturmadan,
belirgin tereyağı lezzeti sağlanabilmektedir. EMT lezzetinden serbest yağ
asitlerinin, metil ketonların, laktonların, esterlerin, aldehitlerin ve ikincil
alkollerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. EMT üretiminde kullanılan
enzimlerin özellikleri, bu bileşiklerin oluşumunda büyük öneme sahiptir.
Literatürde süt yağının lipoliziyle ilgili çalışmalar olmakla beraber, lezzet
katkısı
olarak
kullanımı
düşünülen
veya
tereyağı
lezzetinin
yoğunlaştırılmasını hedefleyen çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada,
lezzet katkısı eldesi amacıyla süt yağının lipolizi ve EMT üretimiyle ilgili
çalışmalar derlenmiş, elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.
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Mikroenkapsüle Krema Tozunun Fiziksel Özelliklerinin Depolama
Süresince Değişimi
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Süt yağının uzun süre kararlı olarak saklanabilmesi ve endüstriyel bir katkı
olarak kullanılabilmesi için toza dönüştürülmesi gerekmektedir. Ancak,
yüksek yağlı hammaddelerin toza dönüştürülmesinde belirli zorluklar
bulunmaktadır ve bu zorlukların enkapsülasyon teknikleri ile belirli ölçülerde
aşılması mümkündür. Bu doğrultuda, süt yağının, kremanın veya tereyağının
toza dönüştürülmesi ve bu süreçte uygulanan mikroenkapsülasyon
tekniklerine dair çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Buna karşın, üretilen
mikroenkapsüle tozların depolanma süresince kararlılığı çok önemli bir
konudur ve tozların depolanma sürecindeki kararlılığının da incelenmesi
gerekmektedir. Literatürde üretilen mikroenkapsüle süt yağının/ kremanın/
tereyağının
depolanmasına
yönelik
herhangi
bir
çalışma
ile
karşılaşılmamıştır. Bu çalışmada, %67 yağlı pastörize süt kreması kuru
madde oranı %25 olacak şekilde, dış su fazında duvar materyali olarak
sodyum kazeinat ile maltodekstrin olan su içinde yağ (O/W) emülsiyonuna
dönüştürülmüş ve bu emülsiyon püskürtmeli kurutma toza dönüştürülerek
mikroenkapsülasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Üretilmiş mikroenkapsüle
krema tozları 6 ay boyunca oda sıcaklığında, karanlıkta depolanmış ve
depolanma süresince fiziksel özelliklerindeki (nem içeriği, su aktivitesi, renk,
yığın/sıkıştırılmış yığın yoğunluğu, ıslanabilirlik, çözünürlük ve yüzey serbest
yağ) değişimler incelenmiştir. Depolama süresince örneklerin nem
içeriklerinde ve yoğunluklarında kısmi artış gözlemlenmiş, yüzey yağ içeriği
ve ıslanabilme süresi anlamlı şekilde artmış, ancak renk özelliklerinde
belirgin değişimler saptanmamıştır. Yazarlar, FM21BAP9 numaralı projeye
mali desteklerinden dolayı Hakkâri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü’ne teşekkür etmektedir.
Anahtar sözcükler: Krema tozu, mikroenkapsülasyon, püskürtmeli kurutma,
depolama.
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Enzim Modifiye Peynirin Üretim Sürecinde Biyoaktif Özelliklerinin
Değişimi
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Peynir lezzeti sağlayan katkı maddeleri, üretim tekniğine bağlı olarak doğal
veya sentetik olabilmektedir. Bu doğal lezzet katkıları içerisinde enzim
modifiye peynir (EMP) son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
EMP, peynir lezzetinin geliştirilmesi/yoğunlaştırılması veya başka ifadeyle
olgunlaşma süresinin kısaltılması için taze peynirin proteolitik ve lipolitik
enzimlerle işlenmesi sonucu üretilen üründür. EMP üretiminde gerçekleşen
yüksek proteoliz sonucu biyoaktif peptitler başta olmak üzere, çeşitli biyoaktif
bileşenlerin oluşabileceği düşünülmektedir. Literatürde yapılmış az sayıda
çalışmada bu yönde bulgular vardır. Bu çalışmada, olgun beyaz peynir
lezzetine sahip EMP üretim sürecindeki işlem basamakları boyunca
(hammadde, eritme işlemi sonrası, proteoliz sonrası, lipoliz sonrası) alınan
örneklerin suda çözünür ekstraktlarında antihipertansif (ACE inhibisyon),
antidiyabetik (α-amilaz ve α-glukozidaz inhibisyon), antioksidan (ABTS
katyon radikali ve metal iyonu bağlama), antimikrobiyal (E. coli K12, S.
aureus ATCC 25923) antikanser (kolon, akciğer, meme ve karaciğer kanseri)
aktivite düzeyi ve değişimi analiz edilmiştir. EMP üretim süreci boyunca
örneklerin antioksidan ve antihipertansif aktivitesinde belirgin artışlar
olmuştur. Ayrıca EMP üretiminin tüm aşamalarından alınan örneklerde αamilaz inhibisyonu saptanmışken, α-glukozidaz üzerinde inhibisyon etkisi
belirlenememiştir. Çalışma sonucunda EMP’nin sağlık açısından potansiyel
niteliklerinin olduğu görülmüştür ve sindirim sürecinin EMP’nin biyoaktif
özellikleri üzerine etkilerinin ortaya konulması yönünde çalışmalar
sürdürülmektedir. Yazarlar, 120O088 numaralı projeye mali desteklerinden
dolayı TÜBİTAK’a teşekkür etmektedir.
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Maillard Reaksiyon Ürünleri Olarak Protein-Karbonhidrat
Konjugatlarının Enkapsülasyon Duvar Materyali Olarak Potansiyeli
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Proteinler, amfifilik bileşiklerdir ancak fonksiyonel özellikleri depolama sırasında
asidik veya termal koşullar altında kaybolabilmektedir. Karbonhidratlar ise geniş
pH aralıklarına dayanıklıdır, fakat emülsiyon oluşturma yetenekleri zayıftır.
Protein ve karbonhidratların bahsedilen bu kararsızlıklarını geliştirmek için çeşitli
fiziksel, kimyasal ve enzimatik metotlar uygulanabilmektedir. Ancak, bu
yöntemlerin bir bölümünün gıdaya uygun olmaması ve/veya ek maliyet
gerektirmesi sorun oluşturabilmektedir. Proteinlerin karbonhidratlarla
konjugasyonu, proteinlerin fonksiyonel kararlılığını artırmanın bir yoludur ve
konjugasyon ile bu iki bileşen grubunun üstün özeliklerine sahip proteinkarbonhidrat konjugatları (PPC) oluşmaktadır. PPC, gıdalarda doğal olarak
meydana gelen Maillard reaksiyonunun kontrollü şartlarda (sıcaklık, bağıl nem,
pH vb) gerçekleştirilmesiyle de elde edilebilmektedir. Bu reaksiyon temel olarak
karbonhidratların indirgen uçları ile proteinlerin amino grupları arasında
gerçekleşmektedir. Yapılan çalışmalarda PPC’nin, geniş pH aralıklarında
çözünebildiği belirtilmektedir. Yine PPC’lerin, protein ve karbonhidratların
bireysel niteliklerinden daha üstün emülgatör niteliklerine sahip oldukları
görülmüştür. Geliştirilmiş emülgatör niteliğinin yanı sıra, yüksek ısıl işlem, asidik
pH ve enzimlerinin varlığı gibi zorlu çevresel şartlara dayanıklılığı, PPC’lerin
duvar materyali olarak enkapsülasyonda önemli bir potansiyele sahip
olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle PPC’nin sindirim ortamında nispeten
dayanıklı olması, biyoaktif bileşenlerin ince ve/ veya kalın bağırsağa
taşınmasında etkin şekilde kullanımını sağlayabilmektedir. Bu çalışmada,
PPC’lerin enkapsülasyonda duvar materyali olarak kullanım potansiyeli
incelenmiştir. Yazarlar, 1200763 numaralı projeye mali desteklerinden dolayı
TÜBİTAK'a teşekkür etmektedir.
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TGK14 S118
Kazein Hidrolizatlarının Üretilmesinde Alcalase Enziminin
Kullanımının Biyoaktif Özellikler Üzerine Etkisi
Özlem UĞURLU*1, Abdullah Mohammed Naji2, Özgür Cem ERKİN3,
Levent Yurdaer AYDEMİR1, Mustafa ÇAM2, Zafer ERBAY1
1

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
2
Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri
3
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Biyomühendislik Bölümü, Adana

Gıdada doğal olarak var olan proteinlerin, enzimatik faaliyetler sonucunda
parçalanması ile oluşan peptitlerin bir kısmı, vücut fonksiyonları ve insan
sağlığı üzerindeki olumlu etkileri dolayısıyla biyoaktif peptitler olarak
isimlendirilmektedir. Önemli bir gıda maddesi olan sütün biyoaktif peptit
bakımından zengin olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada süt proteinlerinin
%80’ini oluşturan kazeinin, Alcalase enzimi kullanılarak hidrolizi sonucu elde
edilen peptit karışımının biyoaktivite özellikleri incelenmiştir. Örneklerin
toplam peptit miktarlarının yanı sıra, biyoaktif özellikleri kapsamında
antioksidan (serbest radikal süpürme ve demir bağlama kapasiteleri),
antihipertansif (ACE inhibisyon), antidiyabetik (α-amilaz ve α-glikozidaz
inhibisyon), antiobezite (lipaz inhibisyon) ve antimikrobiyal aktivite değerleri
analiz edilmiştir. Çalışmada çiğ inek sütü hammadde olarak kullanılmış, çiğ
sütten asitle çöktürme yoluyla kazein elde edilmiş, elde edilen kazein fosfat
tamponunda çözündürülmüş ve 4 farklı inkübasyon süresinde (2, 4, 8 ve 12
saat) Alcalase enzimi ile hidroliz edilmiştir. Çalışma sonucunda özellikle
antioksidan, antihipertansif ve antiobezite aktivitelerinin inkübasyon süreleri
ile belirgin şekilde arttığı saptanmıştır. Bu ön verilerin yanı sıra, yüksek gıda
katkısı ve diyet takviyesi potansiyeline sahip kazein hidrolizatlarında temel
bir teknolojik sorun olarak görülen sindirim sürecine dayanımlarının
sağlanması ve hedef organlara ulaştırılması amacıyla çalışmalarımız devam
etmektedir. Yazarlar 120O763 numaralı projeye mali desteğinden dolayı
TÜBİTAK’a teşekkür etmektedir.
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TGK14 S119
Gıda Endüstrisinde Kullanılan Monomerik Emülgatörler, Özellikleri ve
Çift Katlı Emülsiyonlarda Kullanımı
Pelin SALUM*1, Sevgin DIBLAN2, Özgür Cem ERKİN3,
Mustafa ÇAM4, Levent Yurdaer AYDEMİR1, Zafer ERBAY1
1

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
2
Tarsus Üniversitesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler
Meslek Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü, Mersin
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Biyomühendislik Bölümü, Adana
4 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri

Emülsiyon, iki veya daha fazla karışmayan sıvının opak ve heterojen sistemi
olarak tanımlanabilir. Burada bir sıvı diğer sıvı içerisinde damlacıklar şeklinde
dağılır. Emülgatör, yağ-su arayüzüne adsorbe olabilen ve emülsiyon
damlacıklarını agregasyondan koruyabilen herhangi bir yüzey aktif maddeyi
tanımlar. Gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan emülgatörler, küçük
moleküllü yüzey aktif maddeler, fosfolipitler ve amfifilik biyopolimerlerdir.
Monomerik emülgatörler, genellikle RX şeklinde ifade edilir. X hidrofilik başı,
R ise lipofilik kuyruğu temsil eder. Baş grubu anyonik, katyonik, zwitteriyonik
veya noniyonik olabilir. Monomerik emülgatörlerin kuyruk grubu genellikle
zincir başına 10-20 karbon atomuna sahip bir veya daha fazla hidrokarbon
zincirinden oluşur. Kuyrukları ise doymuş veya doymamış, doğrusal veya
dallanmış olabilir. Baş ve kuyruk kısmının özelliklerine bağlı olarak bir
emülgatörün kritik misel konsantrasyonu, moleküler geometri ve faz ters
çevirme sıcaklığı, hidrofilik lipofilik dengesi, bulutlanma noktası ve krafft
noktası gibi önemli özellikleri değişir. Gıda endüstrisinde mono- ve
digliseridler, mono- ve digliseridlerin organik asit esterleri, yağ asitlerinin
poliol esterleri, lesitinler, saponinler başta olmak üzere çeşitli monomerik
emülgatörler kullanılmaktadır. Emülsiyon oluşturma ve stabilize etme
yetenekleri, kendilerinin ve emülsiyonu oluşturan fazların moleküler ve
fizikokimyasal özelliklerine bağlı olarak büyük farklılıklar gösterir. Bu
çalışmada, monomerik emülgatörlerin çift katlı emülsiyonlara özgü kullanım
potansiyelleri değerlendirilmiştir. Yazarlar, 1200763-120R078 numaralı
projelere mali desteklerinden dolayı TÜBİTAK'a teşekkür etmektedir.
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TGK14 S120
Emülsiyon Damlacık Boyutlarının Belirlenmesinde Mikroskop Destekli
Dijital Görüntü Analizinin Kullanımı: ImageJ/Fiji
Pelin SALUM1*, Onur GÜVEN2, Zafer ERBAY1,
Levent Yurdaer AYDEMİR1
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
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2
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Maden Mühendisliği Bölümü, Adana

Mikroskop destekli dijital görüntü analizi dört temel adımdan oluşmaktadır.
İlk olarak, mikroskoptaki uygun görüntü, görüntü aktarıcı ve CCD veya
CMOS kamera aracılığıyla bilgisayara aktarılır. Sonrasında bu görüntü, bir
görüntü işleme programında onarılarak segmentasyon ve filtreleme
işlemlerine sokulur. Kalibrasyon adımından sonra partikül boyut analizi
gerçekleştirilir. Elde edilen bu görüntülerin işlenmesinde ise açık bir yazılım
olan ImageJ/Fiji kullanılabilmektedir. Emülsiyonun temel iki unsuru olan su
ve yağın kırılma indeksleri oldukça yakındır. Boyaların kullanımındaysa, arayüzey aktivitesi gösterebilmeleri ve emülsiyon karakterini etkileyebilecek
fiziksel özellikleri (pH, elektriksel iletkenlik, yoğunluk vb.) değiştirmeleri gibi
sebeplerle sınırlamalar bulunmaktadır. Bu nedenle damlacıkların arka
plandan iyi ayrılması yani segmentasyon basamağı önemlidir. Çoğu
segmentasyon yöntemi, piksellerin yoğunluğuna ve uzamsal ilişkilerine veya
kısıtlı modellere dayanır. Bu yöntemler tek tek görüntülerin işlenmesinde
faydalı olsalar da çok sayıda görüntünün işlenmesi sırasında hantal
kalmaktadır. Bu yüzden son yıllarda daha dinamik ve doğru sonuçların elde
edilmesini sağlayan eğitilebilir makine öğrenimi yöntemlerinin kullanımı öne
çıkmıştır. Bu çalışmada ışık mikroskobuna bağlı bir kamera yardımıyla elde
edilmiş su içinde yağ emülsiyonlarının görüntülerinden yararlanılarak
emülsiyon damlacık boyutlarının belirlenmesinde mikroskop destekli dijital
görüntü analizinin kullanımı gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda sıklıkla
kullanılan segmentasyon yöntemleri ve filtreler kıyaslanmış ve partikül boyut
analizine etkileri tartışılmıştır. Yazarlar, 120O763 numaralı projeye mali
desteklerinden dolayı TÜBİTAK'a teşekkür etmektedir.
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TGK14 S121
Tek Aşamalı Üretim Tekniği ile Enzim Modifiye Peynir Üretiminde
Etkili İşlem Koşullarının Optimizasyonu
Enise Betül BOLAT*, Zafer ERBAY
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
Enzim modifiye peynir (EMP), çeşitli gıda formülasyonlarında doğal lezzet
katkısı olarak kullanılmaktadır. Temel olarak, taze peynirin kontrollü
koşullarda proteolitik ve lipolitik enzimlerle işlenmesi sonucu elde
edilmektedir. EMP üretiminde, substrata uygulanan işlemler ve inkübasyon
koşulları gibi parametreler, hedeflenen lezzetin oluşumunda etkili olmaktadır.
Bu çalışmada, EMP özellikleri üzerinde etkili olduğu önceki çalışmalarımıza
istatistiksel analizler sonucu belirlenen işlem koşullarının optimizasyonu,
yanıt yüzey yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Optimizasyonda temel
işlem değişkenleri olarak, inkübasyon sıcaklığı (30-60°C aralığı), karıştırma
hızı (50-250 rpm aralığı) ve inkübasyon süresi (12-48 saat aralığı)
belirlenmiştir. Bu doğrultuda, belirlenen koşullarda çalışılarak, tek aşamalı
üretim tekniği ile EMP üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretilen EMP'lerin kimyasal
özellikleri, azot fraksiyonları, serbest yağ asidi profilleri, uçucu bileşikleri ve
duyusal özellikleri analiz edilmiştir. Analizler sonucu proteolitik ve lipolitik
olgunlaşma düzeyleri, uçucu bileşen ve duyusal analizi değerleri
optimizasyonda yanıt olarak değerlendirilmiş ve varyans analizi yapılmıştır.
Sonuç olarak, tek aşamalı üretim tekniği ile EMP üretiminde optimum işlem
koşulları, 46.8 ℃ inkübasyon sıcaklığı, 205 rpm karıştırma hızı, 34 saat 42
dakika inkübasyon süresi olarak saptanmıştır. Optimizasyonda elde edilen
teorik sonucun deneysel veriler ile doğrulaması yapılmış, istatistiksel olarak
önemli bir farkın olmadığı (p> 0.05) saptanmıştır. Yazarlar, 120O115
numaralı projeye mali desteğinden ve ilgisinden dolayı TÜBİTAK’a teşekkür
etmektedir.
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TGK14 S122
Zirai Atıklardan Doğal Nanokristal Selüloz Eldesi ve Güçlendirilmiş
Biyobozunur Film Üretiminde Kullanılması
Sevgin DIBLAN*1, Levent Yurdaer AYDEMİR2
1

Tarsus Üniversitesi, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik
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2
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana

Petrol bazlı plastik atıkların, küresel ekoloji üzerindeki kirliliğe büyük katkıda
bulunması ile ilgili artan endişeler, araştırmacıların yeni, dayanıklı ve iyi film
özelliklerine sahip biyolojik olarak parçalanabilir (biyobozunur) malzemelere
yönelmesine yol açmıştır. Plastik atık kirliliği açısından iyi bir çözüm
sunmalarına rağmen, iyi bariyer özellikleri ve dayanıklılık gibi gıda
ambalajlarının göstermesi gereken bazı özellikler, biyobozunur filmler ile
yeterince sağlanamamaktadır. Bu tür malzemeler kararsız yapıdadırlar ve
ortamın nemi veya sıcaklığı gibi birçok farklı koşuldan etkilenebilir. Bu
sebeple hem bariyer hem de mekanik özellikleri açısından güçlendirilmeleri
gerekmektedir. Bu amaçla iyi mekanik özelliklere sahip grafen gibi, çeşitli
kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Ancak bu maddelerin bazı toksik etkileri
olduğuna dair raporlar da bulunmaktadır. Selülozdan üretilen nanokristal
selüloz (NCC) bu toksik etkiye sahip olmaması nedeniyle öne çıkmıştır.
Farklı selüloz kaynaklarından elde edilebilen NCC, biyobozunur filmlerin su
buharı bariyer ve özellikle mekanik özelliklerini iyileştirebileceği
belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda mısır kabuğu lifinden üretilen NCCnin
antioksidan özellik gösterebilen bir katkı maddesi olduğunu da bildirmişlerdir.
Bunlara ek olarak yenilebilir filmlerin NCC ilavesiyle moleküler arası
bağlarının kuvvetlenmesi neticesinde gerilme mukavemetinin önemli ölçüde
arttığı belirtilmiştir. Bu çalışmada mısır, yer fıstığı kabuğu gibi farklı zirai atık
ürünlerden elde edilmiş NCClerin biyobozunur filmlerin güçlendirilmesi
amacıyla kullanım potansiyeli üzerinde durulmuştur. Yazarlar, 20103006
numaralı projeye mali desteklerinden dolayı Adana Alparslan Bilim ve
Teknoloji Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne
teşekkür etmektedir.
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TGK14 S123
Laktik Asit Bakterilerinde CRISPR/Cas Sistemi ve Uygulamaları
Aslı YILDIRIM*, Esra ACAR SOYKUT, İbrahim ÇAKIR
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bolu
İnsan mikrobiyotasının önemli üyelerinden biri olan laktik asit bakterileri,
genellikle gıdaları fermente etmek amacıyla ve probiyotik olarak
kullanılmaktadır. Bu mikroorganizmaların özelliklerini açıklamak ve
geliştirmek için çeşitli genom düzenleme araçları kullanılmaktadır.
Günümüzde,
Meganükleazlar,
Çinko-Parmak
Nükleazlar
(ZFN),
Transkripsiyon Aktivatörü Benzeri Efektör Nükleazlar (TALEN) ve Düzenli
Aralıklarla Kümelenmiş Kısa Palindromik Tekrarlar/CRISPR İlişkili Proteinler
(CRISPR/Cas) sistemi gibi nükleaz tabanlı genom düzenleme teknolojileri bu
amaçlarla kullanılmaktadır. ZFN ve TALEN’ler insan, hayvan ve bitki
hücrelerinde genetik düzenleme için yaygın olarak kullanılmasına rağmen,
bunların etkin kullanımını engelleyen bazı sınırlamalar mevcuttur. Bunların
aksine, CRISPR/Cas sistemi, etkinliği, hassasiyeti, geniş uygulama alanıyla
baskın genom düzenleme aracı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca,
CRISPR/Cas sistemi, gen ekleme ve çıkarmayı sağlayarak bakteri
genomlarını yeniden programlayabilme özelliğine sahiptir. Bu özelliği ile
laktik asit bakterilerinin probiyotik ve başlangıç kültürü özelliklerinin
geliştirilmesinde güçlü bir teknoloji olarak gösterilmektedir. Bu çalışmada,
günümüzde yaygın olarak kullanılan bazı genom düzenleme araçları,
CRISPR/Cas sisteminin çalışma mekanizması ve laktik asit bakterilerine
yönelik güncel uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir.
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TGK14 S124
Bakteriyofaj Tabanlı Biyosenörler
Selin AKBAŞ*, İbrahim ÇAKIR, Esra Acar SOYKUT
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bolu
Gıdalarda patojen bakterilerin varlığından dolayı gıda kaynaklı hastalıklar
meydana gelmektedir. Gıdalarda patojen mikroorganizmaların erken ve
doğru tanımlanmasıyla gıda güvenliği açısından risk oluşturan konulara
çözüm sağlanması amaçlanmaktadır. Patojen bakterilerin tespiti için
geleneksel ve hızlı yöntemler başta olmak üzere birçok yöntem
kullanılmaktadır. Geleneksel yöntemler doğru ve spesifik sonuç verme
yönünden başarılı olsa da patojen bakterilerin saptanmasında yapılan
testlerin sonuçlanması uzun bir süreçtir. Bu nedenle gıdalarda patojenlerin
tespiti için basit, ucuz, hızlı, spesifik ve güvenilir testlerin geliştirilmesi ihtiyaç
duyulmaktadır. Biyosensörlerlerin doğru, basit, spesifik, hızlı tanımlama ve
düşük maliyetli, taşınabilir olmasından dolayı biyosensörler ile ilgili
çalışmalar son yıllarda oldukça önem kazanmıştır. Başlangıçta
biyosensörlerin tanıma elemanları olarak enzimler ve antikorlar aktif bir
şekilde kullanılmakta iken günümüzde bakteriyofajlar da bu alana öne
çıkmaya başlamıştır. Bakteriyofajlar, diğer biyotanıma reseptörleri ile
kıyaslandığında yüksek spesifik özellik göstermeleri ve yüksek sıcaklık,
geniş pH aralığı gibi zorlu yaşam şartlarına direnç gösterme gibi birçok
avantaja sahip olmalarından dolayı, bakteriyofajların biyosensörlerde tanıma
elemanı olarak kullanılması patojen bakterilerin tespiti için umut verici araçlar
haline gelmiştir. Bu çalışmada hassas, ucuz, kolay ve umut verici bir araç
olarak, yüksek düzeyde spesifik bir bakteriyofajın biyotanıma elemanı
kullanılabilirliği konusunda yapılan çalışmalar ve gelinen son durum
hakkında bilgi verilmiştir.
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TGK14 S125
Kebap Tüketiminde Algılanan Riskler
Işıl VAR*1, Dilek BOSTAN BUDAK2, Meltem KARAALİ2
1
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Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Adana

Bu çalışmada; Adana ilinde en çok tercih edilen gıda olan Adana kebabının
tüketicilerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri ile gıda kaynaklı sağlık
risklerini algılama düzeyleri araştırılmıştır. Araştırma kapsamında 400 kişi ile
gerçekleştirilen tüketici anketi ile veriler toplanmıştır. Elde edilen verilere
göre, gıdaların kısmen sağlıklı olduğunu düşünen tüketicilerin oranı %86,00
iken, gıda güvenliğinin sağlandığına inananların oranı %2 ile çok düşük
bulunmuştur. Tüketicilerin yemek tercihleri incelendiğinde ise %54,70
oranında Adana Kebabı tüketmeyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Dürüm
şeklinde tüketilen Adana kebabı, ambalaj malzemesine sarılarak servis
edilmektedir. Bu çalışmada bireylerin %90,50'si kebabın ambalaj kağıdına,
%3,75'i gazete kağıdına ve %2,25'i alüminyum folyoya sarıldığını belirtmiştir.
Kullanılan bu malzemelerin sağlıksız olduğunu düşünenlerin oranı ise
%56,50 olarak bulunmuştur. Adana kebabı kömürde pişirildiği için bazı
riskleri vardır. Araştırmaya katılan bireylerden evde hazırlayıp tüketenlerin
%56,25'i kebabın kömür nedeniyle risk taşıdığını, %43,75'i ise olmadığını
düşünmektedir. Tüketicilere Adana kebabı denilince akla gelen ilk sağlık
sorununun ne olduğu sorulduğunda, tüketicilerin %58,00'i "kolesterol"
cevabını vermiştir. Bunu %22,00 ile obezite izlemiştir. Bir sağlık sorunu
olarak gıda zehirlenmesinin algılanma oranı ise sadece %9,25 olarak
görülmektedir. Üstelik tüketicilerin %60'ının kebabı orta pişmiş olarak
tüketmeyi tercih ettiği görülmüştür.
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TGK14 S126
Enzim Modifiye Peynir Üretiminde Ultrases Uygulaması
Ebru YILMAZ*1, Mithat KURBAN2, Zafer ERBAY1
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
2
Hakkâri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hakkâri
Peynirin olgunlaşma sürecini kısaltarak peynir lezzetini üretmek amacıyla
enzim uygulamasıyla elde edilen ürüne Enzim Modifiye Peyniri (EMP)
denilmektedir. EMP üretiminin ilk aşamasında hammadde olan olgun
peynire, belirlenen koşullarda uygun eritme tuzlarıyla karıştırma ve ısıl işlem
uygulanarak eritme peyniri elde edilir. Bu işlemi sırasıyla proteoliz ve lipoliz
aşamaları takip etmektedir. Bu süreçte proteoliz hızını arttırmak için ultrases
uygulamasının etkili olabileceği düşünülmüştür. Ultrases işlemi ile
mikroorganizma membran geçirgenliğinin arttırılmasıyla, substratların
enzimatik reaksiyonlara olan direncinin azaltılmasıyla ve/veya enzimlerin
subsratlara olan maruziyetinin arttırılmasıyla enzimatik reaksiyonların
hızlandırılabildiği görülmüştür, ancak bu kapsamdaki çalışmaların sayısı
kısıtlıdır. Bu çalışmada, eritme peyniri üretildikten sonrasında ve proteolitik
enzimlerin ilavesi öncesinde belirli koşullarda ultrases işlemi uygulanmıştır.
Yapılan ultrases uygulamasının EMP üzerindeki etkileri incelenmiştir.
Çalışılan örneklerin temel bileşim özellikleri, proteolitik olgunlaşma düzeyleri
ve uçucu bileşikleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçları değerlendirildiğinde
uygulanan US gücü ve işlem süresi arttıkça EMP üretim süresinde kısalmalar
olduğu görülmüştür. Yazarlar, FM21BAP3 numaralı projeye mali
desteklerinden dolayı Hakkâri Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
Koordinatörlüğü’ne teşekkür etmektedir.
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TGK14 S127
Gıda Kaynaklı Patojen Mikroorganizmaların
Tespitinde Bakteriyofaj Bazlı Biyosensörler
Zehra Tuğçe TOPRAK ÖNAL*, Pınar ŞANLIBABA
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
ÖZ
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli ve
Salmonella spp. gibi gıda kaynaklı patojenler, toplum sağlığı üzerinde ciddi
etkileri olabilen mikroorganizmalardır. Gıda kontaminasyonlarının hızlı
tespiti, patojen mikroorganizmaların kontrolü için önem taşımaktadır.
Geleneksel biyokimyasal ve mikrobiyolojik testler zahmetli, pahalı ve
zaman alıcıdır. Her zaman güvenilir sonuç vermemektedir. Günümüzde
gıda patojenlerinin tespitinde, yenilikçi yöntemler geliştirilmektedir. Bu
yöntemler; patojenlere karşı oldukça spesifik ve hassas olup, hızlı sonuç
alınabilmektedir. Biyosensörler; bakteri, virüs ve biyomoleküller gibi
biyolojik analitleri tanımlayabilen, organik problara dayalı, basit ve hızlı
cihazlardır. Genellikle biyolojik olarak aktif, hassas bir eleman ve bir
elektronik parçadan (sensör veya dönüştürücü) oluşmaktadır. Biyolojik
eleman, analiz edilecek substrat ile etkileşime girmekte ve biyokimyasal
yanıtı elektrik sinyaline dönüştürmektedir. Bu sinyal, sayısal değere
dönüştürülerek nihai bilgiyi vermektedir. Biyo-prob adı verilen algılama
ajanı; bakteriyofaj (faj), enzim, antikor ve DNA/RNA olabilmektedir. Fajlar,
bakteri hücrelerini enfekte eden virüs olarak tanımlanmaktadır. Mükemmel
konak seçiciliği göstermekte ve patojen tespiti için tanıma probları olarak
aktif şekilde kullanılmaktadır. Fajlar, günümüzde mevcut moleküler
problara, biyotanıma elemanı alternatifleri olarak kullanılabilmektedir. Bu
çalışmada; gıda kaynaklı patojenlerin, hassas ve seçici tespiti için faj bazlı
biyosensörlere yönelik araştırmalar özetlenmektedir.
Anahtar kelimeler: Gıda patojenleri, Biyosensör, tanıma
GİRİŞ
Patojenler, insan ve hayvanlarda çeşitli hastalıklara sebep olan ajanlardır
(Cesewski ve Johnson, 2020). Gıda kaynaklı hastalıklara sebep olan ana
patojenler Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia
coli, Campylobacter ve Salmonella spp.dır. Bu mikroorganizmalar çiğ veya
pişmiş kırmız et; kanatlı ve hindi etleri; jambon, sosis, salam gibi tüketime
*

Sorumlu yazar e-posta adresi: zttoprak@ankara.edu.tr

61

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
hazır ve/veya soğukta uzun süre muhafaza edilen gıdalar; çiğ veya
pastörize süt; dondurma; yumuşak peynirler; çiğ meyve ve sebzeler;
kabuklu deniz ürünleri gibi birçok gıdada bulunabilmektedir (Endersen vd.
2014). Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kontamine su ve gıdaların tüketiminin,
ishalden kansere kadar 200’den fazla hastalığa neden olabileceğini
bildirmektedir (Kotsiri vd. 2022).
Gıda kontaminasyonu, sağlık sistemleri ve gıda sektörü için büyük bir
problem ve inanılmaz bir ekonomik yük oluşturmaktadır (Farooq vd. 2018).
Yapılan bir araştırmaya göre her yıl, neredeyse tamamı E. coli, Salmonella,
Shigella, L. monocytogenes ve C. jejuni gibi patojenik bakterilerin sebep
olduğu yaklaşık 600 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası bildirilmektedir ve
bunların 2,2 milyondan fazlası ölümle sonuçlanmaktadır (Hussain vd.
2021). Bu tür hastalıkların riskini azaltma konusunda patojen bakterilerin
hızlı tespiti, büyük önem taşımaktadır.
Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için kullanılan geleneksel yöntemler,
spesifik biyokimyasal ve mikrobiyolojik testlere bağlıdır. Bu yöntemler
mikroorganizmanın ön zenginleştirilmesi ve seçici ortamda geliştirilmesi gibi
aşamaları içeren zaman alıcı uygulamalardır. Bunun yanı sıra ortamdaki
canlı bakteri suşları geliştirilemez hale gelebilmektedir, bu da örnekteki
patojen sayısının olduğundan daha az tespit edilmesine veya örnekten
patojenin izole edilememesine yol açabilmektedir. Kültür yöntemlerinin
hızını arttırmak için kütle spektrometresi önerilmiştir ancak bu yöntemin
maliyeti yüksektir. Ayrıca verilerin analizi ve yorumlanması uzmanlık
gerektirir. ELISA gibi biyokimyasal immünolojik testler basit ve hızlı
olmasına
rağmen
patojenlerin
tespiti
için
düşük
duyarlılık
gösterebilmektedir (Aliakbar Ahovan vd. 2020). Kütle spektrometresi ve
ELISA, canlı ve ölü bakteri arasında ayrım yapamadığı için yanıltıcı sonuç
verebilmektedir (Farooq vd. 2018). Prob olarak genetik materyal kullanılan
PCR yöntemi oldukça spesifik ve hassastır. Analiz için küçük bir örnek bile
yeterlidir. ELISA ve PCR yöntemleri; algılama için özel reaktifler ve aletler
gerektirmektedir. Bu da süreci maliyetli ve zaman alıcı hale getirirken
eğitimli profesyonellere de ihtiyaç doğurmaktadır (Nakama vd. 2021).
Patojen tespitinde hızlı, hassas ve ucuz metotlar geliştirmek amacıyla
biyosensörler son yıllarda ilgi görmektedir. Geleneksel tekniklere kıyasla
daha çok avantaj sağlamaktadır. Örnek ön hazırlığı gerektirmeden, az
miktarda numuneyle, hızlı, basit ve yüksek hassasiyette analiz imkânı
sunmaktadır (Aykut ve Temiz, 2006).
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BAKTERİYOFAJ BAZLI BİYOSENSÖRLER
Biyosensörün temel konsepti ilk olarak 1962 yılında Clark ve Lyon
tarafından keşfedilmiş olup glikoz tespitinde kullanılmıştır. Biyosensörlerin
ticarileştirilmesi için 1975 yılında çalışmalar daha da genişletilmiştir (Turner,
2013).
Biyosensörler;
biyolojik
örneklerdeki
biyomoleküller
ile
konak
numunelerdeki mikroorganizmaların varlığını ve konsantrasyonunu
tanımlayabilmekte
hatta
çeşitli
analitlerin
biyolojik
yapısını
belirleyebilmektedir (Vallinayagam vd. 2022). Temel prensibi; biyolojik
tanıma bileşeni (örneğin nükleik asitler, antikorlar, bakteriyofaj vb.) ile
biyolojik materyalin (örneğin mikroorganizma, doku, organel vb.) etkileşime
girmesi ve oluşan biyolojik yanıtın hesaplanabilir bir sinyale dönüştürülmesi
üzerinedir (Kökbaş vd. 2013). Biyosensörün özgüllüğü ve sinyal algılama
süreci için dönüştürücüler önemli bir rol oynamaktadır. Gıda kaynaklı
patojenlerin tespiti için çeşitli transdüksiyon metotları geliştirilmiştir. Sinyal
iletim modlarına göre optik, kütle tabanlı ve elektrokimyasal biyosensörler
şeklinde 3 temel gruba ayrılırlar. Biyolojik tanıma öğeleri; patojenlerin
tanımlanmasında büyük rol oynamaktadır. Bu amaçla genellikle nükleik
asitler, enzimler, antikorlar ve bakteriyofajlar kullanılmaktadır (Rubab vd.
2018).

Şekil 1. Tipik bir bakteriyofaj bazlı biyosensörlerin şematik gösterimi
Bakteriyofaj,
bakteri
hücrelerini
enfekte
eden
virüs
olarak
tanımlanabilmektedir (Harada vd. 2018). Bakteriyofajın bakteriye
bağlanması; konakçı hücrenin yüzeyinde tamamlayıcı reseptörlerin varlığını
gerektiren, çok spesifik bir prosestir (Yeh vd. 2017). Prob olarak
bakteriyofaj kullanılması, hızlı bakteri tanımlamada avantajlar sunmaktadır.
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Mükemmel konak seçiciliği; organik çözücüler, yüksek sıcaklık ve değişen
pH değerlerine karşı tolerans göstermesi, ölü ve canlı bakteri arasında
ayrım yapabilme gibi önemli üstünlükleri bulunmaktadır (Farooq vd. 2018).
Biyosensörler, işlenmiş gıdalarda patojen tespitinde faydalı bir araç olarak
kullanılmaktadır. Patojeni hızlı ve doğru şekilde tanımlaması,
kontaminasyonun seviyesini tespit etmede kolaylık sağlamaktadır (Aliakbar
Ahovan vd. 2020). Optik tabanlı tespit yöntemleri arasında S. aureus’un
tespitinde yaygın olarak SPR tabanlı yöntemler kullanılmaktadır. Tespit
limitinin genellikle yüksek olması bir dezavantaj oluşturmaktadır (Huang vd.
2021). Subramanian ve arkadaşları (2006), S. aureus’u 105 KOB/mL
seviyesinde bir özgüllükle ve hızlı bir şekilde tespit edebilmek için SPR
yönteminde iyileştirmeler yapmışlardır. Yapılan başka bir çalışmada;
kontamine ıspanak örneklerinde litik faj bazlı manyetoelastik biyosensör
kullanılarak S. aureus (MRSA) tespiti sağlanmıştır. Tespit sınırı 1,76 log
KOB/25 mm2 ıspanak yüzeyi olarak belirlenmiştir (Byeon vd. 2015). Bu tip
biyosensörler, gıda kaynaklı patojenlerin tespitinde ticari uygulama alanına
sahiptir. BIAcoreTM SPR serisi, litik faj kombine SPR ve SPREERATM en
popüler ticarileştirilmiş biyosensörlerdir. Ancak bu SPR makinelerin maliyeti
yüksektir (Rubab vd. 2018). Burnham ve arkadaşları (2014) yaptıkları bir
çalışmada, su örneğinde E. coli tespitinde için T4 fajını prob olarak
kullanmışlardır. Sinyal (renk, lüminesans) gelişimi dijital kamera,
lüminometre veya lüminesans görüntüleme cihazıyla kaydedilmiş ve 5,5 sa
içinde 10 KOB/mL E. coli saptanmıştır. Kontamine tavuk örneklerinde
Salmonella analizinde, kapasitif teknikle birleştirilmiş Salmonella’ya özgü
M13 faj bazlı biyosensör kullanılmıştır. Bakteri konsantrasyonu, numune
enjeksiyonundan yaklaşık 40 dakika sonra tespit edilebilmiştir. 300 µL’lik
numune hacmi, 200 KOB/mL’lik saptama sınırı ile 2×102 KOB/mL’den
1×107 KOB/mL’ye kadar geniş bir lineer aralık kaydedilmiştir.
Araştırmacılar, spesifik bir biyoalgılama elemanı olan fajı kullanarak patojen
tespitinde bu biyosensörün umut vaat ettiğini belirtmektedir (Niyomdecha
vd. 2018).
SONUÇ
Patojenik bakterilerin sebep olduğu gıda kaynaklı hastalıklar, insan hayatı
için ciddi bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Söz konusu bakterilerin
kaynağında hızlı şekilde tespit edilmesi, gelişmelerini ve patojenitelerini
kontrol etmek açısından önem teşkil etmektedir. Son yıllarda gıda
endüstrisi alanında biyosensörlerin geliştirilmesi ve ticari olarak erişilebilir
olması üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Biyosensörler hızlı, hassas ve
çoklu analizlere izin veren; bu anlamda geleneksel analiz yöntemlerine
kıyasla çok daha faydalı bir alternatif olarak görülmektedir. Bakteriyofajların
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seçiciliği, kararlılığı, yüksek duyarlılığı ve uzun raf ömrü gibi faydalı
özellikleri; biyotanıma elemanı olarak kullanımlarında avantajlı olmaktadır.
Konakçılara
yönelik
özgüllüğü,
yaygın
olarak
bulunabilirlikleri
bakteriyofajları, biyosensör geliştirmek için ideal bir araç haline
getirmektedir.
Biyosensörlerin alanı çok genişlemiş olsa da hâlâ geliştirilmeye ve
iyileştirilmeye açık bir alandır. Ticari olarak gıda sektöründe kullanımı için
geliştirilen biyosensörlerin güvenilirliği daha fazla araştırılmalıdır. Modern
biyoteknoloji ve biyomoleküler mühendisliğinin, biyosensörlerin geliştirilmesi
ve ilerlemesi konusunda daha fazla çalışma yapması, gıda kaynaklı patojen
tespiti ve gözetim sistemi geliştirilmesi açısından umut verici olarak
değerlendirilmektedir.
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Nanoteknolojik Ürünlerin Biyofilmler Üzerine Etkisi
Hacer ASLAN *, Pınar ŞANLIBABA
Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı ya da cansız yüzeylere tutunarak,
kendi ürettikleri ekstraselüler polimerik madde içerisinde korunaklı şekilde
kalmasını sağlayan yapılardır. Biyofilm yapısı mikroorganizmaya konak
hücre cevabı ve olumsuz çevre koşullarına karşı direnç gibi stres koşullarına
karşı koruma sağlamaktadır. Bu durum ise biyofilmin sorun yarattığı
alanlarda istenmeyen bir durumdur. Mikroorganizmaların biyofilm oluşturma
eğilimleri bu alanlarda kontaminasyon, sterilizasyon ve ilaç direnci gibi pek
çok soruna yol açmaktadır. Biyofilmlere karşı uygulanan temizlik ve
sanitasyon işlemleri ise biyofilm oluşumunun ilk aşamalarında işe yarasa da
biyofilmin geç fazlarında yetersiz kalabilmektedir. Ayrıca uygulanan
dezenfektanlar, gıda sanayinde kullanılan boru ve ekipmanların, kemer ve
kıvrım yerlerine ulaşmayabilmektedir. Bu nedenle biyofilmler, halk sağlığı ve
gıda güvenliği açısından risklidir ve biyofilmlere karşı uygun önleme
stratejilerinin alınması oldukça önemlidir. Son yıllarda hızla gelişen bir alan
olan nanoteknoloji alanı, nanodüzeyde ürün oluşumuna ve yeni
uygulamalara olanak sağlamaktadır. Nanoteknolojik ürünlerin kullanımı,
mikroorganizmaların adezyonunu önlemede etkin ve çevre dostu bir
yaklaşımdır. Nitrik oksit salınımı yapan silika nanopartiküllerin kullanımı,
toksik olmayan poli kitosandan yapılmış nanopartiküllerin kullanımı, nano
gümüş sülfadiozin ve nano benzalkonyum klorürün kullanımı biyofilmlere
karşı geliştirilmiş nanoteknolojik yaklaşımlardandır. Bu çalışmada bu alanda
yapılan çalışmalar özetlenmeye çalışılacaktır.
GİRİŞ
Biyofilmler birçok alanda ciddi sorunlara yol açtığı gibi gıda endüstrisinde de
önemli sorun teşkil etmektedir. Biyofilmler gıda işleme ekipmanları ve gıdalar
ile temas eden yüzeylerde fonksiyonel bir mikroorganizma grubu ile birlikte
hücre içi ve hücre dışı maddelerin biyolojik olarak aktif matrisinin yüzeye
tutunması sonucunda meydana gelmektedir. Mikrobiyal hücreler gıda ile
temas eden yüzeylere birkaç dakika içinde tutunabilmektedir ve bu tutunma
24 saatten sonra geri dönüşümsüz hale gelerek biyofilmi oluşturmaktadır
(Bakırdere, 2015).
*
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Biyofilmler, antimikrobiyal ajanlara karşı artan direnç göstermektedir ve bu
yönüyle planktonik karşılıklarından farklıdır. Yapılan çalışmalarda biyofilm
hücrelerinin planktonik hücrelere göre antimikrobiyallere karşı 1000 kat daha
dirençli
oldukları
gösterilmiştir
(Smith.,
2005).
Bu
durumun,
ekzopolisakkaritlerin (EPS) varlığından dolayı antimikrobiyallerin biyofilme
nüfuz edememesi, EPS ile etkileşimlerde antimikrobiyallerin deaktivasyonu,
yavaş büyüme ve stres gibi biyofilmlerin sergilediği çeşitli direnç
mekanizmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir (Mah ve O’Toole, 2001;
Lewis, 2005).
Biyofilmleri eradike etmek için çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Bunlar, fiziksel
ve/veya mekanik uzaklaştırma, kimyasal uzaklaştırma ve planktonik
hücreleri öldürmek için antimikrobiyallerin kullanımı gibi yöntemleri
kapsamaktadır. Ancak, biyofilm topluluğunun antibiyotiklere, biyositlere ve
mekanik strese karşı artan toleransı nedeniyle, olgun biyofilmleri tamamen
ortadan kaldırmak zor hale gelmiştir. Ayrıca kullanılan kimyasallar ürünlerin
verimliliği pH, sıcaklık, çözünürlük, konsantrasyon ve temas süresi gibi
faktörlerden güçlü bir şekilde etkilenir. Bununla beraber periyodik temizlik
maliyetlidir ve proses yüzeylerine zarar verebilir. Oksidatif dezenfektanlar,
mikroorganizmalar tarafından kullanılabilen biyolojik olarak parçalanabilen
organik maddelerin oluşumunu artırabilir ve böylece biyofilm oluşumunu
teşvik edebilir. Ayrıca, oksidatif dezenfektanların kullanımı, yüksek düzeyde
zararlı dezenfeksiyon yan ürünleri ile sonuçlanır ve poliamid tuzdan
arındırma membranları gibi yüzeylere zarar verebilir. Bu sınırlamalar
nedeniyle, dağıtım boru hatları veya membran filtrasyon süreçleri gibi su
sistemlerinde biyolojik kirlenmeyi kontrol etmek için alternatifler aranmaktadır
(Dror-Ehre ve ark., 2010; Naik ve Kowshik, 2014; Defaria ve vd., 2014).
Nanopartiküller (NP'ler) benzersiz fizikokimyasal, katalitik, elektriksel ve
biyolojik özelliklere sahiptir ve biyoalgılama, kataliz, ilaç dağıtımı, kozmetik
gibi çeşitli biyomedikal uygulamalarda kullanılmaktadır. Kimyasal ve fiziksel
yöntemler kullanılarak sentezlenen NP yöntemi yan ürün olarak toksik
madde üretmesi açısından tehlikelidir. Ayrıca NP sentezi pahalı, zaman alıcı
ve enerji gerektiren bir yöntemdir (Al-Shabib ve vd., 2020). Nanobilim ve
nanoteknoloji alanındaki muazzam genişleme, ya mikrobiyal hücrelerin
kolonizasyonunu önlemek için biyomalzemelere kolayca entegre edilebilen
ya da biyofilm matrisinin üstesinden gelen patojene doğrudan yaklaşabilen
biyosidal ajanlar olarak yeni nanomalzemelerin geliştirilmesiyle
sonuçlanmıştır. Bu nanomalzemelerin antibiyofilm etkinlikleri, oksidatif
streslerin üretilmesi ve genetik ifadelerin değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
Nanomalzemelerin mikroorganizma destekli sentezi, bu tür terapötik
yaklaşımlarda başarıya giden yolu açmaktadır ve “daha yeşil” yaklaşımı için
daha kabul edilebilir olduğu bulunmuştur. Gümüş, bakır, çinko, titanyum ve
kobalt gibi metal ajanlar antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Bu ajanlar
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yüzeylerde kaldığında, biyosidal özellikleri, sürekli, kalıcı antimikrobiyal
aktivite sağlayan bir iyon değişimi süreci yoluyla yavaş yavaş yüzeye salınır
(Simons, 2001; Jones vd., 2008; Ruparelia vd., 2008). Metal ajanların
biyosidal özellikleri, boyut, dağılım, morfoloji gibi nanopartiküllerinin
özelliklerine ve üzerinde etkili oldukları substratlara çok küçük miktarlarda
katyonlarının salınmasına bağlıdır (Duncan, 2011; Kanmani vd., 2013; Krol
vd., 2017). Bu ajanların antimikrobiyal aktivitesi, ortamın pH'sı, maruz kalma
süresi, konsantrasyon, UV radyasyonu ve diğer maddelerin veya
mikroorganizmaların varlığı gibi dış faktörlerden de etkilenir (Yu vd., 2011;
Hajipour vd., 2012). Mikrobiyal enzimlerle işlevselleştirilmiş metalik
nanoparçacıklar, gümüş-platin nanohibritleri (AgPtNH'ler), bakteri
nanotelleri, süperparamanyetik demir oksit (Fe3O4) ve hem manyetotaktik
hem de manyetotaktik olmayan bakteriler tarafından sentezlenen
nanoparçacıklar EPS'yi ortadan kaldırmak için kullanılan maddelerden
bazılarıdır (Nag vd., 2021). Örneğin; nanogümüş veya nanoaltın partikülleri
gibi mikrobiyojenik nanopartiküllerden oluşan nanomalzemeler aktif bölgeleri
etkili bir şekilde bloke etmekte ve böylece çekirdek algılama mekanizmasını
engellemektedir (Lahiri vd., 2021). Sonuç olarak bu nanopartiküller, EPS
üretimi için metabolik olayları engelleyerek biyofilm oluşumunu
engelleyebilirler (Samanta vd., 2017).
Gümüş, antik çağlardan beri iyi bilinen güçlü ve geniş spektrumlu bir
antimikrobiyal ajandır. Gümüş iyonları proteinlerdeki nükleofilik amino asit
kalıntıları ve biyomoleküllerin sülfidril, amino, imidazol, fosfat ve karboksil
gruplarına bağlanır. Gümüşün engelleyici etkisi, sergilediği farklı etki
mekanizmalarının toplamından kaynaklanmaktadır. Bakteri hücre duvarında
hasara neden olur, sitoplazmik membranı bozarak metabolitlerin sızmasına
yol açar, DNA sentezine müdahale eder, proteinleri ve enzimleri
(dehidrojenazlar) denatüre eder, ribozomlara bağlanır ve protein sentezini
inhibe eder, sitokrom sisteminde elektron taşınmasına müdahale eder ve
reaktif üretimine yol açar. Gümüşün bu çok hedefli etki mekanizması
nedeniyle, bakterilerin direnç geliştirmesi de muhtemeldir (Percival vd., 2005;
Naik ve Kowsik., 2014). Nanogümüş dezenfektan spreyler ve polimer
kaplamalar ise günümüzde sıklıkla tercih edilmedir ve viral enfeksiyonlara
karşı koruyucu olarak geniş çapta tanıtılmaktadır. Ayrıca nanogümüş,
antibakteriyel özellikleri nedeniyle gıda işleme ve paketlemede ve ayrıca ev
temizliği ve giyim için kullanılan tüketici ürünlerinde yaygın olarak
kullanılmaktadır (Faunce, 2010).
Titanyum dioksit (TiO2) bazlı nanomalzemeler ise, korozyon direnci,
biyouyumluluğu ve kendi kendini temizleme özelliği nedeniyle tellerde, geçici
ankraj cihazlarında ve ortodontik braketlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Amorf Titanyum dioksit genellikle fotokatalitik aktivite göstermez, buna karşın
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kristal formunda ışığa tepki olarak hidroksil radikalleri üretir. TiO2'nin geniş
bant aralığı (3.0–3.2 eV) nedeniyle elektron-delik çifti üretimi sadece UV-ışık
ışıması ile elde edilebilir, dolayısıyla güneş ışığında düşük fotokatalitik verim
elde edilir (Noreen vd., 2018).
Bu derlemede, yukarıda kısaca önemi verilmeye çalışılmış olan
nanoteknolojik ürünlerin biyofilm yapısı üzerine etkisi alanında yapılmış olan
çeşitli çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.
Mohanty vd. (2012); nişasta ile stabilize edilmiş AgNP'lerin, yaygın olarak
hava, su ve gıda kaynaklı enfeksiyonlarla ilişkili bir insan patojenleri paneline
karşı antibakteriyel aktivitesini değerlendirmişlerdir. AgNP'lerin şekil ve boyut
dağılımı, transmisyon elektron mikroskobu ile karakterize edilmiştir.
AgNP'lerin asit hızlı bakterilere kıyasla Gram pozitif ve Gram negatif
patojenlere karşı daha etkili olduğunu gösterilmiştir. AgNP'lerin bakterisidal
konsantrasyonda makrofajlar için sitotoksik olmaması ve makrofajların hücre
içi öldürme potansiyelini artırabilimesinin önemli avantajlar olduğu
belirtilmiştir. Ayrıca, AgNP'lerin biyofilm oluşumunu engellediği ve insan
katyonik antimikrobiyal peptit LL-37'ye kıyasla daha iyi antibakteriyel aktivite
sergilediğini gösterilmiştir. Çalışmada elde edilen veriler AgNP'leri yeni
antibakteriyel ajanların tasarımı için umut verici bir yaklaşım olarak
değerlendirmektedir.
Kanmani vd. (2013); stabilize AgNP'lerin antibiyofilm aktivitesini test ettikleri
çalışmalarında, Esherichia coli, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes ve
Pseudomonas aeruginosa gibi patojenik bakteriler tarafından 96 kuyucuklu
mikroplaklarda oluşturduğu biyofilm yapıları üzerindek AgNP'lerin etkisini
göstermişlerdir. Bakteri suşları tarafından oluşturulan biyofilm yapılarının
antibiyotiklerle doza bağımlı bir şekilde engellendiği ve kuyucuklara
AgNP'lerin eklenmesiyle biyofilm oluşumunda azalmalar gözlendiği
bildirilmiştir. Bununla beraber AgNP’lerin sırasıyla 28 ve 52 g/ml'de E. coli ve
çoklu ilaca dirençli patojen P. aeruginosa tarafından oluşturulan biyofilm
yapılarını tamamen inhibe ettiği rapor edilmiştir.
Gopinath vd (2016); gümüş (Ag), altın (Au) ve bunların bimetalik (Ag/Au)
nanoparçacıklarını (NP'ler) yaprak özütü kullanarak çevre dostu bir şekilde
sentezlemişlerdir. Metal NP'ler, spektroskopik (UV-görünür spektroskopisi,
floresan spektroskopisi, FT-IR spektroskopisi, XRD ve EDX) ve mikroskobik
(AFM ve TEM) analiz ile incelenmiştir. AFM ve TEM, Ag ve Au NP'lerin
ortalama 20 nm büyüklüğünde üçgen ve küresel morfolojilere sahip olduğunu
göstermiştir. Bimetalik Ag/Au NP'ler, ortalama 10 nm büyüklüğünde küresel
şekiller göstermiştir. Ag ve Ag/Au bimetalik NP'lerin, Gram-pozitif ve Gramnegatif bakterilere karşı yüksek antibakteriyel ve antibiyofilm aktiviteleri
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gösterdiği gözlenmiştir. Araştırıcılar elde ettikleri veriler sonucunda, Ag, Au
ve Ag/Au bimetalik NP'lerin ilaç endüstrisi tarafından mikrobik enfeksiyonlara
karşı mücadelede etkili ilaçlar geliştirmek için kullanılabileceğini
belirtmişlerdir.
Naik ve Kowshik (2014); AgCl-TiO2 nanoparçacıklarının biyofilmler
üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmalarında, düşük sıcaklıkta işlenmiş
AgCl–TiO2 nanokompozit kaplamaların, Escherichia coli, Staphylococcus
epidermidis ve Pseudomonas aeruginosa tarafından oluşturulan biyofilm
yapılarını
engellediğini
göstermişlerdir.
Araştırmacılar
AgCl–TiO2
nanokompozit kaplı yüzeylerin, taramalı elektron mikroskobu ile
gözlendiğinde, 10 günlük bir süre boyunca biyofilm gelişimini engellediğini
göstermişlerdir. Gümüş salım kinetiğinin, bir ilk yüksek salım, ardından yavaş
ve sürekli salım sergilediğini belirtmektedirler. Kaplamaların anti-biyofilm
etkinliğinin, biyofilm oluşumu için gerekli olan ilk bakteriyel tutunmayı önleyen
gümüşün serbest kalımına yol açtığı ve bunun sonucunda biyofilm yapısının
engellendiği sonucuna ulaşılmıştır.
Çetinol ve Türetgen (2017); nano gümüş sülfadiazin ve nano benzalkonyum
klorür dezenfektanlarının planktonik ve biyofilm halindeki bakterilere etki
ettiği minimum bakterisidal konsantrasyon (MBK) değerlerini araştırmışlardır.
Biyofilme etkili en düşük dozun nano gümüş sülfadiazin için 512 μl ml-1, nano
benzalkonyum klorür için 128 μl ml-1 olduğu tespit edilmiştir.
Affes vd. (2020); çeşitli moleküler ağırlıklı (Mw) kitosan depolimerizasyon
ürünlerinin (CDP) gümüş nanopartiküller (AgNP'ler) ve kitosan/AgNP'ler
harman film üretimi üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Kolloidal formda 30
gün boyunca stabil olan üretilen AgNP'ler, UV-vis, transmisyon elektron
mikroskobu (TEM), dinamik ışık saçılımı (DLS) ve fourier transform kızılötesi
spektroskopisi (FTIR) analizleri açısından karakterize edilmiştir. AgNP'ler,
kullanılmış kitosanların fizikokimyasal özelliklerinden etkilenen ilginç
antibakteriyel ve antioksidan özellikler sergilemiştir. Ayrıca kitosan/AgNP
harman filmleri hazırlanmış ve fizyokimyasal ve biyolojik özellikler açısından
karakterize edilmiştir. Kitosan film ile karşılaştırıldığında, ışık bariyeri,
opaklık, kopmada uzama ve biyoaktiviteler dahil olmak üzere kitosan/AgNP
harman filmlerinde çeşitli özellikler geliştirilmiş ve bu durum filmlerin yeni
alternatif gıda paketleme uygulamaları olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
.
Alves-Barroco vd. (2022); altın-gümüş alaşımı nanoparçacıklarının
(AuAgNP'ler) bakteriyel biyofilmlerin yok edilmesine yönelik kullanımı
üzerine yaptıkları çalışmalarında. AuAgNP'lerin görünür ışık altında, biyofilm
matrisinde önemli ölçüde bozulmaya neden olduğunu göstermişlerdir.
Biyofilm matrisinin yapısal bütünlüğünün engellenmesi ise, antibiyotiklerin
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girişi için artan bir geçirgenlikle sonuçlanmıştır, Ayrıca, AuAgNP'lerin,
biyofilm oluşumu açısından kritik olan iki geni (brpA ve fbpA) yoluyla
biyofilmlerinin oluşumunu inhibe ettiğini de göstermişlerdir. Bu çalışmanın,
biyofilmle ilgili enfeksiyonların aktif tedavisi için nanoparçacık bazlı
stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olacak faydalı bilgiler içerdiğini
vurgulamışlardır.
SONUÇ
Nanoteknolojik partiküllerin çeşitli alanlarda kullanımı yeni teknolojiler
arasında yer almaktadır. Bu teknolojiden, gıda sektöründe; gıdanın
işlenmesi, paketlenmesi, güvenliği ve kalite kontrolü gibi süreçlerde
yararlanılmaktadır. Nanoteknolojinin gıda endüstrisinde kullanılmasının
antimikrobiyal etki, gıdaların ısı direncinin artırılması, gıdanın raf ömrünün
uzatılması, gelişmiş tarımsal üretim ve gıdanın bozulmasının algılanması gibi
önemli avantajları bulunmaktadır. Bu bağlamda nanoteknolojik teknolojiler
gıda sektöründe kendisine önemli bir yer bulmuştur.
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Probiyotikler yeterli miktarda alındığında tüketici sağlığı üzerinde yararlı etki
sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik organizmaların çoğu
Lactobacillus ve Bifidobacterium gibi bakteri kökenli olmasına rağmen, son
yıllarda bazı maya türlerinin probiyotik potansiyelleri araştırılmaya
başlanmıştır. Mayalar probiyotik kültür olarak ilk kez hayvan yeminde
kullanılmıştır. Mayaların bağışıklık sistemini geliştirici ve seyahat ishali gibi
bağırsak rahatsızlıklarını baskılayıcı birçok yararlı fonksiyonları tespit
edilmiştir.
Antibakteriyel
ajanlardan
etkilenmemesi
nedeniyle,
gastrointestinal enfeksiyonların tedavisinde antibiyotiklerle birlikte
kullanılabilmesi ve genetik materyallerini kommensal bakterilere
aktaramamalarından dolayı mayaların probiyotik olarak kullanımı daha
avantajlı olarak görülmektedir. Mayaların yararlı etkileri arasında besin için
rekabet, patojen inhibisyonu, epitel hücrelere patojen yapışmasının
inhibisyonu, biyofilm gelişiminin inhibisyonu, immünomodülatör aktivite,
toksin üretiminin azaltılması ve bağırsak morfolojik yapısının iyileştirilmesi
sayılabilir. Saccharomyces cerevisiae var. boulardii çift kör çalışmalarda
etkili olan patentli tek maya türüdür ve birçok ülkede probiyotik olarak
ticarileştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda S. cerevisiae dışında Pichia,
Metschnikowia, Yarrowia, Candida, Debaryomyces, Isaatchenkia,
Kluyveromyces cinsine ait mayaların probiyotik özelliklere sahip olduğu
belirlenmiştir. Bu derlemede probiyotik mayaların özellikleri, yararlı etkileri ve
bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.
GİRİŞ
Probiyotikler yeterli düzeyde alındığında konakçı üzerinde yararlı etki
sağlayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır (FAO/WHO,
2001). Probiyotiklerin; bağırsak sağlığını iyileştirilmesi, serum kolesterol
düzeyinin düzenlenmesi ve laktoz intolerans semptomlarının azaltılması,
kanserin önlenmesi, bağışıklığın ve besinlerin biyoyararlanımının
arttırılması, bağırsak mikrobiyotasının düzenlenmesi, gastrointestinal
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enfeksiyonların önlenmesi veya tedavi edilmesi gibi sağlığa yararlı birçok
olumlu etkisi bulunmaktadır (Kechagia vd., 2013; Zheng vd., 2017).
Günümüzde Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri yaygın bir şekilde
probiyotik kültür olarak kullanılıyor olsa da (Soccol vd., 2014); mayaların
probiyotik özellikleri üzerinde yapılan çalışmalar da giderek hız kazanmıştır.
Mayalar fermente gıdaların üretilmesinde önemli rol oynar ve bağırsak
mikrobiyatasının küçük bir kısmında yer almalarına rağmen gastrointestinal
sistemde fizyolojik önem taşırlar. Mayaların probiyotik kültür olarak ilk kez
kullanımı, hayvan yemlerinde olmuştur (Yıldıran vd., 2017; Kanak ve Yılmaz,
2019). Bu derlemede probiyotik mayalar hakkında kısaca bilgi verilecektir.
Probiyotik mayaların özellikleri
Mayaların gastrointestinal geçişte dirençli olması, birçok antibiyotiğe ve
endüstriyel proses koşullarına karşı dirençlilik göstermesi, bağışıklık
sisteminin uyarılması ve modülasyonu, bağırsak epitel bütünlüğünün
iyileştirilmesi ve besin biyoyararlanımının geliştirilmesi gibi probiyotik
özelliklere sahiptir (Saadat vd., 2020). Ayrıca mayaların antibakteriyel,
antifungal, antitümör ve antiinflamatuar özelliklere de sahip olmasından
dolayı, probiyotik kültür olarak kullanılmaktadır (Souza vd., 2021). Mayaların
yüksek protein içeriği ile birlikte B vitamini, eser mineraller ve çeşitli bağışıklık
uyarıcı bileşikleri sentezleme özellikleri probiyotik kültür olarak kullanımına
olan ilgiyi arttırmaktadır (Joshi ve Thorat, 2011; de Melo Pereira vd., 2018).
Ayrıca yapılan in vitro ve in vivo çalışmalarda, maya hücre duvarı şeker
bileşiminin çoğunlukla güçlü antikanser ve antineoplastik özelliklerine sahip
olduğu ileri sürülmüştür (Saadat vd., 2020).
Mayaların antibiyotiklere karşı doğal dirençlilik fenotipi göstermesi probiyotik
kültür olarak kullanılmalarının en önemli nedenlerinden biridir. Probiyotik
olarak sıklıkla kullanılan Lactobacillus suşlarında görülen en önemli güvenlik
sorunu, antibiyotik direnç genlerin patojenik bakterilere aktarılmasıdır.
Ancak maya ve bakteriler arasında gen transferi nadir olarak
gözlenmesinden dolayı mayaların probiyotik kültür olarak kullanımları
güvenli kabul edilmektedir (Shruthi vd., 2022; Alkan, 2012).
Mayalar bağırsakta hızlı büyüyebilir, hücre dışı proteazlar ve antifungal
ajanlar üretebilir, bağırsakta mikotoksin içeriğini azaltabilir ve patojenik
bakterilere karşı antagonist etki gösterirler. Ancak bakterilere göre
boyutlarının 10 kat daha büyük olması bir engel olarak görülmektedir.
Mayaların probiyotik olarak kullanılabilmesi için daha fazla akademik
çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Kanak ve Yılmaz, 2019).
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Saccharomyces cerevisiae var. boulardii
Saccharomyces cerevisiae var. boulardii EFSA (European Food Safety
Authority: Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tarafından onaylanan QPS
(Qualified Presumption of Safety: Nitelikli Güvenlik Varsayımı) statüsüne
sahip olan ve genellikle liyofilize şekilde veya termal yolla kurutularak
hazırlanmış ve ticari olarak kapsüllerde satışı yapılan canlı bir maya türüdür.
Sağlığa yararlı etkilerinden dolayı probiyotik kültür olarak yaygın bir şekilde
kullanılmasının yanı sıra insan kullanımı için ticarileştirilen tek maya suşudur
(Kelesidis ve Pothoulakis, 2012; Vohra vd., 2016).
S. cerevisiae var. boulardii 1920'de Fransız bilim insanı Henri Boulard
tarafından liçi ve mangosten meyvelerinin kabuğundan izole edilmiş olup
düşük pH, 37 ºC'de ideal büyüme sıcaklığı ve safra asitlerine toleransı
nedeniyle S. cerevisiae'den metabolik ve fizyolojik olarak farklıdır (Souza
vd., 2021). Ayrıca bazı gen gruplarının tekrarlama sayısının da farklı olduğu
bildirilmiştir (Yıldıran vd., 2017). S. cerevisiae var. boulardii gastrointestinal
kanaldaki olumsuz çevre koşullarında hayatta kalabilme, safra tuzlarının ve
pankreas proteazlarının varlığını tolere edebilme, yüksek sıcaklık ve asidik
koşullara direnç ve büyüme verimi gibi probiyotik özelliklere sahiptir. Ayrıca
birçok antibiyotiğe karşı doğal dirençli olması ve bakteriyel probiyotiklerin
antibiyotik direnç genleri kazanabilmesi ve aktarabilmesi nedeniyle probiyotik
bakteriler yerine probiyotik kültür olarak tercih edilmektedir (Palma vd., 2015;
Profir vd., 2015). Ayrıca mayaların konakçıya yönelik çeşitli etki
mekanizmaları da tanımlanmıştır. Bunlar arasında;
•
Bağırsak mikrobiyel homeostazının düzenlenmesi,
•
Gastrointestinal bariyerin stabilizasyonu, emilimi ve beslenmeyi
destekleyen enzimatik aktivitenin işlevi ve indüksiyonu,
•
Lokal ve sistemik bağışıklık tepkilerinin modülasyonu,
•
Patojenlerin bağırsak translokasyonunun azaltılması,
•
Bakteriyel virülans faktörlerinin nötralizasyonu,
•
Bakteri kolonizasyonuna müdahale eden konakçı hücre
yapışmasının baskılanması,
•
Toksin reseptörü bağlanma bölgelerinin inhibisyonu yer alır (Kelesidis
ve Pothoulakis, 2012; Sen ve Mansel, 2020).
Liyofilize S. cerevisiae var. boulardii, antibiyotikle ilişkili diyare, yetişkinlerde
ve çocuklarda akut gastroenterit, AIDS komplikasyonlarından kaynaklanan
diyare, enteral tüple beslenmeden kaynaklanan diyare gibi çeşitli diyare
hastalıklarının önlenmesi ve tedavisi için dünya çapında kullanılan bir
probiyotik mayadır. S. cerevisiae var. boulardii’nin, sağlık üzerindeki olumlu
etkisi patojenlerin sayısını veya kolonizasyonunu azaltarak sağlıklı
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mikrobiyotanın korunması ile ilişkilidir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin
uyarılması, alerjilerin önlenmesi, patojenlerin neden olduğu bağırsak
enfeksiyonlarının önlenmesi, sindirimin uyarılması ve besinlerin emilimi gibi
sağlığa yararlı etkileri bildirilmiştir. Ayrıca irritabl bağırsak sendromu (IBS),
kolit ve ilgili rahatsızlıkların ve Crohn hastalığı olarak inflamatuar bağırsak
hastalığının (IBD) tedavisinde olumlu etkiye sahip olduğu belirlenmiştir
(Dalmasso vd., 2006; Palma vd., 2015; Profir vd., 2015; Yıldıran vd., 2017).
S. cerevisiae var. boulardii suşunun, sağlıklı bireylerin bağırsak mikroflora
bileşimini geliştirdiği ve bağışıklık sistemini iyileştirdiği saptanmıştır (Sen ve
Mansel, 2020). Farelerde oral yoldan verilen S. cerevisiae var. boulardii’nin
kolon kanserinde tümör sayısını ve büyümesini önemli ölçüde azalttığı
belirlenmiştir (Im ve Pothoulakis, 2010). Gotteland vd. (2005), probiyotik S.
cerevisiae var. boulardii tüketiminin Helicobacter pylori ile enfekte çocukların
%12'sinde kolonizasyonu ortadan kaldırılabileceği göstermiştir. McFarland
vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada S. cerevisiae var. boulardii suşunun
Escherichia coli, Shigella ve Salmonella gibi patojenlerin neden olduğu
kronik diyare üzerinde önemli derecede etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan
başka bir çalışmada ise S. cerevisiae var. boulardii ‘nin akut diyare süresini
ve hastanede kalış süresini önemli ölçüde azalttığı belirlenmiş ve çocuklarda
akut diyare seyrinin iyileştirilmesi için umut verici olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Kurugöl ve Koturoğlu, 2005).
Probiyotik özellik gösteren diğer maya türleri
Son yıllarda yapılan farklı memeli hücre modeli çalışmalarında, süt
ürünlerinden veya insan dışkısından izole edilen Saccharomyces cinsi
olmayan mayaların gastrointestinal sistemde hayatta kalma ve kolonize
olabilme yeteneğine sahip olduğu ve bu mayaların probiyotik kültür adayı
olabileceği belirlenmiştir. Pichia, Metschnikowia, Yarrowia, Candida,
Debaryomyces, Isaatchenkia, Kluyveromyces ve Torulaspora maya
cinslerinin probiyotik potansiyele sahip olduğu bildirilmiştir (Pedersen vd.,
2012; Ceugniez vd., 2017; Saadat vd., 2020).
Mahdhi vd. (2011) Candida famata’nın patojen bakterilere karşı koruyucu
özellik gösterdiği, ürettiği lipaz ve proteaz grubu enzimlerle yağ asitleri
üreterek ortam asitliğinin ayarlanmasını sağladığı ve probiyotik olarak
kullanılma potansiyeli taşıdığını belirlemiştir. Yapılan başka bir çalışmada
ticari mavi peynir ve kefirden izole edilen Candida humilis, Debaryomyces
hansenii, Debaryomyces occidentalis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces
lodderae, Kluyveromyces marxianus, Saccharomyces cerevisiae ve
Yarrowia lipolytica maya türlerinin potansiyel probiyotik özellikleri
değerlendirilmiştir. Kluyveromyces lactis’in izole edilen diğer türlerden daha
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yüksek yapışma kabiliyeti gösterdiği, Kluyveromyces marxianus ve Candida
humilis dışındaki tüm türlerin asidik koşullara dirençli olduğu belirlenmiştir.
Çalışmanın sonucunda, Kluyveromyces lactis suşunun, probiyotik
mikroorganizma olarak kullanım için umut verici olduğu tespit edilmiştir
(Kumura vd., 2004). Hindistan’a özgü fermente gıdalardan izole edilen
Candida tropicalis, Saccharomyces cerevisiae, Aureobasidium sp. ve Pichia
manschurica mayalarının probiyotik özelliklerinin incelendiği çalışmada ise,
mayaların yüksek asit ve safra tuzuna tolerans gösterdiği, 37°C sıcaklığı
tolera edebildiği ve bu sıcaklıkta gelişebildiği, çeşitli patojen bakterilere karşı
antibakteriyal aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Syal ve Vohra, 2013).
Hassanein vd. (2010) S. cerevisiae’nin kanatlı hayvan yemlerinde
büyümenin teşvik edilmesi, bağırsak mikroflorasının modülasyonu ve
patojen inhibisyonu, immünomodülasyon ve kanatlı et kalitesinin arttırılması
için başarılı bir şekilde kullanılabileceğini belirlemiştir.
Xie vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, Kluyveromyces marxianus’un
kolesterol seviyesini düşürebildiği gözlemlenmiştir. Ogunremi vd. (2015)
kolesterol içeren diyetlerle beslenen farelerde Pichia kudriavzevii’nin plazma
antioksidan aktivitesini ve serum lipid seviyelerini olumlu yönde etkilediğini
göstermiştir. K. marxianus ve M. gruessii’nin Salmonella kaynaklı epitel
tahribatını önemli oranda düzelttiği tespit edilmiştir (Smith vd., 2015).
Meyerozyma caribbica suşunun farklı duyusal ve besinsel özelliklere sahip
potansiyel bir probiyotik içeceğin geliştirilmesinde iyi bir alternatif olduğu
kanıtlanmıştır (Amorim vd., 2018).
SONUÇ
Mayalar, yeni probiyotiklerin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel
sunmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalar incelendiğinde oldukça iyi probiyotik
özellik gösteren farklı maya türlerinin olduğu görülmektedir. Bu nedenle
günümüzde mayalara olan ilgi ve mayaların probiyotik özellikleri üzerine
yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Ancak yine de mayaların probiyotik
özelliklerinin belirlenmesi üzerine daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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Ev Tipi Doğal Antimikrobiyel Ajanların Gıda Patojenleri Üzerine Etkisi
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Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
ÖZ
Tüm dünyada sıklıkla görülen yaygın sağlık sorunlarından biri haline gelen
gıda kaynaklı hastalıklar hem insan sağlığı tehdit etmekte hem de gıda
endüstrisi açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. Clostridium botulinum,
Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella, Escherichia
coli O157:H7 vb. gıda kaynaklı patojenlerden kaynaklanan hastalıklar
nedeniyle, her yıl dünyada milyonlarca insan tedavi görmektedir. Gıda kalite
ve güvenliğini sağlamak amacıyla gıda endüstrisinde en yaygın kullanılan
uygulamalardan biri de gıdalarda doğal antimikrobiyel etkili maddelerin
kullanımıdır. Sentetik koruyucu maddeler gıdalarda yaygın kullanım alanı
bulmasına rağmen, son yıllarda tüketicilerin kimyasal ajanlara karşı artan
endişesi nedeniyle, doğal antimikrobiyel ajanlara olan ilgi her geçen gün
artmaktadır. Sirke, limon, kabartma tozu gibi doğal antimikrobiyellerin gıda
patojenleri üzerindeki etkilerinin araştırıldığı birçok çalışma mevcuttur.
Örneğin beyaz sirkenin kıvırcık marulda toplam koliform bakteri yükünde
3,38-3,81 log KOB/g, farklı sirke örneklerinin iceberg marulunda Listeria
monocytogenes sayısında 1,18-2,15 log KOB/mL, roka yapraklarında
Salmonella typhimurium sayısında sirkenin 2,3 log KOB/g ve limon suyunun
2,5 log KOB/g gibi önemli azalma sağladığı gösterilmiştir. Bu derlemede son
yıllarda kullanımı artan ev tipi doğal antimikrobiyel maddelerin gıda
patojenlerine karşı kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalar özetlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Gıda kaynaklı patojenler, sirke, limon, doğal
antimikrobiyeller
GİRİŞ
Antimikrobiyel ajanlar, mikroorganizma varlığını azaltma veya tamamen yok
etme gücüne sahip maddeler olarak tanımlanır (Bıyık ve Yavuz, 2020). Gıda
kaynaklı hastalıklar önemli bir küresel halk sağlığı sorunudur.
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes,
Salmonella, Campylobacter jejuni, Bacillus cereus ve Aspergillus flavus gibi
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gıda kaynaklı patojenler önemli bazı hastalıkların başlıca nedeni olarak
görülmektedir. Son yıllarda gıda kaynaklı hastalıklar, halk sağlığı için ciddi
bir tehdit oluşturmakta ve büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Yapay
gıda koruyucularının aksine doğal antimikrobiyeller güvenli ve sağlıklı gıda
katkı maddeleri olarak günümüzde daha fazla ilgi çekmektedir (Zhang vd.,
2021). Bu derlemede doğal antimikrobiyel maddelere odaklanılarak, ev tipi
doğal antimikrobiyel ajanların gıda patojenlerine karşı kullanımı ile ilgili
yapılan çalışmalar özetlenmeye çalışılmıştır.
Gıda Kaynaklı Patojenler
Gıda kaynaklı patojenler dünya çapında büyük sağlık sorunlarına neden
olabilmektedir (Umesha ve Manukumar, 2018). Son 20 yılda gıda kaynaklı
hastalıkların görülme sıklığının önemli ölçüde artması nedeniyle gıda
kaynaklı hastalıklar, dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu haline
gelmiştir. Gıda kaynaklı hastalıklara neden olan patojenler genellikle gıda
kaynaklı patojenler olarak adlandırılır ve bunlar bakteri, virüs, mantar ve
parazitleri içerir (Law vd., 2015). Gıda kaynaklı hastalık salgınlarının
çoğundan sorumlu olan yaygın gıda kaynaklı patojenler arasında Listeria
monocytogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus,
Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio spp., Campylobacter jejuni,
Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Cronobacter sakazakii,
Yersinia enterocolitica bakterileri, Nörovirüsler ve Hepatit A gibi virüsler ile
Cyclospora cayetanensis, Toxoplasma gondii ve Trichinella spiralis gibi
parazitler sayılabilir (Bintsis, 2017; Law vd., 2015; Saravanan vd., 2021).
Antimikrobiyel Ajanlar
Gıda antimikrobiyelleri, bir gıda matrisine girerken mikrobiyel gelişmeyi
geciktirebilen veya mikrobiyel ölüme neden olabilen kimyasal bileşikler veya
maddelerdir (Raybaudi‐Massilia vd., 2009). Artan gıda kaynaklı hastalıklar,
gıda kaynaklı patojenleri ortadan elimine edebilmek için yeni ve alternatif
yöntemler bulmaya yönelik olarak yapılan araştırmaların da hız kazanmasına
neden olmuştur (Vergis vd., 2015).
Doğal Antimikrobiyel Ajanlar
Doğal antimikrobiyel bileşikler, mikrobiyel hücrelerin gelişmesini
engelleyerek veya onları öldürerek gıdaların raf ömrünü uzatır (Juneja vd.,
2012). Hayvanlar, bitkiler ve mikroorganizmalar, doğal antimikrobiyellerin
ana kaynaklarıdır (Batiha vd., 2021; Davidson vd., 2015; Saeed vd., 2019).
Bitki özleri ve bunların uçucu yağları (fesleğen, kekik, tarçın, karanfil ve
biberiye), enzimler (lizozim, laktoferrin), peptitler, mikrobiyel kaynaklardan
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elde edilen bakteriyosinler (nisin, natamisin), bakteriyofajlar, organik asitler
(sorbik, propiyonik, sitrik asit) ve fermente edilmiş bileşenler dahil olmak
üzere bu başlıca doğal antimikrobiyellerin hepsinin kimyasal
antimikrobiyellere alternatif olarak kullanım potansiyeline sahip olduğu
gösterilmiştir. Bazı bitki materyallerinin güçlü antimikrobiyel etkileri, esas
olarak fenolikler, terpenler, alifatik alkoller, aldehitler, asitler ve
izoflavonoidler dahil olmak üzere bazı önemli biyoaktif bileşiklerin varlığından
kaynaklanmaktadır (Aziz ve Karboune, 2018). Salmonella, L.
monocytogenes, E. coli, B. cereus, S. aureus gibi gıda kaynaklı patojenlerin
ortadan kaldırılması ve gıda ürünlerinin genel kalitesinin artırılması için çeşitli
bitki ve baharat bazlı antimikrobiyeller kullanılmaktadır (Mahmud ve Khan,
2018).
Son yıllarda tüketicilerin sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenmesiyle
birlikte gıdalarda kalite ve güvenliği sağlayacak doğal antimikrobiyel ürünler
üzerine yapılan çalışmalar da artış göstermiştir. Gıda endüstrisinde
kullanılabilecek doğal antimikrobiyel etkili bitkisel kaynakların diğer birçok
antimikrobiyel ürüne kıyasla daha güvenilir olduğu bildirilmiştir (Şengün ve
Öztürk, 2018).
Şifalı bitkilerin bulaşıcı hastalıkların tedavisinde çok etkili olduğuna dair
birçok kanıt vardır. Kolayca temin edilebilir, ucuz ve neredeyse yan etkisiz
olmaları nedeniyle bitkiler, yeni bir antimikrobiyel ajan kaynağı olarak büyük
umut vaat etmektedir (Figuerêdo vd., 2022; Khameneh vd., 2019).
Ev Tipi Doğal Antimikrobiyel Ajanlar
Evde yaygın olarak bulunan bazı ürünler, sirke içindeki asetik asit ve çamaşır
suyu içindeki hipoklorit gibi mikrobiyel sayıları azaltabilen kimyasallar içerir.
Bu yaygın ev ürünleri kullanışlı ve ucuz olduklarından evdeki yüzeyleri
dezenfekte etmek için faydalı olabilirler (Yang vd., 2009).
Kimyasal ajanlarının kullanımına karşı artan endişe nedeniyle sirke, karbonat
ve limon suyu gibi ev ortamında rahatlıkla temin edilebilecek doğal
antimikrobiyellere ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Sirke ve limon suyunun
antimikrobiyel özellikleri genellikle sırasıyla asetik asit ve sitrik asit içerikleri
ile ilişkilidir. Sirke gibi yüksek asitliğe sahip sıvılar, asitlik seviyelerine bağlı
olarak mikrobiyel gelişmeyi engelleyebilir. Önemli miktarda asetik asit içeren
sirkelerin bakteri ve mantarlara karşı güçlü antimikrobiyel aktiviteye sahip
olduğu bilinmektedir (Kocadağ, 2021). Sirkelerin antibakteriyel aktivitesi,
asetik asit içeriği ve pH değeri ile ilgilidir (Bakir vd., 2017).
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Bitkisel ilaçlarda doğal bileşenlerin kullanılması, modern kimyasal ilaçların
kullanımından daha güvenli kabul edilir, çünkü bitkisel ilaçların yan etkileri,
uygun şekilde kullanıldığında nispeten azdır. Genellikle ilaç olarak kullanılan
bitkilerden biri de limon meyvesidir. Limon meyvesi, antibakteriyel,
antifungal, antiviral ve antidiyabetik olarak işlev gören alkaloid bileşiklerin
ana içeriğine sahip tıbbi ve antimikrobiyel amaçlarla kullanılan önemli bir
aromatik bitkidir. Limon suyu flavonoidler, karotenoidler, limonoid, tanen ve
terpenoidler gibi birçok antibakteriyel biyoaktif bileşik içerir (Batu vd., 2021;
Ekawati ve Darmanto, 2019).
Sodyum bikarbonat, insanlar için güvenli ve uygun maliyetli olduğu için gıda
işlemede kullanılabilen bir diğer dezenfektandır (Labaiden vd., 2013).
Sodyum bikarbonatın belirli bakteri ve mantarlara karşı etkinliği
belgelenmiştir (Malik ve Goyal, 2006). Yaygın olarak kabartma tozu olarak
bilinen sodyum bikarbonat (NaHCO3), limon ve portakallarda yeşil küf,
Penicillium digitatum ve P. italicum kontrolünde etkili olduğu rapor edilen
yaygın kullanılan bir gıda bileşenidir (Hang ve Woodams, 2003).
Gıda Patojenlerine Ev Tipi Doğal Antimikrobiyellerin Etkisi
Küçükcankurtaran
(2020)
tarafından,
çiğ
kıvırcık
marulun
dezenfeksiyonunda kullanılan bazı dezenfektanların marulun mikrobiyel yük
ve duyusal özelliklerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan çalışmada marul
örnekleri 200 mg/L klor, %3 ve %5 beyaz sirke solüsyonları ile 10 dakika
süreyle dezenfekte edilmiştir. Dezenfeksiyon sonunda 200 mg/L klor ve %5
beyaz sirke çözeltisi, toplam koliform bakteri sayısında istatistiksel olarak
anlamlı bir azalma sağlamıştır ve marulun mikrobiyel yükünü azaltmada etkili
olan beyaz sirkenin klora iyi bir alternatif olabileceği belirtilmiştir.
Ekawati ve Darmanto (2019) tarafından, limon suyunun ishale neden olan
bakterilerin gelişmesini engellemedeki potansiyelini belirlemek ve optimum
dozu analiz etmek amacıyla yapılan çalışmada Enterotoksik Escherichia coli
(ETEC) test bakterisine karşı limon suyu doz varyasyonları 100-1000 mg/mL
arasında uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, limon suyunun ishale
neden olan patojenik bakterileri inhibe etme potansiyeline sahip olduğunu ve
optimum dozunun 900 mg/mL olduğunu göstermiştir.
Kilonzo-Nthenge ve Liu tarafından 2019 yılında, ıspanak yaprakları üzerinde
sirke, kabartma tozu gibi ev dezenfektanlarının Salmonella sayısını
azaltmadaki etkinliklerini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada %51,5-1,0’lık sirke çözeltilerinin sırasıyla 1,56-1,64; 1,01-1,12 ve 0,9-1,02 log
KOB/g’lık azalmalar sağladığı ancak kabartma tozunun Salmonella
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sayısında daha düşük azalma göstererek önemli bir antimikrobiyel aktivite
sağlamadığı bildirilmiştir.
Faozia vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada su, %1,5 beyaz sirke ile
asitlendirilmiş su, sirke ve limon suyu gibi çeşitli ev dezenfektanlarının etkisi,
roka ve marul yaprakları üzerindeki S. typhimurium sayılarını azaltmadaki
etkinlikleri açısından değerlendirilmiştir. Roka yapraklarının yalnızca sirke
veya limon suyu ile sterilize edilmesi, patojen sayısında sırasıyla 2,3 ve 2,5
log KOB/g’lık önemli azalma sağlamıştır.
Ramos vd. (2014) tarafından, iceberg marulunda balzamik sirke, beyaz
şarap sirkesi ve asetik asit solüsyonlarının antilisteriyal etkisinin incelendiği
çalışmada, maksimum logaritmik azalma balzamik sirkede 2,15±0,04 log
KOB/mL, beyaz şarap sirkesinde 1,18±0,06 log KOB/mL ve asetik asit
solüsyonunda ise 1,13±0,06 log KOB/mL olarak bildirilmiştir. En iyi
antilisteriyal aktiviteyi gösteren balzamik sirkenin, ürün yüzeyinde veya diğer
gıdalarda bulunan gıda patojenlerini engellemek için umut verici etkili bir
çözüm olabileceği belirtilmiştir.
Yang vd. (2013), limon suyunun marinasyon sırasında E. coli O157:H7, S.
Enteritidis ve L. monocytogenes sayılarını azaltmadaki etkinliğini
araştırdıkları çalışmada, E. coli O157:H7’nin, limon suyuna tüm
konsantrasyonlarda daha dirençli olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca, limon
suyunun gıda kaynaklı patojenlerinin inhibisyonunda tek başına uygulandığı
takdirde yeterli etkiyi gösteremeyeceğini belirtmişlerdir.
Labaiden vd. tarafından 2013 yılında istiridyelerden E. coli’yi inhibe etmek
amacıyla sodyum bikarbonat kullanılarak yapılan çalışma ile sodyum
bikarbonatın istiridyelerdeki E. coli kontaminasyonunu ortadan kaldırmak için
potansiyel basit ve uygun maliyetli bir teknik olarak kullanılabileceği
gösterilmiştir.
Limon suyu, sirke ve limon suyu-sirke karışımının, havuçlarda S.
typhimurium sayısını azaltmadaki etkinlikleri açısından test edildiği
çalışmada, farklı maruz kalma süreleri (0,15,30,60 dakika) için tek başına
limon suyu ve sirke ile muamele edilmesi, sırasıyla 0,79-3,95 ve 1,57-3,58
log KOB/g arasında değişen önemli azalmalara neden olurken, limon suyu
ve sirkenin kombine kullanımı ile 30 dakikalık uygulama sonrası patojen
sayısı saptanamayan bir seviyeye azalmıştır (Şengün ve Karapinar, 2004).
Hang ve Woodams (2003) tarafından yapılan çalışmada kabartma tozunun
(NaHCO3), Fusarium türlerinin misel gelişmesini önemli ölçüde azaltabildiği
bulunmuştur. Bu çalışmanın sonuçları, kabartma tozu veya potasyum
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bikarbonatın ekinlerde, hayvan yemlerinde ve insan gıdalarında Fusarium
türlerinin misel gelişimini kontrol etmek için bir mantar önleyici madde olarak
potansiyel bir kullanıma sahip olduğunu göstermiştir.
SONUÇ
Son yıllarda, gıda kalite ve güvenliğini sağlamak amacıyla doğal
antimikrobiyel maddelerin kullanımı, tüketicilerin kimyasal ajanlara karşı
bilinçlenmesi nedeniyle ilgi çekmektedir. Ciddi sağlık ve ekonomik sorunlara
yol açan gıda kaynaklı hastalık ve patojenlere karşı doğal antimikrobiyellerin
kullanımı potansiyel olarak önem taşımakta ve güvenli kabul edilmektedir
ancak bu konuda daha fazla araştırma ve çalışma yapılması gerekmektedir.
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TGK14 S132
Türkiye’nin Farklı Bölgelerinde Klasik Yöntemle Üretilmiş Olgun
Beyaz Peynirlerin Biyoaktif Özelliklerinin Belirlenmesi
Pelin ERDEM1*, Özlem UĞURLU1, Özgür Cem ERKİN2,
Levent Yurdaer AYDEMİR1, Zafer ERBAY1
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
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Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
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Günümüzde gıdalar, besleyici özelliklerinin yanı sıra taşıdıkları fonksiyonel
özelliklerle farklılaşmaktadırlar. Gıdaların bu fonksiyonel özelliklerini
sağlayan, bileşiminde bulunan biyoaktif bileşenlerdir. Bu bileşenler, vücutta
bir veya daha fazla hedef fonksiyonu olumlu bir şekilde etkilerler ve
antioksidan, antihipertansif, antidiyabetik, antikanser, antimikrobiyal,
kolesterol düşürücü, opioid, obezite önleyici aktivite gibi çok çeşitli
fonksiyonları bulundukları gıdalara sağlayabilirler. Süt proteinleri, özellikle de
kazeinler, önemli bir biyoaktif peptit kaynağı olarak görülmektedirler. Bu
açıdan, kazeini ve proteoliz ürünlerini bol miktarda içeren peynir, biyoaktif
peptit açısından zengin olma potansiyeline sahip bir üründür. Türkiye’nin
tamamında üretimi yapılan ve miktar olarak da en fazla üretilen/tüketilen
peynir beyaz peynirdir. Beyaz peynirin biyoaktivitesi ile ilgili çalışmalar son
yıllarda başlamıştır ve çalışmaların sayısı azdır. Bu çalışmada, ülkemizin
farklı bölgelerinde, inek sütünden kültür kullanılmaksızın üretilmiş ve 6 ay
olgunlaştırılmış beyaz peynirler toplanarak analiz edilmiştir. Analizlerde,
olgun beyaz peynir örneklerinin antihipertansif, antioksidan, antidiyabetik,
antimikrobiyal ve antikanser etkileri belirlenmiştir. Bu şekilde, olgun beyaz
peynirlerdeki biyoaktivite özellikleri, bu özelliklerin düzeyleri belirlenirken,
üretilen peynirlerin bölgesel farklılıklarından kaynaklanan çeşitliliğin
biyoaktivite üzerindeki etkileri de tartışılmıştır. Yazarlar 19103013 numaralı
projeye mali desteğinden dolayı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji
Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne teşekkür
etmektedir.
Anahtar sözcükler: Beyaz peynir, biyoaktif peptitler, antihipertansif,
antioksidan, antidiyabetik
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TGK14 S133
Fresh-Cut Gıdalarda Yüzey Dekontaminasyon Teknolojileri
Gülsüm ATASOY *, Rahmi Ertan ANLI, Pınar ŞANLIBABA
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
Minimal işlenmiş taze ürünler, sebze ve meyvelerin istenmeyen kısımlarının
uzaklaştırılıp,
soyulup,
doğranması,
ardından
sanitizasyon
ve
ambalajlanması ile hazırlanan, çiğ olarak tüketilen, patojen bakteri ve
sporlarını veya toksinlerini güvenli bir düzeye indirmek için herhangi bir işlem
yapılmamış gıdalardır. Fresh-cut ürünler mekanik soyma ve kesme
işlemlerinden dolayı mikrobiyolojik kontaminasyona duyarlıdır ve uygulanan
yüzey dekontaminasyon işlemleri mikrobiyal koruma açısından önemlidir. Bu
işlemlerin etkinliği, elde edilen mikrobiyolojik azalmaya ve daha da önemlisi
bu azalmanın depolama sırasında sürdürülmesine yansır. Geleneksel
dekontaminasyon yöntemleri klor, ozon, kalsiyum bazlı solüsyonlar gibi
kimyasal uygulamalar ve ışınlama, ısıl işlemler gibi fiziksel uygulamalar
olmak üzere iki grupta toplanır. Klor her iki grupta da en yaygın kullanılan
kimyasal dezenfektan olmaya devam ederken, sadece işçi ve çevre dostu
değil aynı zamanda uygun maliyetli alternatif yöntemlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Tüm bu uygulamalar ile birlikte ultrason, elektrostatik
püskürtme, elektrolize su, gümüş ve hidrojen peroksit, uçucu yağlar,
ultraviyole-C (UV-C), soğuk plazma vb. yeni ve gelişen teknolojiler ile
minimal işlenmiş ürünlerin kalitesinden ödün vermeden gıda yüzeyindeki
mikrobiyal yük azaltılabilir. Özellikle UV-C ve soğuk plazma, taze ve taze
kesilmiş ürünlerin dekontaminasyonu ve korunması için umut verici termal
olmayan teknolojidir. Bu çalışmanın amacı, endüstriyel olarak taze kesilmiş,
yıkanmış ve hazırlanmış ürünler için dekontaminasyon teknolojileri hakkında
mevcut son bilgi durumunu belirlemektir.
Fresh-Cut Gıdalara Genel Bakış
Dünya nüfusunun beslenmesinde önemli bir yere sahip olan fresh-cut ya da
minimal işlenmiş meyve ve sebzeler temel mineral, vitamin, diyet lifi ve
antioksidan kaynağı olması sebebiyle genellikle çiğ olarak tüketilmektedir
(Goodburn ve Wallace, 2013; Francis ve ark., 2012; Patrignani ve ark.,
2015). Dondurulmuş veya konserve ürünlere göre daha az işlenmesinin yanı
sıra taze, duyusal/besinsel olarak kaliteli ve koruyucu içermeyen ürünlere
yönelik artan tüketici talebine yanıt vermek üzere ilk olarak 1980'li yıllarda
*
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gelişmeye başlamıştır (Ghidelli ve Pérez-Gago, 2018; Yousuf ve ark., 2018).
Sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin (obezite, tip II diyabet, koroner kalp
hastalığı ve bazı kanserler) belirlenmesi ve yoğun çalışma temposu
içerisinde mutfakta harcanacak zamanın kısıtlı olması nedeniyle minimum
işlem görmüş gıdalara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır (Gündüz ve
Güleryüz, 2021; Deng ve ark., 2020).
Minimal işlem olarak taze gıdalara kesme, doğrama, kabuk soyma, yıkama,
dezenfeksiyon ve paketleme gibi çeşitli işlemler uygulanmaktadır (Botondi ve
ark., 2021). Dolayısıyla patojen bakterileri, onların sporlarını veya toksinlerini
güvenli bir düzeye indirmek için bu gıdalara ekstra bir işlem yapılmamaktadır
(Goodburn ve Wallace, 2013). Diğer gıda işleme tekniklerinin aksine, taze
kesilmiş işleme ürünün raf ömrünü uzatmaz (Ghidelli ve Pérez-Gago, 2018).
Taze ürünlerde raf ömrü hafta ya da ay arasında değişkenlik gösterirken,
minimal işlenmiş gıdalarda bu süre 4-10 güne kadar düşebilmektedir (Siroli
ve ark., 2015; Gündüz ve Güleryüz, 2021). Bu gıdaların işlenmesi sırasında
kullanılan birim işlemler; yüzey hücrelerinin tahrip olmasına, dokuların
gerilmesine neden olur, sitoplazmayı açığa çıkarır ve bozulmamış ürüne göre
mikroorganizmalar için daha zengin bir besin kaynağı sağlar (Francis ve ark.,
2012). Bu faktörler ile taze gıdaların yüksek su aktivitesi ve asitliğin düşük
veya nötre yakın doku pH'ı ile birleşir ve hızlı mikrobiyal gelişmeyi
kolaylaştırır (Francis ve ark., 2012; Gündüz ve Güleryüz, 2021). Ayrıca
mikrobiyal bozulma ve uygun olmayan depolama sıcaklığı, mekanik
yaralanma ve bağıl nem yönetimi nedeniyle hasat, nakliye ve depolama
sırasında %35'ten fazla taze meyve ve sebze tüketilemeyecek hale
gelmektedir (Deng ve ark., 2020). Dolayısıyla, bu ürünler çok daha büyük bir
kesim yüzeyine de sahip olduğundan kontaminasyona oldukça duyarlıdır ve
uygulanan yüzey dekontaminasyon işlemleri mikrobiyal koruma açısından
önem arz etmektedir (Yousuf ve ark., 2018).
Avrupa Topluluğu Standartları’na göre fresh-cut meyve ve sebzeler;
‘minimum düzeyde işlenmiş, yemeye-kullanıma hazır ve taze kesilmiş
ürünler’ olarak tanımlanmaktadır (Botondi ve ark., 2021). Goodburn ve
Wallace (2013)’e göre minimal işlenmiş gıdalar; ‘yıkanmış, soyulmuş ve
kesilmiş, daha sonra perakende boyutunda PET, PVC ve PP polimer
kaplara, seçici gaz geçirgenliğine sahip, bazen de modifiye atmosferle
ilişkilendirilen paketlenmiş gıdalar olarak da tanımlanmaktadır.
Meyve ve sebzelerde ana mikrobiyal bozulma organizmaları mantarlar ve
bakterilerdir (Botondi ve ark., 2021). Minimal işlenmiş ürünlerde endişe
kaynağı olan patojenler; Clostridium botulinum, Salmonella spp., Listeria
monocytogenes, esas olarak patojenik Escherichia coli O157:H7’dir
(Meireles ve ark., 2016). Yaban mersini, üzüm gibi meyveler ile yapraklı
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yeşillikler, biber, domates gibi sebzeler patojen kontaminasyona oldukça
duyarlı ürünlerdir. Minimal işlenmiş meyve ve sebzelerin hem mikrobiyal
güvenliğini sağlamak hem de raf ömrünü uzatmak için çeşitli
dekontaminasyon yöntemleri uygulanmaktadır (Deng ve ark., 2020).
Nispeten düşük fiyatı, uygulama kolaylığı ve geniş antimikrobiyal etkinlik
yelpazesi nedeniyle klor, kimyasal dezenfeksiyon yöntemleri arasında gıda
endüstrisinde sıklıkla tercih edilmektedir (Meireles ve ark., 2016). Elektrolize
su, uçucu yağlar ve gümüş ve hidrojen peroksit gibi alternatif kimyasal
yöntemler ise son birkaç yılda önem kazanmıştır (Mandal ve ark., 2018). Bu
teknolojilerin yanı sıra ultrason, ultraviyole-C ve soğuk plazma gibi termal
olmayan yani fiziksel dezenfeksiyon yöntemleri de oldukça ilgi çekicidir
(Deng ve ark., 2020). Bu araştırma minimal işlenmiş ürünler için yüzey
dekontaminasyon teknolojileri ile ilgili mevcut literatürü özetlemektedir.
Kimyasal Dekontaminasyon Yöntemleri
Klor
Gıda endüstrisinde uygulanan en yaygın antimikrobiyal dezenfektanlardan
biri olan klor, tipik olarak taze kesilmiş ürünleri yıkamak için kullanılan
sanitize edici maddedir (Deng ve ark., 2020; Ali ve ark., 2018). Taze gıdaların
yüzeyinde bulunan patojen mikroorganizmaların inaktivasyonunu sağlamak
için yıkama suyu içerisinde 50–200 ppm konsantrasyonlarda uygulanır
(Botondi ve ark., 2021). Ancak organik madde varlığında etkinliğini
kaybettiğinden, insan ve çevre sağlığını tehdit eden haloasetik asitlerin ve
trihalometanlar gibi kanserojen yan ürünlerin oluşmasına yol açabilir (Ali ve
ark., 2018; Gündüz ve Güleryüz, 2021). Ayrıca buharının olduğu ortamda
uzun süre solunmasının ciltte ve solunum yollarında rahatsızlıklara yol
açabileceği tespit edilmiştir (Gündüz ve Güleryüz, 2021). Bu nedenle
Hollanda, İsviçre ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinde fresh-cut ürünlerin
sterilizasyonu için klor kullanımı yasaklanmıştır (Deng ve ark., 2020).
Önerilen konsantrasyonda minimal işlenmiş ürün yüzey dekontaminasyonu
için klor çözeltilerinin etkinliği hakkında mevcut veriler, genellikle bozulmaya
neden olan mikroorganizmaların popülasyonunu yalnızca 1-2 log KOB g-1
azaltabildiğinden, oldukça sınırlıdır (Ali ve ark., 2018). Belirli koşullar altında
bu dezenfektan organik madde tarafından kolayca inaktive edilebilmesi ve
eyleminin yüksek oranda pH'a bağlı olması nedeniyle ürün yüzeyinde
bulunan patojen inaktivasyonu için klor konsantrasyonları yetersiz kalır
(Gündüz ve Güleryüz, 2021; Meireles ve ark., 2016). Dolayısıyla çeşitli
risklerden kaçınmak amacıyla klorun yerine geçebilecek dezenfekte edici
alternatif işlemler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır (Botondi ve ark., 2021).
Uçucu Yağlar
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Uçucu yağlar, birçok bitki tarafından ikincil metabolit olarak üretilir ve güçlü
duyusal etki ile karakterize edilen uçucu bileşiklerin karmaşık bir karışımıdır.
Bitkinin tüm organlarından (çiçek, tomurcuk, tohum, yaprak, kök, ağaç,
gövde, meyve veya ağaç kabuğu) elde edilebilir (Patrignani ve ark., 2015).
Bu yağlar ve bileşenleri antioksidan, antikanser ve antimikrobiyal aktivite gibi
çeşitli özelliklere sahiptir (Khan ve ark., 2014). Bu bileşikler hücre zarının
lipidi ile etkileşebilir, sitoplazmik zarın geçirgenliğini ve akışkanlığını artırabilir
ve hayati hücre bileşenlerinin sızmasına ve proteinlere bağlanarak enzim
inaktivasyonuna neden olabilir. Oluşan bu modifikasyonlar, elektron
taşınmasını engellemekte ve proton hareket kuvvetini ve hücresel
bileşenlerin sentezini bozarak mikrobiyal metabolizmayı yok etmektedir. Bu
da hücre lizisine neden olur (Deng ve ark., 2020).
Bhargava ve ark., (2015) marul yapraklarının kekik yağı anoemülsiyonlarına
bir dakikalık daldırılmasının (%0.05 veya %0.1). L. monocytogenes, S.
Typhimurium ve E. coli O157:H7 popülasyonları üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Kekik yağı nanoemülsiyonlarının her iki konsantrasyonunun
mikrobiyal büyümeyi önemli ölçüde engellediğini ve kontrollerle
karşılaştırıldığında %0.1 nanoemülsiyonun (L. monocytogenes için 3,57 log
KOB/g; E. coli için 3.10 log KOB/g) daha güçlü bir etki gösterilmiş olduğu
tespit edilmiştir. S. Typhimurium içinse %0.05 nanoemülsiyonun 3.26 log
KOB/g azaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca Siroli ve ark., (2015a) minimal
işlenmiş kuzu marulu üzerindeki kekik ve kekik yağının organoleptik
özelliklerinin önemli ölçüde etkilenmediğini bildirmişlerdir.
Fiziksel Dezenfeksiyon Yöntemleri
Soğuk Plazma
Soğuk plazma, fresh-cut gıdaların güvenliği ve kalitesini sağlamak için ortaya
çıkan nispeten daha yeni, termal olmayan bir teknolojidir (Mandal ve ark.,
2018; Mishra ve ark., 2016). Bu teknoloji ile meyve ve sebze, et ve kümes
hayvanları üzerindeki kontamine mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek
için enerjik, reaktif gazlar kullanılır. Ayrıca paketlemeden önce yüzeyleri
dezenfekte etmek için ya da paketleme işleminin bir parçası da olarak da
kullanılabilir (Mishra ve ark., 2016).
Soğuk plazma, "ortam sıcaklığında elektronlar, negatif iyonlar, pozitif iyonlar,
serbest radikaller, uyarılmış veya uyarılmamış atomlar ve fotonlar gibi sayısız
yüksek reaktif türü taşıyan kısmen veya tamamen iyonize gaz" olarak
tanımlanabilir (Mandal ve ark., 2018). Mikrobiyal inaktivasyondan sorumlu
mekanizmalar ise biyolojik materyallerle etkileşime giren iyonlar ve yüksek
reaktif gaz moleküllerinin öldürücü etkisidir (Deng ve ark., 2020). Üretimi
sırasında uygulanan enerjinin çoğu, tüm gaz akışını ısıtmak yerine
elektronlara odaklandığından gaz molekülleri toplu olarak ortam sıcaklığında

