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İŞİMİZ AR A Ş TIRMA , GÜCÜMÜZ İNOVA S YON
Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü
bünyesinde yer alan Arıcılık Ar-Ge İnovasyon Merkezi’nin açılışını yaptı.
Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK’in yaptığı takdim konuşmasından sonra, Bakan Dr. Bekir
PAKDEMİRLİ, 1963 yılında kurulan Enstitünün bölge ve ülke tarımına, tarımsal sanayiye büyük hizmetler
sunduğunu ve sayısız yeniliği ülkeye kazandırdığını söyledi.

Bakan PAKDEMIRLI, konuşmasının ardından Arıcılık ArGe ve İnovasyon Merkezinin açılışını yaparak, merkezin
arıcılığa ve Türkiye tarımına katkılar getirmesini temenni
etti.
İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER de yaptığı konuşmada
merkezin İzmir’in potansiyelini ortaya çıkaracağını ifade
etti.
Açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER, İzmir
Dünyada son 50 yılda, tarım alanlarının sadece %12 arttığını
buna karşın iki kattan fazla artan nüfusun gıda ihtiyacının
ar-ge ve inovasyon sayesinde sağlandığını kaydeden
PAKDEMIRLI, “Bu nedenle ‘Tarım Gelecektir’ diyoruz
ve geleceğin tarımı için de, “İşimiz Araştırma, Gücümüz
İnovasyon” diyoruz” dedi.
Açılışın ardından Bakan PAKDEMIRLI Bölgesel Tahıl
Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi çalışmalarını yerinde
inceledi.
Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyanın en büyük ve
en güçlü tarımsal Ar-ge altyapısına sahip ülkesi olduğunu
belirten PAKDEMIRLI, son teknolojilere, güçlü teknik
donanımlara ve nitelikli binlerce personel kaynağına sahip
olduklarını söyledi.
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Milletvekilleri Ceyda Çankırı BÖLÜNMEZ, Mahmut
Atilla KAYA, Yaşar KIRKPINAR, Cemal BEKLE ve Tamer
OSMANAĞAOĞLU, Bakanlık üst düzey yöneticileri ve
siyasi parti il ve ilçe temsilcileri katıldı.
Açılışın ardından Bakan PAKDEMIRLI Bölgesel Tahıl
Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi çalışmalarını yerinde
inceledi.
Ulusal Tohum Gen Bankası ziyareti sırasında, Dünyada
sadece Kemalpaşa ilçesindeki Nif Dağı zirvesinden yetişen ve
“İzmir Adaçayı” olarak bilinen endemik “Salvia Smyrnaea”
tohumunun Dr. Bekir PAKDEMIRLI adına gelecek nesillere
aktarılması için kayıt tutuldu. TAGEM Genel Müdürü Dr.
Nevzat BİRİŞİK “İzmir Adaçayı” nın doğadaki fotoğrafını
Bakan PAKDEMIRLI’ye takdim etti.

ULUSAL GIDA KOMPOZİSYON VERİTABANI
h t t p: // w w w. t u r ko m p . g o v. t r

Ülkemiz coğrafyasında üretilen ve tüketilen işlenmiş-işlenmemiş gıdaların enerji ve besin
öğeleri verilerinin bulunduğu TürKomp, 14 gıda grubundan 580 gıda ve 105 gıda bileşenine
ait 60.000 civarında veri içermektedir.

TÜBİTAK KAMAG 1007 kapsamında, 2008-2013 yılları
arasında yürütülen “Ulusal Gıda Kompozisyonunun
Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım Sisteminin
Oluşturulması”

projesi

sonucunda

elde

edilen

TürKomp; hem ilgili kamu kurumlarının mevzuat
ve standart oluşturma çalışmalarında, hem de özel
sektör, üniversite ve araştırma kurumlarının bilimsel
çalışmalarında
ve

uluslararası

kullanabileceği,
standartlarda

ülkesel

düzeyde

güvenilir

veriler

içermektedir.
Proje ekibinde Bakanlığımızdan TAGEM, Bursa Gıda ve
Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü ile İzmir, Konya ve Diyarbakır Gıda Kontrol
Laboratuvar Müdürlükleri; TÜBİTAK MAM’dan Gıda
Enstitüsü; Sağlık Bakanlığından ise Ankara, İstanbul,
İzmir, Erzurum ve Samsun Halk Sağlığı Laboratuvarları
olmak üzere 12 kuruluş görev almıştır. TürKomp
dünyada kendi verilerini üreten 7. veri tabanıdır.
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PROJEDE ÇALIŞILAN GIDALAR
GIDA GRUBU

ÜRÜN SAYISI

Geleneksel Gıdalar

122

Sebze ve Sebze Ürünleri

145

Meyve ve Meyve Ürünleri

113

Tahıllar ve Tahıl Ürünleri

58

Et ve Ürünleri

61

Muhtelif Gıdalar

30

Balık ve Su Ürünleri

20

Süt ve Ürünleri

27

Özel Beslenme Amaçlı

19

İçecekler

19

Şeker ve Şekerli Ürünler

15

Sıvı ve Katı Yağlar

10

Yağlı Tohumlar - Kuru Baklagiller

10

Yumurta ve Ürünleri
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TürKomp Ulusal Gıda Kompozisyon Veri tabanı;

Projede uluslararası geçerliliği olan analiz yöntemleri

• http://www.turkomp.gov.tr adresinden yayınlanmak-

kullanılmıştır. Gıda bileşen analizlerinde laboratuvar-

tadır.
• Baştan sona izlenebilir, dinamik, özgün ve sürdürülebilir ulusal bir veri tabanıdır.
• Veri üretme, kullanma ve yönetmeyi içerir.
• Ulusal ve uluslararası kullanıcılara Türkçe ve İngilizce olarak, ücretsiz ve kesintisiz hizmet vermektedir.
• Gıdaları karşılaştırma özelliği mevcuttur.
• Gıdaya, bileşene ve beslenme şekline göre arama
yapılmasına imkan vermektedir.
• Seçilen birden fazla gıdanın toplam enerji ve besin
öğeleri değerlerini vermektedir.

