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GIDA ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ
YENİ TEKLİF PROJELER
Sıra
No
1.

2.

Proje Başlığı
Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Çeşidi
Zeytinlerin Doğal Salamura Siyah Zeytin
Üretimi Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Florasından Toplanan G. lucidum
Suşlarına Ait Mantarların ve Sıvı Misellerin
Bazı Ticari Bileşenlerin Belirlenmesi ve Farklı
Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırması

Kurum

Proje Lideri /
Sunan

Zeytincilik
Arşt. Enst.

Dr. Şahnur
IRMAK

12

Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merk. Arşt.
Enst.

Dr. Yasin
ÖZDEMİR

13

Dr. Fatma
GÜNGÖR
BOYNUEYRİ

14

S.No

3.

DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A Enzim Gıda ve Yem
Uygulamalarının DNA Miktar ve Saflığına
Kont. Merk.
Etkileri
Arşt. Enst.

4.

Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin
Çeşitlerinin ve Mutasyon Islahı ile Elde Edilen
Bazı Ümitvar Mandarin Bireylerinin
Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Alata Bahçe
Kültürleri Arşt. Ali TEKİN
Enst

15

5.

Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol
Esterlerinin Tespiti ve İncelenmesi

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Müge
NEBİOĞLU

16

Buket
ÇETİNER

17

Ayşegül
ARIKAN ASAN

18

Seyfettin POLAT

19

Semra ÇAVUŞ

20

Dr. Emine
ALKIN

21

Burcu
KADIOĞLU

22

Berna
YILDIRIM

23

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fonksiyonel
ve Tam Buğday Ekmeği Özelliklerinin
Tarla Bitkileri
Karşılaştırılması, Kalite ve Fonksiyonel
Merk. Arşt.
Özellikler Bakımından İyileştirilme
Enst.
Olanaklarının Araştırılması (Doktora)
Gıda ve Yem
Çöven (GYPSOPHİLA) Saponinlerinin Toplam
Kont. Merk.
Olarak Tespiti Yöntemlerinin Araştırılması
Arşt. Enst.
Antepfıstığında Hasat Esnasında Yapılan Bazı
Antepfıstığı
İşlemlerin Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumu
Arşt. Enst.
Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
Kağıt ve Fleksıbıl Plastik Gıda Ambalajlarında Gıda ve Yem
Kullanılan Baskı Mürekkeplerinden Geçebilecek Kont. Merk.
Fotobaşlatıcıların Tespiti
Arşt. Enst.
Gıda ve Yem
Granit ve Seramik ile Kaplanmış Tavaların
Kont. Merk.
Migrasyon Durumlarının Araştırılması
Arşt. Enst.
Kivi Meyvelerinde Depolama Kayıplarına Karşı Gıda ve Yem
Farklı Uygulamaların Meyve Kalitesine
Kont. Merk.
Etkilerinin Belirlenmesi (Doktora)
Arşt. Enst.
Anıt Niteliğindeki Yaşlı Zeytin Ağaçları ile
Genç Zeytin Ağaçlarından Elde Edilen
Zeytincilik Arşt.
Zeytinyağlarının Bazı Kalite ve Saflık
Enst.
Kriterlerinin Karşılaştırılması
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13.

14.

15.

Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Yetiştirilen
Erkence Çeşidinden Farklı Olgunluk
Düzeylerinde Elde Edilen Zeytinyağlarının
Duyusal Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi
Orijinlerinin Metabolomiks Yaklaşımı İle
Belirlenmesi
Gemlik Tipi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah
Zeytinlerin Uçucu Bileşen Profillerinin
Belirlenmesi

16.

Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma
Karakteristiklerinin Belirlenmesi

17.

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat
Kalitelerinin Belirlenmesi

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı
Üretiminde Steviol Glikoziti Rebaudioside A
Kullanım Olanaklarının Araştırılması
İncir Şurubu ve Lif Konsantresi Üretim
Tekniklerinin Araştırılması ve Bazı Kalite
Parametrelerinin Belirlenmesi
Farklı Metotlarla Üretilen Geleneksel Tarhana
Örneklerinin Mikrobiyal Kompozisyonu,
Metagenomik Analizi ve Metobolik
Karakterizasyonu (Doktora)
Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde
Baskılayıcı Refakatçi Floranın İnhibisyonu İçin
Antibiyotik Uygulaması.
Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-Antioksidan
Çiftinin Antioksidan Özelliklerinin ve Gıda
Alanında Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen
Kerevitlerin (Astacus leptodactylus
Eschscholtz, 1823) Raf Ömrünün Belirlenmesi
Ultrason Destekli Balık Protein Hidrolizatı
Üretimi ve Bazı İşlenmiş Gıdalarda Kullanım
Olanaklarının Belirlenmesi
Peynir ve Tavuk Etlerinde Gıda Kaynaklı Bazı
Bakteriyel Patojenlerin Tespiti ile Bu
Bakteriyel Patojenlerin Antimikrobiyel Direnç
Durumlarının Belirlenmesi
Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerinde Tavuk
Yumurtası, Tavuk Kas Dokusu ve Yemde
Fipronil Kalıntılarının Gc –Ms Yöntemleri ile
Tespiti
Balda DNA İzolasyon Yöntemlerinin
Karşılaştırılması ve Metot Optimizasyonu

Zeytincilik
Arşt. Enst.

Elif Burçin
BÜYÜKGÖK

24

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Filiz ÇAVUŞ

25

Zeytincilik
Arşt. Enst.

Cansu DEMİR

26

Ahmet
CANDEMİR

27

Fatma Belgin
AŞIKLAR

28

BATEM

Demet YILDIZ
TURGUT

29

İncir Arşt.
Enst.

Ramazan
KONAK

30

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Özlem IŞIK

31

Ümit Cemil
ERER

32

Nuray
YAĞMUR

33

Burcu
BOZOVA

34

Gülsüm
BALÇIK
MISIR

35

Yusuf Ziya
KAPLAN

36

Elazığ
Veteriner
Kontrol Enst.

Serpil
BAYRAKDAR

37

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Melek BALCI

38

Manisa
Bağcılık Arşt.
Enst.
Manisa
Bağcılık Arşt.
Enst.

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Eğirdir Su
Ürünleri Arşt.
Enst.
Su Ürünleri
Merkez Arşt.
Enst.
Veteriner
Kontrol
Merkez Arşt.
Enst.
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28.

29.

30.

Bozcaada, Gökçeada ve Biga (Püren)
Ballarında Polen İçeriği ve Duyusal, Fiziksel,
Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi
Piyasaya Taze Kaşar Peyniri Olarak Arz Edilen
Ürünlerin Üretiminde Kullanılan Fosfat ve
Sitrat Tuzlarının Tespiti
Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan Bazı
Biyoaktif Peptitlerin Araştırılması

Çanakkale Gıda
Ali BEDEL
Kontrol Lab.

39

Tekirdağ Gıda
Kontrol Lab.

Serap
ÖZSEZER

40

Gıda Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst

Neslihan
TURAN

41

SONUÇLANAN PROJELER
Sıra
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

Proje Başlığı

Kurum

Bursa İlinde Geleneksel Olarak Üretilen Ekşi
Gıda ve Yem
Hamurdan Lactobacillus Türlerinin İzolasyonu,
Kont. Merk.
Tanımlanması ve Bazı Teknolojik Özelliklerinin
Arşt. Enst.
Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi)
Bahri Dağdaş
Kinoa Ununun Fonksiyonel/Besin Değeri
Uluslararası
Yükseltilmiş Ekmek Üretiminde Kullanılması
Tar. Arşt. Enst.
Satışa Sunulan Sıvı Formdaki Enerji
Gıda ve Yem
İçeceklerinin İnositol, Taurin, Glukuronolakton,
Kont. Merk.
Kafein, Sildenafil Sitrat Bileşimleri Açısından
Arşt. Enst.
İncelenmesi
Klorür Tuzları (NaCl, KCl, CaCl2) Kullanılarak
Hazırlanan Domat Çeşidi Sofralık Zeytinlerin
Zeytincilik
Farklı Yöntemlerle Muhafazasının Raf Ömrü ve Arşt. Enst.
Kalite Üzerine Etkileri (Doktora Tez Projesi)
Ülkemizde Farklı Bölgelerde Üretilen Naturel
Sızma Zeytinyağlarının Yağ Asidi Etil ve Metil Zeytincilik
Esterleri ile Minör Bileşenlerinin Belirlenerek
Arşt. Enst.
Veri Tabanının Oluşturulması
Gıda ve Yem
Floropolimerler İle Kaplanmış Tavaların
Kont. Merk.
Migrasyon Durumlarının Araştırılması
Arşt. Enst.
Gıda ve Yem
Geleneksel Ürünlerimizden Gedelek Kornişon
Kont. Merk.
Turşusunun Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Arşt. Enst.
Malatya Yöresinde Bazı Geleneksel Kayısı
Kayısı Arşt.
Ürünlerinin Yapımında Kullanılan Kayısı
Enst.
Çeşitleri ve Yapım Tekniklerinin Belirlenmesi
Yenilebilir Kaplama Tekniğinin Kontrollü
Kayısı Arşt.
Şartlar Altında Kurutulmuş Kükürtsüz Kayısıya
Enst.
Uygulanması
Baharatlık Kırmızı Biberde Farklı Daldırma
Doğu Akdeniz
Çözeltisi Uygulamalarının Kuruma Süresine ve Geçit Kuşağı
Aflatoksin Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi
Arşt. Enst.
Umbelliferae (Şemsiyegiller) Familyasına ait
Gıda ve Yem
Bazı Tıbbi-Aromatik Bitkilerde Kimyasal
Kont. Merk.
Kompozisyon, Kalıntı Analizleri ve
Arşt. Enst.

Proje Lideri /
Sunan

S.No

Mehmet Metin
ÇİFCİ

43

Berat DEMİR

44

Pınar
MANARGA
BİRLİK

45

Ferişte
ÖZTÜRK
GÜNGÖR

46

Dr. Oya
KÖSEOĞLU

47

Dr. Emine
ALKIN

48

Ahmet KILINÇ

49

Mustafa
KAPLAN

50

Yüksel
SARITEPE

51

Dr. Remzi
UĞUR

52

Sema DEMİR

53
4

Antimikrobiyal Etkinlik Belirlenmesi (Doktora
Tez Projesi)
12.

Kağıt Helva Üretimi ve Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi

13.

Karaerik Üzümünün Kimyasal ve Fiziksel
Özellikleri ile Bazı Fonksiyonel Bileşiklerinin
Belirlenmesi

14.

Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik
Kaynaklarındaki Bazı Elma Genotiplerinin
Meyve Suyu Sanayine Uygunluğunun
Araştırılması

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Cansu DEMİR
Arşt. Enst.
Erzincan
Bahçe
Nurcan ÖZEL
Kültürleri Arşt.
Enst.
Erzincan
Bahçe
Nurcan ÖZEL
Kültürleri Arşt.
Enst.

15.

İncirde Farklı Kurutma Tekniklerinin
Araştırılması

İncir Arşt.
Enst.

Nilgün TAN

57

16.

Farklı Kurutma Sistemleri Kullanarak Bazı
Üzüm Çeşitlerinin Kurutmalık Özelliklerinin
Araştırılması

Tekirdağ
Bağcılık Arşt.
Enst.

Gamze UYSAL
SEÇKİN

58

17.

Ege Bölgesi Yerel Üzüm Çeşitlerinin
Kurutmalık Açıdan Değerlendirilmesi

Manisa Bağcılık Ahmet
Arşt. Enst.
CANDEMİR

59

İzmir Gıda
Kontrol Lab.

Dr. Gönül
GÜVEN

60

Antepfıstığı
Arşt. Enst.

Ahmet ŞAHAN

61

Dr. Yasin
ÖZDEMİR

62

Dr. Yeliz
YIKILMAZ

63

Samsun Vet.
Kont. Enst.

Atanur TEZEL

64

Leyla GÜÇER

65

Filiz ÇAVUŞ

66

Ahmet Burak
GÜNGÖR

67

18.

19.

Soya İçeren İşlenmiş Gıdalarda GDO
Miktarının Belirlenmesi ve Pişirme
Koşullarının GDO Miktarına Etkisi (Doktora
Tezi)
Doğrudan Tüketime Uygun Olmayan Ceviz
Çeşitlerinin Reçel Yapımına Uygunluğunun
Araştırılması

Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merk. Arşt.
Enst.
Veteriner
Kontrol
Merkez Arşt.
Enst.

20.

Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin
Geliştirilmesi

21.

Sığır Eti ve Bazı Organlarında Beta Agonist
Kalıntılarının Belirlenmesi

22.

Samsun İlinde Satışa Sunulan Kıymalarda Bazı
Shiga Toksin Üreten Escherichia coli
Serotiplerinin Prevalansının belirlenmesi

23.

Geleneksel Türk Peynirlerinde Doğal Yolla
Meydana Gelen Benzoik Asitin Belirlenmesi

İzmir Gıda
Kont. Lab.

24.

Yumuşak Şekerlemelerde Kullanılan
Yenilebilir Jelatin Orijinin LC-QTOF ile
Belirlenmesi

25.

Bazı Yeşil Yapraklı Sebzeler ve Su Ürünlerinde
Norovirus ve Rotavirus Varlığının Araştırılması

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst
Veteriner
Kontrol
Merkez Arşt.
Enst.

54

55

56
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Hamsinin Değerlendirilmesinde Alternatif
Marinasyon Kaynaklarının Kullanımı
Doğal Antioksidanların Mikroenkapsüle Edilen
Hamsi Yağlarının Oksidatif Stabiliteleri
Üzerine Etkileri (Doktora Tezi)
Yaban Mersini (Blue berry) ve Kurt Üzümü
(Goji berry) Ekstraktlarıyla Zenginleştirilmiş
Kitosan Kaplamanın Gökkuşağı Alabalık
(Onchorhyncus mykiss,Walbaum 1792)
Filetolarının Raf Ömrü ve Yağ Asidi
Kompozisyonuna Etkilerinin İncelenmesi
Marmara Bölgesi Geleneksel Gıdalar
Envanterinin Oluşturulması
Ulusal Gıda Kompozisyon Veritabanı
(TürKomp) İçin Gıda Besin Öğeleri
Bileşimlerinin Belirlenmesi
Farklı Yöntemlerle Paketlenen Polenin Bazı
Kalite Parametrelerinde Depolama Süresince
Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

Su Ürünleri
Merk. Arşt.
Enst.
Su Ürünleri
Merk. Arşt.
Enst.
Elazığ Su
Ürünleri Arşt.
Enst.
Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Arıcılık Arşt.
Enst.

Ahmet Faruk
YEŞİLSU

68

Ahmet Faruk
YEŞİLSU

69

Dr. Songül
YÜCE

70

Orhan EREN

71

Orhan EREN

72

Neslihan
ÇAKICI

73

2018 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER
Sıra
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Proje Başlığı

Kurum

Proje Lideri

Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal ve
Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine
Ambalaj Materyalinin Etkisi
Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarının
Mikrobiyolojik Yönden İncelenmesi ve Tespit
Edilen İzolatların Antibiyotik Duyarlılıklarının
Belirlenmesi
Türk Kahvesinin Akrilamid İçeriği ile
Asparaginaz Enziminin Akrilamid Oluşumu ve
Uçucu Bileşikler Profiline Etkileri
Dut Tip ve Hasat Yöntemlerinin, Dut Pekmezi,
Dut Kurusu ve Dut Suyu Tozu Kalite
Parametrelerine Etkileri
Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarının Servisinde
Kullanılan Plastik Esaslı Bazı Malzemelerden
Gıdaya Geçebilecek Kalıntıların Araştırılması
Isı Pompalı Kurutucu ile Elde Edilen Kivi
Meyvesi Ürününün Kalite Özellikleri ve Raf
Ömrünün Belirlenmesi
Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı
Çeşitleri ile Yeni Tescil Edilmiş Çeşitlerin
Besin Kompozisyonu ve Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Pervin UZUN

75

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Dr. Şafak
ANDİÇ

76

Banu AKGÜN

77

Sevgi
ESKİGÜN

78

Mehmet Yılmaz
KARACA

79

Dr. Zekiye
GÖKSEL

80

Ahmet ŞAHAN

81

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Kayısı
Araştırma
Enstitüsü
Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merkez Araş.
Antepfıstığı
Arşt. Enst.
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8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

Gıda Endüstrisinde Yüksek Potansiyele Sahip
Transglutaminaz Enzimi Üretimi İçin Pichia
pastoris Mayası ile Biyoproses Geliştirilmesi
Üzüm Posasının Pestil Üretiminde
Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi ve Yeni
Geliştirilecek Fonksiyonel Ürünün Farklı
Muhafaza Şartlarındaki Değişiminin İzlenmesi
Hardaliyenin Kalitatif Özellikleri ve Raf
Ömrüne Üzüm Olgunluğu, Hardal Tohumu ve
Ürün Depolama Sıcaklığının Etkileri
Bazı Gıdalarda Alerjenlerin Proteomiks Tekniği
Kullanılarak Tespiti ve Isıl İşlem Sonrası
Alerjenlerin Stabilitesinin Araştırılması
Gıdalarda HPLC-ICP-MS İle İnorganik Arsenik
Analizi
Ekmek, Ekmek Çeşitleri ve Hafif Fırıncılık
Ürünlerinde Propiyonik Asit Miktar Tayini ve
Metot Validasyonu
Geleneksel Mihaliç Peynirlerinden Laktik Asit
Bakterilerinin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve
Elde Edilen Suşların Starter Kültür Olarak
Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
(Doktora Tez Projesi)
Çiğ Süt, Süt Tozu ve Peyniraltı Suyu
Tozlarında Gerçek Protein Düzeylerinin Tespit
Edilmesi
Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) Kültür
ve Yabani Türlerinin Patojen Bakterilere Karşı
Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması
(Güdümlü Proje)
Türkiye Coğrafyasındaki Akasya Balının
Karakterizasyonu
Et Ürünlerinde Bağ Doku Miktarının
Belirlenmesi ve Mekanik Ayrılmış Et Aranması
Çaça (Sprattus sprattus L., 1758)’dan Elde
Edilen Protein İzolatı ve Hidrolizatının
Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi

Tarla Bitkileri
Merk. Arşt.
Enst.

Burcu
GÜNDÜZ
ERGÜN

82

Manisa
Bağcılık Arşt.
Enst.

Kadir Emre
ÖZALTIN

83

Dr. Mehmet
GÜLCÜ

84

Nurcan Ayşar
GÜZELSOY

85

UGRL

Dr. Gizem Işıl
BEKTAŞ

86

Antalya Gıda
Kontrol Lab.

Dr. Sibel Milci
URAN

87

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Ergün
AYANOĞLU

88

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Dr. Ferhat
POLAT

89

Tarla Bitkileri
Merk. Arşt.
Enst.

Dr. Melike
EROL
DEMİRBİLEK

90

Arıcılık Arşt.
Enst.
Konya Gıda
Kontrol Lab.
Su Ürünleri
Merk. Arşt.
Enst.

Nurten
TÜRKARSLAN
Dr. Tuğba
GEZGİN

Tekirdağ
Bağcılık Arşt.
Enst.
Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Dr. Büket Buşra
DAĞTEKİN

91
92
93

DEVAM EDEN PROJELER
Sıra
No

Proje Başlığı

Kurum

1.

Teneke Kutularda Kullanılan Farklı Ticari
Lakların Bazı Özelliklerinin ve Model Gıda
Ortamlarındaki Migrasyon Profillerinin
Belirlenmesi

Proje Lideri /
Sunan

S.
No

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Esma
KORKMAZ

95

2.

Tam Buğday Ekmeğinin Ayırt Edici Kalite
Kriterlerinin Belirlenmesi

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Nagihan UĞUR

96

7

3.

Kavuzsuz Arpanın Makarna Üretiminde
Kullanılabilme İmkanlarının Araştırılması

4.

Laktik Starter ile Hazırlanan Ekşi Hamurun
Tam Buğday Ekmeği Kalitesine ve Bazı
Besinsel Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi
(Doktora Tez Projesi)

5.

Farklı Ön İşlemler Uygulanarak Mikrodalga
Kurutucuda Yeşil ve Siyah Sofralık Zeytin
Üretimi ve Ürün Kalitesinin Belirlenmesi

6.

Bazı Çeşit ve Çeşit Adaylarına Ait Cevizlerin
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve İç Ceviz
Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi

7.

Etilen ve CO2 Uygulaması ile Yeni Sofralık
Siyah Zeytin Üretim Yöntemlerinin
Geliştirilmesi

8.

Bazı Melez Zeytin Tiplerinin Sofralık
Özelliklerinin Belirlenmesi

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Probiyotik Siyah Zeytin Üretim Olanaklarının
Araştırılması
Karaburun Yarımadası’nda Zeytin Meyvesinin
Acılığının Ağaç Üzerindeyken Kaybolmasını
Etkileyen İklimsel Faktörlerin ve Meyve
Bileşenlerinin Belirlenmesi (Doktora Tez
Projesi)
Melezleme ile Elde Edilmiş Zeytin Çeşit
Adaylarının Sofralık Özelliklerinin
Belirlenmesi (2. Kombinasyon)
Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit
Adaylarının Yağ Özelliklerinin Belirlenmesi (3.
Kombinasyon)
Farklı Bölgelerde Üretilen Zeytinyağlarının
Nükleer Manyetik Resonans (1H ve 13C NMR)
ve İzotop Oranı Kütle Spektroskopisi (IRMS)
Yöntemleri Kullanılarak Coğrafi İşaretlemeye
İlişkin Kimliğinin Belirlenmesi
Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerimizin
ve Bu Çeşitlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının
Özelliklerinin ve Lezzet Profillerinin
Belirlenmesi
Zeytin Meyvesi ve Yağlarındaki PAH
Kontaminasyonunun Farklı PAH
Kaynaklarından olan uzaklıkla değişimi ve
Rafinasyon Kademelerinde Uygulanan İşlem

Tarla Bitkileri
Merkez Arşt.
Enst.

Dönüş
ERMİŞER

97

Tarla Bitkileri
Merkez Arşt.
Enst.

Asiye Seis
SUBAŞI

98

Seda
KAYAHAN

99

Dr. Yasin
ÖZDEMİR

100

Dr. Yasin
ÖZDEMİR

101

Dr. Yasin
ÖZDEMİR

102

Ayşen
YILDIRIM

103

Zeytincilik Arşt. Erkan
Enst.
SUSAMCI

104

Zeytincilik
Arşt. Enst.

Dr. Şahnur
IRMAK

105

Zeytincilik
Arşt. Enst.

Şenay YAMAN

106

Zeytincilik
Arşt. Enst.

Dr. Didar
SEVİM

107

Zeytincilik Arşt. Dr. Didar
Enst.
SEVİM

108

Zeytincilik Arşt. Yeşim
Enst.
ALTUNOĞLU

109

Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merkez Arşt.
Enst.
Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merkez Arşt.
Enst.
Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merkez Arşt.
Enst.
Atatürk Bahçe
Kültürleri
Merkez Arşt.
Enst.
Zeytincilik Arşt.
Enst.
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Parametrelerinin Pirina Yağının PAH İçeriği
Üzerine Etkisi (Doktora Tez Projesi)

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek
Gıda Kalitesinin Artırılmasında Termal
Kaynaklı Yerel Fungal Alfa-Amilaz Enziminin
Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
Durum Buğdayı Çeşitlerinin Fitik Asit
Miktarları, Makarnaya İşleme Sırasındaki
Değişiklikler ve Fitik Asitin Azaltılması
Fındık Cipsi Üretim İmkanlarının Araştırılması
Melezleme Islahı ile Elde Edilmiş ve Ateş
Yanıklığı Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut
Genotiplerinin Biyokimyasal İçeriklerinin
Belirlenmesi
Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra
Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite
Bileşenlerine Etkisi
Yerli ve Brezilya Turunç Çeşitlerinin Turunç
Ekşisi Olarak Değerlendirilme Olanaklarının
İncelenerek, Bazı Kimyasal Özelliklerinin
Belirlenmesi
Yarı Kurutulmuş İncirlerde Farklı Muhafaza ve
Depolama Tekniklerinin Araştırılması
Kayısı Yetiştiriciliğinde Seyreltme ile Elde
Edilen Çağladan Turşu Üretim Olanaklarının
Araştırılması
Kayısı Çekirdeğinden Kahve Üretimi ve Elde
Edilen Kahvenin Bazı Önemli Özelliklerinin
Araştırılması
Kuru Kayısı, Kayısı Pekmezi ve Kayısı
Çekirdeği Kullanılarak Sürülebilir Nitelikte
Ürün Elde Etme Olanaklarının Belirlenmesi
Kamkat (Fortunella margarita Swing)
Meyvesinin Farklı Ürünlere İşlenmesi ve Elde
Edilen Ürünlerin Bazı Kalite Özelliklerinin
Belirlenmesi (Doktora Tezi)
Koruk Suyunun Bazı Kalite Parametrelerinin
Belirlenmesi
Bazı Frenk Üzümü Çeşitlerinin Kimyasal
Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Gıda Katkı
Maddesi Olarak Kullanılabilirliğinin
Araştırılması
Gıda Posasından Bazı Fenolik Bileşen ve
Karotenoid Standartlarının Üretilmesi (Doktora
Tezi)

Tarla Bitkileri
Merkez Arşt.
Enst.