95

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
kalır. Bu nedenle, bu teknoloji yüksek sıcaklıkların istenmediği gıda işleme
uygulamalarında kullanılmaya uygunluğu ile bilinir (Mandal ve ark., 2018).
Soğuk plazma uygulaması sırasında, reaktif nitrojen türleri (RNS) (e.g. •NO,
•NO2, ONOO−, ROONO, etc.) ve reaktif oksijen türleri (ROS) (e.g. H2O2, O3,
O2•−, HO2•, 1O2, •OH, CO3•−, etc.) yer alır. RNS ve ROS, polisakkaritlerin,
lipidlerin, proteinlerin ve DNA'nın oksidasyonu dahil olmak üzere hücresel
makromoleküllerle doğrudan etkileşime girebilir. DNA hasarı hücrelerin
çoğalmasını geciktirebilirken, hücre zarı hasarı hücre sızıntısına ve hücre
işlevselliğinin kaybına neden olabilir. Lipopolisakkarit veya peptidoglikan
oksidasyonu, Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerin hücre duvarlarını
değiştirebilir (Deng ve ark., 2020).
Min ve ark., (2017) soğuk plazma uygulamasının fresh-cut marul üzerinde E.
coli O157:H7'yi eşit şekilde inhibe ettiğini ve bu nedenle taze ve taze kesilmiş
meyve ve sebzeler için paketleme sonrası süreç olarak umut vaat ettiğini
bildirmişlerdir. Lee ve ark., (2015) lahana, marul ve kuru incirin üzerine
aşılanmış Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes ve E. coli
O157:H7 inaktivasyonu için soğuk plazma işlemini değerlendirmişlerdir. Elde
edilen sonuçlarda plazma oluşturan bir gaz olarak nitrojen kullanılarak 10
dakika boyunca yürütülen 900 W'taki soğuk plazma işlemi, lahana ve marul
üzerine yaklaşık 1.5 log KOB g-1 aşılanmış S. typhimurium'u etkisiz hale
getirdiği saptanmıştır. Ayrıca 1-10 dakika boyunca bir helyum-oksijen gazı
karışımı kullanılarak yürütülen 400-900 W’taki plazma işlemi, lahana
üzerindeki L. monocytogenes’i zamana bağlı bir şekilde 0,3-2,1 log KOB g-1
oranında etkisiz hale getirmiştir. Kuru incirlerin su aktivitesi 0.70'den 0.93'e
yükseldikçe, incirlerde E. coli O157:H7 ve L. monocytogenes sayılarındaki
azalmalar sırasıyla 0,5'ten 1,3 log KOB g-1'a ve 1,0'dan 1,6 log KOB g-1'a
yükselmiştir. Bu nedenle soğuk plazmanın etkinliğinin çalışma koşulları,
kullanılan gaz, maruz kalma süresi, mikroorganizmalar ve meyve-sebze
türleri gibi birçok faktöre bağlı olduğu bildirilmiştir (Deng ve ark., 2020).
Soğuk plazma işleminin geleneksel tekniklere göre avantajları, kimyasal
kalıntıların olmaması, termal olmayan ve toksik olmayan doğası, kısa işlem
süresi ve işlem sonrası durulama sırasında su kullanımında önemli azalmayı
sağlamasıdır (Min ve ark., 2017).
Ultraviyole-C
Ultraviyole (UV) ışık, dalga boyu 100–400 nm aralığında olan
elektromanyetik spektrumun bir parçasıdır ve UV-A (315–400 nm), UV-B
(280–315 nm), UV-C (200–280 nm) ve vakum-UV (100–200 nm) olarak
ayrılabilir (Keklik ve ark., 2012). UV ışığının neden olduğu genetik hasar
mikrobiyal inaktivasyondan birincil olarak sorumludur ve bu teknolojinin
bakteri, virus, maya ve küf üzerinde etki gösterdiği bildirilmiştir (Gündüz ve
Güleryüz, 2021; Deng ve ark., 2020). UV-C uygulamasının mikrobiyal
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inaktivasyondaki etkinliği maksimum 254 nm dalga boyundadır. UV-C
absorpsiyonu, timin dimerleri oluşturarak mikrobiyal DNA'nın fotokimyasal
değişikliklerini indükler (Deng ve ark., 2020).
Minimal işlenmiş meyve ve sebzelerin yüzey dezenfeksiyonunda UV-C
yaygın olarak uygulanmıştır. Santo ve ark., (2016) tarafından yapılan bir
çalışmada fresh-cut kavuna Cronobacter sakazakii aşılanmıştır ve
sonuçlarda UV-C dozu 7.5–10 kJ/m2 olduğunda kavunda maksimum
mikrobiyal azalmanın 1.8–2.4 log KOB g-1 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
Chen ve ark., (2018) taze kesilmiş elmalara 5.11±0.23 log KOB g-1 düzeyinde
inoküle edilmiş Salmonella enteritidis'in dekontaminasyonu için 0.96 kJ/m2
uygulanan UV-C işlemi ile 2.38±0.16 log KOB g-1 azalma olduğu tespit
edilirken; 0.48 kJ/m2 uygulanan UV-C işlemi ile 1.75±0.24 log KOB g-1
azalma
olduğu
bildirilmiştir.
Dolayısıyla
UV
ışığının
etkinliği
mikroorganizmalara, gıda özelliğine, ışığın dalga boyu ve dozu olmak üzere
birçok faktöre bağlı olduğu saptanmıştır (Deng ve ark., 2020).
UV-C uygulamalarının bakteri yok edici etkiye sahip olması, maliyetinin
uygun, teknik montajının kolay ve uygulamanın çevre dostu olması, gıda
bozulmalarına veya gıda kaynaklı hastalıklara yol açabilecek
mikroorganizmaların kontrolünde kullanılabilmesi, enerji gereksiniminin
düşük olması gibi çeşitli avantajlara sahiptir (Gündüz ve Güleryüz, 2021;
Deng ve ark., 2020).
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TGK14 S134
Gıda Güvenliği Açısından “Helâlen Tayyiben” Kavramının İslâm
Hukukuna Göre Değerlendirilmesi
Mehmet ERGÜN*
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Bartın
Kur’ân’da Allah’ın rızık olarak vermiş olduğu gıdaların helâl ve temiz
olanlarından yenilmesi, iman edilen Allah’tan korkulması emredildiğine göre,
gıdanın helâl, temiz ve güvenli olması Müslüman birey için önemli bir
konudur demektir. Arap dilinde “helâl” kelimesi bir şeyin hukukî ve izin
verilmiş olduğunu ifade eder. İslâm hukuku açısından da “helâl” kavramı,
kanun koyucu tarafından bir şeyin hukuka uygun ve yasal kabul edildiğini
ifade eder. “Tayyib” kelimesi ile de söz konusu gıdaların saf, temiz ve güvenli
olması ifade edilmektedir. Yani bir gıdanın helâl olması kadar, o gıdanın
hilesiz ve hurdasız olması da önemlidir. Zaten bütün peygamberlere
emredilen meselelerden birisi de helâl ve temiz olan şeylerin tüketilmesi
meselesidir. Daha çok kazanmak hırsı ile gıda sektöründe sağlığa zararlı,
İslâm hukukunca haram kabul edilen üretimlerin yapıldığı, haram ve zararlı
katkı maddelerinin kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda tüketicinin helâl ve
temiz olanı tüketmek için gayret göstermesi dinî ve sıhhî bir sorumluluktur.
Zira bilimsel verilere göre, güvenli olmayan gıdalardan oluşan hastalık ve
ölümlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoğalmıştır. İşte bu tebliğde
Kur’ân’da 4 defa tekrarlanan “Helâl ve temiz olanları yiyiniz.” âyetlerinde
geçen “Helâlen tayyiben” kavramının anlamı, önemi ve hukukî değerinden
bahsedilecektir. Anahtar kelimeler: İslâm Hukuku, Gıda Güvenliği, Helâl
Gıda, Temiz Gıda, Helâlen Tayyiben.
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TGK14 S135
İslâm Hukuku Bağlamında Güvenli Gıda Meselesi
Mehmet ERGÜN*
Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Bartın
İslâm inancına göre, beden ve sağlık emanet nimetlerdir. Bu nedenle kişi
temiz, sağlıklı ve güvenli gıdalarla beslenmekle sorumludur. Çünkü sağlık
nimeti değeri bilinmesi gereken beş nimetten birisidir. Bu bağlamda İslâm
hukukuna göre, Müslüman birey sağlığını tehlikeye atacak gıda maddelerini
tüketmekten sakınmakla sorumludur. O; helâl, temiz ve güvenli olmayan
gıdaları tüketemez. Bu durum Müslüman birey için hem Allah’a karşı bir
sorumluluktur hem de emanet olduğuna inanılan bedenine karşı bir
sorumluluktur. Zira bilimsel araştırmalara göre de sağlıksız ve güvenli
olmayan beslenme sebebiyle oluşan hastalıklar ve ortaya çıkan ölümler
azımsanmayacak kadar çoğalmıştır. İşte bu gibi dinî ve bilimsel nedenlerden
dolayı Müslüman birey için domuz ürünleri, domuz katkı maddeleri, domuz
yağı, domuz mayası, domuz jelâtini, domuz yağı içeren gıdalar, genetik
yapısı değiştirilmiş ürünler, zararlı katkı maddeleri içeren gıdalar, yedikçe
yediren ve öldüren suni gıdalar, hidrojenize yağlar, trans yağ asitleri, zararlı
içecekler, sözde diyet içecekler, boyalı yiyecekler ve boyalı içecekler
sakıncalı gıdalardır. İşte bu tebliğde İslâm hukukuna göre, Müslüman bireyin
dinî ve sıhhî bakımdan temiz ve güvenli olan gıda ürünlerini tüketmekle
sorumlu olduğu ifade edilmektedir. Anahtar kelimeler: İslâm Hukuku, Güvenli
Gıda, Helâl Gıda.
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TGK14 S136
Türkiye’de Tespit Edilen Gıda Tağşiş Verilerinin Analizi ve Avrupa ile
Karşılaştırılması
Murat KAVRUK1*, Özlem ÇETİNER2, Tuğçe BALCI2,
Mert SUDAĞIDAN3, Ali Doğan DURSUN4
1

Arel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü, Ankara
2
Atılım Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik
Bölümü, Ankara
3

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Kit-ARGEM Ar-Ge Merkezi, Konya

4

Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Ankara

Gıda üretiminin sanayileşmesiyle birlikte gıda tağşişi hem Türkiye'nin hem
de diğer ülkelerin temel sorunlarından biri haline gelmiştir. Gıda sahtekarlığı,
maddi kazanç sağlamak amacıyla yapılan yanıltıcı beyan, içerik ya da
özellik olarak tanımlanabilir. Ülkemizde yapılan denetimler neticesinde
tespit edilen gıda tağşişleri, 2012-2020 yılları arasında T.C. Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yayınlanmıştır. Yayınlanan listeler; firma, yıl, şehir,
ürün grubu, gıda ve tağşiş konularında bilgiler içermektedir. Gıdalarda
yapılan hilelerin insan sağlığı, beslenme kalitesi, ticari rekabet ve ihracat
bazlı ülke ekonomisi konularında ciddi sorunlar yaratmaktadır. Yapılan gıda
hilelerin içeriği ve yöneliminin analizi, bilimsel ve teknolojik anlamda
yoğunlaşılacak konuları belirlemesi açısından önem arz etmektedir.
Çalışma kapsamında; Bakanlık tarafından yayınlanan listeler derlenerek bir
veritabanı oluşturulmuştur. Veri tabanı kapsamında; 1901 Bakanlık
verisinde toplam 3451 adet gıda tağşiş verisi derlenmiş ve analiz edilmiştir.
Elde edilen analizlerin sonuçları Avrupa Birliği’nin RASFF veritabanı ile
karşılaştırılarak ülke olarak yoğunlaşılacak alanlar belirlenmiştir. Ayrıca;
tağşişi belirlemek için kullanılan deney yöntemleri incelenerek yeni yöntem
ve/veya sensör geliştirilmesi gerekli alanlar ortaya çıkarılmıştır. Çalışma
neticesinde; Avrupa ile ortak tağşiş sorunu olarak sildenafil ve türevleri tespit
edilmiştir.
RASFF
veritabanındaki
ülkemiz
menşeili
ürünlerin
Bakanlığımızca yayınlanmayan konuları tespit edilmiştir ve altı farklı ürün
grubu için sahada kullanılabilecek sensör geliştirme potansiyeli
belirlenmiştir. Ayrıca, yıllık denetim ve tespit edilen tağşişler arasındaki
korelasyon ortaya konmuştur.
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TGK14 S137
Gıdalarda Jelatin Tağşişini Tespit Edebilecek DNA Aptamerinin
Geliştirilmesi
Badegül SARIKAYA1*, Çağla ÖZEL2, Zeynep EROĞLU3,
Mert SUDAĞIDAN4, Ali Doğan DURSUN1
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Atılım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Ankara
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Diyetetik Bölümü, Ankara
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Jelatin şeffaflık, renksizlik, kokusuzluk gibi çok işlevli özellikleri sayesinde
gıdalarda yüksek oranda kullanılan bir katkı maddesidir. Ticari olarak
erişilebilir fiyatlarda olması maalesef gıda tağşişlerinde onu tercih edilir
kılmaktadır. Jelatinin gıdalardaki tağşişi çoğunlukla kalitatif pikrik asit veya
DNA analizi ile tespit edilmektedir. İki yöntemin de; laboratuvar altyapısı,
donanım ve yetişmiş personel ihtiyaçları bulunmaktadır. Gıda denetimlerinin
daha etkili yapılabilmesi için sahada uygulanabilecek bir analiz yöntemine
ihtiyaç bulunmaktadır. Sahada tespit için en önemli teknik zorluk jelatini
tanıyacak bir platformun gerekliliğidir. Bu kapsamda, nükleik asitlerden
üretilebilen, protein bazlı antikorlara göre geliştirilmesi ve üretilmesi daha
kolay ve saha şartlarına daha dayanıklı olabilecek aptamer geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Rastgele dizilere sahip nükleik asit kütüphanesinin içinden
hedef aptamerin seçilmesi için manyetik SELEX yöntemi seçilmiştir. Jelatin
moleküllerinin manyetik parçacıklara sabitlenmesiyle oluşturulan hedef ile
biyotin işaretli nükleik asit kütüphanesinin inkübe edilmesi ve bağlananların
izole edilerek bir sonraki döngü için yeniden çoğaltılması basamaklarıyla
elde edilen aptamer adaylarının bağlanma afiniteleri incelenmiştir. Çalışma
sonucunda, sahada kullanılabilecek bir lateral-flow biyosensörü
geliştirilmesinde kullanılma potansiyeli olan 68 ± 6.2 nM afinite sabitine (KD)
sahip bir aptamer dizisi elde edilerek çözelti içerisinde jelatini tespit
edebildiği gösterilmiştir.

*

Sorumlu yazar e-posta adresi: badegul.sarikaya@atilim.edu.tr

103

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022

TGK14 S138
Geleneksel Turşulardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin
Endüstriyel Özeliklerinin Belirlenmesi ve
Liyofilize Turşu Starter Kültürü Üretimi
Aylin KORKUT ALTINTAŞ*, Hakan KULEAŞAN
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta
Kornişon turşu üretiminde liyofilize laktik asit bakteri kültürlerinin kullanımının
incelendiği bu çalışmada, geleneksel turşulardan izole edilen laktik asit
bakteri izolatları, fermantasyonda önemli teknolojik özellikleri açısından
incelenmiş ve seçilen izolatların liyofilize formları turşu üretiminde
kullanılmıştır. Kornişon turşu üretimleri, %8 tuz içeren salamurada 1,5x104
kob/ml olacak şekilde Lactobacillus brevis AK 72, Lactobacillus plantarum
AK 87, Lactobacillus plantarum AK 91, Enterococcus casseliflavus AK 114
liyofilize saf kültürleri, bu liyofilize kültürlerin karışımı ve kültür kullanılmayan
kontrol grubu olmak üzere oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.
Fermantasyon boyunca turşular kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan
incelenmiş, ayrıca fermantasyon sonunda turşularda sertlik, renk ve duyusal
analizleri yapılmıştır. Bir aylık süre sonunda liyofilize kültür kullanımının
(3,30-3,62 pH, %0,66-0,80 laktik asit) istenilen pH ve % laktik asit üretimine
ulaşmada kontrol grubuna (3,54-4,04 pH ve %0,32-0,68 laktik asit) göre daha
etkili olduğu, karışık kültür kullanımın maya ve küfler, liyofilize kültür
kullanımının toplam Enterobacteriaceae üyeleri üzerinde etkili olduğu tespit
edilmiştir. Çalışma sonucunda, liyofilize kültür kullanımının turşu
fermantasyonunun gidişatı ve ürün kalitesi açısından etkili olduğu
düşünülmektedir. Bu çalışma SDÜ BAP Birimi FDK-2020-7487 numaralı
proje kapsamında desteklenmiştir. Anahtar kelimeler: liyofilize laktik asit
bakterisi, turşu, kornişon turşu
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TGK14 S139
Medikal Gıdalar
Hilal MERAL*, Aslıhan DEMİRDÖVEN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Tokat
Diyabet, karaciğer ve böbrek hastalığı, alzaymır, kanser ve doğumsal
metabolizma hastalıkları (fenilketonüri, çölyak, laktoz intoleransı vs.) gibi
kronik hastalıklarda yetersiz ve dengesiz beslenme, hastalıkların daha kötü
seyretmesine sebebiyet vermektedir. Bu noktada medikal gıda; “bir doktor
gözetiminde tüketilmek veya enteral olarak uygulanmak üzere formüle
edilmiş ve kabul görmüş bilimsel ilkelere dayalı olarak, tıbbi değerlendirme
ile belirlenen ayırt edici beslenme gereksinimlerini karşılamak üzere bir
hastalık veya durumun spesifik diyet yönetimine yönelik oluşturulan gıda
olarak tanımlanmaktadır. Özellikle sindirim, emilim ve metabolik hastalıklara
sahip kişilerin belirli beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında
sindirimlerinin kolay olması ve hastalar tarafından kolayca kabul edilmesi
nedeniyle klinik koşullarda beslenme desteği sağlamanın etkili bir yoludur.
Ürünün medikal bir gıda olması için genellikle ağızdan veya tüple
beslenmeye uygun nitelikte olması gerekmektedir. Medikal gıda, metabolik
sendromların tedavisinde, enfeksiyonlardan kaynaklanan komplikasyonların
azaltılmasında, rehabilitasyonun desteklenmesinde, diğer tedavilerin
iyileştirici etkisinin arttırılmasında ve dolayısıyla tıbbi maliyetlerin
azaltılmasında etkin rol oynayarak hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde
iyileştirmektedir. Medikal gıdalar ilaç değildir ve bu nedenle özellikle ilaçlar
için geçerli olan düzenleyici gerekliliklerinin hiçbirine tabi olmamakla beraber
geleneksel gıdalar ve fonksiyonel gıdalardan da ayrılmaktadır. Bu anlamda
çalışmanın amacı; belirli hastalıklara (diyabet, alzaymır, kanser vb.) yönelik
medikal gıda kullanımını açıklamak ve ilaçlar yerine tercih edilme
gerekliliklerini ortaya koymaktır.
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TGK14 S140
Mikrobiyel Vitamin Üretiminde Biyoteknolojik Yaklaşımlar
Özgül YAZAR *, Mehmet TOKATLI
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü
Vitaminler, normal metabolizma için esansiyel olan, doğal gıda maddelerinde
iz miktarlarda bulunan, organizmaya enerji sağlamayan organik bileşiklerdir.
Günümüzde on üç vitamin molekülü tanımlanmış olup, bunlar yağda
çözünen ve suda çözünen vitaminler olarak sınıflandırılmaktadır. Vitamin
sentezlenmesinde bitkilerin ve mikroorganizmaların biyolojik aktiviteleri rol
oynamaktadır. Yapay olarak ise kimyasal dizi tepkimelerle üretimleri
mevcuttur. Bunun yanı sıra birçok bitkiden ekstraksiyon yöntemi ile de elde
edilebilmektedir. Bu geleneksel yöntemlerin; zaman alıcı, maliyetli ve oluşan
atık miktarının fazla olması biyoteknolojik yöntemlere yönelime sebep
olmuştur. Günümüzde bu amaca yönelik vitaminler ticari olarak üretilmiştir.
Bu vitaminler; birçok mikroorganizma (bakteri, maya, alg vb.) tarafından
uygun karbon kaynağı kullanılarak (ör. glikoz, soya özütü..) derin kültür, katı
hal fermantasyonları ile sentezlenmektedir. Ayrıca kimyasal reaksiyonlar ile
mikrobiyel proseslerin birlikte ya da enzim sistemlerin kullanımı ile
üretilebilmektedir. Rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak elde edilen
mutantlar ile de vitaminler elde edilebilmektedir. Bu yöntemlerin geliştirilmesi
için; medya optimizasyonu, mutasyon ve tarama, genetik mühendisliği gibi
yöntemler kullanılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde,
Euglena gracilis tarafından E vitamini, Propionibacterium shermanii ile B12,
Bacillus subtilis ile K vitamini, C vitamini ise Cynobacterium sp. tarafından
üretilebilmektedir. Sentezlenen vitaminler uygun saflaştırma aşamalarından
sonra, sadece gıda alanında değil medikal ve kozmetik üretiminde sıklıkla
kullanım alanı bulmaktadır. Anahtar kelimeler: Biyoteknoloji, mikrobiyel,
vitamin, üretim teknikleri
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TGK14 S141
Vinterizasyon Aşamasında Açığa Çıkan
Yağlı Toprağın Geri Kazanımı
Sema ÇELİK*1, Betül YALMAN1, Kenan TONGUÇ1,
Güray KILINÇÇEKER2, Mustafa Kemal SANGÜN3
1)

Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A. Ş., GAZİANTEP
Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü,
01330 Balcalı, ADANA
3)
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya
Bölümü, 31024 Antakya, HATAY
ÖZET
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Ham yağların rafinasyonunda bir adım olan vinterizasyon aşamasında yan
ürün olarak ayrılan perlit (filtre yardımcısı), önemli miktarda yağı da absorbe
eder. Yapılan çalışmada, yan ürün olan yağlı perlitten yağın ve perlitin
yeniden kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Bunun için, spesifik analizler
(ekstraksiyon, serbest yağ asitliği, renk, vaks, partikül boyutu, SEM)
yapılmış ve analizler neticesinde yağın yeniden kullanılabilirliği, geri
kazanılmış perlitin ise bir miktar kullanılmamış perlit ile karıştırılıp filtre
yardımcı malzemesi olarak kullanılabileceği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Perlit, Yeniden Kullanılabilirlik, Vinterizasyon, Yemeklik
Yağ
ABSTRACT
In the winterization process that one of the step of crude oil refining, perlite
(filter aid) absorbs important amount of oil. In this study, the reusability of
perlite and extracted oil from oily perlite is evaluated. For this study, specific
analyses (extraction, free fatty acid,color, wax, particle size, SEM) have
been made and the analyses shows that reusability of oil. Moreover,
recycled perlite can be used as a usable filter aid with some unused perlite.
Key Words: Perlite, Reusability, Winterization, Edible Oil
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1. GİRİŞ
Ham yağlar genellikle arzu edilmeyen bileşikleri uzaklaştırmak için
fiziksel veya kimyasal yöntemlerle rafine edilir. Rafinasyon işlemi birçok
aşamadan meydana gelir. Bu aşamalar, degumming, nötralizasyon,
ağartma, vinterizasyon ve deodorizasyondur. [1] Rafinasyon sürecinin 4.
aşaması olan vinterizasyon; yağlarda yüksek derece eriyen bileşenlerin
düşük sıcaklıklarda kristallendirilerek yağdan uzaklaştırılması işlemidir. Bu
sayede yağlar soğuğa karşı daha dirençli hale getirilir. Yağ kristalizatörlere
alınır ve istenilen kristalizasyon sıcaklığına kadar (4-8oC) soğutulur. Perlit
ilavesi yapılır, proses hızlandırılır. İşlem sonunda yine düşük sıcaklıkta
kristaller yağdan filtrasyon ile ayrılır. [2] Perlit, magmanın asit fazında oluşan
lavların soğuyup, gözle veya mikroskopla görülebilecek bir yapıda
kırılmasının meydana getirdiği, kütle bünyesinde su damlacıkları bulunan,
camsı volkanik bir kaya ürünüdür. İlave edilen miktar yağın vaks içeriğine
bağlı olarak değişmekle birlikte, genelde 100 ppm vaks içeren yağlar için %
0,1 oranında ilave edilir. [3]. Yağa ilave edildiğinde yağı absorblar. Böylece
yağlarda bulunan ve yüksek derecede eriyen trigliseritlerle (genelde stearin)
vakslar (mumlar) daha kolay ayrılır. Bu işlemle yağın oda sıcaklığında
kristalleşmeler sonucu bulanıklaşması önlenmiş olur. İyi vinterize edilmiş bir
yağ en az 5,5 saat 0°C’de soğuk teste dayanmalıdır. Böylece ambalajında
depolamada ya da marketlerde uzun süre berraklığını korur. Filtrede kalan
yağlı perlit ise yan ürün olarak çıkar, satışı yapılır. Perlit benzeri silikatların
kullanımının nedenleri, geniş yüzey alanlarına sahip olması nedeniyle; renk
maddelerini, sabunu ve fosfolipitleri adsorbe ederek yağdan etkin bir şekilde
uzaklaştırabilmeleri yanında metal adsorbsiyon yeteneklerinin de yüksek
olmasıdır. [4] Bitkisel yağlar düşük sıcaklığa maruz bırakıldığında
kristalizasyon yoluyla katılaşmaya başlar ve bu nedenle endüstriyel
uygulamalarda büyük bir engeldir. Bitkisel yağların nispeten düşük sıcaklık
akış özelliği, yağın katılaşmasıyla sonuçlanan hızla topaklanan vaks
kristallerinin görünümünden kaynaklanmaktadır [5]. Atık yönetim stratejisi ve
kalıntı yağın geri kazanımıyla ilgili bir örnek olan atık toprağının yeniden
kullanımı, yaklaşık 60 yıldır yenilebilir yağ endüstrisinde tekrarlanan bir
araştırma odağı olmuştur [6].
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2. MATERYAL VE METOT
Yan ürün olarak değerlendirilen yağlı perlit, bir miktar yağı da bünyesine
çeker. Perlit ile yağ ekstraksiyon yöntemi ile ayrılmış olup, yağın özellikleri
incelenmiştir. Ekstraksiyon işlemi ve analizler 3 kez tekrarlanmıştır. Yağlı
perlitin yağ ekstraksiyonunda, Soxhlet düzeneği kullanılmıştır. Soxhlet
ekstraksiyonunda Isolab mantolu ısıtıcı, geri soğutucu ve çözücü olarak
Merck marka n-hekzan kullanılmıştır. Ekstraksiyon sonrasında, Heidolph
marka rotary evaporatörde hekzan geri kazanılmıştır. Soxhlet düzeneğinde
kalan yağı ayrılmış perlit numunesi ise SEM analizi için kurutulmuştur.
Yağlı perlitten ayrılan yağın, serbest yağ asitliği, renk ve vaks analizleri
yapılmıştır. Serbest yağ asitliği TS EN ISO 660’a göre titrimetrik metot ile
Titrette marka otomatik büretler kullanılarak yapılmıştır. Vaks analizi ise
Metot-AL METHOD 4031 E 228’e göre Hach marka türbidimetre ile
yapılmıştır. Renk analizi için ise Lovibond Spektrocolorimeter kullanılmıştır.
Kullanılmamış perlit, yağlı perlit ve yağı ekstrakte edilmiş perlitte gözenek
yapılarının gözlemlenmesi amacıyla SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu)
analizleri Çukurova Üniversitesi Merkez Laboratuvar’da yapılmıştır.
Kullanılmamış perlitin elek analizleri yapılmıştır. Manyetik Elek Cihazı,
Hassas Terazi ve Filtre Kağıdı kullanılmıştır. 288, 243,154,77,61 ve 45 µm
elekler kullanılmıştır.
3.

DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Yağlı perlitin Soxhlet ekstraksiyonu ile %yağ analizi yapılmış ve yağ oranı
ortalama % 60 olarak tespit edilmiştir.
Tablo 3.1 Yağlı perlitten ayrılan yağın analiz sonuçları
Serbest Yağ
Vaks Miktarı
Renk (51/4”)
( Kırmızı / Sarı)
Asitliği, (% Oleik
ppm
Asit)
0,96
14,03
1,1 / 10
Kullanılmamış perlit, yağlı perlit ve yağı ekstrakte edilmiş perlitte gözenek
yapılarının gözlemlenmesi amacıyla SEM (Taramalı Elektron Mikroskopu)
analizleri yapılmıştır.
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Şekil 3.2. Yağlı Perlit SEM görüntüleri.

Şekil 3.1. Kullanılmamış Perlitin SEM
görüntüleri.
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Şekil 3.3. Yağı alınmış perlitin SEM görüntüleri.
Tablo 3.2. Elek Analizleri Sonuçları
Elek Boyutu
Numune Adı
µm

KULLANILMAMIŞ
PERLİT

288
243
154
77
61
45

Sonuç
%
24,66
9,86
23,38
39,34
1,43
0
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Şekil 3.4. Kullanılmamış perlitin elek analizleri partikül boyutları.
4. SONUÇLAR
Yapılan analizler neticesinde, ham yağın rafinasyon sürecinde yan ürün
olarak ayrılan yağlı perlitteki yağın yeniden kullanılabilirliği tespit edilmiştir.
SEM görüntüleri incelendiğinde, yağlı perlitin partikül boyutunun büyüdüğünü
ve ekstraksiyon yöntemiyle yağı ayrılan perlitin SEM görüntüleri
incelendiğinde deforme olduğu görülmüştür. Dolayısıyla yapılan çalışmalar
neticesinde, geri kazanılmış perlitin bir miktar kullanılmamış perlit ile
karıştırılarak yeniden kullanılabileceği ve böylece bitkisel yağ üreticisi
fabrikaların ekonomik olarak kazanç sağlayacağı öngörülmüştür.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri Koordinasyon
Birimi ve Kadooğlu Yağ San. Ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenmiştir. Proje
kodu: FSI-2021-14023
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TGK14 S142
Jerez (Sherry) Sirkesi
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Özet
Sirke farklı hammaddelerden, hammaddeye bağlı olarak kullanılan
yöntemlerle elde edilen bir fermantasyon ürünüdür. Sirke mayalar tarafından
fermente olan şekerlerin etanole dönüşümünü takiben asetik asit bakterileri
tarafından etanolün oksidasyonu sonucu asetik asit oluşumudur. Dünyada
farklı hammadde ve teknolojiler uygulanarak çeşitli sirke çeşitleri
üretilmektedir. Jerez (Sherry) sirkesi, güney İspanya’da dünyaca şarap ve
diğer fermantasyon türü içecekler ile tanınmış Jerez bölgesinde elde
edilmiştir. Sherry sirkesinde, geleneksel yıllandırma yöntemleri ve Sherry
şarapları kullanılmaktadır. Şarap sirkeleri içerikleri bakımından enolojik sirke
türüne girmektedir. Bu nedenle Sherry sirkesi de enolojik bir sirke türüdür.
Üretimi sırasında solera sistemi kullanarak daha kaliteli bir üretim
sağlanmaktadır. Sherry sirkesi aromasında, uçucu bileşikler baskındır.
Kendine özgü bir üretim ve yıllandırma süreci olan Sherry sirkesi, içerdiği
organik asitler, fenolik bileşikler ve aminoasitler açısından oldukça önem
taşımaktadır. Yıllandırma süreci Sherry sirkesi için önemli bir adım olmakla
birlikte bu süreç uzadıkça daha yüksek fonksiyonel özelliklere ve daha iyi bir
seviyede organoleptik özelliklere sahip sirke eldesi gerçekleşmektedir.
Sherry sirkesinde yapılan duyusal analizler sonucunda sirkenin renk, koku,
lezzet, ağız hissi ve genel beğeni değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu
görülmektedir. Bu çalışmada Sherry sirkesinin tarihçesi, üretimi ve besinsel
içeriği hakkında bilgi aktarımı hedeflenmiştir.
Anahtar kelimeler: Enolojik sirke, fenolik bileşik, Jerez sirkesi, Sherry sirkesi
Giriş
Sirke farklı hammaddelerden (meyve, şarap, hububat, şuruplar, bal ve bira),
farklı yöntemler ile elde edilen fermantasyon ürünüdür. Son yıllarda farklı
tarımsal atıklar ve yan ürünler hammadde maliyetini azaltmak üzere
kullanılmaktadır Sirke, bulunduğu ve üretildiği ülkeye göre farklı
tanımlanmaktadır (Giudici ve ark., 2015). TSE 1880 EN 13188 Sirke
Standardına göre sirke; “Tarım kökenli sıvılar veya diğer maddelerden, iki
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aşamalı alkol ve asetik asit fermantasyonu yoluyla, biyolojik olarak üretilen
kendine özgü ürün” şeklinde tanımlanmaktadır (T.S.E., 2003). Asetik asit
fermantasyonunda etil alkolün, asetik asit bakterileri tarafından asetik aside
(sirke asidi) dönüştürüldüğü bir biyokimyasal ürün olan sirke; berrak, sulu,
renksiz veya hammadde rengini alan bir sıvıdır (Aktan ve Kalkan, 2011).
Sirkenin içeriği kullanılacak olan hammaddeye ve üretim yöntemine bağlıdır.
Sirke üretiminde temel olarak iki fermantasyon gerçekleşir. Bu fermantasyon
yöntemleri alkol ve asetik asit fermantasyonudur. Monosakkaritlere
dönüşmek üzere, alkol fermantasyonu öncesi di-, tri-, ve polissakkaritli
hammadde ön işleme tabi tutulur. Sirkenin oluşma aşamalarında olgunlaşma
aşaması, sirkenin kalitesinin belirlemesi açısından önemlidir (Eren ve ark.,
2020). Sirkenin içeriğindeki fenolik bileşiklerden dolayı pek çok terapötik
etkilere, antioksidan, antidiyabetik, antimikrobiyal, antitümör, antiobezite,
antihipertansif ve kolestrol düşürücü özelliklere sahiptir. İnsanlar tarafından
binlerce yıldır baharat ve gıda koruyucu olarak kullanılan sirkenin, insan
sağlığına yararları hakkında literatürde birçok çalışma mevcuttur (Budak ve
ark., 2014).
Şarap sirkeleri, tüketici tarafından daha çok beğenilen enolojik bir sirke
türüdür. Jerez (Sherry) sirkesi, İspanya’da Jerez bölgesinde üretilen Sherry
şarabı kullanılarak üretilir ve dünyada enolojik sirke türlerinden en ünlü
sirkelerden biridir (Tesfaye ve ark., 2009). Jerez bölgesindeki tarım
alanlarındaki şarapçılık geleneği çok eskilere dayanmaktadır. (DuránGuerrero ve ark., 2021). Sherry sirkesi, geleneksel yıllandırma yöntemleri
izlenerek Sherry şarapları ile üretilmektedir. Menşei, Jerez-Xeres-Sherry ve
Manzanilla-Sancular d Barrameda şarap isimleriyle doğrudan, Vinagre de
Jerez ile coğrafi tanımı 1995 yılında yayınlanmıştır. Jerez’de üretim alanı ilin
8 belediyesini kapsamaktadır. Ahşapta yıllandırma, şu an da 48 şarap
imalathanesinin bulunduğu Sanlúcar ve El Puerto ile sınırlıdır. Sherry sirkesi
ile ilgili ilk yazılı bilgiler, birinci yüzyıla ait Columela’dan gelmektedir (Tesfaye
ve ark., 2009). Jerez bölgesindeki şarap üreticileri kendilerine özgü
yıllandırma yöntemleriyle birlikte, şarap ürünlerinde son derece arzu edilen
organoleptik özelliklerin oluşumunu sağlamaktadırlar (Durán-Guerrero ve
ark., 2021). Sherry şaraplarına ait olan geleneksel üretim koşulları ve iklim
koşulları sonucunda kendi kendine yüksek uçucu asitliklere yol açmıştır.
Şarap ürünlerinin sirke haline gelmesi ise, asetik asit bakterilerinin etkisi
sonucunda oluşmuştur. Bunun sonucunda bozulmuş şaraplar, birbirinden
bağımsız mahzenlerde izole edilerek, üretilen şarap ürünleri geleneksel bir
şekilde yıllandırılmaktadır. Bu yöntem incelendiğinde, kullanılan yöntemin
benzersiz özellikleri, varil tipi (plastik, ahşap vb.) ve depoların mikro iklimi ile
organoleptik özellik kazandırmıştır (Tesfaye ve ark., 2009).

115

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
Jerez (Sherry) Sirkesi Üretimi
Sirke üretimi tipik olarak, hammaddede bulunan basit şekerlerin mayalar
aracılığıyla alkole dönüştürüldüğü ilk fermantasyon ile başlar. Daha sonra
alkol, asetik asit bakterileri ile asetik aside oksitlenmektedir. Sirke üretiminde
ticari olarak iki yöntem uygulanmaktadır. Birincisi ahşap yüzeyinde asetik asit
bakteri kültürlerinin gelişmesi ve yüzey yöntemi ile burada oksijen
sağladıkları yöntemdir ve bu yöntem geleneksel yöntem olarak bilinir. Diğer
yöntem ise endüstriyel anlamda üretime hız kazandırmak amacıyla
fermantasyon sırasında oksijenin sağlandığı suya batırılmış kültür veya batık
kültür olarak adlandırılmaktadır (Budak ve ark., 2014).
Geleneksel anlamda Sherry sirkeleri, meşe fıçılarında hazırlanır ve ardından
bakteri kültürü şarap alt tabakasının yüzeyine yerleştirilir. Bu aşamada,
bakteriler için oksijen miktarı sınırlı kalmaktadır. Bu durum, yüksek derecede
asetik asit elde edilmesi için daha uzun sürenin geçmesi gerektiği anlamına
gelir. Süreç sonunda yıllandırma aşaması gerçekleşir ve yüksek seviyede
organoleptik özellikler elde edilir (Tesfaye ve ark., 2009). Sirke için istenen
özelliklerin sağlanması için gereken süre ile üretim hacmi belirlenir.
Asidifikasyon işlemi, Sherry sirkesi için özel yönetmeliğe göre, belirlenen
fıçılarda yüzey kültürü (Orleans yöntemi) ya da paslanmaz çelik kaplarda
daldırılmış kültürler ile gerçekleşmektedir. Orleans yönteminde asetik asit
bakterileri, atmosferik hava ile doğrudan temas etmesi için hava-sıvı ara
yüzeyine yerleştirilir (Alonso ve ark., 2004). Çoğunlukla 500 litre kapasiteli
olan variller, ortalama üçte ikisine kadar doldurulur. Bu aşamada,
asidifikasyon ve yıllandırma işlemleri aynı zamanda gerçekleşir. Paslanmaz
çelik kaplarda daldırılmış kültürler ile gerçekleştirilen ikinci yöntemde (batık
kültür), bakteriler şarap-sirke karışımına yerleştirilir ve büyük fermentörler
kullanılmaktadır. Bu aşamada, istenen asitlik derecesi yaklaşık olarak 7
֯AA’ne (֯AA: asetik asit derecelerini temsil eder) ulaşana kadar, çoğunlukla
ortalama 24-36 saat içerisinde güçlü havalandırma uygulanmaktadır.
Sirkenin oluşmasından sonra gereken kalite özellikleri elde edilmek üzere
meşe veya kestane fıçılarda yıllandırılmalıdır (Şekil 1) (Tesfaye ve ark.,
2009). Kullanılan yıllandırma sistemleri, solera ve dinamik criadera sistemleri
ile statik yöntemleri kapsamaktadır. Solera ve criadera sistemleri, sayıları 3
ile 8 arasında değişebilen bir dizi fıçıdan oluşur. Bu sistemde en olgun olarak
gösterilen sirkenin bulunduğu fıçı ‘solera’ olarak, ardışık olarak diğer fıçılarda
ise ‘criadera’ olarak tanımlanmaktadır. (Şekil 2) Bu sistemde farklı olarak
olgunlaştırma aşamalarında olan şaraplar, hacminin üçte biri olacak şekilde
ardışık fıçıya birbirinin yerine geçirilerek aktarılır. Harmanlama ile esas ürün
homojen hale getirilir (Berlanga ve ark., 2004). Olgunlaştırma aşaması en az
6 ay uygulanması zorunlu bir işlemdir. Sherry sirkeleri ‘Reserva’ adını
aldıklarında 2 yıl olgunlaştırılmış oldukları anlaşılır ve 2 yıldan daha fazla
olgunlaştırma işlemine tabi tutuldukları zaman ise ‘Gran Reserva’ adını
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almaktadırlar. (Raspor ve Goranovic, 2008). Sherry sirkesinden izole edilen
mikroorganizmalar
ise
Acetobacter
spp.,
Gluconobacter
spp.,
Saccharomyces cerevisiae, S. cerevisiae var. beticus, S. cerevisiae var.
cheresiensis, S. cerevisiae var. montuliensis, Zygosaccharomyces rouxii’dir
(Palacios ve ark., 2002; Solieri ve Giudici, 2009; Tesfaye ve ark., 2009).
Asidifikasyon aşamasında, Acetobacter ve Gluconobacter cinslerinden
asetik asit bakterilerinin aktivitesini kapsamaktadır (Caro ve ark., 1998).
Sherry Sirkesinin Kimyasal İçeriği
Şarap sirkeleri genel olarak, organik asitler, uçucu (asetik, propiyonik vb.) ve
uçucu olmayan (tartarik, sitrik, malik, süksinik vb.) bileşikleri içermektedir
(Palacios ve ark., 2002). Kullanılan karbonhidrat substratına bağlı olarak
değişebilen asetik asit, sirkeyi tanımlayan asittir ve saf alkolden elde edilen
sirkelerde bulunan tek organik asittir. Sherry sirkesi incelendiğinde, tartarik
asit içeriği ile karakterize edilirken, miktarı şarabın kökenine ve maruz kaldığı
enolojik etkilere bağlıdır. Sherry sirkesinin içeriğinde, sitrik asit, laktik asit,
malik asit, tartarik asit ve asetik asit bulunmaktadır (Tesfaye ve ark., 2009).
Jerez-Xérès-Sherry

Asidifikasyon
yüzey kültürü ile

Asidifikasyon
batık kültür ile

Ahşap fıçılar (meşe veya kestane) yıllandırma
Statik veya dinamik (criaderas ve solera) yöntemi
6 ay
Sherry şarap sirkesi
2 yıl

Sherry şarap sirkesi ‘reserva’
10 yıl
Sherry şarap sirkesi
‘gran reserva’
Şekil 1: Sherry Sirkesi Üretimi (Tesfaye ve ark., 2009)
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Sherry sirkesinin aminoasit içeriğinin biyolojik aktivite süresince artış
gösterdiği gözlemlenmektedir. Birinci aşamadan solera aşamasına kadar
konsantrasyonun iki katına çıktığı bulunmuştur. Bu artışın açıklaması, bakteri
metabolizması ve buharlaşma kayıpları ile açıklanabilmektedir. En belirgin
aminoasitler, prolin ve arginindir ve konsantrasyonlarındaki artış yaşlanma
aşamasında görülmüştür (Palacios ve ark., 2002). Başka yapılan bir
çalışmada, batık kültür ile asidifikasyon sürecinde bir miktar aminoasit kaybı
olduğu bulunmuştur (Tesfaye ve ark., 2009).