ların yöntem birlikteliğine katkı sağlaması amacıyla,
projede kullanılan 39 adet analiz yönteminin detaylı
olarak anlatıldığı Gıda Kompozisyon Analiz Yöntemleri
Kitabı projenin bir diğer çıktısını oluşturmaktadır.
Ülkemiz geleneksel gıdalar konusunda dünyanın en
zengin ülkelerinden birisidir. Ülkelerin kültürlerinin
önemli parçalarından biri olan geleneksel gıdaların
korunması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için
üretim yöntemlerinin kayıt altına alınması büyük önem
taşımaktadır. TürKomp ile 53 geleneksel gıdamıza ait
116 üretim yöntemi, üretim yerinde yapılan çalışmalarla kullanılan hammaddeleri ve yapılan tüm işlemleri

• Web ortamı dışında CD ve kitap da basımı yapılmıştır.

kapsayacak şekilde kayıt altına alınmış ve gıda kompo-

• Yeni ürün ilaveleri ile gelişimine devam edecektir.

zisyon verileri elde edilmiştir.

TürKomp verileri; kendi çalışmalarında kullanmak
üzere araştırmacı, doktor, diyetisyenler ile tükettikleri gıdaların besin öğeleri ve enerji değerlerini öğrenmek isteyen tüketicilerin kullanımına açıktır.
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DÜNYA ZEYTİN KOLEKSİYONU’NUN AÇILIŞINI
BAKANIMIZ DR. BEKİR PAKDEMİRLİ YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Zeytincilik Araştırma Enstitü Müdürlüğümüzde kurulan
Dünya Zeytin Koleksiyonu’nun Açılışı ve tescil edilen Yeni Zeytin Çeşitlerinin Tanıtımı Programına katıldı.

Programda

yaptığı

konuşmada

Dünya

Zeytin

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK’in de konuşma yaptığı

Koleksiyonu’nun 3.’sünü ülkemizde açmanın gururunu

törende üretimi nadir olan “Hanım Parmağı” ile “Beylik”

yaşadıklarının altını çizen Bakan PAKDEMİRLİ “Zeytin

çeşitleri ile araştırmacılarımız tarafından geliştirilen “Arsel”

öyle sıradan bir ürün değil. Anavatanı bu topraklar olan,

ve “Hayat” zeytinlerinin tanıtımı yapıldı. Yeni zeytin çeşitleri

ilk kez Anadolu’da kültüre yani üretime alınan, tarihimize,

hakkında bilgi alan Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ,

geleneğimize giren, ekonomimize değer katan çok kıymetli

zeytin fidanı dikerek çiftçi kadınlarla hasat yaptı.

bir üründür. Ayrıca Zeytin, Akdeniz uygarlıklarında,
barışın ve zenginliğin bir sembolü olan, sağlıklı beslenmenin
olmazsa olmaz bir unsurudur.” dedi.
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Tuzsuz, Lezzetli, Ekonomik Ve Çevreci

DOĞAL KURUTULMUŞ ZEYTİN
Kurutma ile Sofralık Zeytin Üretimi ve
Ürün Özelliklerinin Belirlenmesi Projesi
Doğal Kurutulmuş Zeytin” üretimi için 2 adet
yöntem patenti tescili gerçekleştirilmiştir. Bu
yöntem ile zeytinler tuz ve su kullanılmadan
sadece bir gün içerisinde kısmi kurutma
yapılarak üretilebilmektedir.

Ayrıca halk arasında az tuzlu zeytinlerin yavan bir tada
sahip olduğu ve lezzetli olmadığı algısı vardır. Tam
tersine doğal kurutulmuş zeytinler teknolojiye uygun
şekilde üretildiklerinde tuzsuz ve doğal olmalarının
yanı sıra aromatik bir lezzete de sahip olmaktadırlar.
“Doğal Kurutulmuş Zeytin” üretimi için 2 adet yöntem
patenti

üretimlerde
ardından

TAGEM desteği ile 2014-2017 yılları arasında yürütülen
projede Marmarabirlik ve Mikromak özel sektör ortağı
olarak proje ortağı olarak görev almışlardır. Proje
sayesinde geliştirilen “Doğal Kurutulmuş Zeytin” üretim
yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntem ile zeytinler tuz
ve su kullanılmadan sadece bir gün içerisinde kısmi
kurutma yapılarak üretilebilmektedir. Bu yöntem ile
üretilen zeytin halk arasında fazla bilinmemektedir.
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tescili

gerçekleştirilmiştir.
zeytinler

farklı

hiçbir

dalından
işlem

Geliştirdiğimiz
koparılmasının

yapmadan

sadece

kurutuma ile zeytinlerin acılıklarını giderebiliyoruz.
Bu sayede doğal bir yöntem ile kısa sürede ve tuzsuz
zeytin üretimi mümkün olmaktadır. Sağlığına önem
veren herkes doğal beslenme ve tuz tüketimini azaltma
eğilimindendir. Ürettiğimiz zeytin tam da bu isteklere
cevap verdiği için tüm tüketiciler arasında beğeni
görmektedir.