Doç. Dr. Arzu
ÜNAL

110

Tarla Bitkileri
Merkez Arşt.
Enst.

Ferda ÜNSAL

111

Fındık Arşt.
Enst.

Tuğba ER

112

Eğirdir
Meyvecilik
Arşt. Enst.

Atakan
GÜNEYLİ

113

Eğirdir
Meyvecilik
Arşt. Enst.

Atakan
GÜNEYLİ

114

Alata Bahçe
Evren Çağlar
Kültürleri Arşt.
EROĞLU
Enst.

115

İncir Arşt.
Enst.

Dr. Erdem
ÇİÇEK

116

Kayısı Arşt.
Enst.

Mustafa
KAPLAN

117

Kayısı Arşt.
Enst.

Şule ŞAHİN
KOVUK

118

Malatya Kayısı Züleyha
Arşt. Enst.
DURAN

119

BATEM

Demet YILDIZ
TURGUT

120

Manisa
Bağcılık Arşt.
Enst.

Dr. Ali Güler

121

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.

Hacer EKŞİ

122

Sivas Gıda
Kontrol Lab.

Halime
ALPEREN

123

9

30.

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

31.

Marmara Bölgesi Ballarının Botanik
Karakterizasyonu

32.

33.

34.

35.

36.

Tekirdağ Gıda
Kontrol Lab.

Gıda ve Yem
Kont. Merk.
Arşt. Enst.
Farklı Gıdalardaki Monosodyum Glutamat
Çanakkale
Düzeylerinin Geliştirilecek HPLC Yöntemiyle
Gıda Kontrol
Belirlenmesi
Lab.
Su Ürünlerinde HPLC/ICP-MS Kullanılarak
Çanakkale
Toplam Arsenik ve Arsenik Türlerinin
Gıda Kontrol
Belirlenmesi
Lab.
Laktoferrin- Balık Jelatini Nanolif
Su Ürünleri
Membranların Antimikrobiyal Etkilerinin
Merk. Araşt.
Araştırılması
Enst.
Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen Siraz
Eğirdir Su
Balıklarının (Capoeta spp.) Raf Ömrü ve Pazar Ürünleri Araşt.
Potansiyelinin Belirlenmesi
Enst.
Çevre, Gıda ve İnsan Kaynaklı Metisilin
Samsun
Dirençli Staphylococcusaureus Suşlarının
Veteriner
Klonal İlişkilerinin Araştırılması (Doktora Tezi) Kontrol Enst.

Fisun
BAYÇELEBİ

124

Hakan
TOSUNOĞLU

125

Arıkan
KOCABAŞ

126

Arıkan
KOCABAŞ

127

Ahmet Faruk
YEŞİLSU

128

Dr. Soner
ÇETİNKAYA

129

Yunus
KILIÇOĞLU

130

Şaban MERİÇ

131

37.

Yoğurtlarda Doğal Yolla Meydana Gelen
Benzoik Asitin Belirlenmesi

İzmir Gıda
Kontrol Lab.

38.

Aronya (Aronia melanocarpa (Michx) Eliot)
Meyve Suyu Antosiyaninlerinin Isıl ve
Depolama Stabiliteleri

Alata Bahçe
Aysun
Kültürleri Arşt.
ÖZTÜRK
Enst.

132
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YENİ TEKLİF
PROJELER
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Yeni Teklif Projeler
Proje Başlığı (1)

Farklı Yörelerde Yetiştirilen Gemlik Çeşidi Zeytinlerin Doğal
Salamura Siyah Zeytin Üretimi Açısından Değerlendirilmesi

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Bornova / İZMİR

Proje Lideri

Dr. Şahnur IRMAK

Proje Yürütücüleri

Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Erkan SUSAMCI, Cansu DEMİR,
Mehmet HAKAN, Serkan KAPTAN, ÖZGÜR DURSUN, Halil
KÖKTÜRK, Eyyüp KARTAL

Proje Bütçesi

61.580 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2021

İşbirliği
Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Gemlik zeytin çeşidinin orijini Bursa’nın Gemlik ilçesidir. Bu çeşit son yıllarda kendi
doğal yöresi dışında hızlı bir yayılım göstermiştir. Marmara Bölgesi haricinde dikilen Gemlik
zeytinlerinden elde edilen üründe bilinen Gemlik zeytinine göre çekirdeği daha irileşmiş veya
kabuğu daha kalınlaşmış zeytinler elde edildiği, bölge haricinde yetişen Gemlik zeytininin
düşük kaliteli olduğu belirtilmekte ve üreticinin ürününü daha düşük fiyatla satmasına neden
olduğu görülmektedir. Standart kalitede ve sağlıklı zeytinlerin üretilememesi işleme
tekniklerinin istenildiği gibi uygulanamaması sonucunu doğurduğundan standart bir üretim ve
standart bir üründen söz edilememektedir. Dolayısıyla bölgelerin durumlarının tespit edilmesi
ve yeni dikimlerin hiç olmazsa bu pratiğe göre planlanması zeytinciliğimiz açısından önem arz
etmektedir.
Bu projede, Gemlik zeytin çeşidi örnekleri, kendi orijin bölgesi olan Gemlik(Bursa) ve
ekonomik olarak yaygın şekilde yetiştirildiği 4 farklı yöreden (Antalya, Hatay, Manisa ve Urfa)
temin edilecek ve işleme öncesi ve fermantasyon sonunda danede olgunluk indeksi, sertlik,
dane sayısı/ kg, kabuk kalınlığı, et/ çekirdek oranı, renk, tekstür özellikleri (sertlik, kırılganlık,
esneklik vb), indirgen şeker, yağ, nem, toplam fenolik madde, fenolik bileşen analizleri
yapılarak bu çeşidin sofralık karakteristiklerinin ve bazı temel bileşenlerinin yöresel olarak
değişip değişmediği araştırılacaktır. Zeytinlerin doğal salamura siyah zeytin işleme tekniği ile
acılığı giderilerek ve fermantasyon süresince ve sonunda asitlik, pH, tuz ve mikrobiyolojik
analizler yapılarak yöre etkisinin fermantasyon profiline etkisi belirlenecektir. Fermantasyon
sonunda ayrıca duyusal analizler gerçekleştirilerek yöreler arasındaki farklar ortaya
konulacaktır.
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Proje Başlığı (2)

Türkiye Florasından Toplanan G. lucidum Suşlarına Ait
Mantarların ve Sıvı Misellerin Bazı Ticari Bileşenlerin
Belirlenmesi ve Farklı Ekstraksiyon Yöntemlerinin
Karşılaştırması

Yürütücü Kuruluş

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü / YALOVA

Proje Lideri

Dr. Yasin ÖZDEMİR

Proje Yürütücüleri

Mustafa Kemal SOYLU, Seda KAYAHAN, Aysun ÖZTÜRK,
Filiz ÇAVUŞ, Doç. Dr. Gökhan ZENGİN, Doç. Dr. Derya
ARSLAN DANACIOĞLU

Proje Bütçesi

96.100 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Necmettin Erbakan Üniversitesi – Ayni / Teknik
Qualitec/Konya – Ayni
Zade Vital – Ayni
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Arşt. Enst. – Ayni / Teknik

PROJE ÖZETİ
Reishi mantarının hastalıklardan koruyucu etkisi binlerce yıldır bilinmekte ve alternatif
tıpta kullanılmaktadır. Yurt dışında bu amaçla reishi mantarından gıda takviyesi kapsül ve sıvı
ekstrakt, çay, hazır içecek, hazır kahve ve reishi ekstraktı karışımları ve kurutulmuş reishi
ürünleri satışa sunulmaktadır. Ancak ülkemizde sadece birkaç işletme tarafından kurutulmuş
reishi üretilmekte diğer ürünlerin tamamına yakını ise ithal edilmektedir. Bu nedenle projede
ülkemizde farklı bölgelerden toplanan reishi mantarlarının ve sıvı misel kültürlerinin
karakterizasyonun yapılması ve yeni ürünlerin geliştirilebilmesi için farklı ekstraksiyon
yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Projenin ilk yılında 20 farklı orijine sahip Reishi
(G. lucidum) suşlarına ait mantarların ve sıvı misellerinin karakterizasyonu yapılacaktır.
Ayrıca suşların karşılaştırılması için ABD ve Güney Kore’den temin edilen 2 çeşit
kullanılacaktır. Bu suşlar/çeşitler Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Mantar
Gen Bankası’nda muhafaza edilmektedir. Karektarizasyon amacı ile mantarlara ve sıvı
misellere ait morfolojik ve verim ölçümlerinin yanı sıra sağlık üzerine olan olumlu etkileri ile
ilişkili olduğu rapor edilen şeker, triterpenoid, glukan, ganoderik asit, toplam fenolik madde,
toplam antioksidan aktivite ve enzim inhibitör özelliği analizleri gerçekleştirilecektir.
Analizler neticesinde en yüksek değerlere sahip iki mantar suşu belirlenecek ve projenin
ikinci yılında ekstrakt üretiminde kullanılacaktır. Ekstraksiyon için; ultra ses destekli
ekstraksiyon, mikrodalga destekli ekstraksiyon, soksalet ile ekstraksyon ve süper kritik
karbondioksit ekstraksiyonu yöntemleri karşılaştırılacaktır. Ekstraktlarda da yukarıda
bahsedilen kimyasal analizler yapılacaktır.
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Yürütücü Kuruluş

DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A Enzim
Uygulamalarının DNA Miktar ve Saflığına Etkileri
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA

Proje Lideri

Dr. Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ

Proje Yürütücüleri

Nihal AKMAN
Melek BALCI
Ayşe DAĞDELEN

Proje Bütçesi

61.740 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2019

Proje Başlığı (3)

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
RNase A, ribonükleik asidi parçalayan bir enzim olup, sığır pankreasından elde
edilmektedir. RNase A, biyokimyasal tepkimeleri başlatan, hızlandıran ve tepkime sonunda
başlangıç yapısını koruyarak tepkimeden ayrılan protein yapısındaki katalizör bileşiklerdir.
Kaliteli DNA izolatı elde etmek için RNase A kullanılır. Bu enzim sayesinde, ortamdaki
RNA’lar giderilir ve daha saf DNA izolatı elde edilir. Saf DNA izolatı ile GDO analizleri daha
etkin ve verimli olarak gerçekleştirilir.
Bu proje ile doğru DNA/RNA oranını tespit etmek için, DNA izolasyonunda kullanılan
RNase A enziminin ürün gruplarına göre uygulama şartlarının, DNA miktar ve saflığına etkisini
belirlemek amaçlanmıştır. Projede işlenmiş ve işlenmemiş olarak 4 farklı üründe, iki tekerrürlü
olarak 8 farklı RNase A uygulaması yapılacaktır.
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Proje Başlığı (4)

Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin Çeşitlerinin ve
Mutasyon Islahı ile Elde Edilen Bazı Ümitvar Mandarin
Tiplerinin Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Ensitüsü - MERSİN

Proje Lideri

Ali TEKİN

Proje Yürütücüleri

Dr. Güçer KAFA, Evren Çağlar EROĞLU, Zeynettin BAYSAL,
Mustafa ÜNLÜ, Rasim ARSLAN, Onur UYSAL

Proje Bütçesi

24.500 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2021

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Çukurova Üniversitesi (Prof. Dr. Işıl VAR) -Teknik

PROJE ÖZETİ
Turunçgiller, çeşit zenginliği, olgunluk dönemlerinin yıl içine dağılmış olması, yüksek
C vitamini içerikleri ve üstün aromaları sebebiyle dünya çapında sevilen bir meyve türüdür.
Ülkemiz iklim bakımından turunçgil tarımına elverişli bir konumdadır ve ülkemizde üretilen
ürünler yurtdışı pazarlarda da alıcı bulmaktadır. Yıllık turunçgil üretimimizin yaklaşık olarak
yarısı ihracata gitmektedir ve ihracatta en büyük payı da mandarin almaktadır. Dünya turunçgil
ticaretinde konumumuzun güçlendirilmesi ve ihracat miktarımızın arttırılması için yeni ve
rekabetçi ürünlerin piyasaya sunulması şarttır. Ülkemizde yeni mandarin çeşitlerin elde
edilmesi amacıyla melezleme, seleksiyon ve mutasyon ıslahı başlığı altıda birçok ıslah
çalışması yürütülmektedir.
Bu projede; Alata’da seleksiyon yoluyla elde edilerek tescil edilmiş yeni mandarin
çeşitleri ile mutasyon ıslahı ile elde edilmiş ve ümitvar olarak belirlenen mandarin tiplerinin
biyokimyasal özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla örneklere usare miktarı,
suda çözünür kuru madde miktarı, titre edilebilir toplam asit miktarı, toplam antioksidan
aktivite, toplam karotenoid miktarı, karotenoid bileşen analizi, askorbik asit miktarı, şeker
miktarı, toplam fenolik madde miktarı, mineral elementler ve antimikrobiyal özelik analizleri
yapılacaktır.
Çalışmada kontrol grubu olarak yeni tescil çeşitlerin selekte edildikleri çeşitler ve
ümitvar mutant tiplerin ebeveynleri kullanılacaktır. Bunlara ek olarak piyasada yoğun olarak
üretimi yapılan diğer mandarin çeşitlerine de aynı analizler uygulanacak ve incelenen özelikler
bakımından hangi farklılıklara sahip oldukları ortaya konacaktır.
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Proje Başlığı (5)

Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol Esterlerinin Tespiti
Ve İncelenmesi

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA

Proje Lideri

Müge NEBİOĞLU

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

50.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Kırmızı Fırın – Ayni (Hammadde temini)

PROJE ÖZETİ
Monokloropropandiol (MCPD) esterleri ve glisidil esterleri proses kontaminantlarıdır
ve yağların yüksek sıcaklığa tabi tutulması ile oluşurlar. Yapılan birçok araştırmadan elde
edilen sonuçlara göre yüksek sıcaklık uygulamasına bağlı olarak en yüksek 3-MCPD miktarı
rafine bitkisel yağlarda (palm, zeytin) iken, naturel sızma yağlarda tespit edilebilir düzeylerin
altında bulunmuştur. Ülkemizde fırıncılık ürünleri en çok tüketilen ürünlerdendir. Özellikle
kahvaltı ve gün içinde çokça tüketilmekte olan bu ürünlerdeki 3-MCPD ve Glisidil Esterleri
tespiti ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Yapılacak bu çalışma ile fırıncılık ürünlerinde
kullanılan yağda ve proses sonrası elde edilen ürünlerde proses bulaşanları (3-MCPD ve Glisidil
Esterleri) tespit edilecektir.
Yapılan birçok çalışma 3-MCPD’nin proses bulaşanı olarak tanımlamaktadır. Birçok
ülkede market raflarındaki ürünlerde taramalar yapılmıştır. Ülkemizde de bisküvi ve patates
cipslerinde çalışmalar yapılmış olup özellikle kahvaltı ve gün içinde çokça tüketilmekte olan
bu ürünlerdeki 3-MCPD ve Glisidil Esterleri tespiti ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. Ayrıca
Uluslararası platformda da yasal platformda bu tür ürünler için net bir düzenleme
bulunmamaktadır. Avrupa Birliği EU Reg No:466/2001 sayılı mevzuatında asit hidrolize
bitkisel proteinlerde ve soya sosu ürünlerinde maksimum miktar 0,02 mg/kg olarak
düzenlenmiştir. Ayrıca günlük maksimum alım miktarı ise (Tolerable Daily Intake) 2μg/kg
vücut ağırlığı/gün olarak belirlenmiştir. Ülkemizde ise Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar
Yönetmeliği ile soya sosu ve bitkisel proteinlerde maksimum miktar; 20μg/kg olarak
belirlenmiş olup diğer gıda ürünleri ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
Elde edilecek analiz sonuçlarına göre; ülkemizde sıklıkla tüketilen unlu mamüllerde
bulaşma kaynakları hakkında bilgi edinilecek ve yasal mevzuatların oluşturulmasına katkıda
bulunulacaktır.
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Proje Başlığı (6)

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Tam
Buğday Ekmeği Özelliklerinin Karşılaştırılması, Kalite ve
Fonksiyonel Özellikler Bakımından İyileştirilme Olanaklarının
Araştırılması (Doktora)

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA

Proje Lideri

Buket ÇETİNER

Proje Yürütücüleri

-

Proje Bütçesi

95.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Hacettepe Üniversitesi (Prof. Dr. Hamit KÖKSEL) – Danışmanlık
Ankara Halk Ekmek Fabrikası (Murat ŞANLI) – Teknik
Artı Gıda (Mine BOYACI GÜNGÖR) – Ayni (Enzim Temini)

PROJE ÖZETİ
Buğday ülkemizde en yaygın olarak ekimi yapılan ve tüketilen hububattır. Buğday
mikro besinler açısından zengin, temel mineraller ve vitaminler ile diğer faydalı biyoaktif
bileşenleri içeren (fitokimyasallar ve diyet lif bileşenleri) önemli bir besin kaynağıdır. Faydalı
bileşenlerin büyük bölümü kepek ve embriyo kısımlarında yer almakta olup tam buğday
ürünlerinin tüketilmesi bazı kronik hastalıkların önlenmesi açısından önemlidir.
Proje üç bölüm şeklinde planlanmıştır. Projenin birinci bölümünde; ülkemizde yaygın
olarak ekimi yapılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin ve bazı yerel/eski çeşitlerin suda
çözünen ve toplam arabinoksilan, çözünen ve çözünmeyen besinsel lif, fitik asit, toplam fenolik
asit içeriği, ferulik asit ve diğer fenolik bileşikler (gallik asit, vanillik asit, srinjik asit, phidroksibenzoik asit, p-kumarik asit, vb.) ve bazı mineral içerikleri (Na+, K+, Ca++, Mg++, Zn++,
Fe++) belirlenecektir. Ek olarak buğdayda bulunan bazı mineral maddelerin biyoyararlılığı
belirlenecektir. Ayrıca buğday örneklerinin safra asidi bağlama kapasiteleri ortaya konacaktır.
Projenin ikinci bölümünde; ülkemizde yaygın olarak ekilen bazı ekmeklik buğday
çeşitlerinden üretilen tam buğday ekmeklerinin kalite, duyusal ve tekstürel özellikleri
karşılaştırılacaktır. Ayrıca, unlara enzimler (arabinoksilanaz enzimi vb.) eklenerek tam buğday
ekmekleri yapılacaktır. Enzim eklenerek üretilen tam buğday ekmeklerinin kalite, duyusal ve
tekstürel özellikleri incelenecek olup kalite üzerine etkileri belirlenecektir. Üçüncü olarak,
arabinoksilanaz enzimleri içermeyen ve içeren iki grup ekmekte toplam/suda çözünen
arabinoksilan içeriği, çözünen/çözünmeyen besinsel lif içeriğindeki değişimler ve bayatlama
özellikleri belirlenecektir.
Projenin son bölümünde, tam buğday ekmeği üretimine uygun ve fonksiyonel özellikler
bakımından öne çıkan çeşit/çeşitler belirlenecek olup tam buğday ekmeği üretimine uygun
olabilecek çeşit/çeşitlerin spesifikasyonları ortaya konacaktır. Seçilen buğday
çeşit/çeşitlerinden, endüstriyel ölçekli tam buğday ekmekleri üretilecek ve sanayiye
uygulanması aşamasında gerektiğinde üretim metodunda modifikasyonlar yapılacaktır.
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Yürütücü Kuruluş

Çöven (Gypsophila) Saponinlerinin Toplam Olarak Tespiti
Yöntemlerinin Araştırılması
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBURSA

Proje Lideri

Ayşegül ARIKAN ASAN

Proje Yürütücüleri

Ayşe Binnur KARATAŞ
İ. Emre TOKAT

Proje Bütçesi

37.680 TL

Proje Süresi

01.01.2019 - 31.12.2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

Proje Başlığı (7)

PROJE ÖZETİ
Çöven ekstraktı ülkemizde geleneksel ürünlerimizden tahin helvası dışında koz helva,
köpük helvası, lokum (sultan lokumu) ve kerebic yapımında da kullanılmaktadır. Bu ürünlerde
rengi ağartmak, susam yağının ayrılmasını önlemek ve kıvamı istenilen şekle getirmek
amacıyla eklenmektedir. Çöven ekstraktının ana bileşeni saponinlerdir. Saponinler bitkilerde
bulunan ikincil metabolitler olup bazı farmakolojik özellikleri tespit edilmiştir. Farmakolojik
kullanımlarının dışında saponinler gıdalarda doğal surfaktant olarak ve mikrobiyolojik
bozulmaya karşı koruyucu olarak da kullanılmaktadır.
Saponinler yapıları gereği çok çeşitlidir. Aynı bitki türünün farklı bölümlerinde bile
saponin yapısı farklılık gösterebilmektedir. Bitkilerde saponinlerin tanımlanması için birçok
teknik (Gravimetri, spektrofotometri, TLC, GC, HPLC, LC/MS, CE) geliştirilmiştir.
Spektrofotometre ile gerçekleştirilen metodlarla toplam saponin tespit edilirken, kromatografik
(çoğunlukla HPLC) metodlarda spesifik olarak saponin tanımlanması ve miktarı tespit
edilebilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği’nde tahin helvasındaki saponin
miktarı ve Lokum Tebliği’nde de sultan lokumu için saponin miktarı en fazla kütlece % 0,1
olarak belirtilmiştir.
Yapılan çalışmayla çöven (Gypsophila) saponinlerinin geleneksel bir ürünümüz olan
tahin helvasında toplam olarak tespitini gerçekleştirmek için yöntemler (spektrofotometrik ve
kromatografik) araştırılacaktır.
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Proje Başlığı (8)

Antepfıstığında Hasat Esnasında Yapılan Bazı İşlemlerin
Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumu Üzerine Etkilerinin
Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- GAZİANTEP

Proje Lideri

Seyfettin POLAT

Proje Yürütücüleri

Ahmet ŞAHAN, Dr. Kamil SARPKAYA, Yasemin Bengü
ŞAHAN, Muhittin KISA, Prof. Dr. İbrahim HAYOĞLU

Proje Bütçesi

76.500 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2021

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü- Teknik
Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü- Danışmanlık

PROJE ÖZETİ
Mikotoksinler (aflatoksinler, okratoksin A, deoksinivelenol, patulin vd.) birçok gıda
maddesinde önemli bir sorun olup insan sağlığını, tarım ve ekonomiyi olumsuz yönde
etkilemektedir. Ülkemizde genellikle antepfıstığı, tahıl, fındık, kuru meyve (kuru incir, kuru
kayısı, kuru üzüm) gibi gıda maddelerinde görülmekte ve bu ürünlerin ihracatının önündeki en
büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Mikotoksinler antepfıstığı tarımında da önemli bir
sorundur. Üretim, hasat, kurutma, taşıma, depolama işleme esnasındaki yetersiz ve yanlış
uygulamalar antepfıstığında mikotoksin oluşumu riskini arttırmaktadır. Bu çalışmaya hastalık,
zararlı böcek, fiziksel deformasyon gibi etmenler nedeniyle zarar görmüş antepfıstığı
meyvelerinin ve ağaçaltı diye tabir edilen hasat öncesi kendiliğinden toprağa düşen meyvelerin
toprak kaynaklı küflere daha çok maruz kalabileceği ve bu meyvelerde mikotoksin oluşumunun
daha fazla olabileceği düşüncesinin tespiti amacıyla ihtiyaç duyulmuştur.
Çalışmada mikotoksin oluşum riski yüksek olduğu düşünülen ağaçaltı antepfıstığı
meyveleri aflatoksin ve okratoksin oluşumu yönünden incelenerek ayrı bir şekilde
değerlendirilecek, bunun yanında çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş antepfıstıkları hasat
esnasında seçilip ayıklanarak normal harmandan ayrılacak ve 2 yıllık depolama süresi boyunca
mikotoksin oluşumu yönünden incelenecektir. Aynı zamanda antepfıstıklarında boyutlandırma
da yapılarak meyve iriliğinin mikotoksin oluşumuna etkisi tespit edilecektir. Çalışma
antepfıstığında büyük sorun olan aflatoksin oluşumunun engellenmesine önemli bir katkı
sağlayacağı gibi diğer önemli mikotoksin olan okratoksin A’nın antepfıstığındaki varlığının ve
düzeyinin tespit edilmesini sağlayacaktır. Hasat dönemleri boz hasat ve normal hasat olarak
yapılacaktır.
Projede çalışılacak meyveler antepfıstığının Uzun ve Siirt çeşitleri olacaktır. Siirt
çeşidindeki çalışmalar Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği
Bölümünde doktora tezi olarak kullanılacaktır.
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Proje Başlığı (9)