Şekil 2: Sherry sirkesi üretiminde kullanılan ‘solera’ sistemi (Berlanga ve
ark., 2004)
Sirke aroması; yıllandırma sırasında oluşan bileşenlere, hammaddelere ve
fermantasyon aşamasında oluşan bileşenlere bağlıdır. Sherry sirkesinin
aromasında uçucu bileşiklerin katkısı baskındır. Bu bileşikler, karbonil
bileşikler, alkoller, fenoller, asitler, eterler ve asetallerdir. Sherry şarabı
üretiminde kullanılan üzüm çeşidi olan Palomino, aroma açısından oldukça
zayıf olduğu halde elde edilen şarabın karakteristik işlenmesi sebebiyle
kendine has bir aromatik bileşim sağlamaktadır (Durán-Guerrero ve ark.,
2021). Yıllandırma aşamasında, yoğunlaşma reaksiyonları, gerçekleşen
kimyasal oksidasyon ve ahşap fıçıların gözeneklerinden su kaybı gibi
etkenler aromatik karmaşıklığa sebep olabilmektedir. Yapılan çalışmalar
doğrultusunda elde edilen verilerde, Sherry sirkesinde makro aromatik
bileşik, etil asetattır. Etil asetat oluşumu, yavaş asidifikasyon yüzey işleminde
tercih edilmektedir (Callejon ve ark., 2008). Esterler de sirkenin aromasına
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önemli derecede katkıda bulunmaktadır. Esterler, etanol oluşumunda bakteri
için asidifikasyon sırasında hidrolize edilebilmektedir. Diğer bir baskın
aromatik bileşik olan diasetilin, yıllandırma süresi ile konsantrasyonu artar.
Sirkenin olgunlaşmasının bir belirteci olarak kullanılabilmektedir (Tesfaye ve
ark., 2009).
Fenolik bileşikler, üzüm türevli ürünlerde oldukça iyi miktarda bulunur. Ayrıca
organoleptik özellikleri (renk, tat vb.) üzerinde güçlü bir etki göstermektedir.
Sherry sirkesin incelendiğinde, hidroksimetilfurfural, kafeoltartarik asit,
skopoletin, siringik asit ve gallik asit makro olarak bulunmaktadır. (Tesfaye
ve ark., 2009; Carrero Gálvez ve ark., 1994). Yapılan çalışmalarda,
asidifikasyon aşamasında anlamlı bir azalma görülmemiştir. Yıllandırma
aşamasının sonunda gallik asit ve aldehit türevleri daha yoğun olarak
bulunmuş ve hidroksimetilfurfural bileşiği arttığı gözlemlenmiştir. Bu artış,
ahşabın yaşlanması ve yavaş bir ısıtma süreci ile açıklanabilmektedir
(Tesfaye ve ark., 2009). Sherry sirkesinde mikro düzeyde bulunan fenolik
bileşikler ise protokateşik asit, furfural, kafeik asit, vanilin, siringaldehit,
resveratrol, sinnamik asit ve p-kumarik asit bulunmaktadır (Tesfaye ve ark.,
2002; Tesfaye ve ark., 2009). Sonuç olarak yıllandırma sürecinin sonunda
antioksidan aktivitenin ve baskın fenolik içeriğin arttığı ortaya konmuştur.
Dolayısıyla bu sürecin uzaması ile daha yüksek fonksiyonel özelliklere ve
daha iyi bir seviyede organoleptik özelliklere sahip Sherry sirkesi elde
edilebilir ve bu süreç endüstriyel anlamda da faydalanılabilir (Cejudo
Bastante ve ark., 2010).
Bir gıdanın kalitesi besin değeri, duyusal özellikleri ve gıda güvenliği gibi
birçok farklı yönler dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Duyusal analiz,
gıdaların duyularımız ile organoleptik özelliklerinin analiz edildiği önemli bir
aşamadır. Sirkede, asetik asit içeriği yaklaşık olarak %5-6 olduğundan, diğer
tatlar zor algılanabilmektedir (Tesfaye ve ark., 2009). Sherry sirkesi ile
gerçekleştirilen duyusal analizde, panelistler genel izlenimleri için etil asetat,
keskin koku, kuru üzüm, alkol ve tatlı aromaları belirtmişlerdir. Sherry
sirkesinde keskin duyum ve genel izlenimi açısından en yüksek puanlara
ulaşmıştır. En düşük puanları ise etil asetat ve şarap karakteri oluşturmuştur.
Ayrıca panelistlere ‘Gran Reserva’ ve ‘Reserva’ sirke örnekleri sunulmuş,
‘Gran Reserva’ sirke örneği daha yüksek puan almıştır (Callejon ve ark.,
2008). Tüketici grupları Sherry sirkesi için odunsu aroma ve meyve tadı
aldıklarını belirtmektedirler. Genel olarak Sherry sirkesinde renk, koku
kalitesi, lezzet kalitesi, ağız hissi ve genel izlenim puanları iyi bir sonuç
vererek kabul görmektedir (Tesfaye ve ark., 2009).
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Sonuç
Jerez (Sherry) sirkesi, gıda teknolojileri ve gastronomi alanında son yıllarda
büyük beğeni toplayan ve prestiji giderek artan, şaraptan elde edilen bir
üründür. Sherry sirkesi, baharat ve çeşni olarak kullanılabilen, hammadde
olarak üzüm ve Sherry şarabı ile çift fermantasyon (asetik asit ve alkol)
işlemiyle elde edilen organoleptik bir fermantasyon ürünüdür. Farklı olan
üretim süreci ve uygulanan yıllandırma işlemi ile bileşimi oldukça zengindir.
Özel üretim süreci ile dinamik bir yıllandırma sistemi içermektedir. Uygulanan
solera sistemi ile tüm sistem genelinde homojenizasyon sağlanırken gıda
kalitesi artar ve fiziksel, kimyasal ve duyusal açıdan zenginleşir. Sherry
sirkesi kalitesi, içerdiği bileşenleri, aromatik bileşimleri açısından benzersiz
olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. İçerdiği fenolik bileşikler ile
yüksek antioksidan aktivite sağlayarak sağlık açısından olumlu etkiler
sergilemektedir.
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Balın Botanik Kökeninin Belirlenmesinde Metabarkodlama Yöntemi
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Bal belirli bir bölgeye ait olması nedeniyle yerel çevre ve floraya ait
karakteristik özellikler taşıyan ve arzu edilen aroma ve tat sayesinde yüksek
kaliteye sahip bir üründür. Küresel bir sorun haline gelen uygunsuz üretim
uygulamaları ve yanlış etiketleme ile bal, tağşişin hedefi olmuştur. Bu
çalışmada Türkiye’de üretimi yapılan 20 farklı bal kullanılarak içeriğindeki
türlerin tanımlanması için mevcut analizlere alternatif DNA metabarkodlama
tabanlı yöntem kullanılmıştır. Balın botanik kökeninin belirlenmesinde bitki
çevresel DNA’sı elde etmek üzere zor bir matris olan baldan DNA
ekstraksiyonu için literatürde en çok uygulanan ön işlemler optimize edilmiş,
DNA ekstraksiyonu ve farklı PZR enzimleri ve protokolleri karşılaştırılarak
metabarkodlama yöntemine ait bir iş akışı sağlanmasıyla kullanılabilirliği
araştırılmıştır. Elde edilen verinin farklı biyoinformatik yöntemlerle
işlenmesinin sonuçlara etkisi değerlendirilmiş ve optimize edilmiştir. Böylece,
standart yöntemlerle karakterize etmenin ve tanımlamanın zor olacağı örnek
içeriğinin çevresel DNA ve metabarkodlama temelli yöntem ile tür
seviyesinde tanımlamanın başarısı değerlendirilmiştir. Elde edilen
sonuçlarda NCBI veri tabanı kullanılarak %97’nin üzerindeki tür eşleşmeleri
kabul edilmiştir. Ham verinin yaklaşık %20’si hatalı eşleşme olarak
bulunmuştur. Beş monoflora balda hiçbir tür tanımlaması yapılamazken
multiflora ballarda etiketinde belirtilen türlerin en az %85’inin tespiti mümkün
olmuştur. Bunun yanı sıra cins seviyesinde eşleşme oranları %100’e
yakınken bunların %50’si veri tabanı kaynaklı hatalı pozitif olarak
değerlendirilmiştir.
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GİRİŞ
TS 3036 Bal Standardında yer alan tanıma göre bal, bitkilerin çiçeklerinde
veya canlı olan diğer kısımlarında yer alan nektar bezlerinden elde ettikleri
nektarın ve bitkilerin canlı kısımlarından yararlanan bitki üzerinde yaşayan
böcekler tarafından üretilen salgıların bal arılarının toplaması ve
bileşimlerinin vücutta değiştirilmesiyle petek gözlerine depo edilmesi ve
burada olgunlaşmasıyla elde edilen tatlı bir üründür (Türk Gıda Kodeksi Bal
Tebliği Tebliğ NO:2020/7 Resmi Gazete Sayısı:31107. Resmi Gazete; 2020.,
t.y.). İçeriğinde bulunan birçok aktif bileşik sayesinde karmaşık bir
kompozisyona sahiptir (Cai vd., 2013). Balda farklı türlerin birbirine
karıştırılması ve bu yüzden köken adının uymaması veya farklı bir şurubun
bilerek bal içerisine eklenmesi ile gıda tağşişleri ortaya çıkmaktadır (Cotte
vd., 2003). Balda yapılan tağşişin belirlenmesi için birçok analiz mevcuttur
(Bogdanov vd., t.y.). Bu çalışmada mevcut analizlere alternatif olarak
moleküler tabanlı bir yaklaşım olan DNA metabarkodlama yöntemi
kullanılmıştır. Toprak, su ve hava gibi çeşitli ortamlardan elde edilen çevresel
DNA’dan izole edilen DNA’yı ifade eden DNA metabarkodlama ortamdaki
tüm türleri tanımlamak için kullanılır (Kress & Erickson, 2008). Son yıllarda,
DNA tabanlı yöntemler ürünlerin karakteristik özelliklerini açıklamak için
kullanılan önemli bir araçtır (Bogdanov vd., t.y.). Birçok gıda ürününde işleme
ve sıcaklık uygulamalarından kaynaklanan morfolojik bir değişim söz
konusudur. Bunlardan sonra gıda ürününün görsel özelliklerinden bağımsız
olarak özgünlüğünün tanımlanması DNA metabarkodlama gibi yöntemlerle
gerçekleştirilebilir (Muhammad Tahir & Akhtar, 2016). Polimeraz zincir
tepkimesi olarak tanımlanan DNA’da var olan ve dizisi bilinen iki segment
arasındaki bölgenin enzimatik olarak çoğaltılmasının ardından (CaneneAdams, 2013) yüksek verimli dizileme platformları ile çevresel DNA’nın bir
arada kullanıldığı analizlerde balın botanik kökeni tespit edilebilir (Taberlet
vd., 2018). Yeni nesil dizilemenin ardından elde edilen milyonlarca DNA
dizisinin işlenebilmesi ve anlamlandırılması genellikle Unix sistemindeki
programlara ihtiyaç duyar. Bu programlar ise genellikle filtre görevi görür ve
farklı uygulamalara göre çok yönlü ve modifiye edilebilir bir iş akışı sağlar
(Myburg vd., 2014). Balın kalitesi ile karakteristik özellikleri üretildiği bölgenin
iklimi ve çevre koşulları ve çiçek kompozisyonuyla yakından ilişkilidir (Hilu &
Liang, 1997). Balın botanik kökenini, moleküler düzeyde tanımlanan bitki veri
tabanları kullanılarak balın içeriğinde belirlenen DNA verilerinin
karşılaştırılmasıyla belirlemek mümkündür (Bruni vd., 2015).
Bu çalışmada, DNA metabarkodlama yöntemi kullanılarak Illumina yeni nesil
dizileme platformu ile Türkiye’de üretimi yapılan 20 farklı çiçek ve salgı balı
analiz edilmiştir. Çevresel DNA kaynağı olarak kullanılan baldan botanik
kökeninin belirlenmesi ve balda yapılan tağşişin tespiti amacıyla yeni bir
bakış açısı sağlamasının yanında metabarkodlama yöntemine ait bir iş akışı
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geliştirilmiştir. Ayrıca birçok gıda ürününde yaşanan sorunların tespiti
amacıyla yapılan analizlere alternatif olabilecek bir ön çalışma niteliği
taşımaktadır.
MATERYAL METOT
Örnek Bilgisi
Ülkemizde üretimi yapılan kaynağı ve markası farklı olan 20 bal lokal
marketlerden temin edilmiştir.
Tablo 1. Kullanılan örneklerin etiket bilgisi
Örnek Bilgisi
Yayla çiçek balı

İçerik
Kırmızı üçgül, Maydonozgiller, Gül familyası, Fiğ, Çoban
değneğiller, Yonca
Bingöl çiçek balı
Ballıbaba familyası, Geven, Gül familyası, Fiğ, Lüferotu,
Yonca
Kayseri çiçek balı
Kırmızı üçgül, Geven, Papatya familyası, Peygamber
çiçeği, Beyaz üçgül, Korunga
Muş çiçek balı
Sığırkuyruğu, Papatya familyası, Ballıbaba familyası,
Lüferotu, Beyaz üçgül, Yonca
Şemdinli çiçek balı
Kırmızı üçgül, Geven, Fiğ, Sığırkuyruğu, Ballıbaba
familyası, Korunga
Yüksekova çiçek
Kırmızı üçgül, Çan çiçeği, Ballıbaba familyası, Beyaz
balı
üçgül, Lüferotu, Korunga
Kaz dağı balı
Kaz Dağlarında meşe ve kestaneden üretilmiştir.
Keven Kekik balı
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yüksek
yaylalarında üretilmiştir.
Narenciye balı
Narenciye
Lavanta balı
Lavanta
Tütsü balı
Tütsü
Sedir balı
Sedir
Çörek otu balı
Çörek otu
Kestane balı
Düzce, Yalova, Kastamonu’da üretilmiştir.
Ihlamur balı
Marmara’da üretilmiştir.
Keçiboynuzu balı
Adana, Mersin, Antalya’da üretilmiştir.
Okaliptus balı
Akdeniz’de üretilmiştir.
Çam balı
Ege Bölgesi'nde bulunan çam ağaçlarından elde edilmiştir.
Meşe balı
Trakya’da üretilmiştir.
Süzme çam balı
Çam

DNA İzolasyonu ve PZR
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Bal örneklerine, ekstraksiyon başarısını artırmak için DNA izolasyonundan
önce ön işlem uygulanmıştır. Bu işlem için 12,5 g bal 4 ayrı falkonda
tartıldıktan sonra 40 ml’ye kadar suyla seyreltilmiş ve 40°C’de 10 dakika
inkübasyona bırakılmıştır. 5000×g’de 25 dakika santrifüjlendikten sonra
supernatant uzaklaştırılmıştır. Ardından elde edilen pellet 500 µl suyla
süspanse edilmiştir. 4 ayrı falkonda süspanse edilen örnekler tek bir falkonda
birleştirilmiş ve falkona 45 ml’ye kadar su eklenmiştir. 5000×g’de 25 dakika
santrifüjün ardından supernetant tekrar uzaklaştırılmış ve pellet 0,5 ml suyla
çözündürülmüştür (Utzeri vd., 2018). 2 ml’lik tüpe aktarıldıktan sonra
izolasyon GeneMATRIX Plant & Fungi DNA Purification Kit ile üretici
tarafından sağlanan protokol adımları izlenerek tamamlanmıştır. PZR için
ileri primer olarak gA49425 “CCATTGAGTCTCTGCACCTATC” ve geri
primer olarak trnLhB49466 “GGGCAATCCTGAGCCAA” kullanılmıştır
(Taberlet vd., 2007). Promega GoTaq (GoTaq® Flexi DNA Polymerase,
Promega) enzimi ile gerçekleştirilen reaksiyon 10 µl hacim ile hazırlanmıştır.
PZR değişkenleri; Başlangıç denatürasyonu 94°C’de 2 dakika, denatürasyon
94°C’de 1 dakika, bağlanma 52°C’de 30 saniye, uzama 72°C’de 1 dakika ve
son uzama 72°C’de 5 dakika şeklinde optimize edilmiştir.
Yeni Nesil Dizileme ve Biyoinformatik
Kütüphane hazırlığı için tüm örnekler etiketli primelerle PZR amplifikasyonu
gerçekleştirilmiştir. Böylece PZR ürünleri birbirinden farklı, dizisi bilinen,
sentetik oligonükleotid etiket kombinasyonları ile işaretlenmiştir. PZR
ürünlerinin kaliteleri ve miktarları Qubit 3.0 Florometre cihazı ile ölçülmüş ve
20 örnek eş konsantrasyonlarda olacak şekilde havuz oluşturulmuştur.
Illumina adaptörlerinin ligasyonu ve ardından ürünlerin saflaştırılması
gerçekleştirilmiştir. Kütüphane oluşturulduktan sonra çift yönlü olarak 300
baz çifti uzunluğunda okunmak üzere Illumina MiSeq cihazına yüklenmiştir.
Linux/Unix tabanlı işletim sisteminin terminali ile diziler OBITools
programının bu çalışma için optimize edilmiş parametrelerine sahip iş akışına
göre işlenmiştir.
SONUÇ
Analizlerde Türkiye’nin farklı bölge ve şehirlerinde üretimi yapılan 20 farklı
bal kullanılmıştır. Kullanılan ballar, Türkiye'nin farklı il ve bölgelerinde üretilen
3 tanesi salgı diğerleri çiçek olmak üzere 20 farklı üründür. Kullanılan ballar
içerik bilgilerine göre çeşitlilik açısından değerlendirilmiştir.
Illumina MiSeq platformunda DNA metabarkodlamadan sonra OBITools iş
akışından yararlanılarak diziler kesilip birleştirilmiştir. Belirlenen filtreler
uygulandıktan sonra %97’nin altında kalan eşleşmeler değerlendirilmeden
çıkarılmıştır. Birden fazla okunan ve farklı eşleşme oranlarına sahip olan
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türler en yüksek eşleşmeye göre listede tutulmuştur. Balın içerisindeki bitki
çeşitliliği etiket bilgisine göre değerlendirilmiştir.

Şekil 1. Etiket bilgisine göre balların uniq verilerinde bulunan türler
“uniq” verileri tekrar edilen dizilerin çıkarılması sonucu elde edilmiştir, “l50”
ise 50 ve daha uzun dizi kayıtları için uygulanan filtre sonuçlarına ait verileri
temsil etmektedir.
“uniq” okuma sayıları değerlendirildiğinde 787’den 2453’e kadar farklı
okumalar gözlemlenmiştir. Bu okumalar %97 eşleşme sınırı belirlendiğinde
ise 622-2076 aralığına düşmüş ve okumaların yaklaşık %15’i filtrelenmiştir.
%97 eşleşmeler ile elde edilen okuma sayılarında en az Kestane balında, en
fazla düşüş ise Kayseri çiçek balında tespit edilmiştir. “uniq” verileri tür
seviyesinde değerlendirildiğinde Kayseri çiçek balında 591 farklı türe ilişkin
eşleşmeler tespit edilmiştir. 235 farklı türe ait eşleşmenin tespit edildiği ve en
düşük okuma sayısına sahip örnek Keçiboynuzu balı olarak belirlemiştir.
%97 filtrelemesi sonrası en düşük kayıp Meşe balında, en yüksek kayıp ise
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Kayseri çiçek balında gözlemlenmiştir. Ayrıca Yayla çiçek balında 481 farklı
türe ait eşleşmeler tespit edilmiştir. “uniq” verileri %97 eşleşme sınırı
belirlenen verilerle kıyaslandığında %30’luk bir filtreleme gözlemlenmiştir.
l50 filtresinin uygulanan veriler “uniq” verilerle kıyaslandığında hem herhangi
bir sınır olmayan hem de %97 eşleşme sınırı belirlenen verilerde %20’lik bir
filtreleme söz konusudur. Tür seviyesinde değerlendirildiğinde ise bu
filtreleme daha da artarak %30’a ulaşmıştır.
l50 filtresi uygulanan veriler kendi içinde değerlendirildiğinde en yüksek
okuma sayısı 1960 ile Çörek otu balında tespit edilirken en düşük okuma 653
ile Keçiboynuzu balında bulunmuştur. %97 eşleşme sınırı belirlenmesiyle
benzer sonuçlar elde edilmiş olup %9’luk bir filtreleme olduğu görülmüştür.
Tür düzeyinde değerlendirildiğinde ise 389 farklı türe ait eşleşmeleri Yayla
çiçek balında belirlenmiş ve %97 sınırı ile %20’lik bir filtrasyon belirlenmiştir.
Tür düzeyinde en az tanımlama farkı Keçiboynuzu balında bulunmuştur.

Şekil 2. Etiket bilgisine göre balların uniq verilerinde bulunan türler
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“uniq” verileri değerlendirildiğinde Yayla çiçek balında Polygonum hariç
etikette yer alan tüm bitkiler tür düzeyinde belirlenmiştir. Bingöl çiçek balında
Hypericum spp. referans dizilerle en yüksek eşleşmeyi göstermiştir fakat
Lamium spp. Astragalus spp. ve Medicago spp. cinsine ait türler tespit
edilememiştir. Kayseri çiçek balında tür düzeyinde en fazla eşleşmeye sahip
olan cins Trifolium spp.dir. Muş çiçek balında en fazla eşleşme Trifolium
spp.nin ardından Medicago spp.dir. Şemdinli çiçek balında en fazla okuma
sayısına sahip tür Onobrychis viciifolia’nın ardından Trifolium resupinatum
ve Trifolium spp. şeklinde bulunmuştur. Yüksekova çiçek balında sırasıyla
Trifolium spp. ve Onobrychis viciifolia en çok tespit edilen türlerdir. Beklendiği
gibi Quercus spp. ve Castanea spp. en fazla eşleşmeye sahip olan türler
olarak Kaz dağı balında tespit edilmiştir. Narenciye balında Citrus maxima
ve Citrus reticulata, Sedir balında sadece Cedrus libani tespit edilmiştir. 282
okuma sayısına sahip Nigella sativa Çörek otu balında en yüksek ve tek
bulunan türdür. Kestane balında 32 okuma sayısına sahip Castanea sativa
dışında başka tür tespit edilememiştir. Ihlamur balında Tilia platyphyllos
tespit edilen tek türdür. Çam balında Rumex dentatus belirlenmiştir. Meşe
balında en yüksek okuma sayısına sahip tür Quercus robur olarak tespit
edilmiştir. Diğer çam balında olduğu gibi Süzme çam balında tespit edilen tür
de Rumex dentatus olarak bulunmuştur. Lavanta, Keven, Kekik,
Keçiboynuzu ve Okaliptüs balının etiket bilgilerinde yer alan bitkiler tespit
edilememiştir. Pinus cinsine ait türler hem Çam balında hem de Süzme çam
balında tespit edilememiştir. İki balda da tanımlanan Pinus cinsine ait türler
Türkiye'de bulunmamaktadır. Kekik balında da bu durum aynıdır.
l50 filtre verileri incelendiğinde Yayla balında Polygonum dışında Apium,
Tribulus ve Rosa cinslerine ait türlerin okuma sayılarında düşüş yaşanmıştır.
Bingöl çiçek balında Mentha ve Veronica, Muş çiçek balında Verbascum,
Tulipu, Medicago, Şemdinli çiçek balında Astragalus, Vicia, Verbascum,
Lamium, Mentha ve Veronica, Yüksekova çiçek balında Veronica ve
Onobrychis, Kekik balında Fumanum, Sedir balında Cedrus, Çam balında
Pinus belirlenememiştir. Lavanta balı, Keven Kekik balı, Keçiboynuzu balı,
Okaliptüs balı, Çam balı ve Süzme çam balında etiket bilgisinde yer alan
türler tespit edilememiştir.
TARTIŞMA
Bu çalışmanın amacı mevcut yöntemlerle içeriğinin tespit edilmesinin zor
olacağı çevresel DNA kaynağı olarak balı karakterize etmek ve botanik
kökeninin belirlenmesinde metabarkodlama temelli yöntemle tür seviyesinde
tanımlama yapmanın başarısının değerlendirilmesidir. Viskoz ve şekerli
yapısından dolayı ve oluşabilecek kontaminasyon ve inhibitörlerin mümkün
olabildiğince uzaklaştırılması adına ön işlem uygulanmıştır. Metabarkodlama
yönteminin tür tespit başarısı kullanılan primerler ve bunların çoğalttığı
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bölgelerin referans veri tabanlarındaki varlığıyla sınırlıdır (Chase vd., 2005).
Bu çalışmada 254-767 baz çiftlik bölgeyi içeren trnL (UAA) intronunun
içerisinde yer alan ve 10-143 baz çiftlik daha küçük bir bölgesini çoğaltan P6
Loop bitki primeri kullanılmıştır. Kısa P6 Loop bölgesi degrede olmuş
DNA’dan çoğaltılabilmesi açısından gıda endüstrisinde tercih edilen yaygın
bir kullanıma sahiptir (Khansaritoreh vd., 2020). Yeni nesil dizileme
platformaları yapılan çalışmalara uygunluğu açısından çeşitlidir. Illumina
MiSeq 2x250 bç okuma sayısıyla kullanılan primerlere uygundur
(https://pythonhosted.org/OBITools, t.y.). Metabarkodlama çalışmalarının
sonucunda elde edilen verilerin yorumlanması ve biyoinformatik araçların
verimi sonuçların eşleştirildiği veri tabanlarının yeterliliğine ve doğruluğuna
bağlıdır. NCBI bazı bitki türlerinin tüm genomlarına ulaşabilmeyi mümkün
kılar (Bovo vd., 2018). Genel anlamda uniq verilerinin sonuçları l50 filtresinin
uygulandığı sonuçlara göre daha fazla cins ve tür seviyesinde tanımlamayı
mümkün kılmıştır. Literatürde yer alan ve doğruluğa daha yakın olması
açısından değerlendirildiğinde %97 oranında eşleşmeye eşit ve üzerindeki
türlerin filtrelenmesiyle bu sayılarda bir düşüş gözlemlenmiştir. Bulunan bazı
tür eşleşmelerinin veri tabanındaki en yakın diziyle eşleşmesi sonucunda
Türkiye dışındaki ülkelere özgü olduğu ve hatalı pozitifler olduğu tespit
edilmiştir. Türkiye’de kültür edilmiş bitkiler olması veya Türkiye’den girişi
olmaması elde edilen sonuçlarla doğrudan ilgili olabilir. PZR için kullanılan
P6 Loop bölgesinin bazı türler için uygun olmadığı da göz önünde
bulundurulabilir. Örneğin Muş çiçek balından bulunması beklenen ve
Türkiye’ye endemik olduğu bilinen Tulipa sintenisii (Muş Lalesi)’nun NCBI’da
girişi bulunmamaktadır. Fakat özellikle Trifolium ve Hypericum cinslerine ait
türlerin yaygınlığı ve yetişme kolaylığı açısından daha fazla türünün
belirlenmesi mümkün olmuştur. Balın üretildiği bölgeye özgü olarak
yaygınlığı ve içerdiği polen ve nektar kaynağının yüksekliği açısından
Castanea sativa (Kestane ağacı) ve Nigella sativa (Çörek otu) en yüksek
okumalara sahiptir. Bu çalışmada, Hypericum heterophyilum ve Onobrychis
ornata gibi Türkiye’ye endemik türlerin belirlenmesi mümkün olmuştur. Yerel
bitki çeşitliliği veri setlerinin oluşturularak uluslararası veri tabanlarına
girişlerinin yapılması, elde edilecek sonuçların eşleştirilmesi açısından
sınırlamaları ortadan kaldırabilecektir.
Bu çalışmayla elde edilen sonuçlar bölgesel florayı tespit ederek hatalı
etiketlemeyi tespit etmek ve balın botanik kökenini belirlemek için DNA
metabarkodlama yönteminin kullanılabilirliğini destekler niteliktedir.
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Bakliyat Atık Sularının Prebiyotik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Emel YÜCEL*, Göksel TIRPANCI SİVRİ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
Bakliyatların pişirme öncesi bekletildikleri ve haşlama suları içerdikleri zengin
bileşenlere rağmen genellikle atık olmaktadır. Bakliyatlardan elde edilen bu
atık suların (aquafaba) daha ekonomik ve yüksek kalitede gıda bileşenleri
üretmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu düşünülmektedir. Bakliyat
sularının içeriğindeki oligosakkaritler ve diğer diyet lifleri nedeniyle prebiyotik
kaynağı olarak değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Oligasakkaritlerin
gastrointestinal mikro flora üzerindeki faydalı etkileri nedeniyle fonksiyonel
gıdalarda kullanımı artmakta ve alternatif kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu çalışmanın amacı bakliyat prosesinde açığa çıkan pişirme sularından
prebiyotik özelliği yüksek olan bir gıda bileşeni elde edilmesi ve probiyotik
özellikte
olan
Lactobacillus
gasseri
üzerindeki
etkinliğinin
değerlendirilmesidir. Bu amaçla oda sıcaklığında 16 saat süreyle ıslatılan
nohut örnekleri 100 oC’de 30 dakika pişirilmiştir. Elde edilen aquafabaya
daha sonra ultrason işlemi uygulanmıştır. Lactobacillus gasseri %10
aquafaba içeren MRS besi yerine inoküle edilerek gelişimi takip edilmiştir.
Ultrason işlemine maruz kalmış aquafaba ile hazırlanan besi ortamında
yaklaşık 1 log daha yüksek Lactobacillus gasseri gelişimi gözlenmiştir. Bu
çalışmada, ayrıca yüksek yoğunluklu ultrasonun aquafabanın genleşme,
stabilite, doku, rengi ve emülsifiye edici özellikleri üzerindeki etkisini
değerlendirilmiştir. Bakliyat prosesinde atık olan aquafabanın katma değer
kazandırılarak prebiyotik üreticileri için ekonomik bir alternatif hammadde
olabileceği düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: aquafaba, prebiyotik,
ultrason, Lactobacillus gasseri
GİRİŞ
Bakliyatlar özellikle vegan beslenme tarzını benimseyen tüketiciler
tarafından zengin protein kaynağı oldukları için tercih edilmektedir. Yüksek
protein kaynağı olmanın yanında bakliyatlar yüksek lif içerikleri ile de dikkat
çekmektedirler (Acharya and Dogra, 2020) Bakliyatların sağlığa olumlu
etkileri genellikle barındırdığı esansiyel amino asitler ve biyoaktif bileşenlerle
ilişkilendirilse de içeriğinde bulunan diyet liflerinin de azımsanmayacak bir
etkisi olduğu görülmüştür (Singh et al., 2021)
*
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Bakliyatların tüketimine kadar geçen sürede, ıslatma, kaynatma ve
konserveleme prosesleri besinsel olmayan bileşenleri uzaklaştırmak ve
duyusal kaliteyi arttırmak için uygulanmaktadır (Serventi, 2020) Bu işlemler
bakliyatların prosesinde büyük miktarda atık su oluşmasına ve beraberinde
önemli oranda besin kaybı yaşanmasına neden olmaktadır (Chenoll et al.,
2009) Yapılan çalışmalarda, suda bekletme ve kaynatma işleminin,
proteinlerin (Fernandes et al., 2010), diyet liflerinin ve oligosakkaritlerin %5075 oranında kaybına neden olduğu gösterilmiştir (Han and Baik, 2006)
Benzer şekilde kaynatma işlemi de oligosakkaritlerin (%60-85), lif, vitamin ve
fitokimyasalların yüksek oranda kayıplarına neden olmaktadır. PerezHidalgo ve arkadaşlarının (1997) yaptığı bir çalışmada pişmiş nohutlarda
toplam diyet lifinin ve suda çözünen diyet lifinin pişmemiş nohutlara oranla
önemli ölçüde azaldığı belirtilmiştir. Aquafaba, nohutların suda
pişirilmesinden sonra elde edilen kalın, berrak sıvıdır. Genellikle atık su
olmaktadır. Nohut pişirme suyunun (aquafaba) emülgatör, kıvam arttırıcı ve
köpürtücü olduğu keşfedildiği 2014 yılından bu yana kullanımı hızla
artmaktadır. (Mustafa and Reaney, 2020) Aquafaba olarak bilinen nohut
pişirme suyu, yüksek protein içeriği nedeniyle de dikkat çekmektedir.
Açıkça görülmektedir ki bakliyatların tüketimine kadar geçen sürede
uygulanan prosesler önemli bileşenlerin kaybına neden olmaktadır.
Bakliyatlardan elde edilen atık suların daha ekonomik ve yüksek kalitede
gıda bileşenleri üretmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu
düşünülmektedir. Bakliyatlardan kaynaklanan atık suların dönüştürülerek
katma değer kazanması çevreye olan zararlı etkilerini de azaltacak bir
uygulamadır (Huang et al., 2017)
Prebiyotikler, insan mikrobiyotası aktivitesi için biyosentetik öncü olarak
hareket eden, bağırsak kanalındaki seçici metabolizmalarıyla faydalı bir
etkiye sahip olan probiyotikler için spesifik kolonik besinlerdir (Gibson, 2004)
Günümüzde ticari olarak en çok üretilen prebiyotik inülün ve sonrasında
galaktaoligasakkaritlerdir. Bu ürünleri üretmek için bazı hammaddelere ya da
substratlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu prebiyotikler, hindiba ve Kudüs
enginarın köklerinden ve zirai ya da süt ürünleri endüstrisinden elde edilen
laktoz kullanılarak üretilmektedir (Wichienchot and Ishak, 2018).
Probiyotiklere olan ilginin artmasıyla prebiyotiklere olan talep de artmıştır.
Ancak, yüksek talep nedeniyle, bu hammaddelerin maliyeti her yıl katlanarak
artmaktadır. Böylece, birçok prebiyotik üreticisi hammadde olarak düşük
maliyetli farklı kaynaklar aramaktadır. Bu durum alternatif prebiyotik
kaynaklarının araştırılmasını elzem kılmaktadır.
Bakliyat sularının prebiyotik kaynağı olarak değerlendirilmesi içeriğindeki
oligosakaritler ve diğer diyet lifleri nedeniyle önem arz etmektedir.
Oligasakaritlerin son yıllarda gastrointestinal mikro flora üzerindeki faydalı
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etkileri nedeniyle fonksiyonel gıdalarda kullanımı da araştırılmaya değer hale
gelmiştir (Zhao et al., 2020) Fonksiyonel gıdalar sağlığa yararlı etkisi
kanıtlanmış bileşenleri içeren ya da zararlı etkileri olan bileşenlerin
çıkarılması ile üretilen gıdalar olarak tanımlanmaktadırlar (Kelly et al., 2017)
Prebiyotikler tarafından güçlendirilebilecek gıdalar göz önüne alındığında,
mikro flora değişikliklerini ve sağlık etkilerini, fonksiyonelliği test etmek için
sağlam teknolojilerin kullanılması önemlidir. Prebiyotiklerin kullanımı,
mikrobiyotadaki türlerin aktivasyonunu değiştirirken, faydalı bileşenlerin
üretimini de etkilemektedir.
Gıda ürünlerinde daha iyi kalite elde etmek ve teknolojik özelliklerini
geliştirmek için süreç optimizasyonu, maliyet düşürme ve daha iyi özelliklere
sahip gıda üretimine yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Yeni bir teknoloji olan
ultrason, gıda endüstrisinde bu amaçlar için büyük ölçüde kullanılmaktadır.
Ultrason, frekansları 20 kHz'in üzerinde olan bir akustik dalgadır; ana
mekanik etkisi, ilgili enerji, basınç, ısı ve türbülans üreten kavitasyon
oluşturmak için yeterince yüksek olduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu işlem,
gıdaların özelliklerini değiştirerek fiziksel ve kimyasal değişikliklere neden
olabilmektedir. Köpük genleşmesi, köpük stabilitesi ve emülsiyonlaştırma
kapasitesi de ultrason işleminden olumlu yönde etkilenmektedir. Bu
çalışmada, yüksek yoğunluklu ultrasonun (ekipmanın güç kapasitesi %100
ve 10-30 dakika süreyle kullanarak) aquafaba'nın köpürme ve emülsifiye
edici özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmekte amaçlanmaktadır
(Meurer et al., 2020). Bu çalışmada, nohut pişirme suyuna (aquafaba) 20
kHz frekansında ultrason uygulanarak belirlenen aralıklarda incelenen
köpüklerin genleşme, stabilite, doku ve rengi üzerinde etkileri
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmanın amacı nohut hazırlama prosesinde açığa çıkan ıslatma ve
pişirme sularından prebiyotik özelliği yüksek olan bir gıda bileşeni elde
edilmesi ve probiyotik özellikte olan Lactobacillus gasseri üzerindeki
etkinliğinin değerlendirilmesidir. Atık suların geri dönüşüm kapsamında
katma değeri yüksek bir ürün olarak geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin
sağlanması ve atık suların değerlendirilmesiyle çevreye olan zararın
minimize edilmesidir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Bu çalışmada kullanılan bakliyat (nohut) yerel marketlerden temin edilmiştir.
Nohut çeşidi yaygın olarak bulunan markalardan seçilmiş olup ambalajlı
şekilde temin edilmiştir. Çalışma üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Nohut
çeşidinin etiket içerik bilgileri verilmiştir.
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Besin içeriği analizi
Tablo 1: Aqufaba elde etmek için kullanılan nohutların besin içeriği
Ortalama Enerji ve Besin Öğeleri
100 g için miktar
Enerji (kj/kcal)
Yağ (g)
Doymuş Yağ (g)
Karbonhidrat (g)
Şekerler (g)
Protein (g)
Tuz (g)

1583/379
6,1
1,1
60
3,2
21
0,06

Bakliyat atık sularının hazırlanması
Seçilen nohut kırık tohum ve tozlarından temizlendikten sonra 24 ˚C’de 16
saat 1:4(w/v) oranında su ile karıştırılarak bekletilmiştir. Islatma işlemi
bittikten sonra ıslatılmış bakliyatlar süzülerek ıslatma suyu ayırılmıştır.
Süzülen bakliyatlar saf su ile 3 kez yıkandıktan sonra haşlama işlemi için
tekrardan 1:4 (w/v) oranında saf su ile karıştırılarak 30 dakika boyunca
kaynatılmıştır. Haşlanmış bakliyatlar 5 ˚C’de 24 saat bekletilmiştir.
Haşlanmış bakliyatlar soğuma sonrasında süzülerek haşlama suyu (HS)
ayrılmıştır.
Probiyotik bakterilerin hazırlanması
Lactobacillus spp. MRS broth ve agar kullanılarak aktifleştirilerek sonrasında
%10 oranında ultrason işlemi uygulanmış ve uygulanmamış HS içeren besi
ortamında geliştirilmiştir. 48 saat inkübasyon süresince bakteri gelişimi ve
pH takibi yapılmıştır.
Ultrason işlemi
Ultrason işlemi, 13 mm çapında titanyum alaşımlı probu olan bir ultrasonik
işlemci (Bandalin HD 4400 Ultasonik Homojenizatör) kullanılarak yapılmıştır.
Soğuk su banyosuna konulan behere 100 ml aquafaba örneğine (sıcaklığı
20 ˚C’yi geçmemesi için) ultrason işlemi (15 dk) uygulanmıştır. Ultrason
işlemi uygulanmış ve uygulanmamış numuneler sitrik asit ile pH 4’e
ayarlanmış ve sıcaklık 5 ˚C’de sabit tutulmuştur (He et al., 2021).
Yoğunluk
Yoğunluklar 50 ml’lik bir cam piknometre kullanılarak ölçülmüştür.
Numuneler bir analitik terazide tartılmıştır (He et al., 2021).
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Köpük stabilitesi (FLS)
FLS’yi ölçmek için çırpma işleminden sonra köpükler 50 ml’lik bir ölçüm
silindiri üzerine yerleştirilmiş bir cam huniye aktarılmıştır. Köpükleri tutmak
için hunilere bir miktar gazlı bez konulmuştur. Damlayan hacim 10, 15 ve 20
dk sonra kaydedilmiştir. Analiz, Hall (1996) ve Shim ve ark (2018)
uyguladıkları metoda göre bazı değişiklikler ile uygulanmıştır.
Köpük genleşmesi (FE)
30 ml aquafaba, 250 ml’lik bir plastik beher içinde çırpıldıktan sonra 2 dk
süreyle 3 hıza ayarlanmış bir yiyecek mikseri kullanılmıştır. FLS’yi ölçmek
için, çırpma işleminden sonra köpükler, 50 ml’lik bir ölçüm silindiri üzerine
yerleştirilmiş bir cam huniye aktarılmıştır. Hall (1996) ve Shim ve ark (2018)
uyguladıkları metoda göre bazı değişiklikler ile uygulanmıştır.
Köpük rengi
İşlem görmemiş ve ultrason işlemi uygulanmış aquafaba köpüklerinin rengi
[L*(açıklık), a*(kırmızılık) ve b*(sarılık)] ayarlanmış bir renk ölçer cihazı
kullanılarak belirlenmiştir. Numuneler 3 kez ölçülerek ve sonuçlar L* (açıklık)
cinsinden ifade edilecektir (He et al., 2021)
SONUÇ VE TARTIŞMA
Ultrason işlemi uygulanan ve ultrason işlemi uygulanmayan aquafaba
kullanılarak yapılan çalışmada Lactobacillus gasseri %10 aquafaba içeren
MRS besi yerine inoküle edilerek gelişimi takip edilmiştir. Şekil 1’de
görüldüğü üzere elde edilen sonuçlar ultrason işlemi uygulanan aquafabanın
ultrason uygulanmayana göre Lactobacillus gasseri popülasyonunda
yaklaşık 1 log artışa neden olmuştur. Aquafaba ilave edilmeden MRS
besiyerinde yapılan kontrol takibinde aquafaba ilavesinin probiyotik özellik
gösteren Lactobacillus gasseri üzerinde olumlu etki gösterirken ultrason
işleminin bu etkinliği anlamlı oranda arttırdığı görülmüştür. Erem ve ark.
(2021) nohut pişirme suyu ile ilgili yaptıkları çalışmada elde edilen sonuçlar
ultrason işlemi uygulanan aquafabanın ultrason uygulanmayana göre birçok
özelliğinin geliştiğini göstermesi de bu çalışmayı destekler niteliktedir. Bu
sonuç, nohut prosesinde atık olan aquafabanın katma değer kazandırılarak
prebiyotik üreticileri için ekonomik bir alternatif hammadde olabileceği
konusunda daha fazla çalışma ile desteklenebileceğini göstermektedir.
Aquafabaya uygulanan ultrason işlemi, artan kolloidal stabilite, kısmi
denatürasyon ve hidrofobiklikteki değişiklikler ile protein çözünürlüğü
üzerindeki etkisinden dolayı köpürme kapasitesini (yaklaşık 2 kat) ve
stabilitesini (2 kat) arttırdığı Tablo 2 de gösterilmiştir. Elde edilen
aquafabanın emülsiyon stabilitesi, %60 ile %80 arasında değişiklik
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göstermiştir. Ultrason uygulaması stabiliteyi istatiksel olarak anlamlı oranda
arttırmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da aquafaba emülsiyon stabilitesinin,
özellikle daha yüksek güç yoğunluğu kullanılarak uygulanan ultrason
işlemleri ile arttırıldığı bilinmektedir. (Cihat Icyer B, Nevruz et al., 2021)
Nohut pişirme suyuna uygulanan ultrason ön işlemi sonrası, genleşme 2.5
kattan 5.5 kata yükselmiştir. Bu durum başka bir çalışmada bildirilen protein
çözünürlüğünün ultrason uygulaması ile artması ile açıklanmaktadır.
Ultrason uygulanan ve uygulanmayan aquafaba örneklerinde protein
çözünürlüğü 863 (μg/mL'den) 980 μg/mL'ye yükselmiştir. Ultroson işleminin
köpürme genleşmesi üzerinde olumlu etkisi olduğu gözlenmiştir (Cihat Icyer
B, Nevruz et al., 2021)
Renk analizi sonrasında 15 dakika boyunca %100 güçte ultrason ile işlem
görmüş numunenin, L* değeri işlem görmemiş numuneye göre yaklaşık 7
birim artarak yumurta beyazına çok yakın bir değere ulaşmıştır. Ultrason
uygulamaları sonrasında köpüklerin sertlik, kıvam ve yapışkanlık değerleri
kontrol örneğine göre iyileşmiştir.
Bu çalışmanın sonucunda nohut atık sularının prebiyotik etkileri belirlenerek
prebiyotik üreticileri için alternatif ucuz hammadde kaynağı sunulacağı
belirlenmiş olup bu konuda yapılacak çalışmalara öncülük edebileceği
öngörülmektedir. Prebiyotik özellikteki gıda bileşeni özellikle bitkisel bazlı
fermente ürünlerin probiyotik etkilerini destekleyecektir. Böylece
fonksiyonelliği yükseltilmiş ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasına olanak
sağlayacaktır. Atık suların katma değer kazanmış bir ürüne dönüştürülmesi
ile sürdürülebilirlik kapsamında çevreye verilen zarar minimize edilmiş
olacaktır.
Tablo 2. Aquafaba yoğunluk, Köpük stabilitesi (FLS), Köpük genleşmesi
(FE), Köpük rengi özellikleri
Ultrason uygulanmamış
Ultrason uygulanmış
Yoğunluk (g/ml)

1,02

1,05

Ölçüm Süresi (dk)

10

15

20

10

15

20

FLS (%)

71,95

65,00

56,55

90,03

82,25

77,89

FE (%)

265

550

Renk (L*)

93,95/93,92

100,01/100,02
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Şekil 1.Aquafaba ilave edilmiş besi ortamında Lactobacillus gasseri gelişimi
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TGK14 S145
Gıdalarda Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Bileşiklerinin Tayin
Yöntemleri
Betül KARSLIOĞLU*
Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Gaziantep
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH’lar) gıdalara uygulanan ısıl işlemler
sonucu meydana gelen oluşumu istenmeyen bileşiklerdir. Bu kirleticiler
sağlığı olumsuz etkileyen çoğunlukla mutajenik ve kanserojenik olup, bu
bileşiklere maruz kalmanın en yaygın yolu diyet alımı yoluyla olması
sebebiyle gıdalardaki miktarlarının doğru bir şekilde tespit edilmesi
gerekmektedir. Gıda maddelerinin heterojen yapısı ve de çok düşük
konsantrasyonda bulunması PAH bileşiklerinin analizini zorlaştırıcı
unsurlarıdır. Gıdalarda PAH'ların analizi, analitlerin maksimum seviyede geri
kazanımı ve beraberindeki istenmeyen karışımları minimum seviyede tutmak
gibi çeşitli analitik parametreler nedeniyle komplike bir analizdir. Gıdalarda
PAH bileşiklerini belirlemek için, PAH'ların ekstraksiyonu, ayrılması ve
tanımlanması prosedürleri mevcuttur. Bu noktadan hareketle kullanılan
yöntemin analit kaybı, fazla miktarda çözücü kullanımı, çevre dostu
olmaması, süre gibi kısıtlamaları azaltılması gereken önemli hususlarıdır. Bu
amaçla gıdalarda PAH analizleri için daha hassas ve daha hızlı olan
elektrokimyasal, ELISA gibi yeni teknikler üzerinde çalışmalar
yürütülmektedir. Son yıllarda gıdalarda PAH'ların miktar tayini için yeşil
teknoloji prensibine dayalı QuEChERS metodolojisi, yeşil ekstraksiyon
tekniklerinin (süper kritik sıvı ekstraksiyonu, manyetik katı-faz ektraksiyonu,
mikro ektraksiyon vb.) kullanımlarına odaklanılmaktadır. Bu bildiride,
gıdalarda polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH'lar) tespiti için mevcut
temel ve yenilikçi prosedürlere ilişkin güncel bilgilere genel bir bakış
sağlamak amaçlanmaktadır.
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Nar Kabuğu Hakkında Bir İnceleme
Selen SEYHAN*1, Emine NAKİLCİOĞLU2

Ege Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği AbD, İzmir
Ege Üniv., Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir

1)
2)

ÖZET
Nar (Punica granatum), besin içeriği bakımından önemli olan bir meyvedir.
Taze nar veya nar suyu, nar ekşisi, reçel, şarap, nar pekmezi ve konserve
ürünleri günlük hayatta sıklıkla tüketilmektedir. Dünya çapında meyve ve
sebzelerin işlenmesi, önemli miktarlarda atık ve yan ürün üretmektedir. Nar
işlenirken yaklaşık %50’si nar çekirdeği, nar kabuğu ve posası olmak üzere
atık olarak karşımıza çıkmaktadır. Fonksiyonel bileşenleri içeren bu atıklar,
çevresel sorunlara neden olduğundan geri dönüştürülmesi ve kullanılması
için çalışmalar gıda endüstrisinde oldukça önem kazanmıştır. Başta elajik
asit, gallik asit, kateşin ve punikalgin olmak üzere fenolik bileşik ve
antioksidan içeriği zengin olan nar kabuğu, insan sağlığı açısından da son
derece önemlidir. Kamferol ve kuarsetin bakımından yüksek içeriğe sahip
olan nar kabuğu, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antikanser ve antioksidan
aktivite gibi biyolojik etkilere sahiptir. Bu yan ürünün besin kaynağı olarak
potansiyel kullanımının yaygınlaştırılması, ekonomik, çevresel ve insan
sağlığı bakımından iyi bir alternatif ortaya konulmasını sağlayacaktır.
Literatürde gıda alanında nar kabuğu kullanımı ile ilgili çalışmalar mevcuttur.
Bu çalışmada, atık yönetimi için farkındalığı arttırarak nar kabuğunun besin
içeriği, insan sağlığına etkileri ve gıda alanında kullanımı hakkında bilgi
aktarımının sağlanması amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Nar, nar kabuğu, zenginleştirme, antioksidan aktivite,
fenolik bileşik
GİRİŞ
Lythraceae familyasının Punica cinsine ait çok yıllık bir bitki olan nar (Punica
granatum L.), İran orijinlidir ve Hindistan, Çin, Türkiye, İspanya ve Amerika
ülkelerinde de üretimi yapılmaktadır (Felek, 2019). Nar yetiştiriciliği, İran’ın
batısından başlayıp Akdeniz kıyılarına daha sonra Amerika’nın güney
batısına yayılmıştır (Ersöz, 2019). Dünyada ve Türkiye’de değerlenmekte ve
tüketimi her geçen gün artmaktadır (Mansour ve ark., 2013). 100 gram nar
*
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tanesi için, sırasıyla su, karbonhidrat, protein ve yağ oranlarının %79, %18,
%1.1 ve %0.9 olduğu ve tanelerin 100 gramının 70 kcal enerji verdiği
bildirilmiştir (Turfan, 2008). Nar, potasyum, fosfor, magnezyum ve kalsiyum
mineralleri, folat, K vitamini, C vitamini ve niasin bakımından zengindir
(Felek, 2019). Ayrıca çeşitli organik asitler (malik, tartarik, sükronik, fumarik
ve sitrik), yağ asitleri (linoleik asit, konjuge linoleik asit ve eleostearik asit) ve
aminoasitler (prolin, valin ve metionin) bakımından da iyi bir kaynaktır
(Mayuoni‐Kirshinbaum ve Porat, 2014). Taze olarak tüketilebilen nar, ayrıca
meyve suyu, nar ekşisi, nar pekmezi, kurutulmuş nar tanesi, reçel, likör ve
konserve ürünlerinde kullanılmaktadır (Mansour ve ark., 2013). Birçok gıdayı
tatlandırmak ve renk vermek amacıyla da nardan faydalanılmaktadır
(Okumuş, 2016).
Tarımsal hammaddelerin endüstriyel olarak işlenmesi sırasında önemli
miktarda atık ve yan ürünler oluşmaktadır. Bunlar arasında nar yan ürünleri
(nar çekirdeği, kabuğu, çiçeği vb.) yüksek fenolik içeriğine bağlı olarak
yüksek biyoaktif bileşen miktarları ile ön plana çıkmaktadır (Topkaya ve Isik,
2019). Nar kabuğu, meyvenin yaklaşık %40’ını oluşturduğundan, atık olarak
çevresel problemlere neden olmaktadır (Birlik, 2019). Türkiye’de 2016
yılında yapılan bir araştırmaya göre 465.200 ton nar üretilmiş ve bu üretimin
%35-55’i atık olmuştur. Yaklaşık 162.820-255.860 ton toplam atık oluştuğu
gözlemlenmiştir (Çamuroğlu, 2018). Bu atıkların geri dönüştürülmesi ve
kullanılması için yıllardır çalışmalar devam etmektedir. Nar kabuğu, bileşimi
sebebiyle gıda endüstrisinin en değerli yan ürünlerinden biri olmaktadır
(Urgancı, 2019).
Atık olan nar kabuğunun yapısındaki biyoaktif bileşiklerin değerlendirilmesi
için sokselet ekstraksiyonu, basınçlı sıvı ekstraksiyonu (BSE), süperkritik
akışkan ekstraksiyonu (SAE), enzim destekli ekstraksiyon (EDE), vurgulu
elektrik alan ekstraksiyonu (VEAE), ultrases destekli ekstraksiyon (UDE) ve
mikrodalga destekli ekstraksiyon (MDE) olmak üzere 7 farklı ekstraksiyon
yöntemi kullanılabilmektedir (Çamuroğlu, 2018).
Nar Kabuğu Bileşimi
Nar kabuğu zengin bir besin içeriğine sahiptir (Felek, 2019). Nar kabuğunun,
meyve kısmına oranla toplam flavonoid miktarının 4 kat, askorbik asit
miktarının yaklaşık 1.3 kat, proantosiyanidinlerin 2 kat ve fenolik madde
içeriğinin yaklaşık 10 kat fazla olduğu yapılan çalışmalarla raporlanmıştır
(Çam, 2009). Başta gallik asit, kateşin, punikalgin kafeik asit, elajik asit,
vanilik asit, kuersetin ve punikalin olmak üzere fenolik bileşenlerce zengindir
(Akhtar ve ark., 2015). Çözünür polifenol bileşimi, 205-276 mg GAE/g
arasında değişmektedir (Okumuş, 2016). Nar kabuğu, ramnoz, arabinoz,
glikoz, mannoz, galaktoz gibi polisakkaritler ve galakturonik asit gibi organik

142

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
asitleri içermektedir (Okumuş, 2016). Kabuk kısmının çekirdeğe göre daha
yüksek oranda antioksidan içerdiği bildirilmiştir (Çamuroğlu, 2018). Yüksek
antioksidan aktivite gösteren nar kabuğunda, antiradikal aktivitenin 2018.442696.50 μmol Troloks/g, DPPH metodu ile belirlenen antioksidan aktivite
değerinin yaklaşık olarak 13-22.89 μmol Troloks/g, indirgeyici güç değeri ise
yaklaşık 1604.85-2079.53 μmol Troloks/g olduğu bulunmuştur (Okumuş,
2016; Demir ve ark., 2019).
Nar Kabuğunun Sağlığa Etkileri
Nar meyvesi gibi kabuk kısmı da diyet lifi, fenolik asitler ve flavonoidler
bakımından zengindir (Felek, 2019). Nar kabuğu antiinflamatuar,
antimikrobiyal, antikanserojen ve antioksidan aktivite gibi biyolojik etkilere
sahip
olduğundan
nar
kabukları
fonksiyonel
gıda
olarak
değerlendirilmektedir (Okumuş, 2016). Nar kabuğunda bulunan
flavonoidlerin (kamferol ve kuersetin) tümör gelişimine karşı antikanser etki
gösterdiği ve luteolinin ise tümör hücre apoptozisini azalttığı bildirilmiştir
(Ackland ve ark., 2005; Brusselmans ve ark., 2005). Yapısındaki polifenoller
ile bağırsak kolonundaki faydalı bakteri sayısını arttırarak diyette obeziteye
karşı iyi bir öneri olabilmektedir (Zhao ve ark., 2019). Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Aspergillus flavus ve Aspergillus
niger mikroorganizmalarına karşı antimikrobiyal etkisi bulunmaktadır. En
fazla inhibisyonu S. aureus’a karşı gösterdiği belirtilmiştir (Demir ve ark.,
2019). Deri iltihabı, orta kulak iltihabı, dizanteri ve ağız hastalıklarına karşı
önleyici etki göstermesi nedeniyle ilaçların bileşiminde nar kabuğu
ekstraktları yer almaktadır (Çam, 2009). Yem teknolojisi açısından
incelendiğinde kullanılan yemin besin içeriğini arttırdığı raporlanmıştır
(Urgancı, 2019). Antidiyabetik etkinin araştırıldığı bir çalışmada 13 farklı bitki
incelenmiş ve α-glukozidaz enzimine karşı en yüksek inhibisyonu nar kabuğu
ekstraktının gösterdiği gözlemlenmiştir (Jain ve ark., 2012). İçeriğindeki elajik
asit, ursolik asit, epikateşin ve rutin bileşiklerinin zengin olması nedeniyle
antiinflamatuar aktivitesinin yüksek olduğu yapılan çalışmalarda öne
çıkmaktadır (Demir ve ark., 2019; Magangana ve ark., 2020).
Gıda Alanında Nar Kabuğu ile İlgili Yapılan Çalışmalar
Bölek (2020), yaptığı çalışmada, nar kabuğunu glutensiz bisküvi
formülasyonuna ekleyerek, çölyak hastaları için fonksiyonel bir fırıncılık
ürünü elde etmeyi amaçlamıştır. Çalışmada bisküviler için nem, kül, yağ,
diyet lifi, antioksidan değerleri, toplam fenolik madde, renk ve duyusal
özellikler incelenmiştir. Nar kabukları destile su ile yıkanmış ardından etüv
aracılığıyla 60 ֯C’de 6 saat %7 nem içeriğine kadar kurutulmuştur. 150 μm
kalınlığında öğütülmüştür. Analize kadar -18 o֯C’de LDPE poşetlerde
muhafaza edilmiştir. Glutensiz bisküviler, T0 için %0 nar kabuğu tozu %100
buğday unu, T1 için %4 nar kabuğu tozu %96 buğday unu, T3 için %8 nar
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kabuğu tozu %92 buğday unu ve T4 için %12 nar kabuğu tozu %88 buğday
unu şeklinde hazırlanmıştır. Nar kabuğu ikamesinin, mineral madde içeriğine
bağlı olarak bisküvilerin kül oranında artışa sebep olduğu gözlemlenmiştir.
Diyet lifi açısından da anlamlı bir artış gerçekleşmiştir. Bisküvilerin
antioksidan aktivite ve fenolik madde içerikleri incelendiğinde, T4 örneği
(155.07±1.03 mg GAE/100 g toplam fenolik madde, 50.15±1.05 DPPH (%)),
toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite bakımından en yüksek
değerlere sahiptir. Nar kabuğunun yüksek lif içeriği nedeniyle bisküvilerin
sertlik ve yapışkanlık özelliklerinde artış olmuştur. Esneklik ve bağlılık
değerlerinde ise azalma gözlemlenmiştir. Buğday unu miktarının azaltılıp,
nar kabuğu tozunun miktarı arttıkça bağlılık değerinde azalma meydana
gelmiştir. Bağlılık değeri, hamurun gluten içeriği ile ilişkilendirilmiştir. Duyusal
analiz ise görünüş, lezzet, doku, koku ve genel izlenim açısından yarı eğitimli
80 panelist ile gerçekleştirilmiştir. Duyusal analizde elde edilen puanlar
incelendiğinde bütün bisküvilerin kabul edilebilir olduğu sonucuna varılmış
ancak ürünler arasında puan anlamında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.
Bu sonuçlar doğrultusunda %12 düzeyine kadar nar kabuğu tozu ilavesinin
kabul edilebilir düzeyde bir ürün eldesine olanak sağladığı ortaya
konulmuştur.
Kumar ve ark. (2021), nar kabuğu ekstresi ile zenginleştirilen kitosan-pullulan
kompozit yenilebilir kaplamanın, yeşil dolmalık biber için raf ömrü ve kalite
bakımından etkisini araştırmak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.
İncelenen numuneler, oda sıcaklığında (23±3 oC, relatif rutubet (RH): %4045) ve buzdolabı (4±3 oC, relatif rutubet RH: %90-95) sıcaklığında 18 gün
süreyle depolanmıştır. Analizler kaplanmış ve kaplanmamış yeşil dolmalık
biber için ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Nar kabuğu ekstresi için ultrasonik
destekli ekstraksiyon yöntemi uygulanmıştır. Kitosan-pullulan (50:50)
kompozit kaplama, yeşil dolmalık biberler üzerine daldırma yöntemi ile
uygulanmıştır. Biber numunelerinin fizikokimyasal özellikleri (ağırlık kaybı,
asitlik, pH vb.) ve toplam fenolik madde miktarları, toplam flavonoid içerikleri,
antioksidan aktivite ve duyusal özellikleri incelenmiştir. 18 gün sonunda, 4 oC
sıcaklıkta kontrol numunesinde %13.41, yenilebilir kaplama uygulanan
numune de ise %9.33 ağırlık kaybı gözlemlenirken; oda sıcaklığında
depolanan kontrol numunesinde %56.32 oranında ağırlık kaybı
gerçekleşmiştir. Her iki depolama koşulunda da yenilebilir kaplama yapılmış
numunelerde, kontrol ile kıyaslandığında ağırlık kaybının anlamlı derecede
azaldığı gözlemlenmiştir. Kontrol numunesine kıyasla yenilebilir kaplamanın
uygulandığı numunelerin, titre edilebilir asitliği ve pH’ı korumada daha iyi
olduğu ve klorofilin oksidatif bozunmasından kaynaklanan renk farklılıkları
oranını daha az olduğu belirlenmiştir. Kontrol ve kaplamalı numunede
depolama süesince fenolik madde içeriği azalmış fakat kaplanmış numuneye
kıyasla iki saklama koşulunda da kontrol numunesindeki azalma daha hızlı
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gerçekleşmiştir. En düşük azalma, 4 oC’de kaplanmış numune de (64.58
±0.15- 41.09±0.20 mg GAE/g) gözlemlenmiştir. 18 günlük depolamada,
flavonoid içeriği ise kademeli olarak azalmıştır. Ancak, en düşük azalma,
kaplamalı numune (7.06±0.30 mg/g) ve 4 ֯C’de depolama koşulunda kontrol
numunesinde (6.31±0.15 mg/g) gözlemlenmiştir. DPPH yöntemi ile
belirlenen antioksidan aktivitede de depolama süresince azalma meydana
gelmiştir. En düşük azalma, 4 o֯C’de muhafaza edilen kaplanmış numunede
(%88.35±0.15 - %62.33±0.30) gözlemlenmiştir. Kitosan-pullulanın yenilebilir
kompozit kaplamasının, serbest radikal süpürücü aktiviteyi sürdürerek
depolama süresince dolmalık biberin bozulmasını önlemeye yardımcı
olabileceği ve fizikokimyasal ve organoleptik kalitesini korumada etkili olduğu
sonucuna varılmıştır. Fenolik, flavonoid ve antioksidan aktivite özellikleri için
azalmalar kontrol numunesine göre anlamlı ölçüde düşük olduğundan,
yapılan uygulamanın ticari olarak uygulamasının mümkün olacağı
düşünülmektedir.
Silva ve ark. (2021) yaptıkları çalışmada, nar kabuğu özü ile zenginleştirilmiş
lüfer köftelerinde, lipit ve protein oksidasyonunu incelemişler ve depolanan
lüfer köftelerinde renk bozulmasını önlemede zenginleştirmenin etkili olup
olmadığını araştırılmışlardır. Nar kabuğu ekstresinin eldesi için süperkritik
akışkan ekstraksiyonu yöntemi uygulanmıştır. Lüfer köfteleri, NC (ilave
antioksidan içermeyen, yalnızca öğütülmüş köfte); PC (lüfer köftesi ve 100
ppm BHT (bütillenmiş hidroksitoluen)); N-FE (lüfer köftesi ve 100 ppm nar
kabuğu özütü) şeklinde hazırlanmıştır. Toplam fenolik içeriğinin en yüksek
saptandığı örnek N-FE olarak bulunmuştur. Bu örnekteki tanen içeriği toplam
fenolik içeriğin %89’unu oluşturmuştur. Toplam flavonoid içeriği ise N-FE
örneğinde NC örneğine kıyasla 1.9 kat daha yüksek çıkmıştır. Nar kabuğu
özütü içeren örnekler, punikalgin, tokoferoller ve β-karoten içerikleri
bakımından anlamlı ölçüde daha yüksek değerlere sahiptirler. Demir (III)
iyonu indirgeyici antioksidan güç yöntemi (FRAP) ve troloks eşdeğeri
antioksidan kapasite yöntemi (TEAC) ile belirlenen antioksidan aktivite
değerleri incelendiğinde, her iki yönteminde benzer sonuçlar verdiği dikkati
çekmektedir. N-FE örneğinin antioksidan aktivitesi (2668.7 μmol TE/g), NC
örneğinin antioksidan aktivitesine (826.2 μmol TE/g), oranla yaklaşık 3 kat
daha yüksek bulunmuştur. Lüfer köftelerinin lipit oksidasyonu derecesi
değerlendirildiğinde, depolamanın 9. gününde N-FE örneğinin en yüksek
TBARS (tiyobarbitürik asit reaktif maddeler) değerine (1.9 mg MDA/kg)
ulaştığı ve bu değerin depolamanın ilk günü elde edilen NC örneğindeki
değere benzer olduğu gözlemlenmiştir maksimum değeri göstermiştir. Daha
sonraki günlerde lipid oksidasyonu belirtecine ait değerin stabilize olduğu
görülmüştür. Ayrıca N-FE örneği NC ile karşılaştırıldığında, protein
oksidasyonunu etkili bir şekilde inhibe ettiği belirlenmiştir. N-FE örneğinde
gerçekleştirilen tüm analiz sonuçlarının PC örneği ile yakın çıkması da dikkat
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çekici bir olgudur. Yapılan çalışmada sonuç olarak, doğal antioksidanların
kullanımı sentetik antioksidanlardan farklı olmadan, örneğin bileşimini
zenginleştirmeyi ve oksidatif stabilitesini arttırmayı sağlamıştır.
Uçak (2020), hazır bir gıda olan alabalık burgerlerin duyusal, kimyasal ve
mikrobiyal kalitesini koruyarak raf ömürlerinin artırılması maksadıyla nar
kabuğu ekstraktlarının kullanımını araştırmıştır. Zenginleştirilen alabalık
burgerleri, 4 oC’de 15 gün boyunca depolanarak analizler gerçekleştirilmiştir.
Örnekler, ekstrakt ilavesi olmadan hazırlanan K (kontrol) grubu, %0.5
konsantrasyonda nar kabuğu ekstraktı ile hazırlanan NK5, ve %1
konsantrasyonda nar kabuğu ekstraktı ile hazırlanan NK10 şeklinde 3 gruba
ayrılmıştır. Depolamanın sonunda K, NK5 ve NK10 gruplarının TBARS
değerleri sırasıyla 2.78, 2.32 ve 2.25 mg MDA/kg olarak elde edilmiştir. Balık
burger örneklerinde toplam aerobik mezofilik bakteri, toplam psikrofilik
bakteri, toplam maya-küf ve toplam koliform bakteri sayıları belirlenmiştir.
Toplam aerobik mezofilik bakteri sayısı K örneğinde, 15 günlük depolama
sonunda 7.42 log kob/g iken, NK5 ve NK10 örneklerinde sırasıyla 7.20 ve
7.12 log kob/g olarak bulunmuştur. Toplam psikrofilik bakteri sayısı,
depolama başında K örneğinde 2,65 log kob/g olarak saptanmıştır ve bütün
örneklerde depolama boyunca artış göstermiştir. Depolama sonucunda
toplam psikrofilik bakteri sayısı NK10 örneğinde en düşük (6.04 log kob/g)
değerdedir. Toplam maya-küf sayısı ve toplam koliform bakteri sayısı, nar
kabuğu ile zenginleştirilmiş burger örneğinde kontrol grubuna göre önemli
ölçüde düşük bulunmuştur. Bu sonuçlar, nar kabuğu ekstraktının
bileşimindeki fenolik bileşenlerin antimikrobiyal etkiyle ilişkilendirilmesiyle
açıklanmıştır. Çalışmanın sonucuna göre nar kabuğu, alabalık burgerlerinin
kalite parametreleri üzerine olumlu etki göstermiştir ve raf ömrünü kontrol
grubuna göre 6 gün uzattığı gözlemlenmiştir.
SONUÇ
Son yıllarda, endüstriyel gıda atıklarının değerlendirilmesi önemli konulardan
biri olmaktadır. Narın (Punica Granatum L.) sanayide işlenmesi sırasında nar
kabuğu, çekirdeği ve posası gibi yan ürünler ortaya çıkmaktadır. Yapılan
çalışmalarda bu yan ürünlerin, gıdalara eklenmesiyle antioksidan aktivite ve
antimikrobiyal etki gösterdikleri gibi birçok biyolojik etkiden sorumlu oldukları
görülmüştür. Bu nedenle nar kabuğu, gıda alanında gün geçtikçe değer
kazanmaktadır. Nar kabuğunun yapısındaki bileşiklerin tanımlanması ve etki
mekanizmalarının anlaşılabilmesi amacıyla in vivo ve in vitro çalışmalar
sürdürülmektedir. Nar kabuğu, yapılan çalışmalarda gıdanın kalite
özelliklerini, raf ömrünü ve besin içeriğini arttırmakta ve buna ek olarak
ambalaj sektöründe oksidasyonu ve bozulmayı engellemesi bakımından da
gıda endüstrisi içerisinde ön plana çıkmaktadır.
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TGK14 S147
Gıda Atıklarının Değerlendirilme Olanakları
Melike SADAK*, Ülgen İlknur KONAK, Ebru ÇOLAK
Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Trabzon
Artan dünya nüfusu ile birlikte gıda endüstrisine duyulan talep giderek
artmaktadır. Bu doğrultuda gelişen teknolojiler ve yatırımlar ne kadar fazla
olsa da endüstriyel prosesler sebebiyle her yıl oldukça yüksek miktarda gıda
atıkları açığa çıkmaktadır. Üretilen gıdalardan açığa çıkan atıklar ürünün
üretim sürecinde sarf edilen çaba, zaman, enerji ve doğal kaynaklar
açısından kayıplara sebep olmaktadır. Bu kayıplara ek olarak açığa çıkan
atıklar direkt olarak çevreye verildiğinde çevre kirliliği, biyokütle ve besinsel
kayıplara da neden olmaktadır. Geçmişten günümüze artan bilinçle birlikte
gıda güvenliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularına olan ilgi
artmakta ve gıda atıklarının geri dönüşümü ile atıklardan elde edilen katma
değeri yüksek ürünler günümüzde daha da önem kazanmaktadır. Çevre
kirliliğini ve gıda israfını önlemek amacıyla sürdürülebilir üretim ve tüketim
anlayışının benimsenebilmesi ve açığa çıkan atıkların verimli bir şekilde
değerlendirilmesi önemli bir konudur. Ayrıca üretim zincirinde yapılacak
planlamalar aracılığıyla da en az düzeyde gıda atıklarının açığa çıkması
sağlanabilmektedir. Bu derlemede gıda atıklarının geri kazanımı,
biyodönüşümü ve endüstriyel olarak atıkların nasıl değerlendirilebileceği
incelenmiştir.
Anahtar kelimeler: Bitkisel atıklar, hayvansal atıklar, atık değerlendirme.
Giriş
Dünya nüfusundaki artışa ve kaynaklardaki azalışa bağlı olarak çevre kirliliği
son yıllarda daha da önemli bir konu haline gelmiştir. Çeşitli endüstri
kollarında açığa çıkan organik atıkların doğaya salınarak çevreye zarar
vermesi veya bertaraf edilmesi yerine işlenmesinin ve değerlendirilmesinin
sağlanması hem verimlilik ve ekonomik kazanç açısından hem de çevrenin
korunması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, ekonomik olarak
katma değeri yüksek ürünler elde etmek için atıkların değerlendirilmesi
gündemde yer almaktadır (1). Gıda atıklarının oluşumu tarımdan endüstriyel
*
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üretime, perakendeye ve evsel tüketime kadar tüm gıda döngüsünü
kapsamaktadır. Gelişmiş ülkelerde gıda atıklarının %42’si evlerde, %39’u
gıda endüstrisinde, %14’ü yemek hizmeti sektöründe ve kalan %5’i
perakende ve dağıtımda açığa çıkmaktadır (2). Gıda atıkları evlerden,
kantinlerden, otellerden, restoranlardan, catering hizmetlerinden ve çeşitli
gıda endüstrilerinden kaynaklanan yan ürünler veya atıklar olarak
tanımlanmaktadır. Gıda atıkları, ekonomik değerlerinin toplama ve geri
kazanım maliyetlerinin altında olmasından dolayı ürün olarak
değerlendirilmeyen bileşenler olarak kabul edilmekte ve bu yüzden atık
olarak atılmaktadır (3).
Gıda ve Tarım Örgütü’ne (FAO) göre insan tüketimi için üretilen gıdaların
yenilebilir kısımlarının toplam ağırlığının üçte biri kaybolmakta veya israf
edilmektedir. Gıda yan ürünleri ve atıkları çoğu yüksek değere sahip olabilen
oldukça karmaşık bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler mevcut ve yeni
geliştirilen teknolojilerle ekstrakte edilebilir, saflaştırılabilir ve karakterize
edilebilir; bu uygulamalar sonucunda elde edilen bileşenler gıda ve gıda
dışındaki (ilaç, biyomedikal, kozmetik, vb.) sektörlerde yeni ticari
uygulamaların gelişmesine yol açabilmektedir. Gıda endüstrisinin çeşitli
kollarından kaynaklanan atıklar iki ana gruba ve yedi alt kategoriye
ayrılabilmektedir. 1. Bitkisel atıklar: tahıllar, kök ve yumrular, yağlı tohumlar
ve bakliyat, meyve ve sebzeler; 2. Hayvansal atıklar: et ürünleri, balık ve
deniz ürünleri, süt ürünleri (4). Gıda atıklarının %26’sı içecek endüstrisinde,
%21,3’ü süt ve dondurma endüstrisinde, %14,8’i meyve ve sebzelerin üretimi
ve muhafazasında, %12,9’u tahıl ve nişasta ürünlerinin üretiminde, %8’i et
ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve muhafazasında, %3,9’u bitkisel ve
hayvansal sıvı ve katı yağların üretiminde, %0,4’ü balık ve balık ürünlerinin
üretimi ve muhafazasında ve %12,7’si de diğer gıda ürünlerinin üretiminde
açığa çıkmaktadır (5).
Gıda atıklarının geri kazanımı, atıkların yapısında bulunan değerli bileşikleri
geri alarak veya piyasa değeri olan yeni ürünleri geliştirerek atıklardan
yararlanılmasının bir yoludur. Gıda atıklarından yararlanılması gıda atık
düzeylerini önemli ölçüde azaltabilmekte ve gıda üretim sistemiyle ilgili olan
herkes için yeni fırsatlar yaratabilir. Bu nedenle, atıkların değerli
bileşenlerinin geri kazanılması yoluyla atık miktarının azaltılması gıda üretim
sistemlerinin sürdürülebilirliğini artırmada önemli bir yoldur (6). Gıda
atıklarından katma değeri yüksek bileşiklerin önişleme tabi tutulması,
ayrılması, ekstraksiyonu, fraksiyonlara ayrılması, izolasyonu ve
saflaştırılması
genellikle
analitik
kimya
ilkelerine
dayanılarak
gerçekleşmektedir. Bu yöntemler; yaş öğütme, termal veya vakum ile
konsantrasyon, mekanik presleme, dondurarak kurutma, santrifüjleme,
mikrofiltrasyon, köpük kurutma, elektro-ozmos yöntemiyle kurutma, düşük
sıcaklık plazma uygulaması, alkol ile çöktürme, ultrafiltrasyon, izoelektrik
çöktürme, ultrasonik destekli kristalizasyon, basınçlı ekstraksiyon,
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mikrodalga destekli ekstraksiyon, su buharı distilasyonu, süperkritik akışkan
ekstraksiyonu, ultrasonik ekstraksiyon, vurgulu elektrik alan ekstraksiyonu,
yüksek gerilim elektriksel deşarjı ile ekstraksiyon, pervaporasyon,
adsorpsiyon kromatografi, nanofiltrasyon, elektrodiyaliz, sulu iki faz sistemi
ile ayırma ve iyon değişim membran ile ayırmadır (7).
Bitkisel atıklar
Dünya genelinde başlıca tüketilen tahılların başında pirinç, buğday ve mısır
gelmekle birlikte bölgesel olarak önemli düzeyde arpa, sorgum, darı, yulaf ve
çavdar tüketimi de vardır. Tahılların öğütülmesi sırasında kepek, rüşeym ve
alöron tabakaları taneden ayrılmakta ve kuru öğütme işleminde yan ürünleri
oluşturmaktadır. Tahıllar ve ilgili türevleri karbonhidrat, protein, lipid, vitamin
(başlıca B grubu ve E vitamini), inorganik ve eser elementler açısından
önemli kaynaklardır. Biyoaktif bileşikler tahıl türüne bağlı olarak tanenin farklı
kısımlarına eşit olmayan bir şekilde dağılmaktadır. Yararlı fitokimyasallar
çoğunlukla tanenin dış kabuğunda ve rüşeym kısmında bulunmaktadır ve bu
yüzden rafine ürünlerin (beyaz ekmek, makarna ve beyaz pirinç) elde
edilmesi için uygulanan işlemler sonucunda bu bileşiklerin önemli bir kısmı
yapıdan ayrılmaktadır (4). Bu nedenle kuru veya yaş öğütme sonucunda elde
edilen bu kısımlar yem olarak kullanılabilmekle birlikte gıda ve gıda olmayan
ürünlerin üretimi sırasında da kendilerine çeşitli uygulama alanı
bulabilmektedir. Bu yan ürünler nutrasötikler, diyet takviyeleri ve fonksiyonel
gıda formülasyonları için elde edilecek çeşitli değerli bileşiklerin
ekstraksiyonunda düşük maliyetli hammaddeler olarak kullanılabilir. Avrupa
Birliği Komisyonu tahıl yan ürünlerinin ve tahıl yan ürünlerinde bol miktarda
bulunan bileşenlerin tüketimi ile ilgili olarak farklı sağlık beyanlarının
yayımlanmasına izin vermiştir. Bu bileşenler arasında yer alan buğday
kepeği lifi, yulaf tanesi lifi, çavdar lifi, yulaf ve arpadan elde edilen β-glukan
ve bitki sterolleri genel sağlık ve zindelik için gerekli olan nutrasötikler olarak
kabul edilmiştir (8).
Bakliyatlar protein, karbonhidrat, diyet lif, vitaminler ve mineraller açısından
zengin bir kaynak olması nedeniyle tahıllardan sonra dünyadaki en önemli
ikinci gıda maddesidir. Ayrıca yapılarında polifenoller, flavonoidler ve
fitosteroller gibi sağlığa yararlı fitokimyasallar da mevcuttur. En yaygın
yetiştirilen ve tüketilen bakliyatlar arasında mercimek, bezelye, nohut,
fasulye, maş fasulyesi, güvercin bezelye, börülce ve acı bakla yer almaktadır
(9). Bakliyatlar yüksek protein içeriğinden dolayı et, makarna, kahvaltılık
gevrek, bebek mamaları, atıştırmalık yiyecekler, evcil hayvan mamaları, toz
çorba ve içecek üretimine uygulama alanı bulmaktadır (4). Bakliyatların
öğütme işlemi sonunda elde edilen ana ürünler, gıdaların besin değerini,
işlevselliğini ve yapısını geliştirmek için gıda endüstrisinde doğrudan veya ön
işleme tabi tutulduktan sonra kullanılabilen un ve öğütme fraksiyonlarıdır
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(protein, nişasta, lif). Öğütme işleminde elde edilen ürün veriminin yaklaşık
%75’lik kısmını un ve %25’lik kısmını ise yan ürünler oluşturmaktadır. Yan
ürünler ise kabuk (%4-14), toz (%7-12) ve kırık, buruşmuş ve işlenmemiş
tohumlardan (%6-13) oluşmaktadır. Kabuk kısmında önemli düzeyde
çözünmeyen liflerin (%75-87) yer alması bu fraksiyonun gıda
uygulamalarında diyet lif kaynağı olarak kullanılmasını sağlamaktadır (10).
Nohutların konserve veya pişirme işlemleri sonucunda atık su olarak açığa
çıkan aquafabanın köpürme, emülsifiye etme, jelleşme ve kıvam artırma gibi
fonksiyonel özelliklerinden dolayı özellikle vegan gıdaların geliştirilmesinde
kullanımı son yıllarda giderek artan bir ilgi görmektedir. Süt ve yumurta
proteini yerine kullanılan aquafabanın fonksiyonel özellikleri unlu mamuller,
çorbalar, süt ürünleri ve glutensiz ürünler gibi çeşitli ürün formülasyonlarının
geliştirilmesini sağlamaktadır (11).
Birçok Akdeniz ülkesi için ekonomik açıdan hayati öneme sahip bir tarımsal
sanayi faaliyeti olan zeytin yağı üretimi sırasında büyük miktarlarda atık
oluşmaktadır. Zeytinlerin işlenmesi sırasında ince dal ve yaprak, prina ve
değirmen atık suyu olmak üzere üç ana atık ürün oluşmaktadır. Ayrıca zeytin
yağının depolanması ve filtrasyonu sonucunda açığa çıkan katı ve sıvı
depolama atıkları ve filtre keki de oluşmaktadır. Prina, yağ ve su içeriğine
bağlı olarak ticari değeri olan ve Akdeniz ülkelerinde büyük miktarlarda açığa
çıkan ucuz bir biyokütledir. Filtre kekleri, filtrede tutulan su, polifenoller ve
diğer safsızlıklardan oluşmaktadır. Açığa çıkan bu atıklar biyolojik ve
farmasötik özelliklere sahip fenolik bileşikler açısından zengin olduklarından
dolayı çevreye boşaltılamayacak kadar değerlidir. Bu atıklar farklı kullanım
amaçları için geri kazanılabilen ve geri dönüştürülebilen yüksek katma
değere sahip organik ve inorganik bileşikler içermektedir. Atıklardan elde
edilen bu bileşikler sentetik kökenli gıda katkı maddelerinin yerini alarak yeni
fonksiyonel gıdaların ve bileşenlerin üretilmesinde kullanılabilmektedir (2, 12,
13).
Meyve ve sebze atıkları, meyve ve sebzelerin hasat işlemleri (harmanlama
veya meyve toplama) sırasında mekanik hasara uğraması veya dökülmesi
sonucunda ya da ürünlerde kalite standartlarını karşılamak için hasat sonrası
yapılan ayıklama işlemi sonucunda açığa çıkmaktadır. Meyve ve sebze
işleme teknolojisine bağlı olarak (kurutma, dehidrasyon, meyve suyu
teknolojisi, meyve reçelleri, konserve, jöle, marmelat, salça üretimi, sebze
turşuları ve lahana turşusu teknolojisi), katı (posa, pulp, kabuk, çekirdek,
tohum ve sap) ve sıvı (meyve suyu, yıkama suyu, soğutma suyu ve temizlik
kimyasalları) atıklar oluşmaktadır (4). Bu atıklar organik asitler, şeker
türevleri, mineraller, fenolik bileşikler ve diyet lifleri açısından önemli
kaynaklardır. Ayrıca gıda, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde kullanılabilen
oldukça değerli biyomoleküllerin geri kazanılması için hammadde olarak
kullanılmaktadır (13).
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Hayvansal Atıklar
Balıkçılık, su ürünleri, çiftlik ve kümes hayvanları sektörlerinde hayvanların
işlem görmesi sonucunda türlere bağlı olarak fazla miktarda baş, kemik,
karkas, kan, deri, iç organlar, toynak ve tüy gibi protein açısından zengin atık
maddeler oluşmaktadır. Bu atıklar hayvanların toplam ağırlığının yaklaşık
%40-60’ını kapsamaktadır. Bu atıklar, gıda, evcil hayvan maması ve yem
olarak kullanılan ürünlerin daha yüksek değerli ürünlere geri dönüşümü ve
geliştirilmesi için potansiyel biyoaktif özelliklere sahip proteinleri ve diğer
temel besinleri içermektedir (11). Et endüstrisi hem çevre hem de insan
sağlığı için ciddi risk oluşturabilecek bu atıklar için geri kazanım çözümleri
bulmaya devam etmektedir. Ancak bitkisel atıkların aksine et endüstrisi yan
ürünlerinin geri kazanımı ciddi hijyen ve sağlık kısıtlamalarına bağlıdır (2).
Beşinci çeyrek terimi genellikle bir karkasın et olmayan tüm kısımları olarak
bilinmektedir. Bir mezbahada karkastan açığa çıkan et dışındaki sakatat,
kan, yağ, mide, tendonlar ve membranlar gibi yenilebilir ürünleri ve hayvansal
yan ürünleri içerebilir. Bazı ülkelerde, endüstride bu ürünlerin birçoğu için
pazarlar güvence altına alınmıştır ancak bu pazarlar çoğunlukla düşük
değerli pazarlardır. Ayrıca bazı ürünlerin ya nötr (imha maliyeti yok) ya da
negatif (imha maliyeti var) bir değeri vardır. Bu ürünlerin çoğu protein, lipidler,
mineraller gibi değerli bileşikler açısından zengin kaynaklardır (4).
Kesim sırasında açığa çıkan yan ürünler (insan tüketimine yönelik olmayan
hayvansal parçalar) gübre olarak kullanılmasının yanı sıra kimya, tıp veya
ilaç endüstrilerinde çeşitli uygulamalarda ve son yıllarda biyodizel enerji
üretiminde kullanılmaktadır. Diğer yandan, bu ürünler biyoaktif peptitlerin ve
proteinlerin geri kazanılması için önemli bir kaynaktır ve evcil hayvan
mamaları için yararlı bileşenlerden oluşmaktadır. Kan proteinleri, et işleme
yan ürünlerinden geri kazanılabilen fonksiyonel bileşenler arasında yer
almakta ve pazarda satışı olan bir ürün olarak piyasada mevcuttur. Kan gibi
değerli bileşikler içeren yan ürünlerden bu bileşiklerin ayrılması
(konsantrasyon, saflaştırma ve fraksiyonlara ayırma) için kullanılan
membran teknolojisi verimli ve ekolojik bir süreç oluşturmaktadır (14). Et
endüstrisi yan ürünlerinin değerlendirilmesi için dünya çapında yeni
teknolojiler geliştirilmektedir ancak çoğu zaman bu teknolojilerin işleme
yöntemleri ile kullanımında ve ürünün yeterli düzeyde pazarlanmasında
zorluklar mevcuttur (15). Genel olarak balık veya deniz ürünlerinin toplam
ağırlığının en az %25-30’u atık olarak açığa çıkmaktadır. Bu yan ürünler
besicilikte ve gübrelemede kullanılmakta veya sadece atılmaktadır. Diğer
yandan, balıkçılık atıkları veya yan ürünleri peptitler, proteinler, doğal
pigmentler, kolajen, yağ asitleri, kitin, kitosan ve kalsiyum gibi geri
kazanılabilen ve tekrar kullanılabilen değerli bileşikler içermektedir (4).
Süt ve süt ürünlerine olan talebin istikrarlı bir şekilde artışına bağlı olarak süt
endüstrisi dünyanın birçok bölgesinde giderek büyümektedir. Süt
endüstrisindeki ürünlerin üretimi için kullanılan sistemlerin tipine ve üretim
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yöntemlerine bağlı olarak açığa çıkan atık miktarı büyük ölçüde
değişmektedir. Süt işleme sırasında tankların, taşıma hatlarının ve teknik
ekipmanların durulanması ve temizlenmesi sonucunda atık oluşmaktadır.
Peynir üretiminde ise fazla miktarda peynir altı suyu ve peynir kalıntıları atık
olarak açığa çıkmaktadır. Bu atıklar yüksek düzeyde karbonhidrat, protein,
yağ gibi organik bileşikler içerdiğinden dolayı oldukça yüksek besin kalitesine
ve ayrıca jelleşme, köpük oluşturma, su bağlama ve emülsifiye etme
kapasitesi gibi fiziksel fonksiyonel özelliklere de sahiptir. Bu bakımdan gıda
ve ilgili endüstrilerde içecek, fırın ve şekerleme ürünlerinde olduğu gibi bebek
mamalarında ve et endüstrisinde bileşen olarak yer almaktadır (4, 16).
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TGK14 S148
Yabani Labada (Rumex spp.) Bitkisinden Elde Edilen Sulu Ekstraktın
Bazı Meyve ve Sebzeler Üzerinde Yenilebilir, Soyulabilir Film ve
Kaplama Koruyucu Potansiyelinin Araştırılması
Arzucan YALÇIN*, Pelin GÖL, Edanur KARA
Mersin Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gıda Teknolojisi, Mersin
Gıdaların üretimden tüketime kadar pek çok farklı şekilde uğradıkları kalite
kaybı minimize edecek yeni teknolojilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Gıdaların depolama, nakliye ve pazarlama süresinde duyusal ve besinsel
özelliklerinin korunması ve söz konusu kalite kayıplarının önlenmesi
amacıyla gıda kaplama teknolojilerinden yararlanılmıştır. Gıda kaplama
alanında son yıllarda en dikkat çekici gelişme ise yenilebilir gıda teknolojileri
ile ilgili olanıdır. Çalışmada daha önce yenilebilir ambalaj araştırmalarında
kullanılmamış Yabani Labada (Rumex spp.) bitkisinden sulu ekstraksiyon
yöntemiyle yüksek oranlı antimikrobiyel ve antioksidan özelliği taşıyan
solüsyon elde edildi ve yenilebilir ambalajlar geliştirildi. Bu solüsyona jel
oluşturma, yapıyı düzeltme, bağlayıcılık ve su tutma kapasitesi gibi jelleşme
kabiliyeti gösteren jelatin ile viskozitesini ve plastisesini artıran elaksiyet
kazandırmak amacıyla gliserol ilave edildi. Su banyosunda maruz bırakılarak
elde edilen bu homojen sıvı daldırma metodu ile bazı meyve ve sebzeler
üzerinden ince tabaka halinde yayılarak yenilebilir ve soyulabilir yüksek
koruyucu antioksidan özelliği gösteren film kaplama elde edildi. Bu koruyucu
kaplama, enzimatik ve bakteriyel bozulmanın geciktirilmesi ile gıda
güvenliğinin sağlanması için farklı muhafaza ve ambalaj tekniklerine yeni bir
bakış açısı getirerek geleneksel kaplama teknolojisine bitki kökenli yenilebilir
ve insan sağlığı üzerinde tehdit oluşturmayan doğal koruma kaplamayı
kazandırmayı amaçlanmıştır.
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TGK14 S149
Moleküler Baskılanmış Polimerlerin Gıda Alanında Kullanım Olanakları
Banu AKGÜN1*, Hasan BASAN2
1)