Geliştirdiğimiz bu yöntemi “üretici, tüketici ve çevre

Çevre konusundaki akademik çalışmaları nedeniyle

dostu” bir yöntem olarak tanımlıyoruz. Çünkü bu

AKADEMİSYEN DALINDA ÖZEL ÖDÜL almaya hak

yöntem üç taraf için de faydalar taşımaktadır. Kısa

kazanmışlardır.

sürede ve düşük maliyetle üretim üreticinin karlılığını
arttırmaktadır. Doğal ve tuzsuz olması ve tuzun
sonradan isteğe göre zeytine karıştırabiliyor olması
tüketicilerin beğenisini çekmektedir. Üretimde herhangi

Araştırmacıların yürüttükleri ve ödüle konu olan
projeler;
• “Farklı

Ön

İşlemler

Uygulanarak

Mikrodalga

bir su tüketiminin ve atık su oluşumunun olmaması

Kurutucuda Yeşil ve Siyah Sofralık Zeytin Üretimi ve

nedeniyle doğaya zarar vermemesi ise çevreyi ve doğal

Ürün Kalitesinin Belirlenmesi”,

kaynakları koruma açısından önem taşımaktadır.
İstanbul Sanayi Odası tarafından bu yıl 15.’si düzenlenen
ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM’un
katılımıyla

gerçekleşen

geleneksel

“ISO-Çevre

• “Etilen ve CO2 gazı uygulaması ile sofralık zeytin
üretimi”,
• “Kurutma ile sofralık zeytin üretimi ve ürün
özelliklerinin belirlenmesi”

Ödülleri” yarışmasında, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri

• “Ceviz çeşit ve çeşit adaylarının özelliklerinin

Merkez Araştırma Enstitüsünden Dr. Yasin ÖZDEMİR,

belirlenmesi ve yeni iç ceviz üretim yöntemlerinin

Seda KAYAHAN ve Aysun ÖZTURK ile Tekirdağ Gıda

geliştirilmesi”

Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nden Mehmet ÖZKAN,
ISO Çevre Ödülleri - 2018

Bu projeler TAGEM tarafından desteklenmiş ve Yalova

Tuz Kullanılmadan Sofralık Zeytin Üretimi / Ceviz

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü

Yeşil Kabuğunun Susuz Soyma Sistemi” başlığı ile

liderliğinde yürütülmüş projelerdir. Yarışmada bu

özetlemişler ve yarışmaya başvuru yapmışlardır.

4 proje İstanbul Sanayi Odası yetkilileri, Üniversite

Araştırmacılar sofralık zeytin üretiminde salamura

temsilcileri ve Kamu kurumu temsilcilerinin katıldığı

kullanılmadan ve ceviz içi üretiminde sıfır atık prensibi

panelde sunulmuştur. Araştırmacılarımız yürüttükleri

ile yeni teknolojiler geliştirme üzerinde çalışmaktadır.

çevre dostu zeytin ve ceviz üretim projelerini “Su ve
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BAKANIMIZ DR. BEKİR PAKDEMİRLİ
ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜ ZİYARET ETTİ
Bakanımız Dr. Bekir PAKDEMİRLİ Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Enstitü
tarafından geliştirilen meyve, sebze, süs bitkileri ve tıbbi-aromatik bitki çeşitleri ile Ar-Ge çalışmaları hakkında
konu uzmanları tarafından bilgiler verildi.

Enstitü bünyesinde yer alan “Mantar Mükemmeliyet
Merkezi”ni ziyaret eden Bakanımıza, mantarcılıkla ilgili
yapılan Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında enstitü
uzmanlarımız ve TAGEM Genel Müdürü Dr. Nevzat BİRİŞİK
bilgi verdi. Şişe Kültürü Teknolojisi tanıtıldı. Enstitümüz
tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli tohumluk
miselleri olan Yaprak77 ile Soylu77 çeşitlerinin üretimi
Bakanımız,

Araştırma

Geliştirme

Destek

Programı

kapsamında, özel sektör ile Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ortaklığında yürütülmekte
olan “Tarımsal Ürünler İçin Kontrollü Atmosfer Muhafaza

konusunda yapılan Kamu ve Özel sektör işbirliği çalışmaları
ile Reishi mantarında yürütülen Ar-Ge çalışmaları hakkında
bilgilendirme yapılarak mantar üretim tesisinde gezi yapıldı.
Ziyarete Yalova Valisi Muammer EROL, Yalova Milletvekilleri

Kasası Takip ve Bilgi Sistemi” isimli projenin tanıtımı

Ahmet BÜYÜKGÜMÜŞ ve Meliha AKYOL, Bakanlık üst

yapılarak araştırma çalışmaları ile ilgili de bilgi aldı.

düzey bürokratları ile siyasi parti il ve ilçe temsilcileri katıldı.
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Kurutulmuş
Nar Tanesi
Üretimi
Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Ülkemizin önemli tarımsal
ürünlerinden birisi olan ve üretimi
sürekli olarak artan nar, alternatif
katma değerli ürünlere işleme
çalışması kapsamında fonksiyonel
özelliklere sahip nar tane kurusuna
işlendi. Çalışma ile üretim şartları
optimize edildi ve elde edilen ürünün
depolama stabilitesi ortaya konuldu.

fırın ve liyofilizatör gibi kurutma yöntemlerinin
kalite üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmada
ürünlerin

depolama

stabilitesi

de

ortaya

konulmuştur. Elde edile ürün nar tanelerinin
çekirdekleri ile birlikte değerlendirildiği bir ürün
olması nedeniyle önemli fonksiyonel özelliklere
sahiptir.