Kağıt ve Fleksıbıl Plastik Gıda Ambalajlarında Kullanılan
Baskı Mürekkeplerinden Geçebilecek Fotobaşlatıcıların
Tespiti

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA

Proje Lideri

Semra ÇAVUŞ
Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN
Esma KORKMAZ
Dr. Emine ALKIN

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

119.750 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (Yrd.
Doç. Dr. Işınay Ebru YÜZA) – Danışmanlık

PROJE ÖZETİ
Foto başlatıcılar, ultraviolet (UV) kürleme baskı mürekkeplerinin bileşiminde kullanılan
foto aktif bileşiklerdir. UV kürleme mürekkebi bir karışım olup içerisinde, prepolimerler
(oligomerler), monomerler, pigmentler ve oldukça fotoaktif bileşenler olan fotobaşlatıcılar yer
almaktadır. UV ışığının uygun dalga boyu ve yoğunluğu kullanılarak gerçekleştirilen
polimerizasyon reaksiyonu ile mürekkep sıvı durumundan katı duruma geçmektedir. Fakat
foto-başlatıcı kalıntıları baskılı gıda ambalajından gıda içerisine migrasyon olabilmektedir.
Foto başlatıcıların, gıda ile temas eden materyallerden gıdaya migrasyonu veya transferi 3 yolla
olmaktadır:
1. Eğer gıda ile temas edecek olan yüzeyde bir bariyer kullanılmamışsa, dıştaki
baskılanmış yüzeyden ambalajlama materyali boyunca analitlerin transferi
2. Kendiliğinden geçiş (set-off), yığın veya rulo halinde depolama sırasında gıda ile temas
eden yüzeye bulaşması
3. Gaz fazı ile direkt olmayan kütle transferi
Foto başlatıcıların fizikokimyasal özellikleri (molekül ağırlığı, uçuculuğu, polaritesi ve
yağda çözünürlüğü), gıda ve gıda benzerinin karakteri, sıcaklık ve ambalajlama migrasyou
etkileyen temel faktörlerdir. Avrupa Birliği (AB)’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi RASSF (Rapid Alert System for Food and Feed) bildirimlerinde fotobaşlatıcılar ile kontamine
olmuş pek çok ambalajlı gıda yer almaktadır.
Bu çalışmada foto-polimerizasyon prosesi, fotobaşlatıcıların migrasyonunu etkileyen
önemli faktörleri, fotobaşlatıcıların migrasyonunu belirlenmesi için analitik metotlar ile Avrupa
ve Türkiye’deki konu ile ilgili mevcut mevzuatlar incelenmiştir. Çalışmada Türkiye
piyasasındaki kuru gıdaları ambalajlanmasında kullanılan kağıt ve fleksıbıl plastik ambalajlarda
başta fotobaşlatıcı migrasyonu olmak üzere toplam migrasyon, yapı tayini ve fiziksel özellik
analizleri yapılacaktır. Elde edilecek veriler ile piyasadaki mevcut durum ortaya konularak risk
tanımlanacak, konu ile ilgili ülkesel mevzuat çalışmalarına ve literatüre veri sağlanacaktır.
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Proje Başlığı (10)

Granit ve Seramik ile Kaplanmış Tavaların Migrasyon
Durumlarının Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBURSA

Proje Lideri

Dr. Emine ALKIN

Proje Yürütücüleri

Dr. A. Fatih DAĞDELEN, Semra ÇAVUŞ, Esma KORKMAZ,
İsmail AZAR, İsmail HAZAR, Ali ÖZCAN

Proje Bütçesi

156.635 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Gıda ile temas eden malzemelerin güvenirliliğinin sağlanması, gıda kalitesi/güvenliği
üzerine etkisinin belirlenmesi ve bu malzemelerden kaynaklanan sağlık risklerinin
tanımlanması tüketici haklarının korunması açısından zorunludur. Ancak bu malzemelerin
yapılarında yer alan ve/veya üretimleri sırasında ilave edilen bazı maddeler gıdalara
geçebilmektedir. Bu madde geçişi migrasyon olarak tanımlanmakta ve her bir malzeme gurubu
için uluslararası olarak toplam ve spesifik değerler ile sınırlamalar getirilmeye çalışılmaktadır.
Metal esaslı malzemelerin gıda ile temasında karşılaşılan sorunları (yapışmazlık
sağlama, ısı iletiminin yavaşlatılması, gıdaya metal geçişini engellemek, temizleme kolaylığı)
engellemek için polimerik (floropolimerler gibi) ve/veya inorganik (seramik, granit, porselen,
emaye gibi) kaplama maddeleriyle kaplanırlar. Kullanılan bu kaplama maddelerinin çoğunluğu
ithal menşeli olup, tam bileşimleri gizli olduğu için üreticiler tarafından bildirilmemektedir.
Yapılan piyasa araştırması sonucu bu kaplamalarla kaplı malzemelerin çok geniş ölçüde fiyat
aralığında satıldığı gözlemlenmiştir. Bu durumun kullanılan kaplama malzemelerinin kalitesi,
kalınlığı ve uygulama koşulları gibi teknik nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Teknik nedenlerden kaynaklanabilecek bu sorunların gıda ile temasında herhangi bir sorun
oluşturup oluşturmadığını gözlemleyebilmek adına bu proje planlanmıştır.
Proje ile bu kaplamalardan; toplam ve spesifik kalıntı düzeyleri yönünden incelenmemiş
olan granit ve seramik ile kaplı tavalar, gıda ile temasının uygunlukları yönünden incelenerek
ulusal veri elde edilecektir.
Projede yapılacak analizler; Avrupa Birliği düzenlemeleri ve TS EN 1186:1-15
standartlarına göre yürütülecektir. Numuneler yerli üretim ve ithal olmak üzere toplam 20 farklı
firmadan alınarak ilgili metotlara göre migrasyon durumları kontrol edilecektir. Elde edilen
ekstraktlarda toplam migrasyon ve spesifik kalıntı analizleri (metaller, florokimyasallar
(PFOA, PFOS), bisfenol A (BPA) ve primer aromatik aminler (PAA) yapılacaktır. Ayrıca
kaplama kalınlığı ile kaplama malzemesinin türü ilgili cihazlarla belirlenecektir.
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Yürütücü Kuruluş

Kivi Meyvelerinde Depolama Kayıplarına Karşı Farklı
Uygulamaların Meyve Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi
(Doktora)
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA

Proje Lideri

Burcu KADIOĞLU

Proje Yürütücüleri

Çağlar YENİYİĞİT
Zühtü POLAT

Proje Bütçesi

39.246 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ege Üniversitesi (Prof. Dr. Pervin KINAY TEKSÜR) Danışmanlık

Proje Başlığı (11)

PROJE ÖZETİ
Kivi kültürünün son yıllarda çok hızlı gelişme göstermesi, meyvenin yetiştirme,
pazarlama ve muhafaza koşullarının avantajı yanında meyvenin kapsadığı vitamin ve
dolayısıyla besleme özelliğinin yüksek oluşu ile yakından ilgilidir. Kivi meyvesi antioksidan
aktivitesi, yüksek C vitamini, mineral içeriği, diyet lifi özellikleri ile de fonksiyonel bir gıda
tanımına uymaktadır.
Tüketici tercihleri ve meyvelerin pazar yelpazesi incelendiğinde kivinin mevsimlik bir
meyve olmayıp yıl boyunca satışa sunulan bir meyve türü olduğu görülmektedir. Bu yüzden
depolama koşulları, depolama süresi çok önemlidir. Meyveler hasat edildikten sonra, birçok
etmenin etkisiyle hasat mevsimindeki tazeliğini koruyamaz. Bu nedenle pazara tüketici
tercihlerine uygun, albenisi yüksek ürün sunulabilmek için hasat ve yeme olumu ile depolama
konularında araştırmalar yapılması gerekmektedir.
Kivilerin başarılı bir şekilde soğukta muhafaza edilebilmeleri, sıcaklık ve oransal nem
gibi muhafaza süresi ile ürün kalitesine etkili dışsal faktörlerin yanında ortamın atmosfer
bileşimine de bağlıdır. Ayrıca kivi meyvelerinin etilen gazına aşırı hassas olmalarından dolayı
muhafaza süresince etilenin artmasına izin verilmemelidir. Kivilerde meyve yumuşaması,
ağırlık kaybı ve değişik etmenlerden ileri gelen çürümelere yol açmakta, ticari olarak önemli
kayıplara neden olmaktadır. Bu nedenlerle kivinin muhafazasında diğer meyvelere göre daha
fazla özen gösterilmesi ve farklı teknikler kullanılmasını gerektirmektedir.
Önerilen proje kapsamında erken hasat edilen ‘‘Hayward’’ çeşidi kivi meyvelerinde
farklı uygulamaların; meyvelerin olgunlaşmasını yavaşlatıp muhafaza süresinin uzatılması,
depolama boyunca önemli sorun olan Botrytis cinerea kayıpların önüne geçmesi ve meyvenin
kalitesinin bozulmadan muhafaza edilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla hasat öncesi
kalsiyum uygulamaları ve kitosan hasat sonrası kivide yaygın olarak kullanılan 1-MCP ticari
adıyla SmartFresh, kitosan ve gene son yıllarda yayılan siega fresh (dezenfektan)
uygulamalarının kivinin muhafazasında meyvenin kalitesi ve depolanma süresine etkisi
araştırılacaktır. Bu çalışma sağlık açısından bu kadar önemli bir meyvenin daha iyi tanınması
ile kivi meyvelerinin uzun süre sağlıklı olarak, en az kayıpla depolanması için gerekli verilerin
sağlanması hedeflenmiştir.
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Proje Başlığı (12)

Anıt Niteliğindeki Yaşlı Zeytin Ağaçları ile Genç Zeytin
Ağaçlarından Elde Edilen Zeytinyağlarının Bazı Kalite ve Saflık
Kriterlerinin Karşılaştırılması

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova / İZMİR

Proje Lideri

Berna YILDIRIM
Dr. Didar SEVİM, Dr. Oya KÖSEOĞLU, Yeşim ALTUNOĞLU,
Şenay YAMAN, Elif Burçin BÜYÜKGÖK, Hanife Telli
KARAMAN, Ferişte Öztürk GÜNGÖR, Cansu DEMİR, Dr. Melek
Gürbüz VERAL, Hülya KAYA, Oktay SEZGİN, Özgür DURSUN,
Doç. Dr. Özlem TUNCAY

Proje Yürütücüleri

Proje Bütçesi

77.000 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2022

İşbirliği
Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Anıt ağaçlar doğanın mirasıdır. Anıt ağaçlar; “Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün
alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip, yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri
bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta
doğal ömre sahip olan ağaçlardır. Günümüzde bu ağaçların tescili, korunması ve geleceğe
taşınması ile ilgili birçok araştırma yürütülmektedir. Zeytin de 6000 yıldır Anadolu’da, çeşitli
medeniyetlerin arazilerinde büyür ve bu topraklara barış, sağlık ve güzellik katar. Halen
varlığını devam ettirdiğini bildiğimiz Manisa-Akhisar, İzmir-Seferihisar, Mersin-Mut, HatayPayas ve İzmir-Urla’da anıt niteliğine sahip zeytin ağaçları bulunmaktadır. Bazılarından halen
zeytinyağı elde edilmekte ve tüketime sunulmaktadır.
Bu çalışmada farklı yörelerde bulunan genç ve anıt nitelikteki yaşlı ağaçlar survey
çalışması ile seçilecek ve her yöre kendi içinde genç ve yaşlı ağaç olarak değerlendirilecektir.
Seçilecek yaşlı ve genç ağaçlarda aynı kültürel işlemlerin (budama, gübreleme, sulama vb.)
uygulanmış olmasına özen gösterilecektir. Yaşlı ve genç ağaçlardaki zeytinlerin aynı çeşit
olması, ıslah ve yetiştirme bölümünde konunun uzmanı araştırıcılardan destek alınarak
sağlanacaktır. Seçilecek genç ve yaşlı zeytin ağaçları ile deneme deseni oluşturulacak ve aynı
olgunluk indeksine sahip zeytinlerden Abencor sistemi ile zeytinyağı elde edilerek analizler
gerçekleştirilecektir. 3 hasat yılında hasat edilerek meyve örneklerinde; olgunluk indeksi,
%nem miktarı, %yağ miktarı, kalibre(dane/kg), et/çekirdek oranı, toplam fenolik madde miktarı
ile elde edilen zeytinyağı örneklerinde; serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV'de özgül
absorbans değerleri, toplam fenolik madde miktarı, oksidatif stabilite, yağ asitleri
kompozisyonu, trigliserid kompozisyonu, gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki
maksimum fark, sterol kompozisyonu, antioksidan aktivite, toplam klorofil ve karotenoid ve
tokoferol analizleri yapılacaktır. Ayrıca zeytinyağlarının duyusal analizleri de yapılarak lezzet
profilleri oluşturulacaktır.
Elde edilen sonuçlarla yaşlı ve genç zeytin ağaçlarından elde edilen zeytinyağlarının
kalite ve saflık kriterleri değerlendirilecektir. Böylelikle özellikle yaşlı ağaçlardan elde edilen
zeytinyağlarının genç ağaçlardan elde edilen zeytinyağlarına göre anlamlı olarak bir farkları
olup olmadığı ortaya konulup üretici ve tüketici için bir veri oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı (13)

Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Yetiştirilen Erkence
Çeşidinden Farklı Olgunluk Düzeylerinde Elde Edilen
Zeytinyağlarının Duyusal Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Bornova / İZMİR

Proje Lideri

Elif Burçin BÜYÜKGÖK

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Aytaç SAYGIN GÜMÜŞKESEN
Doç. Dr. Harun DIRAMAN
Dr. Amir SOLTANBEİGİ

Proje Bütçesi

89.500 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 30/06/2021

İşbirliği
Yapılan Ege Üniversitesi – Teknik
Afyon Kocatepe Üniversitesi – Teknik
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Natürel zeytinyağı, diğer bitkisel yağlardan farklıdır, çünkü besleyici önemi olan
biyoaktif bileşikleri ve tüketiciler tarafından beğenilen özgün bir lezzeti muhafaza ederek ham
haliyle tüketilebilir. Zeytin işleme sırasında hem en yüksek ekstraksiyon verimi sağlamak, hem
de en iyi kalitede zeytinyağı elde etmek zeytinyağı endüstrisinin başlıca hedeflerindendir.
Tüketici çalışmaları, organik gıda tüketiminin başlıca nedenlerinden birinin, organik gıdaların
geleneksel ürünlere göre besleyici avantajlar sağladığı algısı olduğunu göstermektedir. Natürel
zeytinyağı da dahil olmak üzere tüketicilerin organik ürünlere talebindeki artış, bu tür gıdaların
özelliklerini incelemeyi gerekli kılmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, organik ve geleneksel yöntemlerle yetiştirilen zeytinlerden elde
edilen zeytinyağlarının duyusal özelliklerini ve bu özellikleriyle ilişkili fenolik ve uçucu aroma
bileşenlerini belirlemektir. Bu amaçla, İzmir-Urla İlçesi’ nden farklı duyusal profile sahip
Erkence zeytin çeşidi farklı olgunluk dönemlerinde (erken, orta, olgun) hasat edilecektir. Zeytin
meyvelerinde olgunluk indeksi, yüz meyve ağırlığı, en-boy ölçümü, % nem ve yağ içeriği,
zeytinyağı örneklerinde ise kalite analizleri, yağ asitleri kompozisyonu, oksidatif stabilite,
toplam fenol içeriği, duyusal analizler, fenolik bileşikler ve uçucu bileşik analizleri
gerçekleştirilecektir. Bu çalışmanın sonuçları, organik tarımın zeytinyağının duyusal kalitesi
üzerindeki etkileri ve Erkence zeytinyağı hakkında bilgi sağlayacaktır.
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Proje Başlığı (14)
Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Yürütücüleri

Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi Orjinlerinin
Metabolomiks Yaklaşımı İle Belirlenmesi
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA
Filiz ÇAVUŞ
Nurcan Ayşar GÜZELSOY
Aysun ŞEHİRLİ

Proje Bütçesi

201.603 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2021

İşbirliği
Yapılan İzmir Yüksek TeknolojiEnstitüsü (Prof. Durmuş ÖZDEMİR) Teknik Danışmanlık
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Gıdalarda coğrafi işaret; belirli bir yöreye bağlı olarak üretilen ürünlerin
tanımlanmasında kullanılan ibarelerden biridir. Son yıllarda tüm dünyada özellikle en dinamik
sektörlerden olan gıda alanında, yerel ürünlerin değerinin fark edilmesi ve bu ürünler için
coğrafi işaret alınması yoluna gidilerek üreticilerin ve tüketicilerin serbest piyasa koşullarının
negatif etkilerinden korunması ile ilgili uygulamalar artmıştır.
Son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda zeytinyağının sağlık üzerine olumlu
etkilerinin anlaşılmasıyla, yüksek kalitedeki zeytinyağı tüketiciler tarafından daha çok tercih
edilen bir ürün haline gelmiştir. Zeytinyağı kalitesi; çevresel, tarımsal, işleme ve teknolojik
faktörlerin etki ettiği varyete ve coğrafi orijine göre değişiklik göstermektedir. Zeytinyağı
sektöründe haksız rekabetinin önlenebilmesi ve zeytinyağı kalitesinin korunması bakımından,
zeytinyağlarının zeytin çeşidi ve coğrafi orijine göre tanımlanması ve sınıflandırılması önem
kazanmıştır.
Bu proje ile Ülkemizde zeytinyağı üretiminin en fazla olduğu bölgelerden 3 yıl süre ile
en fazla yetiştirilen zeytin türleri erken hasat döneminde toplanarak soğuk sıkım ile zeytinyağ
örnekleri elde edilecektir. Örneklerde ilk olarak Serbest Yağ Asitliği (% oleic asit cinsinden)
analizi yapılacaktır. Elde edilen zeytinyağlarının; hedefi belirsiz tarama (non targeted
screening) yaklaşımıyla LC-QTOF ve GC-QTOF cihazlarında gerçekleştirilecek analizler ile
metabolitlerin m/z, RT ve örnekte bulunma miktarlarını kullanarak kemometrik yöntemlerden
temel bileşenler analizi (Principal Component Analysis, PCA) ve hiyerarşik kümeleme
analizleri (Hierarchical Clusterin Analysis, HCA) yardımıyla sınıflandırılması
planlanmaktadır. Elde edilen veriler sonucunda zeytinyağlarının coğrafi orjinlerinin
belirlenmesi ve ülkemiz zeytinyağlarına ait bir veri tabanı oluşturulması amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı (15)

Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah Zeytinlerin
Uçucu Bileşen Profillerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Proje Lideri

Cansu DEMİR

Proje Yürütücüleri

Dr.A.Fatih DAGDELEN
Doç. Dr. Ozan GÜRBÜZ

Proje Bütçesi

112.128 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA
Uludağ Üniversitesi – Ayni
S.S.Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği – Ayni

PROJE ÖZETİ
Uçucu bileşenler (aroma ve sülfür bileşenleri) spesifik ürünleri karakterize eden
bileşenler hakkında bilgi vermenin yanı sıra proses kalitesine de etki etmekte ve ürün özellikleri
hakkında bilgi vermektedir. Zeytinin çeşidi ve genetik özellikleri ile yetiştirildiği bölgenin
iklim ve coğrafik koşulları, zeytin hasad zamanı, olgunlaşma şartları, zeytin üretiminin
yapıldığı koşullar ve üretim metodları ile zeytin depolama şartları zeytinde oluşan aroma
bileşen oluşumunu etkilemektedir. Bu nedenle aroma ve sülfür bileşenlerinin tespiti ile ürün
özelliklerini ortaya koymak mümkün olmaktadır.
Ülkemizde kamu kurumları ve özel sektör tarafından üretilen zeytin fidanlarının %
80’ine yakını Gemlik zeytin çeşidi fidanlarıdır. Marmara Denizi ve İznik Gölü çevresindeki
iklimin etkisiyle farklı bir lezzete kavuşan Gemlik zeytininin parlak koyu siyah renkte, etli,
küçük çekirdekli ve ince kabuklu olması yanısıra tat ve yapı özellikleri, onu en çok tercih edilen
salamuralık zeytin çeşidi yapmaktadır. Bu nedenle zeytinciliğin yapıldığı bütün bölgelerde bu
çeşide rastlanmaktadır.
Yapılacak bu çalışmada, Gemlik, İznik, Orhangazi Mudanya, Erdek ve Akhisar
bölgelerinde yetişmiş gemlik çeşidi zeytinlerde ve bu zeytinlerden klasik (salamura) ve kostikle
acılık giderme yöntemine göre işlenmiş gemlik çeşidi sofralık siyah zeytinlerde, adı geçen
bölgelerdeki yerli üreticilerin işlemiş oldukları gemlik çeşidi sofralık siyah zeytinlerde ve bölge
marketlerinde satışa sunulan 31 gemlik çeşidi sofralık siyah zeytinlerde aroma ve sülfür
profilleri belirlenecektir. Sonuçların karşılaştırılması ve yorumlanmasıyla gemlik zeytini için
işlenmemiş halinde bölgesel farklılığın etkileri, işlenmiş halinde hem bölgesel farklılığın hem
de üretim yöntemindeki farklılıkların etkileri ortaya konulacaktır.
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Proje Başlığı (16)

Bazı
Çekirdeksiz
Üzüm
Karakteristiklerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – MANİSA

Proje Lideri

Ahmet CANDEMİR
Dr. Ali GÜLER, Kadir Emre ÖZALTIN, Fatma Belgin AŞIKLAR,
Oğuzhan SOLTEKİN, Doç. Dr. Nur DİRİM, Arş. Gör. Gülşah
ÇALIŞKAN KOÇ

Proje Yürütücüleri

Çeşitlerinin

Proje Bütçesi

104.250 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü – Ayni

Kuruma

PROJE ÖZETİ
Türkiye bağcılık açısından uygun ekolojik koşullara sahip olup üzüm çeşitleri açısından
oldukça zengindir. Ülkemiz Dünya çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde ikinci, ihracatında ise
lider konumda yer almaktadır.
Dünya genelinde ve ülkemizde son yıllarda kuru ürünlere olan ilgi giderek artmıştır.
Tüketiciler sağlıklı ve güvenilir kuru ürünlere yönelmektedirler. Bu çalışmada bölgemizde
yoğun olarak yetiştirilen, kurutulan veya kurutma potansiyeli olan çekirdeksiz üzümlerin
kuruma karakteristiklerinin belirlenmesi ve elde edilecek kuru üzümlerin kalite özelliklerinin
ortaya koyulması amaçlanmaktadır.
Proje kapsamında Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Manisa BAEM)
tarafından geliştirilerek tescil edilen Sultan 7, Sultan 1, Manisa Sultanı, Altın Sultani ve
Saruhanbey çeşitleri ile bölgede yoğun olarak yetiştirilen Early Sweet, Superior Seedless,
Flame Seedless, Kişmiş ve Crimson Seedless üzüm çeşitleri kullanılacaktır. Üzümler olgunluk
takipleri gerçekleştirilerek % 19-23 suda çözünür kuru madde (SÇKM) içeriğinde hasat edilip
% 5 K 2 CO 3 ve % 1 zeytinyağı içeren bandırma çözeltisine bandırılarak hem beton sergi yerinde
güneş altında hem de tepsili kurutucuda kurutulacaktır. Kurutma çalışmaları tesadüf parselleri
deneme desenine uygun ve 3 tekerrürü olarak gerçekleştirilecektir. Elde edilecek kuru
üzümlerin kalite özelliklerinin belirlenmesinde TS 3411 çekirdeksiz kuru üzüm standardı temel
alınacaktır. Bunun yanında bazı diğer kalite analizleri de gerçekleştirilecektir.
Sonuç olarak; söz konusu çeşitlere ait kuruma karakteristikleri belirlenerek endüstriyel
kurutma uygulamaları için bir model oluşturulacaktır. Proje çıktıları ile literatüre katkı
sağlanacaktır. Diğer taraftan kurutucuda kurutulmuş olan üzümlerle geleneksel yöntemle
kurutulmuş olan üzümler arasındaki kalite özellikleri açısından oluşabilecek farklılıklar ortaya
koyulmuş olacaktır. Böylelikle yapılacak çalışmalarda ilgili çeşitleri kullanmak isteyen
araştırmacılar için bir literatür kaynağı oluşturulmuş olacaktır.
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Proje Başlığı (17)