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa
2)
Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya, Ankara

Moleküler baskılama kavramı 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve farklı bilim
adamlarının yaptığı katkılarla günümüzdeki bilgi seviyesine ulaşılmıştır.
Moleküler baskılama, çok küçük boyuttaki belirli bir molekül (anahtar) için
yapay kilit üretme işlemi olarak tanımlanabilir. Moleküler baskılama tekniği
ile farklı ortamlardan hedeflenen moleküllerin yüksek seçicilikle ayrılmasında
kullanılabilecek akıllı polimerler elde edilebilir (Kuş, 2013). Moleküler
baskılanmış polimerlerin (MBP), farklı kullanım alanları (sensörler, ayırma
metotları, kontrollü ilaç salımı ve katalizör gibi) bulunmaktadır. Gıda alanında
MBP; sensörlerde (gıda kontaminantı ve nutrasötiklerin tespitinde), aktif gıda
ambalajında, örnek hazırlamada (ayırma ve ön-konsantrasyon),
ekstraksiyonda (manyetik katı faz ekstraksiyonu, matriks katı faz dispersiyon
ekstraksiyonu vb.) ve aktif gıda katkı maddelerinin kontrollü salınımında
kullanılabilmektedir (Villa vd., 2021). Verilen örneklerden de görüldüğü gibi
MBP gıda alanında önemli kullanım alanları mevcuttur. Ancak, gıda alanında
yapılan çalışmalar hala sınırlı durumdadır ve interdisipliner bir yaklaşımla bu
alanda daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, gıda
mühendislerinin ve analitik kimyacıların ortaklaşa çalışmalar yapması
yerinde olacaktır.
Kuş, H. H. (2013). Moleküler Baskılanmış Polimerler ve Uygulamaları. Erciyes
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi.
Villa, C. C., Sánchez, L. T., Valencia, G. A., Ahmed, S., & Gutiérrez, T. J. (2021).
Molecularly imprinted polymers for food applications: A review. Trends in Food
Science & Technology, 111, 642-669.
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TGK14 S150
Farklı Doz Salisilik Asit Uygulamalarının “Red Glope” Üzüm Çeşidinde
Muhafaza Süresince Biyokimyasal İçerik Üzerine Etkileri
Tuba SEÇMEN1*, Cemile Ebru ONURSAL1,
Zehra BABALIK2, Atakan GÜNEYLİ3
1)

2)

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü, Antalya
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Atabey Meslek Yüksekokulu,
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Isparta
3)
Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Isparta

Bu araştırma, hasat sonrası farklı dozlarda salisilik asit (SA) uygulamalarının
Red Globe üzüm çeşidinde depolama süresince biyokimyasal içeriğe
etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, uygulamalar için
salkımlar 6 gruba ayrılmıştır. 1. (kontrol) ve 2. grupta (kükürt pedleri (SO2))
salkımlar 2 dakika süre ile saf suya daldırılmıştır. Diğer 4 grup ise, 4 farklı
dozda (1, 2, 4 ve 6 mM, sırasıyla) SA (%0.05 Tween-20 içeren) çözeltisine
2’şer dakika süre ile daldırılmıştır. Bütün uygulamalardan sonra salkımlar
kurumaları için 12 saat 0°C sıcaklıkta bekletilmiş ve modifiye atmosfer
poşetlerine (MAP) yerleştirilerek (2. grupta SO2 pedleri ile birlikte) 0°C
sıcaklıkta ve %90±5 oransal nemde 100 gün süre ile depolanmıştır.
Depolama süresince yapılan biyokimyasal analizlerden elde edilen veriler
incelendiğinde 4 mM SA uygulamasının biyokimyasal içeriğin korunmasında
en etkili uygulama ve doz olduğu bulunmuştur. 1 mM ve 2 mM dozlardaki SA
uygulamalarının ise biyokimyasal içeriği korumada en etkisiz doz olduğu
ortaya konmuştur. Araştırma sonucunda uygun doz belirlendiğinde salisilik
asidin Red Glope üzüm çeşidinde muhafaza süresince biyokimyasal içeriği
korumada etkili olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
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TGK14 S151
Nar Kabuğu Fenolik Bileşenlerinin Geleneksel ve Yeşil Solventlerle
Ekstraksiyonunun Karşılaştırmalı Değerlendirmesi
Nihal GÜZEL*, Cansu EROL
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Çorum
Dünyada kaynakların giderek tükendiği, sürdürülebilirliğin ve kaynakların
verimli kullanımının önem kazandığı günümüzde, meyve işleme
endüstrisinde yıllık 500 milyon tondan fazla atık meydana gelmektedir. Nar
antioksidan, antibakteriyel, antifungal etkileriyle üretimi ve tüketimi sürekli
artmakta olan bir meyvedir. Nar meyvesinin yanı sıra kabuğunun da sağlık
üzerine önemli etkileri olduğu yapılan çalışmalarla belirlenmiştir. Ancak diğer
tüm kabuklu meyvelerde olduğu gibi proses sonrası ayrılan polifenollerce
zengin nar kabukları atık olarak sınıflandırılmaktadır. Çalışmamızda, atık
oranı ve ticari değeri yüksek, sağlık açısından önemli fenolik bileşenlerin nar
kabuklarından etkin bir şekilde geri kazanımın sağlanması amaçlanmaktadır.
Fenolik bileşenlerin geri kazanımı amacıyla metanolün (%50-100) yanı sıra
çevreye verilen zararı minimum, geri kazanım oranını ise maksimum
düzeyde sağlayabilmek için yeşil çözücüler olarak sınıflandırılan derin ötektik
solventler (DES) ve su kullanılmıştır. Hidrojen donörü olarak kolin klorür’ün
(ChCl) kullanıldığı farklı molar konsantrasyonlarda hazırlanan derin ötektik
solventlerde hidrojen alıcısı olarak glikoz (G) ve fruktoz (F) kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda ekstraksiyon verimi (%17.5), toplam fenolik
madde miktarı (174.7±5.6 mg GAE/g), hidrolize olabilen tanen miktarı (246
mg±3.9 TA/g) ve antioksidan aktivite (DPPH, %76±3.9) bakımından en
verimli sonuçlara ChCl-F (2:1) ile yapılan ekstraksiyon ile ulaşılırken, cyn3glu cinsinden maksimum antosiyanin konsantrasyonuna metanolik
ekstraksiyon ile (%100, V/V) ulaşılmıştır.
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TGK14 S152
Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Tutumları Üzerine Bir
Araştırma: Sürdürülebilirlik Bir Motivasyon Faktörü Olabilir mi?

Birsen YILMAZ *
Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Adana
Tüketicilerin gün geçtikçe sağlık bilincinin artması organik gıdalara olan
ilginin artmasına yol açmıştır. Bu nedenle organik ürün pazarı her geçen gün
hızla büyümektedir. Bu durum, tüketicilerin konvansiyonel ürünlere göre
organik ürünlerin daha iyi bir beslenme profiline sahip sağlıklı gıdalar
olduğunu düşünmeleri ile ilişkilendirilmektedir. Bu çalışmada, organik
gıdaları satın alma ve sürdürülebilirlik açısından yetişkin bireylerin
motivasyon unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak online bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu toplamda dört
(sosyodemografik özellikler, organik gıdalar hakkında bilgiler, besinlerin
sürdürülebilirlik ile ilişkisi, bireylerin organik ürün satın alma nedenleri)
bölümden oluşmaktadır. Çalışma öncesinde etik kurul izni alınmıştır.
Bireylerin %75.1’ kadın (yaş ortalaması kadınlarda 24.9±7.69, erkeklerde
31.9±10.46) olup %95’i lisans ve lisansüstü mezunudur. Çoğunluk (%85.9)
organik gıda satın almakta ve neredeyse bütün katılımcılar (%95.1) bu
ürünlerin daha sağlıklı olduğunu düşünmekte ve bu nedenle satın
almaktadır. Daha besleyici ve sağlıklı olmalarının yanında, organik üretimin
daha çevre dostu (%8.2), hayvan refahını önemseyen (%84.3) ve
sürdürülebilir sistemler olduğunun düşünülmesi (%85.4) başlıca motivasyon
unsurları olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, Türk yetişkinlerinin organik gıdalar
ile ilgili kararlarını “sürdürülebilirlik” doğrultusunda incelemiş ve bilinenin
aksine organik ürün tercih etmede daha sağlıklı olduğunun düşünülmesinin
yanında çevre dostu olmalarının da belirleyici bir faktör olduğu gösterilmiştir.
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Gıdalara Ambalaj Malzemelerinden Olası Mikroplastik Geçişi
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GİRİŞ
Plastik malzemeler düşük maliyet, uygulama kolaylığı, çok yönlü kullanım,
dayanıklılık gibi taşıdığı çeşitli özelliklerden dolayı çok fazla kullanılan polimer
malzemelerdir. Plastiklerin gıda endüstrisinde en önemli kullanım yerini
ambalaj malzemeleri oluşturmaktadır. Gıdaların paketlenmesi, depolanması,
servis edilmesi, bulunduğu paket içerisinde sıcaklık ve atmosferinin kontrol
edilmesi, üretim basamaklarına kolaylıkla entegre edilebilmesi gibi
özelliklerinden dolayı plastikler endüstride ambalaj malzemesi olarak büyük bir
yere sahiptir (Jadhav vd.,2021). Ambalaj malzemeleri polietilen tereftalat
(PET), polipropilen (PP), yüksek (HDPE) ve düşük (LDPE) yoğunluklu
polietilen, polistiren (PS) ve polivinilklorür (PVC) gibi tek polimer türlerinden ya
da bu plastiklerin kombinasyonlarından çok katmanlı halde oluşmaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı farklı ürünlerin paketlenmesinde ve daha pek çok amaca
hizmet eden plastik malzemeler geliştirilmiştir (Geueke vd., 2018).
Plastik malzemeler sadece gıda endüstrisinde değil günlük yaşamın hemen
hemen her yerinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak hayatımızda bu kadar büyük
yer kaplayan plastik malzemelerin biyolojik olarak parçalanmamaları çevresel
anlamda atık yönetimi konusunda problem oluşturmaktadır (Sridhar vd., 2022) .
Avrupa Birliği tarafından 2016 yayınlanan raporda, farklı endüstri dalları
tarafından oluşturulan plastik atık yüzdeleri incelendiğinde; %39.9 ile
paketleme endüstrisi birinci sırada yer almaktadır. Bunu % 19.7 ile inşaat
endüstrisi, % 8,9 ile otomotiv, %5,8 ile elektrik ve elektronik, % 3,3 ile tarım ve
% 22,4 ile diğer endüstri dalları (sağlık, spor, mobilya vb.) takip etmektedir
(Lusher vd., 2017).
Çevre kirliliği denildiğinde akla gelen ilk kavramlardan birisi atıklardır. Gıda
atığı kavramı ise, sadece tüketim için sunulan gıdanın bozulması olarak
nitelendirilse de gıda ambalaj atıkları da çevreyi kirletici en önemli etmenlerin
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başında gelmektedir. Gıda ambalaj atıkları daha çok plastik temelli olup
doğada biyolojik bir süreçle parçalanamamasından dolayı çevre ve insanlar için
ciddi bir risk oluşturmaktadır (Erçetin ve Güneş,2020).
Plastik atık oranının devamlı olarak artış gösterdiği dünyamızda çevreye
bırakılan plastikler; güneş ışığı, rüzgar, akışlar, canlılar ve dalga etkisiyle
fiziksel etkiler sonucunda mikroplastik boyutuna indirgenmektedir. Bunun
dışında çeşitli endüstriler tarafından tüketiciye sunulan ürünlerde de mikro
boyutta plastik parçacıklar kullanılmaktadır. Boyutu < 5 mm’den küçük olan
plastik partiküllere ‘mikroplastik’ denmektedir. Boyutları bir nanometrenin
altında olan plastik partiküllere ise ‘nanoplastik’ denmektedir. (Balcı,2020;
Önder vd., 2020).
Mikroplastikler kaynaklarına göre iki temel sınıfta değerlendirilmektedir. Birincil
mikroplastikler; özel olarak üretilen plastik partiküller (özellikle kozmetik
endüstrisi) ve büyük plastiklerin üretimi sırasında ortaya çıkan kalıntılar olarak
nitelendirilmektedir. Sekonder mikroplastikler ise, bilinçsizce çöpe bırakılan
plastik atıklar veya çevreye bırakılan plastiklerin farklı fiziksel etkiler ile
yıkımlanması sonucu oluşmaktadırlar. Sentetik malzemelerden yapılmış
giysilerin yıkanması veya kullanımı sırasında ortaya çıkan liflerde sekonder
metabolit sınıfına dahil edilmektedir (EFSA,2016; Erçetin ve Güneş, 2020).
MİKROPLASTİKLERİN ÇEVREDE VE GIDALARDA BULUNUŞU
Mikroplastik veya nanoplastik boyutuna indirgenen plastik materyallerde
bozunma süreçleri biyolojik, kimyasal ve fiziksel ayrışma olmak üzere üç sınıfta
değerlendirilmektedir. Ayrıca mikroplastiklerin bozunma süreçleri de UV ışık
gibi etkenler, yüksek sıcaklık, oksidatif bozunma, hidroliz ve organik
materyallerin mikroorganizmalar tarafından bozunması olmak üzere beş sınıfta
değerlendirilmektedir. Bu süreçlerin işleyiş mekanizması polimerin türü ve ne
kadar süre ile farklı bozunma süreçlerine (pH, nem, UV ışınları vb.) maruz
kaldığı gibi birçok faktöre bağlıdır (Can Tunçelli ve Erkan,2021)
Farklı fiziksel etkilerle karasal ve sucul ekosistemlere dâhil olan mikroplastikler,
bu ekosistemler ve gıdalar aracılığı ile değişik oranlarda canlı vücuduna
girmektedirler. Sucul sistemde yaşayan planktonlar, balıklar, balıklar ile
beslenen omurgalı canlılar ve deniz memelileri bu mikroplastikleri
yutmaktadırlar. Yapılan çalışmalar, bu canlıların gastrointestinal sistemlerinde
ve vücut dokularında mikroplastiklere rastlandığını göstermektedir (Akçay vd.,
2020).
Karasal ve sucul ekosistemlerdeki en önemli kirleticilerden biri halini alan
mikroplastikler, antropojenik ajan olarak bir ortamı oluşturan tüm bileşenleri
etkileme potansiyeline sahiptir. Mikroplastiklerin her yerde bulunmaları,
kimyasal yapılarından ve biyoltik/abiyotik ortamların sürekli birbirileri ile
etkileşim içinde olmalarından kaynaklanmaktadır. Farklı yapıdaki kimyasallar,
ağır metaller, mikroorganizmalar için de mikroplastikler vektör görevi
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görmektedir. Taşınan bu farklı maddeler besin zinciri aracılığı ile canlı dokulara
ulaşmaktadır (Okeke vd.,2022).
Mikroplastiklerin varlığının tespit edildiği ortamlar incelendiğinde; sucul
ekosistemler (deniz canlıları, içme suyu kaynakları), hava, toprak gibi sistemler
ile karşılaşılmaktadır. Ayrıca bu sistemlerle ilişkili her türlü canlının da
mikroplastik kirliliğinden etkilendiği açık bir gerçektir (Chaunhry ve Sachdeva
2021). Mikroplastik boyutuna indirgenmiş olan plastiklerin memeli canlıların
vücuduna etki mekanizması, maruz kalınan mikroplastik konsantrasyonuna ve
partikül büyüklüğüne göre değişim göstermektedir (Lusher vd., 2017).
2022 yılında yapılan bir çalışmada ilk kez insan kanında mikroplastiğe
rastlanmıştır. 22 sağlıklı gönüllüden alınan kanın incelendiği çalışmada,
polietilen tereftalat, polietilen, polistiren polimerlerinin plastik parçacıkları tespit
edilmiştir. Bu çalışma insanların farklı yollarla maruz kaldıkları mikroplastiğin
kan dolaşımına dahil olabildiğini ortaya koymuştur (Leslie vd.,2022).
Genellikle insanların mikroplastiklere maruziyeti inhalasyon (şehir tozu,
solunan hava), oral yol ve cilt teması (özellikle sentetik malzemelerden yapılan
tekstil ürünlerinin kullanımı) ile gerçekleşmektedir. Bu sayılan nedenlerin yanı
sıra kirlenmiş içme sularının ve gıdaların tüketimi ile de insanlar farklı oranda
mikroplastiğe maruz kalabilmektedir. Özellikle deri, ter bezleri, saç derisi gibi
olası geçiş yolları mikroplastiğin vücuda geçişini hızlandırmaktadır (De-La
Torre, 2019).
Kontamine olmuş besinlerin tüketimiyle memeli canlıların mikroplastiğe maruz
kalma durumu, yapılmış çalışmalar ile belirlenmiştir. İnsanların deniz canlıları
tüketimi ile farklı oranlarda mikroplastiği de vücutlarına aldığı bilinse de deniz
canlıları dışında işlenmiş ve ambalajlanmış gıdaların da mikroplastik içerdiğine
yönelik çalışmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Gıdalardaki olası
mikroplastik kirliliğinin hammadde, üretim aşamaları, paketleme malzemeleri ve
üretim
ortamının
havasından
kaynaklanacağı
düşünülmektedir
(Yurtsever,2019).
Mikroplastikler üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, baskın olarak
karşılaşılan plastik türleri; polistiren (PS), polipropilen (PP), Polietilen tereftalat
(PET), polivinil klorür (PVC), polietilen (PE) ve polistirenin genişletilmiş formu
(EPS) olarak tespit edilmiştir. Plastik torbalar, şişeler ve kapaklar, gıda kapları,
gıdaların kaplanmasında kullanılan filmlerin üretiminde yaygın kullanılan plastik
türlerinin baskın halde mikroplastik kirliliğinden sorumlu olduğu açık bir şekilde
görülmektedir (Hantoro vd.,2019).
GIDA AMBALAJ MALZEMELERİNDEN MİKROPLASTİK GEÇİŞİ
Gıda ambalaj malzemesi olarak petrol türevi polimer malzemelerin kullanımı,
gıdaların raf ömrü üzerine olumlu etkileri (oksijen geçirgenliği, gaz bariyeri,
hafiflik, proseslere uyum, ucuzluk vb.) tespit edildiğinden beri 1950’li yıllardan
günümüze kadar geçen sürede yaygın bir şekilde devam etmektedir. Olumlu
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yönlerine karşın plastik malzemelerden yapılan ambalaj malzemelerinin
doğada kendiliğinden yok olmaması çevresel bir sorundur. Ayrıca ambalaj
malzemelerinin üretimi sırasında çok fazla su ve enerji harcanmaktadır. Ancak
sonuç olarak bu ürünlerin tüketiminden sonra doğaya kirlilik olarak dönmesi
kaçınılmaz sonuçlardan biri halini almıştır. Ambalaj üreticilerinin çoğu gıda
ambalajını tek kullanımlık olarak tasarlaması oluşan kirliliği döngüsellikten
uzaklaştırmaktadır. Bu durum, paketli gıdaların sürdürülebilirliğini de
engellemektedir (Karakuş ve Ayhan, 2019; Kan ve Miller, 2022)
Gıdalarda mikroplastik varlığını belirlemek amacıyla da çalışmalar
yapılmaktadır. Bira, bal, softa tuzu, şeker, içme suyu, çeşme suyu, çift kabuklu
deniz canlıları (midye, istiridye, deniztarağı), kabuklular (ıstakoz, karides,
yengeç), balık ve memeli deniz canlıları, konserve sardalya ve hamsi gibi gıda
örneklerinde mikroplastik varlığı tespit edilmiştir. Gıdalara hammadde veya
üretim prosesleri kaynaklı mikroplastik kontaminasyonu dışında bir diğer
bulaşma kaynağı da gıda ambalajlarıdır. Plastikleri oluşturan monomerler,
ambalaj malzemelerinin üretiminde kullanılan katkı maddeleri ve kimyasal
maddeler gıda ambalajlarından gıda maddelerine geçiş yapabilmektedir. Ancak
gıda ambalajından mikro- ve nanoplastik geçişini net bir şekilde ortaya koyan
çalışmalar hala yetersizdir (Toussaint vd., 2019).
Antimikrobiyal gıda ambalajlarından mikroplastik geçişinin incelendiği
çalışmada, farklı koşullar altında mikroplastik geçişini gözlemleyebilmek için
gıda
proses
simülasyonları
(fırında
ısıtma,
mikrodalga
ısıtma)
gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonlar; 20 °C’de 10 gün, 40 °C’de 10 gün, 70
°C’de 2 saat olarak belirlenmiştir. Çalışmada, 40 °C’de 10 gün boyunca
gerçekleştirilen simülasyonda en fazla mikroplastik geçişinin gerçekleştiği
bildirilmiştir (Marazuela vd., 2022).
Cella vd., tarafından 2022 yılında yayınlanmış başka bir çalışmada,
polietilenden oluşan pirinç pişirme poşetleri ve buz torbaları ile naylon çay
poşetlerinin normal kullanımları sırasında mikroplastik ve nanoplastik geçişinin
gerçekleştiği belirtilmiştir. Ambalajların üzerinde belirletilen kullanım koşulları
esas alınarak; buz torbaları -20 °C 24 saat, pirinç pişirme poşetleri kaynayan
su içerisinde 100 °C 10 dakika ve naylon çay poşetleri 95°C 10 dakika olmak
üzere işleme tabi tutulmuştur. Çalışmada polietilen buz torbası ve pirinç pişirme
poşetlerinden geçen partiküllerin polietilen esaslı olduğu tespit edilmiştir.
Sıralanan bu çalışmalar ile belirtilen kullanım koşulları ile farklı gıda
ambalajlarından mikroplastik ve nanoplastik geçişi olduğu ortaya konmuştur.
Gıda ambalajlarından gıdalara mikro- ve nanoplastik geçişi üzerine yapılmış
çalışmalar Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Tablo 1. Gıda ambalajlarından gıdalara mikroplastik geçişinin incelendiği
çalışmalar ve bu çalışmalarda edinilen sonuçlar
Örnek

Mikroplastik
Varlığı

Boyut

Şekil

Polimer
Tipi

Referans

Gıda paket
malzemesi
(PS, PP,
PET, PE)

3-29 partikül/
ambalaj

30-1000µm

Fragment
ve Lif

Akrilik,
Naylon,
Polyester,
PP, PS,
PE ve
PET

Du ve ark.,
2020

İki tür paket
malzemesi
(PP ve 1
adet tek
kullanımlık
plastik
bardak (PP)

-

0-0.210 µm

-

PP

Fadare
vd., 2020

5 farklı gıda
ambalajı

10-710
partikül /L

-

-

PP, PET,
PS,
Selüloz,
Selofan,

Hee vd.,
2022

Plastik çay
poşetleri

11,6 milyar
Partikül/
bardak

0,017-270 µm

-

PET, PA6

Hernandez
vd., 2019

Tek
kullanımlık
Kâğıt
Bardak

Ortalama
25000
partikül/100
ml

25.9µm-764.8µm

-

HDPE,
selüloz

Ranjan
vd., 2021

Farklı
plastiklerden
gıda
ambalajları
ve nylon
malzemeden
yapılmış
poşet çay
filtresi

Plastik
ambalajlar:
29-552
partikül/
ambalaj

Sonuçlar 6
kategoride
sınıflandırılmıştır:
0.025–0.05 mm,
0.05–0.1 mm,
0.1–0.3 mm,
0.3–0.5 mm,
0.5–1 mm ve 1–
5 mm

FiberFragment

Selüloz,
PET, PS,
PP ve PE

Zhou vd.,
2022

3 farklı
markaya ait
çay poşetleri

Ortalama
1806 partikül

0,5-270 µm/ 171260 nm

-

Polilaktik
asit, PET,
PS

Laborda
vd., 2021

PE: Polietilen; PS: Polistiren; PP: Polipropilen; PET: Polietilen tereftalat; PVC:
Polivinilklorür,
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Tablo 1 incelendiğinde farklı plastik materyallerinden üretilmiş ve günlük
hayatta en fazla kullanılan ambalajlardan birbirinden farklı kullanım alanları
sırasında mikroplastik geçişi olduğu tespit edilmiştir. Gıda restoranlarında
paket servis malzemesi olarak kullanılan 100 adet ambalajın incelendiği
çalışmada, en fazla mikroplastik geçişinin polistiren malzemeden olduğu tespit
edilmiş ve bir bireyin 20 dakikalık yemek süresince haftalık 12-203 mikroplastik
partikülüne maruz kalacağı bulunmuştur. (Du vd., 2020). Fadare vd., tarafından
2020 yılında yapılan başka bir çalışmada, her bir paket ağırlığından
ekstraksiyon metotlarıyla ayrılan plastik ağırlığı üzerinden bir değerlendirme
yapılmış ve 3 farklı gıda ambalajından da farklı ağırlıklarda mikroplastik geçişi
tespit edilmiştir. Çalışmada tüketicilerin gıda ambalajlarında beklenenden daha
fazla mikroplastiğe maruz kaldığı da belirtilmiştir. Farklı sıcaklık ve depolama
süresinin gıda ambalajlarından mikroplastik geçişine etkisinin incelendiği bir
başka çalışmada, yüksek sıcaklıkta depolamanın daha fazla mikroplastik
geçişine sebep olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada depolama süresinin
mikroplastik geçişine bir etki yaratmadığı üzerinde de durulmuştur (Hee
vd.,2022). Tek kullanımlık çay poşetlerinden demlenmiş çay içerisine
mikroplastik/ nanoplastik kontaminasyonunun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan
başka bir çalışmada ise farklı plastik gıda ambalajlarından mikroplastik geçişi
incelenmiş, tüketicilerin ayda 5-10 kez kullan-at forma gıda ambalajlarında gıda
tüketiminin 145-5520 mikroplastik/ ambalaj partüküle maruz kalacağı
belirtilmiştir (Hernandez vd., 2019; Zhou vd., 2022). 2021 yılında tek kullanımlık
kağıt bardaklardan mikroplastik geçişinin incelendiği çalışmada, 85-90 °C 15
dakika kullanım sonucunda sıcak su numunesi incelenmiş ve bu kullanım şekli
ile sıcak suya mikroplastik geçişi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kağıt bir
bardak içinde bulunan 100 ml sıcak içeceğin tüketimiyle bireylerin 25.000
mikron boyutlu partikülü tüketebileceği belirtilmiştir (Ranjan vd.,2021). 3 farklı
markaya ait çay poşetlerinin incelendiği çalışmada ise 250 ml ultra saf
içerisinde çay poşetleri 15 dakika sonikasyona tabi tutulmuştur. Çalışma
sonuçları incelendiğinde çay poşetlerinden suya farklı oranlarda plastik
partikülün geçişi görülmüştür (Laborda vd., 2021).
SONUÇ
Hayatımızın pek çok noktasında bir kirletici olarak bulunan mikroplastikler, her
geçen gün artan oranlarda karasal ve sucul sistemlerde birikmektedir. Sadece
bu ekosistemlerde bulunması dışında özellikle burada yaşayan canlıların
yaşamını da olumsuz yönde etkilediği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur.
Bu durum ekolojik bir kirleticiden ziyade insan sağlığı ile birlikte gıda ve çevre
güvenliği içinde tehdit edici bir unsur haline gelmiştir. Yapılmış çalışmalar deniz
canlılarında ciddi bir mikroplastik kirliliği olduğunu gösterse de bu canlılarla
beslenen insanların vücuduna giren mikroplastiklerin bireylerde ne denli bir
olumsuz etki yarattığı bilinmemektedir. Farklı gıda kaynaklarında da
mikroplastik kirliliği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu kirliliğin
kaynağında sadece hammadde ve üretim basamakları değil gıda
ambalajlarının da sorumlu olduğu görülmektedir. Özellikle tek kullanımlık
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plastik malzemelerin gıdaların servisinde, paketlenmesinde, hazırlanmasında
ve pişirilmesinde de sıklıkla kullanılması farklı oranlarda tüketicilerin
mikroplastiğe maruz kalmasına sebep olmaktadır. Ancak gıda ambalajlarından
mikroplastik geçişinin ne düzeyde olduğunu belirten çalışmalar oldukça
kısıtlıdır. Bu çalışmaların sadece gıdaya geçişi değil bu partiküllere maruz
kalan tüketicilerin sağlığında nasıl olumsuz etkilere sebep olacağının da
aydınlatması gerekmektedir.
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Bu çalışma; Lactococcus lactis ssp. lactis BZ tarafından üretilen laktokoksin
BZ bakteriyosinin taze sığır etinde gıda kaynaklı patojen bakterilerden E. coli
(ATCC 25922) üzerine antibakteriyel etkisinin ortaya konması amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Lactococcus lactis ssp. lactis BZ’nin bakteriyosin üreticisi
olduğu ve bakteriyosinin karakterizasyonu önceki çalışmalarımızda tespit
edilmiştir. Bu çalışmanın amacı; laktokoksin BZ’nin et ürünlerinde önemli bir
patojen olan E. coli üzerine inhibitör etkisini belirlemektir. Bu amaçla,
laktokoksin BZ’nin inhibitör etkisi patojenin ete tutunması sırasında, ete
tutunan patojen üzerinde ve buzdolabı koşullarında depolanması boyunca
tespit edilmiştir. E. coli’nin ete tutunması sırasında düşük inokülasyon
dozunda (103 kob/mL) 800 AU/mL, 1600 AU/mL ve 3200 AU/mL bakteriyosin
konsantrasyonlarının tüm uygulama sürelerinde; yüksek inokülasyon
düzeyinde (106 kob/mL) ise sadece 3200 AU/mL konsantrasyonunun 5. ve
10 dakikasında patojen sayısının tespit edilebilen seviyenin altına düştüğü
saptanmıştır. Taze ete tutunmuş E. coli üzerinde laktokoksin BZ hem düşük
hem de yüksek inokülasyon düzeyinde etkili bulunmuştur. Buzdolabı
koşullarında ise laktokoksin BZ’nin E. coli üzerine inhibitif etkisi bakteriyosin
konsantrasyonu artıkça depolama süresi boyunca artmıştır. Sonuç olarak;
laktokoksin BZ’nin et örneklerinde E. coli’yi etkili bir şekilde inhibe ettiği
gözlenmiştir.
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TGK14 S155
Laktoz Hidrolize Süt Reçelinin Fizikokimyasal Özelliklerinin ve HMF
İçeriğinin Belirlenmesi
Zerrin YÜKSEL*1, Olcay MERCAN2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bayramiç MYO, Laboratuvar
Teknolojisi Bölümü, Çanakkale
2
Topkapı Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi,
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, İstanbul
Bu çalışmada süt reçeli üretiminde sakkaroz derişimi ve laktoz hidrolizinin,
süt reçelinin fizikokimyasal özellikleri ve HMF (5-hidroksimetilfurfural)
oluşumu üzerine etkileri incelenmiştir. Süt reçeli örnekleri geleneksel yöntem
ile üretilmiş (Yüksel Önür, 2018), üretimde %20 ve %16 olacak şekilde iki
farklı sakkaroz derişimi kullanılmıştır. Üretimden önce sütün pH’sı sodyum
bikarbonat ile 7.0’e ayarlanmıştır ve sütte laktoz hidrolizi amacıyla laktaz
(beta-galaktosidaz) enzimi kullanılmıştır. Çalışmada HMF, Maillard tepkimesi
belirteci olarak kullanılmıştır. HMF içeriğinin (ppm) yanı sıra laktoz içeren ve
içermeyen süt reçeli örneklerinde yağ (%), protein (%), kuru madde (%), kül
(%), laktik asit (%) ve pH değerleri saptanmıştır. Ayrıca örneklerin sakkaroz,
laktoz ve glukoz derişimleri de belirlenmiştir. Laktoz içermeyen süt reçeli
örneklerinin HMF derişimlerinin, her iki sukroz içeriğinde de laktoz içeren
kontrol örneklerinden belirgin bir şekilde daha düşük olduğu bulunmuştur
(P<0.05). HMF’nin sadece Amadori bileşeninden değil aynı zamanda
şekerlerden de oluştuğu bildirilmektedir. Laktoz hidrolize olmayan süt reçeli
örneklerinde HMF oluşumu, laktoz izomerizasyonu ve degredasyonundan
ileri gelebilir. Laktoz hidrolize örneklerde HMF oranının düşük olması ya da
saptanamaması ise tepkimenin son ürünleri arasında yer alan koyu renkli
melanoidinlerin oluşma olasılığı ile açıklanabilir. Laktoz içermeyen örneklerin
belirgin bir şekilde daha koyu renkli olması da bu sonucu destekler nitelikte
olabilir.
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TGK14 S156
Gıdalarda Patojen Tespitinde Yeni Nesil Biyosensör Tasarımları
Elif ATAY *, Aylin ALTAN
Mersin Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Mersin
ÖZ
Bakteriyel kontaminasyonun neden olduğu gıda kaynaklı hastalıklar, dünyayı
etkileyen ciddi bir endişe kaynağıdır. Kontaminasyona uğramış gıdaların
tüketilmesi ile gıda kaynaklı enfeksiyon ve zehirlenmelerin artmasının bir
sonucu olarak büyük sağlık sorunları ortaya çıkmaktadır. Gıdalara bulaşıyı
belirlemek için kullanılan yöntemler analiz süresini önemli ölçüde
uzatabilecek zenginleştirme veya saflaştırma adımları içermektedir. Son
yıllarda hızlı ve hassas bir şekilde patojen mikroorganizma tespiti yapan
sistemlere olan ilgi artmaktadır. Biyosensör kavramının anlaşılmasıyla, farklı
dönüştürücü ve tanıma elemanına sahip biyosensörler üzerine yapılan
çalışmalar hız kazanmıştır. Araştırmacılar, gıdaların kalitesini, güvenliğini ve
besin değerini izlemek için farklı dönüştürücü ve tanıma elemanına sahip
biyosensörler geliştirmeye odaklanmıştır. Sensörlerin algılama özelliklerini
geliştirmek için en güçlü stratejilerden biri etkileşen materyalin spesifik yüzey
alanını arttırmaya dayanmaktadır. Malzemenin boyutu ve yüzey
fonksiyonelliği düşünüldüğünde nanolif ara yüzeylerinin kullanılması, yeni
algılama sistemlerinin tasarlanması ve sensörlerin performansının
iyileştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Enzim taklitçileri de çeşitli
biyosensör uygulamaları için ön planda olan nano ölçekli yapılardır. İyi
tanıma ve biyokatalitik aktiviteye ek olarak, enzim taklitçileri doğal
enzimlerinkinden daha düşük bir maliyetle uzun ömür ve yüksek stabilite
sunmaktadır. Metal organik kafes yapılarının yüksek spesifik yüzey alanları,
son derece düzenli gözenekleri, ayarlanabilir gözenek boyutları ve basit
sentezi, onları algılama uygulamalarında umut verici adaylar haline
getirmektedir. Ayrıca bu yapılar elektrokimyasal biyosensörde sinyal
amplifikasyonuna yardımcı olabilmektedirler. Aptamerler ise son dönemde
düşük üretim maliyeti, yüksek kimyasal stabilite, tekrarlanabilirlik, düşük
toksisite, yüksek bağlanma verimliliği ve uzun raf ömrüne sahip olmaları
nedeniyle algılayıcı olarak antikorlara alternatif olarak araştırmacıların ilgisini
çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, gıdalarda patojen tespiti için
biyosensörlerin güncel ve kapsamlı bir incelemesini sunmaktır.
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GİRİŞ
Gıda, insanlar için birincil ve temel bir ihtiyaçtır. Sağlıklı ve kaliteli yaşamda
önemli rol oynamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2021 yılında
kontamine olmuş gıdaların sağlık ve refah üzerindeki etkisine ilişkin
önümüzdeki on yıl için gıda güvenliği açısından küresel stratejilerin
belirlendiği kapsamlı bir rapor yayınlamıştır. Rapor, her yıl 600 milyondan
fazla insanın hastalandığını ve 420.000 kişinin bakteri, virüs, parazit ve toksik
maddelerle kirlenmiş gıdaları tüketmekten öldüğünü göstermektedir (Nardo
ve Anfossi, 2020). Öte yandan, güvensiz gıdalar sosyoekonomik gelişmeyi
engellemekte, sağlık sistemlerini yormakta ve ticareti tehlikeye atmaktadır.
2019 yılı, Gıda ve Tarım Örgütü'nün düzenlediği ilk Uluslararası Gıda
Güvenliği Konferansı’nda Birleşmiş Milletler/Dünya Sağlık Örgütü/Afrika
Birliği (FAO/WHO/AU)’nun da desteklemesiyle gıda güvenliği yılı olmuştur.
Gıdaların bozulması, kontaminasyonu veya patojenik istilası besin
değerlerini düşürmektedir. Ayrıca bu tür ürünlerin yanlışlıkla tüketilmesi
birçok gıda kaynaklı hastalığa yol açmaktadır (Oaew ve ark., 2016). Gıda
kaynaklı hastalıklar dünyayı etkileyen ciddi bir endişe kaynağıdır. Bakteriler
bu hastalıkların en yaygın nedenidir. Başlıca gıda kaynaklı patojen bakteriler
Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Vibrio cholera, Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus, Salmonella ve Clostridium perfringens olarak
belirtilmektedir (Zhang ve ark., 2019).
Geleneksel tespit yöntemleri
Gıdalar patojenik bakterilerin mükemmel bir taşıyıcısı olabilir. Gıda kaynaklı
patojenlerin oluşturduğu potansiyel tehlikeler düşünüldüğünde bazı türlerin
enfektif dozu bulunmakta, bazı türlerin ise canlı hücrelerinin gıdalarda hiç
bulunmaması gerekmektedir. Bakterileri tanımlamak ve miktarlarını
belirlemek için kullanılan klasik ve standart yöntem mikrobiyolojik
kültürlemedir. Bu yöntemde sonuçların elde edilmesi 3 ile 7 gün gibi uzun bir
zaman almaktadır. Ayrıca kültürleme teknikleri önemli miktarda laboratuvar
ekipmanı, sarf malzemeleri ve eğitimli personel gerektirmektedir. Kültürleme
tekniklerine geleneksel alternatifler arasında PCR (polimeraz zincir
reaksiyonu) ve ELISA (enzime bağlı immünosorbent deneyi) yöntemleri
bulunmaktadır. PCR bazlı yöntemlerde tespit süresi genellikle 5 ile 24 saat
arasında değişmekte ve canlı-cansız hücreler arasında net bir ayrım
yapılamamaktadır. ELISA, bakteri varlığının sonucu olarak üretilen bir
antikorun veya bir antijenin örnekteki varlığını enzim kullanarak tespit eden
immünolojik bir tekniktir. Bu tekniklerin hepsi, genellikle analiz süresini
önemli ölçüde uzatabilecek zenginleştirme veya saflaştırma adımları
gerektirmektedir. Günümüzde geleneksel tespit yöntemleri temel bir analiz
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yöntemi olarak değil, daha çok diğer yöntemlerle karşılaştırmak için yapılan
çalışmalarda kullanılmaktadır (Zhou ve ark., 2020).
Yeni nesil biyosensör tasarımları
Son günlerde gıdaların kalitesini, güvenliğini ve besin değerini izlemek için
sensörlere olan ilgi artmaktadır. Sensörler, fiziksel, elektriksel, kimyasal,
optiksel, termal ve manyetik olarak tespit edilmesi istenen değişkenleri
algılayan sistemlerdir. Yapılarına enzim, antikor, hücre, mikroorganizma,
reseptörler gibi biyolojik olarak aktif maddeler eklenmesiyle elde edilen
sistemler ise biyosensörler olarak adlandırılır (Riu ve ark., 2020). İdeal bir
biyosensörde olması gereken özelliklerin başında seçicilik, hassasiyet,
tekrarlanabilirlik, stabilite, geniş ölçüm aralığı, hızlı cevap verme ve uzun
kullanım ömrü gelmektedir (Bhalla ve ark., 2016). Patojen tespiti için ideal
biyosensörler, 103 kob/mL’den düşük hassasiyette olmalı, farklı bakteri
grupları için ayırt edici olmalı, en fazla 10 dakika içerisinde sonuç verebilmeli,
taşınabilir olmalı, minimum örnekle tespit yapabilmeli, raf ömrü uzun olmalı
ve özel eğitim gerektirmemelidir (Akgönüllü ve ark., 2020). Biyosensörler
dönüştürücü (çevirici) ve algılayıcı (reseptör) adı verilen iki kısımdan
oluşmaktadır (Zhang ve ark., 2019). Dönüştürücü kısım etkileşme
sonucunda oluşan maddeyi algılamaya yarıyan ve okunabilir bir sayısal
değere çeviren kısımdır (Cesewski ve Johnson, 2020). Dönüştürücü, bir
biyosensörün en önemli bileşenidir çünkü biyosensörün hassasiyetini ve
tepki süresini doğrudan etkilemektedir. Elektrokimyasal biyosensörün
dönüştürücü elemanı olarak kullanılmak üzere altın elektrot, camsı karbon
elektrot ve kalem grafit elektrot gibi birçok elektrot çeşidi mevcuttur. Algılayıcı
kısım ise analitin tanınmasından ve sensörün hassasiyetinden sorumlu olan
kısımdır. Hedef analit ile yüksek bir bağlanma afinitesine sahip olmalıdır.
Enzimler, aptamerler, metal organik kafes yapıları, nanolifler veya
nanomateryaller yaygın olarak kullanılan algılayıcı materyallerdendir.
Biyosensörler sinyal iletim yöntemine göre elektrokimyasal, kolorimetrik,
floresan ve SERS olmak üzere farklı gruplara ayrılmaktadır. Literatürde
patojen tespitinde kullanılan elektrokimyasal biyosensörlerin alt sınıflarının
oranı yaklaşık olarak %38 impedimetrik, %33 amperometrik, %17
potansiyometrik ve %12 voltametriktir (Chen ve ark., 2018). Sheikhzadeh ve
arkadaşları (2016), S. typhimurium'u tespit etmek için impedimetrik bir
aptasensör geliştirmiştir. Geliştirilen bu biyosensör, meyve suyunda S.
typhimurium'un 45 dakikada tespit edilmesini sağlamıştır.
Biyosensör özgüllüğünün ana belirleyicileri, elementlerin tanınmasıdır.
Uygun şekilde seçilmiş spesifik bir moleküler tanıma elemanı, karmaşık
matrislerde biyosensörlerin oldukça spesifik tespitini sağlayabilmektedir.
Spesifik tanıma bir biyosensörün yalnızca hedef analit ile etkileşimlerden
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pozitif bir sonuç üretme yeteneğidir. Patojenlerin moleküler tanıma
elemanları temel olarak enzimler, aptamer, antikor ve DNA'yı içermektedir.
Bu biyomoleküller, hedef analitin ölçülebilir bir ürüne dönüştürülmesinden
sorumludur. Enzimler, elektrostatik kuvvet, yapılarına gömülü bağlayıcı
boşluklar, kovalent olmayan etkileşimler ve hidrojen bağı kullanarak
özgüllüğe ulaşmaktadırlar. Capobianco ve arkadaşları (2021) tarafından
geliştirilen enzime bağlı immünoelektrokimyasal biyosensör, herhangi bir ek
işleme gerek kalmadan bir numunedeki gıda kaynaklı bakterileri tespit
edebilmektedir. Enzim taklitçileri çeşitli biyosensör uygulamaları için ön
planda olan nano ölçekli yapılardır. İyi tanıma ve biyokatalitik aktiviteye ek
olarak, enzim taklitçileri doğal enzimlerinkinden daha düşük bir maliyetle
uzun ömür ve yüksek stabilite sunmaktadır. Zhang ve arkadaşları (2021),
Apt-Fe3O4/Au nanokompozitlerin peroksidaz enzimi taklit aktivitelerine dayalı
bir kolorimetrik biyosensör üretmiştir. Bu biyosensörde açık maviden koyu
maviye renk değişiminin S. aureus konsantrasyonu ile orantılı olduğu
belirlenmiştir. Karbon nanodotlar da substrat varlığında peroksidaz enzimi
benzeri davranış sergilemekte ve ortamda H2O2 bulunduğunda substratın
oksidasyona uğrayarak renk değiştirmesini katalizlemektedir (Wang ve
Gunasekaran, 2020).
Aptamerler, sensör algılama işlemi sırasında bir dizi bileşiğe kesin ve seçici
olarak bağlanabilen, yaklaşık 25−80 baz veya peptit uzunluğundaki
oligonükleotid dizileridir (Riu ve Giussani, 2020). Bu yapılar belirli hedeflere
bağlanma yeteneğine sahiptir. Genellikle üç boyutlu (3B) yapılara
katlanmaktadırlar (Ni ve ark., 2020). Düşük üretim maliyeti, yüksek kimyasal
stabilite ve bağlanma etkinliği, tekrarlanabilirlik, uzun raf ömrü, kolay in vitro
sentez ve kimyasal modifikasyon gibi özellikleri nedeniyle antikorlara
alternatif olarak araştırmacıların dikkatini çekmektedirler. Aptamerler
biyolojik algılayıcı olarak biyosensörler için kullanıldığında aptasensör olarak
adlandırılmaktadır (Lv ve ark., 2021). Literatürde kitosan-aptamer
nanomalzemesi (Hills ve diğerleri, 2018) ve Listeria'ya özgü aptamer (Sidhu
ve diğerleri, 2020) ile biyofonksiyonel hale getirilmiş platin mikroelektrotlar
(Pt-IME) kullanılarak gıdalarda Listeria monocytogenes’in hızlı tespiti
sağlanmıştır. Aptamer tabanlı sensörlerin geliştirilmesinin gıda güvenliği
uygulamalarında büyük potansiyele sahip olduğu öngörülmektedir.
Sensörlerin algılama özelliklerini geliştirmek için en güçlü stratejilerden biri
etkileşen materyalin spesifik yüzey alanını arttırmaya dayanmaktadır. Bir
algılama malzemesinin yüzey alanı ne kadar büyük olursa, ortamla etkileşim
yeteneği o kadar yüksek olmaktadır. Malzemenin boyutu ve yüzey
fonksiyonelliği düşünüldüğünde yeni algılama sistemleri tasarlamak ve
sensörlerin performansını iyileştirmek için nanomateryaller önemli bir rol
oynamaktadır. Elektrohidrodinamik proseslerden elektroeğirme ve
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elektropüskürtme prosesleri, akıllı ve ultra hassas algılama sistemlerinin
tasarımı ve geliştirilmesi için umut verici nanoteknoloji tabanlı yaklaşımlardır.
Elektrohidrodinamik proseslerin ana avantajları, sistemin basitliği, düşük
maliyeti ve kısa sürede çok yönlü liflerin elde edilebilmesidir. Genel olarak
yüksek voltaj, güç kaynağı, şırınga sisteminden oluşan besleme ünitesi ve
topraklanmış bir toplayıcıdan oluşan düzeneklerdir. Gıda kaynaklı patojen
tespiti için nanolif bazlı biyosensörlerden elde edilen sonuçların geleneksel
tespit yöntemleri ile elde edilen sonuçlar ile oldukça tutarlı olduğu
görülmüştür. Liu ve arkadaşları (2019), nano-hibrit lifler ve CuO/PANI tabanlı
bir biyosensörün, biyoalgılama için uygun olan geniş erişilebilir yüzey alanı
sunduğunu açıklamışlardır. Sıvı gıdalarda, özellikle süt ürünlerinde
Zearalenone (ZEN) mikotoksininin tanınmasını sağlayan PAN/nanolif katkılı
elektrospun sensör, Moradi ve arkadaşları (2020) tarafından geliştirilmiştir.
Shibani ve arkadaşlarının (2018), poli(vinil alkol)/poli(akrilik asit) (PVA/PAA)
bazlı nanolifler kullanarak geliştirdikleri potansiyometrik sensör (NF-LAPS)
ile meyve suyunda E. coli'nin kolay tespiti sağlanmıştır. Nanolifler, kontrol
edilebilir lif kalınlıkları ve hazırlama kolaylıkları nedeniyle diğer
nanomalzemelere karşı iyi bir seçenektir.
Organik ligandların ve inorganik metal içeren düğümlerin kendi kendine
montajının bir sonucu olarak inşa edilen metal organik kafes yapıları (MOF)
gelişmiş nanomalzemelerdendir. Karmaşık nanokompozit malzemeleri
tasarlamak için kullanılan iki boyutlu (2D) MOF'lar, son zamanlarda
biyoalgılama uygulamaları için en çekici nanomalzemelerdir. Cu-MOF'ler
(Sun vd., 2021) ve Al-MOF'ler (Liu vd., 2017) kullanılarak patojen tespiti için
tasarlanan elektrokimyasal biyosensörler buna bir örnektir. Wang ve
arkadaşları (2020), biyolojik sinyali aktif olarak yükseltmek için metal organik
kafes yapılarının alt ailesi olan zeolitik imidazolat kafes yapılarını (ZIF)
kullanmıştır. Platin yüklü ZIF-8 (Pt@ZIF-8) ile tasarlanan kolorimetrik
biyosensör, Salmonella typhimurium'un ultra hassas tespitini sağlamıştır.
Grafen, tek bir grafit tabakasından oluşan ve altıgen bir kafese sahip gelişmiş
ve benzersiz bir malzemedir. Grafenin yüksek elektron hareketliliği, son
derece hassas biyosensörlerin geliştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, diğer
birçok malzemenin aksine, grafen sıcaklık değişikliklerinden çok fazla
etkilenmemektedir. Ji ve arkadaşlarının (2020), S. aureus tespiti için
geliştirdikleri grafen ve Au nanopartiküller tabanlı biyosensörün günlük
uygulamalarda büyük potansiyele sahip olduğunu belirlenmiştir. Au
nanopartiküller ile işlevselleştirilmiş düşük maliyetli ve taşınabilir
biyosensörler gıda kaynaklı patojen tespiti için umut vericidir. Ren ve
arkadaşları (2021), Salmonella tespiti için yaptıkları çalışmada, sensörlerin
duyarlılığının Au nanopartiküller ile işlevselleştirilmiş prob yoluyla artırıldığını
belirtmişlerdir.
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Karbon nanotüpler (CNT'ler), elektrokimyasal biyoalgılamada sıklıkla tavsiye
edilen tek boyutlu (1D) nanomalzemelerdir. CNT'ler, elektrotların yüzey
birikimini azaltma yeteneğine sahiptirler. Appaturi ve arkadaşları (2020),
Salmonella enterica'nın tespiti için grafen ve karbon nanotüpler (rGO-CNT)
tabanlı biyosensör geliştirmiştir. Tasarlanan biyosensörün düşük maliyet,
seçicilik ve hassasiyet gibi önemli avantajlara sahip olduğu görülmüştür. Sıfır
boyutlu (0D) forma sahip nanomalzemeler kuantum noktaları (QD'ler) olarak
adlandırılmaktadır. Kuantum noktaları uzun kullanım ömrü, geniş uyarma
aralığı ve güçlü sinyal avantajlarına sahip benzersiz malzemelerdir. Hao ve
arkadaşları (2020), tavuk etlerinde Salmonella typhimurium'u hızlı ve hassas
bir şekilde tespit etmek için kuantum noktalarını kullanan bir optik biyosensör
geliştirmiştir. Bu biyosensör, gıda kaynaklı patojeni 43 CFU/mL kadar düşük
miktarlarda tespit edebilmektedir.
SONUÇ
Gıda güvenliği yaşam kalitemizi ve küresel halk sağlığımızı yakından
ilgilendiren konulardan biridir. Son zamanlarda gıda kaynaklı patojenlerin
tespiti için yüzey-hacim oranı ve algılama hassasiyeti yüksek olan çeşitli
malzemelerin kullanılmasına olan ilgi artmıştır. Yapılan çalışmaların hız
kazanmasıyla biyosensörler bilimsel olgunluğa erişmiştir. Ancak, tasarlanan
sensörlerin ticarileştirilmesi ve gıda pazarının iyileştirmesi için geliştirilmeye
ihtiyaçları bulunmaktadır. Gelecekte, yeni ve farklı nanomalzeme tabanlı
biyosensörlerin tasarlanacağı ve bilim insanlarının gıda bilimi ve
nanoteknoloji alanlarındaki ortak çabalarından yeni çözümler geliştirileceği
düşünülmektedir.
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TGK14 S157
Öğütme Derecesi ve Depolama Koşullarının Türk Kahvesinin Aroma
Profili Üzerine Etkisi
Gülderen COŞGUN, Mehmet TORUN*
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya
Ülke, yöre ve tüketici isteklerine göre farklı şekillerde demlenip sunulan
kahve, ülkemizde kendine özgü hazırlama şekliyle daha çok Türk kahvesi
olarak tüketilmektedir. Öğütülmüş kahvenin partikül boyutu elde edilecek
içeceğin özellikleri üzerindeki en önemli etkiye sahip değişkenlerden biridir.
Kahve, ambalajı açıldıktan sonra tüketimi birkaç gün veya hafta sürebilmekte
olup depolama sırasında kahvenin partikül boyutu, maruz kaldığı sıcaklık,
oksijen ve bağıl nem kahve yapısında meydana gelen kimyasal
reaksiyonların hızlarını doğrudan etkilemektedir. Türk kahvesinin ikincil raf
ömrü süresinin araştırıldığı çalışmada Türk kahvesi boyutlarını temsil eden
çok ince (47.13-54.64 μm), ince (89.25-119.88 μm) ve ince orta (248.77312.23 μm) öğütme derecelerine sahip kahvelerin 5, 25 ve 45°C’lerde 28
günlük depolama periyodunda (0., 14. ve 28. gün) aroma kompozisyonu ve
duyusal özelliklerindeki değişim incelenmiştir. Tespit edilen aroma
bileşenlerinin depolama süresince değişimi Temel Bileşen Analizi (PCA)
kullanılarak açıklanmıştır. Depolama başlangıcında kahvenin aroma
bileşiminde tespit edilen vinil furan; 2,5-dimetil-4-hidroksi-3(2H)-furanon; 2metoksi-fenol
(Guaiacol);
3,4-dimetil-1H-pirol-2-karboksaldehit
gibi
bileşenler depolama süresine bağlı olarak üründen uzaklaşmış, depolama
süresinin artmasına bağlı olarak aroma bileşenlerinden birçoğunun azaldığı
görülmüştür. Taze olarak öğütülen kahve aroma profiline en yakın sonuçların
5°C’de depolanan örneklerin sahip olduğu ve duyusal analiz sonucunda en
çok bu örneklerin tercih edildiği sonucuna ulaşılmıştır.
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TGK14 S158
Kakaolu Fındık Kremasında Yağsız Süt Tozu İkamesi Olarak Kullanılan
Nohut, Kestane, Kinoa Ununun Reolojik, Tekstürel ve Duyusal
Etkilerinin İncelenmesi

Işılay IŞIK *1, Aslı Can KARAÇA2
1

2

Polen Gıda, İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Kakaolu kremalar, yağ içeriğine sahip, çeşitli süt tozu, kakao tozu, fındık
püresi, lesitin ve farklı aromalarla çeşitlendirilerek istenilen reolojik, tekstürel
ve duyusal özellikler elde edilerek yemek ve pastacılık sektöründe yaygın
olarak kullanılan gıda ürünleridir. Son yıllarda ön plana çıkan tüketici trendleri
incelendiğinde vegan ürünlerin pazar payının her geçen gün arttığı
görülmektedir. Bitkisel proteinlerin hayvansal proteinlere ikame olarak
kullanımı yeni ürün geliştirme çalışmalarında araştırma konusu olmaktadır.
Bu çalışmada, yağsız süt tozu yerine farklı bitkisel protein kaynakları
kullanılarak vegan beslenmeye uygun kakaolu fındık kreması geliştirilmesi
amaçlanmıştır. Kakaolu fındık kreması formülasyonunda üç farklı bitkisel
protein kaynağı olmak üzere kestane unu, kinoa unu ve nohut unu %5 ve
%10 oranlarında çalışılarak son ürünlerin reolojik, tekstürel ve duyusal
parametleri kontrol ve pozitif referans örneklerinin sonuçları ile
karşılaştırılmıştır. Geliştirilen kakaolu fındık kremalarının reolojik analizi,
tekstür profili analizi, renk analizi, pH analizi yapılmıştır. Çalışma sonuçları
viskozite değerlerinin formülasyondaki bitkisel protein oranının artışı ile artış
göstermiştir. Akma gerilimi değerleri formülasyondaki bitkisel protein
oranının artışı ile azalma göstermiştir. Buna karşılık nohut unu ile yapılan
çalışma sonuçları tersine gözlemlenmiştir. Bu çalışma sonucu farklı
oranlarda kullanılan bitkisel protein kaynaklarının duyusal özellikler üzerine
önemli etkisi olduğunu göstermiştir.
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TGK14 S159
Darbeli Elektrik Alan Uygulamasının Ayva Dilimlerinin Kurutma
Özellikleri ve Antioksidan Özelliklerine Etkileri
Özgün ÖZİNARLI *1, Bilge ERTEKİN FİLİZ 1, Emine AŞIK CANBAZ2
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Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
2
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Şarkikaraağaç Meslek
Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü, Isparta
Ayva (Cydoniaoblonga Miller), Rosaceae üyesi olup ülkemizde yaygın olarak
yetiştirilen bir meyvedir. Ayva meyvesi çoğunlukla sofralık olarak üretilmekte
ancak bazı çeşitlerinin sert olması veya içerdiği tanenlerden dolayı acılık ve
burukluğunun
yüksek
olması
gibi
sebeplerle
taze
tüketimi
kısıtlanabilmektedir. Meyve ve sebzelere uygulanan muhafaza yöntemlerinin
en yaygınlarından birisi olan kurutma, aynı zamanda gıda endüstrisinde
enerji maliyeti en yüksek uygulamalardan bir tanesidir. Üründen nemin
uzaklaştırılması sırasında enerji sarfiyatını azaltmak için çeşitli ön işlemler
uygulanabilmektedir. Darbeli Elektrik Alan (PEF) teknolojisi gıda
teknolojisinde mikrobiyel inaktivasyon, kuruma hızının arttırılması, biyoaktif
bileşenlerin korunması gibi amaçlarla uygulanan yeni metotlardan bir
tanesidir. PEF uygulamasıyla meyve hücre zarının geçirgenliğinin artması
nem transferi için avantaj oluşturmaktadır. Bu çalışmada ayva dilimlerinin
kurutulmasında PEF uygulamasının ön işlem olarak kullanılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla oluşturulan PEF düzeneğinde ayva dilimlerine 10
sn. boyunca darbeli elektrik alan uygulanmıştır. PEF uygulamasının kuruma
hızına etkisini tespit etmek amacıyla belirli aralıklarla örnek alınarak nem
içerikleri belirlenmiş, örneklerin kuruma hızları hesaplanmıştır. Kurutulmuş
ürünlerde PEF uygulamasının etkisini belirlemek amacıyla toplam fenolik
madde analizi ve antioksidan aktivite analizleri yapılmıştır. Çalışmanın
sonucunda PEF uygulamasının kontrol örneğine göre kuruma hızını
arttırdığı, bunun yanı sıra antioksidan özelliklerde de değişikliğe neden
olduğu tespit edilmiştir. İlerleyen çalışmalarla PEF uygulamasının enerji
maliyetlerini azaltmak amacıyla bir ön işlem olarak kullanılabileceği
düşünülmektedir.
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TGK14 S160
Bazı Esansiyel Yağların Turunç Suyu ile Birlikte Kullanımının
Staphylococcus aureus ve Salmonella Typhimurium Üzerindeki
Sinerjistik Etkileri
Buse DURMAZ*1, Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ2
1
2
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Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir

Kimyasal katkı maddelerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle,
doğal antimikrobiyel maddelere olan ilgi artmaktadır. Esansiyel yağlar,
içerdikleri aktif bileşenler sayesinde patojen mikroorganizmalara karşı
antimikrobiyel etki göstermektedir. Literatürde, esansiyel yağların gıda
güvenirliğine katkı sağladığı birçok çalışma mevcuttur. Ancak, esansiyel
yağların yüksek konsantrasyonlarda kullanımı gıdaların duyusal
özelliklerinde istenmeyen değişikliklere neden olabilmektedir. Bu nedenle
günümüzde tek başına doğal antimikrobiyel materyallerin etkili olduğu
konsantrasyonlarda kullanımının mümkün olmadığı durumlarda alternatif
yöntemler araştırılmaktadır. Bu çalışmada, düşük pH değerine sahip turunç
suyunun fesleğen, zencefil ve limon çimeni esansiyel yağları ile kombine
kullanımının S. aureus ve S. Typhimurium’a karşı antimikrobiyel aktivitesi
checkerboard (dama tahtası) yöntemi ile araştırılmıştır. Bitkisel materyallerin
tek başına kullanımının patojen mikroorganizmalara karşı minimum
inhibisyon konsantrasyon (MİK) değerleri esansiyel yağlarda %0.156-1.25
(v/v) ve turunç suyunda %1.56-3.125 (v/v) olarak bulunmuştur. Esansiyel
yağların turunç suyu ile kombine kullanımının etkisi fraksiyonel inhibitör
konsantrasyon indeksine (FİKİ) göre hesaplanmış olup, esansiyel yağların
turunç suyu ile test kültürlerine karşı sinerjistik etki oluşturduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak, bitkisel materyallerin tek başına oluşturdukları MİK
değerlerinin, kombine kullanımındaki MİK değerlerinden daha yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Esansiyel yağların daha düşük dozlarda kullanılması ile gıda
güvenirliğinin sağlanması ve ürünlerin duyusal kabul edilebilirliğinin yüksek
olması hedeflenmektedir.
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TGK14 S161
Sağlıklı Besin Seçimi Dersinin Üniversite Öğrencilerinin Besin
Seçimlerine Etkisi
Ebru MELEKOĞLU*
Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Adana
Sağlıklı beslenme hayatın her döneminde sağlığın korunması ve
hastalıklardan korunmak için gereklidir. Beslenme eğitiminde temel amaç
bireylere yeterli-dengeli beslenmenin ve sağlıklı besin seçiminin sağlığın
korunmasındaki öneminin aktarılmasıdır. Bu çalışma, Çukurova
Üniversitesinde seçmeli olarak verilmekte olan “Sağlıklı Besin Seçimi” dersini
alan ve almayan öğrencilerin sağlıklı beslenme davranışlarını belirlemek
amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın evreni, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz
döneminde seçmeli olarak verilen “Sağlıklı Besin Seçimi“ dersini alan (n=95)
ve bu dersi almayan öğrencilerden (n=145) oluşmaktadır. Veriler NisanHaziran 2022 tarihleri arasında demografik soru formu ve “Sağlıklı Besin
Seçimi Testi” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, sayı-yüzdelik
hesaplamaları ve t- testi kullanılmıştır. Sağlıklı besin seçimi dersi alan
öğrencilerde besin seçiminde duyusal çekicilik ve sağlık en önemli, aşinalık
ve etik kaygı en az önemli nedenler olarak bulunmuştur. Sağlıklı besin seçimi
dersi almayan öğrencilerde ise besin seçiminde duyusal çekicilik ve fiyat en
önemli, etik kaygı ve ağırlık kontrolü en az önemli nedenler olarak
bulunmuştur. Her iki grup karşılaştırıldığında sağlıklı besin seçimi dersi
alanlar için sağlık, doğal içerik ve ağırlık kontrolü besin seçiminde daha fazla
etkilidir ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).
Çalışmanın sonucuna göre sağlıklı besin seçimi dersinin üniversite
öğrencilerinin besin seçiminde sağlıklı besine yönelme ve seçme
davranışları bakımından olumlu farklılıklar görülmüştür.
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Gıdalardan Biyoaktif Bileşiklerin Eldesinde
Yeşil Teknolojilerin Kullanımı
H. Betül YELER*
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü Denizli
Son yıllarda çevre bilincinin daha da artmasıyla birlikte sürdürülebilir, daha
güvenli, daha temiz, daha verimli, daha az atık üreten ve çevreye daha
duyarlı teknolojiler geliştirilmeye başlanmıştır. Bu bilinçten yola çıkarak
oluşturulan yeşil teknoloji ve yeşil mühendislik kavramında sürdürülebilirliğin
üç temel bileşeni olan çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim ile
standart kimyasal prosesler ilişkilendirilmiştir. Yeşil mühendislik; Ürünlerin ve
proseslerin ekonomik varlığını ve etkinliğini kaybetmeden, kirliliği önleyecek,
sürdürülebilirliği destekleyecek, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisini en
düşük seviyeye getirecek veya tamamen ortadan kaldıracak şekilde
tasarlanması, ticarileştirilmesi ve kullanılması demektir. Gıdalardan biyoaktif
bileşiklerin ekstraksiyon yoluyla elde edilmesinde birçok farklı yeşil teknoloji
kullanılabilmektedir. Ultrases, süperkritik akışkan, mikrodalga destekli
ekstraksiyon sistemleri gibi yaygın olarak kullanılabilen yöntemler olduğu gibi
son yıllarda ön plana çıkmaya başlayan ohmik ısıtma, yüksek hidrostatik
basınç, güneş enerjisi ile destekli ekstraksiyon sistemleri de kullanılmaktadır.
Bunların yanı sıra klasik konvensiyonel çözücü ile ekstraksiyonlarda da
hekzan, etanol, aseton gibi çevreye zararlı olabilen ve yüksek miktarlarda
atığa neden olan kimyasallar yerine yeşil çözücülerin (derin ötektik
çözücüler, iyonik sıvılar, süperkritik akışkanlar) kullanımı her geçen gün
yaygınlaşmaktadır.
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Timokinonun Farklı Çörek Otu Ürünlerindeki Biyoerişebilirliğinin
Belirlenmesi
Elif ATAY*, Feride OSANMAZ, Aylin ALTAN
Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Mersin
Çörek otu, sağlık üzerine faydalı etkileri olduğu bilinen ancak gıda
endüstrisinde yeterince değerlendirilmeyen bir tohumdur. Uçucu bileşikler
bakımından oldukça zengin olan bu tohumda bulunan timokinon, antioksidan
etkiye sahip önemli aktif bileşiklerdendir. Biyoerişebilirlik değerleri gıdaların
vücuda sağlayacağı yarar hakkında fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır.
Yapılan çalışmada çörek otu tohumu ve tozu farklı gıda ürünlerinde
değerlendirilerek içerisindeki timokinonun biyoerişebilirlik değerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır. Biyoerişebilirlik değerinin belirlenmesi için
sindirim işlemi simüle edilmiş ağız, mide, bağırsak sıvıları kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Örneklerde bulunan timokinon miktarı gaz kromatografı
cihazı yardımıyla tespit edilmiştir. Sindirim öncesinde ve sonrasında bulunan
timokinon miktarı kullanılarak in vitro gastrointestinal koşullardaki
biyoerişebilirlik değerleri hesaplanmıştır. Çörek otu tozu ile çörek otu
tohumundaki timokinonun biyoerişebilirlik değerleri karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı (p < 0.05) bir azalma görülmüştür. Çörek otu
tozunun farklı gıda formülasyonlarına dâhil edilerek tüketilmesinin,
timokinona ulaşabilirliği kolaylaştırdığı belirlenmiştir. Yoğurt ve bal
ürünlerinin her ikisinde de % 60 çörek otu tozu içeren ürünler, % 30 çörek
otu tozu içeren ürünlere göre daha yüksek biyoerişebilirlik değerine sahiptir
(p < 0.05). Aynı oranda çörek otu tozu ile karıştırılan yoğurt ve bal ürünlerinin
biyoerişebilirlik değeri değişimleri istatistiksel olarak anlamlı (p > 0.05)
bulunmamıştır. Çörek otunun farklı şekilde tüketimi ile ilgili daha kapsamlı
çalışmaların yapılması ve bu konuda tüketicilerin bilinçlendirilmesinin, çörek
otu tüketiminin artması üzerinde olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar kelimeler: Biyoerişebilirlik, çörek otu, çörek otu tozu, in vitro
gastrointestinal sindirim, timokinon
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GİRİŞ
Çörek otu (Nigella sativa), çok eski çağlardan beri birçok hastalığın
tedavisinde etkin rol oynayan Ranunculaceae familyası’nın bir türüdür (Ulus
ve ark., 2018). Çörek otuna ait örneklerin Mısır firavunlarının mezar taşında
bulunması eski çağlardan itibaren kullanıldığını göstermektedir. Antik Mısır'ın
son hellenistik kraliçesi olan Cleopatra tarafından güzellik ve iyileştirici iksir
olarak kullanıldığına dair inanışlar vardır. Müslümanlar için, çörek otu tohumu
“Habbatul barakah” veya “kutsanmış tohum” olarak bilinmektedir. Uçucu
yağlar bakımından oldukça önemli bir kaynak olan bu tohumun aktif maddesi
timokinondur ve uçucu yağların %18-24’ünü oluşturmaktadır (Üstün ve ark.,
1998). Timokinon, çörek otunun biyolojik etkilerinden esas sorumlu en
biyoaktif bileşiğidir ve oksidatif hasara karşı birden fazla hücre, doku ve
organ üzerinde koruyucu etkileri vardır (Darakhshan ve ark., 2015).
Çörek otu insanlar tarafından farklı şekillerde tüketilmekle birlikte, gıda
sektöründe yaygın olarak kullanılmamaktadır. İnsanlar çörek otunu bal ile
karıştırarak, fırıncılık ve pastacılıkta lezzet vermesi amacıyla kullanmaktadır.
Çörek otu yağı salatalarda ve yemeklerde tat vermesi amacıyla
kullanmaktadır. Çörek otu tohumu ise konservelerde koruyucu olarakta
kullanılmaktadır. Geleneksel olarak çörek otu; astım, hipertansiyon, diyabet,
inflamasyon, öksürük, bronşit, baş ağrısı, egzama, diş ağrısı, ateş, baş
dönmesi ve gastrointestinal rahatsızlıklar içinde kullanılarak birçok hastalığın
da ilacı olmuştur (Darakhshan ve ark., 2015; Kanter ve ark., 2005). Çörek
otu yağını bal ile karıştırdığında, deri hastalıklarına, eklem ağrılarını
azaltmada, nemlendirici ve kırışık önleyici olarak da kullanılmaktadır (Ayhan,
2012; Aslan ve Borazan, 2019).
Biyoerişebilirlik değerleri gıdaların vücuda sağlayacağı yarar hakkında fikir
vermektedir. “Biyoerişebilirlik” terimi bir gıda ürününde bulunan bileşenin
vücudumuzda sindirildikten sonra fizyolojik fonksiyonlara katılması için
kullanılan ya da depolanan miktarının başlangıç değerine oranı şeklinde
ifade edilmektedir. Vücudun aldığı gıdada bulunan bileşeni kullanma oranı
şeklinde de tanımlanabilmektedir. Biyoerişebilirlik terimi, besinsel etkiler için
anahtar niteliktedir.
Bu çalışmanın amacı; i) çörek otu tohumu, ii) çörek otu tozu, iii) %30 oranda
çörek otu tozu içeren bal karışımı, iv) %60 oranda çörek otu tozu içeren bal
karışımı, v) %30 çörek otu tozu içeren yoğurt karışımı ve vi) %60 çörek otu
tozu içeren yoğurt karışımı olmak üzere farklı çörek otu ürünlerindeki
timokinonun in vitro gastrointestinal koşullardaki biyoerişebilirliğinin
belirlenmesidir. Literatür çalışmaları incelendiğinde in vitro gastrointestinal
koşullarda timokinonun biyoerişebilirliği üzerine yapılan bir çalışmaya
rastlanmamıştır.
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MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Çörek otu tohumu Aksuvital Doğal Ürünler Gıda San. Ve Tic. A.Ş. tarafından
temin edilmiştir. Çalışmada kullanılacak bal ve yoğurt Mersin’de bulunan
yerel bir marketten alınmıştır. α-amilaz (A3176), pepsin (P7000), pankreatin
(P3292), safra özütü (B8631) Sigma-Aldrich'ten (St. Louis, MO, ABD) satın
alınmıştır.
Deney tasarımı
Kullanılan deney tasarımı Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Deney Tasarımı
Deney
Örnek
1
Çörek otu tohumu
2
Çörek otu tozu
3
%30 oranda çörek otu tozu içeren bal karışımı
4
%60 oranda çörek otu tozu içeren bal karışımı
5
%30 oranda çörek otu tozu içeren yoğurt karışımı
6
%60 oranda çörek otu tozu içeren yoğurt karışımı
Ürünlerin hazırlanması
Çörek otu tohumundan laboratuvar robotu yardımıyla çörek otu tozu elde
edilmiştir. Elde edilen çörek otu tozları belirlenen oranlarda bal ve yoğurt ile
karıştırılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. In vitro sindirim uygulaması için hazırlanmış ürünler; a)çörek otu
tohumu, b)çörek otu tozu, c)yoğurt ile karıştırılmış çörek otu tozu, d)bal ile
karışıtırılmış çörek otu tozu
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In vitro gastrointestinal koşullardaki biyoerişebilirlik
In vitro gastrointestinal koşullardaki biyoerişebilirlik deneyleri, tüm
örneklerdeki sindirim öncesi ve sindirim sonrası timokinon miktarı
belirlenerek gerçekleştirilmiştir. Sindirim öncesinde ve sonrasında
örneklerde bulunan timokinon miktarı 19091N-133I HP-INNOWax kapiler
kolon (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm) ve FID (alev iyonizasyon detektörü) ile
donatılmış Agilent 7890A gaz kromatografı cihazı ile analiz edilmiştir.
Sindirim öncesinde örneklerde bulunan timokinon miktarının belirlenmesi için
yaklaşık 1 g örnek 10 mL hekzan ile karıştırılmış ve vortekslenmiştir.
Ardından 30 dakika boyunca 20°C santrifüj edilmiştir. Santrifüjün ardından
üst faz alınarak gaz kromatografi cihazında timokinon miktarı belirlenmiştir.
Kalibrasyon eğrisi elde etmek için standart timokinon çözeltileri (2-20 ppm)
kullanılmıştır (y=1.5429x + 2.1245, R²=0.9998).
Sindirim sonrasında bulunan timokinon miktarı ağız, mide ve bağırsak
ortamının laboratuvar ortamında simüle edilmesiyle belirlenmiştir. In vitro
sindirim uygulaması için Minekus ve arkadaşlarının (2014) metodu
kullanılmıştır. Sindirim işleminin ağız aşaması için, 5 g örneğin üzerine 4 mL
SSF, 0.5 mL ağız amilazı, 25 μL 0.3 M CaCl2 ve 0.475 mL ultra saf su
eklenecektir. Hazırlanan karışımın 100 rpm, 37°C’de çalkalamalı su
banyosunda 2 dakikalık inkübasyonun ardından sindirim işleminin ağız
aşaması tamamlanacaktır. Sindirim işleminin mide aşaması için, ağız
aşamasından gelen sıvının üzerine 8 mL SGF, 0.5 mL pepsin ve 5 μL CaCl2
eklendikten sonra 1 N HCl ile pH 3’e ayarlanmıştır. Son hacim 20 mL olacak
şekilde saf su ilave edilmiştir ve 100 rpm, 37°C’de 2 saat boyunca
inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun ardından sindirim işleminin mide
aşaması tamamlanmıştır. Sindirim işleminin bağırsak aşaması için, iki saatin
sonunda mide aşamasından gelen sıvının üzerine 8.5 mL SIF, 5 mL
pankreatin, 2.5 mL safra ve 40 μL CaCl2 eklendikten sonra 1 N NaOH
kullanılarak pH 7’ye ayarlanmıştır. Son hacim 40 mL olacak şekilde saf su
ilave edilerek ve 100 rpm, 37°C’de 2 saat boyunca inkübasyona bırakılmıştır.
İnkübasyonun
ardından
sindirim
işleminin
bağırsak
aşaması
tamamlanmıştır. Sindirim işlemi tamamlandıktan sonra sindirilmiş sıvı,
2683xg’de 15 dk santrifüj edilmiştir. Santrifüjün ardından üst faz alınarak
dondurarak kurutucu (CRYODOS-50, Telstar Cryodos, İspanya) kullanılarak
kurutulmuştur. Kurutulan örnekler 500 μL hekzan içerisinde çözüldükten
sonra gaz kromatografi cihazına enjekte edilmiştir ve timokinon miktarı
belirlenmiştir.
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Biyoerişebilirlik
Sindirim öncesinde ve sonrasında bulunan timokinon miktarı kullanılarak
biyoerişebilirlik değerleri belirlenmiştir. Biyoerişebilirlik (%) miktarının
saptanması için Eşitlik 1 kullanılmıştır (Minekus ve ark., 2014; Akgören,
2011).

Biyoerişebilirlik (%) =

ö

!

!

x 100 (1)

İstatistiksel analiz
Deneysel sonuçların istatistik değerlendirilmesi SPSS 16.0 (SPSS Inc.,
Chicago, IL, ABD) istatistiksel programı kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen
verilerde sonuçlar üzerine faktörlerin etkisitek yönlü varyans analizi (ANOVA)
ile tespit edilmiş ve gruplar arasında farklılık olup olmadığı Duncan testi ile
belirlenmiştir.
SONUÇ
Büyüme, gelişme, yaşamın sağlıklı, mutlu ve başarılı bir şekilde
sürdürülebilmesi için en temel gereksinimlerden biri beslenmedir. Beslenme
ve sağlık ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar yetersiz ve dengesiz beslenme
sonucunda bazı hastalık risklerinin arttığını ortaya koymaktadır. Uygun bir
beslenme modelinin uygulanmasında, gıdada bulunan besin öğesinin
sadece miktarı değil, aynı zamanda o besin öğesinin biyoerişebilirliğinin ne
kadar olduğu oldukça önemlidir. Gıda ile alınan besin öğelerinin sadece bir
bölümü biyolojik olarak kullanılabilmektedir. Biyoerişebilirlik gıdanın yapısı,
fiziksel özelliği, besin öğesinin kimyasal formu, konsantrasyonu, diyette
bulunan emilimi arttırıcı veya inhibe edici maddeler gibi birçok faktörden
etkilenmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda, farklı çörek otu ürünlerindeki timokinonun
biyoerişebilirlik
değerleri
belirlenmiştir.
Sonuçlara
bakıldığında
biyoerişebilirlik değerlerinin sırasıyla; çörek otu tozu > %60 çörek otu tozu
içeren yoğurt > %60 çörek otu tozu içeren bal > %30 çörek otu tozu içeren
yoğurt > %30 çörek otu tozu içeren bal > çörek otu tohumu şeklinde olduğu
belirlenmiştir (Şekil 2).
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Şekil 2. Farklı çörek otu ürünlerindeki timokinonun % biyoerişebilirlik
değerleri (Farklı harfler istatistiki olarak anlamlı farklılıkları göstermektedir
(p < 0.05))
Çörek otu tozu ile çörek otu tohumundaki timokinonun biyoerişebilirlik
değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir (p < 0.05) azalma
görülmüştür. Çörek otu tozundaki timokinonun biyoerişebilirlik değeri %42.71
ile en yüksek değere sahipken, çörek otu tohumu %10.33 değeri en düşük
biyoerişebilirlik değerine sahiptir. Gıda matriksinin fiziksel durumu birçok
gıda bileşeninin salımı, kütle transferi, ulaşılabilirliği ve biyokimyasal
stabilitesinde önemli bir etkiye sahiptir. Timokinonun biyoerişebilirlik
değerinin yüksek olması, uçucu bileşenin bağırsak ortamına kadar
korunduğunu göstermektedir. Çörek otu tohumunun laboratuvar robotu
yardımıyla öğütülerek toz haline getirilmesi ve o şekilde tüketilmesi,
timokinonun bağırsak ortamındaki biyoerişebilirliğine olumlu etki sağlamıştır.
Partikül boyutunun küçülmesi ile yüzey alanının genişlemesi sayesinde,
timokinonun biyoerişebilirlik değeri artmıştır. Çörek otu tohumu doğası
itibariyle sahip olduğu kabuksu yapıdan dolayı, çörek otu tozuna göre vücut
ortamında timokinonun salımına engel olmuş ve böylece daha düşük
biyoerişebilirlik değerine sahip olmuştur. Çörek otu tozu içeren yoğurt
örnekleri ile çörek otu tozu içeren bal örneklerindeki timokinonun
biyoerişebilirlik değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı (p >
0.05) bir farklılık belirlenmemiştir. Farklı oranlarda karıştırılan bal ve yoğurt
örneklerinin her ikisinde de %60 çörek otu tozu içeren örnekler, %30 çörek
otu tozu içeren örneklere göre daha yüksek biyoerişebilirlik değerine sahiptir
(p < 0.05).
Çörek otunun tüketimi ve içerdiği timokinon biyoerişebilirliği hakkında net bir
bilgi bulunmadığı için dünya çapında gün geçtikçe daha çok kullanılmaya
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başlayan çörek otu üzerine yapılacak olan bilimsel çalışmaların sayısının
zamanla artacağı öngörülmektedir. Bu çalışma çörek otu tohumundaki
timokinonun biyoerişebilirliği üzerine yapılacak çalışmalara temel
oluşturmaktadır. Çörek otunun farklı şekilde tüketimi ile ilgili daha kapsamlı
çalışmaların yapılması ve bu konuda tüketicilerin bilinçlendirilmesinin, çörek
otu tüketiminin artması üzerinde olumlu etki sağlayacağı düşünülmektedir.
Teşekkür
Bu çalışma, TÜBİTAK–2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri
Programı kapsamında 1139b411900509 nolu proje ile desteklenmiştir.
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TGK14 S164
Bir Vakıf Üniversitesi Çalışanlarının Gıda Kaybı ve İsrafı ile İlgili Bilgi
ve Davranışlarının Saptanmasına Yönelik Araştırma
Pelin BALTACI*, Çağla AKTAŞ, Selda HENDEN
İstanbul Kültür Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
Bu çalışma, bir vakıf üniversitesi çalışanlarının tüketici olarak gıda israfı ve
kaybı hakkındaki bilgi ve davranışlarını araştırmayı amaçlamaktadır.
Araştırma, 2022 yılı Şubat-Mayıs tarihleri arasında üniversitede çalışan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 121 kişi ile yürütüldü. Katılımcılara
araştırmacılar tarafından literatür taranarak geliştirilen; demografik bilgiler,
gıda kaybı ve israfına yönelik bilgi, düşünce ve davranışların sorgulandığı
çevrimiçi anket formu uygulandı. Katılımcıların yaş ortalaması 37,1±10,2 yıl
olmakla birlikte, %60,3’ü kadındır. Yaş grubuna göre incelediğinde evde en
çok çöpe atılan gıda türünün 30 ve 40 yaş arasında %40,0 oranla sebze
olduğu, 30 yaş altında ise %37,8 oranla yemek artıkları olduğu görüldü
(p<0.05). Kadınların %45,2’si ve erkeklerin %81,2’si tabaklarında en çok
etleri tükettiği saptandı. Kadınların %43,80’i tabaklarında en çok tahılları,
erkeklerin ise %35,4’ının sebzeleri tüketmediği bulundu (p<0.05). Eğitim
durumu lisansüstü olan katılımcıların %37,6’ı arta kalan besinlerini sonra
tüketmek üzere saklarken, %36,6’sının hayvan dostlarımızla paylaştığı
görüldü (p<0.05). Gıda kaybı ve israfı ile ilgili durumu değerlendirerek tüketici
farkındalığını artırmak, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir dünya için önemli
görülmektedir. Anahtar kelimeler: Beslenme alışkanlıkları, gıda israfı, gıda
kaybı
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TGK14 S167
Aynı Çay Klonundan Üretilen Yeşil, Oolong ve Siyah Çayların
Aroma Bileşenleri
Sinem SALMAN, Feramuz Özdemir*
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya
Çay bitkisinin (Camellia sinensis L (O). Kuntze) taze filiz ve yapraklarından
siyah, yeşil, oolong, beyaz ve pu-erh çay gibi farklı özellikte çaylar
üretilmektedir. Bu çalışmada Çaykur tarafından tescil ettirilmiş Ali Rıza Erten
klonundan 1. Sürgün döneminde hasat edilen taze yaprakların ve bunlardan
üretilen yeşil (okside olmamış), oolong (kısmi okside olmuş) ve siyah (tam
okside olmuş) çayların aroma profilleri belirlenmiştir. GC-MS, SPME yöntemi
ile analiz edilen çaylarda 61 bileşen belirlenmiş ve bunların 12’sinin keton,
10’unun alkol, 10’unun aldehit, 10’unun terpen, 8’inin ester, 4’ünün aromatik
hidrokarbon, 2’sinin alkan ve 1’er tanesinin de alken ve alkaloid olduğu
görülmüştür. Tüm çay çeşitlerinde hekzanal, linanool, nonanal, betasiklositral ve beta-iyononun temel aroma bileşenleri olduğu, oksidasyon
derecesine bağlı olarak aroma bileşeni sayısının arttığı, özellikle terpen ve
aldehit yapıdaki bileşiklerin artışı ile oolong ve siyah çayın karakteristik
aromasının ortaya çıktığı belirlenmiştir. Oksidasyon derecesi aroma
maddelerinin miktar ve sayısında en belirleyici faktör olmuştur. Sonuçlar
ayrıca her çay çeşidine ait bir veya daha fazla sayıda indikatör aroma bileşeni
olduğunu da göstermiştir.
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Yoğurt Bileşiminin Zenginleştirilmesine Yönelik Genel Bir Bakış
Tansu TAŞPINAR*, Gamze Nil YAZICI, Mehmet GÜVEN
Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
ÖZ
Yoğurt, biyolojik değeri ve sindirilebilirliği yüksek protein içeriğinin yanı sıra
mineraller ve B kompleks vitaminleri gibi mikro besin ögeleri açısından da
zengin bir gıdadır. Yoğurdun insan beslenmesinde önemli bir yere sahip
olması ve tüm dünyada yaygın olarak tüketilen bir gıda olması nedeniyle,
mevcut bileşiminin zenginleştirilmesi ile beslenme yetersizliklerine bağlı
hastalıkları etkili bir şekilde azaltma ve/veya önlemede rol oynayacağı
bildirilmektedir. Bu nedenle, yoğurt bileşiminin ilk olarak vitaminlerle
zenginleştirilmesi dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Öte yandan yoğurt
bileşiminin demir içeren bileşiklerce zenginleştirilmesi, demir eksikliği
tedavisinde önemli bir rol oynamasına rağmen, yağ oksidasyonuna bağlı
gelişen emilim azalması gibi teknolojik sorunlar ile oksidatif ile metalik başta
olmak üzere arzu edilmeyen aromaların gelişimi gibi bazı duyusal sorunlar
ortaya çıkmaktadır. Diğer bir taraftan, yüksek su tutma kapasitesine sahip
diyet lif kaynakları, nihai ürün veriminde artış, tekstürel yapının iyileştirilmesi
ve/veya geliştirilmesi, toplam kalori değerinin azaltılması gibi teknolojik
avantajlara sahip olmanın yanı sıra insan sağlığı üzerinde de olumlu etkilere
sahiptir. Son yıllardaki çalışmalar, yoğurt bileşiminin yüksek antioksidan ve
anti-inflamatuar gibi sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunan fenolik
bileşiklerce zengin meyve ve ürünleri tarafından zenginleştirilmesine
odaklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Fonksiyonel gıda, yoğurt, biyoaktif bileşikler, kalite
parametreleri
GİRİŞ
Biyoaktif bileşiklerle zenginleştirilmiş sağlıklı-fonksiyonel gıdalara olan talep
artan tüketici bilinci nedeniyle giderek artmaktadır. Bu kapsamda gıdaların
bileşiminin zenginleştirmesi, gıdalardaki besin maddelerinin nitelik ve
niceliklerinin iyileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek en önemli
işlemlerden biridir. Bu sayede tüketicilerde meydana gelen bir veya daha
fazla besin maddesindeki eksikliklerin önlenmesi amaçlanmaktadır
(Santeramo vd., 2018). Gıda ürünlerinin doğal kaynaklar kullanılarak
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zenginleştirilmesinin, gıdalardan genel besin alımını iyileştirmenin en iyi
yollarından biri olduğu belirtilmektedir (Peng vd., 2009).
Yoğurt, tüm dünyada üretilen ve en çok tüketilen fermente süt ürünüdür
(Fisberg ve Machado, 2015). Yüksek protein, kalsiyum, mineral ve lipit değeri
ile sağlıklı bir gıda ürünü olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte yoğurdun
çeşitli mineraller, vitaminler ve diyet lif kaynakları ile zenginleştirilmesi, bu
sayede ürünün hem besin değerinin hem de teknolojik özelliklerinin
iyileştirilmesi yoğun olarak çalışılan bir konudur (Panahi vd., 2017). Öte
yandan süt ürünlerinin biyoaktif bileşen içeriği diğer gıda ürünlerine kıyasla
yüksek değildir. Bu bağlamda, sağlığa oldukça faydalı etkileri bulunan
biyoaktif bileşenleri içeren süt ürünlerinin geliştirilmesi bir diğer öne çıkan
konu haline gelmektedir. Özellikle fenolik içeriği ve antioksidan kapasitesi
yüksek bileşenlerle yoğurdun fonksiyonel özellikleri ve besin değeri
geliştirilmektedir (Peng vd., 2009).
YOĞURT BİLEŞİMİNİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ
Yoğurt Bileşiminin Vitaminler ile Zenginleştirilmesi
Vitaminler vücutta kofaktör olarak rol oynayan bileşiklerdir. Fermente süt
ürünlerinin üretiminde kullanılan starter kültürler, kendi gelişimleri için gerekli
olan B vitaminini sentezleme yeteneğine sahip olabilmektedir. Dolayısıyla
yoğurt da dahil olmak üzere fermente süt ürünleri, çok büyük farklılıklar
olmamakla birlikte, kullanılan starter kültür suşuna göre farklı vitamin
içeriğine sahip olmaktadır. Ayrıca üretim parametrelerinden ısıl işlem,
fermentasyon süresi, sıcaklık ve depolama koşullarının yoğurttaki vitamin
içeriğini etkilediği bildirilmektedir (Hashemi Gahruie vd., 2015).
Yoğurdun A, C ve D vitaminleri ile zenginleştirildiği çalışmalar mevcut olup,
D vitamininin işleme ve depolama sırasında stabil olduğu tespit edilmiştir. Bir
diğer önemli nokta ise A ve D vitamininin her bir yaş grubu için belirlenen
limit değerlerinin mevcut olup, bu limit değerlerinin üzerinde vücuda alınması
ile toksik etki gösterebileceği hususudur. Bu yüzden süt ürünlerinin
zenginleştirilmesinde β-karoten kullanılması ve tüketilen miktarların takip
edilmesi tavsiye edilmektedir (Ilic ve Ashoor, 1988; Jalal Aghdasian vd.,
2022).
Yoğurt Bileşiminin Demir ile Zenginleştirilmesi
Demir eksikliği sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri olup, en çok tüketilen
fermente süt ürünlerinden biri olan yoğurdun demir içeren bileşiklerce
zenginleştirilmesinin demir eksikliği tedavisinde beslenme düzeyinde
uygulanabilecek yöntemlerden biri olduğu düşünülmektedir (Schümann,
2001).
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Yoğurt bileşimine mineral ilavesi durumunda mineral çeşidi ve eklenen
bileşen miktarı yoğurdun özelliklerini yüksek oranda etkilemektedir. Özellikle
yoğurdun demir ile zenginleştirilmesinde oksidatif ve metalik aroma açığa
çıkma ihtimali olup ürün kabul edilebilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Öte yandan teknolojik sorunlarla da karşılaşılabilmekte ve konu hakkında
daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Jalal Aghdasian vd., 2022).
Yoğurt Bileşiminin Lif Kaynakları ile Zenginleştirilmesi
Lif, meyvelerin, tahılların, tohumların ve sebzelerin hücre duvarının bir
bileşeni olup süt ürünlerinin bileşiminde yer almamaktadır (Pokusaeva vd.,
2011). Değişik kaynaklardan elde edilen lifler, sağlığa faydalı etkilerini ilgili
ürüne kazandırmak ve ürünün fonksiyonel özelliklerini geliştirmek amacının
yanı sıra, süt ürünlerine özellikle su tutma kapasitesini arttırarak ürünün
tekstürel özelliklerini iyileştirmek/geliştirmek amacıyla ilave edilmektedir.
Yoğurt bileşiminin lif kaynakları ile zenginleştirilmesi ile, ürün tekstürel
özelliklerinin geliştirilmesi, nihai ürün veriminde artış, toplam kalori değerinin
azaltılması ve lif kaynaklarının sağlığa faydalı etkilerinin kazandırılması
sağlanmaktadır (David vd., 2022).
Yoğurt Bileşiminin Meyveler ile Zenginleştirilmesi
Fenolikler, antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-mutajenik özelliklerinden
dolayı sağlığa oldukça faydalı etkileri bulunan gıda bileşenlerindendir.
Fenolik bileşiklerin en yüksek oranda bulunduğu gıda grubu meyvelerdir
(Karaaslan vd., 2011). Bu sebeple meyvelerin süt ürünleri de dahil olmak
üzere farklı gıda gruplarında, farklı formalarda (su, toz, ekstrakt ve pulp),
gıdanın fonksiyonel özelliklerini arttırmak amacıyla kullanılma potansiyeli
olduğu belirtilmektedir (Liu vd., 2022).
Yoğurt yüksek besin değerine sahip bir ürün olmasının yanı sıra fenolik
bileşenlerce zengin bir kaynak olarak nitelendirilmemektedir. Bu nedenle,
yoğurdun fenolik içeriğini iyileştirmek amacıyla özellikle meyvelerin farklı
formlarda ve farklı oranlarda kullanıldığı oldukça fazla sayıda çalışma mevcut
olup ürünün hem fonksiyonel hem de teknolojik özelliklerinin geliştirildiği
gözlenmektedir (O’connell ve Fox, 2001; Salehi, 2021).
Yoğurt Bileşiminin Doymamış Yağ Asitleri ve Fitosteroller ile
Zenginleştirilmesi
Fonksiyonel gıda üretiminden bahsedildiği zaman bileşiminde yüksek oranda
fitosterol içeren fonksiyonel gıdalar ön plana çıkmaktadır. Fitosterollerin
sağlığa oldukça faydalı bileşikler olduğu, güçlü lipofilik özelliğinden dolayı ise
yoğurdun fitosteroller için uygun bir taşıyıcı olduğu belirtilmektedir. Konu
hakkında yapılan çalışmalarda fitosterolle zenginleştirilmiş süt ürünlerinin
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(yoğurt ve süt) diğer gıdalara kıyasla sağlık faydalarını kazandırmada daha
etkili olduğu tespit edilmiştir (Gumus ve Gharibzahedi, 2021).
Ayrıca yoğurdun protein içeriğinin, konsantrasyon işlemi (vakum altında
buharlaştırma ve membran işleme: ters ozmoz ve/veya ultrafiltrasyon) veya
yağsız süt tozu, süt proteini izolatları, süt proteini konsantreleri, peynir altı
suyu proteini izolatları, peynir altı suyu proteini konsantreleri, misel kazein ve
kazeinatlar ile arttırıldığı çalışmalar mevcuttur (Karam vd., 2013).
SONUÇ
Yoğurt, en çok tüketilen sağlıklı ve besleyici gıdalardan biridir ve farklı
bileşenler için genel olarak iyi bir taşıyıcı olarak nitelendirilmektedir. Bu
kapsamda yoğurt bileşiminin zenginleştirilmesi ile sağlığa faydalı etkilerinin
arttırılacağı, teknolojik özelliklerinin iyileştirileceği ve fonksiyonel gıda
üretiminde
rol
oynayacağı
bildirilmektedir.
Yoğurt
bileşiminin
zenginleştirilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde elde
edilen sonuçlar incelenecek olursa, geliştirilmiş yoğurt formülasyonları
kontrol örneğine kıyasla üstün fizikokimyasal, reolojik, mikrobiyal ve duyusal
özellikler sergilemelerinin yanı sıra beslenme yetersizliklerine bağlı
hastalıkları etkili bir şekilde azaltma ve/veya önlemede oldukça etkili sonuçlar
elde edildiği gözlenmiştir.
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Laktoz İntoleransına Sahip Tüketicilere Yönelik Laktozsuz Gıda Üretim
Yöntemleri ve Güncel Yaklaşımlar
Gamze Nil YAZICI, Tansu TAŞPINAR*,
Mehmet Sertaç ÖZER, Mehmet GÜVEN
Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
ÖZ
Laktoz intoleransı, sütte doğal olarak bulunan bir disakkarit olan laktozun,
esas olarak laktaz enziminin yoksunluğu ve/veya yetersizliği sebebiyle, ince
bağırsakta kendisini oluşturan glikoz ve galaktoza parçalanamaması ve/veya
emilememesi sonucu, diyare, kramp ve gaz oluşumu başta olmak üzere bazı
gastrointestinal semptomlarla karakterize edilmektedir. Dünyada laktoz
intoleransı görülme sıklığı, yaklaşık %68 olmak üzere oldukça yüksek olup,
hastalığın derecesine bağlı olmak üzere başlıca tedavi yöntemleri, diyette
laktoz içeren gıdaların sınırlandırılması veya tamamen çıkarılmasıdır. Bu
nedenle, laktoz intoleransına sahip tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için
farklı formlarda laktoz içeriği sınırlandırılmış veya laktozsuz gıda ürünlerinin
üretilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Bu
bağlamda, laktoz hidrolizi başta çözünür laktaz enzimi ile muamele edilmesi
sonucu gerçekleştirilmekte olup, immobilize enzim sistemleri, asitle hidroliz
ve membran yöntemler, alternatif hidroliz yöntemleri arasında yer almaktadır.
Diğer bir taraftan, kristalizasyon, membran ayırma, kromatografi gibi laktoz
ayırma yöntemleri, endüstriyel ölçekte laktoz içermeyen süt üretiminde dikkat
çekmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar ise oral yoldan eksojen enzim
alımı (enzim replasman tedavisi), bazı vitamin ve minarellerce
zenginleşt r lm ş b tk sel esaslı süt alternat fler n n/ çecekler n n gel şt r lmes,
β-ᴅ-galaktoz daz enz m ne sah p prob yot k bakter ler n preb yot klerle b rl kte
snerj k olarak potansyel laktoz snd r m ne olumlu etk ler gb güncel
yaklaşımlara odaklanmaktadır.
Anahtar kelimeler: Laktoz intoleransı, süt ve süt ürünleri, yoğurt, laktaz
GİRİŞ
Laktoz (β-galaktoz-1,4-glukoz), glikoz ve galaktoz olmak üzere iki farklı
monosakkaritten oluşan bir disakkarit olup (İbrahim vd., 2021), bu moleküller
birbirlerine β-1,4-glikozidik bağı ile bağlıdır (Dominici, 2022). Laktoz, süt
şekeri olarak da bilinmekte olup (İbrahim vd., 2021), bu durum laktozun sütte
doğal olarak bulunan bir bileşen olmasından ileri gelmektedir (Demircioğlu
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vd., 2014). Laktozun insan vücudunda metabolizasyonu, ince bağırsak epitel
hücrelerinden (Demirgül vd., 2019) özellikle de bakteri konsantrasyonunun
düşük olduğu ve bu nedenle daha az fermantasyonun meydana geldiği
jejunumda yer alan ve bir β–galaktozidaz olan laktaz enziminin
hidrolizasyonu sonucu gerçekleşmektedir (Fassio vd., 2018). Hidrolizasyon
sonucunda laktoz kendisini oluşturan bileşenlere parçalanır ve glikoz insan
vücudunda bir enerji kaynağı görevi alırken, galaktoz da glikolipidlerin ve
glikoproteinlerin yapısına dahil olur (İbrahim vd., 2021). Fonksiyonel açıdan
yeterli bir laktoz sindirimi için normal laktaz aktivitesinin yaklaşık %50'sinin
varlığının yeterli olduğu belirtilmektedir (Fassio vd., 2018). Ancak, laktoz
intoleransı, laktaz enziminin eksikliği ve/veya yetersizliği sebebiyle uygun bir
biçimde sindirilmemesi ve sindirilememiş bir formda olduğundan
emilememesi (laktoz malabsorpsiyonu) ve bağırsak mikrobiyotası tarafından
fermente edilmesi sonucu gerçekleşen bir metabolik bozukluktur (Fassio vd.,
2018). Diyetle alınan laktoz miktarı ile laktaz enziminin eksikliği sonucunda
hidrolizasyon yeteneği arasındaki bu dengesizlik sebebiyle meydana gelen
laktoz intoleransı, bağırsaktaki ozmotik yükü arttırmaktadır. Ozmotik yük ve
gaz üretimindeki artış ise gastrointestinal şikayetlere neden olmaktadır
(Alkalay, 2022). Ayrıca, kısa zincirli yağ asitleri ve başta hidrojen (H2),
karbondioksit (CO2) ve metan (CH4) olmak üzere gaz üretimini
tetiklemektedir (Deng vd., 2015). Bu nedenle laktoz intoleransı, şişkinlik,
kramp, bulantı ve diyare gibi semptomlarla karakterize edilmektedir. İlgili
semptomlar laktoz içeren ürünlerin tüketiminin ardından genellikle 30 dk ile
2 saat veya daha uzun sürelerde ortaya çıkabilmektedir.
Sütten saflaştırılarak elde edilen laktoz, gıdalarda renk oluşumu, su tutma
kapasitesi nedeniyle tekstürel niteliklerde iyileşme ve/veya gelişme sağlama,
sakkarozun yaklaşık üçte biri tatlılığa sahip olduğundan süt ürünlerinde şeker
azaltma stratejilerinde görev alma gibi teknolojik özellikleri nedeniyle birçok
gıda ürünü formülasyonuna dahil olmaktadır (Demirgül vd., 2019). Laktoz
içeren gıdaların bu şekilde geniş bir spektruma dağılmasından dolayı, laktoz
intoleransı olan kişiler gerek gastrointestinal gerek sistemik semptomların
başlangıcını laktoz alımı ile her zaman ilişkilendiremeyebilmektedir. Öte
yandan, bu süreler ve belirtiler, diyetle alınan laktoz miktarı, laktoz tolerans
eşiği, diyette laktoz içeren gıda ile birlikte tüketilen diğer gıdalardan oluşan
gıda matrisi, bağırsak geçiş süresi ve enterik mikrobiyom bileşimi gibi birçok
faktörden etkilenmektedir (Fassio vd., 2018).
LAKTOZ İNTOLERANSININ SINIFLANDIRILMASI
Laktoz intoleransı, primer, sekonder ve konjenital laktaz eksikliği kökenli
olmak üzere üç temel sınıfta incelenmektedir. Primer laktaz eksikliği, laktoz
intoleransının en yaygın nedeni olup (Alkalay, 2022), yetişkin tipi hipolaktazi,
kalıtsal laktaz eksikliği olarak da adlandırılmaktadır. Laktaz seviyeleri erken

201

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
çocukluk döneminde düşmeye başlamakta ve yaşam boyunca düşmeye
devam etmektedir (İbrahim vd., 2021). İlgili enzim seviyeleri etnik kökene
bağlı olmak üzere 2 ila 5 yaşından itibaren giderek azalmaktadır (Fassio vd.,
2018). Ancak bu tip laktoz intoleransının, ergenlik veya geç ergenliğe kadar
klinik olarak belirginleşmediği durumlar mevcuttur (İbrahim vd., 2021).
Sekonder laktaz eksikliği ise, genellikle bağırsak mukozasının bazı
hastalıklar, ilaçlar veya ameliyat, radyasyon gibi nedenlerle hasar görmesi
sonucu ortaya çıkmaktadır (İbrahim vd., 2021). Bu bağlamda sekonder laktaz
eksikliğine yol açan başlıca klinik durumlar; çölyak hastalığı, Crohn hastalığı
ve ülseratif kolit gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, bakteriyel veya viral
kökenli enteritler (rotavirüs vd.), kemoterapötik ilaçlar başta olmak üzere bazı
farmakolojik tedaviler ve cerrahi işlemler sonrası gelişen durumlar olarak
sıralanmaktadır (Fassio vd., 2018).
Son olarak, oldukça nadir olarak görülen konjenital laktaz eksikliği (alaktazi),
LCT geninde (aktaz geni) gerçekleşen mutasyonlardan kaynaklanan
doğuştan metabolik bir hastalık olup (Demirgül vd., 2019), anne sütüne ilk
maruziyeti takiben gelişme geriliği ile karakterize edilmekte ve yaşam boyu
sürmektedir (İbrahim vd., 2021).
LAKTOZ İNTOLERANSI TEDAVİSİ
Laktoz intoleransı semptomları ile diyetle alınan laktoz miktarı arasında
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır (Demircioğlu vd., 2014). Buna göre, 250 mL
süte karşılık gelen yaklaşık 12 g laktozun sindiriminde herhangi bir sorun
teşkil etmeksizin semptom görülmediği durumlar mevcut olup, diğer gıdalarla
birlikte tüketildiğinde ise 18 g laktozun tolere edilebildiği bildirilmiştir (Sharp
vd., 2021; Demircioğlu vd., 2014). Bu durum, laktozun kolona geçiş hızını
yavaşlatarak daha yavaş fermente olması sonucunda ilgili semptomların
azalmasıyla intestinal geçiş hızı ile açıklanmaktadır (Demircioğlu vd., 2014).
Bu nedenle, süt ve süt ürünleri zengin bir besin kaynağı ve sağlıklı ve dengeli
beslenmenin önemli bir parçası olduğundan laktoza duyarlı kişilerde laktoz
alımının elimine edilmesi yerine azaltılabileceği bildirilmektedir (Sharp vd.,
2021).
Öte yandan, henüz sınırlı sayıda çalışma olmakla birlikte, laktozun artan
miktarlarda düzenli olarak diyetle alımının, laktoz intoleransı olan hastalarda
kolonik adaptasyon mekanizması yoluyla semptomları iyileştirebileceği öne
sürülmektedir (Fassio vd., 2018). Laktoz sindirimine yardımcı olması
amacıyla, toz, sıvı veya tablet/kapsül formunda laktaz içeren takviyeler de
önerilmektedir (Demircioğlu vd., 2014). Bakteriyel başta olmak üzere
mikrobiyel kökenli β-galaktozidazın eksojen olarak alımı özellikle primer
laktaz eksikliği için uygulanan bir yaklaşımdır (Köse ve Ölmez, 2016). Laktoz
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intoleransı olan kişilerin, bu takviyeleri laktoz içeren yemekten yaklaşık 5-30
dk önce alması gerektiği belirtilmektedir (Fassio vd., 2018). Ancak,
uygulanabilirliğinin düşük olması ve pratik olmaması sebebiyle laktoz
intoleransı olan kişiler tarafından kabul edilebilirliği düşüktür (Köse ve Ölmez,
2016). Ayrıca laktozun sınırlı sindirimi nedeniyle semptomlar tamamen
giderilmeyebilir; bu nedenle enzim replasmanının tek tedavi yöntemi
olmaması, diyette laktoz sınırlandırması ile birlikte yürütülmesi gerektiği
bildirilmektedir (Alkalay, 2022).
Diğer bir taraftan, sistematik incelemeler, probiyotiklerin laktoz intoleransı
üzerinde genel olarak olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir (Alkalay,
2022). Laktoz intoleransı olan hastalarda, bağırsaklardaki mikrobiyolojik
dengeyi iyileştirme ve laktoz sindirimini geliştirme gibi olumlu etkilere sahip
olabilecek probiyotiklerin (Sharp vd., 2021), takviyesi ile klinik semptomları
hafifletebileceği ve/veya iyileştirilebileceği bildirilmektedir (Alkalay, 2022).
Fermente süt ürünlerinin laktoz intoleransı olan tüketiciler için iyi bir alternatif
olabileceği belirtilmektedir (İbrahim vd., 2021). Buna göre, özellikle yoğurt
üretiminde laktik asit bakterilerinin laktozu metabolize etmesi nedeniyle
laktoz içeriğinde azalma kaydedilmektedir. Öte yandan, yoğurt bileşiminde
bulunan bazı bileşikler (kazein, kalsiyum fosfat vb.), mide asidik ortamında
tampon görevi görerek laktaz yapısını korumaktadır (Demircioğlu vd., 2014).
Yoğurdun süt ile karşılaştırıldığında daha viskoz yapıya sahip bir gıda ürünü
olmasından dolayı ince bağırsaktaki laktazın laktozu sindirmek için daha
fazla süreye sahip olduğu belirtilmektedir (Dekker vd., 2019). Tüm bunlar göz
önünde bulundurulduğunda, laktoz intoleransı olan kişilerin yoğurdu, içme
sütüne kıyasla daha iyi tolere edebilecekleri belirtilmektedir (Demircioğlu vd.,
2014). Nötr laktazların çoğu, yoğurt üretim sürecindeki yaklaşık 2.5-3 saat
süren inkübasyondan sonra ulaşılan pH<5.5 değerlerinde tamamen inaktive
olmaktadır. Bu nedenle, laktozsuz ürün elde etmek için laktaz
konsantrasyonu nispeten yüksek olmalıdır.
Laktoz intoleransı olan tüketiciler için yoğurt ve kısmen laktoz içeriği daha
düşük olan sert peynirlerin yanı sıra laktozun sütten uzaklaştırılmasıyla elde
edilen laktozsuz ve/veya laktozu azaltılmış/düşük laktoz içeriğine sahip sütler
de iyi birer alternatiftir. Öte yandan, bitkisel esaslı kaynaklardan elde edilen
süt alternatifleri de laktoz intoleransı olan tüketiciler için alternatif olarak öne
çıkmaktadır.
Son zamanlarda, artan sayıda laktoz intoleransına sahip tüketicilerin
diyetlerine uygun laktozsuz gıda ürünlerine olan talepde artış
kaydedilmektedir (Dominici vd., 2022). Laktozsuz süt ürünleri pazarı, süt
endüstrisinde en hızlı büyüyen segmentlerden biri olup Batı Avrupa ve Latin
Amerika en büyük pazar payına sahiptir. İçilebilir süt, ilgili pazarın yaklaşık
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üçte ikisi olmak üzere en yüksek pazar payına sahip olup bunu laktozsuz
yoğurt takip etmektedir (Dekker ve ark., 2019). Ancak Avrupa gıda etiketleme
yönetmeliklerine göre, süt ve/veya laktoz ve/veya türevlerinin varlığı, gıda
ürünlerinin etiketinde veya içerik listesinde bildirilmelidir. Ancak birçok
Avrupa ülkesi ve Avrupa dışındaki ülkelerde laktozsuz ürünlerin
ticarileştirilmesini düzenleyen yasaların olmaması ve bunun sonucunda
ürünün "laktozsuz" olarak etiketlenebileceğini belirlemek için bir sınır değerin
olmaması (Fassio vd., 2018), laktoz intoleransı olan tüketiciler için sorun
teşkil etmektedir. Laktozsuz ve/veya laktozu azaltılmış gıda sektöründeki
genel eğilim, laktoz içeriğini mümkün olduğu kadar düşük olacak şekilde
azaltmaktır. Bu bağlamda, bazı süt ürünleri üreticisi laktozun %0.5 veya %0.1
oranlarına düşürülmesini yeterli görürken, bazı ülkelerdeki mevcut
gereksinim, sütün laktozsuz olarak adlandırılabilmesi için <%0.01'e
düşürülmesini esas almaktadır. Süt üretiminde bu kadar düşük oranlarda
laktoz içeriğine sahip ürün elde etmek, yalnızca sütün işlenmesine ve bu
işlemde kullanılan enzim konsantrasyonu ile etkinliğine değil, aynı zamanda
hassas analitik yöntemlerle tayin edilmesini de gerektirmektedir (Dekker vd.,
2019). Bu nedenle, laktozsuz gıda ürünleri ile bu hastaların ihtiyaçlarını
karşılamak için diyetine uygun ürünlerin tanımlanması, güvenli ve hızlı bir
seçim yapması sağlanmalıdır (Dominici vd., 2022).
Laktoz içermeyen ürünlerin üretiminde genellikle laktoz hidrolizi veya
filtrasyon olmak üzere iki temel yöntem esas alınmaktadır. Enzimatik olarak
laktoz hidrolizasyonu ile elde edilen ürünlerde herhangi bir atık ürün oluşumu
gerçekleşmediğinden verim daha yüksektir. Öte yandan, uzun bir monomer
zinciri içeren sindirilemeyen bir prebiyotik olan ve bu sayede insan bağırsak
sisteminde Bifidobacteria ve Lactobacilli gelişimini teşvik eden galakto
oligosakkarit (GOS) üretimi diğer avantajları arasında yer almaktadır. Sütün
enzimatik olarak hidrolizasyonunda genellikle Kluveromyces lactis ve
Kluveromyces fragilis gibi β-galaktosidaz kaynakları kullanılmaktadır. Kesikli
sistemlerde, hidrolizasyon yüksek sıcaklık kısa süreli (HTST) pastörizasyon
işlemi öncesinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle, ürün raf ömrü kısadır.
Ayrıca kesikli sistemlerde inkübasyon sıcaklığı düşük (4-8ºC), inkübasyon
süresi ise enzim ve çevresel faktörlere bağlı olarak uzundur (12-24 saat). Bu
nedenle başta hidrolizasyon işleminin uzun sürmesi, enzimin sütü düşük
sıcaklıkta tutmak için gerekli enerji maliyetinin yüksek olması, üretimden
sonra enzimin geri kazanılamaması, enzimin diğer bileşiklerle etkileşime
girerek sütte arzu edilmeyen tat ve aroma gelişimine neden olma potansiyeli,
kesikli sistemin dezavantajları arasında yer almaktadır. Öte yandan HTST ile
enzimin tam olarak inhibe edilememesi depolamada bazı sorunlara neden
olabilmektedir. Diğer taraftan, hidrolizasyona tabi tutulmuş sütün daha
yüksek sıcaklıklarda ve daha uzun süre pastörizasyona tabi tutulması ise
proteinlerin denatürasyonuna sebep olarak, sütte arzu edilmeyen renk, tat ve
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aroma oluşumuna neden olan Maillard reaksiyonunun meydana gelmesine
sebep olabilmektedir (Dekker vd., 2019; Schulz ve Rizvi, 2021). Kesikli
sistemlerde hidrolizasyon işlemi, ısıl işlem olarak UHT uygulanması
sonrasında, steril koşullarda enzim ilavesi ve oda sıcaklığında yaklaşık 72
saat inkübasyon işlemiyle de gerçekleştirilebilmektedir. Bu ürünlerin raf ömrü
daha uzun olmasına rağmen yöntemin başlangıç maliyetinin yüksekliği ve
Maillard reaksiyonuna uğrama potansiyeli gibi bazı dezavantajları
bulunmaktadır. Sürekli sistemlerde ise, kesikli sistemlerde olduğu gibi
serbest çözünür enzim yerine immobilize enzimler kullanılmaktadır.
Genellikle immobilize ajanlar, kovalent veya iyonik bağlar gibi kimyasal
bağlar ya da proteinlerin sulu bir çözelti içinde reaktör olarak glutaraldehit
kullanılması sonucu çapraz bağlama yöntemleri ile enzim immobilizasyonu
gerçekleştirilmektedir. Serbest enzimler kullanan geleneksel kesikli hidroliz
ve dolgulu yataklı reaktör ile immobilize enzimler kullanan sürekli hidroliz
yöntemlerinin yanı sıra (Schulz ve Rizvi, 2021), asit hidrolizi, membran
reaktörler ve Laktobasillerin hücresel ekstraktlarının kullanımı alternatif
laktoz hidroliz yöntemleri olarak değerlendirilmektedir (Harju vd., 2012; Akın
vd., 2012). Bu yöntemlerden asit hidrolizi ve membran reaktörlerde
hirdolizasyon işlemi genellikle doğrudan süt veya peynir altı suyunun
ultrafiltrasyon
permeatı
gibi,
protein
içermeyen
akışkanlarda
gerçekleştirilmektedir Asit hidrolizi sonrası nötralizasyon, demineralizasyon
ve renk giderme (Akın vd., 2012) gibi bir dizi işlem gerekmesine rağmen;
laktoz, asit hidrolizi için yüksek bir potansiyele sahiptir ve ilgili yöntem
maliyetinin düşük olması nedeniyle endüstriyel olarak en yaygın olarak
kullanılan yöntemlerden biri iken (Harju vd., 2012), membran reaktörler ise
ticari ölçekte yaygın bir kullanım alanına sahip değildir (Akın vd., 2012).
SONUÇ
Laktoz intoleransı, bağırsak kökenli birçok sistematik semptomla karakterize
edildiğinden hastaların hayat kalitesini düşürmektedir. Bu bağlamda,
semptomların ortaya çıktığı, dolayısıyla tolere edilebilir laktoz miktarının
belirlenerek kişiye uygun bir diyet planlanması oldukça önemlidir. Öte
yandan, süt ve süt ürünlerinin makro ve mikro besin ögelerince zengin olması
nedeniyle, diyetten çıkarılması ve/veya sınırlandırılması sonucu ortaya
çıkabilecek komplikasyonlar göz önünde bulundurularak, diyetin bu besin
ögelerince desteklenmesi gerekmektedir. Son yıllarda, laktoz intoleransı
başta olmak üzere sağlıkla ilgili problemleri olan veya vegan/vejetaryen gibi
beslenme/hayat tarzını benimsemiş tüketiciler, inek sütünü laktoz içeriği
azaltılmış veya laktozsuz sütlerin yanı sıra bitkisel esaslı süt alternatifleri ile
ikame etme eğilimi göstermektedir. Bu nedenle, farklı bitkisel kaynaklardan
elde edilen süt alternatifi çeşitlerinin arttırılması ve laktozsuz ürünlerin tüketici
tarafından daha ulaşılabilir olması ilgili sorunun temel çözüm yöntemleri
arasındadır.
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TGK14 S170
Et ve Et Ürünlerinin Ambalajlanmasında Nanoteknoloji Uygulamaları
Serpil TURAL*
Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı, Samsun
İçerdikleri protein, vitamin ve mineraller nedeniyle diyette önemli bir yere
sahip olan et ve et ürünleri bileşimleri nedeniyle çabuk bozulabilen gıdalar
arasında yer almaktadır. Raf ömrü süresince ürün kalite ve güvenliğini
etkileyen birçok değişim nedeniyle bu ürünlerin uygun şekilde
ambalajlanması önem taşımaktadır. Et ve ürünlerinin işlenmesinde uygun
ambalaj materyali ile metodunun kullanımı ürün kalitesinin korunmasına ve
meydana gelebilecek ürün kayıplarının azaltılmasına olanak sağlamaktadır.
Birçok alanda olduğu gibi gıda endüstrisinde de nanoteknoloji
uygulamalarından yararlanılmaktadır. Nanoemülsiyonlar, biyopolimerik
nanoparçacıklar,
nanokompozitler,
nanofiberler,
nanotüpler
ve
nanosensörler çeşitli amaçlarla gıda teknolojisinde kullanılabilmektedir.
Boyutları 100 nm ve daha küçük olan maddeleri konu alan nanoteknolojinin
kullanıldığı birçok alandan biri de ambalaj sektörüdür. Ambalaj
uygulamalarında nanoteknolojinin kullanımı ile ambalaj malzemesinin yapısı
moleküler düzeyde değiştirilebilmektedir. Ambalajın esneklik, gaz bariyer
özellikleri, sıcaklık ve nem stabilitesi geliştirilebilmekte, ambalaj maddesinde
yırtılma ve sızıntılar önlenebilmektedir. Metal ve metal oksit nanopartiküller,
nano ölçekte sensörler antimikrobiyal ve akıllı ambalajlamada
kullanılmaktadır. Yenilebilir film ve kaplamalarda da biyonanokompozitlerin
kullanımı
ile
malzemenin
mekaniksel
ve
bariyer
özellikleri
geliştirilebilmektedir. Nanoteknoloji uygulamaları gıda işlemede raf ömrünü
artırma, güvenilir ambalajlama, gıda izlenebilirliği konularında ilgi
görmektedir. Güvenli ve sürdürülebilir gıda üretiminin önemli olduğu
günümüzde nanoteknolojinin gıda ambalajı alanındaki uygulamaları dikkat
çekmektedir. Bu derlemede nanoteknolojinin et ve et ürünlerinin
ambalajlanmasındaki uygulamalarına yer verilmiştir.

*
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TGK14 S171
Vakumlu Emdirme Yöntemiyle Probiyotik Lacticaseibacillus casei ile
Zenginleştirilmiş Kurutulmuş Elma Küplerinin Geliştirilmesi
Hatice HAYAT GİRGİN*, Tuğba KÖK TAŞ, Bilge ERTEKİN FİLİZ
Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Isparta
Vakumlu emdirme, meyve-sebzelerin gözenekli yapısına kontrollü
miktarlarda çözelti sokulmasına izin veren yeni tekniklerden biridir. Bu teknik
meyve-sebze ürünlerinin probiyotikle zenginleştirilmesi gibi, farklı türde
maddeler
içeren
birçok
fonksiyonel
gıdanın
geliştirilmesinde
kullanılmaktadır. Bu çalışmada vakumlu emdirme yöntemiyle probiyotik
kültür olan Lacticaseibacillus casei ATTC 393 ile zenginleştirilmiş kuru elma
ürünleri üretmek için bir prosedür geliştirilmesi amaçlanmıştır. Vakum işlemi
için deneysel bir vakum emdirme düzeneği hazırlanmıştır. Emdirme matrisi
olarak küp elma (Golden delicious) parçaları, probiyotik kültür olarak L. casei
suşu kullanılmıştır. L. casei liyofilize kültürü MRS broth kullanılarak
aktifleştirilmiş, fosfat tampon çözeltisiyle emdirme sıvısı olarak kullanılmıştır.
L. casei ile emdirme sonucu yaş elmalarda 109 kob/g canlı probiyotik bakteri
sayısı elde edilmiştir. Konvektif kurutucuda 40 °C’de yaklaşık 10 saat %10
nem içeriğine kadar kurutulan elmalarda toplam laktik asit bakteri sayısı yaş
üründe olduğu sayıda, 109 kob/g olarak tespit edilmiştir. Ayrıca örneklerde
fizikokimyasal özellikler, renk, duyusal değerlendirme analizleri yapılmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmada vakumlu emdirme yöntemiyle bakteri içeriği
yüksek yeni bir probiyotik ürün başarıyla geliştirilmiştir. Bu yöntem süt temelli
olmayan probiyotik gıdaların geliştirilmesi, gıdaların biyoaktif bileşenlerle
zenginleştirilmesi için iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Teşekkür: Bu çalışma
yüksek lisans projesi olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından FYL-2022-8643 proje
koduyla desteklenmiştir.
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TGK14 S172
Tuzlu Muffin Üretiminde Doğal Koruyucu ve Glisemik İndeks
Düşürücü Katkı Olarak Ekşi Hamur Tozu Kullanımı
Hümeyra ÇETİN BABAOĞLU*, Lokman KARADUMAN,
Yakup ÜZGÜ, Sultan ARSLAN TONTUL
Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Konya
Ekşi hamurun sağlık üzerine doğrudan veya dolaylı yararlı etkileri yanında
koruyucu, raf ömrü arttırıcı, bayatlama geciktirici ve aroma verici özellikleri
nedeniyle pek çok üründe doğal bir gıda katkısı olarak kullanımı önem arz
etmektedir. Bu çalışmada farklı oranlarda (%0, 15, 30) ekşi hamur tozu (EHT)
ilave edilerek üretilen muffinlerin bazı fiziksel özellikleri, tahmini glisemik
indeks değerleri, tekstürel ve duyusal özellikleri belirlenmiştir. %15 EHT
ilavesi muffinlerin spesifik hacim değerlerini arttırmış, ancak %30 oranında
EHT içeren örneklerde spesifik hacim değeri düşmüştür (p<0.05). EHT
katkısı muffinlerin kabuk kısmında L* değerini, iç kısımlarda ise b* değerini
düşürmüştür (p<0.05). EHT konsantrasyonu arttıkça örneklerin sertlik ve
çiğnenebilirlik değerleri artmış (p<0.05), ancak elastikiyet, kohesiflik ve
esneklik değerlerinde önemli bir fark (p>0.05) tespit edilmemiştir. Tahmini
glisemik indeks değeri kontrol örneğinde 79.31 iken %30 EHT katkılı
örneklerde 72.45’e düşmüştür. EHT ilavesi ile örneklerin mikrobiyel raf ömrü
önemli oranda artış göstermiştir (p<0.05). EHT içermeyen kontrol örneğinde
5. günde küflenme gözlenirken, %30 EHT ilavesi ile keklerin küflenme süresi
7. güne kadar uzatılabilmiştir. Duyusal özellikler üzerine EHT etkisi
incelendiğinde parametre puanlarının kontrol grubu ile benzer olduğu
bulunmuş (p>0.05) ve EHT kullanımının tuzlu muffin üretiminde tüketici
beğenisini olumsuz yönde etkilemediği tespit edilmiştir.
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TGK14 S173
Şeker İkamelerinin Dolgu Kremalarında Isıl Stabilite Özellikleri Üzerine
Etkileri
Burcu UTKU*, Gizem ÇİFTÇİ, Halide EZGİ, Tuna AĞIRBAŞ
Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş., İstanbul
Günümüzde atıştırmalık gıda olarak sıklıkla tüketilen kurabiyelerin içerisinde
sıcaklığa karşı dayanıklı soslar bulunmaktadır. Bu soslar su bazlı ve yağ
bazlı olarak ikiye ayrılmakta ve ısıl stabiliteye sahip soslar olarak
nitelendirilmektedir. Yapılan çalışma kapsamında yağ bazlı ısıl stabiliteye
sahip bir sos formülasyonundan sakkaroz girdisi çıkartılarak çeşitli şeker
ikameleri ilave edilmiştir. Bu şeker ikamelerinin pişirilen kurabiye içerisindeki
sosun ulaştığı maksimum sıcaklık olan 105°C’deki akışkanlığı hem pişirme
uygulaması ile hem de reometrede geliştirilen hızlı analiz metodu ile test
edilmiştir. Ksilitol, Mannitol, İsomalt ve Eritritol ile hazırlanan ürünlerin pişirme
sonrası viskozitelerinin neredeyse tamamen katı forma geçtikleri için 0
değerine yaklaştığı, İzomaltooligosakkarit ile hazırlanmış ürünün ise
viskozitesinin başlangıca göre iki katına çıktığı gözlemlenmiştir. Çalışma
sonucunda ısıl stabilite yönünden sakkaroz ile benzer özellikler gösteren
şeker ikamesinin Maltitol olduğu, pişirme sonrası viskozitesinin yarı yarıya
azaltığı görülmüştür. Dolgu maddesi olarak Polidekstroz da Maltitol ile birlikte
formülasyona eklenmiş ve bu şekilde de başarılı sonuçlar alınmıştır. Anahtar
kelimeler: yağ bazlı dolgu kremaları, ısıl stabilite, şeker ikameleri, şekersiz
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TGK14 S174
Gıda Endüstrisinde Zeytin Yaprağı Kullanım Alanları
Fulya HARP ÇELİK *
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Gaziantep
Zeytin meyvesi su, protein, yağ, karbonhidrat, selüloz ve mineral
maddelerden oluşmaktadır. Bununla beraber içeriğinde pektin, organik
asitler, pigmentler ve fenol glikozitler yer almaktadır. Zeytinin çeşitli kısımları
(meyve, yağ ve yaprak) özelikle gıda endüstrisinin birçok alanında
kullanılmaktadır. Zeytin yaprağında bulunan biyoaktif bileşenler olarak
sekoroidler, flavonoidler, fenolik bileşikler, karotenoidler, tokoferoller ve
klorofiller yüksek katma değerli ürünler elde edilmesinde önemli bir rol
oynamaktadır. Günümüzde gıda endüstrisinde genel olarak zeytin
yaprağının fonksiyonel ürün üretiminde, ürünlerin raf ömrünün uzatılmasında
ve ürünlerin antioksidan açısından zenginleştirilmesinde kullanıldığı
bilinmektedir. Aynı zamanda gıda takviyesi, bitkisel çay, tablet gibi ticari ürün
olarak tüketilmektedir. Bununla birlikte gıda endüstrisinde zeytin yaprağı et
ve süt ürünleri başta olmak üzere meyve ve sebze ürünleri, içecekler, soslar,
hububat ürünleri, yemeklik yağlar gibi gıda gruplarında çeşitli
konsantrasyonlarda
eklenerek
fonksiyonel
ürün
üretilmesinde
kullanılmaktadır. Bu sayede antioksidan ve fenolik bileşikler bakımından
zengin bir içeriğe sahip olan zeytin yaprağı hem katma değeri yüksek ürün
üretilmesine katkı sağlamış, aynı zamanda atık sorununun çözümünde
önemli bir noktada yer almaktadır.
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TGK14 S175
Probiyotik Lactobacillus acidophilus’un Püskürterek Dondurma
Yöntemi ile Enkapsülasyonu
Müzeyyen KALFAZADE1, Kübra Sultan ÖZDEMİR BİLİCİ1*,
Sultan ARSLAN TONTUL2
1

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya

2

Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya

Probiyotikler, yeterli miktarda vücuda alındığında spesifik sağlık etkileri
gösterebilen canlı mikroorganizmalardır. Probiyotiklerin sağlık etkilerini
gösterebilmesi için günlük olarak yeterli miktarda tüketilmesi gerekmektedir.
Fakat probiyotik mikroorganizmalar oksijen, asitlik, enzimler ve safra tuzları
gibi çevresel şartlarda canlılıklarını yitirebilmektedirler. Bu şartlara karşı
dayanıklılığının arttırılması ve probiyotiklerin canlılıklarının korunabilmesi
amacıyla enkapsülasyon yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden biri
olan püskürterek dondurma; düşük maliyetli olması, solvent içermemesi ve
düşük sıcaklık kullanımı nedeniyle probiyotik enkapsülasyonu için birçok
avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmada probiyotik Lactobacillus acidophilus’un
püskürterek
dondurma
yöntemiyle
prebiyotik
varlığında
mikroenkapsülasyonu ve elde edilen mikrokapsüllerin fiziksel özellikleri ile
gastrointestinal sistemde canlılıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu
amaçla, palm yağı erime sıcaklığının üzerinde bir sıcaklıkta eritildikten sonra
45oC’ye kadar soğutulmuş ve içerisine %1 oranında probiyotik Lactobacillus
acidophilus ve prebiyotik fruktooligosakkarit eklenmiştir. Karışıma %0.1
oranında lesitin ilave edildikten sonra homojenize edilmiştir. Sonrasında
erimiş faz, 5 derecelik soğuk kurutma çemberi içerisine püskürtülerek
enkapsüle edilmiştir. Elde edilen mikrokapsüllerin fiziksel özellikleri
karakterize edilmiş ve canlılıkları belirlenmiştir. Ayrıca prebiyotik
fruktooligosakkarit varlığının mikrokapsül verimi ve gastrointestinal sistemde
L. acidophilus canlılığı üzerine etkisi de incelenmiştir. Sonuç olarak
püskürterek dondurma yönteminin probiyotik enkapsülasyonunda başarılı
olduğu ve gelecek vadettiği görülmüştür.
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TGK14 S177
Tam Buğday ve İşlenmesi ile Elde Edilen Ürünlerin Glisemik
İndekslerinin Saptanması
Esra DURAN*1,2, İlkay TURHAN KARA2
1

2

Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü
İstanbul Arel Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul

Glisemik indeks karbonhidrat içeren bir besinin tüketiminden belirli bir süre
sonra kan şekerini artırma potansiyelini ifade eder. Başta diyabetes mellitus
olmak üzere obezite, insülin direnci, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve
metabolik sendrom gibi kronik hastalığı olan bireylerin beslenme programı
oluşturulurken göz önünde bulundurulması gereken en önemli
etkenlerdendir. Gıdaların glisemik indeks değerleri sağlıklı beslenme ve
kronik hastalıkların önlemesi açısından önemlidir. Çalışmada Türkiye'de
hububat ekim alanı içerisinde en büyük paya sahip olan, günlük enerji
ihtiyacının büyük kısmını karşılayan tam buğday ve işlenmesi ile elde edilen
ürün çeşitlerinin glisemik indeksleri Englyst ve arkadaşları (1992)’nın in vitro
nişasta sindirilebilirliği metodu ile belirlenmiştir. Beyaz ekmek referans
alındığında ürünlerin glisemik indeksleri tam buğday 50,0±0,1, öğütülmüş
buğday 61,2±0,1, başbaşı bulgur 63,8±0,2, pilavlık bulgur 86,0±0,8, tam
buğday unu 108,1±1,2 ve tam buğday ekmeği 99,1±0,7 olarak bulunmuş ve
tanecik büyüklüğü, lif içeriği, besin işleme, hazırlama ve pişirme gibi
etkenlerin glisemik indekse etkisi yorumlanmıştır. Çalışma gıda sektörü için
gıdaların etiketlenmesinde glisemik indeks ibaresinin eklenmesi gibi birtakım
farklılıklara ve glisemik indeksi düşük fonksiyonel gıdalar geliştirilmesi
üzerine yapılacak çalışmalara teşvik edici niteliktedir. Anahtar kelimeler:
Glisemik indeks, in vitro sindirilebilirlik, buğday, ekmek
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TGK14 S179
Kübra GÜLŞEN*, Gülgün ÇAKMAK ARSLAN
Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,
Moleküler Biyoloji ABD, Düzce
Türkiye’de Yaygın Olarak Tüketilen Bitkisel Yağların Oksidatif
Stabilitesinin Kızıl Ötesi Spektroskopisi ile Karşılaştırılması
Bitkisel yağlar dünya çapında yemeklik yağ tüketiminin %80’ini oluşturmakta
ve çoğunlukla hızlı ve basit bir pişirme tekniği olan kızartma işleminde
kullanılmaktadır. Kızartma işlemi sırasında yağlarda yüksek sıcaklık ve
oksijen etkisiyle meydana gelen termal oksidasyon, sağlığımız için zararlı
birçok bileşiğin oluşumuna sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
ülkemizde sıklıkla tercih edilen çeşitli bitkisel yağların (ayçiçek yağı,
mısırözü yağı, fındık yağı, zeytinyağı) kızartma işlemi sırasındaki oksidatif
stabilitesini Azaltılmış Toplam Yansıma-Fourier Dönüşüm Kızılötesi (ATRFTIR) spektroskopisi ile karşılaştırmaktır. Bu amaçla, tüm yağlar, 180 oC’te
günde 8 saat olmak üzere 24 saat boyunca fritözde ısıtılmış ve her 2 saatte
bir alınan örneklerin ATR-FTIR spektrumları elde edilmiştir. Kızılötesi
spektroskopi çalışmalarında yağ oksidasyonunu belirlemek için kullanılan
3482, 3009, 1745, 987, 965 ve 722 cm-1 bantlarındaki değişimlerin ısıtma
süresi ile ilişkisini ortaya çıkarmak için lineer regresyon analizi yapılmıştır.
Analiz sonuçlarımız, kızartma işleminin tüm yağlarda birincil ve ikincil
oksidasyon ürünlerinin miktarında artışa, cis yağ asidi miktarında azalmaya
ve trans yağ asidi miktarında artışa sebep olduğunu göstermiştir. Lineer
regresyon eğrilerinin eğim değerleri karşılaştırıldığında tüm parametrelerde
en düşük eğim değerine fındık yağının sahip olduğu görülmüştür. Bu
çalışmanın sonuçları, fındık yağının diğer yemeklik yağlara kıyasla
oksidasyona karşı en dayanıklı yağ olduğunu ortaya çıkarmıştır.
Bu çalışma Düzce
desteklenmiştir.
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TGK14 S180
Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktik Asit Bakterilerinin GamaAminobütirik Asit (GABA) Üretim Potansiyellerinin Belirlenmesi
Hümeyra İSPİRLİ*1, Enes DERTLİ2
1

Bayburt Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Bayburt
2
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Gama-aminobütirik asit (GABA) glutamat dekarboksilaz (GAD) tarafından Lglutamik asitten üretilen önemli bir biyoaktif bileşiktir. GABA anti-hipertansif
ve antidepresan aktivite gibi sayısız ve önemli fizyolojik fonksiyona sahip
olması nedeniyle giderek artan bir talebe sahiptir. Laktik asit bakterileri
(LAB), fonksiyonel gıdaların geliştirilmesinde kullanılabilecek önemli GABA
üreticileri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada farklı çalışmalarımız
neticesinde farklı gıda ürünlerinden izole ederek tanımladığımız L. pentosus,
L. brevis, L. coryniformis, L. paracasei, L. paralimentarius, W. cibaria, P.
pentosaceus, L. fermentum, P. acidilactici, L. mesenteroides, L. plantarum
ve L. reuteri türlerine ait 27 suşun GABA üretim kabiliyetini test ettik. GABA
üretiminden GAD geni sorumlu olduğu için ilk olarak tüm izolatlarda GAD
geninin varlığı PCR ile test edilmiştir. Test edilen 27 LAB suşundan 14
tanesinin CoreF ve CoreR primer seti ile bir bant vermediği ancak diğer 13
suşun yaklaşık 540 bp'lik bir PCR ürünü verdiği tespit edilmiştir. LAB
suşlarının GABA üretimi için genotipik taramasının ardından, pozitif bulunan
13 suşun test edilen koşullar altında ürettikleri GABA seviyeleri HPLC analizi
ile belirlenmiştir. Test edilen suşlar arasında L. brevis-LS27, L. brevis-DS1B,
L. brevis-SC4, L. plantarum-KD37B ve L. plantarum-RÖ17 suşlarının yüksek
GABA üretim seviyesine sahip olduğu belirlenmiştir.
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TGK14 S181
Çemen Otu Tohumu Müsilajının Fonksiyonel Özellikleri ve
Potansiyel Uygulamaları
Sevda DERE, Fatma Nur ULUTAŞ, Cansu Ekin BONACINA*
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara
Günümüzde artan tüketici bilinci ile birlikte sentetik bileşenleri içeren
gıdaların tüketiminden kaçınılmaktadır. Bu durum gıda üretim sektörüne yön
veren en önemli faktör olup, tüketicilerin doğal ve bitkisel kaynaklı bileşenleri
içeren gıdaların üretilmesi konusundaki talepleri giderek artmaktadır. Bu
sebeple bitki ekstraktlarının çeşitli amaçlarla kullanımı gündemdedir. Bitki
bazlı müsilajlar, fonksiyonel özellikleri açısından (emülsifiye edici, jelleştirici
ve kıvam arttırıcı) incelenmektedir. Çemen otu tohumu müsilajı da
galaktomannan içeriği sayesinde stabilizör ve emülsifiye edici özellikler
sergilemektedir. Bu çalışmada çemen otu (Trigonella foenum-graecum)
tohumundan ekstraksiyon sonucu elde edilen ve püskürtmeli kurutma
yöntemiyle toz forma dönüştürülen çemen otu tohumu müsilajı tozunun
fonksiyonel özellikleri incelenmiştir. Çalışmada müsilaj tozu eldesi için,
çemen otu tohumu ve su 1:30 oranında karıştırılmış ve 55 oC’de 2 saat
bekletilmiştir. Elde edilen müsilaj müslin bez yardımıyla filtre edilmiş ve
laboratuvar tipi püskürtmeli kurutucuda kurutularak toz hale
dönüştürülmüştür. Müsilaj tozunda nem tayini, suda çözünürlük endeksi,
yığın ve sıkıştırılmış yoğunluk, akabilirlik, yapışkanlık ve renk analizleri
yapılmıştır. Fonksiyonel özellikleri araştırıldıktan sonra çemen otu tohumu
müsilajı, yağı azaltılmış mayonez üretiminde yağ ikamesi olarak
kullanılmıştır. Mayonez örneklerinde emülsiyon stabilitesi, oksidatif stabilite,
pH ve renk analizleri yapılmıştır. Bu çalışma ile çemen otu tohumu
müsilajının gıda endüstrisinde potansiyel bir uygulaması ortaya konmuştur.
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TGK14 S182
Ekmek Atıklarından Biyoprosesler Aracılığıyla Elde Edilen Katma
Değeri Yüksek Ürünler

Melis TIĞ*, Sırma YEĞİN
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Son yıllarda nüfus artışıyla birlikte gittikçe artan ve ciddi bir küresel sorun
olan gıda israfı, önemli çevresel zararlara ve ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Üretimden tüketime kadar tüm gıda zincirinde ciddi kayıplar
oluşmaktadır. Gıda israfının önlenebilmesinde en etkili çözümlerden biri,
sürdürülebilir bir atık yönetimi yaklaşımı ile atıkların değerlendirilmesidir.
Dünya çapında en fazla tüketilen gıdalardan biri olan ekmek en çok israf
edilen gıdaların da başında gelmektedir ve yıllık israfının 12.5 milyon tona
yakın olduğu belirtilmiştir. Bunun en önemli sebeplerin de birisi de ekmeklerin
raf ömrünün kısa olması ve küf gelişimine yatkın olmalarıdır. Atık ekmekler;
besin içeriği, özellikle protein ve karbonhidrat (nişasta) açısından zengin
olmaları nedeniyle mikrobiyal biyoprosesler için oldukça uygun substratlardır
ve bu nedenle söz konusu biyoproseslerde kullanılarak katma değeri yüksek
ürünlere dönüştürülebilmektedirler. Atık ekmeklerin substrat olarak
kullanıldığı biyoproseslerde; aroma bileşikleri (terpenler, etil asetat, etil
valerat), enzimler (α-amilaz, glikoamilaz, proteaz), organik asitler (laktik asit,
asetik asit, süksinik asit, 2-keto-D-glukonik asit), ksantan gam, ekmek
mayası, biyoetanol, biyometan ve biyohidrojen üretilmiştir. Atık ekmekler
biyoprosesler için substrat olarak önemli bir potansiyele sahiptir ve atık
ekmeklerin biyodönüşümünden elde edilen ürün yelpazesinin yakın
zamanda daha fazla genişlemesi beklenmektedir.
Anahtar kelimeler: Gıda israfı, atık ekmek, biyoproses
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Fonksiyonel Bir Ürün: Buğday Çimi ve Potansiyel Kullanım Alanları
Mustafa DEDEOĞLU*, Emine ERDAĞ AKCA, Nazlı SAVLAK
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa
Son yıllarda, bireylerde bağışıklık sistemini güçlendirme ve COVID-19 gibi
salgın hastalıklardan korunma gerekliliği düşüncesi bireylerin fonksiyonel
gıdalara olan yönelimini artırmakta olup, yenilikçi ürünlerin üretimini de
zorunlu hale getirmektedir. Bu bakımdan oldukça önemli görülen ve
“yaşayan gıda ve/veya yeşil kan” olarak da belirtilen buğday çimi, günlük
diyetimizde sıklıkla yer verdiğimiz buğday ve ürünlerine gerek gastronomik
gerek de kullanım alanı açısından yeni bir soluk kazandırmaktadır.
Farmakolojik etkilerinin de olduğu bildirilen buğday çimi, genellikle gıdaların
besleyicilik özelliklerini zenginleştirmek veya günlük diyette besin öğelerini
desteklemek amacıyla takviye edici gıda şeklinde kullanılmaktadır. Ayrıca,
kurutularak veya suyu sıkılarak tüketilen buğday çimi, yüksek oranda diyet
lif, protein, aminoasit, enzim, klorofil (%70) ile vitamin ve mineral kaynağıdır.
Bronşit, astım, anemi, kanser, böbrek ve bağırsak hastalıklarının
tedavisindeki faydaları ise, buğday çiminin sağlığa olan yararlarından
bazılarıdır. Bu çalışmada, buğday çiminin besinsel özellikleri, sağlık faydaları
ve fonksiyonel bir bileşen olarak kullanım alanları derlenmiş olup, ileriki
çalışmalara güncel bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmıştır. Anahtar
kelimeler: Buğday çimi, fonksiyonel gıda, klorofil, sağlık
Giriş
Tahıllar, bireylerin günlük diyetlerinde oldukça fazla yer tutan gıda
gruplarından biridir. Besinsel özellikleri yüksek, ucuz ve vücudun çoğunlukla
enerji kaynağı olarak kullandığı bu ürünler arasında üretim ve tüketim miktarı
bakımından kuşkusuz ki buğday (Triticum aestivum L.) ilk sırada yer
almaktadır [1,2]. Buğday, farklı şekillerde oldukça sık tüketilmekte olup, bu
durum besinsel özelliklerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Bu
amaç doğrultusunda, fermantasyon, ıslatma, çimlendirme, kabuk soyma,
ışın ve ısıl işlem uygulamaları en yaygın kullanılan yöntemlerdir [2,3]. Besin
değerini ve fonksiyonel özelliği artıran uygulamalardan çimlenme, bitkinin
devamlılığını sağlayan bir süreç olup, danede bazı fizyolojik ve biyokimyasal
değişimlere neden olmaktadır [2,4]. Buğdayın genç yaprakları olan buğday
çimi (BÇ), yararlı besin öğeleri bakımından iyi bir kaynaktır. Bilinen birçok
*
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sağlık faydalarının yanında BÇ’nin, metabolizmayı hızlandırma ve
detoksifiye etme özelliği de bulunmaktadır. BÇ, insan tüketimine ağırlıklı
olarak sağlığı desteklemek amacıyla takviye (toz, ekstrakt ve tablet) gıda
şeklinde sunulmakta [3,4] olup, taze sıkılıp buğday çimi suyu (BÇS) şeklinde
de içilebileceği gibi, kurutularak toz haline de dönüştürülebilmekte ve ayrıca,
hayvan yemi olarak da değerlendirilebilmektedir [3].
Bu çalışmada, son yıllarda sağlık yararlarından dolayı bilinilirliği ve tüketimi
artan BÇ ile ilgili bazı literatür bilgileri derlenerek BÇ’nin çeşitli üretim
formülasyonlarında kullanımı ile ilgili ileriki çalışmalara genel bir bakış
açısının kazandırılması amaçlanmıştır.
Buğday Çimi Üretimi ve Kimyasal Kompozisyonu
Buğday danesinin genç hali olan BÇ, danenin optimum ortam (nemli toprak
ve oda sıcaklığı) koşullarında 7-10 gün tutularak filizlenmesiyle ortaya çıkan
ve “Semeni” ismiyle de adlandırılan koyu yeşil renkteki ince yapraklardır
[4,5]. Tüysüz, sivri uçlu, düz, özlü veya içi boş olan BÇ’nin, yaprakları 20-38
cm uzunluk ve 1.3 cm genişliğe sahiptir [6]. Yapısında yüksek oranda protein
ve diyet lif bulunan BÇ, ayrıca diğer birçok besin öğesini (Tablo 1) de dengeli
bir şekilde bünyesinde barındırmaktadır [4].
Tablo 1: Buğday çiminin besin öğeleri [4]
Kimyasal Bileşenler
Vitaminler
A, B (B1, B2, B3, B5, B6, B8 ve B12), C, E ve K
Sülfür, sodyum, alüminyum, bakır, kalsiyum, iyot, fosfor,
Mineraller
magnezyum, potasyum, selenyum, demir, çinko, bor ve
molibden
Enzimler
Proteaz, amilaz, lipaz, sitokrom oksidaz, transhidrogenaz
Aspartik asit, treonin, asparagin, glutamin, prolin, glisin,
Aminoasitler arginin, alanin, valin, metiyonin, izolösin, lösin, tirozin,
fenilalanin, lizin, histidin, triptofan ve serin
Biyoflavonidler Apigenin, agropiren, kuercetin, indol ve luteonin
Buğday Çiminin Besinsel Özellikleri
Danelilerin çimlendirilmesi, birçok hastalığın tedavisinde kullanılması
amacıyla oldukça eskiye dayanmakta [3,6] ve çimlendirmeyle, enzimatik
aktivite artışına bağlı olarak yapıdaki karbonhidrat, protein ve lipitler
parçalanmaktadır. Bu biyokimyasal değişim sonucunda serbest aminoasit,
yağ asidi, vitamin, mineral, antioksidan ve fenolik bileşiklerin miktarında
artma, anti-besinsel bileşenlerin miktarında ise azalma meydana gelmektedir
[4,6,7,8]. Oldukça yüksek oranda klorofil içeren BÇ, ıspanak gibi birçok yeşil
renkli sebzelerden daha besleyici ve bu bakımdan mukayese edildiklerinde
ise 100 g BÇ tozunun 23 kg taze yeşil renkli sebzeyle eşdeğer olduğu
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vurgulanmaktadır [4,6]. Ayrıca, güçlü bir besin içeriği (Tablo 2) profili çizen
ve %70 klorofil içeren BÇ, “Yeşil Kan” şeklindeki isimlendirilmesiyle de
yaşlanma karşıtı bir gıda ürünüdür [4,9]. BÇ’nin bu şekilde isimlendirilmesi,
insan kanındaki hemoglobin ile BÇ’deki klorofil moleküllerinin yapısal olarak
büyük oranda benzerlik göstermesinden kaynaklanmakta olup, tek farklılık
hemoglobinin merkezindeki mineralin demir ve klorofilin ise magnezyum
olmasıdır (Şekil 1). BÇ’deki klorofil, vücuttaki toksinlerin temizlenmesinde ve
hücrelerin detoksifiye edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Vücuda
düzenli olarak klorofil takviyesi yapılmasından sonraki 10-16 gün içerisinde
kandaki hemoglobin ve alyuvar konsantrasyonunda %70-83’lük bir artışın
olduğu belirtilmektedir. Başka bir ifadeyle, bitkinin kanı olan BÇ’deki klorofil
emildiğinde vücutta insan kanına dönüşmektedir [6,10].
Tablo 2: Buğday çimi suyunun vitamin, mineral ve aminoasit içeriği [11]
Vitaminler ve
Miktar (mg/100
Aminoasit
Miktar
mineraller
mL)
(μg/mL)
Askorbik asit
25.2
Aspartik asit
510.3
Dehidroaskorbik asit
7.6
Treonin
105.8
E vitamini
8.5
Serin
201.8
Karoten
2.43
Asparajin
3039.6
Potasyum
57
Glutamin
200.6
Fosfor
8.2
Prolin
33.6
Kalsiyum
2.4
Glisin
20.6
Sülfür
2.37
Alanin
166.4
Magnezyum
1.7
Valin
272.1
Sodyum
1.42
Metionin
14.0
Alüminyum
0.31
İzolösin
145.1
Çinko
0.02
Lösin
101.0
Bakır
0.007
Tirozin
121.8
Fenilalanin
200.9
Lizin
174.5
Histidin
232.2
Triptofan
160.1
Arginin
252.9
Buğday Çiminin Sağlık Faydaları ve Tıbbi Amaçlı Değerlendirilmesi
BÇ ve BÇS’nin kullanımı ve sağlığa olan faydaları ile ilgili literatür bilgileri
1930’lu yıllara dayanmakta olup, son yıllarda fonksiyonel gıdalara yönelimin
ve günlük diyeti takviye etme düşüncesinin gelişmesine bağlı olarak
popüleriteleri artmaktadır [4,12,13]. Buna göre, son yıllarda BÇ ve BÇS’nin
sağlık yararları tıbbi olarak da önemli görülmekte [3] ve BÇS’nin doğrudan
tüketilen BÇ’den daha yararlı olduğu görüşü daha ağır basmaktadır [4,6]. Öte
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yandan BÇ ve BÇS’nin, bronşit, astım, diyabet, hipertansiyon, parkinson,
egzema, ülser ve kanser hastalıklarının tedavisinde destek ürünü olarak
kullanılabileceği bildirilmektedir.