Beslenme açısından fonksiyonel özelliklere sahip
narın ülkemizde üretimi özellikle son yıllarda ciddi
oranlarda artmıştır. Nar ülkemizde taze tüketiminin
yanında yaygın olarak nar suyu, nar ekşisi ve sosu,
nar çekirdek yağı gibi ürünlere işlenmektedir.
TAGEM

tarafından

desteklenen

“Kurutulmuş

Nar (Punica granatum) Tanesi Üretimi ve Ürün
Kalitesi Üzerine Kurutma Metodu Ambalajlama
Tekniği ve Depolama Süresinin Etkisi”
başlıklı proje ile ülkemizde üretimi
yaygın olan Hicaznar çeşidi nardan
nar tane kurusu üretilmiştir.
Çalışma kapsamında güneş,
kurutma fırını, vakumlu
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Araştırma sonucunda;

özelliklerinden de faydalanıldığı için ayrıca önem

• Hicaznar çeşidinin alternatif bir ürün olarak

taşımaktadır.

nar tane kurusu olarak değerlendirilebileceği

Araştırma sonuçları sonuç raporu olarak TAGEM

görülmüştür.

kütüphanesinden veya proje yürütücü kurum olan

• 1 kg nardan yaklaşık 110 g kurutulmuş ürün elde
edilmektedir.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden
(BATEM) temin edilebilir. Proje sonuçları ayrıca

• Kurutma yöntemleri arasında hava sirkülasyonlu

makale haline getirilerek bilim camiasının hizmetine

fırında kurutma uygulamasının diğerlerine göre

de sunulmuştur. Ayrıca elde edilen ürün Türkiye

daha pratik olması ve elde edilen ürünün istenilen

İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen

kalite özelliklerine sahip olması sonucunda ilgili

Gıda Ar-Ge proje pazarı, Bakanlığımız tarafından

kesime tavsiye edilmektedir.

gerçekleştirilen Nar Çalıştayı gibi etkinliklerde

• Elde edilen ürünlerin kuru ve serin bir ortamda
bir yıl süreyle depolanabileceği tespit edilmiştir.
• Ürünün raf stabilitesinin yüksek olması farklı
bölgelerde pazarlanabilmesini de beraberinde
getirecektir.
• Genel bir değerlendirme yapıldığında ülkemizde
üretimi sürekli artmakta olan ve taze tüketimi
dışında nar suyu ve ekşisi dışında çok yaygın bir
değerlendirme şekli olmayan narın, kurutularak
değerlendirilmesinin iyi bir alternatif olduğu
düşünülmektedir.
• Böyle değerlendirme ile ayrıca nar çekirdeğinin
(yağ, protein, mineral madde) fonksiyonel
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ilgili kesimlere tanıtılmış ve tanıtılmaya devam
etmektedir. Bunun yanında BATEM Gıda teknolojisi
bölümünde de ürünün üretimi yapılarak tüketicilere
sunulmaktadır.

ET ÜRÜNLERİNİN KALİTESİNİN
BELİRLENMESİNDE YENİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
“ET ÜRÜNLERİNDE KALİTENİN
BELİRLENMESİNDE EN ÖNEMLİ
ANALİZLERDEN BİRİ; TOPLAM
KOLAJEN BAĞ DOKU ANALİZİDİR”
Et ürünlerinden ısıl işlem görmüş sucuk, salam ve sosis
ürünleri, kahvaltılık olarak tüketilebilmesi, kolay hazırlanması
ve lezzetinden dolayı özellikle çocuklar tarafından sevilerek
tüketilen hayvansal protein kaynaklarıdır. Et ürünlerinin
üretiminde, üretim sürecinde bağ doku miktarı yüksek
etlerin kullanılması ürünün besleyicilik değerini ve kalitesini
düşürmektedir. Et ürünlerinde kalitenin belirlenmesinde en
önemli analizlerden biri; toplam kolajen bağ doku analizidir.
Toplam kolajen bağ doku miktarının belirlenmesi amacıyla
yapılan standart hidroksiprolin analiz yönteminde (AOAC
990.26,1990); örneğin hidroliz işlemi; etüv (fırın) içinde
16 saat sürmekte, spektrofotometre cihazında yapılan
okuma işleminde ise kullanılan örneklerin ve kimyasal
çözeltilerin büyük hacimlerde hazırlanması analiz süresini
uzatmakta ve analizi yapan personel açısından analizi
zorlaştırmaktadır. Mikrodalga kapalı yakma sistemi, bazı
gıda analizlerinde (mineral, aminoasit vb.) gıda örneklerinin

mikrodalga kapalı yakma sisteminde Hidroklorik asit
(HCl) asit yardımıyla 1 saat içerisinde hidroliz edilerek, elde
edilen hidrolizat örnekleri mikrolitre düzeyinde çok küçük
hacimlerde çoklu kuyucuk içeren mikroplaka içerisine
enjekte edilerek ELISA-Reader cihazında hidroksiprolin
okuma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Konya Gıda Kontrol Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen proje
ile, gıda laboratuvarımıza denetim amacıyla gelen 63 adet
et ürününde toplam kolajen bağ doku analizi, her iki metot
ile (yeni metot ve standart metot) gerçekleştirilerek analiz
sonuçları istatistiki olarak karşılaştırılmıştır. Mikrodalga
Hidroliz - Mikroplaka okuma olarak adlandırılan yeni
metodun validasyon çalışması sonuçları memnuniyet verici
olmakla beraber, standart metot (AOAC 990.26,1990) ile
karşılaştırma sonuçlarına göre aralarında istatisitiki olarak
yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Bu sayede et ürünlerinde
toplam kolajen bağ doku miktarının belirlenmesi amacıyla,
analiz süresi uzun ve zahmetli olan standart yöntem yerine,
hidroliz süresini kısaltan ve küçük hacimlerde çalışma
kolaylığı sağlayan ve analiz artığı yönünden çevreye duyarlı
yeni bir analiz yöntemi geliştirilmesi açısından literatüre
katkı sağlanmıştır.