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat Kalitelerinin
Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - MANİSA

Proje Lideri

Fatma Belgin AŞIKLAR

Proje Yürütücüleri

Dr.Ali GÜLER, Ahmet CANDEMİR
K.Emre ÖZALTIN, Turcan TEKER

Proje Bütçesi

126.400 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsurlarından birisini oluşturan dengeli beslenmede
meyvelerin önemi büyüktür. Meyveler çiğ olarak, işlenerek ve çeşitli ürünler halinde
tüketilmektedir. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan üzüm meyvesinin yaz aylarında taze
tüketilmesinin yanında şıralık olarak pekmez, pestil, sucuk, meyve suyu, şarap gibi ürünlerin
üretimlerinde ve kurutmalık olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Aynı zamanda zengin bir
kültür varlığına sahip ülkemizde tüketiciler evlerinde yöresel üzüm çeşitlerinden reçel ve
marmelat yapmaktadır.
Reçel; bütün, yarım veya daha küçük parçalar halindeki meyveye şeker ilavesi ile
hazırlanan kıvamlı bir üründür. Marmelat; meyve ezmesine (pulp), şeker ilavesi ile hazırlanan
kıvamlı bir ürün olup, meyve parçacıkları içermez. Reçel, marmelat ve jöle kısaca “reçel ve
benzeri ürünler” olarak tanımlanır. Bu ürünlerin üretiminde meyve, şeker, az miktarda pektin
ve asit kullanılır. Önemli bir kalori kaynağı olan reçel ve benzeri ürünlerin besin değerleri,
kullanılan meyve çeşidinin sahip olduğu farklı miktar ve çeşitteki bileşenlere göre değişiklik
göstermektedir. Günümüzde insan sağlığı açısından büyük öneme sahip, antioksidan kapasitesi
yüksek, antosiyanin bakımından zengin meyvelere ve bu meyvelerden üretilen ürünlere olan
ilgi oldukça fazladır. Üzüm de fenolik maddeler ve antioksidan içerik açısından bu meyveler
arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; reçel ve marmelat üretimine uygun üzüm çeşitlerinin belirlenmesi
ve bu çeşitlerin gıda endüstrisinde kullanılarak, sanayi tipi reçel çeşitliliğini arttırmaktır. Bu
amaçla Autum Royal, Siyah Kişmiş, Crimson Seedless, Flame Seedless, Sultan 7 ve Exalta
üzüm çeşitlerinin reçel ve marmelat yapımına uygunlukları belirlenmeye çalışılacaktır. Elde
edilen ürünlerde duyusal ve kaliteye yönelik analizler gerçekleştirilerek değerlendirmede
bulunulacaktır.
Proje sonucunda kaliteli, sanayi üretimine uygun reçellik ve marmelatlık üzüm çeşitleri
belirlenecektir. Aynı zamanda şimdiye kadar çalışılmamış olan üzümün sanayi tipi reçel ve
marmelat yapımında kullanılması ile ülke ekonomisine de dolaylı olarak katkı sağlanması
hedeflenmektedir. Bunun yanında reçellik üzüm çeşitleriyle ilgili olan literatürdeki bilgi
eksikliğine de katkı sağlanmış olacaktır.
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Yürütücü Kuruluş

Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı Üretiminde Steviol
Glikoziti
Rebaudioside
A
Kullanım
Olanaklarının
Araştırılması
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
ANTALYA

Proje Lideri

Demet YILDIZ TURGUT

Proje Yürütücüleri

Doç. Dr. Muharrem GÖLÜKCÜ, Dr. Arzu BAYIR YEĞİN,
Haluk TOKGÖZ, Müslime TANRİSEVEN
Prof. Dr. Osman KOLA

Proje Bütçesi

30.000 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2021

Proje Başlığı (18)

İşbirliği
Yapılan
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi – Teknik
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Meyve ve sebzeler içerdikleri vitaminler ve mineral maddeler nedeniyle insan
beslenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Ancak içerdikleri yüksek orandaki su nedeniyle kısa
sürede bozulabilen gıdalardır. Bu nedenle meyve sebzeler çeşitli yöntemlerle farklı ürünlere
işlenerek daha dayanıklı hale getirilebilmektedir. Bu yöntemlerden birisi de meyve ve
sebzelerin şeker ilavesiyle dayandırılması yani reçele ve benzeri ürünlere (marmelat ve jele)
işlenmesidir.
Yüksek şeker içerikleri nedeni ile oldukça yüksek enerji veren gıdalar olarak bilinen
marmelatlar ülkemizde ve dünyada çok uzun yıllardan beri değişik formülasyonlarda
hazırlanmakta ve yaygın bir şekilde tüketilmektedir. Ancak, günümüzde obezite, hipertansiyon,
diyabet gibi ortaya çıkan sağlık problemleri nedeniyle, tüketiciler bu tip gıdalardan
kaçınmaktadır. Dolayısıyla gıda endüstrisindeki firmalar ürün formülasyonlarında yer alan
şeker oranını azaltarak daha düşük enerji içeren doğal katkılı ürünler üretme yoluna
gitmektedirler. Son yıllarda Stevia rebaudiana bitkisinden elde edilen tatlandırıcılar kalorisiz
ve doğal oluşları nedeniyle düşük kalorili reçel marmelat gibi birçok ürün formülasyonunda
şeker yerine kısmen ya da tamamen kullanılabilmektedir.
Bu projede özellikle Akdeniz Bölgesinde üretilen geleneksel turunç marmelatının düşük
şeker içerikli olarak üretilmesinde steviol glikoziti Rebaudioside A’ nın kullanılabilirliğini
ortaya koymak ve bu tatlandırcının ürün kalitesi ve raf stabilitesine etkisini araştırmaktır. Bu
kapsamda düşük şeker içerikli farklı marmelat reçeteleri oluşturulacak ve bu ürünlerde duyusal
ve kalite analizleri gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda duyusal analizler sonucu seçilen 3
üründe raf stabilitesi boyunca kalite ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilecektir. Proje
sonucunda hem sektöre hem de tüketicilere şeker içeriği düşük, doğal içerikli alternatif bir ürün
sunulması planlanmaktadır.
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Proje Başlığı (19)

İncir Şurubu ve Lif Konsantresi Üretim Tekniklerinin
Araştırılması ve Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Erbeyli / AYDIN

Proje Lideri

Ramazan KONAK

Proje Yürütücüleri

Nilgün TAN, Dr. Erdem ÇİÇEK, Dr. Ali GÜLER,
Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU

Proje Bütçesi

100.000 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müd. – Teknik Destek Ve
İşbirliği
Yapılan
Bazı Analizlerin Yapımı
Kuruluş ve Katkısı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü – Danışmanlık
PROJE ÖZETİ
Diyet liflerince zengin olan incir meyvesi, yüksek antioksidan kapasitesi ve dengeli
makro-mikro mineral içeriğinden dolayı doğal fonksiyonel gıdalardan sayılmaktadır.
Ülkemizin sahip olduğu zengin incir mirası göz önüne alındığında antioksidan kapasitesi
yüksek siyah ve sarı renkli kurutmalık çeşitler bulunmasına rağmen bunların yıkanıp
paketlenmesi dışında ürünleri yok denecek kadar azdır. Türkiye’de üretilen ortalama 80.000
ton kuru incirin yaklaşık 10.000 tonluk kısmı TSE sınıflandırmasında endüstriyel incir olarak
nitelendirilen düşük kaliteli incirlerdir. Bu incirler diğer kalite sınıflarına göre yaklaşık onda
biri fiyat ile üreticilerden satın alınmaktadır. İhracat rakamları incelendiğinde ise toplam ihraç
edilen incirin %15’e yakının endüstriyel sınıf olduğu ve hiç bir katma değer eklenmeden ya
bütün olarak ya da ezme şeklinde ihracatının yapıldığı görülmektedir. İhraç edilen endüstriyel
incirler ise Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve ABD’de sıklıkla incir suyu konsantiresine
işlenmektedir.
Bu çalışma ile incir şurubu ve incir lif konsantresinin üretimi konusunda farkındalık
yaratmak, berrak ve bulanık şurup üretim sürecinde ki besin kayıplarını belirleyip engellemeye
yönelik tedbirler geliştirmek, sarı ve siyah renkli çeşitlerin ürüne işlenebilirliğini tespit etmek
ve nihai ürünlerin kalite parametrelerini ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu amaçla standart
kurutmalık olan Sarılop çeşidi ve Enstitümüz tarafından tescile sunulan siyah kurutmalık
Divrek Kara çeşitdine ait kuru incirlerin endüstriyel sınıf meyveleri kullanılacaktır.
Kuru incirlere tekniğine uygun olarak ekstraksiyon, presleme, depektinizasyon,
durultma ve evaparasyon gibi süreçler uygulanarak berrak ve bulanık meyve suyu konsantresi
üretilecektir. Elde edilen posa ise kurutma, öğütme ve eleme işlemlerine tâbi tutularak
yoğunlaştırılmış incir lifine dönüştürülecektir. Prosesin belirli aşamalarında şıranın bazı
fitokimyasal besin öğelerinin yıkımı takip edileceği gibi son ürün incir şurubu ve lif
konsantresinde geniş kapsamlı besin içeriği ve kalite analizleri yapılacaktır.
Bu projeyle antioksidant aktivitesi yüksek ticari ürün elde edilebilmesi için gerekli
bilimsel altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu ve benzeri çalışmalardaki ihraç
edilebilecek incir ürünlerinin çeşitliliğinin artırılması hedefi ile Ülkemizin 1.3 milyar dolar olan
ve 2023 yılında 4 milyar dolar ihracat yaparak dünya kuru meyve ve mamulleri pazarındaki
payının %25’e çıkartılması hedefi örtüşmektedir.
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Yürütücü Kuruluş

Farklı Metotlarla Üretilen Geleneksel Tarhana Örneklerinin
Mikrobiyal Kompozisyonu, Metagenomik Analizi ve
Metobolik Karakterizasyonu (Doktora)
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Özlem IŞIK

Proje Yürütücüleri

Mehmet Metin ÇİFCİ, Ergün AYANOĞLU, İmran KAYA,
Ayşe Binnur KARATAŞ, Özgür AKMAN

Proje Bütçesi

147.676 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 01/01/2021

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Hacettepe Üniversitesi (Doç. Dr. Remziye YILMAZ) –
Danışmanlık

Proje Başlığı (20)

PROJE ÖZETİ
Tarhana bölgesel olarak değişen yöntemlerle, farklı bileşenler kullanılarak ve farklı
fermantasyon süreleri uygulanarak üretilen geleneksel bir ürünümüzdür. Tarhananın
fermantasyon süreci ile ilgili bir çok çalışma yapılmasına rağmen; bu çalışmalar genel olarak
kültüre dayalı yöntemlerle gerçekleştirilen tarhanadaki gerçek mikrobiyotayı belirlemekte
yetersiz kalan yöntemlerdir. Bu amaçla gıdalardaki fermantasyon ve bozulma proseslerini de
anlamak için de kullanılan metagenomik analizlerden yararlanılarak ve shotgun metagenomik
analizler uygulanarak; tarhananın mikrobiyotası belirlenecektir.
Bu çalışma kapsamında öncelikle farklı 6 tarhana üretim metodu belirlenmiş ve bunların
laboratuvar ortamında üretimi planlanmıştır. Bunların hazırlanmasının ardından, belirlenen
fermantasyon günlerinde örnekler alınacak, DNA izolasyonu gerçekleştirilecek ve yeni nesil
sekanslama kullanılarak DNA örneklerinin dizilemesi gerçekleştirilecektir. Bu dizilerin
filogenetik analizlerinin gerçekleştirilmesi ile örneklerde hangi mikroorganizmaların ne oranda
bulunduğu belirlenecektir. Bu diziler tüm genom düzeyinde incelenerek hangi genlerin
bulunduğu, bu genlerin hangi protein ailelerine ait olduğu belirlenecektir. Bu araştırmalar
sonucunda örneklerde orijinal suşlar varsa tespit edilebilecek ve yeterli veri elde edildiği
durumlarda bu orijinal suşların tüm genomları çıkarılabilecektir. Bunların yanı sıra yapılacak
fonksiyonel analizlerle bu genlerin birbirleriyle ilişkileri, ortamda üstlendikleri görevler ve
fermantasyon prosesine olan etkileri belirlenecektir. Ayrıca farklı yörelere ait tarhanaların
fermantasyon sürecindeki hangi değişiklikler nedeniyle, gerçekte ne boyutta farklı oldukları
anlaşılabilecektir. Yine daha önce tespit edilen ancak tüm genomu elde edilemeyen
mikroorganizmaların da tüm genomu çıkarılmaya çalışılacaktır. Son olarak ise, tarhananın
probiyotik, antioksidan, anti-kanser, anti-diyabetik vb. özellikleri değerlendirilecektir.
Bu proje kapsamında tarhananın tüm genom düzeyinde incelenmesi Türkiye ve dünyada
ilk kez Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası’nda gerçekleştirilecektir. Projenin çıktıları
sayesinde, diğer geleneksel fermente gıdalarımızın da bu yöntemlerle incelenmesi; ülkemize ait
orijinal genetik materyallerin tespiti, eldesi ve korunması mümkün olacaktır. Bu proje ile hem
yöntemsel bir yenilik sağlanmakta hem de geleneksel bir gıdamız olan tarhananın sağlık ve
beslenme açısından fonksiyonel özellikleri belirlenmektedir.
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Proje Başlığı (21)

Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde Baskılayıcı Refakatçi
Floranın İnhibisyonu İçin Antibiyotik Uygulaması

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Ümit Cemil ERER
Özgür AKMAN, Ergün AYANOĞLU, İmran KAYA, Dr. Arzu
AŞYEMEZ

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

51.249,26 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2022

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Mikrobiyoloji
Laboratuvarındaki çeşitli gıda numunelerindeki Salmonella spp. Analizlerini Standart metod
(ISO 6579) ve hızlı metod (VİDAS ) ile yapmaktayız. Hızlı metod ile yapılan analizlerde,
pozitif çıkan sonuçlar prosedüre uygun olarak mutlaka standart metotla tekrarlanıp
doğrulanmaktadır. Fakat özellikle hızlı metotla yapılmış ve düşük bakteri yoğunluğundaki
pozitif sonuçlu numunelerin standart metod ile tekrarında her ne kadar selektif besi yeri
kullanılsa ve ilave antibiyotik içeren supplement uygulansa dahi fazla etkili olmadığı için besi
yerinde baskılayıcı bakteri florasının aşırı üremesi nedeniyle az miktarda olan Salmonelle spp.’
yi inhibe etmesinden dolayı doğrulama işlemi ancak çokça tekrarlanan analizler sonunda
başarılı olabilmektedir. Bu durumda bu gibi düşük yoğunlukta Salmonella spp. İçeren gıda
numunelerinin sadece Standart metotla yapılması durumunda yanlış sonuçlar alınabilme
ihtimalinin yüksek olduğunu akla getirmektedir.
Yapacağımız bu çalışma ile proje süresince laboratuvarımıza gelecek olan ve analizler
sonucunda pozitif numunelerden izole ve identifiye edeceğimiz ve bazı Salmonella ATCC
suşlarının ayrıca yoğun olarak üreyen ve sık karşılaşılan baskılayıcı refakatçi flora
bakterilerinin antibiyogram testleri yapılarak, uygun olan antibiyotikler belirlenerek bunlar
değişik oranlarda besi yerine ilave edilerek Salmonella spp. ve refakatçi bakteri florasının
gelişimi gözlemlenecektir ve bu sonuçlara göre Salmonella spp. Analiz metodlarımız
geliştirilecektir.
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Yürütücü Kuruluş

Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-Antioksidan Çiftinin
Antioksidan
Özelliklerinin
Ve
Gıda
Alanında
Kullanılabilirliğinin Araştırılması
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Nuray YAĞMUR

Proje Yürütücüleri

Esma KORKMAZ, Gönül AKYILDIZ

Proje Bütçesi

40.825 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Uludağ Üniversitesi (Doç. Dr. Saliha ŞAHİN) - Teknik Destek

Proje Başlığı (22)

PROJE ÖZETİ
Gıda endüstrisinde katkı maddesi olarak kullanılan antioksidanlar; oksidasyonu
engelleyen veya azaltan, dokularda oluşan serbest radikallerin zararlı etkilerini önleyip
koruyucu etki sağlayan, gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeler olarak
bilinmektedirler. Ülkemizde gıda ürünlerinde doğal katkı maddeleri yerine çok farklı kimyasal
ve sentetik antioksidanlar (BHT, BHA, PG, THBQ, vb.) kullanılmaktadır. Bu sentetik
antioksidanların katıldıkları gıda ürünlerinde koruyucu etkilerinin yanında insan sağlığı
açısından toksik etkisi de oluşmaktadır. İyi bir antioksidan olarak kullanılan bazı maddelerin
gıda doğallığını kaybetmesine neden olduğu belirlendiğinden ötürü kullanımları
yasaklanmıştır. İnsan sağlığı açısından büyük bir tehlike arz eden bu durumu önlemeye yönelik
birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bu nedenle gıda ürünlerinde antioksidan koruyucu madde
olarak doğal ürünlerin kullanımı önem kazanmaktadır.
Son zamanlarda yüksek protein içerikli, yağ ve suda çözünür lif içeriğinin yanı sıra
mineraller açısından da zengin mikroalglerin büyük çoğunluğu günümüzde gıda olarak
tüketilmektedir. Yine algler; fenol, flavonoit ve tanen gibi fenolik yapıdaki bileşenleri
içerdiğinden dolayı antioksidan aktivite ve serbest radikal kovucu etki gösterirler.
Bu proje için; yüksek besinsel değere sahip doğal bir antioksidan kaynağı alglerin en
önemli türlerinden biri olan Spirulina mikroalgi tercih edilmiştir. Spirulina, bir siyanobakteridir
ve “süper besin” olarak tanımlanır. Hasat edilmiş bu mikroalg yüzeyi üzerine farklı doğal
antioksidan maddelerin (rosmarinik asit, rutin, kuersetin, pinocembrin) mikroenkapsülasyonu
(tutturma) denenecektir.
Alglerle doğal antioksidan maddelerin immobilizasyonu sonucu yaygın olarak
kullanılan mikroenkapsülasyon yöntemi, avantajlı uygulama türü olduğundan dolayı gıda
üreticileri tarafından dikkat çekilen bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Doğal olan bu iki
materyalin mikroenkapsülasyonu sonucu gıda üretiminde katıldığı gıdanın antioksidan
kapasitesini daha fazla arttırması planlanmakta ve düşünülmektedir. Bu sebeple projede
mikroalg-antioksidan çiftinin doğal kaynaklı antioksidan madde olarak kullanılabilirliğini
ortaya koymak için meyveli yoğurt üzerinde uygulama yapılacaktır.
İnsan sağlığı düşünüldüğünde yoğurdun bu şekilde fermente edilmesi ilerleyen
zamanlarda diğer süt ve süt ürünlerinde yapılacak çalışmalara ön ayak olması açısından önemli
bir yere sahiptir. Sentetik antioksidan maddelere alternatif uygulama türü olarak benimsenmesi
ve doğal antioksidanların gıdalarda kullanımının arttırılması amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı (23)

Sıcak Dumanlama Yöntemi ile İşlenen Kerevitlerin (Astacus
leptodactylus Eschscholtz, 1823) Raf Ömrünün Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Eğirdir / ISPARTA

Proje Lideri

Burcu BOZOVA

Proje Yürütücüleri

Dr. Soner ÇETİNKAYA, Dr. Vedat YEĞEN, Rahmi UYSAL,
Bayram KORKMAZ

Proje Bütçesi

45.386 TL

Proje Süresi

01.01.2019 - 31.12.2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Tatlısu ıstakozlarının (kerevit) (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823) yaklaşık 15
türü lüks gıda maddesi olarak ekonomik değere sahiptir. Ülkemiz iç sular açısından zengin bir
ülke olmasına rağmen kabukluların insan gıdası olarak tüketimi turistik bölgeler dışında pek
yaygın değildir. Ülkemiz iç sularında 112 bölgede tatlısu ıstakozunun bulunduğu tespit
edilmiştir. Özellikle 1970’lerden sonra ülkemizde bazı kabuklu deniz ürünlerinin ihracatı
gelişme göstermiştir.
Ülkemiz, katma değeri yüksek işlenmiş su ürünlerinin değerlendirilebileceği, Avrupa
ve Ortadoğu pazarlarının ortasında, pazara erişimde uygun bir konumdadır. Bu pazarlar su
ürünlerinin dünya ortalamalarının üzerinde tüketildiği ve ürünlerin yüksek fiyatla alıcı bulduğu
pazarlardır. Su ürünleri tüketimini artırmak için tek düze taze tüketimin sınırlayıcı etkisinden
kurtarmak önemlidir. Bu nedenle ürün yelpazesinin genişletilmesi oldukça önemlidir.
Yapılacak bu çalışmada Eğirdir Gölü’nden elde edilecek A. leptodactylus’un kimyasal
bileşimi (protein, yağ, kül, nem ve karbonhidrat içeriği) ve dumanlama teknolojisi ile işlemeye
uygunluğunun çalışılması hedeflenmektedir. Tuzlu suda haşlanan kerevit abdomen etleri sıcak
dumanlama yöntemi ile işlenerek vakum paketlenecektir. Soğuk muhafaza sürecindeki bazı
kalite özelliklerindeki değişimlerin yanında tüketici beğenisi araştırılacaktır. Daha önce kerevit
dumanlaması ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada (Ünlüsayın vd., 2003) işleme yönteminin
ürünün temel besin bileşenlerine etkisi araştırılmıştır.
Dumanlama teknolojisi ile kerevitin işlenmesi planladığımız şekliyle ilk kez
çalışılacaktır. Plak hastalığı olan ve bütünlüğü bozulmuş kerevitler, ihracat için avlanan
kerevitlerin yaklaşık %40’ını oluşturmaktadır. İhracat açısından ıskarta kerevitler katma değeri
yüksek alternatif bir ürüne dönüştürülebilecek ve iç tüketim için farklı bir lezzet
oluşturulacaktır.
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Proje Başlığı (24)

Ultrason Destekli Balık Protein Hidrolizatı Üretimi ve Bazı
İşlenmiş Gıdalarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü – TRABZON

Proje Lideri

Gülsüm BALÇIK MISIR

Proje Yürütücüleri

Dr. Büket Buşra DAĞTEKİN, Dr. Sebahattin KUTLU, Ahmet
Faruk YEŞİLSU, Esen ALP ERBAY

Proje Bütçesi

132.200 TL

Proje Süresi

01.01.2019 - 31.12.2022

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Yomra Su Ürünleri Anonim Şirketi (İlker YILDIRIM) Hammadde temini ve proje çıktılarının özel sektöre aktarılmasında
lojistik destek sağlanması

PROJE ÖZETİ
Gıda endüstrisinde işlenmiş ürünlerde kullanılan sentetik katkı maddelerinin taşıdığı
risklere karşı alternatif olabilecek doğal ürünlere olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Bu konuda
bitkisel kökenli hammaddelerin yanısıra proteince zengin su ürünleri ve türevlerinin doğal katkı
maddesi olarak değerlendirilme olanakları sürekli araştırılmaktadır. Yüksek protein içeriği ve
fonksiyonel özellikleri ile balık protein hidrolizatları gıda formülasyonlarında
kullanılabilmektedir.
Son yıllarda topluma daha sağlıklı ürünler sağlamak amacıyla yeni işleme teknolojileri
geliştirilmektedir. Bu teknolojiler işleme sürecini pekiştirmekle birlikte gıdaların fonksiyonel
özelliklerini de değiştirerek geliştirmektedir. Bu teknolojiler arasında ucuz, kolay ve çevreyle
dost uygulamalarıyla ultrason, proteinlerin yapısını modifiye ederek gerek ürün verimliliğini
gerekse fonksiyonel özelliklerini iyileştirmektedir. Bugüne kadar, balık protein
hidrolizatlarının üretiminde ultrason uygulamalarına ait çalışma çok azdır ve bu hidrolizatların
farklı gıda formülasyonlarına uygulanmasına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Ancak
bilinmektedir ki içerisine katıldığı ürünün özelliği, kullanılan miktarlar, uygulanan işleme
teknolojileri, son ürünün yapısal ve duyusal özelliklerini etkileyebilmektedir.
Bu çalışmada çaça balığından alkalaz enzimi kullanılarak geleneksel yolla enzimatik
balık protein hidrolizatı ile prob tip ultrason cihazı kullanılarak ultrason destekli balık protein
hidrolizatı üretimi gerçekleştirilecektir. Her iki yöntemle üretilen hidrolizatlar, yapılacak
analizlerle antioksidan, fonksiyonel ve mikrobiyolojik koruma açılarından karşılaştırılacaktır.
Toz halde hazırlanan balık protein hidrolizatları; alabalık etinden hazırlanacak olan balık
kıymasına ilave edilerek üründe antioksidan ve kryoprotektan etkileri; soğuk (+4 °C) ve
dondurularak (-18 °C) depolanan alabalık filetolarında kaplama materyali olarak kullanılarak
raf ömrüne etkisi ve buğday unu ile patates nişastası ile hazırlanan cipslerde katkı maddesi
olarak kullanılarak, son ürünün fonksiyonel özellikleri ile besin değerine olan katkısı yapılacak
olan analizlerle ortaya konulacaktır. Aynı zamanda uygulanacak duyusal testlerle de ürünlerin
kabul edilebilirliği değerlendirilecektir.
Sonuç olarak geleneksel yöntemlerle üretilen balık protein hidrolizatının ultrason
destekli üretimi gerçekleştirilerek antioksidan ve fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş ürün
eldesi sağlanacaktır. Geliştirilmiş bu doğal ürünler sentetik katkı maddelerine alternatif olarak
farklı gıda ürünlerinde denenerek kullanım olanakları belirlenmiş olacaktır.