Klorofil

Hemoglobin

Şekil 1: Klorofilin ve hemoglobinin yapısı [6]
Ayrıca, vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılmasında, cilt ve saç bakımında, kan
basıncının düzenlenmesinde [6], bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde,
oksidatif DNA hasarının önlenmesinde, vücuttaki serbest radikal grupların
baskılanmasında ve kanser hücrelerinin yayılımının inhibe edilmesinde etkili
olduğu belirtilmektedir [4,5].
BÇS’nin insan vücudundaki etkilerini araştıran bir çalışmada, antioksidatif
özellikteki BÇS’nin, lösemi hücrelerini baskıladığı belirtilmektedir [14].
Rastgele gerçekleştirilen ve 30 gün boyunca BÇS tüketen 18-21 yaş
grubundaki 30 katılımcıdan oluşan başka bir çalışmada ise, katılımcılardan
belirli periyotlarda alınan kan örneği sonuçlarında BÇS‘nin plazma
antioksidan düzeyinde artışa, lipit peroksidasyonunun bir göstergesi olan
MDA (malondialdehid)’nın miktarında ve oksidatif stres üzerinde azalışa
neden olduğu belirtilmektedir [1,15].
Buğday Çiminin Gıda Üretimindeki Potansiyel Kullanım Alanları
BÇ gibi diğer tahıl çimlerinin bilinilirliği oldukça eskiye dayanmakta ve takviye
edici gıda formunda kullanımı 1930’lu yıllara dayanmaktadır. Ayrıca, sağlık
faydalarından dolayı fonksiyonel özelliklerinden yararlanılarak gıda
formülasyonlarına katkılama çalışmaları da son yıllarda popülerliği artan gıda
zenginleştirme uygulamalarından biridir [8]. BÇ’nin kullanılmasıyla
gerçekleştirilen bazı gıda zenginleştirme çalışmaları, proses ve edinilen
kazanımlarıyla birlikte Tablo 3’te gösterilmiştir.
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Tablo 3: Buğday çimi ve buğday çimi suyunun gıda formülasyonlarında
kullanıldığı bazı çalışmalar
Ürün

Amaç

Form

Cupcake

Optimum
teknolojik,
besinsel ve
duyusal
BÇT
özelliklerde
cupcake
geliştirmek.

Muffin

Formülasy
onu
zenginleştir
mek ve
fizikokimya BÇT
sal yapı
üzerindeki
değişimleri
araştırmak.

Kurabiye
ve meyve
Kurabiye suyunun
BÇT
ve meyve teknolojik
ve
suyu
ve besinsel BÇS
özelliklerini
geliştirmek.

Proses
BÇT (%5-15)
oranı ve hamur
pişirme süresi
(15-35 dk)
çalışmadaki iki
bağımsız
değişken
parametredir.
BÇT (55±1°C,
%18±1 nispi
nem) %2,5, 5
ve 7,5
oranlarında
buğday ununa
yer değiştirme
esasına göre
eklenmiştir.
BÇT buğday
ununa (3035°C, 24 saat)
%3, 5 ve 7 ve
BÇS ise %5, 10
ve 15 oranında
yer değiştirme
esasına göre
(1:1 BÇS:su
oranı) elma
suyuna
karıştırılmıştır.

Aromalı
sütlü
içecek

Zenginleşti
rilmiş
aromalı
sütlü
BÇS
içeceğin
raf ömrünü
araştırmak.

BÇS’nin (12:1
süt:BÇS oranı)
süt ile
karıştırılmıştır.

Ekmek,
meyve
suyu,

Farklı gıda
gruplarında
ki ürünlerin
teknolojik,

BÇT ve BÇS
farklı oranlarda
yer değiştirme
esasına göre
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Alınan Sonuçlar
Kaynak
BÇT ilavesi %5 ve
hamur pişirme süresi
35 dk olarak
belirlenen optimum
[16]
formülasyonda,
besinsel özellikler
büyük oranda
artmıştır.
%5 oranındaki BÇT
ilavesi, duyusal
değerlendirmeye göre
kabul edilebilir
düzeydedir.
[17]
Örneklerin kimyasal
içeriği BÇT ile
ilavesiyle artmış olup,
teknolojik özellikler ise
zayıflamıştır.
Genel kabul
edilebilirlik
parametresi
bakımından kurabiye
ve meyve suyu
örneklerinde en iyi
sonuca, sırasıyla %5
ve %10 oranında BÇT
ve BÇS içeriğiyle
varılmıştır.
Depolama sırasında
pH ve titrasyon asitliği
artmıştır. Örneklerin
klorofil içeriği
depolama süresinden
etkilenmemiş olup,
BÇS’li örnekler genel
kabul edilebilirlik
bakımından yüksek
beğeni toplamıştır.
BÇT ve BÇS oranının
artması, örneklerdeki
yeşil rengin
koyulaşmasına ve

[18]

[19]

[20]
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bisküvi,
tavuk
nugget

besinsel ve BÇT
duyusal
ve
özelliklerini BÇS
geliştirmek.

Lor
peyniri

Lor
peynirinin
teknolojik
BÇS
ve duyusal
kalitesini
geliştirmek.

Elma
suyu

Elma suyu
formülasyo
nunun
BÇS
zenginleştir
mek.

formülasyonlara antioksidan aktivite
eklenmiştir.
düzeylerinin
artmasına neden
olmuştur.
Optimum
özelliklerdeki lor
Lor peyniri
peynirinin 10/90
formülasyonu,
BÇS/manda sütü
farklı karışım
oranıyla elde
oranlarındaki
edilmiştir. BÇS ile
manda sütü ve asitlik, yağ, toplam
BÇS’nin
katı madde, protein,
kullanılmasıyla kül ve pıhtı geriliminin
optimize
azaldığı, pH, nem ve
peynir altı suyu
edilmiştir.
süzüntü içeriğinin ise
arttığı belirtilmiştir.
%70 elma suyu+%30
BÇS:elma suyu
BÇS’li fonksiyonel
oranı %100:0
meyve suyunda,
ve %30:70
besinsel özelliklerinde
(85ºC’de 15 s
önemli düzeyde artış
ve 71,7ºC’de 15
olup, bazı biyoaktif
s) olmak üzere
bileşenlerin vücuda
4 farklı deneme
alınması bakımından
deseni
önemli bir kaynak
oluşturulmuştur.
olarak görülmektedir.

[21]

[22]

BÇT: Buğday çimi tozu, BÇS: Buğday çimi suyu
Sonuç
Son yıllarda, fonksiyonel gıdalara olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Sürekli
artan bu ilgi, beraberinde üretimde yenilikçi yaklaşımları ortaya çıkarmakta
ve rekabet edilebilirlik bakımından da yenilikçi gıda ürünlerinin üretimi gün
geçtikçe zorunlu bir hale gelmektedir. Bu nedenle, bilimsel çalışmaların ve
gıda sanayisinin fonksiyonel özelliklere sahip yenilikçi (buğday çimi, buğday
çimi katkılı ürünler vb.) gıda üretimine yoğunlaşması gerekmektedir. Buğday
çimi, ticari olarak ucuzluğu ve üretiminin kolaylığı bakımından avantajlı bir
gıda ürünü olsa da toplumdaki bilinilirliği düşüktür. Oysa, büyük oranda
klorofil içermesi ve yararlı besin bileşenleri bakımından oldukça zengin bir
kompozisyona sahip olması nedeniyle, gıda zenginleştirme ve takviye edici
gıda formülasyonları için optimum özelliklere sahip bir kaynaktır. Ancak,
yapılan araştırmalarda fonksiyonel özellikler bakımından “süper besin”
olarak adlandırılabilecek buğday çiminin gerek bilimsel çalışmalar gerek de
gıda sanayii üretimlerinde de beklenilen düzeyde değerlendirilemediği
görülmektedir. Bu bakımdan, buğday çiminin formülasyona ilave edildiği gıda
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ürününde teknolojik ve fonksiyonel özellikleri geliştirmeye odaklanan ileriki
düzeyde bilimsel çalışmalara ve katma değerli fonksiyonel ürünlere
dönüştüren gıda sanayii üretimlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
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TGK14 S184
Kahve Üretimi ve Tüketimi Sonucu Oluşan Atıklar ve Bu Atıklardan
Elden Edilen Katma Değeri Yüksek Ürünler
Meltem GELEN*, Sırma YEĞİN
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Kahve, kahve meyvesinin çekirdeklerinden elde edilen bir ürün olup dünya
üzerindeki en popüler içeceklerden biridir. Kahve üretimi ve tüketimi
sırasında önemli miktarda atık oluşmaktadır. Kahve meyvesi; dıştan içe
doğru sırasıyla dış kabuk, kahve pulpu, zamk (müsilaj), parşömen, çekirdek
zarı ve çekirdekten oluşmaktadır. Kahve işleme yöntemine bağlı olarak bu
katmanlar farklı şekillerde uzaklaştırılıp kahve çekirdeği elde edilmektedir.
Kahve çekirdeklerinin üretimi sırasında ortaya çıkan temel atıklar söz konusu
katmanlardır. Kahvenin kavrulması, hazırlanması ve tüketimi sonrasında
oluşan temel atıklar ise çekirdek zarı ve telvedir. Söz konusu atıklardan çok
sayıda katma değeri yüksek ürün elde edilmiştir. Kahve meyvesi dış
kabuğundan üretilen ürünlere etanol, sitrik asit, ksilanaz, tannaz, klorojenik
asit ve giberelik asit örnek verilebilir. Amilaz, pektinaz, selülaz ve ksilanaz
enzimleri kahve pulpundan üretilen enzimlerdir. Ayrıca kahve pulpundan;
kafeik asit, klorojenik asit, ferulik asit gibi hidroksisinnamik asitler ve
polifenoller ekstrakte edilmiştir. Kahve çekirdek zarından üretilen ürünler;
fruktooligosakkaritler, β–fruktofuranosidaz, antioksidanlar, klorojenik asit ve
diyet lifi şeklindedir. Telveden elde edilmiş olan ürünler ise selülaz, etanol,
antioksidanlar, klorojenik asit, diyet lifi ve kahve yağıdır. Kahve atıklarının
yapısında bulunan değerli bileşenlerin katma değeri yüksek ürünlere
dönüştürülmesi, söz konusu atıkların bertaraf edilmesi açısından fayda
sağlamakla kalmayıp ekonomik olarak da önemli katkılar sunmaktadır.
Anahtar kelimeler: Kahve, kahve atıkları, atık değerlendirme
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TGK14 S186
Listeria monocytogenes Suşlarının Faj ile İnhibisyonu
Şeyma Betül ENCÜ, İbrahim ÇAKIR, Esra ACAR SOYKUT*
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Bolu
Gıda kaynaklı hastalıkların en yaygın sebepleri bakteri kaynaklı olup, gıdalar
aracılığı ile vücuda alınan bu patojenler veya onların ürettiği toksinlerdir.
Gıda kaynaklı patojenlerden olan Listeria monocytogenes, Listeria türleri
arasında bilinen en patojenik türdür ve doğada yaygın olarak bulunmaktadır.
Çalışmamızda L. monocytogenes’e karşı etkili litik fajların izolasyonu
amaçlanmıştır. Bu amaçla çeşitli yerlerden çiğ süt, kırmızı et, tavuk eti,
kanalizasyon suyu, hastane atık suyu, kümes hayvanları gaytası toplanılmış
ve bu örneklerden L. monocytogenes’e karşı etkili litik fajların izolasyonu
sağlanmıştır. Çalışma sırasında daha önceki çalışmalarımızda izole edilmiş
olan L. monocytogenes suşları kullanılmıştır. Fajların varlığı çift tabaka agar
yöntemi ile belirlenmiş ve izole edilen fajların tek plak yöntemi saflaştırılması
sağlanmıştır. İzole edilen fajların aynı cins içinde farklı türlere de etkisini test
etmek için laboratuvar kültür koleksiyonumuzda bulunan farklı Listeria
türlerine de damlatılmıştır. Sonuç olarak izole edilen Listeria’ya etkili 10 fajın,
51 farklı Listeria suşuna karşı litik aktivitesi incelenmiştir. Ayrıca bu fajların
RFLP analizi ile genomik farklılıkları ortaya konmuştur. Bununla birlikte
fajların su dezenfeksiyonundaki etkinliğini belirlemek amacıyla L.
monocytogenes ile kontamine edilmiş içme sularında fajların etkisi
incelenmiş ve faj muamelesi sonucunda L. monocytogenes sayısında kontrol
grubuna göre 3 ve 4 log’luk düşüş tespit edilmiştir.
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TGK14 S187
Zeytin (Olea europaea L.) Yaprağındaki Fenolik Bileşikler ve
Potansiyel Sağlık Etkileri
Emine KARADEMİR, Ebru BAYRAK*
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya
Zeytin (Olea europaea L.), dünya üzerinde geniş bir dağılım gösteren
Oleaceae üyesi bir bitkidir. Zeytin ve ürünleri, optimal beslenmede diyet
modeli olarak önerilen Akdeniz diyetinin temelini oluşturmaktadır. Endüstriyel
olarak daha çok sofralık zeytin ve yağa işlenerek değerlendirilen zeytin
meyvesinin işlenmesi sırasında açığa çıkan yan ürünlerden biri de zeytin
yaprağıdır. Zeytin yaprağının (Olea europaea L. folium) yüksek miktarda
fenolik bileşikler içermesi nedeniyle, sağlık üzerine potansiyel etkileri oldukça
dikkat çekmekte ve bu alanda yapılan çalışmaların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Zeytin yaprağında tanımlanan en önemli fenolik bileşikler;
oleuropein, hidroksitirozol, verbaskozit, apigenin 7-glukozit ve luteloin 7glukozit olmakla birlikte, en fazla bulunan oleuropeindir. Zeytin meyvesi ve
yaprağında doğal olarak bulunan oleuropinin, mikroorganizmaların gelişme
hızını geciktirdiği ve inhibe ettiği bildirilmiştir. Hidroksitirozol ve tirozol, zeytin
yaprağında bulunan diğer önemli fenolik bileşenlerdir. Yapılan çalışmalarda
zeytin yaprağındaki fenolik bileşiklerin antioksidan, anti-inflamatuar,
antimikrobiyal, antiviral, antikarsinojenik, antiaterojenik, hipoglisemik ve
nöroprotektif biyolojik aktiviteleri olduğu görülmüştür. Bu çalışmada, zeytin
yaprağındaki fenolik bileşikler ve sağlık üzerine potansiyel etkilerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
Anahtar kelimeler: Zeytin yaprağı, oleuropein, hidroksitirozol, fenolik
bileşikler
GİRİŞ
Zeytin (Olea europaea L.), Dünya üzerinde geniş bir dağılım gösteren
yaklaşık 25 cins ve 600 türe sahip olan Oleaceae üyesi bir tür bitkidir
(Wallander ve Albert, 2000). Yüzyıllardan beri Akdeniz’e kıyısı ülkelerde iklim
gereği yaygın olarak yetişen zeytin, ekonomik değeri oldukça yüksek bir
üründür (Cavaca ve Afonso, 2018). Zeytin ağacı; meyve, yağ ve
yapraklardaki fenolik içeriği nedeniyle doğal antioksidan ürünler açısından
zengin en önemli kaynaklardan biridir (Erragued vd., 2022). Son zamanlarda
Akdeniz diyetinin popüler hale gelmesi ve sağlıklı yaşam ve hastalıklarla
*
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ilişkisi nedeniyle, zeytin ve ürünleri daha çok araştırılmaya başlanmıştır
(Hidalgo-Mora vd., 2020; Piccirillo vd., 2022). Akdeniz diyetinde temel yağ
kaynağı olan zeytinin sağlık üzerindeki etkileri göz önünde tutulduğunda,
zeytin yaprağına olan ilgi de giderek artmaktadır (Doğru vd., 2021).
Zeytin meyvelerinin hasat veya üretim sürecinde elde edilen bir tarımsal atık
yan ürünü olan zeytin yaprakları, zeytin ağacının diğer kısımları gibi önemli
miktarda fenolik bileşenleri içermektedir. Zeytin yaprağında bulunan
bileşenler, yetiştirildiği bölgeye ve konsantrasyonuna bağlı olarak meyvenin
rengine ve tadına katkıda bulunur (Şahin ve Bilgin, 2017). Zeytin ağacının
yaprakları, meyveleri ve tohumlarında bulunan fenolik bileşiklerin türleri ve
miktarları farklılıklar göstermektedir (Benavente-Garcia vd., 2000). Zeytin
yaprağındaki fenolik bileşiklerin antioksidan, anti-inflamatuar, antimikrobiyal,
antiviral, antikarsinojenik, antiaterojenik, hipoglisemik ve nöroprotektif
biyolojik aktiviteleri bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur (Salik ve
Çakmakçı, 2021; Medina vd., 2013). Zeytin yaprağı uzun yıllardır
hastalıkların tedavisinde kullanılan bir yan üründür. Ayrıca günümüzde de,
zeytin yaprağının sağlık üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla zeytin
yaprağı ekstraktlarının kullanımı dikkat çeken konulardan biri haline gelmiş
ve bu bitkinin ticarileştirilmesine neden olmuştur (Medina vd., 2013). Birçok
doğal bitki gibi, zeytin yapraklarının da iyi bir antioksidan olduğu ve bilinen
en güçlü antioksidanlardan bazılarını içerdiği (Kaeidi vd., 2011), ayrıca zeytin
yaprağı ekstraktının antifungal aktivite gösterdiği ve gıda sanayinde katkı
maddesi olarak ve ilaç endüstrisinde de kullanılabileceği belirlenmiştir
(Korukluoglu vd., 2008). Zeytin yaprağındaki fenolik bileşiklerin farklı
mikroorganizma özellikle de Helicobacter pylori suşlarına karşı etkili olduğu
bulunmuştur (Sudjana vd., 2009). Zeytin yaprağı ekstraktının Tip 2 diyabet
tedavisinde ve komplikasyonlarının önlenmesinde ve lipid profili ve
kardiyovasküler parametreler üzerine potansiyel olumlu etkileri olabileceği
bildirilmiştir (Acar-Tek ve Ağagündüz, 2020).
Bu derlemede zeytin yaprağında bulunan ana fenolik bileşikler ve sağlık
üzerine etkileri ele alınmıştır.
Zeytin Yaprağındaki Fenolik Bileşikler
Zeytin yapraklarında: oleuropeozitler, flavonlar, flavonoller, flavan-3-oller ve
fenoller olmak üzere başlıca beş grup fenolik bileşik bulunur (BenaventeGarcia vd., 2000). Zeytin yaprağındaki fenolik bileşenler ve oranları Çizelge
1’de verilmiştir.
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Çizelge 1. Zeytin yaprağında bulunan fenolik bileşikler ve oranları(%)
Oleuropeozitler
Oleuropein
24.54
Verbaskozit
1.11
Flavonlar
Luteolin-7-glukozid
1.38
Apigenin-7-glukozid
1.37
Diosmetin-7- glukozid
0.54
Luteolin
0.21
Diosmetin
0.05
Flavanol
Rutin
0.05
Flavan-3-ol
Kateşin
0.04
Fenoller
Tirozol
0.71
Hidroksitirozol
1.46
Vanilin
0.05
Vanilik asit
0.63
Kaffeik asit
0.34
(Benavente-Garcia vd., 2000)
Oleuropein
Oleuropein bileşiği, zeytin meyvesi ve yaprağında doğal olarak bulunan
sekoiridoit glikozit yapıda bir polifenoldür ve zeytin yaprağındaki ana aktif
bileşendir (Bouaziz ve Sayadi, 2005; Zheng vd., 2022). Zeytinin ilk
dönemlerinde daha fazla bulunan oleuropeinin olgunlaşmayla birlikte
metabolize olarak miktarı azalır ve zeytine acı tat verir. Oleuropein, yüksek
fenolik bileşik içeriği ve biyolojik aktiviteleri nedeniyle zeytin yapraklarının
değerlendirilmesine neden olmuştur (Cavaca ve Afonso, 2018). Ayrıca
oleuropeinin antioksidan ve antimikrobiyal etkisi bulunmaktadır (Sudjana
vd., 2009). Antioksidan kapasitesi yüksek bir bileşiktir ve E vitamininin
indirgeyemediği süperoksit anyonlarını indirgeyebilmektedir (Ranalli vd.,
2006). Yapılan çalışmalar oleuropeinin, antioksidatif ve antiinflamatuar
etkilerle kalp yetmezliğinin ilerlemesini azalttığını (Janahmadi vd., 2017),
iskemi sırasında uygulanan oleuropein tedavisinin, miyokardiyal iskemi
reperfüzyon hasarının hayvan modellerinde kardiyoprotektif etkiler
sağladığını göstermiştir (Tsoumani vd., 2021). Ayrıca oleuropeinin neonatal
sıçanlarda kardiyomiyositlerinde kardiyoprotektif etkisi olduğu ve hem hücre
içi serbest radikalleri azaltarak hem de apoptozu inhibe ederek miyokardiyal
hasara karşı koruduğu saptanmıştır (Zhao vd., 2017). Oleuropein fenolik bir
bileşik olarak onkojenik sinyal yolunu modüle ettiği bilinen biyoaktif
bileşenlerden biridir (Ahmad Farooqi vd., 2017). Ayrıca zeytin yaprağı ve
ekstraktının içerdiği hidroksitirozol, kuersetin ve özellikle de oleuropein
bileşiklerinin yemeklik yağların oksidatif stabilitesini arttırdığı bildirilmiştir
(Doğru vd., 2021).
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Hidroksitirozol ve Tirozol
Hidroksitirozol ve tirozol, zeytin yaprağında bulunan diğer önemli fenolik
bileşenlerdir (Preedy ve Watson, 2010). Zeytinin içeriğinde ve Akdeniz
diyetinde önemli yere sahip olan hidroksitirozol, oleuropeinaglikon ve
elenolik asitten oluşmaktadır. Zeytin yaprağı, zeytin ve zeytinyağı dışında
kırmızı şarapta da bulunmaktadır (Vilaplana-Pérez vd., 2014). Zeytin yan
ürünlerinde doğal olarak bulunan hidroksitirozole özellikle dikkat edilmiştir.
Hidroksitirozol serbest radikallerin temizlenmesi, peroksidatif zincir
reaksiyonlarının kırılması, lipid peroksidasyonunun önlenmesi gibi etkili
antioksidan özellikler göstermektedir. Bu sayede gıda endüstrisinde
koruyucu olarak kullanabilmektedir (Bernini vd., 2012). Zeytin yaprağında
bulunan hidroksitirozol antioksidan özellikler, antikanser, antienflamatuar ve
nöroprotektif aktiviteler gibi çeşitli farmakolojik aktiviteler ve kardiyovasküler
sistem üzerinde faydalı etkiler göstermektedir (Hu vd., 2014). Hidroksitirozol
antioksidan kapasiteyi arttırmakta ve anti-inflamatuar (Miao, 2022)
ve
antidiyabetik ve hipolipidemik (Hamden vd., 2010) etkileri bulunmaktadır.
Tirozolün zayıf antioksidan aktivite göstermesine rağmen, hücre içinde
birikimiyle birlikte hücresel antioksidan savunmaların korunmasında etkili
olduğu belirlenmiştir (Di Benedetto vd., 2007).
Verbaskozit
Verbaskozit, zeytin meyvesinin ana hidroksisinamik asit türevidir. Oleuropein
içeriği yüksek olan türlerin verbaskozit içeriklerinin daha düşük olduğu
saptanmıştır (Vinha vd., 2005). Verbaskozitin güçlü antioksidan moleküller
olduğu bilinmektedir ve bazı hastalıklarda farmokolojik etkisi olabileceği
tahmin edilmektedir. Verbaskozit serbest radikaller üzerindeki etkisi ile
kanser, romatoid artrit, inflamasyon ve hipertansiyon gibi serbest radikal
kaynaklı hastalıkların önlenmesinde etkin olabileceği düşünülmektedir
(Pierre Luhata ve Usuki, 2022). Yapılan bir çalışmada verbaskozitin deneysel
bir beyin kanama modelinde nöronları mikroglia kaynaklı inflamasyondan
koruyarak nöronal iyileşmeyi destekleyebileceği bulunmuştur (Lai vd., 2019).
Zhu vd. (2022), verbaskozitin hücre kültüründe kardiyak oksidatif stresi,
inflamasyon yanıtını ve kardiyomiyosit apoptozunu hafifleterek ve
mitokondriyal dinamikleri düzenleyerek septik kardiyak disfonksiyonu
azalttığını bildirmişlerdir.
Apigenin 7-Glukozid ve Luteloin 7-Glukozid
Flavonlar, zeytin çeşidi ve yaprak yaşından bağımsız olarak zeytin
yaprağının güçlü bir kaynağıdırlar (Oliveira vd., 2021). Bu grubun üyesi,
genellikle oksijenli bir heterosiksil oluşturan üç karbonla bağlanan iki
aromatik halkadan oluşur (Benavente-Garcia vd., 2000). Aglikon (kersetin,
apigenin, luteolin, diosmetin) veya glikozillenmiş (kersetin-7-O-rutinosid,
luteolin-7-O-rutinosid, luteolin-7-O-glukozit, luteolin-5-O-glukozit) formlarda
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bulunabilirler (Oliveira vd., 2021). Apigenin 7-glukozit gibi bileşiklerin farklı
lösemi hücrelerinde farklılaşmayı indükleyerek anti-lösemi etki gösterdiği
görülmüştür (Abaza vd., 2007; Samet vd., 2015). Apigenin apoptotik etkileri
indüklemede en yüksek potansiyele sahip olduğu görülmüştür. Yapılan bir
çalışmada, yedi farklı zeytin yaprağının ekstratında apigenin-7-O-glukozit
ortak bir bileşik olarak bulunmuş ve insan promiyelositik lösemi HL-60,
hematopoietik hücrelerde, farklılaşmayı azalttığı ve büyüme inhibisyonunu
sağladığı bildirilmiştir (Abaza vd., 2007).
SONUÇ
Optimal beslenmede diyet modeli olarak önerilen Akdeniz diyetinin temelini
zeytin ve ürünleri oluşturmaktadır. Zeytin yaprağının içerdiği fenolik bileşikler
ile doğal antioksidan ve antimikrobiyal kaynağı olarak değerlendirilmesi
gerek ekonomik gerekse sağlık açısından oldukça önemlidir. Epidemiyolojik
veriler ve hayvan çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bu fenolik bileşiklerin
antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antiviral, antikarsinojenik,
antiaterojenik, hipoglisemik ve nöroprotektif etkiler gibi yararlı etkilere sahip
olduğunu göstermektedir. Ancak literatürde bu konudaki çalışmalar
genellikle hücre kültürü ve deney hayvanları üzerine yapılmıştır. Bu fenolik
bileşenlerin insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağladığını gösterebilmek,
tıbbi tedavide ve gıda endüstrisinde kullanabilmek için optimum dozların
belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, zeytin yaprağındaki fenolik
bileşenlerin etki mekanizmalarına yönelik daha detaylı endüstriyel ve klinik
çalışmalara ihtiyaç vardır.
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TGK14 S188
Akdeniz Diyetine Karşı Diyet Ürünlerle Beslenme Durumu:
Kurgusal Vaka Çalışması
Beyza ARI GEDİK*, Ayşegül ÖZKAN,
Penbe Merve ÖNER, Nazan AKTAŞ
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Konya
Bu çalışmada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından Standart Referans
Diyet olarak önerilen Akdeniz Diyeti ile marketlerde “Diyet Ürünler” raflarında
satılan ürünleri içeren diyet örüntüsünün, mikro besin ögesi içeriklerinin
karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın tasarımında Kurgusal vaka
analizi modeli kullanılmıştır. Kurgusal olarak incelenen vaka 30 yaşında, 180
cm uzunluğunda, 75 kg ağırlığında, 2500 kcal/gün enerjiyi iki farklı diyet ile
(Akdeniz Diyeti/ Diyet Ürünler) alan sağlıklı bir bireydir. Dünya
popülasyonunun tüketici çoğunluğunun demografisine uygunluğu nedeniyle
hesaplamalar yetişkin erkek birey üzerine yapılmıştır. Hesaplamalarda
Academy of Nutrition and Dietetics (AND) referans alınmıştır. Makro besin
ögesi dağılımları eşit olan her iki diyet örüntüsü ile alınan mikro besin ögesi
miktarları BeBİS (8.2) ile analiz edilmiştir. Akdeniz diyeti diyetinin vitamin A,
E, D, C, B6, Tiamin, Folat, Potasyum, Magnezyum, Fosfor ve Çinko; diyet
ürünler diyetinin Riboflavin, B12, Kalsiyum, Demir ve doymuş yağ içeriğinin
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Lif, doymamış yağ asitleri, elzem amino
asit içeriği ve antioksidanlar bakımından Akdeniz diyetinin daha zengin
olduğu belirlenmiştir. Paketli diyet ürünlerinin sağlıklı beslenme için
gereklilik olmadığı diyet ürünler diyetine kıyasla mikro besin ögesi içeriği
bakımından daha zengin bir örüntüye sahip Akdeniz diyetinin tercih edilmesi
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Akdeniz diyeti, diyet
ürünler, mikro besinler, kurgusal vaka
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TGK14 S189
Gıdaların Antidiyabetik Etkisinin in vitro Yöntemlerle Belirlenmesi
Şebnem ŞİMŞEK*
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Tip 2 diyabet; hastanın yaşam kalitesi ve sağlığı üzerine önemli etkileri olan
kronik metabolik bir hastalıktır. Diyabet atlası verilerine göre dünyada 2021
yılı itibariyle 537 milyon diyabet hastası bulunduğu tahmin edilmekte ve bu
sayının 2030 yılında 643 milyona yükseleceği öngörülmektedir. Tip 2
diyabet tüm diyabetlerin %90'ından fazlasını oluşturmaktadır. Tip 2 diyabet
tedavisinde kan glikoz seviyesinin kontrolü ve olası yan etkilerin
önlenebilmesi için mevcut tedavi diyetin düzenlenmesi ve antidiyabetik
ilaçların kullanımıdır. Uygulanan medikal tedaviler etkin antidiyabetik etki
göstermekle birlikte uzun dönemde bazı yan etkiler görülebilmektedir ve
tedavi maliyeti yüksektir. Bu nedenle son yıllarda Tip 2 diyabetin tıbbi
tedavisini desteklemek amacıyla gıdaların potansiyel antidiyabetik
etkilerinin belirlenmesi ile ilgili in vitro çalışmalar hızla artış göstermiştir. αAmilaz ve α-glukozidaz enzimleri nişastanın hidrolizinde anahtar görevi olan
enzimler olup, bu enzimlerin inhibisyonu kan glikoz seviyesindeki artışı
önemli ölçüde kontrol edebilmektedir. Dipeptidil peptidaz (DPP)-IV enzimi
ise tokluk sonrası insülin sekresyonunda artış sağlayan inkretin
hormonlarının hidrolizine yol açmakta, bu nedenle DPP-IV inhibisyonu kan
glikoz seviyesinin düzenlenmesinde iyileştirme sağlamaktadır. Bu bildiride
α-amilaz, α-glukozidaz ve DPP-IV enzimlerinin yemek sonrası kan glikoz
seviyesi üzerindeki etkileri ve bu enzimlerin inhibisyonunu temel alan ve son
yıllarda yapılan bazı in vitro çalışmaların sonuçları derlenmiştir.

*

Sorumlu yazar e-posta adresi: sebnem.simsek@ege.edu.tr

238

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022

TGK14 S190
Chlorella vulgaris Mikroalginden Proteinlerin Pepsin ve Tripsin Enzimi
ile Hidrolizinde Hidroliz koşullarının Merkezi Kompozit Tasarım ile
Optimizasyonu
Aysun YÜCETEPE*
Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Aksaray
Özet
Yüksek protein içeriğine (yaklaşık %42-58) sahip Chlorella vulgaris,
yenilebilir yeşil bir mikroalgdir. Sunulan çalışmada, Chlorella vulgaris
proteinlerinin tripsin ve pepsin enzimlerinin bir kombinasyonu ile hidrolizi
gerçekleştirilmiştir. Hidroliz koşulları olan enzim/substrat oranı ve hidroliz
süresinin hidrolizatların; hidroliz derecesi (HD), toplam fenolik madde miktarı
(TFMM) ve antioksidan aktivitesi (AOA) üzerine etkisi araştırılmış ve hidroliz
koşulları Merkezi Kompozit Tasarım (MKT) kullanılarak optimize edilmiştir.
Hidrolizatların toplam fenolik madde içeriği Folin-Ciocalteu metodu ile
antioksidan aktivitesi ise CUPRAC ve DPPH metotları ile belirlenmiştir.
Çalışmanın sonuçlarına göre, Chlorella vulgaris’den proteinlerin enzimatik
hidrolizinde en düşük HD (%) değeri %15.10 (enzim/substurat oranı: 0.06 ve
hidroliz zamanı: 11.36 dak) ve en yüksek HD değeri %81.21
(enzim/substurat oranı: 0.06 ve hidroliz zamanı: 75 dak) olarak elde
edilmiştir. Diğer taraftan, en yüksek TFMM (3,95 mg GAE/g) ve en yüksek
AOACUPRAC (1.88 mg TE/g) değerleri 0.06 E/S oranında ve 138.64 dakika
hidroliz zamanında kaydedilmiştir. Bu çalışmada, Chlorella vulgaris’den
proteinlerin hidrolizinde tripsin ve pepsin enzimlerinin birlikte kullanılması ile
yaklaşık %80 dolaylarında olan yüksek hidroliz derecesi elde edilebilmiştir.
Anahtar kelimeler: Chlorella vulgaris, protein hidrolizatı, RSM, antioksidan
aktivite.
Giriş
Mikroalglerin hem bitkisel hem de hayvansal protein kaynaklarına kıyasla
daha yüksek protein içeriğine sahip olmaları nedeni ile en önemli protein
kaynaklarından biri olduğu düşünülmektedir (Koyande vd., 2020). Bu
nedenle, yeni bir protein kaynağı olarak artan bir ilgiye sahiptir. Yenilebilir
yeşil bir mikroalg olan Chlorella vulgaris ise kuru ağırlıkta %42-58
dolaylarında protein içeriği nedeni ile önemli bir ticari potansiyele sahiptir
(Koyande vd., 2020, Coronado-Reyes vd., 2020). Chlorella vulgaris ayrıca,
*
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yağ asitleri, amino asitler, iz mineraller, B ve C vitaminlerinin yanı sıra klorofil
ve β-karoten gibi pigmentleri içermektedir (Coronado-Reyes vd., 2020).
Alg yapıda bulunan proteinler, hücrede çeşitli formlarda ve hücre duvarının
bileşeni olarak ya da karbonhidrat ve pigmentlere bağlı olarak bulunabilirler.
Proteinler, gıdanın besinsel değerinin belirlenmesinde etkili olan bileşiklerdir.
Protein kalitesi ise proteinin amino asit profiline, çözünürlüğüne, sindirim
sistemindeki kimyasal ve enzimatik hidrolizine ve bağırsak emiliminden
sonra fizyolojik kullanımına bağlıdır (Shuuluka vd., 2013). Proteinlerden elde
edilen biyoaktif peptitler ise pek çok insanı etkileyen kronik ve epidemik
hastalıkların önlenmesine yardımcı olma potansiyeline sahiptir (Kadam vd.,
2015). Diyet proteinlerinden biyoaktif peptitlerin oluşumu: (1) starter kültür
kullanılarak gıdaların fermentasyonu sırasında, (2) protein hidrolizatlarının
üretimleri sırasında, (3) sindirim enzimleri tarafından diyet proteinlerinin
biyolojik sistemlerde (in vivo) ya da (4) sindirim enzimleri tarafından diyet
proteinlerinin
hücre
kültürlerinde
(in
vitro)
degradasyonu
ile
gerçekleşmektedir (Kadam vd., 2015; Saadi vd., 2015). Gıda kaynaklarından
elde edilen biyoaktif peptitler, yapısal olarak endojen peptitlere
benzediklerinden, vücut içinde aynı reseptörler ile etkileşime girerek,
bağışıklık
sistemini
düzenleyici,
antikarsinojen,
antimikrobiyal,
antikaryojenik, antioksidan ve antihipertansif fonksiyon sergilemektedirler.
Son yıllarda yapılmış pek çok çalışmada biyoaktif peptitlerin in vitro ve in vivo
analizleri ile insan sağlığını olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir
(Samarakoon ve Jeon 2012; Sánchez-Rivera vd., 2014). Bildiğimiz
kadarıyla, Chlorella vulgaris proteinlerinin hidrolizinde pepsin ve tripsin
enzimlerinin ardışık olarak kullanılarak, hidroliz derecesi üzerine
enzim/substurat oranı (E/S) ve hidroliz süresinin etkisinin Yanıt Yüzey
Metodolojisi (YYM) ile optimizasyonunun gerçekleştirildiği bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu çalışmada, Chlorella vulgaris proteinlerinin hidrolizinde
pepsin ve tripsin enzimleri ardışık olarak uygulanmıştır ve hidroliz
koşullarının (E/S ve hidroliz süresi) hidroliz derecesi (%) ve hidrolizatların
toplam fenolik madde miktarı (TFMM) ve antioksidan aktivite (AOA) üzerine
etkisi araştırılarak, hidroliz koşulları Yanıt Yüzey Metodolojisi (YYM)
kullanılarak oluşturulan bir Merkezi Kompozit Tasarım (MKT) ile optimize
edilmiştir.
Malzemeler ve Metot
Malzemeler
Chlorella vulgaris mikroalgi Türkiye’deki bir yerel alg üreticisinden temin
edilmiştir (Akuatik Su Ürünleri Gıda Tohum Kozmetik Danışmanlık
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti., Adana, Türkiye). Hidroklorik asit,
sodyum hidroksit, gallik asit, potasyum klorit, sodyum bikarbonat, sodyum
klorit, sodium karbonat, bakır (II) klorit, neokuprin, amonyum asetat, 2,2difenil-1 pikrilhidrazil (DPPH), 6-hidroksi-2,5,7,8-tetrametilkroman-2-
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karboksilik asit (Trolox), pepsin ve tripsin Sigma-Aldrich (Sigma-Aldrich
Chemie, St. Louis, Missouri, ABD)’den temin edilmiştir. Folin Ciocalteu fenol
reaktifi ise Merck (Merck, Darmstadt, Almanya)’den satın alınmıştır.
Metot
Hidroliz koşullarının optimizasyonu
Bu çalışmada, önceki çalışmamızda elde edilen Chlorella vulgaris protein
ekstraktları (CVP) kullanılmıştır (Yucetepe, 2022). CVP’nin hidrolizi, ardışık
olarak kullanılan pepsin ve tripsin enzimleri ile gerçekleştirilmiştir. Öncelikle,
1 g CVP ile 20 ml saf su karıştırılarak, karışımın pH değeri 2.0’a ayarlanmıştır
ve YYM ile hazırlanan deney tasarımına göre belirlenen miktarda pepsin
enzimi ilave edilmiştir ve belirlenen hidroliz süreleri boyunca 37 °C’de bir
çalkalamalı su banyosunda (N-Biotek-303, Biotek Co., Ltd. Kore) hidroiz
gerçekleştirilmiştir. Daha sonra hidrolizatların pH değeri 8.0’a ayarlanmış ve
karışım, çalkalamalı su banyosunda 37 °C'de birinci hidroliz ile aynı hidroliz
koşulları altında tripsin enzimi ile ikinci hidrolize tabi tutulmuştur. İkinci
hidroliz sonrasında, 85 °C'de 5 dk enzim inaktivasyonu ve ardından 4100
rpm, 20 dk ve 4 °C'de santrifüj işlemi gerçekleştirilmiştir. Süpernatantın
protein miktarı (PM), TFMM ve AOA’leri belirlenmiştir.
Protein miktarının ve hidroliz derecesinin belirlenmesi
Hidrolizatların hidroliz derecesi Vaštag vd. (2010)’nın yöntemine göre
belirlenmiştir. Buna göre; hidrolizatlar 0.44 M TCA çözeltisi ile 1:1 (v/v)
oranında karıştırılmıştır ve karışım 4 °C’de 30 dak tutulmuştur. Daha sonra
4100 rpm’de 4 °C’de 20 dak santrifüj işlemi uygulanmış ve 0.22 M TCAçözünür protein fraksiyonunun ve TCA’sız hidrolizatların protein miktarı
Lowry yöntemi (Lowry vd., 1951) ile belirlenmiştir. Standart protein olarak
sığır serum albümin kullanılmıştır. Hidroliz derecesi (HD), birinci ve ikinci
hidroliz için ayrı ayrı hesaplanmıştır ve ikisinin toplamı toplam HD olarak
ifade edilmiştir. HD (%)’nin hesaplanması için aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır:
TCA çözünür fraksiyonun protein miktarı
× 100
HD % =
Toplam protein miktarı
Toplam fenolik madde miktarının belirlenmesi
Hidrolizatların toplam fenolik madde miktarı, Folin-Ciocalteu metodu ile
belirlenmiştir (Toor ve Savage, 2006). Özetle, 200 µl örnek, 1.5 mL 10 kat
seyreltilmiş Folin-Ciocalteu reaktifi ve 1.2 mL %7.5’lik Na2CO3 çözeltisi ile
karıştırılarak karanlık ortamda, oda sıcaklığında 90 dakikalık bir inkübasyon
süresi sonunda bir UV spektrofotometre (Scilogex Sci-UV1000
Spectrofotometre, Scilogex, ABD) kullanılarak 765 nm’deki absorbansı köre
karşı okunmuştur. Örneklerin TFMM gallik asit standardı kullanılarak
hazırlanan kalibrasyon eğrisi yardımı ile hesaplanmış ve sonuçlar mg gallik
asit eşdeğeri (GAE)/g olarak verilmiştir (Toor ve Savage, 2006).
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Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi (AOA)
Hidrolizatların antioksidan aktiviteleri 2,2-difenil-1-pikrilhidrazil (DPPH)
radikal yakalama ve bakır iyonu indirgeme kapasitesi (CUPRAC) metodları
ile belirlenmiştir. DPPH metodunda, 100 µl örnek ekstraktı üzerine 2 ml 0.1
mM DPPH çözeltisi (methanol içinde) ilave edilmiştir ve 10 saniye çalkalama
işleminden sonra oda sıcaklığında, karanlık ortamda 30 dakika bekletilerek,
örneklerin 517 nm’de absorbansları bir UV spektrofotometre kullanılarak
ölçülmüştür. Sonuçlar, mg Trolox eşdeğeri (TE)/g olarak ifade edilmiştir
(Kumaran vd., 2006). CUPRAC metodunda ise 100 µl örnek ekstraktı üzerine
sırasıyla 1 ml 10-2 M bakır (II) klorür çözeltisi, 1 ml 7.5 x 10-3 M neokuprin
çözeltisi (etanol içinde), 1 ml amonyum asetat tampon çözeltisi (pH:7.0) ve 1
ml saf su eklenmiştir. Oda sıcaklığında ve aydınlıkta 30 dakika bekletildikten
sonra örneklerin 450 nm’de absorbansları bir UV spektrofotometre
kullanılarak okunmuştur. Örneklerin AOA Trolox standardı kullanılarak
hazırlanan kalibrasyon eğrisi yardımı ile hesaplanmış sonuçlar mg TE/g
olarak ifade edilmiştir (Apak vd., 2004).
Deney tasarımı ve istatistiksel analiz
CVP’den proteinlerin hidrolizinde hidroliz koşullarının optimizasyonu için
merkezi kompozit tasarım ile yazırlanan deney tasarımı kullanıldı. Tasarımda
bağımsız değişkenler E/S oranı ve hidroliz zamanı -α, -1, 0, 1, α olarak
kodlandı. Hidroliz derecesi, toplam fenolik madde içeriği ve antioksidan
aktivite yanıtlardı. Yanıtlar ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi
gösteren polinomyal model aşağıdaki eşitlikte gösterilmiştir:
1
Y = β$ + β& X& + β( X( + β&& X& ( + β(( X( ( + β&( X& X( є*+ (
İstatistiksel analiz Design Expert 7.1 (Stat-Ease, Inc., MN, ABD) ile
gerçekleştirilmiştir. Modelin uyumu, belirleme katsayısı (R2) ve modelin
zayıflığı (lack of fit) ile değerlendirilmiştir. Matematiksel model, tek faktör ya
da faktörlerin interaksiyon etkisinin yanıt üzerine etkisini göstermek amacıyla
elde edimiştir. Deney verileri varyans analizi (ANOVA) kullanılarak
değerlendirilmiş ve ortalamalar arasındaki farklılık p≤0.05 önem seviyesinde
Tukey testi kullanılarak belirlenmiştir.
Sonuç ve tartışma
Modelin uyumu
CVP’nin hidroliz koşullarının HD, TFMM ve AOA üzerine bağımsız
değişkenler olan enzim/substurat oranı (0.00, 0.02, 0.06, 0.10 ve 0.12) ve
hidroliz süresinin (11.36, 30, 75, 120 ve 138.64 dk) etkisi MKT kullanılarak
optimize edilmiştir (Çizelge 1).
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Çizelge 1. Enzim/substurat oranı ve hidroliz süresinin (dk) merkezi kompozit
deney tasarım ile elde edilen hidroliz derecesi (%), toplam fenolik madde ve
antioksidan aktivite üzerine etkisi.
Run

Enzim/substurat Hidroliz
oranı
süresi (dk)

Faktoriyal noktalar
1 (8)
0.02
-1
2 (10) 0.02
-1
3 (1)
0.10
+1
4 (3)
0.10
+1
Eksen noktaları
5 (9)
0.00
-α
6 (2)
0.06
0
7 (7)
0.06
0
8 (8)
0.12
+α
Merkezi noktalar
9 (4)
0.06
0
10 (6) 0.06
0
11 (11) 0.06
0
12 (12) 0.06
0
13 (13) 0.06
0

HD (%)

TFMM
(mg
GAE/g
KM)

AOACUPRAC AOADPPH
(mg
TE/g (mg TE/g
KM)
KM)

120
30
120
30

+1
-1
+1
-1

66.43
29.30
63.68
53.84

3.58
0.89
3.13
3.51

1.08
1.229
1.65
1.72

1.27
1.27
0.35
1.03

75
138.64
11.36
75

0
+α
-α
0

67.54
72.60
15.10
66.43

3.61
3.96
2.73
3.58

1.35
1.88
0.80
1.08

1.40
0.98
1.39
1.27

75
75
75
75
75

0
0
0
0
0

64.10
61.68
77.31
81.21
58.43

2.29
3.50
3.52
3.14
3.13

1.65
0.50
1.03
1.12
1.14

1.09
1.34
0.91
1.02
1.17

Çalışmanın sonuçlarına göre, HD (%)’nin R2 ve CV (%) değerleri 0.83 ve
16.88 olarak bulunmuştur (Çizelge 2). Modelin uyumsuzluğu istatistiksel
olarak önemli değildir (p>0.05). Gerçek faktörler açısından hidroliz derecesi,
toplam fenolik madde miktarı antioksidan aktivitenin (CUPRAC ve DPPH
metodu) kuadratik modelleri aşağıdaki eşiliklerde (Eşitlik 2-5) gösterilmiştir:
DH = −17.49045 + 511.98076X& + 1.50119X( − 3.79060X& X( −
(2)
1635.59861X& ( − 6.11603EX( (
TFMM = −0.061160 + 36.74500X& + 0.039795X( − 0.42723X& X( +
4.48338X& ( − 1.93963X( (
(3)
CUPRAC = 1.40063 − 8.10808X& − 8.00359E − 003X( + 9.80827E −
003X& X( + 87.34738X& ( + 7.36590E − 005X( (
(4)
DPPH = 1.20276 − 2.48889X& + 5.54695E − 003X( − 0.093784X& X( +
52.17801X& ( − 2.27868E − 005X ( (
(5)
<& : Enzim/substurat oranı, <( : Hidroliz zamanı (dak).
Sonuçlar, modellerin Chlorella vulgaris'ten proteinlerin hidroliz koşullarının
optimizasyonunu tahmin etmek için kullanabileceğini göstermektedir.
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Çizelge 2: Hidroliz derecesi, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan
aktivite (CUPRAC ve DPPH) için ikinci dereceden polinomyal modelin
varyans analizi (ANOVA).
Hidroliz derecesi (%)
Kaynak

Kareler toplamı

Model
3330.19
Lineer
12.63
ß1
ß2
2057.20
Interaksiyon
186.22
ß12
Kuadratik
ß11
47.64
ß22
1067.04
Artan
699.82
Modelin
288.13
uyumsuzluğu
Saf hata
411.69
Toplam
4030.01
R2= 0.8263; C.V.(%)= 16.88

F - değeri

p - değeri

5

Ortalama
kare
666.04

6.66

0.0136*

1
1

12.63
2057.20

0.13
20.58

0.7327
0.0027*

1

186.22

1.86

0.2146

1
1
7

47.64
1067.04
99.97

0.48
10.67

0.5122
0.0137*

3

96.04

0.93

0.5027

4
12

10.92

DF

Toplam fenolik madde miktarı (mg GAE/g KM)
Kaynak
Model
Lineer
ß1
ß2
Interaksiyon
ß12
Kuadratik
ß11
ß22
Artan
Modelin
uyumsuzluğu
Saf hata
Toplam

Kareler
toplamı
4.78

F - değeri

p - değeri

5

Ortalama
kare
0.96

2.51

0.1315

0.35
2.05

1
1

0.35
2.05

0.92
5.38

0.3691
0.0535

2.37

1

2.37

6.20

0.0416*

3.580E-004
0.011
2.67

1
1
7

3.580E-004
0.011
0.38

9.383E-004
0.028

0.9764
0.8715

1.68
0.99
7.45

3
4
12

0.56
0.25

2.25

0.2247

DF

R2=0.6415; C.V.(%)= 19.97
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Çizelge 2 (devam): Hidroliz derecesi, toplam fenolik madde miktarı ve
antioksidan aktivite (CUPRAC ve DPPH) için ikinci dereceden polinomyal
modelin varyans analizi (ANOVA).
Antioksidan aktivite (CUPRAC, mg TE/g KM)
Kaynak

Kareler toplamı

Model
0.60
Lineer
0.12
ß1
ß2
0.21
Interaksiyon
1.247E-003
ß12
Kuadratik
ß11
0.14
ß22
0.15
Artan
1.22
Modelin
0.56
uyumsuzluğu
Saf hata
0.67
Toplam
1.82
R2= 0.3274; C.V.(%)= 33.08

5

Ortalama
kare
0.12

1
1

0.12
0.21

0.71
1.22

0.4282
0.3054

1

1.247E-003

7.125E-003

0.9351

1
1
7

0.14
0.15
0.17

0.78
0.88

0.4074
0.3783

3

0.19

1.11

0.4425

4
12

0.17

DF

F - değeri

p - değeri

0.68

0.6523

Antioksidan aktivite (DPPH, mg TE/g)
Kaynak

Kareler
toplamı
0.52

Model
Lineer
ß1
0.14
ß2
0.20
0.11
Interaksiyon
ß12
Kuadratik
ß11
0.048
ß22
0.015
Artan
0.53
Modelin
0.43
uyumsuzluğu
Saf hata
0.11
Toplam
1.05
R2= 0.4939; C.V.(%)= 24.41

F - değeri

p - değeri

5

Ortalama
kare
0.10

1.37

0.3406

1
1

0.14
0.20

1.79
2.61

0.2229
0.1506

1

0.11

1.50

0.2606

1
1
7

0.048
0.015
0.076

0.64
0.19

0.4510
0.6724

3

0.14

5.33

0.0699

4
12

0.027

DF

Hidroliz derecesi
Merkezi kompozit tasarıma dayalı yanıt yüzey metodolojisi kullanılarak
hazırlanan deney tasarımı Çizelge 1’de gösterilmiştir. CVP'den üretilen
protein hidrolizatlarının toplam HD değeri (%), en düşük %15.10 (E/S 0.06
ve hidroliz süresi 11.36 dk) ve en yüksek %81.21 (E/S 0.06 ve hidroliz süresi
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75 dk) olarak belirlenmiştir (Çizelge 1). CVP'den protein ekstraktlarının
enzimatik hidrolizinde, hidroliz süresinin HD (%) üzerine etkisi istatistiksel
olarak önemlidir (p<0.05, Çizelge 2). Bu sonuçlar, iki proteaz ile ardışık
hidroliz uygulandığında, Chlorella sp.'den proteinlerin hidrolizi üzerine
yapılan diğer çalışmalardan daha yüksek HD değeri elde edildiğini
göstermektedir. Diğer taraftan, Wang ve Zhang'ın (2012) çalışmasında,
Chlorella pyrenoidosa proteinlerinin üç farklı proteaz kullanılarak
gerçekleştirilen hidrolizinde hidroliz dereceleri sırasıyla, alkalaz için %18.31,
papain ve tripsin için %14.33 ve %8.47 olarak hesaplanmıştır. Morris vd.
(2008)’nin ise çalışmasında ise Chlorella vulgaris için %20 ile en yüksek
hidroliz derecesini elde etmiştir. Tejano ve ark. (2019), Chlorella sorokiniana
protein izolatlarının pepsin, bromelain ve termolizin ile enzimatik olarak
hidrolize edildiğini ve termolisin hidrolizatlarının en yüksek hidroliz derecesini
(%18.08±1.13) sergilediğini belirtmişlerdir. Şekil 1’de görüldüğü gibi hidroliz
derecesi hidroliz süresinin artması ile artmıştır ve özellikle 75. dk’dan sonra
en yüksek HD değerleri elde edilmiştir.
Design-Expert® Software
%HD
81.2064
15.1032
82

X1 = A: Enzim/substurat
X2 = B: Hidroliz süresi

65.25

%HD

48.5

31.75

15

120.00

0.10
97.50

0.08
75.00

B: Hidroliz süresi

0.06
52.50

0.04
30.00

A: Enzim/substurat

0.02

Şekil 1: Hidroliz derecesi üzerine enzim/substurat oranı ve hidroliz süresinin
etkisini gösteren 3D kontur plot grafiği.
Toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite
Hidrolizatların toplam fenolik madde içeriği en düşük 0.89 mg GAE/g olarak
E/S oranının 0.02 ve hidroliz süresinin 30 dk olduğu hidrolizasyon
koşullarında elde edilmiştir. Diğer taraftan, E/S oranının 0.06 ve hidroliz
süresinin 138.64 dk olduğu hidrolizasyon koşullarında ise en yüksek TFMM
3.96 mg/g olarak belirlenmiştir. Hidroliz süresi ve E/S oranı arasındaki
interaksiyonun TFMM üzerine etkisi önemli olarak bulunmuştur (p<0.05,

246

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
Çizelge 2). Şekil 2’de görüldüğü gibi, yaklaşık 98. dk ile 120. dk arasında en
yüksek TFMM içeriği elde edilmiştir.
Design-Expert® Software
TFMM
3.95356
0.884785
4.2

X1 = A: Enzim/s ubsturat
X2 = B: Hidroliz süres i

TFMM

3.35

2.5

1.65

0.8

120.00

0.10
97.50

0.08
75.00

B: Hidroliz süresi

0.06
52.50

0.04
30.00

A: Enzim/substurat

0.02

Şekil 2: Hidrolizatların toplam fenolik madde miktarı üzerine enzim/substurat
oranı ve hidroliz süresinin etkisini gösteren 3D kontur plot grafiği.
Hidrolizatların antioksidan aktivitesi (AOACUPRAC) ise 0.06 E/S oranında ve 75
dk hidroliz süresinde en düşük (0.50 mg TE/g) elde edilmişken, enzimin
eklenmediği fakat hidroliz süresinin en yüksek olduğu 138.64. dk hidroliz
süresinde en yüksek (1.88 ög TE/g) AOA elde edilmiştir (Şekil 3). Enzimin
eklenmediği ve hidroliz süresinin 75 dakika olduğu hidroliz koşullarında ise
hidrolizatların antioksidan aktivitesi DPPH yönteminde 1.40 mg TE/g olarak
belirlenmiştir (Şekil 4). Alzahrani vd. (2018)’nin çalışmasında, Nitzschia
laevis’den protein hidrolizatlarının TFMM, hidrolizin 90.dk’dan sonra yaklaşık
2.4 mg GAE/100 g olarak gerçekleşmiştir. Sevevirathne vd. (2012)’nin
çalışmasında ise kahverengi makroalg Laminaria japonica’dan enzimatik
hidrolizatların TFMM, 3.04 ile 14.44 mg GAE/g arasında değişmiştir. Aynı
çalışmada hidrolizin 120. dakikasından itibaren daha yüksek antioksidan
aktivite elde edilmiştir.
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Design-Expert® Software
AOA (CUPRAC)
1.88003
0.502823
1.9

X1 = A: Enzim/substurat
X2 = B: Hidroliz süresi

AOA (CUPRAC)

1.55

1.2

0.85

0.5

120.00

0.10
97.50

0.08
75.00

B: Hidroliz süresi

0.06
52.50

0.04
30.00

A: Enzim/substurat

0.02

Şekil 3: Hidrolizatların antioksidan aktivitesi (CUPRAC yöntemi ile) üzerine
enzim/substurat oranı ve hidroliz süresinin etkisini gösteren 3D kontur plot
grafiği.