hidrolizi için yaygın olarak kullanılmakta olan hızlı bir
hidroliz yöntemidir. Bunun yanı sıra, son yıllarda, hidroliz
edilmiş tıbbi örneklerde (serum, idrar vb.) toplam kolajen
miktarının belirlenmesi amacıyla yapılan hidroksiprolin
analizinin okuma işlemini çoklu-kuyucuk içeren mikroplaka
yardımıyla ELISA-Reader cihazında gerçekleştiren
çalışmalar yayımlanmıştır. “Et Ürünlerinde
Kolajen Bağ Doku Miktarının Belirlenmesi
ve Mekanik Ayrılmış Et Aranması” projesi
ile uluslararası literatürde ilk defa
gıda örneklerinde bu iki yöntem
kombine

edilerek,

et

ürünleri
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Yöresel Bir Ürün

TUZLU YOĞURT
Meral KAYGISIZ, Dr. Ferhat POLAT, Nagihan UĞUR, Burcu KADIOĞLU
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

TAGEM’e bağlı Gıda ve Yem Kontrol

Yüzyıllar boyu raf ömrü sınırlı olan yoğurdun dayanımını

Merkez Araştırma Enstitüsü

arttırmak amacıyla tuzlama, süzülerek, pişirilerek

Müdürlüğünce yürütülen “Yöresel Tuzlu

koyulaştırma, tuz ile yoğrularak güneşte kurutma gibi

Yoğurdun Enzime Dirençli Nişasta (EDN)

değişik modifikasyonlar uygulanmıştır. Uygulanan

İlavesi ile Fonksiyonel Bir Ürün Olarak

bu modifikasyonlar neticesinde Tuzlu Yoğurt, Torba

Geliştirilmesi” başlıklı proje ile tuzlu yoğurt

Yoğurdu, Tulum Yoğurdu, Pesküten, Kurut, Kishk,

üretiminde EDN’nin kullanım olanakları

Keş isimleriyle bilinen farklı geleneksel yoğurtlar

araştırılmıştır.

üretilmiştir. Yöresel olarak üretilen bu ürünler; bölge
halkının yüksek protein içeriği ile hayvansal protein
ihtiyacını karşılamada ve ayrıca ek gelir kaynağı olmada

Fermente süt ürünümüz olan yoğurt; protein, kalsiyum,

da önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak bu yöresel

fosfor, tiamin, riboflavin ve kobalamin içeriği bakımından

ürünler gün geçtikçe güncelliğini yitirmekte, üretimi ve

oldukça zengin olup beslenmede önemli bir yere

tüketimi azalmaktadır.

sahiptir. Sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle yoğurt
fonksiyonel bir gıda olarak değerlendirilmektedir.

Ülkemizde “Tuzlu Yoğurt” kış yoğurdu, pişmiş yoğurt
vb. isimlerle de anılıp özellikle Van, Hatay, Sivas illeriyle
Akdeniz Bölgesinin bazı illerinde hala geleneksel olarak
üretilmektedir. Tuzlu yoğurt çorba ve börek yapımında,
yemeklerde tüketilmektedir. Baharat ve zeytinyağı
ile zenginleştirilerek kahvaltılık ve meze olarak da
kullanılmakta, ekmeğin üzerine sürülerek veya diğer
şekillerde de tüketilmektedir.
Geleneksel olarak tuzlu yoğurt üretiminde; ilk olarak
süt yoğurda işlenir ve kazanlara alınan yoğurt, özel
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ocaklarda sürekli karıştırılarak kaynatılır. Kaynamanın

yararlanılmış ve geleneksel tuzlu yoğurtların kıvam

başlamasından sonra içerisine kaya tuzu ilave edilip,

ve tat özellikleri yakalanmıştır. Böylece geleneksel

ürün koyulaşıncaya kadar kaynatmaya devam edilir.

bir ürüne hem fonsiyonellik hem de diyet ürün formu

Soğuması beklenir ve büyük kavanozlara doldurularak

kazandırılmıştır. EDN’nin kıvam arttırıcı niteliği ile

üzerine zeytinyağı veya sadeyağ dökülüp, serin bir

tuzlu yoğurtların randıman oranına olumlu etkisinin

yerde saklanır.

yanında EDN ilavesinin titrasyon asitliğinde düşüş

Günümüzde fonksiyonel gıdalara olan ilginin artması
ile gıdalarda diyet lif içeriği yüksek bileşenlerin
kullanılması sağlık açısından önem kazanmıştır.
İnsan ince bağırsağında sindirilmeyen buna karşılık

göstermesi ile raf ömrünün uzadığı görülmüştür. EDN
ilavesinin genel olarak renk üzerine olumsuz etkisi
gözlenmezken duyusal olarak değerlendirildiğinde
EDN ilaveli tuzlu yoğurtlar beğenilmiştir.

kalın bağırsakta tamamen veya kısmen sadece

Araştırma neticesinde geleneksel bir ürünümüz olan

bifidobakterler tarafından fermente olan, bitkilerin

“Tuzlu Yoğurt” üretiminde EDN kullanımı ile fonksiyonel

yenilebilir kısımları diyet lif olarak adlandırılmakta

bir ürün elde edilmiştir. Fonksiyonel gıdalara olan

olup Enzime Dirençli Nişasta (EDN) da diyet lifi

artan talep doğrultusunda bu tip yöresel ürünler yeni

kapsamında yer almaktadır. EDN kullanıldığı ürüne

formları ile güncellik yakalayarak ülke çapında da

fonksiyonel özellik kazandırmanın yanında beyaz renkli

tanınma imkânına kavuşabilir.

ve ürün dokusunu etkilemeyen partikül boyutunda
olması gibi yüksek avantajlara sahiptir. Ayrıca EDN’nin
yağ ikamesi olarak kullanımı ile yağ içeriği azaltılmış
fakat yağdan kaynaklı karakteristik özelliklerden taviz
verilmemiş, enerji düzeyi azaltılmış diyet ürünler elde
edilebilmektedir.
TAGEM’e bağlı Gıda ve Yem Kontrol
Merkez