Yeni Teklif Projeler

Yürütücü Kuruluş

Peynir ve Tavuk Etlerinde Gıda Kaynaklı Bazı Bakteriyel
Patojenlerin Tespiti ile Bu Bakteriyel Patojenlerin
Antimikrobiyel Direnç Durumlarının Belirlenmesi
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Etlik
/ ANKARA

Proje Lideri

Yusuf Ziya KAPLAN

Proje Yürütücüleri

Dr.Mihriban Hatun AKSOY, Seda EKİCİ, Yrd. Doç. Dr. Semra
GÜRBÜZ, Yrd. Doç. Dr. Aslı Çelikel

Proje Bütçesi

165.000 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 01/03/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Mardin Artuklu Üniversitesi (Yrd. Doç. Dr. Semra GÜRBÜZ, Yrd.
Doç. Dr. Aslı Çelikel) – Teknik Danışmanlık

Proje Başlığı (25)

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmanın amacı; Türkiye’de 2018-2019 yılları arasında tüketime sunulacak tavuk
etleri ile geleneksel ve endüstriyel yöntemlerle üretilen peynirlerde bulunabilecek gıda kaynaklı
bakteriyel patojenlerin tespit edilmesi ve tespit edilen bakteriyel patojenlerin antimikrobiyel
dirençlilik durumunu tespit ederek gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından olası riskleri
belirlemektir.
Çalışmada, Türkiye’nin 3 farklı bölgesinden alınacak 300 adet tavuk eti, 300 adet
geleneksel yöntemle üretilmiş peynir ve 300 adet endüstriyel peynir olmak üzere toplam 900
adet örnek kullanılacaktır. Örneklerde Salmonella typhimirium, Escherichia coli,
Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni ve Listeria monocytogenes varlığı bakteriyel
kültür yöntemi ile araştırılacaktır. Tespit edilen patojenlerden elde edilen izolatlar sahada
sıklıkla kullanılan antibiyotikler açısından CLSI’de belirtilen yöntemlere göre antimikrobiyel
duyarlılık testine tabi tutulacaktır. Test edilecek antibiyotikler örneklerin toplandığı
bölgelerdeki GTHB İl Müdürlüklerinden anket yöntemi ile alınacak bilgilere göre
belirlenecektir.
Sonuçlar SPSS Programı ile istatistiksel olarak değerlendirilecektir.
Sonuçlar GTHB ve sektör yetkilileri ile paylaşılacak ve bilimsel yayın haline
getirilecektir.
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Proje Başlığı (26)

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerinde Tavuk Yumurtası,
Tavuk Kas Dokusu ve Yemde Fipronil Kalıntılarının Gc –Ms
Yöntemleri ile Tespiti

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / ELAZIĞ

Proje Lideri

Serpil BAYRAKDAR

Proje Yürütücüleri

Muhsin MUTLU, Neslihan SABUNCU, Sibel EMÜL, M. Fatih
TURSUN, Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN, Prof. Dr. Kadir SERVİ

Proje Bütçesi

59.000 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2021

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji
Anabilim Dalı (Prof. Dr. Ahmet ATEŞŞAHİN, Prof. Dr. Kadir
SERVİ) – Teknik Danışmanlık

PROJE ÖZETİ
Günümüzde, tarımsal üretimde sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otların olumsuz
etkilerinden ekonomik olarak korunabilmek için tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de entegre
zararlı yönetimi ilkeleri çerçevesinde pestisit kullanımı halen vazgeçilmez unsurlardandır.
Dünyada 3 milyon tona, ülkemizde ise 30 bin tona ulasan pestisit tüketimi bunun en önemli
göstergesidir.
Her ne kadar pestisitlerin kullanılmasının bazı yararları olsa da insanlar, hayvanlar ve
diğer canlılar için potansiyel toksisitelerinden dolayı sorunlara neden olabilir. Bu sebeple
gelişmiş ülkelerde, pestisit tüketimi kontrollü ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmekte, riskli
pestisitlerin kullanımı ciddi şekilde kısıtlanmakta, insan ve çevre sağlığı açısından uygun
alternatifler teşvik edilmektedir.
Pestisitler için bir formülasyonda bulunması gereken özellikler Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirli esaslara bağlanmış
ve bu özelliklerin tayin edilebilmesi için de standart metotlar geliştirilmiştir (WHO/IPCS 2010).
AB Hızlı Alarm Sistemi (Rapid Alert System-RASFF) ile AB ye giden ürünlerde kalıntı
açısından uygun olmayan ürünleri ve menşeileri internetten yayınlanmaktadır.
Bilindiği üzere günümüzde Almanya, Belçika, Hollanda ve Danimarka başta olmak
üzere Avrupa'nın büyük bir bölümünde zehirli yumurta krizi yaşamaktadır. Krize sebep olan
madde organik klorlu bir insektisit olarak da kabul edilen Fipronil, diğer insektisit gruplarına
göre daha yeni ve daha küçük bir grup olan fenil pirazoller grubundan olup, tüm dünyada ürün
koruma ve tohum ilacı olarak kullanımı artmaktadır.
Bu projede Fipronilin Elazığ Malatya ve Diyarbakır illerinde üretilen tavuklardan
alınacak kas, yumurta ve yem örneklerinden toplam 300 adet numunenin GC-MS cihazında
analizleri yapılarak kalıntı analizleri değerlendirilecektir.
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Yürütücü Kuruluş

Balda DNA İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve
Metot Optimizasyonu
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Melek BALCI

Proje Yürütücüleri

Nihal AKMAN, Dr. Fatma GÜNGÖR, Ayşe DAĞDELEN, Hakan
TOSUNOĞLU

Proje Bütçesi

67.862,00 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

Proje Başlığı (27)

İşbirliği
Yapılan
--Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada farklı izolasyon yöntemleri ile baldan DNA izolasyonu gerçekleştirilerek
metot optimizasyonu hedeflenmektedir. Bal hem ticari değeri hem de sağlık üzerine olumlu
etkileri nedeniyle önemli bir besin maddesidir. Baldaki polen çeşitliliğin, mikroorganizma
varlığının ve GDO (genetiği değiştirilmiş organizma) durumunun tespit edilmesi de bu nedenle
önemlidir. DNA analizi, bu parametrelerin elde edilmesi için etkili yollardan biridir ancak balın
yapısal özellikleri ve içeriğindeki inhibitör maddelerden dolayı baldan DNA analizi kolay
değildir. Baldan DNA ekstraksiyonun diğer numune türlerine göre zor olması ve bu nedenle
mevcut metodların modifiye edilerek optimize edilmesi gerekliliği bu çalışmanın gerekçesini
oluşturmaktadır.
Çalışma kapsamında salgı balı ve çiçek balı örnekleri analiz edilecektir. Piyasadan salgı
balı olarak ülkemizin dünya üretiminde birinci sırada olduğu çam balı, monofloral bal olarak
kestane balı ve multifloral çiçek ballarından 3’er adet numune toplanacaktır. Öncelikle bu
numunelerin palinolojik analizi gerçekleştirilecek ve alınan örneklerin botanik açıdan
uygunluğu saptanacaktır. Bitkilerden DNA izolasyonu amacıyla yaygın olarak kullanılan bir
metot olan CTAB (Hekzadesil Trimetil Amonyum Bromür) metodu ve ticari kit GENESpin
(Eurofins, Almanya) metodu kullanılarak bal örneklerinden DNA ekstrakte edilecektir (3
paralel). Elde edilen DNA izolatlarında Real-Time PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) metodu
ile bitki geni aranması gerçekleştirilecek ve sonuçlar karşılaştırılacaktır. CTAB işgücü ve
zaman bakımından dezavantajları olsa da ucuz bir yöntem olması sebebiyle tercih edilmektedir.
Ticari kitler ise işgücü ve zaman tasarrufu sağlamakla birlikte oldukça maliyetlidir.
Bu çalışma ile baldan DNA izole edebilmek için uygun metodun belirlenmesi ve
optimizasyonu hedeflenmektedir. Böylece balda DNA izolasyonunun yapılabilir duruma
getirilmesi, ülkemizde ithal ve ihraç edilen ballarda GDO analizinin yapılabilmesine zemin
hazırlanması, ulusal ve uluslararası literatür için bilgi girdisi sağlanması gibi çıktılar elde
edilmesi amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı (28)

Bozcaada, Gökçeada ve Biga (Püren) Ballarında Polen İçeriği ve
Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü - ÇANAKKALE

Proje Lideri

Ali BEDEL
Zeynep BERÇİN, Gülcan ARSLAN, Mehmet DİLER, Prof. Dr.
Yonca YÜCEER, Yrd. Doç. Dr. Hanife AKYALÇIN

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

46.181 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği Tic. İşl. (Cahit İleri) Numunelerin Temini
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü (Prof. Dr. Yonca YÜCEER, Yrd. Doç. Dr. Hanife
AKYALÇIN) - Analizlerin Gerçekleştirilmesi ve Danışmanlık

PROJE ÖZETİ
Bu projede Çanakkale ilinde üretilen balların bazı duyusal, fiziksel ve kimyasal
özellikleri belirlenecektir. Ayrıca balın botanik ve coğrafik orijininin belirlenmesi amacıyla
polen analizi de gerçekleştirilecektir. Bu amaçla Çanakkale’nin Bozcaada, Gökçeada ve Biga
ilçelerinde üretim yapan ve Çanakkale İli Arı Yetiştiricileri Birliği Tic.İşl.’ne kayıtlı arıcılardan
2018 yılı üretimlerinden bal numuneleri temin edilecektir. Bu amaçla Bozcaada’da 3
istasyondan, Gökçeada’da 10 istasyondan ve Biga’da püren balı için 11 istasyondan ilkbahar
ve sonbahar dönemlerinde olmak üzere 2 tekerrürlü olarak numune alınacaktır.
Numunelerde mevzuatta belirtilen Nem, Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz,
Suda Çözünmeyen Madde, Serbest Asitlik, Elektrik İletkenliği, Diastaz Sayısı, HMF, Prolin
Miktarı, pH analizleri Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü bünyesindeki Fiziksel,
Kimyasal, Katkı ve Mineral Analiz laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Renk analizi ve
duyusal analizler ise Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gıda Mühendisliği
Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Polen Analizi ise Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir.
Tüm analizlerde uluslararası geçerliliği olan yöntemler kullanılacak olup analizler
konularında uzman personeller tarafından gerçekleştirilecektir. Proje materyali 2018 yılı
üretiminden karşılanacağı için analizlerin 2019 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır. Proje
sonunda Çanakkale balının duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenecek, balların
botanik özellikleri ortaya konacak ve elde edilen veriler ışığında coğrafi işaret başvurusunda
bulunulması planlanmaktadır. Ayrıca üretilen balların mevzuatlara uygunluğu da kontrol
edilmiş olacaktır.
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Proje Başlığı (29)

Piyasaya Taze Kaşar Peyniri Olarak Arz Edilen Ürünlerin
Üretiminde Kullanılan Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Tespiti

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü – Tekirdağ

Proje Lideri

Serap ÖZSEZER

Proje Yürütücüleri

Hakan GÜLLER, Aykut TÜRKMENOĞLU, Faruk MISIRLI,
Fisun BAYÇELEBİ, Bahar Geren

Proje Bütçesi

85.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 - 31.12.2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ünal Peynircilik – Ham madde ve İmalathane Temini
Prof. Dr. Özer Kınık – Teknik Danışmanlık
Prof. Dr. Yonca Yüceer – Teknik Danışmanlık
Prof. Dr Ali Topçu – Teknik Danışmanlık
Doç. Dr Nayil Dinkçi – Teknik Danışmanlık

PROJE ÖZETİ
Kaşar Peyniri ülkemiz için geleneksel ürün sınıfında yer almaktadır. Türk Gıda Kodeksi
Peynir Tebliğinin (2015/6) 5.maddesi o bendine göre Kaşar Peyniri üretiminde eritme tuzu
kullanılamaz. Fakat bu düzenlemeye rağmen,kaşar peyniri üretimi işletmelerde sulu haşlama
makinası ve diğer peynir çeşitlerinin üretildiği kuru haşlama makinelerinin aynı yerde olması,
eritme tuzlarının verimi arttırması ve geri dönüşümü mümkün hale getirmesiyle oldukça tağşişe
açık hale gelmektedir. Ülkemizde kaşar peynirine katılan eritme tuzunun tespitine yönelik bir
kontrol yapılamamaktadır. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/08/2017 tarih ve 1945094
yazısı gereği bu konunun Müdürlüğümüzce araştırılması istenmiştir.
Peynirlerde kullanılan emülsifiye edici tuzların miktarının tespitine yönelik bulunan
uluslar arası standartlar, kapsamında ki peynir çeşitleri ülkemizde üretilen peynir çeşitlerini
içermemektedir. Üretim teknolojisi farklı olan ülkemize özgü peynirler için bu metotların
işlerliğinin araştırılması gerekmektedir. Müdürlüğümüz bu proje ile, Gıda Kontrol Genel
Müdürlüğü tarafından eklenmiş fosfat ve eklenmiş sitrat miktarının hesaplanması için
gönderilen, ön çalışmaları yapılan, 6 adet metodun, uygulanabilirliğini belirlemeyi
amaçlamaktadır.
Ayrıca amacımız, ülkemizde bu kontrollerin yapılabilmesi için uygulanabilir analiz
metotlarını oluşturmaktır. Piyasadan hazır ambalajlı kaşar peynirleri toplanarak, mevcut ürün
özellikleri (On beş kimyasal ve enstrümental analiz yönünden) çıkarılacaktır. Daha sonra sulu
haşlama yöntemi ile geleneksel olarak hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilen Kaşar
Peyniri, yıl boyunca analiz edilerek, doğal olarak bulunan Fosfor ve Sitrik Asit kompozisyonu
tespit edilecektir. Ve bu veriler analiz kombinasyonlarında kullanılacaktır. Üretilen ve
piyasadan temin edilen kaşar peynirleri depolama süreci boyunca analizi yapılarak fosfor ve
sitrik asit yönünden değişimleri izlenecektir. Piyasadan temin edilen, değişik miktarlarda fosfat
ve sitrat içeren eritme tuzu karışımları ile farklı konsantrasyonlarda üretim yapılarak, eklenmiş
fosfat ve sitrat miktarı ve diğer kimyasal parametreler tespit edilecektir.
Amacımız; Kaşar Peynirinde eklenmiş fosfat ve sitrat analizinin doğruluk ve
tekrarlanablirliğini uygun ölçüm belirsizlikleri ile ortaya koymak ve mümkün olursa alternatif
metotlar üreterek, literatüre analiz odaklı bir çalışma kazandırmaktır. Proje süresi iki yıl olarak
belirlenmiştir.
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Yürütücü Kuruluş

Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan Bazı Biyoaktif
Peptitlerin Araştırılması (Doktora Projesi)
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Neslihan TURAN

Proje Başlığı (30)

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

75.073,70 TL

Proje Süresi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Yıldız Teknik Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü (Doç. Dr.
M. Zeki DURAK) – Teknik Destek

PROJE ÖZETİ
Günümüzde; gıdaların besin ihtiyacını karşılamanın yanında sağlığa katkı sağlamaları
giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Diyetimizde önemli bir yeri olan süt ve süt ürünleri,
hem esansiyel aminoasitlerin hem de biyoaktif peptitlerin önemli kaynakları arasındadırlar.
Sütte, kazein ve peynir altı suyu proteinlerinin (β-laktoglobulin, α-laktalbumin, serum albumin,
immunoglobulinler, laktoferrin ve proteaz-pepton fraksiyonları) yapıları içinde inaktif halde
bulunan biyoaktif peptitler sindirim sırasında veya süt ürüne işlenirken kullanılan kültürlerin
aktivitesi sonucu açığa çıkmaktadırlar. Fermente gıdalarda mikroorganizmalar tarafından
üretilen bazı peptitlerin antimikrobiyal, hipokolesterol, opioid antogonosti, anjiotensin I
çevirici enzime (AÇE) karşı inhibitör etki, antioksidan etki gösterdikleri belirlenmiştir. Bu
peptitler çeşitli çalışmalarda kromatografik olarak tanımlanmışlardır.
Farklı hayvanların sütleri ve bu sütlerden üretilen süt ürünlerinde bulunan biyoaktif
bileşenlerle ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Ancak Türkiye’de üretilen peynir çeşitlerinin
içerdiği biyoaktif peptitlerle ilgili çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmayla geleneksel olarak üretilen
Eski Kaşar, Kars Gravyer Peyniri, Erzincan Tulum Peyniri, İzmir Tulum Peyniri ve farklı
sütlerden üretilen (keçi, koyun, inek) Ezine peynirlerinin olası biyoaktif etkileri araştırılacaktır.
Bu amaçla peynir örneklerinden elde edilen suda çözünen protein ekstraktlarında AÇE inhibe
edici, antioksidan ve antimikrobiyal etkiler belirlenecek ve biyoaktif etki gösteren ekstraktlarda
bulunan peptitler likit kromatografi kütle spektrometrisi kullanılarak tanımlanacaktır.
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SONUÇLANAN
PROJELER

Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (1)

Bursa İlinde Geleneksel Olarak Üretilen Ekşi Hamurdan
Lactobacillus Türlerinin İzolasyonu, Tanımlanması ve Bazı
Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tez
Projesi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/117

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBURSA

Proje Lideri

Mehmet Metin ÇİFCİ

Proje Yürütücüleri

Ergün AYANOĞLU, Özgür AKMAN, Doç. Dr. Emrah TORLAK

Proje Bütçesi

62.070 TL

Proje Süresi
İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

01.01.2017-31.12.2017
-

PROJE ÖZETİ
Ekşi hamur mayası buğday veya çavdar unu ile su karışımının laktik asit bakterileri ve
mayalar tarafından fermente edilmesi ile elde edilmektedir. Bu süreç laktik asit fermentasyonu
ile proteoliz ve uçucu ve küf gelişimini önleyici maddelerin sentezi ile sonuçlanmaktadır. Ekşi
hamur mayası, ekmeğin yapısal ve duyusal özelliklerini iyileştirmesinin yanı sıra; ekmeği küf
benzeri bozulmalardan korumaktadır. Ekşi hamur mayasının laktik asit bakteri florasını
çoğunlukla Lactobacillus türlerinin hetero ve homofermentatif suşları oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Bursa ilinden temin edilen ekşi hamur mayalarından izole edilen 59
Lactobacillus izolatı, polimeraz zincir reaksiyonu ve API 50 CH ile tür düzeyinde
tanımlanmıştır. İdentifikasyon sonuçlarına göre Lactobacillus izolatlarının 47 (% 79.7)
adedinin Lactobacillus plantarum, 9 (% 15.2) adedinin Lactobacillus brevis ve 3 (% 5.1)
adedinin ise Lactobacillus paracasei olduğunu göstermiştir. 24 saatlik inkübasyon sonrası tüm
suşların pH düzeyleri 3.27 ile 5.35 arasında olduğu, titrasyon asitliği ise % 1.16 ile % 0.41
arasında değiştiği görülmüştür. Suşların 35’nin hidrojen sülfür üretmediği gözlenirken, diğer
24 adet suşun farklı derecelerde hidrojen sülfür ürettikleri tespit edilmiştir.
7 farklı test antibiyotiğine karşı en yüksek aktiviteyi EH4, EH9, EH14, EH18, EH36 ve
EH53 nolu suşlar tüm antibiyotiklere karşı göstermiştir. Hemen hemen tüm suşlar Erytromycin
(15µg), Kanamycin (30µg) ve Streptomycin (10µg) antibiyotiklerine karşı benzer ve yüksek
oranda direnç göstermiştir. Suşların büyük bir çoğunluğu Escherichia coli ATCC 25922 ve
Yersinia enterocolitica ATCC 1501'e karşı yüksek antibakteriyel aktivite (2.60-7.50 mm)
göstermişlerdir. Staphylococcus aureus ATCC 28213 ve Staphylococcus aureus ATCC 2392
suşları üzerinde 11 adet suş etki göstermezken diğer tüm suşlar farklı zon yarıçaplarında (3.17.60 mm) etkili olmuşlardır. Bacillus cereus FMC 19 üzerinde 19 adet suş antibakteriyel
aktivite göstermezken, kalan tüm suşlar farklı inhibisyon zonları (3.20 - 9.10 mm) oluşturarak
etkili olmuşlardır.
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Proje Başlığı (2)

Kinoa Ununun Fonksiyonel/Besin Değeri Yükseltilmiş Ekmek
Üretiminde Kullanılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P06/134

Yürütücü Kuruluş

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü –
KONYA

Proje Lideri

Berat DEMİR

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

50.800 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017- 01.01.2018

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Değişik ürün grupları oluşturularak gıdaların besleyici ve fonksiyonel özellikleri
artırılabilmektedir. Her yaş grubuna hitap edebilen bir gıda maddesi olan ekmeğin
hammaddesinin, kendisine oranla besleyici özelliği fazla olan farklı ürün gruplarıyla
zenginleştirilebilmesi mümkün olmaktadır. Kinoa; kuraklığa dayanıklı, protein ve lif oranı
yüksek, karbonhidrat oranı düşük bir bitkidir. En önemli özelliği ise iklim isteği az olan bir
bitkidir. Geleceğin en büyük problemlerinden biri olarak görülen kuraklığa dayanıklı bir bitki
olan kinoanın kullanımının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.
Bu bağlamda projenin amacı;
•

İklim değişikliklerinin yarattığı olumsuz koşullara dayanıklı, yeni ürün gruplarının gıda
üretiminde kullanılarak insanların hizmetine sunulması.

•

Ekmeklik buğday ununun, kendisine oranla besinsel üstünlüklere sahip kinoa unu ile
zenginleştirilerek fonksiyonel ve besinsel özelliklerinin geliştirilmesi.

•

Farklı ürün gruplarının kullanım imkânlarının araştırılarak teknolojik yeniliklere
katkıda bulunulması şeklinde özetlenebilir.