Design-Expert® Software
AOA (DPPH)
1.48106
0.348887
1.5

X1 = A: Enzim/substurat
X2 = B: Hidroliz süresi

AOA (DPPH)

1.2

0.9

0.6

0.3

120.00

0.10
97.50

0.08
75.00

B: Hidroliz süresi

0.06
52.50

0.04
30.00

A: Enzim/substurat

0.02

Şekil 4: Hidrolizatların antioksidan aktivitesi (DPPH yöntemi ile) üzerine
enzim/substurat oranı ve hidroliz süresinin etkisini gösteren 3D kontur plot
grafiği.
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Diğer taraftan çalışmamızda, 0.836 “desirability” değerinde ve optimum
hidroliz koşulları 0.02 E/S oranı ve 120 dakika hidroliz süresinde, %75.07
hidroliz derecesi, 4.15 mg GAE/g TFMM, 1.40 mg TE/g AOACUPRAC ve 1.29
mg TE/g AOADPPH elde edilmiştir.
Sonuç
Bu çalışmada, Chlorella vulgaris proteininin hidrolizi için şimdiye kadar elde
edilen en iyi sonuç olan %81.21 hidroliz derecesi elde edilmiştir. Gelecek
çalışmalarda, Chlorella vulgaris proteinlerinin farklı enzim ve enzim
kombinasyonları ile hidrolizi sağlanarak, yüksek hidroliz derecesinin yanı sıra
hidrolizatların antioksidan aktivitesinin arattırılması amaçlanabilir.
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TGK14 P101
CRISPR-Cas Sisteminden Yararlanarak Limosilactobacillus
fermentum Suşlarının İstilacı Fajlarının Tespiti
Özge KAHRAMAN ILIKKAN*
Başkent Üniversitesi, Gıda İşleme,
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi Programı, Ankara
ÖZ
Starter kültür olarak kullanılan çoğu laktik asit bakterisinde CRISPR sistemi
mevcuttur. CRISPR-Cas sistemi düzenli aralıklarla kümelenmiş kısa
palindromik tekrarlar olarak tanımlanır. CRISPR arrayine katılan ve spacer
adı verilen kısa diziler faj ya da plasmidlerden koparılmaktadır böylece
bakterilere kazanılmış bağışıklık sağlamaktadırlar. Özellikle, fermente
ürünlerin yapım süreçlerinde bakteriyofajların laktik asit bakterilerine
saldırarak verimi düşürdüğü bilinmektedir. Limosilactobacillus fermentum da
starter kültür olma özelliği bulunan bir bakteridir. Bu çalışmada,
Limosilactobacillus fermentum suşlarını istila eden fajların CRISPR
sisteminden ve biyoinformatik araçlardan yararlanarak tespit edilmesi ve bu
sonuçların endüstride suşları en çok istila eden fajlara yönelik dirençli türlerin
üretilmesine zemin oluşturulması amaçlanmıştır. Çalışmada, 34
Limosilactobacillus fermentum suşları tüm genom sekansları NCBI’dan elde
edilerek incelenmiş, spacer dizileri elde edilmiş ve CRISPRtarget programı
ile Phage gen bankasında taranmış, 28 suşu istila eden fajlar tespit edilmiştir.
İstilacı ortak fajların, Lactobacillus phage LfeInf, Lactobacillus phage LfeSau,
Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus phage LF1, Lactobacillus phage
JNU_P5, Lactobacillus phage phiPYB5 olduğu tespit edilmiştir.
GİRİŞ
Bakteriler ve arkealar, virüs ve plazmit istilalarına karşı geliştirdiği kazanılmış
bağışıklık yöntemi olan, düzenli aralıklarla bölünmüş kısa palindromik
tekrarlar (CRISPR) ve CRISPR ile ilişkili sistem (Cas) proteinleri (kısaca
CRISPR/Cas Sistemi) DNA ya da RNA’yı keserek fajlara ve diğer hareketli
genetik elementlere (MGEs) karşı koruma sağlarlar (Nethery et al. 2019).
CRISPR/Cas, ilk kez E. coli’de tespit edilmiş olsa da Streptococcus
thermophilus bakterisinde fajlara karşı oluşturulan kazanılmış bağışıklık
sisteminin temel bileşeni olduğu gösterilerek biraz daha aydınlatılmıştır
(Sanozky-Dawes et al. 2015). CRISPR lokusunda bulunan CRISPR dizisi,
tekrar dizileri arasına eklenmiş spacer (aralık) dizilerinden oluşmakta ve bu
*

Sorumlu yazar e-posta adresi: okilikkan@baskent.edu.tr
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spacerlar, bir faj ya da plazmide ait protospacer adı verilen DNA parçası
olmaktadır.
Endüstride faj istilalarının verimi düşürdüğü bilinmektedir (Spus et al. 2015).
Bu nedenle, fermentasyon sürecinde starter kültürlerin hangi fajlarla
karşılaştığının bilinmesi fajlarla başa çıkılması için önemli olacaktır. Bu
çalışmada, biyoinformatik metotlardan faydalanarak heterofermentatif bir
bakteri olan Limosilactobacillus fermentum CRISPR-Cas sisteminde bulunan
spacerlar taranmış ve suşları enfekte eden fajlar belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma, gelecekte biyoinformatik yardımıyla suşlara özgü fajların taranması
ve endüstride fajlara daha dayanıklı starter kültürlerin elde edilmesi
konusunda bir fikir sunacaktır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Tüm Genom Sekansları
34 adet Limosilactobacillus fermentum suşuna ait genom sekansları açık
kaynak olarak ulaşılabilen NCBI’dan (National Center for Biotechnology
Information Genome Bank) elde edilmiştir (Sayers et al. 2020).
CRISPR/Cas sistemlerinin tayin edilmesi
CRISPR-Cas++ ve CRISPRDetect biyoinformatik araçları yardımıyla
CRISPR/Cas sistemleri ve spacer dizileri belirlenmiştir. En az üç tekrar
dizisine sahip olan CRISPR sistemleri parametre olarak belirlenmiştir
(Biswas et al. 2016; Grissa, Vergnaud, and Pourcel 2007).
Faj analizleri
CRISPR analizinden elde edilen spacer dizileri, CRISPRTarget
biyoinformatik aracı yardımıyla faj veri bankası ile karşılaştırılarak taranmıştır
(Biswas et al. 2013). %90 sekans benzerliği gösteren sonuçlar “güçlü
protospacer uyumu” olarak dikkate alınmıştır. Bulunan fajların genomdaki
yerleri tespit edilerek NCBI’da manuel olarak da kontrol edilmiştir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Taranacak suşlar belirlenmiş ve öncelikle CRISPRfinder programı CRISPRCas sistemleri belirlenmiştir. Bu tarama sonucunda 34 adet suş seçilmiş ve
ileri analizlere alınmıştır. 34 suşun spacer dizileri elde edilmiştir (Çizelge 1)
ve CRISPRtarget programı ile analiz edilerek protospacerlara karşılık gelen
fajlar tespit edilmiştir. 34 adet suşun analizi sonucu 28 suşu istila eden fajlar
tespit edilmiştir (Çizelge 2). En yaygın fajların Lactobacillus phage LfeInf,
Lactobacillus phage LfeSau, Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus
phage LF1, Lactobacillus phage JNU_P5, Lactobacillus phage phiPYB5
olduğu görülmüştür (Çizelge 2). Dolayısıyla Limosilactobacillus fermentum
bakterisinin kullanılacağı fermantasyon süreçleri için bu fajlara dayanıklılık
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sağlanması endüstriyel verimin korunması açısından faydalı olacağı
düşünülmektedir.
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Çizelge 1: Limosilactobacillus fermentum suşları Accession Numaraları,
CRISPR-Cas Türleri ve spacer sayıları

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Starter
Kültürler
B1_28
DSM 20052
VRI-003
LMT2-75
FTDC 8312
USM 8633
GR1007
GR1008
GR1103
GR1009
SNUV175
SRCM103285
SRCM 103290
B44
HFD1
YLF016
SK152
IMDO 130101
9-4
LAC FRN-92
LDTM 7301
2760
CBA7106
L1
ike38
NCC2970
AGR1487
YL-11
MTCC 25067
DR9
3872
CECT 5716
F-6
IFO 3956

Accession
Numarası
NZ_CP039750.1
NZ_CP040910.1
CP020353.1
NZ_CP034099.1
NZ_CP021104.1
NZ_CP045034.1
NZ_CP071001.1
NZ_CP071000.1
NZ_CP070858.1
NZ_CP070999_1
NZ_CP019030
NZ_CP035054.1
NZ_CP035055_1
NZ_CP067088.1
NZ_CP050919.1
NZ_CP065522.1
NZ_CP016803.1
NZ_LT906621_1
NZ_CP076082.1
NZ_CP021790.1
NZ_CP031195.1
NZ_CP044354.1
NZ_CP021964.1
NZ_CP076446.1
NZ_AP024320.1
NZ_CP017151.1
NZ_CP047585.1
NZ_CP034193.1
AP017973.1
CP033371.1
NZ_CP011536.1
CP002033.1
NC_021235.1
NC_010610.1

255

CRISPR-Cas
Türü
II-A
II-A
II-A, I-E
I-E, II-A, III-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E
II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
II-A
II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
II-A, III-A
II-A, II-C, I-E
II-A, I-E
II-A, I-E, III-A
I-E
II-A
II-A, I-E
II-A
I-E
II-A, III-D, I-E
I-C
II-A
II-A, I-C
I-E, I-C
I-E
I-E, I-C

Maksimum Spacer
Sayısı
12
12
21
20
21
21
21
21
21
21
18
46
34
73
7
9
17
44
34
57
35
25
28
20
40
20
28
22
14
20
35
23
74
23
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Çizelge 1 devam: Limosilactobacillus fermentum suşları Accession
Numaraları, CRISPR-Cas Türleri ve spacer sayıları

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Starter
Kültürler
B1_28
DSM 20052
VRI-003
LMT2-75
FTDC 8312
USM 8633
GR1007
GR1008
GR1103
GR1009
SNUV175
SRCM103285
SRCM 103290
B44
HFD1
YLF016
SK152
IMDO 130101
9-4
LAC FRN-92
LDTM 7301
2760
CBA7106
L1
ike38
NCC2970
AGR1487
YL-11
MTCC 25067
DR9
3872
CECT 5716
F-6
IFO 3956

Accession
Numarası
NZ_CP039750.1
NZ_CP040910.1
CP020353.1
NZ_CP034099.1
NZ_CP021104.1
NZ_CP045034.1
NZ_CP071001.1
NZ_CP071000.1
NZ_CP070858.1
NZ_CP070999_1
NZ_CP019030
NZ_CP035054.1
NZ_CP035055_1
NZ_CP067088.1
NZ_CP050919.1
NZ_CP065522.1
NZ_CP016803.1
NZ_LT906621_1
NZ_CP076082.1
NZ_CP021790.1
NZ_CP031195.1
NZ_CP044354.1
NZ_CP021964.1
NZ_CP076446.1
NZ_AP024320.1
NZ_CP017151.1
NZ_CP047585.1
NZ_CP034193.1
AP017973.1
CP033371.1
NZ_CP011536.1
CP002033.1
NC_021235.1
NC_010610.1

256

CRISPR-Cas
Türü
II-A
II-A
II-A, I-E
I-E, II-A, III-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E
II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
II-A
II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
II-A, III-A
II-A, II-C, I-E
II-A, I-E
II-A, I-E, III-A
I-E
II-A
II-A, I-E
II-A
I-E
II-A, III-D, I-E
I-C
II-A
II-A, I-C
I-E, I-C
I-E
I-E, I-C

Maksimum Spacer
Sayısı
12
12
21
20
21
21
21
21
21
21
18
46
34
73
7
9
17
44
34
57
35
25
28
20
40
20
28
22
14
20
35
23
74
23
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Çizelge 1 devam: Limosilactobacillus fermentum suşları Accession
Numaraları, CRISPR-Cas Türleri ve spacer sayıları

Starter
Kültürler
69. B1_28
70. DSM 20052
71. VRI-003
72. LMT2-75
73. FTDC 8312
74. USM 8633
75. GR1007
76. GR1008
77. GR1103
78. GR1009
79. SNUV175
80. SRCM103285
81. SRCM
103290
82. B44
83. HFD1
84. YLF016
85. SK152
86. IMDO 130101
87. 9-4
88. LAC FRN-92
89. LDTM 7301
90. 2760
91. CBA7106
92. L1
93. ike38
94. NCC2970
95. AGR1487
96. YL-11
97. MTCC 25067
98. DR9
99. 3872
100. CECT 5716
101. F-6
102. IFO 3956

Accession
Numarası
NZ_CP039750.1
NZ_CP040910.1
CP020353.1
NZ_CP034099.1
NZ_CP021104.1
NZ_CP045034.1
NZ_CP071001.1
NZ_CP071000.1
NZ_CP070858.1
NZ_CP070999_1
NZ_CP019030
NZ_CP035054.1
NZ_CP035055_1

CRISPR-Cas
Türü
II-A
II-A
II-A, I-E
I-E, II-A, III-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
I-E
II-A
I-E, II-A

Maksimum Spacer
Sayısı
12
12
21
20
21
21
21
21
21
21
18
46
34

NZ_CP067088.1
NZ_CP050919.1
NZ_CP065522.1
NZ_CP016803.1
NZ_LT906621_1
NZ_CP076082.1
NZ_CP021790.1
NZ_CP031195.1
NZ_CP044354.1
NZ_CP021964.1
NZ_CP076446.1
NZ_AP024320.1
NZ_CP017151.1
NZ_CP047585.1
NZ_CP034193.1
AP017973.1
CP033371.1
NZ_CP011536.1
CP002033.1
NC_021235.1
NC_010610.1

I-E, II-A
II-A
II-A
I-E, II-A
I-E, II-A
II-A, III-A
II-A, II-C, I-E
II-A, I-E
II-A, I-E, III-A
I-E
II-A
II-A, I-E
II-A
I-E
II-A, III-D, I-E
I-C
II-A
II-A, I-C
I-E, I-C
I-E
I-E, I-C

73
7
9
17
44
34
57
35
25
28
20
40
20
28
22
14
20
35
23
74
23
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Çizelge 2: Spacerlara karşılık gelen ve en az %90 sekans uyumu gösteren
fajlar
Bakteri
B1_28
DSM
20052
VRI-003
LMT2-75
FTDC
8312
USM 8633
GR1007
GR1008
GR1103
GR1009
SNUV175
SRCM103
285
SRCM
103290

B44
HFD1
YLF016
SK152
IMDO
130101
9-4
LAC FRN92
LDTM
7301
2760
CBA7106
L1
ike38
NCC2970

Faj
Lactobacillus phage LfeInf, Lactobacillus phage LfeSau
Lactobacillus phage LfeInf, Lactobacillus phage LfeSau
Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus phage LfeInf
Lactobacillus phage LF1
Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus phage LfeInf

Lactobacillus phage JNU_P1
Lactobacillus phage JNU_P1
Lactobacillus phage JNU_P1
Lactobacillus phage JNU_P1
Lactobacillus phage LfeInf
Lactobacillus phage JNU_P5
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage JNU_P1,
Lactobacillus phage JNU_P5, Lactobacillus phage phiPYB5
Lactobacillus phage LfeSau, Lactobacillus phage JNU_P5,
Lactobacillus phage LF1
Lactobacillus phage LF1, Lactobacillus phage phiPYB5
Lactobacillus phage LfeSau
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage LfeSau,
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage JNU_P5,
Lactobacillus phage LF1
Lactobacillus phage LfeSau, Lactobacillus phage JNU_P5,
Lactobacillus phage LfeInf
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage JNU_P5,
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage LfeInf,
Lactobacillus phage LfeSau
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage LfeSau,
Lactobacillus phage LfeInf
Lactobacillus phage LfeInf
Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus phage phiPYB5
Lactobacillus phage phiPYB5
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AGR1487
YL-11
MTCC
25067
DR9
3872
CECT
5716
F-6
IFO 3956

Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus phage LF1
Lactobacillus phage JNU_P5, Lactobacillus phage JNU_P1,
Lactobacillus phage phiPYB5
Lactobacillus phage JNU_P5, Lactobacillus phage LF1,
Lactobacillus phage LfeInf
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage LF1
Lactobacillus phage ATCCB, Lactobacillus phage LfeInf,
Lactobacillus phage JNU_P1, Lactobacillus phage LF1,
Lactobacillus phage JNU_P5
Lactobacillus phage phiPYB5, Lactobacillus phage LF1
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TGK14 P103
Gıdalarda Akıllı Ambalaj Uygulamaları ve Gıda Güvenliği
Burcu YİĞİT *
Uludağ İçecek Türk A.Ş., İnegöl / Bursa
Akıllı ambalaj teknolojisi gıda endüstrisinde son yıllarda hızla artan ve gelişen
bir sistem olmakla birlikte tüketicinin isteklerinin artmasıyla gıdaların
tazeliğini koruyan ve gıda güvenliğini sağlayarak gıdanın raf ömrünü arttıran
bir sistemdir. Akıllı ambalajlar, paketlenmiş gıdanın taşınması ve depolaması
sırasında ürünün kalitesi hakkında bilgi vererek ambalajlanmış gıdanın
üretiminden tüketimine kadar geçen süredeki değişimleri, bozulmaları ve
ürün tazeliğini izlemeye yarayan ambalaj içinde veya dışında kullanılan
göstergelerdir. Gıda üretimlerinde izlenebilirlik sisteminin uygulanmasını
kolaylaştırarak ambalajlanmış gıdalardaki mikrobiyal, kimyasal, enzimatik ve
fiziksel değişimleri gösteren bir sistemdir. Farklı yapısal özellik taşıyan
başlıca akıllı ambalajların sınıflandırması incelendiğinde; etiket, anten,
okuyucu, sorgulayıcı ve denetleyici olmak üzere beş bileşenden oluşan RFID
Etiketler, dağıtım zinciri boyunca gıdanın sıcaklık geçmişini, geri
dönüşümsüz reaksiyonlarla görsel olarak bildirilmesini sağlayan araçlar olan
Zaman-Sıcaklık indikatörleri, ambalaj malzemesinin içindeki ve/veya ortamın
gaz niceliğini göstererek kalite ve güvenliğin sürdürülmesini sağlayan araçlar
olan Gaz Sensörleri ve biyokimyasal reaksiyonları belirleyip kaydeden ve
ileten analitik araçlar olan Biyosensörler ön plana çıkmaktadır.
Ambalajlamada geliştirilen yeni teknolojilerle gıda güvenliğinin sağlanması,
izlenebilirliğin verimli hale gelmesi ve gıda kalitesinin sürekli iyileştirilmesi
hedeflenmektedir. Türkiye pazarında yaygın bir uygulama alanı bulamayan
bu ambalajlama sistemlerinin gelişen teknoloji ile daha da yaygınlaşacağı
düşünülmektedir.

*

Sorumlu yazar e-posta adresi: byigit@uludagicecek.com.tr
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TGK14 P104
Doğal Bir Mineral Kaynağı “Doğal Maden Suyu”
Sultan ALBAYRAK*
Uludağ İçecek Türk A.Ş., İnegöl / Bursa
Mineralli su içerdiği mineral çeşidi ve miktarı bakımından insan sağlığına
oldukça yararlı bir doğal bileşendir. Mineralli suyun içerisinde bulunan majör
ve minör bileşenler insan vücudunda sentezlenemez ve dışarıdan alınması
gerekmektedir. Doğal sular belirli süreler içerisinde yer altında depolandıkça
ortamda bulunan kayaç ve toprağın özelliğine göre mineralce zenginleşirler.
Bu zenginleşme suyun bulunduğu ortamda geçirdiği süre ve kayaç, toprak
özelliklerine göre değişmektedir. Günümüzde piyasada bulunan ‘Doğal
Zengin Mineralli’ veya ‘Doğal Mineralli Su’ olarak satışa sunulan mineralli
sular, bulundukları bölgenin özelliğine göre farklı mineral değerlerine sahip
olabilirler. Mineralli sular bünyelerinde kalsiyum, magnezyum, potasyum,
sodyum gibi majör bileşenler bulundurur. Bu majör bileşenlerin dışında
demir, çinko, selenyum gibi minör bileşenleri de bulundurmaktadır.
Bahsedilen bu minerallerin yetersiz alınımı veya alınmaması sonucu insan
sağlığını olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu olumsuz etkilere, öğrenme
yeteneğinde azalma, zihinsel problemler, enfeksiyon riskinde artış, düşük
çalışma kapasitesi, görme bozukluğu ve prematüre ölümler örnek verilebilir.
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TGK14 P105
Peynir Üretiminde Membran Ayırma Teknolojisi Uygulamaları
Abdullah AKGÜN*
Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Edirne
Özet
Membran ayırma işlemleri, gıda endüstrisinde kırk yılı aşkın süredir özellikle
süt ürünlerinde, içeceklerde, yumurta ürünlerinde ve atık sularda başarıyla
kullanılan bir teknolojidir. Membran ayırma; yarı geçirgen membranların
kullanıldığı basınca dayalı bir filtrasyon işlemi olup, bu teknolojide
membranın yapısına ve karışım içindeki bileşenlerin fiziksel ve/veya
kimyasal özelliklerine göre bir ayrım sağlanmaktadır. Klasik membran
filtrasyon uygulamaları, mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon (UF),
nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmoz (RO) olarak dört gruba ayrılır. Peynir
üretiminde yaygın olarak MF ve UF teknikleri kullanılmaktadır. Verim artırıcı
ve duyusal kalite özelliklerini iyileştirici etkisi nedeniyle birçok peynir
çeşidinde UF tekniği kullanılmaktadır. Örneğin ülkemizde son yıllarda
yaygınlaşan, süzme beyaz peynir olarak bilinen yumuşak peynir ve Dünya’da
bilinen adlarıyla danish white, UF feta cheese, cottage, cheddar, cream,
quark ve mozzarella gibi peynir çeşitlerinin üretiminde UF işlemi
kullanılmaktadır. MF işlemi ile sütün bakteri ve sporları tutulduğundan daha
az ısıl işlemle sütün peynire işleme kalitesi artırılmakta ve daha iyi bir
pıhtılaşma sağlanabilmektedir. MF, sütten peynir altı suyu proteinlerinin
ayrılarak kazeinin konsantre ve standardize edilmesinde, ayrıca αs/β-kazein
oranı ayarlanmasında etkilidir. Peynir tuzlamada kullanılan salamuranın
fiziksel ve mikrobiyal kirliliğinin azaltılması amacıyla da MF tekniği
kullanılabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Membran ayırma, peynir, ultrafiltrasyon, mikrofiltrasyon
Giriş
Gaz veya sıvı akışların fiziksel ayrımı için kullanılan membran filtrasyon
tekniği, termal ayırma tekniklerine bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır (Saleh
ve Gupta, 2016). Bu teknikte, yarı geçirgen zar (membran) kullanılarak,
membranın yapısına ve karışımdaki bileşenlerin fiziksel ve/veya kimyasal
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özelliklerine göre basınç altında geçiş veya tutulma sağlanmaktadır
(Tamime, 2012).
Membran teknolojisinin olumlu yönleri arasında, diğer ayırma tekniklerine
göre daha düşük enerji ihtiyacı, katkı maddelerine ve karmaşık şartlara
ihtiyaç duymadan sürekli ayırım yapabilmesi, istenen ölçekte kurulabilmesi
ve hibrit proseslerle birlikte kullanım olanakları öne çıkmaktadır. Ancak
membran ömrünün kısa olması, membran kirlenmesine bağlı olarak akışın
ve seçiciliğin azalması, ayrıca membrana yakın kısımlarda meydana gelen
konsantrasyon polarizasyonu bu tekniğin engelleri olarak sayılabilir
(Cassano ve ark., 2014).
Havanın temizlenmesinden, suların arıtılmasına, tıptan eczacılığa, kimyadan
biyoteknolojiye ve tarımdan gıda üretimine kadar pek çok alanda membran
teknolojisi kullanılmaktadır (Saleh ve Gupta, 2016). 1970’ lerde
yaygınlaşmaya başlayan membran ayırma tekniği, gıda endüstrisinde
özellikle süt ürünlerinde, yumurta ürünlerinde, meyve suyu ve konsantre
üretiminde kullanılmaktadır (Cassano ve ark., 2014).
Membran Filtrasyon Tekniğinin Temel Kavramları
Membran filtrasyonda sıcaklık, basınç, kimyasal ve iyonik farklılıklar gibi
farklı sürücülerin etkisiyle ayrım sağlanmaktadır. Ayrımı sağlayan yarı
geçirgen zarlar temel olarak organik (polimerik) ve inorganik (seramik) olmak
üzere ikiye ayrılırlar. Seçicilik ve dayanım özellikleri bakımından eskiden
daha yaygın olan seramik membranların yerini günümüzde polimerik
membranlar almıştır (Beckman ve Barbano, 2013; Tamime, 2012).
Yaygın klasik membran filtrasyon uygulamaları, membranın gözenek
büyüklüğü ve uygulanan basınca bağlı olarak; mikrofiltrasyon (MF),
ultrafiltrasyon (UF), nanofiltrasyon (NF) ve ters ozmoz (RO) olarak 4 gruba
ayrılır. Gözenek çapı RO, NF, UF ve MF işleminde sırayla azalmakta ancak
gözenek çapı küçüldükçe uygulanan basınç miktarı artmaktadır. En yüksek
basınç (1,38-8,28 MPa) ve en küçük membran gözenek çapı (0,001-0,0001
µm) RO işleminde; en düşük basınç (0,07-0,69 MPa) ve en büyük membran
gözenek çapı (0,1-10 µm) ise MF işlemindedir (Subhir ve ark., 2022).
Yeni membran teknolojileri olarak ortaya çıkan; pervaporasyon (PV),
elektrodiyaliz (ED), membran biyoreaktörleri (MBR), membran kontaktörleri
(MC), membran destilasyon (MD) ve elektrodeiyonizasyon (EDI) ise daha
karmaşık ve dikkat çekici tekniklerdir (Hasar ve ark., 2018; Tamime, 2012).
Membran filtrasyon işleminde;
-Permeat: Yarı geçirgen zardan geçen süzüntü akımını,
-Retentat: Yarı geçirgen zardan geçemeyerek tutulan kısmını,
-Akı: Birim zamanda birim membran alnından geçen akış miktarını,
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-Transmembran basıncı (TMP): Ürünün fizikokimyasal özelliklerine,
membran gözenek çapına ve kullanılan ayırma sistemine bağlı olarak
sıvılarda ayrımı sağlayan hidrostatik basıncını,
-Hacim konsantrasyon faktörü (VCF): Son ürünün özelliklerini ifade etmek
için kullanılan VCF, başlangıç besleme hacminin elde edilen retentatın
hacmine oranını,
-Konsantrasyon faktörü (CF): Hedef bileşenin konsantrasyon derecesini
belirlemek için kullanılan CF, bir bileşenin retentant içindeki
konsantrasyonun besleme ürün içindeki konsantrasyonuna oranını ifade
etmektedir (Gesan-Guiziou, 2010; Koros ve ark., 1996).
Süt Endüstrisinde Membran Filtrasyon Tekniği
Gıda işlemede farklı amaçlar için kullanılan bazı membran ayırma işlemleri
Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. Gıda işlemede tipik membran uygulama örnekleri (Muralidhara, 2010)
Uygulama

Ürün

Soğuk sterilizasyon
Temizleme
Kurutma/koyulaştırma
Tuzdan arındırma
Konsantrasyon
Alkol giderme
Fraksiyon ayırma
Ürün geri kazanma

Süt, şarap, bira
Meyve suyu, şurup, bira, şarap
Süt, peynir altı suyu
Su, peynir
Meyve suyu, şeker
Şarap
Yumurta
Laktik asit, sitrik asit

Membran
uygulama
MF
MF / UF
UF / RO
RO / ED
RO
PV
UF
UF / ED

MF: Mikrofiltrasyon, UF: Ultrafiltrasyon, RO: Ters Ozmoz, ED: Elektrodiyaliz, PV: Pervaporasyon

Süt bileşenlerini ayırmak kullanılan membran ayırma teknikleri ve özelikleri
ise Tablo 2’de verilmiştir.
En düşük işlem basıncının olduğu MF tekniğinde genellikle 0,1-10 µm
gözenek çaplı membranlar kullanılarak, bakteri, spor ve diğer
mikroorganizmalar ayrılmaktadır. 0.1 µm gözenek çaplı MF membranlarıyla
bakteriler dışında, yağ ve kazein de ayrılabildiğinden, kazeinin
zenginleştirilmesi
ve
serum
proteinleri
konsantrelerinin
üretimi
yapılabilmekte,
yüksek
kaliteli
laktoz
üretimi
için
kalsiyum
uzaklaştırılabilmektedir (Smith, 2013). MF sayesinde daha az ısıl işlem
uygulayarak; raf ömrü uzatılmış ve duyusal özellikleri korunmuş paket süt
üretimi, serum proteinleri daha iyi korunmuş süt tozu ve peynir altı suyu tozu
üretimi yaygın hale gelmiştir (García ve Rodríguez, 2014; Pouliot, 2008).
UF işlemi, 0.001-0.1 µm gözenek çaplı membranlarla yapılan orta seviye
basınçlı bir ayırma işlemi olup, böylece sütten bakteri, yağ, kazein ve serum
proteinlerinin ayrılması sağlanmaktadır. UF işlemiyle süt ve serum protein
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konsantrelerinin üretimi, peynir ve fermente süt ürünleri için protein
standardizasyonu, laktozsuz süt üretiminde enzimatik hidroliz öncesi
laktozun büyük bir kısmının uzaklaştırması sağlanmaktadır (Cassano ve
ark., 2014; GEA Westfalia, 2008).
Tablo 2. Süt endüstrisinde kullanılan membran ayırma teknikleri (Bylund, 2003).

NF işlemi, RO işleminin diğer bir tipi olarak kabul edilen, orta basınçlı bir
teknik olup, gözenek çapı sadece suyun ve çift değerli iyonların tutulup tek
değerli iyonların geçişine izin vermektedir. NF özellikle peynir altı suyunun
demineralizasyonunda ve tozunun üretiminde, peynir altı suyunun hacminin
azaltılmasında, laktozsuz süt üretiminde, peynir altı suyundan modern laktoz
üretim aşamalarında kullanılmaktadır (GEA Westfalia, 2008).
RO ise en düşük gözenek çapına sahip, en yüksek basıncın uygulandığı ve
sadece suyun geçişine izin veren ayırma tekniğidir. Genellikle yağsız süt ve
peynir altı suyunun taşıma veya daha ileri ayırma ve konsantre edilme
işlemlerinde kısmı olarak ürün hacminin azaltıldığı ve toplam kuru maddenin
artırıldığı uygun maliyetli bir tekniktir (Subhir ve ark., 2022).
Peynir Üretiminde Membran Ayırma Teknolojisinin Kullanımı
Taze, yumuşak, yarı sert ve sert peynir çeşitleri üretiminde özellikle MF ve
UF teknikleri kullanılmaktadır. MF ile peynire işlenecek sütün doğal
yapısında bulunan ölü hücreler, bakteriler ve Clostridia sporları, hatta
pastörizasyon işlemine dayanıklı bazı mikroorganizmalar ayrıldığından
peynirde istenmeyen gaz oluşumu engellenebilmektedir. MF sayesinde ısıl
işlemin sütün duyusal ve kimyasal özellikleri üzerine olumsuz etkisi
azaltıldığından daha iyi bir pıhtılaşma sağlanmaktadır (García ve Rodríguez,
2014; GEA Westfalia, 2008; Gesan-Guiziou, 2010).
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MF ile peynir sütünde serum proteinleri ayrılarak kazeinin konsantre edilmesi
ve kazeinle yağ arasında doğru denge kurulmasıyla peynir kalitesi ve üretimi
kontrol altına alınabilmektedir. Peynir kalitesi üzerine, tuzlamada kullanılan
salamuranın kimyasal ve mikrobiyal kalitesi de etkilidir. Bu nedenle, zamanla
mikrobiyal kirlenme görülen salamurada geleneksel olarak ısıl işlem, kizelgur
filtrasyon, UV veya koruyucu madde uygulamaları yapılmaktadır. Ancak
bunlar yerine MF işleminin kullanımı salamuranın fiziksel ve mikrobiyal
kirliliğinin giderilmesinde son derece başarılı sonuçlar vermektedir (Cheryan,
2013; Lipnizki, 2010).
Süt endüstrisinde UF uygulamaları, yağsız süt ve serum proteinlerinin
standardizasyonu,
konsantrasyonu
ve
saflaştırması
amacıyla
kullanılmaktadır (GEA Westfalia, 2008). Özellikle verim ve kalite artışı
üzerine olumlu etkileri nedeniyle birçok peynirde UF tekniği kullanılmaktadır.
UF ile geleneksel peynir üretiminde sütün ön konsantrasyonu sağlanarak
protein miktarı yükseltilmektedir. Böylece sütteki dönemsel protein
farklılıkları kontrol altına alınabildiği gibi üretim ekipmanları optimum şekilde
kullanılabilmektedir (Lipnizki, 2010). Membran filtrasyon tekniğiyle üretilen
değişik peynir örnekleri Tablo 3’ de verilmiştir (Pouliot, 2008).
Tablo 3. Membran filtrasyon işleminin kullanılarak üretilen peynir çeşitleri
Kullanılan Süt

Üretilen Peynir Çeşidi

Kaynak

UF retentatı (düşük
konsantrasyon, VCF: 1.22x)

Cheddar, Cottage,
Mozzarella, Saint-Paulin,
Brick, Colby, Edam, Quarg

(Rosenberg, 1995)

UF retentatı (orta
konsantrasyon, VCF: 2-6x)

Cheddar, Feta, Havarti,
Gouda, Mavi peynir

(Rosenberg, 1995)

UF retentatı (düşük
konsantrasyon)

Camembert, Quarg, SaintMaure, Ricotta, Krem
peynir, Mascarpone, Feta,
Mozzarella

(Rosenberg, 1995)

MF retentatı (düşük
konsantrasyon)

Cheddar, Cottage

(Nelson ve Barbano,
2005)

MF retentatı (yüksek
konsantrasyon, VCF: 5-8x)

Mozzarella

(Madsen ve Qvist,
1998)

Peynir Sütü + UF retentatı

Parmesan

(Govindasamy-Lucey
ve ark., 2004)

Peynir sütü + UF retentatı
veya protein konsantresi

Cheddar

(Guinee ve ark., 2006)
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UF ile protein ve yağ konsantrasyonuyla toplam kuru maddesi %34-40’a
çıkarılan sütten peynir üretimi geleneksel peynire göre daha verimli
olduğundan kullanımı yaygınlaşmıştır (Fox ve ark., 2017). Bu şekilde üretilen
yumuşak peynirler Dünya’da “danish feta cheese”, “dansih white”, “soft feta
cheese”; ülkemizde ise “süzme peynir” olarak bilinmektedir. Ayrıca UF ile
konsantrasyon farklılığına göre; düşük konsantrasyon faktörlü (LCF, 1.5x),
orta konsantrasyon faktörlü (MCF, 2-6x) ve yüksek konsantrasyon faktörlü
(HCF, 7-8x) sütlerden “camembert”, “cheddar”, “mozzarella”, “quark”,
“cottage” gibi farklı peynirler de üretilmektedir (Fox ve ark., 2017).
Sonuç
Membran ayırma teknolojilerinin kullanımı pek çok alanda olduğu gibi gıda
alanında ve özellikle süt ürünleri üretiminde giderek artmaktadır. Dünya’da
ticari olarak 40 yıldan fazladır kullanılan membran ayırma tekniklerinin
ülkemizde süt endüstrisinde kullanımı son yıllarda özellikle süzme peynir
üretiminde yaygınlaşmıştır. Bu sayede daha hızlı ve daha verimli peynir
üretimi sağlanmış, iç pazarda çocuklarda olduğu gibi farklı tüketici gruplarının
beğenisine uygun çeşitler ortaya çıkmış ve ihracat pazarında rekabet gücü
artmıştır. Membran ayırma tekniklerin kullanılmasıyla peynirde yakalanan bu
başarının diğer süt ürünleriyle devam etmesi beklenmektedir.
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TGK14 P107
Gıdalarda Doğal Renk Maddeleri
Bahar ŞİMŞEK*
Uludağ İçecek Türk A.Ş. İnegöl / Bursa
Gıdada ilk dikkat çeken özellik gıdanın rengidir. Teknolojik açıdan işleme
tabi tutulmuş gıda maddesinde renk kaybının meydana gelmesi
kaçınılmazdır. Hammadde işlenme aşamasında renk kaybı olmaktadır. Bu
nedenden dolayı gıda maddelerini çekici hale getirmek amacıyla gıda
endüstrisinde renk maddelerinin kullanımı vazgeçilmez bir işlemdir. Bu
boyarmaddeler yeni gıda üretiminde, üretim süresinde veya üretim sonunda
ya da depolama aşamasında meydana gelebilecek renk değişimlerinin
düzeltilmesi amacıyla oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Renklendirici
maddeleri elde ediliş şekillerine göre iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlar doğal
ve yapay renk maddeleridir. Doğal renk maddeleri; doğadaki mevcut
kaynaklardan bilinen gıda hazırlama yöntemleri ile elde edilen renk
maddeleridir. Genel kapsamda tüm dünyada doğal renk maddelerinin
kullanımına izin verilmektedir. Antosiyaninler; meyve, sebze, çiçek, kök,
yaprak ve diğer bitki depolama kısımlarında bulunan kendine ait pembe,
kırmızı, mor ve maviye kadar geniş renk spektrumuna sahip olan, suda
çözünebilen özellikte doğal renk maddeleridir. Klorofiller; forbinlerin
magnezyum kompleksi tuzlarıdır, doğada fitol esterleri şeklinde bulunan en
yaygın renk maddeleridir. Karamel; kararlı bir renklendirici madde olmasının
yanında yapay renklendiriciler ile birlikte de kullanılabilmektedirler. Gazlı
içecek sektöründe karamel oldukça yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Karotenoidler; antioksidan özelliği taşıması sebebiyle hem insanların hem
de hayvanların beslenmesinde oldukça önemli bir gıda bileşeni olarak yer
almaktadır.
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TGK14 P108
Süte Uygulanan Farklı İşlem ve Farklı Enzimlerin Beyaz Peynirde
Proteolitik Değişim Üzerine Etkisinin Araştırılması
Esra UĞUR*, Zübeyde ÖNER
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta
Bu çalışmada farklı üretim teknikleri ve farklı enzim kullanılarak üretilen
beyaz peynirlerin olgunlaşma sürecindeki proteolitik değişimleri
incelenmiştir. Bu amaçla süte pastörizasyon ve ultrafiltrasyon (UF) tekniği
uygulanmış, peynir üretimi mikrobiyel enzim ile hayvansal enzim (şirden)
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Peynirlerin 3 aylık olgunlaşma süreleri
boyunca kurumaddede toplam protein değerlerinin UF sütten yapılan
peynirlerde zamanla azaldığı, pastörize sütle üretilenlerde zamanla artış
olduğu görülmüştür. Ayrıca olgunlaşma sonunda şirdenden üretilen
peynirlerde mikrobiyel enzimle üretilenlere göre daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (P<0,05). Tüm örneklerin olgunlaşma indeksindeki aylar
arasındaki değişimi ve örnekler arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemli
bulunmuştur (P<0,05). Toplam serbest aminoasit sayısının olgunlaşma
sonunda UF peynirlerde pastörize sütten üretilenlere göre daha fazla olduğu,
şirden enzimi ile üretilen peynirlerde hem olgunlaşmanın başında hem de
sonunda mikrobiyel enzimle üretilene göre daha fazla olduğu belirlenmiştir
(P<0,05). Peynirlerin suda çözünür peptit profili RP-HPLC’de incelenmiştir.
Olgunlaşma boyunca hidrofilik ve düşük molekül ağırlıklı hidrofobik bölgede
artış görülmüştür. Olgunlaşmanın sonunda UF sistemiyle üretilen Beyaz
peynirlerde şirden enzimi daha fazla pik verirken, pastörize süt kullanılarak
üretilen Beyaz peynirde mikrobiyel enzim daha fazla pik vermiştir.
Olgunlaşma ilerledikçe oluşan piklerdeki farklılık, pıhtılaştırıcı enzimlerin süte
uygulanan işlemlere bağlı olarak proteolize farklı etki ettiğini göstermiştir.
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TGK14 P109
Piyasadan Toplanan Doğal Mineralli Suların Tatlandırıcı Kalıntı
Analizlerinin Gerçekleştirilmesi
Ali BAL*
Uludağ İçecek Türk A.Ş., İnegöl / Bursa
Doğal mineralli su, çözünmüş katı madde içeriği toplam 250 ppm'den daha
fazla olan yerin altından kendiliğinden veya teknik usullerle çıkarılan sulara
denir. Doğal mineralli sular, kaynağından tüketiciye kadar birçok kirliliğe
maruz kalabilir. Su içerisinde çözünürlüğü yüksek olan yapay tatlandırıcılar
da bu kirliliğin sebepleri arasında gösterilebilir. Yapay tatlandırıcılar, atık su,
yeraltı suyu, yüzey sularında yakın zamanda keşfedilen bir organik kirleticiler
sınıfıdır. Bu bileşikler, gıdalara, kişisel bakım ürünlerine ve farmasötik
formülasyonlara yaygın olarak eklenir. Yeterli uzaklaştırma işlemi
gerçekleştirilmediğinde toprağa karışarak yer altı sularının kirlenmesine
neden olur. Günümüzde, yaygın olarak kullanımı yapay tatlandırıcılar;
sodyum sakarin, aspartam, asesülfam potasyum ve sukraloz olarak
sıralanabilir. Yapılan çalışmalar sonucunda, yer altı su kaynaklarında
tatlandırıcı kalıntılarına rastlanıldığı bildirilmektedir. Çalışmamızda,
piyasadan ambalajlanmış doğal mineralli sular temin edilerek, LC-MSMS
cihazı ile kalıntı düzeyinde Sodyum Sakarin, Aspartam, Assesülfam
Potasyum ve Sukraloz gibi tatlandırıcıların analizleri gerçekleştirilecektir. Bu
çalışma, mineralli suların orijinal saflığının korunması ve suyun kalitesinin
belirlenmesi için yol gösterici bir çalışma olacaktır.
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TGK14 P110
Safra Tuzu Hidrolaz (BSH) Enzimi Aktivitesinden Sorumlu Genlerin
Varlığı ile Kolesterol Asimilasyon Yeteneğinin Belirlenmesi
Pelin ERTÜRKMEN*1, Beste FIRINCIOĞULLARI2, Zübeyde ÖNER2
1

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık
MYO, Gıda Teknolojisi Programı, Burdur
2
Süleyman Demirel Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta

Probiyotik laktobasillerin kolesterol düşürücü etkisi safra tuzu hidrolaz (BSH)
aktivitesine bağlıdır. Bu çalışma ile, BSH aktivitesinden sorumlu bsh1, bsh2,
bsh3 ve bsh4 gen düzeyleri ile, L. plantarum ve L. paracasei’nin safra tuzu
direncindeki parametreleri arasındaki ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
46 lactobacillus suşu arasından o-phtalaldehit yöntemi ile belirlenen
kolesterol asimile etme yeteneği yüksek 11 suş seçilerek (%49.21-%68.22)
asit toleransı, safra toleransı ve bsh aktivitesi belirlenmiştir. Tüm suşların, pH
2 ve %0.3 (w/v) safra tuzunda yüksek oranda canlı kalabildiği
gözlemlenmiştir. BSH aktivitelerinin Plate assay yöntemi ile Taurokolik asit
(TCA) ve glikokolik asit (GCA) sodyum tuzları varlığında pozitif olduğu tespit
edilmiştir. L. plantarum Lb3 kontrol suşu ile karşılaştırıldığında suşların bsh2,
bsh3 ve bsh 4 genlerinin ekspresyon düzeylerinin belirgin şekilde arttığı ve
anlatım düzeyi en çok farklılaşan genin bsh3 olduğu tespit edilmiştir. Genlerin
suşlar arası ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda,
istatistiksel olarak önemli fark bulunmuştur (p<0.05). Gen ekspresyon düzeyi
kolesterol asimilasyonuna göre değişim göstermiştir. Kolesterol
asimilasyonundaki artışa bağlı olarak L. plantarum (Lb9, Lb16, Lb25) ve L.
paracasei (Lp3, Lp4, Lp5, Lp6) suşlarının bsh2 (r=0,783, p<0,05), bsh3
(r=0.816, p<0.05) ve bsh4 (r=0.769, p<0.05) gen expresyon düzeylerinde
artış meydana gelmiş ve güçlü bir pozitif korelasyon görülmüştür. Tüm suşlar
arasında ortalama bsh2, bsh3 ve bsh4 gen bölgesi için en yüksek atış
kollesterol asimilasyonu ve asit-safra toleransı en yüksek belirlenen L.
plantarum Lb9 ve L. paracasei Lp5 suşlarında belirlenmiştir. Bu çalışma
serum kolesterol seviyelerinin düşürülmesinde potansiyel olarak
kullanılabilecek, safra tuzlarına yüksek toleranslı yeni suşların gıda
üretiminde kullanımına yönelik fonksiyonel çalışmaların sağlanmasına katkı
sağlanacaktır.
Anahtar kelimeler: Kolesterol; safra tuzu hidrolaz; gen ekspresyon;
Lactobacillus spp.
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TGK14 P111
Farklı Süt Karışımlarıyla Elde Edilen Antep Peynirlerinin Antioksidan
Aktivitelerindeki Değişim
Özlem UĞURLU*, Mahmut ERTEKİN, Zafer ERBAY
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
Gıdalarda bulunan antioksidan özellikteki biyoaktif peptitler, bu özelliklerini
serbest radikallerin oluşumunu engelleme ve temizleme/süpürme yetenekleri
ile ortaya çıkarmaktadırlar. Süt ve süt ürünlerinde bulunan proteinler önemli
radikal temizleyici bileşenlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Yapılan
çalışmalar, peynir olgunlaşma sürecindeki en önemli biyokimyasal
süreçlerden birisi olan proteoliz ile çeşitli biyoaktif özelliklerin ilişkili olduğu
ortaya konulmaktadır. Proteoliz sürecinde ortamda bulunan proteolitik
enzimler aracılığıyla proteinler parçalanmakta ve biyoaktif peptitler
oluşabilmektedir. Bu peptitlerin antioksidan niteliğinin de olduğu ve kanser,
kalp
gibi
kronik
rahatsızlıklarını
önlemede
katkı
sağladıkları
düşünülmektedir. Bu çalışmada, farklı süt türlerinin karışımlarıyla (inek,
koyun ve keçi sütleri) üretilen Antep Peynirlerinin olgunlaşmasının farklı
dönemlerinde (0., 1., 3. ve 5. aylarında) örnekler alınarak, örneklerin suda
çözünür ekstraktlarında 2 farklı yöntemle antioksidan aktivite (serbest radikal
süpürme ve demir bağlama kapasiteleri) analizleri yapılmıştır. Analizler
sonucunda Antep peynirinin üretiminde kullanılan süt türünün ve olgunlaşma
süresinin, antioksidan aktivite üzerine etkileri belirlenmiştir. Yazarlar
18332012 numaralı projeye mali desteğinden dolayı Adana Alparslan Türkeş
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi’ne teşekkür
etmektedir.
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TGK14 P112
Farklı Kabartıcı Ajanların ve Kombinasyonlarının Bisküvilerde Yapı ve
Renge Etkisi
Hande YÜCE ÇELİK *, Dilek ŞENER
Elvan Gıda, İstanbul
Bu çalışmada bisküvi endüstrisinde kullanımı yaygın 3 farklı kabartıcı
ajanının birlikte ve ayrı ayrı kullanımlarının bisküvilerin yapı ve rengi üzerine
etkisi incelenmiştir. Sodyum bikarbonat (SBK) ve amonyum bikarbonat
(ABK) üç farklı dozajda (%0,6, %0,8, %1,1) bisküvi reçetesine ilave edilmiş,
ardından sodyumasitpirofosfat 28 (SAPP28) ile nötralizasyon dereceleri
dikkate alınarak üç farklı artan dozajlardaki kombinasyonları
değerlendirilmiştir (%0,6+%0,7, %0,8+%1,1, %1,1+%1,5). Uygulama
yapılan bisküvi reçetesi yağ ve şeker oranlarının yüksek kullanıldığı
(şeker:un; 1:3, yağ:un; 1:4) rotary tip bisküvi reçetesidir. Bisküvi
hamurlarında pH, başlangıç ve pişirim sonrası fiziksel özellikler (çap,
yükseklik), bisküvilerde sertlik ve renk değerleri kaydedilmiştir. Hamur pH
değeri SAP 28 ilavesi ile düşmüştür. Bisküvi çapları ABK ve SBK tek başına
kullanıldığında dozaj arttıkça azalırken bisküvi yükseklikleri ABK ile dozaj
arttıkça artmış, SBK ile dozaj arttıkça azalmıştır. SAP28 ilavesi ile kabartıcı
oranının artması bisküvi çapının ve yüksekliğinin artmasına sebep olmuştur.
Bisküvi sertlikleri SBK ile ABK’a göre daha düşüktür ve SAP28 ile
kombinasyonlarda sertlik değerleri azalmıştır. Bisküvi L* değeri ABK ile daha
yüksek, SBK ile daha düşük okunmakla birlikte, SBK+SAP 28 ile en yüksek
L* değerleri okunmuştur. Sonuç olarak karbonatların SAP 28 ile birlikte
kullanımı ile bisküvi sertliği azalmakta, daha beyaz ve hacimli ürün elde
edilmektedir.
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TGK14 P113
Metal Oksit Nanopartikül İçeren
Yenilebilir Filmlerin Gıda Uygulamaları
Selin KOVA*, Özgül ÖZDESTAN OCAK
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Nanoteknoloji, 1-100 nanometre aralığında boyuta sahip yapıların
tasarlanmasına dayalı bir bilim dalı olup, uygulama sınırlaması olmaması
nedeniyle günümüzde hemen her alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri
olan gıda uygulamaları içerisinde yer alan “yenilebilir filmlerde nanoteknoloji
kullanımı” son yıllarda oldukça popüler bir konu haline gelmiştir. Yenilebilir
filmler ürünü fiziksel hasarlar, kimyasal ve mikrobiyolojik aktivitelerden
korurken, ürün özelliklerinin iyileştirilmesine, biyoyararlılığının arttırılmasına
da olanak sağlayan bir aktif ambalaj teknolojisidir. Birçok kaynaktan elde
edilebilen yenilebilir filmlerin nanoteknoloji ile desteklenmesi sonucunda
geliştirilmeye açık bir alan keşfedilmiştir. Nanopartikül sentezi için klasik
yöntemler (elektrokimyasal sentez, ters misel/mikro emülsiyon metot,
hidrotermal sentez, sonokimyasal çöktürme, kimyasal indirgenme vb.) ve
son yıllarda avantajları nedeniyle önem kazanan “yeşil teknoloji” yöntemi
kullanılmaktadır. Film içerisinde disperse edilen nanopartiküller bir bariyer
oluşturarak nemin, O2 ve CO2’nin gıdaya geçmesini önlerler. Bariyer etkisinin
yanı sıra ambalaja yüksek ısı direnci, hafif, etkili ve yırtılmaz bir özellik de
kazandırırlar. Bu derlemede, nanopartiküller içerisinde antimikrobiyal etkileri
kanıtlı, organik antimikrobiyal ajanlar ile kıyaslandığında işleme sırasında ve
yüksek sıcaklıklarda daha üstün bir stabilite özellik gösteren nanoboyutta
üretilmiş metal oksitlerin yenilebilir film uygulamaları anlatılmaktadır. Anahtar
kelimeler: Metal oksit, nanoteknoloji, yenilebilir film ve kaplama
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TGK14 P114
Antep Fıstığı Yağının Kalite Özellikleri
Selin KOVA*, Özgül ÖZDESTAN OCAK
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Antep fıstığı Yakındoğu, Akdeniz Bölgesi ve Asya’nın batı bölgelerinde
yetişen sert kabuklu bir meyve olup en fazla İran, ABD ve Türkiye’de
yetiştirilmektedir. Antep fıstığı kendine özgü organoleptik özelliklere ve
yüksek besin değerine sahip olup oldukça zengin bir yağ kaynağıdır. Ayrıca
yüksek tekli doymamış yağ asitleri içermektedir. Oldukça iyi bir protein,
mineral ve biyoaktif bileşen kaynağıdır. Antep fıstığı yağı düşük yoğunluklu
kolesterolü (LDL), toplam kolesterolü ve glisemik indeksi azaltmak gibi
önemli özelliklere sahip olup önemli miktarda oleik, linoleik ve linolenik asit
içermektedir. Fıstık yağı, tokoferoller, steroller ve fenolik bileşikler gibi
biyoaktif bileşikler içermektedir. Fıstık yağı, yüksek oleik asit içeriği ve düşük
miktarda çoklu doymamış yağ asitleri nedeniyle oksidasyona dayanıklı bir
yağ olarak kabul edilmektedir. Klinik araştırmalar, Antep fıstığının serum
lipidleri üzerinde iyi etkileri olduğunu ve kardiyovasküler problem riskini
azalttığını göstermektedir. Ayrıca kanser ve romatizmal hastalıkları
önlemede büyük bir potansiyele sahiptirler. Yapılan çalışmalarda antioksidan
ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu da belirtilmektedir. Bu derlemenin
amacı Antep fıstığı yağının fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi
vermektir. Anahtar kelimeler: Antep fıstığı yağı, antioksidan, antimikrobiyal
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TGK14 P115
Şeftali Posasından Elde Edilen Karotenoid Ekstraktının Limonata
Kalitesine Etkisi
Hilal MERAL*, Kübra Nur HAN, Aslıhan DEMİRDÖVEN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Tokat
Meyve suyu endüstrisinde atık olarak meydana gelen posadan katma değeri
yüksek biyoaktif bileşiklerin elde edilmesi atık değerlendirme stratejisinin
önemli bir basamağını oluşturmaktadır. Bu biyoaktif bileşiklerden biri de
doğal renk maddesi olarak kullanılan karotenoid pigmentidir. Son yıllarda
meyve suyu endüstrisinde fonksiyonel gıda özelliğine sahip limonata gibi
askorbik asit ve sitrik asit yönünden zengin, antioksidan kaynağı katma
değerli içecekler ilgi odağı haline gelmektedir. Meyveli içecekler grubunda
yer alan limonata, ana bileşen olarak limon veya limon konsantreleri
kullanılarak üretilen içeceklerdir. Genel olarak flavonoidlerce zengin limon ve
limonata, obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türleri gibi
çeşitli hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda,
çalışmada, endüstriyel limonata üretiminde ısıl işlem koşulları nedeniyle
meydana gelen renk kayıplarının giderilmesinde, şeftali posasından elde
edilen antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip karotenoid
ekstraktlarının doğal renklendirici olarak kullanım olanakları araştırılmıştır.
Limonata üretimi gerçekleştirildikten sonra artan konsantrasyonlarda (%0,1;
%0,2; %0,3; %0,4) karotenoid ekstraktı ilave edilmiştir. Analiz sonuçları
değerlendirildiğinde; ekstrakt oranının artışına bağlı olarak limonata
örneklerinin pH değerlerinde düşme, toplam fenolik madde, antioksidan
kapasite ve b* sarı renk değerlerinde artış meydana gelmiştir. Elde edilen
karotenoid ekstraktlarının asidik karakterleri göz önüne alındığında ilave
edilen ekstraktların hem ürünün koruyuculuk özelliklerinin arttırılmasında
hem de renk kayıplarının minimize edilmesinde katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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TGK14 P116
Kek Üretiminde Probiyotik Bacillus clausii Sporlarının Kullanımı
Gökçe ERSOY*¹, Sultan ARSLAN TONTUL¹, Mustafa ERBAŞ²
1

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya,
2
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği Bölümü, Antalya,

Son yıllarda Bacillus sporlarına olan ilgi artmıştır. Bunun nedeniyse sporların
üstün stabilizasyon özellikleriyle doğal bir koruma olanağı sağlamalarıdır. Bu
çalışmada B.clausii sporları kullanılarak probiyotik özellikte kek üretilmiştir.
Pişirme şartlarının sporların dayanımı üzerindeki etkilerini araştırmak
amacıyla normal sıcak atmosfer, buhar ve mikrodalga destekli pişirme
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Üretilen keklerin probiyotik spor canlılığı pişirme
sonunda, in vitro sindirim şartlarında ve depolama sırasında takip edilmiştir.
B. clausiinin pişirme sonrasında canlılığının %80 olduğu, üretilen keklerin
probiyotik spor içeriğinin 5.74-5.88 kob/g aralığında olduğu görülmüştür. In
vitro gastrointestinal sistem test simülasyonu sonuçlarına göre, mide
ortamında kek örneklerinin B.cluasii sayısının 5.89-6.06 kob/g, bağırsak
ortamında ise 6.06-6.27 kob/g aralığında olduğu belirlenmiştir. Kek
örneklerinin içerdiği B.clausii sayısında in vitro testlerinde kısmen artış
görülmüştür. Bu durum gastrointestinal sistemde sporların vejetatif forma
geçerek çoğalabildiklerini ortaya koymuştur. İki farklı sıcaklıkta (4 °C ve 25
°C) yürütülen depolama testleri sonucunda bakteriyel sporların depoma
sırasında da stabil halde kaldıkları ve başlangıç seviyelerini korudukları
belirlenmiştir. Buzdolabı sıcaklığında depolanan örneklerde kısmen daha
yüksek bakteriyel spor canlılığı tespit edilmiştir. Depolama sırasında
örneklerde pH, titrasyon asitliğinde önemli bir istatistiksel değişiklik tespit
edilmemiştir. Bu durum depolamada sırasında sporların vejetatif forma
dönüşmediğinden keklerin tat ve duyusal özelliklerinde olumsuz etki
yaratmamıştır.
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TGK14 P117
Yulaftan Farklı Tatlılık Derecelerinde Yulaf Şurubu Eldesi
Bihter ÇİFTÇİ *, Mustafa KARADUMAN, Gizem KAHRAMAN,
Arda SERPEN, Sıla Satı ŞİMŞEK
Döhler Gıda, Karaman
Sağlık temelli kaygılar ve değişen beslenme trendleri vegan, rafine şeker
içermeyen ve birçok sağlık faydasını bir arada bulunduran gıdaların
geliştirmesine yönelik çalışmaları hızlandırmıştır. Bitkisel sütler
kategorisinde, besin içeriği ve sağlığa yararları nedeniyle yulaf umut verici
hammaddelerden biri olarak değerlendirilmektedir. Yulafın sahip olduğu
nişasta, enzimli veya enzimsiz kontrollü parçalama işlemi ile farklı tatlılık
seviyelerinde yulaf şurubunun üretimini mümkün kılmaktadır [1]. Yapmış
olduğumuz çalışmalarla 2 farklı proses uygulaması ile farklı tatlılıklarda yulaf
şurubu elde edilmiştir. Elde edilen yulaf şurupları; 29DE eş değeri yulaf
şurubu için sonuçlar pH 5,79; Briks 52,20; KM %50,5; renk değeri L, a, b
sırasıyla 24,20; 4,10; 23,80; tatlılık değeri ise ortalama 29,03 DE/%KM’dir.
35DE eş değeri yulaf şurubu için sonuçlar sırasıyla pH 5,78; Briks 57,80; KM
%67,68; renk değeri L, a, b sırasıyla 49,40; 6,70; 27,10; tatlılık değeri ise
ortalama 35,05 DE/%KM’dir. Yaptığımız çalışma sonucu uygulanan 2
proseste 2 farklı tatlılık seviyesinde ürün elde edilmiş; ‘‘DE/ %KM’’ cinsinden
35DE daha tatlı bulunmuştur.
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TGK14 P118
Gıdaların Biyoaktif Maddeler ile Zenginleştirilmesinde
Mikroenkapsülasyon Teknolojisinin Kullanımı
Cennet ARSLAN TUNCER*, Özgül ÖZDESTAN OCAK
Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, İzmir
Özet
Flavonoidler, fenolik asitler, lignanlar, stilbenler, tanenler, ligninler,
karotenoidler, betalainler vb. olarak adlandırılan gıda kaynaklı biyoaktif
bileşiklere, diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve obezite gibi
hastalıklarda sağlığa yararlı etkiler göstermesi nedeniyle son yıllarda ilgi
artmıştır. Biyoaktif bileşikler yüksek sıcaklık, basınç, ışık, pH vb. gibi gıda
işleme, saklama koşulları ve gastrointestinal sistem koşullarında
bozunabilirler, bu durum biyoaktif bileşiklerin insan vücudundaki
biyoaktivitelerini etkiler. Mikroenkapsülasyon, bu doğal biyoaktif bileşiklerin
çeşitli işleme ve saklama koşulları sırasında bozunmadan korunması için
kapsüllendiği süreçtir. Mikroenkapsülasyon işleminde biyoaktif bileşik ona
uyumlu bir duvar materyaliyle kaplanmaktadır. Mikroenkapsülasyonun
biyoaktif bileşikler üzerine koruma, kontrollü salınım, biyoerişilebilirliği ve
biyoyararlanımı artırma gibi birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.
Mikroenkapsülasyon işlemi koaservasyon, püskürterek kurutma, ektrüzyon
tekniği, iyonik jelasyon metodu, emülsiyon, akışkan yatak kaplama,
lipozomla enkapsülasyon tekniği gibi yöntemler kullanılarak yapılmaktadır.
Bu yöntemlerden en çok kullanılanı püskürterek kurutma tekniğidir. Bu
teknikler kullanılarak mikroenkapsülasyonu gerçekleştirilen biyoaktif
bileşiklerin gıdalara ilave edilmesi bu bileşiklerin faydalarına doğal yollardan
ulaşmayı sağlamaktadır. Mikroenkapsülasyon teknolojisi, biyoaktif
bileşiklerin sağlığa faydalarıyla ilgili artan farkındalık nedeniyle tüketiciler
arasında popülerlik kazanmaktadır. Bu derleme de biyoaktif bileşiklerin
mikroenkapsülasyonunda kullanılan teknikler ve mikroenkapsülasyonu
yapılan biyoaktif bileşiklerin gıdalara ilavesiyle ilgili çeşitli çalışmalar
anlatılacaktır.
Anahtar kelimeler: biyoaktif madde, mikroenkapsülasyon, gıda
Giriş
Beslenmede amaç metabolik fonksiyonların gerçekleşmesini sağlamaktır.
Gıdaların yapısında bu besin ögelerinin yanında insan vücuduna yararlı
kimyasal bileşenler bulunmaktadır. Bunlara biyoaktif maddeler denir (El,
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2016). Fonksiyonel öneme sahip fenolik bileşikler fenolik yapıda olanlar ve
fenolik yapıda olmayanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Fenolik yapıda olan
biyoaktif bileşikler flavonoidler (flavonoller, flavonlar, flavononenler, flavon-3oller, izoflavonlar, antosiyaninler, kalkonlar), fenolik asitler, lignanlar,
stilbenler (resveratrol), taninler (tanenler & proantosiyaninler), ligninler,
kurkumin, terpenler (Banwo ve ark., 2021), alkoloidler (Banwo ve ark.,
2021)’den oluşmakta, fenolik yapıda olmayan biyoaktif bileşikler vitaminler,
mineraller, çoklu doymamış yağ asitleri, polisakkaritler, peptitler, betalainler,
karotenoitler (karotenler, ksantofiller)‘den oluşmaktadır. Biyoaktif bileşikler
antimikrobiyal, antifungal, antioksidan, antikanser, antidepresan, antiobezite,
antiinflamatuar etki göstermektedir (Luiza Koop ve ark., 2022). Besinlerdeki
bu bileşenlerin etkileri yüzyıllardır bilinmektedir. Tıp biliminin babası olarak
bilinen Hipokrat 2500 yıl önce “Yemeğin İlacın Olsun” demiştir. Gıda
kaynaklı biyoaktif bileşikler, diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve
obezite gibi hastalıklarda sağlık yararları nedeniyle son yıllarda ilgi artmıştır
(Chai ve ark., 2018).
Bu biyoaktif bileşenler gıda işleme, saklama koşulları (ışık, sıcaklık, pH,
basınç gibi) ve gastrointestinal sistemde maruz kaldıkları düşük pH,
enzimler, vb. gibi çeşitli etmenlerden kaynaklı bozunurlar ve biyoaktiviteleri
bu durumlardan etkilenir (Zhao ve ark., 2017; Chai ve ark., 2018).
Biyoaktif bileşenlerin sağlık faydalarına erişebilmek biyoerişilebilirliği ve de
biyoyararlanımını arttırmak amacıyla mikroenkapsülasyon teknolojisi
kullanılmaktadır.
Mikroenkapsülasyon
Enkapsülasyon, biyoaktif moleküllerin (antioksidanlar, mineraller, vitaminler,
fitosteroller, lutein, yağ asitleri, likopen vb.) ve canlı hücrelerin (probiyotikler
vb.) başka bir materyal ile kaplandığı teknolojidir. Kaplanan materyal, sıvı,
katı veya gaz formda olabilir. Aktif materyal; çekirdek, dolgu, iç faz vb.
denirken, Kaplama materyali; duvar materyali, taşıyıcı, membran, kabuk,
kapsül denir. Kapsüllerin çapı, ˂0.2 μm nanoenkapsülasyon, 0.2-5,000 μm
mikroenkapsülasyon, ˃5,000μm makroenkapsülasyon olarak adlandırılır
(Kahraman, 2019).
Mikroenkapsülasyon Teknolojisi Kullanım Amaçları
Biyoaktif maddelerin kolay işleme ve etkin bir şekilde farklı gıda matrislerine
dahil edilmesi, Biyoaktif maddelerin stabilitesi (ışık, ısı, oksijen, vb.) ve raf
ömrü arttırılması, Biyoaktif bileşenlerin kontrollü salınımı, Aroma maddelerin
veya uçucu yağlardaki etken maddelerin evaporasyonla kaybının önlenmesi,
İstenmeyen aromaların maskelenmesi, Kapsüllenmiş bileşenlerin gıda
işleme özelliklerinin geliştirilmesi, Biyoaktif bileşenlerin, duyusal özellikleri
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modifiye etmek veya gıda formülasyonlarına kolayca dahil etmek (Demircan,
2018).
Mikroenkapsülasyonda Kullanılan Duvar Materyalleri
Etkin bir duvar materyali,
-Aktif materyalle uyumlu olmalı,
-Kaplanacak materyal ile herhangi bir reaksiyona girmemeli,
-Toksik olmamalı,
-Tam koruma sağlayabilmeli,
-Ekonomik olmalı
-Kolayca işlenebilmeli
-İstenilen çözgende çözünebilmelidir.
Genellikler duvar materyallerinin kombinasyon olarak kullanılmaktadır
(Göktepe, 2019).
Koaservasyon
İki tip koaservasyon prosesi vardır: basit ve kompleks koaservasyondur.
Basit koaservasyon işleminde, tek bir polimer söz konusudur. Kompleks
koaservasyonda, iki veya daha fazla zıt yüklü polimer (proteinler ve
polisakkaritler arasındaki iyonik etkileşimler) koaservat oluşumuna ve faz
ayrılmasına yol açar (Timilsena ve ark., 2019).
Püskürterek Kurutma Yöntemi
Kaplanacak olan biyoaktif bileşenin yer aldığı çözeltinin sıcak ve soğuk hava
akışı gerçekleşmektedir. Bu hava akışı içerisinde temasa geçen
damlacıkların kurutulması işlemi yapılmaktadır. En eski ve en fazla kullanılan
yöntemdir. Ekonomik ve uygulanması kolay bir yöntemdir (Özkan, 2021).
Ekstrüzyon Tekniği
Ekstrüzyon tekniği, hidrokolloidler içinde iyonik jelatinizasyon ile biyoaktif
bileşenlerin kaplanmasını sağlamaktadır. Hidrokolloidlerin çapraz
bağlanmasıyla daha stabil mikrokapsül elde edilebilmektedir. Ekstrüzyon
tekniğinin, Laboratuvar ölçekli olması, Mikrokapsül eldesinin yavaş olması,
Büyük ölçekli üretimlerde kullanım zorluğu, Düşük kaplama etkinliği gibi
olumsuz yönleri bulunmaktadır (İnan-Çınkır ve ark., 2019).
İyonik Jelasyon (Damlatma) Metodu
Pratik ve ekonomik bir yöntemdir. Laboratuvar ölçekte üretiminin çok kolay
olması, Hidrofilik veya hidrofobik, ısıya duyarlı, akışkan veya viskoz, katı
veya sıvı hemen hemen tüm ingrediyenlerin bu metotla enkapsüle edilebilir.
Ancak küçük miktarda kapsül elde kolay ama prosesin büyütülmesi çok zor
ve maliyetlidir (Çoruhli, 2013).
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Lipozomla Kapsülasyon
Lipozom, fosfolipidlerin su içerisinde dağıtılması sonrasında kendiliğinden
ortaya çıkan küreye benzeyen kabarcıklara denilmektedir. Lipozomların
yapısal özellikleri arasında lipit ve sulu fazlara sahip olması yer almaktadır.
Bu sayede su içinde ve yağda çözünerek amfifilik materyallerin
kapsüllenmesinde kullanılmaktadır (Özkan, 2021). Lipozomların yapısı hücre
zarına benzer bu yüzden biyouyumlu ve biyobozunur özelliktedir, toksik
değildir.
Emülsiyon
Emülsiyon birbiriyle az karışan veya hiç karışmayan iki sıvıdan birinin
diğerinde damlacıklar halinde dağılmasıyla oluşur.
Basit ve çoklu emülsiyonlar olarak ikiye ayrılır.
-Basit emülsiyon O/W (su içinde yağ), W/O (yağ içinde su) emülsiyonlarıdır.
-Çoklu emülsiyon O/W/O (yağ içinde su içinde yağ), W/O/W (su içinde yağ
içinde su) emülsiyonlarıdır (Pazir ve ark., 2021).
Bu yöntemle oluşturulan kapsüllerin boyutları küçüktür (Özkan, 2021).
Akışkan Yatak Kaplama
Katı haldeki çekirdek materyallerinin hava akımıyla akışkanlaştırılırken, bir
püskürtme başlığı kullanılarak kaplama materyali bu çekirdek materyale
farklı konumlardan püskürtülür, ardından kurutma işlemi gerçekleştirilerek
kapsülleme işlemi tamamlanır (Altay, 2020). Bu yöntemin dezavantajı
maliyetinin yüksek olmasıdır (Özkan, 2021).
Kapsüllenmiş Biyoaktif bileşiklerin Gıdalara İlavesiyle İlgili Yapılan
Çalışmalar
Jansen-Alves ve ark. (2018) yılında yapmış oldukları bir çalışmada propolis
özünü pirinç, bezelye, soya, ovalbumin proteinleri kullanarak püskürterek
kurutma yöntemiyle (giriş sıcaklığı 120 °C, 72 ± 3 °C çıkış sıcaklığı, 0,40
m3dk -1 hava akışı, besleme akış hızı 0,40 m3dk -1, ve 3 mm meme çapı)
enkapsüle etmişler ve elde edilen mikrokapsülleri puding ve Minas Frescal
peynire ilave etmişlerdir. Pirinç proteini (%90.20) ve bezelye proteini içeren
propolis mikropartiküllerinin (%89.25) en yüksek kapsülleme verimliliğini
gösterdiği ve propolisin antioksidan aktivitesini koruduğu tespit edilmiştir.
Bezelye ve soya proteini ile üretilen mikropartiküllerde daha yüksek termal
kararlılık gözlemlenmiştir. Bu mikropartiküller düşük higroskopiklik (bezelye
proteini %7.35, ovalbumin %10,95, soya proteini %13,45) ve düşük aw (<
0.31) nedeniyle depolamaya uygun olduğu, yüksek higroskobikliği (%22.93)
nedeniyle pirinç proteini içeren mikropartiküller depolanırken önlemler
alınması gerektiği tespit edilmiştir. Bezelye proteini ile kaplanmış
mikropartiküller kontrollü salınım nedeniyle Mines Frescal peynirinde

283

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
kullanıma uygun olduğu, diğer
kullanılabileceği tespit edilmiştir.

mikropartiküllerin

de

pudinglerde

Baldin ve ark. (2018) yılında yapmış oldukları bir çalışmada mikrokapsüllü
Jabuticaba sulu ekstraktını doğal bir boya olarak Mortadella sosisine
eklemeyi ve onun soğuk depolama sırasında fizikokimyasal özellikler, lipid
oksidasyonu, mikrobiyolojik kriterler açısından stabilitesi ve bunun yanı sıra
duyusal kabul kriterleri üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır.
Jabuticaba meyvelerinden elde edilen sulu bir ekstrakt konsantre edildikten
sonra maltodekstrin (DE10)’le püskürmeli kurutucuda (Hava akışı 40 L/dak,
giriş sıcaklığı 150 °C'ye ve besleme akış hızı 30 ml/dak) mikroenkapsüle
edilmiştir. Mortadella üç parti üretilmiştir: Kontrol (boyasız), Karmin (%0.05)
ve mikroenkapsüle partiküllü (%2.0). Mikroenkapsüle Jabuticaba ekstraktı
ilavesiyle Kırmızılık, sarılık, pH değeri, aroma ve renk kabulü değerlerinin
azaldığı, doku ve lezzet duyusal kabul kriterleri düzeldiği, kimyasal bileşim,
hafiflik, lipid oksidasyonu, bakteri gelişiminin etkilenmediği tespit edilmiştir.
Mikroenkapsüle Jabuticaba ekstraktı çoğu şeyi değiştirmediği için mortadella
sosisinin değerlendirilen özelliklerinden daha iyi yararlanmak için doğal bir
boya olarak kullanılabileceği tespit edilmiştir.
Papillo ve ark. (2019) yılında yapmış oldukları bir çalışmada kakao
kabuklarındaki polifenolleri ekstrakte ettikten sonra Püskürterek kurutma
tekniğiyle (Giriş Sıcaklığı 150°C, Besleme akış hızı 7 ml/dk, Hava akışı
40m3/saat, Çıkış sıcaklığı 80° C) maltodekstrin ve arap zamkı duvar
materyallerini farklı oranlarda kullanarak mikroenkapsüle etmişlerdir. Elde
edilen enkapsüle tozları bisküvi hamuruna katmışlar ve pişirme işleminden
sonra toplam fenolik içerik ve 90 gün boyunca stabilitelerini koruyup
korumadıklarını incelenmiştir. 80:20 maltodekstrin: kuru ekstrakt kullanılarak
yapılan mikroenkapsülasyonun pişirme işleminden etkilenmeyen toplam
fenolik madde içeriğiyle en kararlı tozun elde edilmesini sağladığı tespit
edilmiştir.
El-Messery ve ark. (2019) yılında yapmış oldukları bir çalışmada elma
kabuğundan elde edilen polifenolik bileşikleri maltodekstrin: peynir altı suyu
ve arap zamkı duvar materyali kullanarak, Ultraturrax (yüksek hızda
homojenleştirici 400 rpm,5 dk) ve Ultrasonikasyon (Güç 160 W, frekans
20KHz) ile iki ayrı yöntemle homojenize etmiş, Dondurarak kurutma (48 saat)
ve Püskürterek Kurutma (Giriş sıcaklığı 150 °C, Çıkış Sıcaklığı 50°C)
yöntemiyle enkapsülasyon işlemini gerçekleştirmiş ve yoğurt üretiminde
kullanmıştır. Ultrasonikasyonla homojenize edilen ve dondurarak kurutma
yöntemiyle elde edilen ve yoğurda ilave edile mikrokapsüllerin
kapsüllenmemiş bileşiklere göre daha stabil oldukları tespit edilmiştir.
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Grassia ve ark. (2021) yılında yapmış oldukları bir çalışmada kakao
kabuklarından elde edilen fenolik bileşenleri farklı konsantrasyonlarda
maltodekstrin duvar materyali kullanılarak püskürtmeli kurutucuda iki farklı
koşulda (6 ve 9 ml/dk, giriş sıcaklıkları 120 ve 150 °C: hava akışı 28 m3/h)
enkapsüle etmişlerdir. En iyi koşullar çekirdek-kaplama oranı 1:5; giriş
sıcaklığı 150 °C; akış hızı 6 ml/dk püskürterek kurutma yönteminde
gözlemlenmiştir. Her iki numune daha sonra hızlandırılmış depolama
testlerine tabi tutulmuş ve polifenollerin kontrol çikolatasında yaklaşık %50
oranında azaldığını, zenginleştirilmiş çikolatada sadece %22 oranında
azaldığını gözlemlenmiştir. Önerilen işlemin, çikolataları acılık hissini
artırmadan fenolik antioksidanlarla önemli ölçüde zenginleştirdiği tespit
edilmiştir.
Sonuç
Mikroenkapsülasyonun biyoaktif bileşikler üzerine koruma, kontrollü salınım,
biyoyararlınımı artırma gibi birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.
Mikroenkapsülasyon yöntemleri arasında en çok kullanılanı püskürterek
kurutma yöntemidir. Mikroenkapsülasyon, aktif bileşenlerin sağlık
faydalarıyla ilgili artan farkındalık nedeniyle tüketiciler arasında popülerlik
kazanmaktadır. Mikroenkapsüle biyoaktif bileşikleri gıdaya ilave etmek bu
bileşiklerin faydalarına doğal yollardan ulaşmayı sağlamaktadır. Günümüzde
tüketicilerin, sentetik bileşenlere göre sağlığa yararları nedeniyle doğal gıda
bileşenlerinin önemini fark etmeleriyle mikroenkapsüle edilmiş biyoaktif
bileşiklere ilgi artacaktır.
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TGK14 P119
Siyez Buğdayından Zenginleştirilmiş Filizlerin Eldesi ve
Karakterizasyonu
Yasemin KIZILASLAN*
AKSUVİTAL AR-GE Merkezi, İstanbul
Diyetetik ve besleyici özelliğe sahip siyez buğdayının, belirli sıcaklık ve
sürelerde çimlendirilmesi ile elde edilen filizlerin, insan beslenmesinde
önemli bir yere sahip diyet lifleri ve aktif bileşenlerce zengin maddeler
içermektedir. Yapılan çalışmalar tahılların bileşiminde bulunan bazı vitamin,
mineral, aminoasit flovan ve fenolik bileşenlerin çimlendirme esnasında
arttığını göstermiştir. Önemli fonksiyonel gıdalar arasında yer alan
tohumların filizlendirilmesi, gıdalarda sindirimi zor olan maddelerin
parçalanmasını sağlayarak, emilimi de daha kolay hale getirmektedir. Bu
çalışmada siyez buğdayı çimlendirildikten sonra belli oranlarda vitamin ve
minerallerce zenginleştirilmiş sularla beslenerek, değişim kantitatif olarak
ölçülmüştür. Zenginleştirilmiş siyez filizleri 15 cm uzunlukta kesilerek,
Bobase liyofilizatör Cihazında 10 Pa> ve -67°C‘de kurutma işlemi;
Thermoscientifc Marka ve UV Dedektörde HPLC’de C18 kolonda B5 ve C
vitaminleri, 30 µL enjeksiyon hacmi ile 210 nm’de; B1, B2, B3, B6, B9
vitaminleri ise 10 µL hacimli 270 nm dalga boyunda; Mg, Zn mineralleri
Asetilen / Hava; Ca minerali ise Asetilen/Hava/Azotoksit kullanılarak AAS
cihazı ile sıcaklık max. 2100-2400 °C’da; Toplam Fenol Tayini UV-Vis
Spektrofotometre cihazında GEA mg /100mg cinsinden 765 nm dalga
boyunda, 3 tekrarlı analizler şeklinde yapılmıştır. Siyez filizlerinde
zenginleştirme sonucunda mineral bakımından belirli bir oranda yükselme
olduğu görülmüş, ancak vitaminlerin dikkate değer bir oranda geçişi tespit
edilememiştir.
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TGK14 P120
Piyasada Melisa (Melissa officinalis L.) Olarak Satılan Öğütülmüş
Çayların Yapısında Bulunan Rosmarinik Asit ve Verbaskozit
İçeriklerinin Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografi Yöntemi
ile Belirlenmesi
Mehmet Ali OÇKUN*
Yeditepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, İstanbul
Oğul otu olarak da bilinen melisa (Melissa officinalis L.) bitkisinin düşük ve
orta düzey sinir sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olduğu
bilinmektedir. Aktarlarda yaprakları kolay şekilde bulunabilmesine rağmen
isim ve koku benzerliği sebebiyle bu tür bitkisel ürün satan yerlerde Melissa
officinalis yerine halk arasında limon otu (Alloysia sp.), yalancı melisa ya da
limon melisa denilen, kokusu tıbbi melisayı andıran farklı bir bitkinin
yaprakları satılmaktadır. Bu çalışmada çeşitli marketlerden satın alınan,
öğütülmüş formda 14 farklı melisa çayının yapısındaki rosmarinik asit ve
verbaskozit içerikleri görsel olarak yüksek performanslı ince tabaka
kromatografisi yoluyla incelenmiştir. Sonuç olarak incelenen çay örneklerinin
5 tanesinin yapısında melisanın ana maddesi olan rosmarinik asit tespit
edilirken, 7 örneğin içeriğinde limon otunda yüksek oranda bulunan
verbaskozit gözlemlenmiştir. Bu örneklerin bazılarının yapısında verbaskozit
kadar yoğun olmasa da aynı zamanda rosmarinik asidin de olduğu görüldü.
2 çay örneğinin ise hem tıbbi melisadan hem de limon otu bitkilerinden
tamamen farklı kimyasal içeriğe sahip oldukları belirlendi.
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TGK14 P121
Bezelye Esaslı Süt Üretimi: Farklı Ön İşlemlerin Kullanım
Olanaklarının Araştırılması
Ali Emre ANDAÇ*, Necati Barış TUNCEL
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Çanakkale

Günümüzde pek çok tüketici sağlık, çevresel ve etik nedenlerle inek
sütü gibi hayvansal ürün tüketimlerini azaltmaktadır. Hayvansal gıda
üretimi önemli miktarda sera gazı salınımından, toprak ve su
kullanımından sorumludur. Gelecek nesillerin ve gezegenin ihtiyaçları
göz
önünde
bulundurularak
hayvansal
gıda
üretiminin
sınırlandırılması
veya
azaltılması,
sürdürülebilirlik
kavramı
çerçevesinde değerlendirmesi gereken konular arasındadır. Hızla
büyüyen bir sektör olan bitkisel esaslı ürünler, hayvansal ürünlere
alternatif olarak geliştirilmektedir. Bu ürünlerden bazıları et, süt ve
yumurta ikameleridir. Bitkisel esaslı ürünler konusunda aşılması
gereken başlıca zorluk sağlıklı, ulaşılabilir ve sürdürülebilir bitkisel
bileşenler kullanılarak bu ürünlerde arzu edilen besinsel, duyusal,
fonksiyonel ve tekstürel karakteristikleri sağlamaktır. Çalışma
kapsamında, protein içeriği yüksek ve çevresel etkisi düşük olan
bezelye hammadde olarak seçilmiş ve duyusal özellikleri geliştirmek
için farklı ön işlemler uygulanarak bezelye sütleri üretilmiştir. Ön
işlemler olarak “kuru öğütme”, “haşlama, alkali suda bekletme ve
kabuk soyma” ve “vakum” kullanılmıştır. Üretilen sütlerin bazı
fizikokimyasal ve duyusal özellikleri değerlendirilmiştir. Ayrıca, bu
sütlerin tanımlayıcı duyusal analizleri de gerçekleştirilmiştir. Yapılan
tüketici testi sonucuna göre ön işlemlerin duyusal özellikler üzerinde
olumlu yönde etkili olduğu tespit edilmiştir.
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TGK14 P122
İnovatif Bir Ürün: “Renkli Prebiyotik Eritme Peyniri” Duyusal
Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Meral KAYGISIZ *, Ferhat POLAT, Orhan EREN,
Nagihan UĞUR, Aziz ADAŞ
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Bursa
Peynir, bireylerin sağlıklı gelişimleri için önemli bir süt ürünüdür. Özellikle
çocukların bu ürünü tüketmekte zorlandıkları düşünüldüğünde bu alanda
yapılacak inovatif çalışmalar önem kazanmaktadır. Mevcut çalışma ile
peynire fonksiyonel nitelik kazandırılması ve çocukların ilgisini çekmek için
renklendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada blok tipi eritme peyniri üretimi
gerçekleştirilmiş olup söz konusu ürüne fonksiyonel nitelik kazandırmak
amacıyla bir prebiyotik olan inülin kullanılmıştır. İnülin, diyet lif içeriği yüksek,
düşük kalorili, sağlığı teşvik edici etkilere sahip bir gıda maddesidir. Ayrıca
yağ ikame edici özelliği, tekstürel yapıyı ve organoleptik özellikleri olumlu
etkilemesi nedeniyle süt ve süt ürünlerinde giderek daha fazla
kullanılmaktadır. Peynirin renklendirilmesi amacıylaysa bitkilerden elde
edilen doğal ekstraktlar kullanılmıştır. İnülin ve renk maddeleri kuru haşlama
aşamasında ilave edilmiştir. Mavi, pembe, lila, sarı olmak üzere dört farklı
renkte peynir üretimi gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrası eğitimli panelistler
tarafından yapılan duyusal değerlendirmede inülinin yapıya etkisi tespit
edilmiş, hedonik skala yöntemiyle dokuz tam puan üzerinden yapılan genel
kabul edilebilirlik değerlendirmesindeyse tüm peynirler yüksek puan almıştır
(min:8, max:9). Çocuklar için yapılan üç soruluk değerlendirme anketinde ise
katılımcıların %80’nin prebiyotik renkli eritme peynirini tüketmeyi tercih ettiği
belirlenmiştir. Sonuç olarak, inülinin peynirin duyusal niteliklerine olumlu
etkisi olduğu tespit edilmiş, ayrıca doğal bitki ekstraktlarıyla renklendirilen
peynirin çocuklar için cazip hale geldiği gözlemlenmiştir.
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TGK14 P123
Bakla (Vicia faba) Sütünden Vegan Dondurma
(Dondurulmuş Tatlı) Üretimi
Ekin CANBULAT *1, Necati Barış TUNCEL1, Neşe YILMAZ TUNCEL2
1

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Çanakkale
2
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
Gıda Teknoloji Bölümü, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çanakkale
Günümüzde, tüketicilerin küresel ısınma ve çevre bilinci konusunda
farkındalıklarının artması, vegan ve vejetaryen gibi yeni beslenme stillerinin
benimsenmesi, laktoz intoleransına sahip özel beslenme diyeti olan kişilerin
varlığı, sağlıklı gıdalara yönelimin artması gibi çeşitli faktörler bitkisel esaslı
ürünlere olan talebi arttırmaktadır. Artan talebin karşılanması için hayvansal
ürünlere alternatif bitkisel esaslı ürünler üzerine önemli düzeyde Ar-Ge
çalışmaları yapılmaktadır. Araştırma konularından biri de laktoz içermeyen
bitkisel esaslı vegan dondurmalardır. Piyasada bulunan vegan dondurmalar
ağırlıklı olarak hindistan cevizi, soya, badem ve yulaf kaynaklı üretildiği gibi
meyve karışımlarının kullanıldığı ürünler de bulunmaktadır. Hammaddesi
soya ve badem olan dondurmalar, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden
olabilmektedir. Bu çalışma kapsamında besin içeriği zengin, bir baklagil olan
baklanın, bitkisel esaslı dondurma üretiminde kullanım olanakları
araştırılmıştır. Bitkisel esaslı dondurma üretimi için duyusal özellikleri
iyileştirilmiş bakla sütü kullanılmıştır. Bakla sütünden dondurma
formülasyonu optimize edilmiştir. Optimizasyon çalışmasında dondurmaların
renk, tekstür ve duyusal özellikleri değerlendirilmiştir. Duyusal olarak
beğenisi yüksek ve tekstürel özellikleri kabul edilebilir dondurma üretimi
optimize edilmiştir.
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TGK14 P124
Amarant Bitkisinin Unlu Mamüllerde Kullanımı
Merve KAHRAMAN1,2 *, Figen GÜL1,2, Bülent ŞENTÜRK1
1

2

Şölen Çikolata Gıda Sanayi A.Ş, İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul

Tahıllar insan beslenmesinde yer alan en önemli kaynaklardan biridir ve
gelişmekte olan ülkelerde günlük beslenmenin çoğunu karşılamaktadır.
Buğday, pirinç, arpa, yulaf, mısır gibi tahıl çeşitleri birçok ülkede
yetiştirilmektedir. Tahıl tanesi protein, karbonhidrat, yağ, fosfolipidler,
vitaminler, mineraller gibi çok sayıda besin öğesi içermektedir. Tahıllarda
%8-15 oranında protein bulunur ve bu proteinin yaklaşık %80’inin glüten
oluşturmaktadır. Tahılların işleme özelliklerine önemli etkisi olan glüten bazı
insanların sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Glüten tüketimi ile kişilerde
glüten alerjisi, glüten hassasiyeti veya Çölyak hastalığı görülebilmektedir.
Glütensiz beslenmek zorunda olan kişilerde monoton beslenme sonucu diyet
lifi, B12 vitamini, D vitamini, kalsiyum, demir gibi besin ögesi eksiklikleri
görülmektedir. Bu kişilerin besin ögesi eksikliği yaşamamaları için tahıl
benzeri ürünler ile beslenmeleri önerilmektedir. Tahıl benzeri ürünler glüten
içermeyen, mineral, vitamin, diyet lif ve esansiyel aminoasit benzeri
bileşenler açısından zengin bitkilerdir. Karabuğday, amarant ve kinoa gibi
bitkiler bu tahıl grubuna girmektedir. Bu çalışmada kullanımı giderek artan
amarantın besin içeriği ve unlu mamüllerde kullanımı hakkında bilgi
verilecektir.
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TGK14 P125
Marshmallowun Mikroskop Altında Görüntülenmesi ve Olası
Problemlere Çözüm Önerileri
Figen GÜL1, 2*, Merve KAHRAMAN1, 2, Fatih KUŞ2, Bülent ŞENTÜRK2
1) Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya Metalurji Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2) Şölen Çikolata Gıda Sanayi A.Ş, İstanbul
Marshmallow; şeker çözeltisi ve genellikle jelatin çözeltisi karışımına hava
kazandırılarak elde edilen hafif, kabarık, yumuşak yapıya sahip, köpüklü
şekerleme kategorisinde yer alan bir şekerleme ürünüdür. Yüksek nem
içeriğine (ağırlıkça %17-21) ve gözenekli bir yapıya sahiptir. Sahip olduğu bu
özellikler marshmallowda; şeker kristallenmesi, tekstürde bozulma, köpük
kaybı, sertleşme veya yumuşama gibi belli başlı kalite kayıplarına neden
olmaktadır (El-Saide vd., 2021). Literatür incelendiğinde genel olarak ticari
marshmallowların raf ömrünün yaklaşık 40 hafta olduğu belirtilmektedir.
Ancak ticari marshmallowlardan sıcak bölgelerde satılanlar için 20-22
haftalık depolamadan sonra sertlikte gözle görülür bir artış olduğu
vurgulanmaktadır (Tan vd., 2008). Bu çalışmada 2 haftalık marshmallow
numunesi ile 6 ay boyunca 18 ᵒC’de bekleyen marshmallow numunesi için
mikroskop görüntüleri elde edilmiştir. Mikroskopta ölçümler 10X objektif
büyütmesi ile yapılmıştır. Marshmallow örneklerinde 6. ayın sonunda köpük
stabilitesinde azalma ve hava kabarcıklarında birleşme gözlenmiştir. Bu
bilgilerden yola çıkarak bu çalışmada köpük stabilitesinin sağlanamamasının
olası sebepleri araştırılmış ve bu problemleri önlemek üzere yapılan
çalışmalar incelenerek derlenmiştir. Anahtar kelimeler: Marshmallow, kalite
özellikleri, matris yapısı

*

Sorumlu yazar e-posta adresi: figen.gul@solen.com.tr

294

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022

TGK14 P126
Çiğ Sebzelerde E. coli Kontaminasyonun İncelenmesi
Ayşe Nur YAPRAK*, Ekrem KİREÇCİ
Sütçü İmam Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Kahramanmaraş
Çiğ sebzeler yetiştirildikleri tarlalardan insan tüketimine sunulana kadar
olan aşamalarda kontaminasyona elverişlidir. Sulandıkları suların temizliği,
topraktan olabilecek bulaş kaynakları ve özellikle birçok sebzenin çiğ
olarak tüketime sunulması insan sağlığını olumsuz etkileyecek besin
zehirlenmelerine zemin hazırlayabilmektedir. Gıda kaynaklı hastalıklar
etkilenen kişi sayısı ve ekonomik maliyeti açısından dünya çapında önemli
bir halk sağlığı sorunudur. Tahmini olarak her yıl 600 milyon (dünyadaki
hemen hemen 10 kişiden biri) kontamine yiyecekleri yedikten sonra
hastalanmakta ve bunların 420 bini ölümle sonuçlanmaktadır. Çiğ tüketime
sunulan sebzelerde en önemli hijyen göstergeleri arasında toplam
mezofilik aerobik bakteri, toplam koliform bakteri ve Enterobacteriaceae
gelmektedir. Koliform grup içinde fekal koliform olarak adlandırılan
bakterilerin büyük bir kısmını E. coli oluşturmaktadır. E. coli, gıdalarda
önemli bir kalite indikatörüdür. Bir gıdada E. coli varlığı fekal bulaşın,
gıdanın depolanmasında veya üretiminde yetersiz hijyen uygulamalarının
yapıldığını göstermektedir. Bu araştırmada Kahramanmaraş’ta farklı satış
yerlerinden alınan ıspanak, marul, taze nane, maydanoz, dereotu, tere,
roka, semizotu, yeşil soğan ve havuçtan oluşan 50 adet sebze örneği
membran filtrasyon yöntemiyle çalışılmıştır. Çalışılan 50 sebze örneğinin
9’unda koliform grup bakteri belirlenmiştir. Bu kolonilerin identifikasyonu
sonucunda 9 örnekte, koliform grubunun en önemli indikatör bakterisi olan
E. coli tespit edilmiştir. Diğer örneklerde ise koliform varlığı tespit
edilememiştir. Oransal olarak en yüksek değer marulda (%60)
bulunmuştur.