Araştırma

Müdürlüğünce

Enstitüsü
yürütülen

“Yöresel Tuzlu Yoğurdun Enzime
Dirençli Nişasta (EDN) İlavesi
ile Fonksiyonel Bir Ürün Olarak
Geliştirilmesi” başlıklı proje ile tuzlu
yoğurt

üretiminde

EDN’nin

kullanım

olanakları araştırılmıştır. Çalışmada

tuzlu

yoğurt üretiminde yağsız ve yarım yağlı yoğurtlar
kullanılarak EDN’nin yağ ikame edici olma özelliğinden
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GLUTENSİZ ÜRÜNLER
Pervin ARI AKIN
Gıda Yüksek Mühendisi
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Gıda Teknolojisi Bölümü

Glüten duyarlı enteropati olarak da bilinen çölyak hastalığı
yıllarca teşhisinde yaşanan sıkıntılardan dolayı eksik
raporlanmıştır. Ancak daha sonraki yıllarda hassas serolojik
testlerin yardımıyla çölyak hastalığı dünyada en fazla
karşılaşılan gıda intoleransı olmuştur. Çölyak hastalığı
kalıcı bir hastalıktır. Bu hastalık buğday, çavdar ve arpa
gibi tahıllardan gelen glüten proteininin entrosit yapılara
zarar vermesi ile ince bağırsakta besinlerin emilimine engel
olmaktadır. Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda
alerjisidir. Günümüzde insanoğlunda en sık rastlanan genetik
hastalık olarak kabul edilmektedir. En temel genetik faktörler
insan lökosit antijenleri DQ2 ve DQ8 haplotipleridir. Çölyak
hastalarının %95’inde DQ2 haploidi bulunurken %5’inde
ise DQ8 haploidi bulunmaktadır. Çölyak hastalığı yanı sıra
buğday içeren gıdaları tüketen bireylerde glüten introleransı
ve buğday alerjisi gibi rahatsızlıklarda görülmektedir. Bu
hastalığa sahip bireyler hayat boyu glütensiz beslenerek
devam etmeleri gerekmektedir. Aslında glütensiz ürünlerin
geliştirilmesi bu hastalar için temel alınarak yapılsa da mevcut
tespit edilen hasta sayısından daha fazla glütensiz beslenmeyi
tercih eden büyük bir tüketici grubu da bulunmaktadır.
Çölyak hastalığı olmayan bireylerde glütensiz beslenmenin
daha sağlıklı olduğuna dair herhangi bir bilimsel bir kanıt
günümüze kadar ortaya konulmamıştır.
Glütensiz ürünler kendi içerisinde fırıncılık ürünleri,
atıştırmalıklar-tüketime hazır ürünler, pizza-makarna
ürünleri ve diğer ürünler (süt ve süt ürünleri, et ürünleri,
içecek ve bebek mamaları) şeklinde dört temel gruba
ayrılırlar. Fırıncılık ürünlerinde (ekmek, makarna, bisküvi
vb.) genellikle nişasta oranı yüksek tahıllardan elde edilen
unlar ya da nişastalar kullanılır. Nişasta oranı yüksek
unlar ya da nişastalar glütensiz ürünlerde en çok tercih
edilen bileşenlerdir. Ancak rafine nişasta kullanımı
glütensiz ürünlerin besinsel değerini azaltmaktadır.
Nişastanın besinsel değeri yüksek bileşenleri
ve diyet lifleri içermemesi sebebiyle uzun süre
glütensiz ürünlerle beslenen insanlarda sağlık
problemleri gözlenmektedir. Pirinç, mısır, tapyoka
ve patates glutensiz ürünlerin formulasyonlarında
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en çok kullanılan nişasta türleridir. Pişirme esnasında
ürünlerin iç yapısının oluşmasında nişastanın çok önemli
bir rolü vardır. Farklı glütensiz un ve nişasta karışımları en
uygun jelatinizasyon, çiriş ve retrogradasyon özelliklerini
sağlamayı hedefler. Glütensiz ürünlerde kullanılan un
çeşitleri ise amarant, karabuğday, mısır, millet, yulaf, teff,
patates, kinoa, kahverengi ve beyaz pirinç ile sorgumdur.
Nişasta yanı sıra gluteni taklit etmek amacıyla emülgatör,
protein ve hidrokolloidlerden oluşan
karışımlarda
kullanılmaktadır. Bu malzemelerin dışında ürün çeşidine
göre glütensiz unlar; mısır, pirinç, amarant, karabuğday,
millet, kinoa, sorgum, soya, tapyoka, manyok, patates, nohut,
mercimek, bakla, bezelye, hindistan cevizi, fındık, badem ve
yer bademi unları gibi farklı bileşenler de kullanılmaktadır.
Ayrıca glutensiz buğday nişastası da sektörde tercih edilen
nişastalar arasında yer almaktadır. Bu un ve nişastalardan
en yaygın kullanılan mısır, pirinç, patates ve tapyokadır.
Hidrokolloidler grubunda en yaygın olarak; pektin,
hidroksipropilmetil selülaz, ksantan, guar ve keçiboynuzu
gamları kullanılmaktadır. Burada özel bir tüketici isteği
yoksa ürünlerin ekonomik şekilde üretilmesi açısından en
ucuz malzemelerin seçildiği bilinmektedir. Ayrıca ürünlerin
yüksek oranda nişasta içermesi sebebiyle ürünlere uygun
miktarlarda diyet lifleri katılması gerekmektedir. Bireylerde,
glütenden kaynaklı vitamin ve mineral eksikliği de sık
görülen sorunlar arasında yer almaktadır. Bu sebeple üretimi
yapılacak ürünlere vitamin ve mineral katkısının yapılarak
toplum sağlığı arttırılması açısından son derece faydalı
olacağı düşünülmektedir.