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen bu projede;
temel besin kaynağı olan ekmeğin zenginleştirilmesi amacıyla kinoa ununun ekmek üretiminde
kullanım olanakları araştırılmıştır. Farklı oranlarda (% 0, 5, 10,15 ve 20) kinoa unu, seçilen bazı
ekmeklik buğday çeşitlerinin (Tosunbey, Karahan-99, Bezostaya 1, Konya-2002) unlarına ilave
edilerek un paçalları elde edilmiştir. Un paçallarının ve üretilen ekmek örneklerinin fiziksel,
kimyasal, reolojik, teknolojik ve besinsel özelliklerini kapsayan bazı kalite özellikleri
belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kinoa ununun ekmek üretiminde en uygun
kullanım oranı ve buğday çeşidi kombinasyonu belirlenmiştir.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda un paçallarında kinoa oranı arttıkça ekmeğin besinsel
değerinin de arttığı ancak glüten miktarındaki azalma sebebiyle ekmeğin bazı fiziksel ve
teknolojik özelliklerinin olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir. Kullanılan buğday çeşitleri
arasında Karahan-99 çeşidinin kinoa takviyesini daha iyi tolere edebildiği gözlemlenmiştir.
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Proje Başlığı (3)

Satışa Sunulan Sıvı Formdaki Enerji İçeceklerinin İnositol,
Taurin, Glukuronolakton Bileşimleri Açısından İncelenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/118

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBURSA

Proje Lideri

Pınar MANARGA BİRLİK
İ. Emre TOKAT
Dr. Dilek CUMBUL

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

20.400 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
1960’lı yıllarda ilk kez tüketilen enerji içecekleri 2000’li yıllarda ülkemizde de popüler
hale gelmiştir. Özellikle öğrenci, sporcu ve yaş aralığı 21-35 olan aktif bireyler tarafından
oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili olarak yapılan
çalışmalarda enerji içeceklerinin, bileşenleri dolayısıyla fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar
üzerinde etkilerinin olduğu belirtilmektedir.
Enerji içeceklerinin asıl etken maddesi kafein olmakla birlikte, söz konusu içecekler
taurin, glukuronolakton, inositol, suda çözünen vitaminler, şeker, tatlandırıcılar, doğal veya
yapay aroma vericiler, bitki ekstraktları ve mineral maddeler de içerebilmektedir. Yapılan
çalışmalarda fazla miktarda kafein tüketiminin kafein toksisitesi gelişimine neden olduğu, hatta
çok ileri intoksikasyon vakalarının ölümle sonuçlanabileceği vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra
ulusal ve uluslararası literatürde enerji içeceklerinde bulunan taurin, inositol ve
glukuronolakton gibi bileşenlerin uyarıcı etkileri ve birbirleri ile etkileşimleri ile ilgili
çalışmalara ağırlık verilmemiştir.
Ülkemizde TGK (Türk Gıda Kodeksi)-Enerji İçecekleri Tebliği (2017/4) ile enerji
içeceklerinin bileşimi belirlenmiş; kafein, inositol, taurin ve glukuronolakton miktarları ile ilgili
sınırlandırma getirilmiştir. Ancak inositol, taurin ve glukuronolakton analizlerinin
Bakanlığımız laboratuvarlarınca rutin analiz olarak yapılabilir durumda olmaması nedeniyle
hem ithalatı gerçekleştirilen hem de yurtiçinde üretilerek piyasaya sunulan ürünlerde kontrol
mekanizmasında eksiklikler bulunduğu düşünülmektedir.
Bu çalışma kapsamında; yerli ve ithal olmak üzere orijinal ambalajında satışa sunulan
sıvı formdaki enerji içeceklerinden 50 adet numune alınarak inositol, taurin ve glukuronolakton
analizleri yapılmış ve sonuçlar ilgili mevzuata göre değerlendirilmiştir. Buna göre taurin analizi
yönünden sonuçlar uygun olarak değerlendirilirken, inositol yönünden numunelerin %24’ü
mevzuata aykırı bulunmuştur.
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Proje Başlığı (4)

Klorür Tuzları (NaCl, KCl, CaCl2) Kullanılarak Hazırlanan
Domat Çeşidi Sofralık Zeytinlerin Farklı Yöntemlerle
Muhafazasının Raf Ömrü ve Kalite Üzerine Etkileri (Doktora
Tez Projesi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/13/A05/P01/21

Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – İZMİR
Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi
Proje Süresi
İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

38.550 TL
01.01.2013 - 31.12.2017
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Müh. Bölümü-Teknik
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü- Teknik
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü- Teknik

PROJE ÖZETİ
Projede NaCl, KCl ve CaCl 2 ün farklı karışımlarının İspanyol usulü işlenmiş Domat
zeytinlerinin fermantasyon profiline etkileri tespit edilmiş ve işlenen Domat zeytinleri, farklı
yöntemlerle muhafaza edilerek (pastörizasyon, potasyum sorbat, ozon) bu muhafaza
yöntemlerinin depolama süresince zeytin kalitesine etkileri belirlenmiştir. Ham, işlenmiş ve
ambalajlanmış yeşil sofralık zeytinlerde fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler
gerçekleştirilmiştir.
Farklı klorür tuzları ile işlenen zeytinler, tüm kombinasyonlarda fermantasyondan sonra
uygun salamura pH (4,01-4,24) ve titrasyon asitliğine (%0,473-%0,623) ulaşmıştır.
Salamuranın tuz bileşimindeki değişiklik zeytin etinin Na içeriğini düşürmüş, K ve Ca içeriğini
ise yükseltmiştir. CaCl 2 kullanımı, KCl ve NaCl’nin kullanımına göre fermantasyon sonunda
daha sert ve daha sarı zeytinlerin elde edilmesini sağlamıştır. CaCl 2 kullanımı zeytinlerin acılık
şiddetini ve kinenstetik özelliklerden sertlik ve çıtırlığı önemli düzeyde arttırmıştır. İstatistiksel
olarak önemli olmasa da, CaCl 2 ve KCl kullanımı zeytinlerin tuzululuk şiddetini düşürmüştür.
Sonuç olarak araştırma bulgularına göre, Domat zeytininin sofralık olarak işlenmesinde, NaCl
yerine KCl ve CaCl 2 nin kullanılması tüketicilerin alıştığı duyusal özelliklere yakın, yeni ve
daha sağlıklı bir üretimi mümkün kıldığı söylenebilir.
Uygulanan muhafaza yöntemleri zeytinlerin sertliğini azaltmış, depolama sonunda
pastörize zeytinler en sert, ozonlanmış zeytinler en yumuşak bulunmuştur. Pastörize edilmiş,
potasyum sorbat kullanılmış ve ozonlanmış zeytinlerin asitlikleri, Na, K, Ca, toplam fenolik
madde, DPPH• radikal süpürücü aktivitesi miktarları depolama süresince azalmıştır.
Sofralık zeytin muhafazasında ilk kez kullanılan ozon uygulamasının depolama
süresince hiçbir mikrobiyal faaliyet (toplam aerobik mezofilik bakteri, laktik asit bakterileri,
küf-maya, Enterobacteriaceae) görülmeyen pastörizasyon işlemine ve sadece maya-küflere
karşı etkili olduğu belirlenen potasyum sorbat kullanımına alternatif olamayacağı buna karşın
mikrobiyal gelişimi baskılayıcı etki gösterdiği, zeytinin renk özelliklerini, sertliğini olumsuz
yönde etkilemediği için yeşil sofralık zeytin muhafazasında mikrobiyal yükü azaltmak için
potansiyel bir uygulama olabileceği kanaatine varılmıştır.
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Proje Başlığı (5)

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

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/51

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bornova/İZMİR

Proje Lideri

Dr. Oya KÖSEOĞLU

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

197.300 TL

Proje Süresi

01.01.2014- 31.12.2016

İşbirliği
Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

PROJE ÖZETİ
Bu projenin amacı yıllar içerisinde farklı bölgelerden toplanan farklı çeşitlere ait
zeytinyağlarının izlenebilirliğini sağlamak için veri tabanı tasarlamak ve veri tabanına yapılan
kayıtların takip edilmesiyle deneysel çalışmalar tasarlayıp kimyasal ve duyusal değişkenlerin
arasındaki ilişkileri gözlemlemektir.
Bu proje kapsamında, 2014 ve 2015 yıllarına ait zeytin hasat dönemlerinde ülkemizin
farklı bölgelerinde yetiştirilmekte olan zeytinlerinden elde edilen 126 adet zeytinyağı örneğinin
Türk Gıda Kodeksine ve literatüre katkı sağlayacak bir veri tabanının oluşturulması amacıyla,
özellikle kalite bakımından oldukça önem arz eden kimyasal özelliklerinden yağ asidi etil ve
metil esterleri, serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV'de özgül absorbans değerleri, oksidatif
stabilitesi, yağ asitleri kompozisyonu, trigliserid kompozisyonu, ECN 42 farkı, 1.2, 1.3
diaçilgliserol yüzdesi, sterol kompozisyonu, minör bileşenlerinden olup antioksidan özellik
gösteren toplam fenolik madde miktarı, fenolik bileşik içeriği, α-tokoferol miktarı, toplam
klorofil ve karotenoid miktarı ve duyusal özellikleri belirlenmiştir. Deneysel çalışmamızda
istatistiksel analizlerin anlamlı sonuçlar vermesi amacıyla Gemlik, Ayvalık ve Memecik olmak
üzere üç zeytin çeşidinden elde edilen natürel sızma zeytinyağları üzerinde deneysel çalışma
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye genelinden 2014-2015 yılları içerisinde temin edilen zeytinyağı numunelerinin
yağ asitleri kompozisyonunun, bölgeler arasında ve çeşitler arasında farklılık gösterdiği ve bu
farklılığın temel bileşenler analizi uygulanarak görsel ve istatistikler olarak tespit edildiği
belirlenmiştir. Yağlarda yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre acılık ve yakıcılık değerleri
arasında pozitif yönde bir korelasyon tespit edilmiştir.
Projenin amacı doğrultusunda, “Ulusal Zeytinyağı Veritabanı” veri tabanı tasarımı
MSSQL Server 2012 Standard kullanılarak gerçekleştirilmiştir. ASP.NET Framework,
tasarlanan veri tabanın uygulama platformu olarak kullanılmıştır. Sunucunun işlemcisi Intel
Xeon E-3, 3.10Ghz, 4 GB RAM ve işletim sistemi MS Windows Server 2012 (64 Bit)’tir. Veri
tabanından MS-Excel formatında veri indirilebilmekte, yıllara, bölgelere ve değişkenlere göre
sorgu yapılabilirliği sağlanabilmektedir.
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Proje Başlığı (6)

Floropolimerler İle Kaplanmış
Durumlarının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM / HSGYAD / 16 / A05 / P01 / 99

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBURSA

Proje Lideri

Dr. Emine ALKIN
Dr. Kader ÇETİN, İsmail AZAR, Dr. Gülnur Fehmiye BİRİCİK,
Doç.Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN, Ali ÖZCAN, Esma
KORKMAZ, Semra ÇAVUŞ

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

259.666 TL

Proje Süresi

01.01.2016 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

Tavaların

Migrasyon

PROJE ÖZETİ
Tarladan çatala gıda güvenilirliği zincirindeki son halka olan gıda ile temas eden
malzemelerin güvenirliliğinin sağlanması, gıda kalitesi/güvenliği üzerine etkisinin belirlenmesi
ve bu malzemelerden kaynaklanan sağlık risklerinin tanımlanması tüketici haklarının
korunması açısından zorunludur.
Türk Gıda Kodeksi, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliğinde ise bu
durum “Bu malzemelerden insan sağlığını tehlikeye sokacak veya gıdanın bileşiminde
istenmeyen değişimlere neden olacak veya duyusal özelliklerinde değişikliğe neden olacak
miktarda geçiş olamaz” cümlesi ile tanımlanmıştır.
Ancak bu malzemelerin yapılarında yer alan ve/veya üretimleri sırasında ilave edilen
kimyasal maddeler gıdalara geçebilmekte ve insan sağlığına zarar verecek boyutlara
ulaşabilmektedir. Bu madde geçişi migrasyon olarak tanımlanmakta ve her bir malzeme gurubu
için uluslararası olarak toplam ve spesifik migrasyon değerleri ile sınırlamalar getirilmeye
çalışılmıştır. Fakat başta floropolimer malzemeler olmak üzere bazılarında hala uluslararası
kabul edilen bir düzenleme yapılamamıştır. Bu durum insan sağlığı üzerinde risk
oluşturmaktadır.
Piyasadan toplanan toplam yerli ve ithal 12 farklı firmanın floropolimer kaplı
tavalarında toplam ve spesifik migrasyon [metaller, florokimyasallar (PFOA, PFOS), bisfenol
A (BPA) ve primer aromatik aminler (PAA)] analizleri, kaplama kalınlığı ve kaplama
malzemesinin yapı tayini analizleri yapılmıştır.
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Proje Başlığı (7)

Geleneksel Ürünlerimizden Gedelek Kornişon Turşusunun
Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P02/112

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüBURSA

Proje Lideri

Ahmet KILINÇ

Proje Yürütücüleri

Dr. H. Özgül UÇURUM, Dr. Gülnur Fehmiye BİRİCİK, Melek
BERKER, İ. Emre TOKAT

Proje Bütçesi

34.250 TL

Proje Süresi

01.01.2016 - 31.08.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Bu araştırma, geleneksel Gedelek turşusunun kalite özelliklerini tespit etmek, Gedelek
turşusunun coğrafi işaret almasına yardımcı olmak ve üretim yapan bölgenin sosyo-ekonomik
hayatına katkı sağlamak amacı ile ele alınmıştır.
Bu amaçla, proje takvimine göre başlangıçta turşu yapımında kullanılan
hammaddelerden taze kornişon, Gedelek Pınarbaşı kaynak suyu, deniz tuzu ve sirke numuneleri
analiz edilmiştir.
Geleneksel yönteme göre kurulan turşulardan fermentasyon sonrası alınan 3 kg cam
(T1a) ve 5 kg pet (T1b) ambalajlı örnekler, yıl içerisinde 3 aylık dönemlerde fiziksel ve
kimyasal yapısı izlenmiştir. Dönem sonunda elde edilen analiz sonuçları ambalaj tipine, yıl
içerisindeki değişimi izlenmiş olup, sanayi tipi (T2a) üretim yöntemi uygulayan örnekler ile
karşılaştırılmıştır.
Kimyasal analiz sonuçlarına göre, T1a ve T1b ambalajlar arasında fark görülmediği,
ancak renk değişimi (L-a-b) zaman interaksiyonu açısından önemli bulunmuştur. Geleneksel
yöntemle üretilen turşu örneklerinde koruyucu bulunmadığı, sanayi tipi pet ambalajlı turşularda
ortalama 631 mg/kg koruyucu (toplam sorbik ve benzoik asit) bulunduğu, tekstürü korumak
için kalsiyum ilave edildiği tespit edilmiştir. İlave edilen katkıların Türk Gıda Kodeksi (TGK)
gıda katkı maddeleri yönetmeliğine uygun olduğu görülmüştür.
Duyusal değerlendirmeler için yapılan panelde, geleneksel yönteme göre, cam
ambalajda kurulan turşuların tat-lezzet bakımından panelistler tarafından tercih edilmiştir.
Renk, görünüş ve tekstür bakımından fark görülmemiştir.
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Proje Başlığı (8)

Malatya Yöresinde Bazı Geleneksel Kayısı Ürünlerinin
Yapımında Kullanılan Kayısı Çeşitleri ve Yapım Tekniklerinin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P02/88

Yürütücüsü Kuruluş

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – MALATYA

Proje Lideri

Mustafa KAPLAN

Proje Yürütücüleri

Remzi KOKARGÜL, Tahir MACİT, Sevgi ESKİGÜN, Mehmet
ÇALIŞKAN, Danışman: Prof. Dr. Mehmet ALPASLAN

Proje Bütçesi

39.900 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.03.2015 - 30.11.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Geleneksel gıda ürünlerimizin tamamının doğal kaynaklı olması ve özellikle son
yıllarda ülkemizde olduğu gibi tüm dünya ülkelerinde de doğal ve organik tarım ürünlerine
duyulan yoğun talepler bu ürünlerimiz üzerinde geniş kapsamlı araştırma çalışmalarının
yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. İşte bu nedenle, AB ülkeleri gibi Türkiye’de de geleneksel
gıdaların üretim ve tüketimi gıda ekonomisi içinde önemli bir yere sahiptir.
Türk geleneksel gıdaları denildiğinde; Değişik bölgelerimizde üretilen yöresel gıdalar
anlaşılmakta ve bu gıdaların üretildiği bölgeye has tat, aroma ve bileşim gibi kendilerine özgü
niteliklere sahip oldukları bilinmektedir. Malatya İline ait 13 ilçede (Akçadağ, Arapgir,
Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge,
Yazıhan, Yeşilyurt) ve her ilçeden 3 köy her köyden 3 işletme seçilmek üzere belirlenen 39
köydeki toplam 117 işletme çalışmanın örnek hacmini oluşturmuştur.
Yapılan çalışmalar ” Gıda ürünleri Anket Formu “ile kayıt altına alınmış ve duyusal testi
ile beğeni farklılıkları saptanmıştır. Malatya yöresinde tadı ve aroması farklı olan kayısı
tip/çeşitleri kullanılarak yöresel (reçel, konserve, marmelat, tarhana, kayısı pekmezi, kayısı
kabuğu vb.) kayısılı ürünler yapılmaktadır.
Yöresel olarak yapılan kayısılı ürünlerin hangi yöreye ait olduğu, yapım teknikleri,
hammadde olarak hangi tip/çeşit kayısı meyvelerinin harmonize edilerek kullanıldığı, nasıl
muhafaza edildiği ve aile bütçelerine katkılarını belirlemek amacıyla 471 anket formu ile
yapılan çalışma sonucunda 28 çeşit kayısılı ürün tespit edilerek, Malatya İli “Geleneksel
Kayısılı Ürünler Haritası” belirlenmiştir.
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Proje Başlığı (9)

Yenilebilir Kaplama Tekniğinin Kontrollü Şartlar Altında
Kurutulmuş Kükürtsüz Kayısıya Uygulanması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/13/A05/P03/40

Yürütücü Kuruluş

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – MALATYA

Proje Lideri

Yüksel SARITEPE
Bülent ÖZTÜRK, Yılmaz UĞUR, Züleyha DURAN, Mehmet Ali
YILMAZ, Danışman: Prof. Dr. İhsan KARABULUT

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

29.700 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2013- 31.08.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmı Malatya’da gerçekleştirilmekte ve
ülke/yöre ekonomisine önemli katkı sağlanmaktadır. Kayısı; biyoaktif bileşenler arasında yer
alan fenolik madde, karotenoid ve vitaminler yanında şeker, mineral maddeler ve besinsel lif
bakımından zengin bir meyvedir. Yörede üretilen kayısının önemli bir bölümü “kükürtlemekurutma” işlemleriyle dayanıklı hale getirilmektedir. Ayrıca kükürtlenmeden güneşte kurutulan
“günkurusu” kayısı üretimi de yapılmaktadır.
Kükürtlü kuru kayısının mikrobiyolojik ve kimyasal bozulmalara karşı dayanımı iyi
olmasına rağmen, üründeki kükürt tat ve aroması beğeni azalmasına neden olmaktadır.
Gıdalarla alınan kükürdün başta astım hastaları olmak üzere tüketici sağlığı üzerine olumsuz
etkileri son yıllarda daha fazla önemsenmektedir. Ayrıca yüksek seviyede kükürt içeren
kayısılar İhracat açısından ülkemiz için ekonomik ve imaj kayıplarına neden olmaktadır.
Günkurusunda ise üretim/depolama aşamalarında renkte kararma ve besin değeri kayıpları
oluşmaktadır. Tüm bu olumsuzluklardan dolayı kayısının alternatif tekniklerle işlenmesine
gereksinim bulunmaktadır.
Yenilebilir film-kaplama uygulamasıyla gıdaların kalitesinin korunması ve raf
ömürlerinin uzatılması akademik ve endüstriyel ortamlarda oldukça ilgi çeken bir konudur. Bu
maddelerin sağlığa zararı olmayan doğal polimerler olması, kullanım cazibelerini
arttırmaktadır. Antimikrobiyel maddeler de içerebilen yenilebilir film ve kaplamalar, gıda ile
hava oksijeni arasındaki bağlantıyı keserek istenmeyen değişimleri engellerken, gıdanın
kalitesinin korunmasını sağlamaktadır. Bu amaçla kullanılan film ve kaplama malzemeleri;
polisakkarit, protein ve lipit bazlı olanlar ile bunların kompozitlerini içerebilmektedir.
Korunmak istenilen gıda maddesinin özelliğine bağlı olarak farklı uygulama metotları
bulunmaktadır.
Bu çalışmada, ısı ve hava akış kontrollü bir kabin ortamında kurutulan kükürtsüz
kayısının öne çıkan farklı yenilebilir kaplama uygulanarak kükürtsüz bir kayısı işleme
tekniğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Kaplanan kuru kayısılar oda koşulları ve buzdolabı
sıcaklıklarında depolanarak raf ömürleri belirlenmiştir. Belirlenen dönemlerde öngörülen
analizler yapılarak biyoaktif maddelerin bileşiminde mikrobiyolojik parametrelerde ve duyusal
özelliklerdeki değişimler izlenmiştir. Kaplanmayan kuru kayısı örnekleri ve günkurusu
kayısılarda aynı yolla depolanarak yenilebilir kaplama ile sağlanan getiriler saptanmıştır.
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Proje Başlığı (10)

Baharatlık Kırmızı Biberlerde Farklı Daldırma Çözeltisi
Uygulamalarının Kuruma Süresi ve Aflatoksin Oluşumuna
Etkisinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/52

Yürütücü Kuruluş

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü – KAHRAMANMARAŞ

Proje Lideri

Dr. Remzi UĞUR
Yrd. Doç. Dr. Bekir Bülent ARPACI, Kerim KARATAŞ
Fatma Belkıs ESİMEK, Tarık YÖRÜKOĞLU, Hasan YİĞİT

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

34.000 TL

Proje Süresi

01.01.2014-31.12.2015

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Kahramanmaraş Ticaret Borsası – Teknik
Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Teknik
MÜSAN – Teknik

PROJE ÖZETİ
Toz ve pul biberlerde en önemli sağlık ve pazarlama problemi aflatoksindir. İnsan ve
hayvan sağlığına oldukça zararlı olan bu toksinlerin gıdalarda bulunma düzeyleri yasal
çerçevelerle düzenlenmiştir. Toz ve pul biberin hammaddesi olan taze biber, içerdiği nem ve
hasat zamanındaki hava sıcaklığının uygun olmasının yanında kuruma süresinin de uzun olması
durumunda Aflatoksin üreten aspergillus cinsi küflerin çoğalabilmesi ve toksin üretmesi için
ideal bir ortam oluşmaktadır. Kırmızıbiber yetiştiriciliğinin yapıldığı bölgemizde biber kurutma
işlemleri düşük maliyetli olması sebebiyle güneşte kurutulmakta, yüksek maliyet nedeniyle
modern kurutma üniteleri kurulamamaktadır.
Bu çalışma ile potasyum karbonatın etil oleat veya zeytinyağı ile oluşturacağı
çözeltilerin daha kısa sürede biber kurutma sağlayacağı, böylece aflatoksin oluşumunun
engelleneceği planlanmıştır. Çalışma 2014-2015 yılları arasında DAGTEM’de yapılmıştır.
Çalışmada DAGTEM tarafından ıslah edilen Maraş–1 baharatlık kırmızıbiber çeşidi
kullanılmıştır. Biber örnekleri 2 farklı daldırma çözeltisine daldırılarak % nem kayıpları,
aflatoksin oluşumu, acılık ve renk oluşumu arasındaki farklar incelenmiştir.
Çalışma sonunda aflatoksin oluşumu bakımından çözelti uygulamaları arasında
istatistiksel olarak bir farklılık saptanmamış, kurutma şekilleri arasında ise aflatoksin oluşumu
0.09 ppb, güneşte kurutmada ise 0.39 ppb şeklinde olup bu değerler arasında istatistiksel olarak
farklılıkların oluştuğu saptanmıştır. Çözelti uygulamalarında nem kaybı değerleri arasında
istatistiksel farklılıklar saptanmış, etil oleat ve zeytinyağı çözeltilerinde nem kayıpları % 75 ve
% 76,16 şeklinde olmuştur.
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Proje Başlığı (11)

Umbelliferae (Şemsiyegiller) Familyasına ait Bazı TıbbiAromatik Bitkilerde Kimyasal Kompozisyon, Kalıntı Analizleri
ve Antimikrobiyal Etkinlik Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/72