* Sorumlu yazar e-posta adresi: 19240011006@ogr.ksu.edu.tr
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TGK14 P127
Sığır Kolostrumu ve Kolostrum Tozu Üretimi

Gülhadiye EFE*, Fehmi YAZICI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun
Kolostrum, doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde salgılanan anne sütüdür.
Yoğun, viskoz, yapışkan bir sıvı kıvamındadır. Sütten farklı bir bileşime sahip
olup, protein, yağ, vitamin ve mineral gibi besinler açısından son derece
zengindir. İçerdiği immünoglobulinler gibi doğal kaynaklı antikorlar ve
lizozim, laktoferrin, laktoperoksidaz gibi antimikrobiyal bileşenler bazı
patojen mikroorganizmaları inhibe ederek yenidoğanın pasif bağışıklık
kazanmasını sağlamaktadır. Yenidoğanlar için hayati besinlerin ilk tedariğini
sağlar ve yenidoğanın beslenmesinde, korunmasında, gelişiminde ve
immünolojik savunmasında çok önemli bir rol oynar. Kolostruma ilgi her
geçen gün artmaktadır ve insanlar için fonksiyonel bir gıda alternatifi olarak
dikkat çekmektedir. Ancak kolostrumun raf ömrü oldukça sınırlıdır. Bu
nedenle püskürtmeli kurutma veya dondurarak kurutma gibi bazı kurutma
işlemlerinin uygulanması ile toz haline getirilerek uygun şekilde muhafazası
sağlanmalıdır. Sığır kolostrumunun püskürtülerek kurutulması, dondurularak
kurutmayla kıyaslandığında 2,5 kat daha ucuzdur ve ticari ekipman kolaylıkla
temin edilebilmektedir. Ayrıca üretim hızı ve enerji kullanımı açısından
değerlendirildiğinde dondurarak kurutmadan çok daha iyidir. Ancak kullanımı
sınırlıdır çünkü kolostrum proteinlerinde ısı kaynaklı hasara neden
olabilmektedir. Dondurarak kurutmada ise kolostrumdaki ısıya duyarlı
biyoaktif bileşenler daha iyi korunmaktadır. Bu derleme çalışmasında
kolostrumun püskürtmeli kurutma ve dondurarak kurutma yöntemleri ile toz
forma getirilmesine yönelik çalışmalar ele alınmış ve kurutma yöntemlerinin,
elde edilen toz ürünün karakterizasyonu üzerine etkisi incelenmiştir.
GİRİŞ
Son yıllarda tüketiciler gıda kalitesi ve sağlık sorunları ile daha fazla
ilgilenmektedir. Hem ilaç hem de gıda endüstrisi için oldukça önem taşıyan,
hastalıkları önlemek ve sağlığı geliştirmek için kullanılan nutrasötikler ve
fonksiyonel gıdalar günümüzde önemli bir role sahiptir (Cuican vd., 2021;
Reque ve Brandelli, 2021). Kolostrum, yenidoğanlara pasif bağışıklık
sağlayan, doğal olarak oluşan nutrasötik olarak kabul edilmektedir (Borad
vd., 2021). Geleneksel ilaç tedavisine alternatif olarak fonksiyonel gıdalara
*
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ve diyet takviyelerine olan talebin artması nedeniyle kolostrum ürünlerinin
kullanımı da artmaktadır (Sotudeh vd., 2018).
KOLOSTRUM
Kolostrum, doğumdan sonraki ilk 48 saat içinde salgılanan anne sütüdür.
Yenidoğanlar için hayati besinlerin ilk tedariğini sağlar ve yenidoğanın
beslenmesi, korunması, gelişmesi ve immünolojik savunması gerekli olan
besin, antikor ve büyüme faktörlerini yüksek miktarda içermektedir (Borad ve
Singh, 2018; Cuican vd., 2021; Kaplan vd., 2022). Kolostrum yoğun, viskoz,
yapışkan bir sıvı kıvamındadır ve genellikle sarıdan turuncuya kadar
değişebilen bir renktedir. Sığır kolostrumunun makro besin, mikro besin,
immünoglobulin ve diğer immün faktör içerikleri süte göre önemli ölçüde
değişse de bileşimi sütün bileşimine benzerdir (Tablo 1). Protein, yağ,
vitamin ve mineral gibi besinler açısından son derece zengindir ve içerdiği
immünoglobulinler gibi doğal kaynaklı antikorlar ve lizozim, laktoferrin ve
laktoperoksidaz gibi antimikrobiyal bileşenler Escherichia coli, gibi bazı
patojen mikroorganizmaları inhibe ederek yenidoğanın pasif bağışıklık
kazanmasını sağlamaktadır (Tripathi ve Vashishtha, 2006; Sotudeh vd,
2018; Cuican vd, 2021; Playford ve Weiser, 2021).
Tablo 1: Sığır kolostrumu ve sütün kimyasal bileşimi (Playford ve Weiser,
2021)

Kolostrum, immünoglobulin (Ig) açısından oldukça zengin bir kaynaktır ve
sığır kolostrumunun kalitesini etkileyen en önemli faktördür. Sığır
kolostrumunda bulunan major Ig, IgG'dir. Kolostrumda 30-87 g/L IgG
bulunmaktadır ve toplam Ig'lerin yaklaşık %80'ini oluşturmaktadır. IgG
içeriğinin 50 g/L den büyük olması iyi kaliteli bir kolostrumun göstergesidir
(Borad ve Singh, 2018; Ahmann vd., 2021; Hesami vd., 2021; Playford ve
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Weiser, 2021). Ig içeriği doğum sonrası ilk sağım ile elde edilen kolostrumda
en yüksek olup sonrasında hızla azalmaktadır (Abd El Fettah vd., 2014). Ig,
insanlarda plasental bariyerden geçebilirken, ineklerde plasenta yolu
ile buzağıya taşınamaz, bu nedenle buzağının tek doğal immünoglobulin
kaynağı kolostrumdur (Borad ve Singh, 2018; Playford ve Weiser, 2021).
Sığır kolostrumunda bulunan laktoz miktarı (~%2.5), sığır sütünde ve insan
sütünde bulunan laktoz içeriğinden daha düşüktür. Kolostrumun yağ içeriği
yaklaşık %7 olup, süt ile karşılaştırıldığında çoğu vitamin ve mineral gibi daha
fazla miktarda bulunmaktadır. Buzağılamadan sonra kolostrumun bileşimi
büyük ölçüde değişmekte ve biyolojik ve besleyici değeri zamanla
azalmaktadır (Tablo 2). Bu nedenle, maksimum biyoaktif bileşen
konsantrasyonunu içeren en kaliteli kolostrum, hayvanın doğumdan sonra 6
saat içinde sağılmasıyla elde edilmektedir (Borad ve Singh, 2018; Puppel
vd., 2019; Hesami vd., 2021).
KOLOSTRUMUN İNSAN SAĞLIĞINA FAYDALARI VE KULLANIM
ALANLARI
Sığır kolostrumunun buzağı sağlığı üzerindeki faydalarına ek olarak, içerdiği
biyoaktif bileşenler sayesinde insanlara pasif bağışıklık sağlamakta ve midebağırsak sağlığını iyileştirmektedir (Borad ve Singh, 2018; Hurley ve Theil,
2011). Aynı zamanda ishalin önlenmesinde, bağışıklık sistemi
fonksiyonunun iyileştirilmesinde, kolesterol düşürmede, gastrointestinal
mukozal bütünlüğün korunmasında ve doku onarımında etkili olduğuna dair
çalışmalar bulunmaktadır (Borad ve Singh, 2018; Kaplan vd., 2021). Kelly
(2003), kolostrumun tıbbi özelliklerinden yararlanmak için doğumdan sonraki
ilk 24 saat içinde sağılan ve en az %80 protein (km üzerinden) ve %40 Ig
(km üzerinden) içeren kolostrumun kullanılması gerektiğini bildirmiştir.
Kolostrum, bebek formüllerinde, sağlıklı içeceklerde, özel diyet
takviyelerinde ve yenilikçi fonksiyonel gıdalarda kullanım potansiyeline sahip
olup, insan sütünün yokluğunda veya sınırlı mevcudiyetinde, bebekler için
alternatif bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerdeki
bebek ölüm oranı, kolostrum tozu ile güçlendirilmiş takviyeler ile beslenerek
azaltılabileceği bildirilmiştir. Aynı zamanda kolostrumun besin değeri yüksek
olduğu için sporcular tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Yapılan
çalışmalar, sporcularda kolostrum kullanımının kas kuvvetinde artış ve vücut
yağında azalmada etkili olduğunu ve yüksek yoğunluklu egzersiz sırasında
tampon kapasitesini artırarak egzersiz süresinin uzamasına katkıda
bulunduğunu ortaya koymuştur. Aynı zamanda koşma hızını artırdığı ve
yarışma streslerine karşı bağışıklık geliştirerek performansı iyileştirdiği
bildirilmiştir. Ticari konsantre sığır kolostrum tozunun 8 ay boyunca 60 g
olarak tüketilmesi ile atletik performansı arttırdığı da gözlenmiştir (Borad vd.,
2018; Borad vd., 2021; Kaplan vd., 2022).
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Tablo 2: Kolostrumun buzağılamadan sonra belirli saatlerdeki kimyasal
bileşimi ve sütün kimyasal bileşimi (%) (Puppel vd., 2019)

Sığır kolostrumu, bir yıldaki sığır süt üretiminin yalnızca %0.5'ini oluşturur,
ancak bu, buzağının ihtiyaç duyduğundan çok daha fazladır. Bu nedenle,
fazla kolostrum, çeşitli endüstriyel ölçekli uygulamalarda kullanım için yüksek
bir potansiyele sahiptir (Abd El Fettah, 2014; Sotudeh vd, 2018; Kaplan vd.,
2022). Kolostrum, yabancı piyasada çeşitli nutrasötik endüstriler tarafından
kapsül, tablet ve toz forma ticari olarak işlenmektedir ve gıda takviyesi olarak
pazarlanmaktadır (Karlıdağ, 2020; Kaplan vd., 2022).
SIĞIR KOLOSTRUMUNUN KURUTULMASI
Gıda ürünlerinin işlenmesi, besin içeriğini değiştirmeden gıda güvenliğini ve
kalitesini sağlamayı ve raf ömrünün uzatılmasını amaçlar (Borad ve Singh,
2018). Taze kolostrumun raf ömrü oldukça sınırlıdır. Bu nedenle kolostrumun
immunoglobülin seviyesini düşürmeden ve hijyenik kalitesini koruyarak
uygun şekilde muhafazası için kolostrumun işlenmesi gerekmektedir.
Pastörizasyon ve kurutma işlemleri en çok kullanılan yöntemlerdir. Ticari
olarak temin edilebilen kolostrum tozlarının çoğu, dondurarak ya da
püskürtmeli kurutma uygulanarak hazırlanmaktadır (Yu vd, 2015; Sotudeh
vd, 2018; Borad vd, 2021; Salar vd., 2021).
Püskürtmeli kurutma, ürünlerin sıvı halden toz hale dönüştürülmesi için
kullanılan bir kurutma tekniğidir. Püskürtmeli kurutma işleminde bir çözelti
veya süspansiyon halindeki besleme atomizer ile sıcak ortama püskürtülür.
Ürün sıcak ortam ile temas ettiğinde içerisindeki nem hızla buharlaşır ve
damlacıklar sadece birkaç saniyede kuru partiküllere dönüşür (Alhajj vd.,
2021; Kaplan vd., 2022). Püskürtmeli kurutucu sistemi; atomizer, kurutma
odası ve toplayıcı olmak üzere üç ana bileşenden oluşmaktadır (Şekil 1).
Pürkürtmeli kurutma işlemi, düşük maliyeti, hızlı olması ve geniş ekipman
mevcudiyeti gibi nedenlerden dolayı yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir
(Salar vd., 2021; Eijkelboom vd, 2023). Kurutulacak ürün ile sıcak kurutma
ortamının temas süresi çok az olduğu için özellikle ısıya duyarlı hassas
bileşenlerin kurutulmasında kullanılır. Gıda endüstrisinde püskürtmeli
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kurutma ile gıdanın raf ömrü uzatılmakta, depolama ve nakliye işlemleri
kolaylaştırılmaktadır ancak termal etkinliği %25-60 civarına olup oldukça
düşüktür. Pilot ölçekli püskürtmeli kurutma sistemlerinde ise %10’un altında
olduğu bildirilmiştir (Samborska vd., 2022; Eijkelboom vd., 2023).

Şekil 1: Püskürtmeli kurutma sistemi (Kim vd., 2019)
Püskürtmeli kurutma, nispeten daha ucuz ve daha hızlı olmasına rağmen,
süt ürünlerinin kurutulmasında gözlenen morfoloji ve partikül boyutundaki
değişiklikler, aroma kaybı ve termal bozunma bu yöntemin başlıca
dezavantajlarıdır ve özellikle kolostrum proteinleri ısıya karşı hassas olduğu
için püskürtmeli kurutma ile kolostrum tozu hazırlanması sınırlı düzeyde
kalmıştır (Borad ve Singh, 2018; Kaplan vd., 2021; Eijkelboom vd., 2023).
Dondurarak kurutma ise liyofilizasyon olarak da bilinen bir kurutma
yöntemidir. Ürünün dondurulması, basıncın düşürülmesi ve ürün içindeki
donmuş suyun süblimasyon yoluyla uzaklaştırılması adımlarını içermektedir
(Castro-Albarrán vd., 2016; Jia vd., 2021). Dondurularak kurutulmuş ürünler
orijinal şekillerini ve dokularını korurlar ve besin kaybı ise çok az olmaktadır.
Bu nedenle ısıya duyarlı biyolojik materyaller için en çok tercih edilen
kurutma tekniğidir (Kaplan vd, 2022). Tüm bu avantajlarının yanı sıra bu
yöntem, vakum altında uzun işlem süreleri boyunca fazla enerji tüketimi
nedeniyle pahalı bir işlemdir ve bu nedenle gıda endüstrisinde uygulaması
sınırlı kalmıştır (Castro-Albarrán vd.,2016).
Sotudeh vd., (2018) tarafından yapılan çalışmada sığır kolostrum örneklerine
püskürtmeli kurutma, dondurarak kurutma ve pastörizasyon (60°C-30 dk ve
55°C-60 dk) uygulanmış ve IgG seviyeleri üzerine etkileri incelenmiştir.
Kolostrum örneklerinin IgG içeriklerine bakıldığında, en yüksek IgG içeriği
(60.35 mg/mL) kontrol örneğinde elde edilirken, dondurularak kurutulmuş
örnekte 36,97±6,79 mg/mL, püskürtülerek kurutulmuş örnekte ise
30,65±6,95 mg/mL olarak bulunmuştur. Pastörizasyon işlemleri uygulanan
örneklerin IgG içerikleri ise 55°C-60 dk pastörizasyon için 34,97±9,80 mg/mL
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iken 60°C-30 dk pastörizasyon için 28.12±6.53 mg/mL’dir. Farklı yöntemler
ile kurutulan örnekler arasında IgG içerikleri açısından önemli bir farklılık
olmamasına rağmen, dondururak kurutma IgG içeriğinde daha az bir düşüşe
neden olmuştur. Bu sonuçlar, dondurarak kurutma ve püskürtmeli kurutma
işlemlerinin sığır kolostrumunun raf ömrünü ve kalitesini arttırmada işlevsel
olduğunu göstermiştir.
Borad vd., (2021) tarafından yapılan çalışmada, retentate yağsız seyreltilmiş
kolostrum (RYK) ve retentate kolostrum peynir altı suyu (RKP) örneklerine
farklı koşullarda püskürtmeli kurutma uygulanmıştır. Kontrol örneği olarak ise
dondurularak kurutulan örnekler kullanılmıştır. Püskürtmeli kurutmada üç
farklı giriş hava sıcaklığı (150, 165, 180°C) uygulanmış ve besleme hızı
kontrol edilerek çıkış hava sıcaklığı 68-72°C aralığında tutulmuştur.
Püskürtmeli kurutma işleminde giriş hava sıcaklığındaki artış ile birlikte,
tozun nem içeriği ve su aktivitesi önemli ölçüde azalmıştır. Kurutulmuş
tozlarda en yüksek IgG (%67.10±2.88), IgA (%3.31±0.4) ve IgM
(%6.59±0.78) içerikleri dondurularak kurutulmuş RKP örneğinde elde
edilmiştir. Püskürtülerek kurutulan örneklerin Ig içerikleri ise kontrol
örneklerine kıyasla daha düşüktür ve farklı giriş hava sıcaklıklarının Ig içeriği
üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Dondurularak kurutulmuş
örneklerin gevşek yığın yoğunluğu püskürtülerek kurutulan örneklerden daha
yüksek olduğu gözlenmiştir. Örneklerin akışkanlık özelliklerine bakıldığında
ise en yüksek akışkanlık değeri dondurularak kurutulmuş RYK örneğinden
(41.63) elde edilirken püskürterek kurutulan örneklerin yapışkan özellikte
olduğu görülmüş ve analiz sırasında akışkanlık özelliği göstermemiştir.
Püskürtmeli kurutma ile elde edilen örneklerin (>15 dk), dondurularak
kurutulmuş (58.33 s ve 25.33 s) örneklere kıyasla çok daha uzun ıslanabilirlik
süresine sahip olduğu ve püskürtmeli kurutmanın, çözünürlüğü dondurarak
kurutmaya kıyasla önemli ölçüde olumsuz etkilediği gözlenmiştir.
Salar vd., (2021), sığır ve manda kolostrumuna püskürtmeli kurutma
(besleme sıcaklığı 54 ± 3˚C, giriş hava sıcaklığı 123±2˚C, çıkış hava sıcaklığı
48±2˚C ve besleme hızı 160 mL/saat), dondurarak kurutma ve pastörizasyon
uygulanarak biyoaktif protein içeriklerine ve antioksidan aktivitesine etkilerini
araştırmıştır. Sonuçlara bakıldığında, sığır kolostrumunun, protein içeriğinin
(%12.91±3.75) manda kolostrumunun protein içeriğinden (%7.97±0.76) fazla
olduğu ancak yağ içeriğinin (%6.11±0.78), manda kolostrumu yağ
içeriğinden (%10.81±0.50) daha düşük olduğu görülmüştür. Kurutma
yöntemlerinin biyoaktif protein içeriklerine etkisine bakıldığında, her iki
kurutma yönteminde de hafif bir protein denatürasyonu gerçekleşmiştir.
Antioksidan aktiviteye etkisine bakıldığında ise püskürtülerek kurutulan ve
dondurularak kurutulan örneklerin, radikal süpürme aktiviteleri arasında
önemli bir fark olmamasına rağmen, dondurarak kurutma işleminde,
püskürtmeli kurutmaya kıyasla daha az bir düşüş olmuştur ve dondurarak
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kurutmanın kolostrumun antioksidan aktivitesi üzerinde önemli bir etkisinin
olmadığı gözlenmiştir.
Borad vd., (2020) tarafından yapılan çalışmada ultrafiltrasyon uygulanan
seyreltilmiş yağsız kolostrum ve kolostrum peynir altı suyu örnekleri
püskürtülerek kurutulmuş ve 4 ve 25°C'de 6 ay depolanmıştır. Retentate
yağsız kolostrumdan (RYK) ve retentate kolostrum peynir altı suyundan
(RKP) elde edilen tozlar sırasıyla yaklaşık %86 ve %94 protein içeriğine
sahip olup, protein açısından zengin toz olarak adlandırılmaktadır. RYK
tozunun IgG, IgA ve IgM içerikleri sırasıyla %43.35, %1.99 ve %4.38 iken
RKP tozunun %61.50, %2.69 ve %6.09’dır. Depolama sıcaklık ve süresinin,
toz örneklerin Ig içeriklerini önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir. RYK
tozunun başlangıç IgG seviyesi %43.35 iken; 4 ve 25°C'de 6 ay depolanması
ile sırasıyla %34.68 ve %31.81’e düşmüştür. RKP tozunun başlangıç IgG
içeriği ise %61.50 iken, 4 ve 25 °C'de 6 aylık depolanması sonucunda
sırasıyla %43.48 ve %41.92'ye düşmüştür. Tüm koşullarda RKP tozunda IgG
aktivitesinin kaybı, RYK tozundan önemli ölçüde fazladır.
Yu vd., (2015) püskürtmeli kurutma (besleme sıcaklığı 32±1˚C, giriş hava
sıcaklığı 125±1°C, çıkış hava sıcaklığı 48.9±1.3°C, hava akış hızı 0.78±0.01
m3/dk) uygulanarak hazırlanan sığır kolostrum tozlarını farklı ambalajlarda
(ALPE ve PET) ve farklı depolama koşulları altında 90 gün boyunca
depolamış ve tozların raf ömrü ve depolama stabilitesini değerlendirmiştir.
Püskürtülerek kurutulmuş kolostrum tozlarının tahmini raf ömrü, 25°C'de ve
%50 RH'de ALPE ve PET torbalarda depolandığında sırasıyla 425.5 ve 86.5
gün olmuştur. Depolama süresi arttıkça kolostrum tozlarının nem içeriği ve
HMF içeriği kademeli olarak artarken, IgG içeriği ilk 30 gün boyunca ciddi bir
azalma göstermiş, depolama süresi boyunca da kademeli olarak düşmüştür.
Sonuç olarak, püskürtülerek kurutulmuş kolostrumların muhafazasının ALPE
torbalarda, 4°C ve %40-70 RH ortamda daha uygun olduğu gözlenmiştir.
Abd El Fettah vd., (2014) tarafından yapılan çalışmada sığır ve manda
kolostrum örneklerine farklı koşullarda pastörizasyon, dondurarak kurutma
ve dondurma (-20˚C) işlemleri uygulanmıştır. Kontrol örneği olarak ise taze
kolostrum kullanılmıştır. Sığır kolostrumunun toplam kuru madde, protein,
yağ, laktoz ve kül içerikleri sırasıyla % 24.2, %13.4, %8.0, %1.7 ve %1.0
iken, manda kolostrumunun %26.7, %13.5, %9.9, %2.4 ve %1.3 olarak
belirlenmiştir. En yüksek IgG içeriği manda kolostrumunun kontrol örneğinde
(31.5 ±2.5 mg/mL) elde edilmiştir. Pastörize edildikten sonra -20˚C’de
dondurulan kolostrumun (29.5± 2.1 mg/mL) ve dondurularak kurutulan
kolostrumun (29.8±2.0 mg/mL) IgG ve laktoferrin içeriklerinde önemli bir
farklılık gözlenmemiştir. Hem sığır hem de manda kolostrumu, IgG ve IgM
içerikleri etkilenmeden en az 3 ay boyunca -20°C'de dondurularak
saklanabilmektedir ancak kolostrum örneklerinin -20°C'de dondurulması,
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IgM ve IGF-1 içeriğinde azalmalara neden olmaktadır. Dondurarak kurutma
işleminin ise kolostrumdaki biyoaktif bileşenlerin konsantrasyonu üzerinde
olumsuz hiçbir etkisinin olmadığı gözlenmiştir.
Sharma vd., (2020) tarafından yapılan çalışmada, dondurarak kurutmanın (40˚C), sığır kolostrumun immünoglobulin ve toplam antioksidan içeriklerine
etkileri araştırılmıştır. Sonuçlara bakıldığında dondurarak kurutma işleminin,
DPPH radikal süpürme aktivitesinde ve IgG içeriğinde bir düşüşe neden
olduğu gözlenmiştir. Taze ve dondurularak kurutulmuş kolostrumun ortalama
IgG içerikleri sırasıyla 782.8 mg/dL ve 578.9 mg/dL’dir. Dondurarak kurutma
işlemi IgG içeriğinde ortalama %26.05 düşüşe neden olmuştur. Sığır
kolostrumunun ortalama radikal süpürme aktivitesi %50.46 iken,
dondurularak kurutulmuş örneklerin %32.75 olarak bulunmuştur. Örneklerin
toplam antioksidan aktivitelerine bakıldığında ise taze kolostrumun ortalama
değeri 876.83 µM/mL Fe(II) iken dondurarak kurutulmuş kolostrumun 745.87
µM/mL Fe(II)’dir ve dondurarak kurutma işlemi sonucunda antioksidan
aktivite değerinde yaklaşık %14,96 azalma gözlenmiştir.
SONUÇ
Kolostrum, antimikrobiyal proteinler (lizozim, laktoferrin ve laktoperoksidaz),
doğal kaynaklı antikorlar (immünoglobulinler) ve büyüme faktörleri gibi
insanlar için sağlığa faydalı olan biyoaktif bileşenleri içeren zengin bir
kaynaktır ve yenilikçi fonksiyonel gıda ürünlerinde ve besin takviyelerinde
kullanılmaktadır. Kolostrumun biyoaktif bileşen içeriğini düşürmeden uygun
şekilde muhafazası için kurutma işlemi uygulanmaktadır. Ticari olarak temin
edilebilen kolostrum tozlarının çoğu, dondurarak ya da püskürtmeli kurutma
uygulanarak hazırlanmaktadır. Sığır kolostrumunun püskürtülerek
kurutulması, dondurarak kurutmaya kıyasla 2,5 kat daha ucuzdur, üretim hızı
yüksektir, enerji kullanımı oldukça düşüktür ve ticari ekipman kolaylıkla temin
edilebilmektedir. Ancak kullanımı sınırlıdır çünkü kolostrum proteinlerinde ısı
kaynaklı hasara neden olabilir. Dondurarak kurutmada ise kolostrumdaki
ısıya duyarlı biyoaktif bileşenler özellikle immünoglobulinler püskürtmeli
kurutmaya kıyasla daha iyi korunmaktadır.
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TGK14 P128
Bitki Kökenli Aromatik Doğal Sakızlar ve Gıdalarda Kullanım Alanları
Andaç KOÇ *, Ali Rıza TEKİN
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Gaziantep
Doğal sakızlar genellikle polisakkarit yapıya sahip ve suda yüksek
çözünürlüğe sahip maddeler olarak tanımlanmakta olup bitkisel
kaynaklardan doğal olarak sentezlenebildiği gibi çeşitli mikroorganizmalar
tarafından da üretilebilmektedir. Bitki kökenli sakızlar, bitkiye uygulanan dış
stres altında doğal bir savunma mekanizması olarak su kaybını önlemek
amacıyla bitkilerin gövdelerinden, yapraklarından ve meyvelerinden
salgılanmakta ve yılın belli dönemlerinde toplanmaktadır. Oldukça az
miktarda elde edilebilen bu doğal sakızların gıda sanayisinde ve geleneksel
tıp yöntemlerinde oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır. Doğal sakızlar gıda
sanayisinde sahip olduğu özelliklere göre genellikle stabilizer, emülsifiyer,
jelleşme ve inceltici ajan olarak kullanılmakta ve ilave edildikleri gıdalarda
gıdanın reolojik ve tekstürel özelliklerine etki etmektedir. Son yıllarda
yapılan çalışmalar sakızların yenilebilir film yapımında ve enkapsülasyon
tekniklerinde kullanımı imkanlarının araştırılması üzerine yoğunlaşmıştır.
Üstün fiziksel özelliklerinin yanı sıra oldukça aromatik özelliklere sahip olan
bitki kökenli doğal sakızlar, gıda sanayisinde farklı aromaların elde
edilmesinde kullanılmaktadır. Aromatik özelliklere sahip olan doğal
sakızların başında damla sakızı gelmektedir. Özellikle Ege Bölgesinde
tarımı son yıllarda artmış olan damla sakızı, gıda sanayisinde
şekerlemelerin, atıştırmalıkların ve çeşitli içeceklerin üretiminde sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu çalışmada başta damla sakızı olmak üzere bitki kökenli
doğal sakızlar ve gıdalardaki kullanım alanları derlenmiştir.
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TGK14 P129
Bitkisel Yağ ve Protein Kaynağının Krem Şanti Üzerine Etkileri
Hülya BALCI*
Danone, İstanbul
Değişen tercihler ve ekonomik dalgalanmalar tüketicilerin beslenme
alışkanlıklarında da birtakım farklılaşmalara sebep oldu. Karbon ayak izi
etkisi ve sürdürülebilirlik gibi bakış açılarından dolayı bitkisel bazlı ürünlere
olan ilgi daha çok arttı. Mutfak ve pastacılıkta önemli yer tutan ve sütün belli
işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen krema, bitkisel yağların ve süt
proteinlerinin kombinasyonuyla bitkisel olarak da kullanıcılarının ana kalem
ürünlerinden biri haline geldi. İçeriğindeki yağın, emülgatörlerin, kıvam
arttırıcı sistemlerin ve diğer şeker, protein gibi girdilerin etkileri birçok
araştırmaya konu edildi. UHT prosesine de olanak sağlayan dizaynlar ile
birlikte hayvansal kremalara alternatif, raf ömrü uzun ve uygun maliyetli
kremalar oluşturulmaya başlandı. Bu kapsamda pastacılıkta kullanılan krem
şanti için baz formül oluşturuldu. Emülgatör için belirlenen sistem sabit
tutularak, değişkenler için yağ ve protein kaynakları seçildi. Fizikokimyasal
özellikleri benzer farklı iki markaya ait bitkisel yağ, protein kaynağı olarak da
süt tozu ve sodyum kazeinatın son ürün etkileri araştırıldı. Ürünlerin
viskozite, havalanma, sertlik gibi fiziksel değerleri incelendi. Yağlara ait
içerik ve sfc değerleri paralel olmasına rağmen son üründe değerlendirilen
viskozite ve çırpma parametreleri değişkenlik gösterdiği gözlemlendi;
kristalizasyonun üründeki etkisi olduğu yorumlandı. Protein kaynağı olarak
ise kazein kullanımının süt tozuna oranla raf ömrünü en çok etkileyenlerden
sıcaklık değişimine karşı ürüne daha yüksek stabilite kazandırdığı belirlendi.
Anahtar Kelimeler: Bitkisel krema, krem şanti, protein
Giriş
Yağın bitkisel krem şanti üzerine etkilerini incelemek amacıyla
fizikokimyasal özellikleri birbirinden farklı 3 yağ alınarak emülgatör ve kıvam
arttırıcı sistemleriyle bir dizi teste tabi tutulmuştur. Lundi (2013)’nin
gerçekleştirdiği bir çalışmadan elde edilen sonuçlar, krem şantilerin
özellikleri üzerindeki yağ etkisi, yapısı, katı yağ içeriğidir ve kristalizasyon
sıcaklığı en yüksek yağ özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. Sert
yapıya sahip yağ çözeltisi, yüksek geniş bir aralıkta kristalizasyon sıcaklığı
ve yüksek katı yağ içeriği genel olarak en iyi özelliklere sahip krem şantiyi
*
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sağladığı gözlemlenmiştir. Seçilen yağın kremanın reolojik özellikleri
üzerine, çırpma sonrası viskoelastik davranışı, çırpma süresi ve sertliğine
etkileri de belirlenmiştir.
Yine yağ konusunda yapılan farklı bir araştırmada Heuer (2009), Emlea Full
Fat ve Elmlea light'ın her ikisinin de farklı yağlara sahip olması nedeniyle
oranları, farklı yağ seviyeleri ve Elmlea light'ın bir dengeleyicisinin daha
olması, bu nedenle sadece tamamen yağ seviyesi nedeniyle havalanma
dinamikleri içinde hangi tepkinin olduğu sonucuna varmanın güç olduğunu
detaylı olarak paylaşmıştır. Bu nedenle, yeniden formüle edilmiş karışımlar
için özdeş sürekli faz, ancak arasında değişen tek bileşen formülasyonlar
sert yağın sıvı yağa oranı şeklindeydi. Yeniden formüle edilmiş
emülsiyonlarda her zaman arasında sürekli bir değiş tokuş oldu. Çırpma
kinetiği, kabarcık boyutu (yapı), toplu efektler, ağız hissi ve viskozite;
yeniden formüle edilmiş örneğin hiçbiri tüm niteliklerde istenen özellikleri
yeterince göstermemesiydi. Bunlar da göz önünde bulundurularak, iyi
çırpma kinetiği gösterebilen karışım, iyi kabarcık boyutu ve arzu edilen ağız
hissi ve viskozite karşılaştırıldı. Bu formülasyon bu nedenle optimum
formülasyon alanında %20 sertleştirilmiş yağ ve %14 sıvı ile sıvı yağ
oranında yapılan karışım ile optimum sonuçların alınacağı belirlendi.
Ihara ve ark tarafından yapılan çalışmada (2015), kremanın sürekli fazındaki
LMWE'nin yağ globüllerini stabilize ettiğini ve krem şantinin şekil tutma
kabiliyetini azalttığını bulundu. Kazein kısmi hidrolizat varlığı (kazein peptit)
içeren kremin sürekli fazında LMWE, şekil tutma yeteneğini gücünü
geliştirdi, ancak serum viskozitesi üzerine etkide bulunmadı. Bu etki kazein
peptidi yerine sodyum kazeinat konulduğunda gözlemlenmedi. Bu yüzden
peptidlerin bu mekanizmada kısmi rolünün bulunduğu yorumu yapıldı.
Sunulan bulgular burada havalanmayı iyileştirme yeteneğini göstermek
emülsifiye edici bileşenler kullanılarak kremin özelliklerini geliştirmek
üzerinden finalize edildi. Bu bulguların uygun şekilde uygulanması,yüksek
kaliteli bir havalanmanın gelişmesine katkı sağladığı fikrine varıldı.
Bitkisel yağların süt yağı ile karşılaştırmasıyla ilgili kristalizasyon ve erime
eğrisi grafikleri Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. a) Kristalizasyon profili 1-2-3 süt yağı, 4-5-6 bitkisel yağ b)Erime
profili 1-2-3 süt yağı, 4-5-6 bitkisel yağ (Adriana, 2019)

308

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022
Overrun ve firmness olarak ifade edilen parametreler stabilite ile birlikte
pastacılık kremaları için en önemli kabul kriterleridir. Overrunda hacminin ne
kadarını hava ile doldurduğu ifade edilirken firmness ile elde edilen köpüğün
uygulamaya dayanımını yani sertliğini ifade eder, ağız dolgunluğu hakkında
bilgi verir. Farklı yağ oranlarındaki kremaların değerlendirmeleri Şekil 2’de
görülmektedir.

Şekil 2. Yağ oranının krema parametreleri üzerine etkisi
Bitkisel kremalarda kullanılan yağ kadar, emülsiyon için kullanılan protein ve
emülgatör türlerinin de son ürün ve uygulama üstündeki etkisi büyüktür.
Baloncuklar arasındaki filmin stabilitesine ilişkin etki mekanizması Şekil 3’te
gösterilmiştir.

Şekil 3. a)Emülgatör yok;b) düşük yoğunluklu emülgatör; c) protein
kullanımı; d) yağ-protein karışımı (Aerated Foods, n.d.)
Kullanılan diğer girdilere ait etkiler Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Hammaddelerin krema formülasyonundaki etkisi
Yağ

Çırpma hızını, kremsilik ve ağız hissiyatını, köpük sertliğini
geliştirir

Şeker

Tatlılığı ve çırpma özelliklerini sertlik anlamında geliştirir

Sorbitol

Çırpma sonrasında köpüğe nemlilik kazandırır

Yağsız Süt

Tadı geliştirir, ağız hissiyatı ve çırpma özelliklerini iyileştirir

Sodyum Kazeinat

Emülsiyon stabilitesine depolama boyunca katkı sağlar

Sitrat ve Fosfat Tuzları

Emülsiyon stabilitesine depolama boyunca katkı sağlar
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Materyal ve Metot
Bitkisel krem şanti formülü için baz reçete oluşturuldu. Yağ oranı %26 olarak
sabitlendi. Emülgatör ve kıvam arttıcı-IFF, yağ palm bazlı Marka 1 ve Marka
2 olarak kodlanacak şekilde 2 ayrı üreticiden, proteinler ise lokal
tedarikçiden sağlandı. Yağlara ait spesifik değerler Şekil 4’teki grafikte
gösterilmiştir.
YAĞ KARŞILAŞTIRMALARI
Marka 2

SFC 10C SFC 20C SFC 30C SFC 35C

38
39

13
8

35
36

88
88

97
94

Marka 1

ERİME
NOKTASI

Şekil 4. Marka 1 ve Marka 2 Yağlarına Ait Karşılaştırma
Yağ, emülgatör ve kıvam arttırıcı karışımı 70C’ye ısıtılarak protein, şeker
gibi girdileri içeren su fazı ile birleştirildi. Ürünlerin karıştırma aşamasında
Thermomixer kullanılarak sonraki aşamada UHT prosesine tabi tutuldu.
Ürünler 300g olarak 10 °C’de paketlendi. Stabilite testlerini tamamlamak
üzere ürünleri bir kısmı 4 °C’de şartlandırıldı. Kalan kısmı ise 4C’de 8 saat
şartlandırıldıktan sonra 8 saat 22C’de bekletildi. Bu döngü 3 kez tekrarlandı,
ve finalde 4C’ye alınarak ilk grup ile karşılaştırmalı testlere hazır hale
getirildi. Formülasyonlar Tablo 2’de gösterildiği gibi dizayn edildi.
Tablo 2. Bitkisel Krem Şanti Formülasyonları
Palm Yağı Marka 1
Palm Yağı Marka 2
Süt Tozu
Sodyum Kazeinat
Emülgatör Sistem
Şeker
Su
Toplam

3858-1
26

3858-2
26

0
0,7
1,9
8
63,4
100

5
0
1,9
8
59,1
100

3858-3

3858-4

26
0
0,7
1,9
8
63,4
100

26
5
0
1,9
8
59,1
100

Çırpma işlemi Kenwood mikser kullanılarak tamamlandı. Ürünlerin çırpma
öncesi viskoziteleri ve akış davranışları incelendi. Çırpma sırasında kıvam
alma süresi ve tekstürel özellikleri ne ek olarak beklemeye bağlı su salınımı
paralelde kontrol edildi.
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Sonuç
Formülasyonlar karşılaştırıldığında 1 ve 2 nolu örnekler; 3 ve 4 nolu örnekler
ikili olarak karşılaştırıldığında protein kaynağının krem şanti üzerine etkileri
görülürken, 1 ve 3; 2 ve 4 nolu örnekler karşılaştırıldığında ise yağ
kaynağının etkileri değerlendirilmiştir. Şekil 5 ve 6’da ürünlerin görsel
değerlendirmeleri bulunmaktadır. Tablo 3’te çırpım öncesi ve sonrasına ait
elde edilen sonuçlar görülmektedir.

Şekil 5. 4C’de Şartlandırılan Örnekler

Şekil 6. Stabilite Testi İçin Sıcaklık Döngüsü Uygulanan Örnekler
Ürünlerde protein kaynağı kullanımının kuru madde miktarına olan etkisiyle
de akışkanlığı olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Ek olarak uygulanan
stabilite testinde sıcaklık dalgalanmalarına karşı sodyum kazeinatın ürüne
daha yüksek dayanım kazandırdığı belirlenmiştir. Kullanılan palm kökenli
yağların özellikleri paralel gibi görünmesine rağmen uygulanan
hidrojenizasyon prosesi ve yağ asidi kompozisyonu da farklılık
gösterebileceğinden hem akış hem de çırpma özelliklerinde değişiklik
meydana getirebildiği görülmüştür. Sonraki aşamalarda yağ kristalizasyonu
özelinde çalışmanın yürütülmesi gerektiği belirlenmiştir.
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Tablo 3. Örneklere Ait Değerlendirme Sonuçları
Örnekler
pH
Brookfield
Vizkozite
0,3 rpm
0,6 rpm
Görsel
Değerlendirme
Üst
Alt
Akış Davranışı
Tekstür/Sertlik
Hemen (g)
2 saat sonra
(g)
Ertesi gün (g)
Testler
Kıvam
alma
süresi (s)
Çırpma süresi
(s)
Overrun (%)
Çırpım sonrası
sertlik
Sineresis

38581
6,2

+4 muhafaza
385838582
3
6,2
6,6

38584
6,3

38581
6,2

-

514,0
457,0

822,0
607,0

-

1236,0
-

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
Jel

0,0
0,0
0,0

107,0
80,2

282,9
303,2

139,0
117,7

448,4
498,6

115,6
142,6

57,9

294,6

97,9

673,3

5,0

NA

5,0

98,0

78,0

3,3
1111,0
1,0

Döngü ile Stabilite Testi
3858-2
385838583
4
6,4
6,1
6,5

-

494,0
409,0

-

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

190,5
218,6

158,5
199,5

198,1
219,1

108,4

223,7

172,7

172,3

NA

NA

NA

5,0

NA

97,0

56,0

108,0

94,0

93,0

84,0

1,8
561,0

3,2
1168,0

0,9
506,0

3,4
938,0

2,4
1085,0

3,2
1190,0

2,2
1038,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
Jel
0,0
Çırpma Özellikleri

Süt tozunun kullanıldığı 2 ve 4 nolu örneklerde jel yapı gözlenmiştir.
Viskozite değerleri Marka 2 yağıyla birlikte diğer örneklere oranla 450
bandına yükselmiştir. Çırpma özelliklerinde ise sodyum kazeinat kullanımı
ile elde edilen emülsiyonla birlikte sertlik değerleri Marka 1’de ve Marka 2’de
1000 gram üzerine çıkarken süt tozu kullanılan örnekler 500 bandında
kalmıştır. Kıvam alma süresi, hemen ve beklemeye bağlı yapılan sertlik ve
overrun ölçümleriyle birlikte duyusal özellikleri de değerlendirilerek 2 nolu
Marka yağ kullanımı ve sodyum kazeinatın en iyi sinerjik etki gösterdiği
yorumlanmıştır. Emülsiyon ve kıvam arttırıcı sistemleri üzerine yapılacak
diğer geliştirmeler için sonraki çalışmalarda bu kombinasyonun
kullanılmasına karar verilmiştir.
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TGK14 P130
Aronyalı Kefir
Ayşen CAN*
Ak Gıda San. Tic. A.Ş., Pamukova, Sakarya
Kuzey Amerika’dan gelen aronya meyveleri, 20.yüzyılın ortalarından beri
Sovyetler Birliği’nde yetiştirilmekte ve tıbbi olarak kullanılmaktadır. Aronia iki
türdür: Kara aronya olarak bilinen Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot ve
Aronia arbutifolia (L.) Pers. (kırmızı aronya), üçüncü ise Aronia prunifolia,
mor chokeberry olarak adlandırılan bahsedilen iki türün melezidir. Ekşi ve
buruk tadıyla, aronya çekirdekleri, doğal taze meyveler olarak doğrudan
tüketimde nadir kullanılmaktadır. Aronya, esas olarak büyük ölçekli meyve
suları, reçeller ve şarap üretimi için kullanılmaktadır. Aronya,
karbonhidratlar, organik asitler, amino asitler, mineraller, vitaminler, aroma
bileşikleri ve fenolik bileşikler gibi çok sayıda bileşik içerir. Fenolik bileşikler
karakteristik bir tat, koku, renk, besleyici değer ve antioksidatif aktivitenin
taşıyıcılarıdır. Fenolik bileşikler, insan diyetindeki en önemli
antioksidanlardır. Aronya, dut meyveleri arasında en zengin fenolik bileşik
kaynaklarındandır ve prosiyanidinler, antosiyanidinler ve fenolik asitler
içeriği yüksektir, flavonoller ise düşük miktarlarda bulunur. Yapılan
araştırmalarda, aronya posasının diyet lifinin önemli miktarda selüloz (%35),
hemiselüloz (%34), lignin (%24) ve pektin (%8) ile karakterize olduğu
gösterilmiştir. Diyet lifi açısından zenginliği gıda takviyeleri ve fonksiyonel
gıdalarda değerli içerik kaynağı olarak kabul edilir. Ak Gıda Ar-Ge Merkezi
olarak akademik araştırmalarımız ve reçete çalışmalarımız sonucunda İÇİM
KEFİR ürünümüzün yararlılığını Aronya meyvesi ile birleştirerek fonksiyonel
faydası arttırılmış yenilikçi ürünümüzü tüketici ile buluşturmanın
mutluluğunu yaşamaktayız.

*
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TGK14 P131
Sürdürülebilir Beslenmeyle Gelişen Bir Beslenme Kültürü:
Yavaş Yemek (Slow Food)
Aysu BESLER*1, Berna KILINÇ2
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Muğla
2
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi Bölümü, İzmir
Dünya çapında artan nüfus ve insanlar tarafından yapılan gıda israfı giderek
mevcut gıda kaynakların azalmasına ve gıdaların etkin bir şekilde
kullanılmamasına neden olmaktadır. Bu durum gelecek nesiller için büyük
bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle gıda kaynaklarını korumak ve
sürekliliğini sağlamak gerekmektedir. Sürdürülebilir beslenme güvenilir,
sağlıklı, besleyici etkisiyle bu tehdidi ortadan kaldırma yollarından biridir. Bu
beslenme tarzı ekonomik, herkesin ulaşabildiği, kültürel açıdan
benimsenebilir, gıda güvenliğine katkısı olan beslenme şeklidir. Yavaş
yemek hareketinin amacı ise, insanların beslenme alışkanlıklarının
değişmesinin ve sağlıklı gıdanın tüketiminin önemini anlatmaktır. Bu
nedenle sağlıklı gıda olan balık tüketimi ve balığın uygun şekilde işlenmesi
de önem kazanmaktadır. Doğal gıdaları destekleyen yavaş yemek hareketi
ürünlerin doğaya uygun koşullarda üretilmesi gerektiğini ve biyoçeşitliliğin
korunmasını savunmaktadır. Tükenme riski taşıyan geleneksel ürünlerin,
tohumların yanı sıra, hayvancılık ve balıkçılıkta tükenme riski taşıyan su
ürünlerinin
geleneksel
yöntemlerle
işlenerek
korunmasını
da
amaçlamaktadır. Ayrıca üretici pazarlarının, kısa tedarik zincirinin önemli bir
parçası olduğunu savunmaktadır. Yavaş yemek hareketi, gıda israfı ve
kaybıyla da mücadele edilmesi gerektiğinin önemini bildirmekte birlikte
geleneksel yemeklerin yeniden üretilmesini teşvik etmektedir. Böylece
bulunduğu bölgenin toprağına ait yerel ürünlerin kullanılması yanı sıra
dışarıdan hazır ürün satın almayı da engellemektedir. Bireylerin beslenme
planlarının ve besin tercihlerinin sağlıklı ve ekolojik dengeyi bozmayacak
şekilde değiştirilmesi hedeflenmektedir.

*
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TGK14 P132
Farklı Ticari Sirkelerin Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması
Aysu BESLER*1, Berna KILINÇ2
1

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Muğla
2
Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İşleme Teknolojisi Bölümü, İzmir
Bu çalışmada farklı hammaddelerden elde edilen sirkelerin balık işleme
tesisi kökenli bakteriler üzerinde antimikrobiyel etkinliği araştırılmıştır. Bu
amaçla işleme yüzeylerinden izole edilen koagülaz pozitif Staphylococcus
aureus ve Pseudomonas fluorescens kullanılmıştır. Ticari olarak satılan 3
farklı marka ve 5 farklı hammaddeden üretilen 6 sirke çeşidi kullanılmıştır.
pH değerleri 2.27-2.93 aralığında ölçülmüştür. Beyaz (pH: 2.27), elma (pH:
2.60), fıçı üzüm (pH: 2.50), gül (pH: 2.50), nar (pH: 2.74), üzüm (pH:
2.93)‘dır. Sirkelerin etkinliği Kantitatif Süspansiyon (TSE EN 1040) Deneyi
ile belirlenmiştir. Bu amaçla Disk Difüzyon analizleri de gerçekleştirilmiştir.
Böylece sirkelerin etki spektrumları ve kullanılabilecek uygun konsantrasyon
miktarı belirlenmiştir. Sonuç olarak, S. aureus ve P. fluorescens’in test
bakterisi olarak kullanıldığı test sonuçları incelendiğinde 20 oC’da 5 ve 15
dk. temas sürelerinde fıçı üzüm ve beyaz sirke en etkili sirke olarak
belirlenmiştir. S. aureus üzerinde sirkenin %4, %3, %2 konsantrasyonlarının
etki gösterdiği, P. fluorescens için ise sirkenin %1, %0.5, %0.25
konsantrasyonlarının etkinliği gözlenmiştir. 10 oC’da ise beyaz sirke etkili
bulunmuştur. Sirkenin sağlamış olduğu antimikrobiyel etkinin sirke çeşidine,
konsantrasyonuna, ortam sıcaklığına ve bakteri türüne (Gram pozitif ve
Gram negatif) göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. *Bu çalışma Aysu
Besler’in doktora tezinin bir bölümünden özetlenmiştir.
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TGK14 P133
Durum / Yumuşak Buğday Unları Karışımı ile Hazırlanan Makarnaların
Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi
Özer ATIL*
Polen Un ve Gıda Katkı Maddeleri San. ve Tic. A.Ş, İstanbul
Durum buğdayındaki tedarik sorunları nedeniyle ekmeklik buğday da
özellikle ihracat alanında paçallara girmeye başlamıştır. Hatta bazı
ülkelerde %100 ekmeklik buğday kullanılarak makarna üretimi
yapılmaktadır. Durum buğdayı yerine ekmeklik buğday kullanımı özellikle
son ürün özelliklerinde olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Bu
olumsuzluklar; pişmiş üründe yapışkanlık ve hamurlaşma, renk ve haşlama
suyuna geçen nişasta miktarında artış olarak tanımlanabilinir. Makarna
üretiminde enzim kullanımı ile bu olumsuzlukların bir kısmının önüne
geçilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan çalışmada, lipaz, glikoz oksidaz ve
transglutaminaz enzimlerinin makarna üretiminde kullanımı üzerine
denemeler yapılmıştır. Lipaz enzimi nişasta-gluten matriksini güçlendirerek
son üründe diriliği arttırıp hamurlaşmayı azaltmaktadır. Ancak yüksek
miktarda kullanımı ortamdaki serbest yağ asidi miktarını arttırdığı için
acılaşma sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu yüzden lipaz enzimi ile makarna
hamuru ve son ürün sertliğini arttırma yönünde desteklemek amacıyla
gluten ağının kuvvetlendirilmesinde etkili olan glikoz oksidaz ve
transglutaminaz enzimleri denenmiştir. En iyi sonuçlar lipaz ve
transglutaminaz enzimleri ile yakalanmıştır. Bu kombinasyon ile yapılan
makarnaların renk özelliği dışında %100 durum buğdayı ile yapılan
makarnaya yaklaştığı belirlenmiştir. Renk özelliğini iyileştirmek amacıyla B2
vitamini denenmiştir. Fakat B2 vitaminin 15 ppm’den yüksek dozlarda
kullanılması makarnada yağ oksidasyonunu arttırarak son üründe yüksek
miktarda acılaşmaya sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu sebeple 5-12 ppm
dozajı güvenli aralık olarak belirlenmiştir.

*

Sorumlu yazar e-posta adresi: ozer.atil@polengida.com
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TGK14 P134
Gıda İşletmelerinde Biyofilm Sorunu ve Bakteriyofaj Uygulamaları
Hatice GÜNDÜZ*, Fatma ÖZTÜRK
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, İzmir
Patojen bakteriler canlı veya cansız yüzeylere yapışabilir ve biyofilm olarak
bilinen çok hücreli sabit topluluklar oluşturabilir. Antimikrobiyellerin
difüzyonunu kısıtlayan bu oluşum gıda endüstrisinde büyüyen bir endişe
kaynağıdır. Gıda kaynaklı patojenler, gıda üzerinde ve gıda işleme için
kullanılan yüzeylerde biyofilm üretebilir. Biyofilm üretimi gıdalarda
bozulmaya, işletmede bulunan alet ekipmanlarda hasara ve patojen
kaynaklı hastalıklara neden olabilir. Günümüzde gıda endüstrisinde
biyofilmlerin önlenmesi ve kontrolü için çeşitli antibiyofilm stratejileri
mevcuttur. Bunlar ultrason, UV-C ışınlaması, soğuk oksijen plazması, bitki
özleri, bakterisidal kaplamalar ve çekirdek algılama inhibitörleri gibi çok
sayıda fiziksel, kimyasal ve biyolojik strateji, biyofilm inhibitörleri ve
bozuculardır. Ancak bu yöntemlerin etkisinin düşük olması ve gıdaların
organoleptik özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle gıda ve gıda ile
ilgili ortamlarda daha etkili ve uygun tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. Son
zamanlarda, gıda ve gıda ile temas eden yüzeylerden biyofilmleri yok etmek
için faj kullanımına olan ilgi artmıştır. Bakterilerin zorunlu parazitleri olan
bakteriyofajlar, gıda kaynaklı patojenleri kontrol etmek için umut verici
özelliklere sahiptir ve biyofilm oluşumunu önleme ve elimine etmede etkili
olarak kabul edilmektedir. Yapılan son çalışmalarda bakteriyofajların
biyofilmler üzerine oldukça etkili olduğu ortaya konmuştur. Anahtar
kelimeler: Bakteri, biyofilm, bakteriyofaj
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TGK14 P135
Diyabetik Hastalara Yönelik Doğal Gıda Katkı Malzemesi
Geliştirilmesi ve Un Grubunda Deneme Üretimlerinin Yapılması
Fatih AKYÜZ*
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tekirdağ
Fonksiyonel gıdaların insan beslenmesinin ötesinde sağlıklı, iyi olma halini
sağlayacak ürün formülasyon tasarımları üzerine çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Diyabeti engelleyebilmek veya kan şekeri seviyesini
dengeleyebilmek için kandaki şeker miktarının kontrol edilebilmesi
gerekmektedir. Tip-2 Diyabet hastalığının önlenmesinde karbonhidrat
sindirim enzimlerine karşı doğal inhibitörlerin kullanılması tedavi
yöntemlerinden biri olarak görülmektedir. Farmakolojik çalışmalar, dut
yaprağının alkaloidler, flavonoidler, polisakkaritler, amino asitler, basit
fenilpropanoidler, fenoller ve diğer hipoglisemik bileşenleri içerdiğini
göstermektedir. Dut yaprağı tozu tokluk kan şekerini bastırmaktadır. Dut
yaprağında bulunan 1-deoksinojirimisin (1-DNJ) molekülü, bağırsaklarda
bulunan alfa-glikozidaz enzimini inhibe ederek; kompleks karbonhidratların,
nişastaların, maltozun ve sakkarozun glikoza dönüşmesini engellemektedir.
Böylece şekerlerin kan dolaşımına girmesini izin vermemektedir. Bu
kapsamda Eksun Gıda Ar-Ge Merkezimizde yürütmekte olduğumuz proje
çalışmasında glisemik indeksi azaltıcı ve düzenleyici etkiye sahip 1-DNJ
molekülü, beyaz dut yapraklarından izole edilecek ve yapısal
karakterizasyon çalışmaları yapılacaktır. 1-DNJ molekülünün saflaştırma
çalışmaları tamamlandıktan sonra, ekmeklik un grubu ürünlerinde katkı
maddesi dozajlama çalışmaları yapılacaktır. Ekmekler için renk, tekstür,
duyusal analizleri gerçekleştirilecektir. Tekstür analizinde sertlik,
yapışkanlık, esneklik, iç yapışkanlık, sakızımsılık, çiğnenebilirlik, elastikiyet
parametrelerinde doku profili analizi uygulanacaktır. Ekmek ürünlerinde
toplam fenolik madde, toplam antioksidan ve antidiyabetik aktivite analizi
yapılacaktır. Uygun dozajlama miktarı tespit edilecek ve tavsiye edilen
kullanım miktarı olarak belirlenecektir. Çalışmanın neticesinde diyabet
hastalarına yönelik özel amaçlı yeni bir un katkı maddesi geliştirilmiş
olacaktır.
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319

Türkiye 14. Gıda Kongresi; 19-21 Ekim 2022

TGK14 P136
Raf Ömrü Geçmiş Ekmek Çeşitlerinden Elde Edilen Unların
Kurabiye Yapımı Üzerine Kalitelerinin Araştırılması
Fatih AKYÜZ*
Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Tekirdağ
Un ve unlu mamüller ekonomik ve ticari açıdan değerli olduğu gibi hem
bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek hem de kaliteli çeşit ve nitelikte
ürün oluşturma bakımından önemlidir. Ülkemizde olduğu gibi dünyada da
önemli bir yere sahip olan ekmeğin büyük bir kısmı israf edilmektedir.
Ekmeğin tüketilemeden çöpe atılması ya da amacı dışında, örneğin hayvan
yemi olarak kullanılması ise uzmanlar tarafından ekmek israfı olarak
adlandırılmakta olup, söz konusu israf, ekmek tüketim sürecinin her
aşamasında meydana gelebilmektedir. Ülkemizde günde 101 milyon adet,
yılda 37 milyar adet ekmek üretilmektedir (Günde 25 bin 295 ton, yılda 9,2
milyon ton ekmek üretilmektedir.) Günde 6 milyon adet, yılda 2,1 milyar adet
ekmek israf edilmektedir. (Günde 1.500 ton, yılda 542 bin ton ekmek israf
edilmektedir.) Her geçen gün önemi artan ekmek israfını önlemek için
çalışma yürüten Eksun Ar-Ge Merkezi, başarı ile tamamladığı ar-ge
çalışmaları ile mikrobiyolojik açıdan problemi olmayan bayat ekmeklerin un
olarak tekrar geri dönüşümünü sağlamıştır. Geri dönüşüm unlarını kurabiye
hamurundaki denemelerini gerçekleştirmiş, su absorbsiyonu, yağ
absorbsiyonu, şişme kapasitesini üzerine ne tür etki gösterdiği ve duyusal
testler incelemiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde bayat ekmeklerden elde
edilen unların kurabiye yapımında belirlediğimiz oranda kullanımı için uygun
olduğunu ispatlamıştır.
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TGK14 P137
İçme Sularında Azotlu Bileşiklerin (Amonyum, Nitrat, Nitrit) Düzeyleri
Ayşe Sena KÖSEOĞLU*, Suzan MUSA
Uludağ İçecek Türk A.Ş., İnegöl / Bursa
Su hayatın vazgeçilmez kaynağıdır fakat nüfus artışı, sanayileşme ve yanlış
tarım uygulamaları gibi nedenler kirliliğe neden olmaktadır. İçme suyu olarak
kullanılacak olan suyun fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal bileşimine dikkat
edilmelidir1. Azotlu bileşikler (nitrit, nitrat, amonyum) toprak, su, bitki ve
gıdalarda doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Toprakta var olan
mikroorganizmalar tarafından azot amonyuma daha sonra nitrifikasyon ile
önce nitrite daha sonra nitrata dönüşür. Nitrit ve nitratın kaynağı genellikle
tarımda kullanılan gübreler, hayvancılık atıkları ve kanalizasyon
sistemlerindeki kaçaklardır. İçme suyu kaynaklarının nitrat ile kontamine
olması durumunda oluşan nitritin kana karışmasıyla hemoglobine
bağlanarak oksijen taşınımı engeller ve bu durum methemoglobinemi
denilen ve siyanozla kendini gösteren zehirlenme olarak ortaya çıkarak
bebeklerde mavi bebek hastalığına neden olmaktadır. Azotlu bileşiklerin
sudaki varlığının yaratacağı sağlık sorunları için kontrol edilmesi
gerekmektedir2. Birçok ülke nitrat ve nitrit kontaminasyonlarının halk sağlığı
üzerinde oluşan zararlı etkilerini ortadan kaldırmak veya minimum düzeye
indirmek için çeşitli yasal düzenlemeler yapmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri ve
Türkiye’de içme ve kullanma sularında bulunabilecek maksimum limit
amonyum ve nitrit için 0.50 mg / L nitrit için ise 50 mg / L olarak bildirilmiştir3.
1. Durmaz H., Ardıç M., Aygün O. ve ark. (2007) Şanlıurfa ve
yöresindeki kuyu sularında nitrat ve nitrit Düzeyleri. YYÜ Vet Fak
Derg, 18(1):51-54.
2. Uçmaklıoğlu, S. Aydın’da İçme Suyu Nitrit ve Nitrat Düzeylerinin
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (YBSK) ile Belirlenmesi. Yüksek
Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, 2011.
3. Çağlaroğlu Ç. Farklı Seviyelerde Ozon Kullanımının Erzurum İli İçme
Suyunun Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine
Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, 2011.
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TGK14 P139
Bakla ve Gıda Endüstrisinde Kullanımı
Gufran HECCO*, Münir ANIL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Samsun
Bakla, Fabales takımının Fabaceae (kelebek çiçekliler) familyasının Vicia
cinsine ait, hekzaploit buğday genomuna benzer şekilde, böcekler
vasıtasıyla %40-50 dolaylarında yabancı döllenen, diploit yapıda (2n= 12),
ekonomik değeri yüksek bir bitki türüdür. Bakla, dünya üzerindeki ekimi
yapılan en eski ürünlerden biridir. Birçok iklim şartına uyum sağlayabilmesi
ve adaptasyon yeteneğiyle dünyada çok geniş bir alanda üretilebilmektedir.
İnsan beslenmesinde bitkisel kaynaklı protein ihtiyacını karşılamasından
dolayı büyük bir öneme sahiptir. Bakla taneleri içerdikleri besinsel lif
dolayısıyla fonksiyonel gıda kapsamına girmektedir. Baklanın gıda
formülasyonlarına eklenmesiyle ürünlerin besinsel kalitelerinin yanında
duyusal kaliteleri de artmaktadır. Türkiye’de geleneksel olarak bakla; taze,
konserve ve bakla ezmesi şeklinde tüketilmektedir. Sağlıklı gıdaların ham
maddeden kaynaklı olarak fiyatı çok yüksektir. Buna alternatif daha ucuz
olabilecek gıda maddelerinin araştırılması mümkündür. Bakla, ekonomik
açıdan maliyetinin düşüklüğü ve saklama koşullarında uzun süre
dayanıklılığını koruması yönüyle alternatif gıda maddelerinden biridir.
Yapılan çalışmalarda bakla unu kullanılarak üretilen tüm ekmeklerin protein
ve besinsel lif içeriklerinin arttığı, %10 oranında bakla unu ilavesinin duyusal
değerlendirmeyi etkilemediği görülmüştür. Dolayısıyla baklanın gıda
bileşeni olarak kullanımının ürün kalitesi üzerine olumlu etkileri olduğu
görülmüştür. Buradan hareketle baklanın gıda endüstrisinde farklı ürünlerde
kullanımı mümkün görülmektedir.
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TGK14 P140
Farklı Isıl İşlem Uygulamalarının Soğukta Depolanan Elma Suyunun
Mikrobiyal Profiline Etkisi
Şeniz KARABIYIKLI ÇİÇEK *, İrem ÇAKIROĞLU,
Agit AKAR, Habibe BEŞİKTEPE, Merve BARIN
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Tokat
Bu çalışmada, farklı pastörizasyon koşulları uygulanmış elma suyu
örneklerinin soğukta depolanması boyunca mikrobiyolojik profilinin
izlenmesi gerçekleştirilmiştir. Taze sıkılmış elma suyu örnekleri 4 farklı
grupta incelenmiştir. Birinci grup örnekleri 95oC/1dk, ikinci gruptakiler
75oC/3dk, üçüncü grup 75oC/3dk ve 37 Hz ultrason ile muamele edilmiş,
dördüncü grup (kontrol) ise herhangi bir işleme tabi tutulmamıştır. +4oC’de
depolanmış olan tüm örnek grupları belirli periyotlarda (1, 3, 5, 7, 10, 15.
günlerinde) mikrobiyolojik ve fizikokimyasal açıdan değerlendirilmek üzere
analize alınmıştır. Mikrobiyolojik değişimlerin izlenmesi için örneklere
toplam mezofilik aerobik bakteri sayımı, toplam psikrofilik aerobik bakteri
sayımı, laktik asit bakteri sayımı, küf-maya sayımı, toplam koliform ve fekal
koliform bakteri analizleri uygulanmış; fizikokimyasal değişimlerin izlenmesi
için ise pH ve titrasyon asitliği değerleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar,
elma suyu üretiminde uygulanan ısıl işlem normlarının ürünlerin depolama
süresi boyunca güvenli bir şekilde tüketilebileceğini göstermiştir. Örneklerin
fizikokimyasal değerlerinde ön görülen depolama boyunca değişiklik
olmamış ancak mikrobiyolojik değerler dikkate alındığında depolamanın 5.
gününden itibaren mikroorganizma sayısının tespit edilebilir seviyenin altına
indiği, mikrobiyal güvenlik için en etkili ısıl işlemin yüksek sıcaklık
uygulaması olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elma suyunun besin
değerleri üzerinde ultrason ve düşük sıcaklık uygulaması birlikte
kullanıldığında, tek başına yüksek sıcaklık uygulamasına göre daha stabil
bir sonuç verdiği elde edilmiştir.
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TGK14 P141
Çay Üretim Süreci Atıklarının Fonksiyonel Gıda Katkısı Olarak
Kullanılması
Gülbahar Şahin1*, Arda Yılgız1, Hande Demir2,
Zafer Erbay3, Levent Yurdaer Aydemir3
1

Beta Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. Adana
2
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Osmaniye
3
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
Türkiye Dünya’nın 5. büyük çay (Camelia sinensis) üreticisidir ve Dünya
üretiminin yaklaşık yüzde 6'sını karşılamaktadır. Türkiye'de yaklaşık
200.000 üretici 758 bin dekar alanda çay tarımı ile uğraşırken 300'e yakın
da işleme-paketleme tesisi bulunmaktadır. 2022 yılında Türkiye çay pazarı
büyüklüğünün 6,23 milyar $ olacağı ve bu pazarın 2025 yılına kadar yıllık
%7,41 oranında büyüyerek üretimin 275 bin tona ulaşacağı tahmin
edilmektedir. Çay yaprağı dünyada farklı tekniklerle işlenerek siyah, yeşil,
beyaz, oolong, puer ve sarıçay olarak elde edilmekte, ülkemizde ise bu
çaylar arasından en çok siyah çay üretilmektedir. Siyah çay üretiminde çay
bitkisinden önemli miktarda selülozik sap ve lif atık olarak açığa çıkmaktadır.
Şirketimizin gerçekleştirdiği çay işlemesi sonucunda yıllık yaklaşık 600 ton
civarı lif ve toz atık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu miktarın Türkiye geneli için
yaklaşık 40.000 ton olduğu tahmin edilmektedir. Açığa çıkan bu atık
genellikle gübre ve biyoyakıt olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca son
aylarda bu atıktan mangal kömürü üretiminin yapılması ile ilgili Rize
bölgesinde bir girişim de bulunmaktadır. Ancak yapılan analizler bu atığın
%12 protein ve %80 karbonhidrat içerdiğini, düşük su aktivitesine sahip
olduğunu ve yapısında yağ bulundurmadığını göstermiştir. Bu sebeple insan
tüketimine adapte edilebilmesi için potansiyeli olan bir kaynak olduğu
düşünülmektedir.
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