GIDA VE YEM
BİLİMİ - TEKNOLOJİSİ
İlk 1991 yılında çıkarılan dergimiz hakemsiz olarak yayın
hayatına başlamıştır. 1993 yılına kadar çıkarılan dört sayı
hakemsiz olarak yayınlanmıştır.2002 yılında hakemli olarak
çıkarılmaya başlanan dergimizde yıllar itibariyle aksamalar
olmakla birlikte 2017 yılında 17. sayı ile birlikte düzenli
olarak yılda iki defa yayınlanmaya başlamıştır.
Gıda, yem, bunlara ait katkı maddeleri ve hammaddeler,
su-atıksu, su ürünleri, gıda ile temas eden madde ve
malzemelerde;
• Güvenilirlilik ve kalite
•	İşleme teknolojileri
• Analiz yöntemleri
• Biyogüvenlik ve biyoteknoloji
• Sosyo-ekonomik araştırmalar
• Mevzuatlar

• Diğer konular (geleneksel gıdalar, organik gıda ve yem,
beslenme, gıda kimlik belirleme, gıda ve yem sanayi
atıklarının değerlendirilmesi vb.)
konularında bilimsel yayın ve makalelerin bu konuda
çalışan paydaşlara duyurulması ve paylaşılmasına katkı
sağlamaktadır.
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gıda
ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, yılda iki defa (Ocak ve
Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin yayın
değerlendirme ve onay süreçlerinde çok uluslu hakemler
yer almaktadır. Ücretsiz ve basılı olarak yayınlanmaktadır.
Dergimizin yayın dili Türkçe olup, aynı zamanda İngilizce
makale kabulü de yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası
dizinlerde de yer almayı hedeflemektedir.
Dergimizde, özgün araştırma ürünü makaleler ile belirli bir
konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış
derleme makaleleri yayımlanır. Gıda-yem bilimi ve
teknolojisindeki son gelişmeleri ve araştırmaları kapsayan
ve/veya farkındalık yaratmak amacıyla orijinal metne sadık
kalınarak yapılan çeviri makaleler de değerlendirilir. Önemli
bir potansiyeli ya da bulgusu olmayan ve sadece yerel ilgi
çekecek makaleler basıma kabul edilmez.
Derginin Mevcut Durumu:
2020 yılı ikinci dönem 24. sayı basılmıştır. Bu sayıda üç adet
derleme 5 adet özgün araştırma yer almaktadır.
Dergimiz DERGİPARK içerisinde yer almakla birlikte 2018
yılında TR DİZİN için başvuru yapılmış izleme işlemi devam
etmektedir.
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bazı
gıda
projelerimiz
1.

Ürün Geliştirme ve İyileştirmeyi Amaçlayan
Bazı Gıda Araştırma Projeleri

Projenin Adı

: Ege Bölgesi Yerel Üzüm Çeşitlerinin 		
Kurutmalık Açıdan Değerlendirilmesi

Yürütücü Kuruluş : Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
MANİSA
Proje Çıktıları

: Bu çalışmada Enstitü bünyesinde yer 		
alan Ege Bölgesi Genetik Kaynaklar 		
Koleksiyon Bağı’ndaki üzüm çeşitleri, 		
şıralık ve kurutmalık açıdan incelenmiştir.
Siyah şıralık çeşitlerden Denizli Karası, beyaz şıralık çeşitlerden Bulama öne çıkan çeşitler
olmuştur. Kurutmalık çeşitlerden ise siyah olarak Siyah Razakı, beyaz olarak Ak Dimrit ve
Buca Razakısı öne çıkan çeşitler olarak belirlenmiştir.

Projenin Adı

: Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin 		
Geliştirilmesi

Yürütücü Kuruluş : Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez 		
Araştırma Enstitüsü / YALOVA
Proje Çıktıları

: Proje kapsamında farklı yağ ve
keçiboynuzu gamı içeriğine sahip 		
dilimlenebilir zeytin ezmesi üretimi 		
gerçekleştirilmiştir. Duyusal analizler
sonuçlarına göre % 20 yağ ve % 0,3 keçiboynuzu gamı içeren formülasyonların en
beğenilen ürünler olduğu tespit edilmiştir. Muhafazaya alınan ürünlerin fiziksel, kimyasal,
duyusal ve mikrobiyolojik açıdan güvenli bir şekilde 15 ay boyunca depolanabileceği
belirlenmiştir.
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Projenin Adı

: Kamkat (Fortunella margarita Swing)
meyvesinin farklı ürünlere işlenmesi ve
elde edilen ürünlerin bazı kalite
özelliklerinin belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş : Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü
ANTALYA
Proje Çıktıları

: Çalışmada, son yıllarda üretimi teşvik
edilen kamkatın işleme olanakları
araştırılmıştır. Askorbik asit, karotenoidler, uçucu yağlar ve flavonoidler açısından zengin
bir turunçgiller meyvesi olan kamkat bu kapsamda kurutulmuş, reçele ve meyve tozuna
işlenmiştir. Her üç işleme yönteminden de besin değeri ve duyusal çekiciliği yüksek
ürünler elde edilmiştir.

Projenin Adı

: Geleneksel Mihaliç Peynirlerinden
Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu,
İdentifikasyonu ve Elde Edilen Suşların
Starter Kültür Olarak Kullanılma
Olanaklarının Araştırılması

Yürütücü Kuruluş : Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü / BURSA
Proje Çıktıları

: Bu çalışmada Gönen, Savaştepe, Havran,
Manyas ve Karacabey’den toplanan 53 adet peynir örneğinden laktik asit bakterileri
izole edilmiştir. En baskın tür olarak tespit edilen laktobasillerin; % 20,77’si Lb.paracasei/
casei/rhamnosus, % 18,20’si Lb. fermentum olarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen suşlar
ile oluşturulan Mihaliç Peynirine özgü kültür koleksiyonunu, Ulusal Gıda Starter Kültür
Gen Bankasında TSGB3001 başlangıç kodu ile kayıt ve muhafaza altına alınmıştır. Sonraki
araştırmalar ve uygulama alanları için kullanıma sunulmuştur.