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Sema DEMİR

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Mihriban KORUKLUOĞLU

Proje Bütçesi

35.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2015- 31.12.2016

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

PROJE ÖZETİ
Yapılan çalışmada, ülkemizde iç ve dış ticareti yapılan tıbbi aromatik bitkilerden
anason, kimyon, kişniş ve rezene tohumlarının kimyasal kompozisyon, kalıntı ve
antimikrobiyal etkinlik analizleri yapılarak aralarındaki korelasyonun belirlenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla anason (Pimpinella anisum spp.) tohumları Burdur’dan, kimyon
(Cuminum cyminum spp.) tohumları Konya’ dan, kişniş (Coriandrum sativum spp.) tohumları
Isparta’ dan, rezene (Foeniculum vulgare spp.) tohumları Antalya’ dan ticari ürün şeklinde
temin edilmiştir. Tohumlarda aflatoksin, okratoksin ve çalışma kapsamında taranan pestisit
kalıntıları tespit edilememiştir. Toksik metallerden kurşun (Pb), anason ve kimyon
tohumlarında izin verilen 0,02 mg/kg sınır değerinde belirlenmiştir.
ABTS, FRAP, DPPH ve CUPRAC metotları ile antioksidan aktivite analizleri
gerçekleştirilmiştir. Uygulanan dört metot da kimyonun en yüksek antioksidan aktiviteye,
kişnişin ise en düşük antioksidan aktiviteye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Tüm tohum
örneklerinin fenolik bileşik kompozisyonlarında en yüksek düzeyde belirlenen neoklorojenik
ve klorojenik asit olmuştur.
Anason ve rezene uçucu yağ kompozisyonlarının % 80’ den fazlasının trans anetol,
kimyon uçucu yağının % 20,3’ ünün kuminaldehit, kişniş uçucu yağ kompozisyonun da %81’
inin linalool olduğu belirlenmiştir.
Kimyon uçucu yağı ve fenolik bileşik ekstraktlarının Aspergillus niger, Escherichia
coli, Penicillium roqueforti mikroorganizmaları üzerine antimikrobiyal etkinlikleri
incelenmiştir. Gerçek gıda örneği olarak seçilen berrak elma suyunda da aynı
mikroorganizmalar ile antimikrobiyal aktivite denemeleri yapılmış, uçucu yağın fenolik bileşik
ekstraktlarına kıyasla daha etkili olduğu gözlenmiştir.
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Proje Başlığı (12)

Kağıt Helva Üretimi Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM / HSGYAD/16/A05/P01/98

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Cansu DEMİR

Proje Yürütücüleri

Dr. H. Özgül UÇURUM, Dr. Gülnur Fehmiye BİRİCİK, Prof. Dr.
Duygu GÖÇMEN

Proje Bütçesi

101.087 TL

Proje Süresi

01.01.2016 - 31.12.2016

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Kağıt helvanın hazırlanmasında kullanılan hammaddeler, katkılar, miktarları ve üretim
şekli ile ilgili standart bulunmadığı için üreticilere göre değişen bir formülasyon ile üretim
yapılmaktadır. Bilimsel verilerle desteklenememiş olan bu durum hem üretici hem de tüketici
yönünden sorunlara neden olmaktadır. Özellikle üreticiler tarafından ürünün duyusal
özelliklerini iyileştirmeye yönelik yapılan kontrolsüz, uygun olmayan ve bilimsellikten uzak
çalışmalar tüketici sağlığı yönünden bazı problemlere neden olabilmektedir.
Kağıt helva üretimi yapan firmaların birçoğunun aile işletmesi olması üretiminin
tecrübeye dayalı bir şekilde yapılmasına neden olmaktadır. Daha çok çocuklar tarafından
tüketilen bu ürünün mevzuatının oluşturularak izlenebilirliğinin sağlanması insan sağlığı
açısından da önem taşımaktadır.
Bu nedenle planlanan bu çalışma için ilk olarak 5 farklı firmadan alınan kağıt helva
üretim formülasyonları denenmiştir. Çalışmada elde ettiğimiz bu ürünlerden en iyi sonuç alınan
kağıt helva formülasyonunda ana bileşenler (un, su, yağ, şeker, lesitin) sabit tutularak yardımcı
bileşenler [α-amilaz, hemiselülaz, proteaz G, SAPP (Sodyum Asit Piro Fosfat)] açısından farklı
muameleler ile ürünün özellikleri (tekstür, çıtırlık gibi) iyileştirilmeye çalışılmıştır.
Enstitü koşullarında 3 farklı muamele ile 20’şer adet üretilmiş numunelerde; fiziksel
(tekstür, renk), kimyasal (rutubet, su aktivitesi, kül, asitte çözünmeyen kül, şeker, yağ, protein,
nişasta, ekstrakte edilen yağ asitliği), duyusal (tat, koku, yapı ve görünüş, çıtırlık, sertlik) ve
element analizleri (Na, K, Ca, Mg, P, As, Hg, Pb, Cd) gerçekleştirilmiş olup, ürünün kimyasal
bileşimi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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Proje Başlığı (13)

Karaerik Üzümünün(Vitis vinifera) Kimyasal ve Fiziksel
Özellikleri ile Bazı Fonksiyonel Bileşiklerinin Belirlenmesi
(Doktora Tez Projesi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P03/64

Yürütücü Kuruluş

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – ERZİNCAN

Proje Lideri

Nurcan ÖZEL

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

27.570 TL

Proje Süresi

01.01.2014 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Değişen hayat tarzları tüketicilerin gıdalardan bekledikleri sağlık etkilerinde ve
beslenme alanında değişikliklere neden olmaktadır. Sağlıklı bir yaşam sürdürmek amacıyla
vücudun temel ihtiyacı için gerekli besin maddelerinin sağlanmasının yanı sıra hastalıklara
karşı sağlığın korunmasında da etkinlik gösteren fonksiyonel gıdaları tüketme çabası her geçen
gün artmaktadır. Fonksiyonel ve nutrasötik özellik gösteren bileşenleri içeren gıdaların
tüketilmesiyle, kalp damar rahatsızlıkları, kanser, yüksek tansiyon, kolestrol, şeker, ülser ve
ishal gibi hastalıkların oluşma riskleri azalmaktadır.
Üzüm hem besleyici etkiye sahip olması hem de farklı kısımlarında (kabuk, çekirdek,
meyve eti) bulunan fitokimyasalların (fenolik bileşikler, antioksidan maddeler, protein, omega
3 ve 6 gibi çoklu doymamış yağ asitleri gibi) fonksiyonel özellik göstermesi sebebiyle gıda ve
ilaç sanayinde üzerinde çalışılan önemli bir meyvedir, ayrıca kozmetik sanayinde de üzümden
(üzüm çekirdeği yağının cilt bakımı ürünlerinde kullanılması vs.) yararlanılmaktadır.
Yapılan çalışmada Karaerik üzümü üç farklı rakımdan (R1, R2 ve R3) ve üç farklı
fizylojik dönemde (ben düşme, hasat olumu ve aşırı olgun dönem) toplanarak, üç farklı üzüm
kısma (çekirdek, kabuk ve meyve eti) ayrılıp, üç tekerrürlü olarak fiziksel ve kimyasal analizler
gerçekleştirilmiştir. Çalışmamız sonucunda Karaerik üzümünün yüksek antioksidan aktiviteye
sahip olduğu, özellikle çekirdek kısmında yoğun olarak bulunduğu tespit edilmiştir.
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Proje Başlığı (14)

Doğu Anadolu Bölgesi Meyve Genetik Kaynaklarındaki Bazı Elma
Genotiplerinin Meyve Suyu Sanayine Uygunluğunun Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/PO3/65

Yürütücü Kuruluş

Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – ERZİNCAN

Proje Lideri

Hakan Murat ÜNLÜ
Nurcan ÖZEL, Hüseyin VURGUN, Şerafettin YAZICI,
Prof. Dr. İhsan Güngör ŞAT

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

35.910 TL

Proje Süresi

01.01.2014 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Ülkemiz sahip olduğu biyolojik çeşitlilik sebebiyle meyve suyu üretiminde önemli bir
konumda bulunmakta ve dünya ülkelerine meyve suyu ihracatında 5. sırada yer almaktadır.
Üretilen meyve suları içerisinde elma suyu ilk sırada yer almaktadır. Mevcut ihracat
potansiyelimiz, elma üretimimiz ve çeşitliliğimiz düşünüldüğünde sahip olduğumuz meyve
genetik materyallerinin sanayiye kazandırılması önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Doğu Anadolu Meyve Genetik Kaynakları Projesi kapsamında Erzincan
Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisinde muhafaza edilmekte olan
koleksiyon parselindeki elma genotiplerinin meyve suyu sanayine uygunluğu incelenmiştir.
2014-2017 yılları arasında üç aşamalı olarak planlanan çalışmada (elma seçimi, elma suyu ve
elma suyu konsantresi yapımı) elma genotiplerine fiziksel ve kimyasal analizler (kuru madde,
suda çözünür kuru madde, pH, titrasyon asitliği, L, a,b, 440 nm (%T), 625 nm (%T), meyve
suyu oranı, FRAP, Toplam Fenolik Madde, Hidroksimetilfurfural ve bulanıklık ) uygulanmış,
meyve suyu sanayi kabul kriterlerine göre tartılı derecelendirme yapılmıştır.
Başlangıçta 81 elma genotipi incelenmiş, aşamalardan geçerek 4 genotip (Biber,
Teremagi, Ferik ve Toprak) elma suyu sanayi için ümitvar olarak tespit edilmiştir. Ümitvar
görülen dört genotipin SÇKM değerleri 70,00-70,86, titrasyon asitliği 1,256-2,835 g/l, 440 nm
(%T) değerleri 39,3-76,8, 625 nm (%T) değerleri 71,50-98,70, pH değerleri 3,13-3,71, NTU
değerleri 0,39-50 HMF değerleri 1,94-30,65 mg/kg arasında bulunmuştur.
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Proje Başlığı (15)

İncirde Farklı Kurutma Tekniklerinin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/91

Yürütücü Kuruluş

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – AYDIN

Proje Lideri

Nilgün TAN

Proje Yürütücüleri

Ramazan KONAK, Dr. Erdem ÇİÇEK, Dr. İlknur KÖSOĞLU,
Berrin ŞAHİN

Proje Bütçesi

45.500 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2015 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Ülkemizin önemli ihraç ürünlerinden biri olan incir hassas yapısından dolayı çok çabuk
bozulmakta, bu yüzden kurutulmuş olarak değerlendirilmektedir. Geleneksel yöntem ile incirin
kurutulmasında bazen iklimden kaynaklanan olumsuzluklar görülmekte, özellikle kurutma
sezonunda yağışların etkisiyle kalite kayıpları yaşanmaktadır.
Taze incir meyvelerinin farklı daldırma çözeltileri kullanılarak hem güneşte hem de kabin
tipi fırın kurutucuda iki farklı nem düzeyinde kurutulduğu bu çalışma 2015-2017 yılları arasında
yapılmıştır. Ayrıca ¼ kesilmiş meyveler de her iki yöntemle, daldırma çözeltileri kullanılmadan
kurutulmuştur. Duyusal analiz sonuçlarına göre ¼ kesilmiş meyveler en yüksek puanı alırken,
ikinci sırada daldırma çözeltisi kullanılmadan kurutulan incirler yer almıştır. Daldırma çözeltileri
incirlerin kuruma sürelerinin kısalmasında etkili olmuş fakat alkali etil olet çözeltisinin tatta
bıraktığı olumsuz etkilerden dolayı tercih edilmediği görülmüştür.
Toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinin ¼ kesilmiş meyvelerde
sırasıyla 343.30 (mgGA/100g KM) ve 259.32 (µM trolox/100g KM) olduğu ve diğer
uygulamalara göre daha iyi sonuç verdiği belirlenmiştir. Taze incir meyvelerinin kurutulduğu bu
çalışmada örneklerin hiçbirinde aflatoksin varlığı tespit edilmemiştir.
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Proje Başlığı (16)

Farklı Kurutma Sistemleri Kullanarak Bazı Üzüm Çeşitlerinin
Kurutmalık Özelliklerinin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/90

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TEKİRDAĞ

Proje Lideri

Gamze UYSAL SEÇKİN

Proje Yürütücüleri

Dr. Levent TAŞERİ, Dr.Mehmet GÜLCÜ, Tamer UYSAL, Serkan
CANDAR, Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Prof. Dr. Türkan AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Figen DAĞLIOĞLU

Proje Bütçesi

80.000 TL

Proje Süresi

01.01.2015 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

PROJE ÖZETİ
Kuru üzüm içerdiği mineral maddeler, vitaminler ve fenolik bileşiklerle biyo yararlılığı
yüksek bir gıdadır ve dünyada gittikçe artan oranda talep görmektedir. Yaptığımız çalışmada,
üzüm kurutmada en yaygın olarak kullanılan Sultani Çekirdeksiz çeşidi (kontrol olarak), yine
özellikle güney bölgelerimizde yaygın olarak kullanılan Sergi Karası (çekirdekli siyah), Dimrit
(çekirdekli siyah), Rumi (çekirdekli beyaz) ve Besni (çekirdekli beyaz) çeşitleri ile Tekirdağ
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ıslah edilip tescil ettirilen Reçel üzümü
(çekirdeksiz siyah), Tekirdağ Misketi (çekirdeksiz beyaz), Barış(çekirdeksiz beyaz) ve
Tekirdağ Çekirdeksizi (çekirdeksiz siyah) ile Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından 2016 yılında tescil ettirilmiş yeni bir üzüm çeşidi olan Cengizbey (36xL144) (çekirdeksiz siyah) üzüm çeşitleri kullanılmıştır.
Söz konusu üzüm çeşitlerinin, kurutmalık özelliklerine ve yeni çeşitlerin kurutmalığa
uygunluklarına, mineral madde miktarlarına, fenolik madde içeriklerine, toplam antosiyanın
miktarlarına, antioksidan kapasitelerine vb. fiziksel ve kimyasal özelliklerine bakılmıştır.
Böylece son dönemde öne çıkan sağlık açısından daha yararlı olduğu bilinen çekirdekli ve/veya
renkli çeşitlerin ve kurutmalık olarak kullanılabilecek yeni üzüm çeşitlerinin kuruma ve kalite
özellikleri belirlenmiştir.
Çalışmamızda 2 farklı kurutma sistemi kullanılmıştır; güneş kolektörlü kurutma ve
laboratuvar tipi tepsili kurutma sistemleri. Elde edilen veriler ile bu sistemlerin üzüm
kurutmadaki etkileri ortaya konulmuştur. Her iki yıl kurutulan üzüm çeşitlerinde duyusal analiz
gerçekleştirilmiştir. Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidi 2015 yılı duyusal analiz sonuçlarında en
çok beğenilen çeşit, 2016 yılında yapılan duyusal analize göre T.B.A.E. tarafından tescil
ettirilen Tekirdağ Misketi ve Cengizbey çeşitleri en çok beğenilen çeşitler olmuşlardır. Ayrıca
çalışmamızın ikinci yılında, ilk yılında kurutmalık özellikleri ile öne çıkan Tekirdağ Misketi
üzüm çeşidi ile farklı muhafaza koşullarının denendiği 3 ayrı nem oranına (%35, %30, %25)
kadar kurutulan ‘yarı-kurutulmuş ürün’ çalışması yapılmıştır. Yarı-kuru üzümler açık alanda
beton sergide, güneş kolektörlü kurutma sisteminde ve laboratuvar tipi tepsili kurutma
sisteminde kurutulmuştur. Yarı-kuru üzümler 12 ay boyunca muhafaza edildiğinde güneş
kolektörü ve fırında kurutulanlarda buzdolabı koşullarında, açık alanda kurutulan ancak
dondurucu koşullarında saklanabilmiştir.
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Sonuçlanan Projeler
Proje Başlığı (17)

Ege Bölgesi Yerel Üzüm Çeşitlerinin Kurutmalık Açıdan
Değerlendirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/78

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – MANİSA

Proje Lideri

Ahmet CANDEMİR

Proje Yürütücüleri

Dr. Ali GÜLER, K. Emre ÖZALTIN, F. Belgin AŞIKLAR, Dr.
Yıldız DİLLİ, R. Oğuzhan SOLTEKİN, Turcan TEKER, Naci
YILDIZ

Proje Bütçesi

85.000 TL

Proje Süresi

01.01.2015 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan “Ege Bölgesi
Genetik Kaynaklar Koleksiyon Bağı”ndaki üzüm çeşitlerinin şıralık ve kurutmalık açıdan
değerlendirilmesi çalışılmıştır. Renkli ve beyaz şıralık olarak toplamda 13 çeşit incelenmiştir.
Kurutmalık çeşitlerden ise toplamda 6 üzüm çeşidi kurutmalık açıdan incelenmiştir. Şıralık
çeşitler siyah veya beyaz olmasına bağlı olarak uygun yöntemle şıraya işlenmiştir. Kurutmalık
çeşitler ise bandırılarak ve bandırılmaksızın (natürel) güneş altında beton sergi yerinde
kurutulmuştur.
Proje kapsamında incelenen kurutmalık ve şıralık üzüm çeşitlerinin SÇKM, titre
edilebilir asitlik ve pH değerleri belirlenmiştir. Ayrıca şıralık üzümler ve şıralar biyokimyasal
özellikler açısından göz önüne alındığında TFM içerikleri, antosiyanin içeriği, Antioksidan
kapasitesi analizleri gerçekleştirilmiştir. Genel olarak siyah çeşitlerin beyaz çeşitlere göre, elde
edilen kırmızı şıraların da beyaz şıralara göre daha iyi biyokimyasal özellikler göstermiş olduğu
belirlenmiştir. Kurutmalık çeşitlerin biyokimyasal özellikleri incelendiğinde yine TFM, TMA,
antioksidan kapasite analizleri yapılmıştır. Genel olarak bandırılarak kurutulan üzümlerin
natürel kurutulan çeşitlere oranla daha iyi biyokimyasal özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir.
Kuru üzümlerde kalite analizleri olarak nem, kuruma randımanı, boyutlandırma
analizinde kullanılan 100 g’daki tane sayısı, rehidrasyon kapasitesi çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Genel olarak natürel kurutulmuş olan üzümlerin bandırılarak kurutulmuş
üzümlere göre daha yüksek rehidrasyon kapasitesine sahip olduğu belirlenmiştir.
Kuru üzümlerin duyusal özelliklerinden genel beğeni ve toplam skorlar ele alındığında
bandırılarak kurutulmuş olan çeşitlerin daha yüksek sonuçlar aldığı belirlenmiştir. Bandırılarak
kurutulan çeşitler arasında ise Siyah Razakı, Buca Razakısı ve Ak Dimrit öne çıkmış, natürel
kurutulan çeşitler arasında ise Siyah Razakı ve Banazı Karası öne çıkmıştır.
Şıralık ve kurutmalık üzüm çeşitlerini kendi içinde sıralamak amacıyla yapılan
puanlamada ise 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.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (18)

Soya İçeren İşlenmiş Gıdalarda GDO Miktarının Belirlenmesi
ve Pişirme Koşullarının GDO Miktarına Etkisi (Doktora Tezi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/13/A05/P01/29

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü – İzmir

Proje Lideri

Dr. Gönül GÜVEN

Proje Yürütücüleri
Proje Bütçesi

39.220 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2013 - 31/12/2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Bu araştırmada soya içeren işlenmiş gıdalardan 20’şer adet soyalı mantı, soya unu ve
bisküvi numunelerinden üç farklı yöntemle DNA izolasyonları yapılmış, ürün bazında
yöntemler karşılaştırılmıştır. Piyasadan temin edilen bu numunelerde GDO tarama analizi
Eurofins Gene Scan kit protokolüne göre yapılmıştır. 20 adet bisküvi numunesinin hiçbirinde
GDO “Tespit Edilmemiştir”, soyalı mantılardan 2 tanesinde ve soya unlarının 7 tanesinde GDO
“Tespit Edilmiştir”. Pozitif bulunan numunelerde soyaya ait üç gen bölgesi taranmış ve mantı
numunelerinde MON 40-3-2, soya unu numunelerinde MON40-3-2 ve MON89788 genleri
tespit edilmiştir. Bu iki gen için miktar analizleri yapılmıştır.
Projenin ikinci kısmında analiz edilen GDO miktarının pişirme ile nasıl değiştiğini
belirlemek amacıyla belirli oranda GDO içeren soya unu katılarak yapılan roll ekmekler
laboratuvar koşullarında pişirilmiştir. Roll ekmekler 220°C, 250°C, 280°C’de farklı sürelerde
pişirilmiş ve soya ununda, yoğurma sonunda hamurda, fermantasyon sonunda hamurda ve
pişirilen farklı sıcaklık ve sürelerdeki örneklerde, MON40-3-2 ve MON89788 miktar analizleri
yapılmıştır. Kullanılan soya ununda başlangıçta % 97,19 MON40-3-2, % 2,06 MON89788
analiz edilirken fermantasyon ve pişirme ile analiz edilen % GDO miktarının azaldığı
gözlenmiştir. Farklı sıcaklık ve sürede pişirilen örneklerin % GDO değerleri arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca roll ekmeklere ekmek yapımında
kullanılabilecek farklı katkı maddeleri, baharatlar katılmış ancak bunların analiz edilen %
GDO’ya herhangi bir etkisi saptanmamıştır.
Projenin üçüncü kısmında 10 adet soya yağı ve 20 adet çikolata numunesinden üç farklı
yöntem ile DNA izolasyonu yapılmış, ürün bazında yöntemler karşılaştırılmıştır. Piyasadan
temin edilen bu numunelerde GDO tarama analizi Eurofins Gene Scan kit protokolüne göre
yapılmıştır. 20 adet çikolata numunesinin hiçbirinde GDO “Tespit Edilmemiştir”, soya yağı
numunesinin bir tanesinde GDO “Tespit edilmiştir”.
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Sonuçlanan Projeler
Proje Başlığı (19)

Doğrudan Tüketime Uygun Olmayan Ceviz Çeşitlerinin
Reçel Yapımına Uygunluğunun Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/93

Yürütücü Kuruluş

Antepfıstığı Araştıma Enstitüsü Müdürlüğü – GAZİANTEP

Proje Lideri

Ahmet ŞAHAN

Proje Yürütücüleri

Yasemin Bengü ŞAHAN, Ali TEKİN, Ertuğrul İLİKÇİOĞLU,
Sibel AKTUĞ TAHTACI, Prof. Dr. Hüseyin BOZKURT

Proje Bütçesi

19.100 TL

Proje Süresi

01.01.2015 - 31.12.2016

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

PROJE ÖZETİ
Bu çalışma ile düşük kaliteli cevizlerin olgunlaşmamış meyveleri ceviz reçeli yapımında
kullanılarak değerlendirilme olanakları araştırılmıştır. Ayrıca olgunlaşmamış yeşil kabuklu
cevizlerin besin kompozisyonu ile toplam fenolik madde ve antioksidan aktiviteleri belirlenerek
reçel yapımı esnasında bu parametrelerdeki değişimler de belirlenmiştir.
Ham cevizler farklı hasat tarihlerinde hasat edildikten sonra farklı metotlarla ceviz
reçelleri üretilerek ceviz reçeli için en uygun hasat tarihi ve yapım metodu belirlenmiştir. Buna
göre Gaziantep bölgesinde ceviz reçeli yapımında kullanılacak cevizlerin çiçek dökümünden
sonra isteğe bağlı olarak 3. ve 5. haftalar arasında hasat edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
En uygun reçel yapım metodu ise kireçte bekletme ve şekerle katlama işlemlerini içeren yöntem
olarak belirlenmiştir. Yapılan fenolik madde analizleri sonucunda ham cevizin ve dolayısıyla
bu cevizden yapılan reçellerin fenolik madde bakımından oldukça zengin olduğu görülmüştür.
Ham ceviz örneklerinde toplam fenolik madde miktarının yıl ve çeşide göre değişmekle birlikte
18503-24943 mg GAE/kg arasında olduğu belirlenmiştir. Ceviz reçellerinde ise fenolik madde
miktarının 4170 ile 6120 mg GAE/kg arasında olduğu belirlenmiştir.
Sonuç olarak yapılan bu çalışma ile Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu illerinde bulunan
ve olgunlaşma döneminde yüksek sıcaklıkların etkisiyle iç kararmaları ve kalite kayıplarına
maruz kalan ve bu nedenle ekonomik olarak değerlendirilemeyen ceviz çeşitlerinin reçel
yapımında kullanılabileceği belirlenmiştir.
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Sonuçlanan Projeler
Proje Başlığı (20)

Organik Sofralık Zeytin Ürünlerinin Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/BBAD/13/A08/P08/01

Yürütücü Kuruluş

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştirma Enstitüsü – YALOVA

Proje Lideri

Dr. Yasin ÖZDEMİR

Proje Yürütücüleri

Aysun ÖZTÜRK, Mehmet ÖZKAN, Neşe ÇETİNYURT

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2013 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Beslenme alışkanlıklarının değiştiği günümüzde dengeli beslenmede önemli yeri olan
zeytinin tüketimini artırmak amacıyla çalışmalar yeni sofralık zeytin işleme yöntemlerinin
üzerinde yoğunlaşmıştır. Ancak farklı yapılarda zeytin ürünleri üretimi ile ilgili araştırmaya
rastlanmamıştır. Bu nedenle bu projede dilimlenebilir yapıda zeytin ürünü elde etmek
amaçlanmıştır. Proje de tüketicilerin beğenisini kazanacak, organik zeytin tüketimini daha
cazip hale getirecek ve zeytin tüketimini arttıracak ürünlerin üretilebileceği düşünülmektedir.
Projenin ilk aşamasında zeytin ezmesinden dilimlenebilir özellikte ürünlerin üretimi için
ön çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra % 15 ve % 20 olmak üzere iki farklı yağ içeriğine ve %
0,1, % 0,2 ve % 0,3 olmak üzere üç farklı organik keçi boynuzu gamı içeriğine sahip ürün
üretilmiştir. Duyusal analizler sonuçlarına göre % 20 yağ ve % 0,3 keçi boynuzu gamı içeren
formülasyonların en beğenilen ürünler olduğu tespit edilmiştir. Projenin ikinci aşamasında ise
belirlenen formülasyonlar ile üretim tekrar edilmiş ve 15 ay boyunca her ay ürünlerin fiziksel,
kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik özellikleri analiz edilmiştir. Analizler ışığında ürünlerde
bir değişim olmadan güvenli şekilde depolanabileceği belirlenmiştir.