Projenin Adı

: Yarı Kurutulmuş İncirlerde Farklı
Muhafaza ve Depolama Tekniklerinin
Araştırılması

Yürütücü Kuruluş : İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
AYDIN
Proje Çıktıları

: Bu proje ile ağaç üzerinde buruklaşarak
orta nemli ürün sınıfında yer alan incirlerin
hasat edilerek uygun koşullarda
muhafazası ile tüketime hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir. Çalışma 2018 yılında Sarılop
incir çeşidi ile gerçekleştirilmiş, 80 oC ısıl işlem uygulaması ile vakum, Oksijen tutucu ve
soğukta muhafaza koşullarında, yarı kuru ürünlerin 6 ay süresince depolanabildiği tespit
edilmiştir.
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2.

Gıda Güvenilirliğini Sağlamaya Yönelik
Bazı Gıda Araştırma Projeleri

Projenin Adı

: Gıdalarda HPLC-ICP-MS ile İnorganik
Arsenik Analizi

Yürütücü Kuruluş : Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı
ANKARA
Proje Çıktıları

: 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Avrupa Birliği
Komisyon Tüzüğünde (2015/1006) pirinçte
maksimum düzeyleri belirtilen inorganik
arsenik analizi ülkemizde yapılamıyordu.
Bu proje ile hem halk sağlığı hem de hayvan ve çevre sağlığı açısından önem arzeden
inorganik arsenik analizinin HPLC- ICP/MS cihazları kullanılarak, ülkemizde de yapılabilir
hale getirilmesi sağlanmıştır.

Projenin Adı

: Işınlanmış Gıdaların Elektron Spin
Rezonans (ESR) ve Termolüminesans
(TL) Spektroskopisi Yöntemleri ile Tespit
Edilmesi

Yürütücü Kuruluş : Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
TEKİRDAĞ
Proje Çıktıları

: Ülkemizde üretilen veya ithalat yolu
ile ülkemize gelen ışınlanmış
gıdaların kontrolünü yapacak yetkili gıda kontrol laboratuvarımızın bulunmayışı, projenin
yürütülmesini zorunlu kılmıştır. Çalışma sonucunda iki farklı yöntemle (Elektron Spin
Rezonans (ESR) Spektroskopisi ve Termolüminesans (TL)) ışınlanmış gıdaların tespit
edilmesi sağlanmış, numunelerin kabulüne başlanmıştır.

Projenin Adı

: Su Ürünlerinde HPLC/ICP-MS Kullanılarak
Toplam Arsenik ve Arsenik Türlerinin 		
Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş : Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
ÇANAKKALE
Proje Çıktıları

: Proje iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
İlk aşamada arsenik türlerini (Arsenit
As (III), arsenat As (V), arsenobetain
(AB), momometil arsonik asit (MMA) ve dimetil arsinik asit (DMA)) analiz edecek yöntem
oturtulmuş ve valide edilmiştir. İkinci aşamada ise Çanakkale’de belirlenen istasyonlardan
4 farklı dönemde, 15 farklı yumuşakça, kabuklu ve balık türünde (348 adet numune)
organik ve çok toksik olan inorganik arsenik türlerinin miktarları dönemsel olarak
belirlenmiştir.
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3.

Veri tabanı Oluşturmaya Yönelik
Bazı Gıda Araştırma Projeleri

Projenin Adı

: Ülkemizde Farklı Bölgelerde Üretilen
Naturel Sızma Zeytinyağlarının Yağ Asidi
Etil ve Metil Esterleri ile Minör
Bileşenlerinin Belirlenerek Veri Tabanının
Oluşturulması

Yürütücü Kuruluş : Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
İZMİR
Proje Çıktıları

: Projenin kapsamında, “Ulusal Zeytinyağı
Veritabanı” oluşturulmuştur. Oluşturulan veri tabanından MS-Excel formatında veri
indirilebilmekte, yıllara, bölgelere ve diğer değişkenlere göre sorgu yapılabilmektedir.

Projenin Adı

: Marmara Bölgesi Geleneksel Gıdalar
Envanterinin Oluşturulması

Yürütücü Kuruluş : Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 		
Enstitüsü Müdürlüğü / BURSA
Proje Çıktıları

: Proje kapsamında farklı yağ ve
keçiboynuzu gamı içeriğine sahip
dilimlenebilir zeytin ezmesi üretimi
gerçekleştirilmiştir. Duyusal analizler
sonuçlarına göre % 20 yağ ve % 0,3 keçiboynuzu gamı içeren formülasyonların en
beğenilen ürünler olduğu tespit edilmiştir. Muhafazaya alınan ürünlerin fiziksel, kimyasal,
duyusal ve mikrobiyolojik açıdan güvenli bir şekilde 15 ay boyunca depolanabileceği
belirlenmiştir.

Projenin Adı

: Marmara Bölgesi Ballarının Botanik
Karakterizasyonu

Yürütücü Kuruluş : Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 		
Enstitüsü Müdürlüğü / BURSA
Proje Çıktıları

: Bu çalışmada Marmara Bölgesini temsil
edecek şekilde farklı lokasyonlardaki
sabit kovanlardan 182 bal örneği toplanmış
ve palinolojik açıdan incelenmiştir.
Çalışılan örneklerin 108’i monofloral olarak tespit edilmiştir. Ballarda tespit edilen
dominant polenlerin ait olduğu taksonlar belirlenmiştir. Örneklerin 15’i Bal Çiği Elementi/
Polen oranı 3’ün üzerinde bulunduğundan salgı balı olarak değerlendirilmiştir.
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