62

Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (21)

Sığır Eti ve Bazı Organlarında Beta Agonist Kalıntılarının
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/ 15/A05/P01/82

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol
Müdürlüğü – ANKARA

Proje Lideri

Yeliz YIKILMAZ

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Ayhan FİLAZİ, Dr. Ayşin B. YORULMAZ, Ekrem
ERDOĞAN, Özgür KUZUKIRAN, Dr. Filiz ŞEN, Özlem
KIRMIZIBAYRAK

Proje Bütçesi

70.000 TL

Proje Süresi

01.01.2015 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

Merkez

Araştırma

Enstitüsü

PROJE ÖZETİ
Bu çalışma ile veteriner hekimlikte tedavi edici ilaç ve yem katkı maddesi olarak
kullanılabilen beta agonistlerden klenbuterol, raktopamin, zilpaterol ve ısoxsuprinin illegal
kullanımlarda gıdalardaki kalıntılarının belirlenmesi ve tanımlanması için hızlı, duyarlı,
güvenilir, tekrarlanabilir ve ekonomik bir yöntem modifikasyonu amaçlanmaktadır. Modifiye
edilen yöntemin AB tarafından istenen 2002/657/EC direktiflerine göre geçerli kılma
çalışmalarını yapılacaktır.
Ayrıca modifiye edilen yöntemle, gelebilecek taleplere cevap verebilmek için ön
hazırlıkların tamamlanmasıdır. Böylece bu maddelerin AB de olduğu gibi ülkemizde de
izlenmesi mümkün olacaktır.
Ankara ilinde ki farklı mezbahalarda kesilen ırkları farklı 100 (erkek-dişi, genç-yaşlı
ayrımları yapılacaktır) adet hayvandan alınan 100 adet kas, 100 adet karaciğer ve 100 adet
böbrek dokusu örnekleri mekanik olarak homojenize edilip, enzimatik hidroliz ve protein
yıkımlanmasından sonra pH ayarı yapılacaktır.
Çeşitli kimyasal maddelerle sıvı-sıvı ekstraksiyon ve ticari SPE kolonları ile katı-faz
ekstraksiyon işlemleri gerçekleştirilecektir. Ekstraksiyon sonunda elde edilen elüat 0,45’lik
naylon filtreden geçirilerek LC-MS/MS cihazına enjekte edilecektir.
Pozitif bulunması halinde, ırklar arası ve aynı hayvanın dokuları arasındaki farklılıklar
ortaya konularak tüketici sağlığına yönelik riskler değerlendirilecektir.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (22)

Samsun İlinde Satışa Sunulan Kıymalarda Bazı Shiga
Toksin Üreten Escherichia coli Serotiplerinin Prevalansının
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A02/P02/40

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü – SAMSUN

Proje Lideri

Atanur TEZEL

Proje Yürütücüleri

Serpil TURAL, Yunus KILIÇOĞLU, A. Anıl ÇAĞIRGAN, Yunus
GÜR

Proje Bütçesi

86.188 TL

Proje Süresi

01.01.2014 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

PROJE ÖZETİ
Escherichia coli (E.coli) O157 serotipinin de dahil olduğu Shiga toksin üreten E.coli
(STEC) patotipi, shiga toksin üretebilen E.coli suşları tarafından oluşturulur. Bu patotipe ait
E.coli serotipleri hafif ishalden yaşamı tehdit eden Hemolitik Üremik Sendrom (HUS) gibi
komplikasyonlara neden olabilmekte ve halk sağlığı için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. E.
coli O157 serotipi STEC patotipinin en çok bilinen serotipi olmasına rağmen bu serotipin
dışındaki diğer STEC serotiplerinin (non-O157 STEC) neden olduğu salgınlar son yıllarda
artmaktadır. Bu nedenle bazı ülkeler belirli STEC serotiplerine riskli gıda gruplarında sıfır
tolerans politikasını benimsemiştir. STEC serotiplerinin doğal rezervuarı ruminantlar özellikle
de sığırlar olduğu ve birçok salgınla ilişkilendirildiği için riskli gıdalardan en önemlisi sığır
kıyması olarak bilinmektedir. Halk sağlığı açısından önemli olan bu STEC serotiplerinin
gıdasal kaynaklı tehdit potansiyelinin belirlenebilmesi için belirli gıdalarda serotiplerin
prevalansının bilinmesi gerekmektedir. Ancak ülkemizde gıdalardaki non-O157 STEC
serotipleri hakkında veri bulunmamaktadır.
Loop Mediated Isothermal Amplification (LAMP), hızlı, hassas, özgül ve ekonomik bir
nükleik asit amplifikasyon yöntemidir. Yöntemin en önemli avantajları Polimeraz Zincir
Reaksiyonu (PCR) için gerekli olan pahalı ekipmana gerek duymaması ve PCR’dan daha hızlı
olmasıdır. LAMP, PCR’a alternatif olarak kullanılabilecek bir yöntemdir. Bununla birlikte gıda
kaynaklı patojenler ve özellikle STEC serotiplerinin belirlenmesine yönelik LAMP yönteminin
kullanımına ve avantajlarına dikkat çeken ülkemizde yapılan bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
Bu çalışma, Samsun ilinde satışa sunulan kıymalarda insanlar için yüksek derecede
patojenik olan bazı STEC serotiplerinin prevalansının belirlenmesi ve LAMP yönteminin rutin
laboratuvar analizlerinde kulanım olanaklarının araştırılması için planlanmıştı. Ancak proje
süresinde bazı sarf malzemeleri ve ekipman Enstitü tarafından temin edilemediğinden projenin
hedefleri gerçekleştirilememiştir. Bununla birlikte gıdalardaki STEC belirlenmesi için
uluslararası standart yöntem (ISO/TS 13136:2012) laboratuvarımızda uygulanabilir hale gelmiş
ve LAMP yöntemleri konusunda tecrübe kazanılmıştır.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (23)

Geleneksel Türk Peynirlerinde Doğal Yolla Meydana Gelen
Benzoik Asitin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/57

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü – İzmir

Proje Lideri

Leyla GÜÇER

Proje Yürütücüleri

Gülbeyaz KURTULUŞ, Hatice YAĞLI, Emel AYDIN, Hasibe
GÜRBÜZ, Ecem AKAN (Gıda Kont. Lab. Müd.)

Proje Bütçesi

50.000 TL

Proje Süresi

01.01.2014 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Teknik destek)

Dr. Oktay YERLİKAYA, Dr. Gülfem ÜNAL, Prof. Dr. Özer KINIK
(Ege Üniv. Ziraat Fak. Süt Tek. Böl.)

Süt ürünleri üretimi konusunda faaliyet gösteren firmaların (20 adet)
mali ve ürün desteği

PROJE ÖZETİ
Yapılması planlanan bu çalışmada toplumumuzun beslenmesinde ve hayvansal protein
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynayan ve ülkemizde en çok tüketilen beyaz peynir,
tulum peyniri, kaşar peyniri gibi peynir çeşitlerinde üretim ve olgunlaşma süresince oluşan
benzoik asit düzeyi belirlenecek, bu arada da ürünlerin bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikleri
tespit edilecektir.
Bu ürünlerde ayrıca benzoik asit yanında benzoik asit oluşumunda önemli kaynak teşkil
eden hippürik asit düzeyi de belirlenecektir. Projede en az 5 peynir üreticisi firmada üretim
parametreleri dikkate alınarak üretilecek beyaz peynir (geleneksel ve yüksek ısıtma) kaşar
peyniri, tulum peyniri (teneke, deri) başta olmak üzere ülkemizde en yüksek düzeyde üretilen
ve tüketilen peynir çeşitleri yanında üretimi son yıllarda artan köy ve örgü peynirlerinde peynir
üretim aşamasından başlayarak işletmelerce baz alınan olgunlaşma periyotları yada önerilen
depolama süreçleri boyunca benzoik asit oluşum düzeyi ve depolama periyodu boyunca
değişimi yanında peynirlerin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri de belirlenecektir.
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Sonuçlanan Projeler
Proje Başlığı (24)

Yumuşak Şekerlemelerde Kullanılan Yenilebilir Jelatin
Orijininin LC-QTOF ile Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD17/A03/P01/126

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Filiz ÇAVUŞ

Proje Yürütücüleri

Dr. Murat Faruk US

Proje Bütçesi

30.000 TL

Proje Süresi

01.01.2017 - 31.07.2018

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

PROJE ÖZETİ
Jelatin, ülkemiz dâhil pek çok ülkede gıda katkı maddesi olarak sınıflandırılmamaktadır.
Buna rağmen jelatin, çeşitli gıda ürünlerinde reolojik ve tesktürel özelliklerin iyileştirilmesi için
yaygın olarak kullanılan bir katkıdır. Jelatin üretiminde hammadde olarak sığır kemiği, sığır
derisi ve domuz derisi kullanılmaktadır.
Domuz ve sığır jelatinleri benzer kimyasal özellikte oldukları için geleneksel
spektroskopik yöntemler kullanılarak ayrılmaları zordur. Kolajen tanımlamada
immünokimyasal yöntem kullanılır. Fakat bu metot kollojenin antijenik belirlenmesinde önemli
bir rol oynayan prolin hidroksilasyonundan etkilenebilir. Polimer zincir reaksiyonu (PCR)
metodu jelatin tanımlanmasında kullanılmaz. Çünkü DNA bütünlüğü jelatin işleme prosesi
sırasında bozulmaktadır. Fakat bu yöntem kollajenin tanımlanmasında yaygın olarak kullanılır.
Bahsedilen yöntemlerin belirtilen eksiklerine kıyasla gelişmiş kütle spektrometreleri
daha hassas ve kolay uygulanabilen yöntemlerdir. Son yıllarda; özellikle uçuş zamanlı kütle
spektrometresi (TOF) duyarlılıkları sebebi ile protein analizlerinde etkin bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır.
Projede; yenilebilir jelatin türünün LC-Q TOF ile tanımlanmasına yönelik metot
oluşturmak, oluşturulan metodun validasyonunu gerçekleştirmek ve piyasadan yumuşak
şekerleme örnekleri alınarak bu numunelerde kullanılan jelatin türünün tanımlanması
planlanmaktadır. Bu işlemler sırasında istatiksel program kullanılarak elde edilen veriler Temel
Bileşen Analizi (PCA) ve Hiyerarşik Cluster Analizi (HCA) ile değerlendirilip domuz ve sığır
örneklerine ait marker peptidler belirlenecek ve bu amaç için hazırlanmış çeşitli databaseler
yardımı ile aminoasit dizilimlerine ulaşılacaktır.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (25)

Bazı Yeşil Yapraklı Sebzeler ve Su Ürünlerinde Norovirus ve
Rotavirus Varlığının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P01/53

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
ANKARA

Proje Lideri

Dr. Özden KABAKLI

Proje Yürütücüleri

Dr. Burak GÜNGÖR, Dr. Evlin ÇALIŞKAN, Dr. Mihriban
AKSOY, Yusuf Ziya KAPLAN (Vet. Kont. Merkz. Arşt. Enst.)
Doç. Dr. Naim Deniz AYAZ (Kırıkkale Üniv. Veteriner Fak.),
Prof. Dr. Muammer GÖNCÜOĞLU (Ankara Üniv. Veteriner Fak.)

Proje Bütçesi

35.000 TL

Proje Süresi

01.01.2015 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Teknik destek)
Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Teknik destek)

PROJE ÖZETİ
Gıda kaynaklı infeksiyon ve intoksikasyon etkenlerinin neden olduğu hastalık ve
salgınlar gıda hijyeninin en önemli çalışma alanlarından birini oluşturmaktadır. Bilimsel
çalışmalar çoğunlukla etkenlerin kontamine gıda ve hastalardan izolasyon ve identifikasyonu,
belirlenen etkenlerin moleküler biyolojileri, genomik karakterizasyonları ve insanlardaki
patogenezlerini kapsamakla birlikte genellikle gıda kaynaklı bakteriyel etkenler üzerinde
yoğunlaşmaktadır.
Bununla birlikte başta noroviruslar olmak üzere viral infeksiyonların tüm dünyada gıda
kaynaklı hastalık ve salgınlar içerisinde oldukça önemli bir yer tutmaya başladığı
bildirilmektedir. Epidemiyolojik veriler ışığında sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda
9 milyon gıda kaynaklı norovirus vakası rapor edilmektedir. Viral gıda infeksiyonları içerisinde
norovirus, rotavirus ve hepatitlerin neden olduğu hastalık ve salgınlar sıklıkla görülmektedir.
Bununla birlikte yapılan literatür inceleme sonucunda Türkiye’de konu ile ilgili yeterli
çalışmaya rastlanmamıştır.
Ayrıca, Resmi Gıda Kontrol Laboratuvarları’nda da gıda kaynaklı norovirus ve
rotavirus etkenlerinin izolasyon ve identifikasyonu üzerinde bir çalışma olmadığı
belirlenmiştir. Bu nedenlerle, söz konusu etkenlerin bazı gıdalardan ELISA ve RT-PCR gibi iki
farklı metot kullanılarak izolasyon ve identifikasyonun yapılması planlanmıştır. Rota virus
izolasyonunda ayrıca doku kültürü kullanılacaktır.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (26)

Hamsinin Değerlendirilmesinde
Kaynaklarının Kullanımı

Alternatif

Marinasyon

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/110

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TRABZON

Proje Lideri

Ahmet Faruk YEŞİLSU

Proje Yürütücüleri

Esen ALP ERBAY, Büket Buşra DAĞTEKİN, Murat DAĞTEKİN,
Yahya ÇAVDAR

Proje Bütçesi

53.325 TL

Proje Süresi

01.01.2016 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme
Teknolojisi A.B.D; Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT (Danışmanlık)
Politek A.Ş. (Hammade temini)

PROJE ÖZETİ
Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de nüfusun hızlı artışına paralel olarak gıda
gereksinimi artmaktadır. Dolayısıyla, mevcut hayvansal protein kaynaklarının artırılması veya
değişik metotlar uygulanarak insan tüketimine sunulması büyük önem taşımaktadır. Son
yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda beslenme sorunlarının çözümünde, deniz
kaynaklarından, özellikle de balıktan, daha fazla yararlanmanın yolları araştırılmaktadır.
Karadeniz başta olmak üzere tüm Türkiye’de beğeni ile tüketilen hamsinin yaklaşık
%40’ı balık unu ve yağı olarak değerlendirilmektedir. Yoğun av dönemiyle birlikte avlanan
fazla miktardaki hamsinin insan tüketimine yönelik olan payının artırılması çalışmalarına
ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılacak projede soğuk hava depolarına gelen fazla miktardaki
hamsinin, marinasyon işlemi ile değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Bunun yanı sıra günümüzde Sağlık Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yapılan kampanyalarla dikkat çekilen sodyum tuzu yerine ikame edilecek olan
potasyum tuzunun kullanımı ile sodyum azaltma çalışmalarına katkı sağlanmış olacaktır. Ticari
üretimde kullanılan asetik asit yerine Trabzon hurması ve Malatya kayısısı kullanımı ile
marinasyon işlemine yöresel bir mahiyet kazandırılacaktır.
Ayrıca Karadeniz’e özgü olan ve işlenmiş ürünlerde fazla bilimsel çalışması
bulunmayan Karayemiş bitkisinin ekstraktları antioksidan ve antimikrobiyal etkinliği yaygın
olarak kullanılan biberiye bitkisi ile karşılaştırılarak test edilerek literatüre katkı sağlanacaktır.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (27)

Bitki Ekstraktları Katılarak Mikroenkapsüle Edilen Hamsi
Yağlarının Oksidatif Stabilitelerinin İncelenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/5/A05/P01/84

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – TRABZON

Proje Lideri

Ahmet Faruk YEŞİLSU

Proje Yürütücüleri

Esen ALP ERBAY, Dr. Sebahattin KUTLU

Proje Bütçesi
Proje Süresi
İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

42.700 TL
01.01.2015 - 30.06.2017
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme
Teknolojisi A.B.D; Prof. Dr. Gülsün ÖZYURT (Danışmanlık)
KOPTUR Balıkçılık Gıda Sanayi Nak. ve Tic. Ltd. Şti. (Hammadde
temini)

PROJE ÖZETİ
Balık yağları ve özellikle de hamsi yağı içeriğindeki zengin çoklu doymamış yağ asitleri
nedeniyle besinsel açıdan oldukça önemlidirler. Yapılacak projede hamsi yağı, çeşitli kaplayıcı
maddeler (sodyum kazeinat ve laktoz) ve doğal bitki ekstraktları (kekik, biberiye ve defne) ile
mikroenkapsüle edilerek depolama esnasındaki oksidatif stabilitesi belirlenmeye çalışılacaktır.
Bunun yanı sıra yapılacak mikroenkapsülasyon işlemi ile balığımsı kokusu ile insanların
tüketmekten kaçındığı hamsi yağının bu olumsuz kokusu maskelenerek insan tüketimine
yönelik kullanımının arttırılması mümkün olabilecektir.
Yapılan çalışmalar, insanların maruz kaldığı pek çok rahatsızlığa gıda maddelerinin ve
beslenme alışkanlıklarının neden olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle yüksek kolesterolden
kaynaklanan hastalıkların, büyük oranda kırmızı etten kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Bu
nedenle sağlık açısından daha faydalı olan doymamış yağ asitleri yönünden zengin gıdaların
tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Omega 3 olarak bilinen çoklu doymamış yağ asitlerinden EPA
ve DHA vücutta sentezlenmedikleri için mutlaka dışardan vücuda alınması gerekmektedir. Bu
nedenle özellikle balık insan beslenmesinde olmazsa olmaz bir gıda maddesidir.
Balık yağları içeriğindeki zengin çoklu doymamış yağ asitleri nedeniyle besinsel açıdan
oldukça önemlidirler. Ancak bunun yanında balık yağları oksidasyona oldukça duyarlı ürünler
olup depolama sırasında çok çabuk acılaşabilmektedir. Bu nedenle balık yağlarının uzun süreli
depolanması için çeşitli işlemlerden geçirilerek raf ömrünün arttırılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak sağlıklı ve doğal olduğu için tüketilen balık yağlarınn raf ömrünü
arttırmak için sentetik antioksidanlar kullanılması, tüketiciler nazarında olumsuz
karşılanmaktadır. Bu amaçla sentetik antioksidanları ikame edecek doğal antioksidanların
kullanılabilirliği araştırılmaktadır.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (28)

Yaban Mersini ve Kurt Üzümü Ekstraktları İlaveli
Kitosan ile Kaplanmış Gökkuşağı Alabalık Filetolarının
Raf Ömrü ve Yağ Asidi Kompozisyonun İncelenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P05/116

Yürütücüsü Kuruluş

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – Elazığ

Proje Lideri

Dr. Songül YÜCE

Proje Yürütücüleri

Doç. Dr. Ayşe GÜREL İNANLI, Doç. Dr. Özlem EMİR
ÇOBAN, Burcu ÇELİK, Yılmaz UĞUR

Proje Bütçesi

32.920 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/05/2016 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan Kuruluş
ve Katkısı

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Danışmanlık ve
Teknik Destek)
Malatya Kaysı Araştırma Enstitüsü ( Teknik Destek)

PROJE ÖZETİ
Çalışmada yaban mersini (Blueberry) ve kurt üzümü (Goji berry) ekstraktı ile
zenginleştirilmiş kitosan kaplanan gökkuşağı alabalığı filetolarının soğuk muhafazada (4 °C ve
8 °C) raf ömrü ve yağ asidi kompozisyonu belirlendi. Çalışma 2 tekerrürlü olarak yürütüldü
ve her tekerrürde 250 300 g ağırlığında olan 25 balık kullanıldı. Hazırlanan filetolar, kontrol,
kitosan kaplı, yaban mersini ekstraktı ilaveli kitosan kaplı, kurt üzümü ekstraktı ilaveli kitosan
kaplı olmak üzere ede edilen 4 deneysel grup strafor pakette 4 ve 8 °C’de muhafazaya alındı.
Araştırmada hazırlanan deneysel örneklerin besin kompozisyonu (nem, ham yağ, ham
protein, kül ve karbonhidrat) belirlendi. Muhafaza süresince çalışmada incelenen örneklerin
muhafazası süresince üç gün aralıklarla kimyasal (pH, TVB-N, Peroksit sayısı, TBA ve yağ
asidi kompozisyonu), mikrobiyolojik (Toplam mezofilik aerob, toplam psikrofilik aerob,
Enterobakteriaceae bakteri ve Maya-Küf sayıları) ve duyusal (Renk, koku, görünüş, genel
beğeni) olarak analizleri yapıldı.
Yapılan analizler neticesinde 4 °C’de depolanan örneklerin raf ömrü, kontrol grubunda
(A grubu) 6 gün, kitosan (B grubu), yaban mersini (C grubu) ve kurt üzümü (D grubu) ilaveli
kaplamalı filetolarda ise 9 gün olarak belirlenmiştir. Diğer muhafaza sıcaklığı olan 8 °C’deki
dört grubun raf ömrü ise 3 gün olarak belirlenmiştir.
Sonuç olarak; Kitosan ile hazırlanan kaplamaların ürünün raf ömrü üzerinde olumlu etki
gösterdiği, yaban mersini ve kurt üzümü ilaveli kitosan kaplamanın ürünün kimyasal,
mikrobiyolojik ve duyusal nitelikleri üzerine olumlu etkisinin olduğu kanaatine varılmıştır.
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Sonuçlanan Projeler
Proje Başlığı (29)

Marmara
Bölgesi
Oluşturulması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P02/97

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BURSA

Proje Lideri

Orhan EREN

Proje Yürütücüleri

Halil Rıza AVCI, Ali BAYAR, Alaattin SALTABAŞ, Dr. Kader
ÇETİN (Gıda Yem Kontr. Merkz. Arşt. Enst.)
Dr. Seçil ERDOĞAN, Dr. Zekiye GÖKSEL, Dr. Filiz
PEZİKOĞLU, Aysun ÖZTÜRK ( Atatürk Bahçe Kül. Merkz. Arşt.
Enst.)
Dr. Mehmet GÜLCÜ, Mehmet Ali ŞENOL, Gamze UYSAL
SEÇKİN, Ali İzzet TORÇUK (Tekirdağ Bağcılık Arşt. Enst.)

Proje Bütçesi

45.500 TL

Proje Süresi

01.01.2014 - 31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl.
Trakya Üniversitesi Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl.
Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fak. Gıda Müh. Böl.
İstanbul Üniversitesi Müh. Fak./Veteriner Fak./ Su Ürünleri Fak.
Uludağ Üniversitesi Veteriner Fak.

Geleneksel

Gıdalar

Envanterinin

PROJE ÖZETİ
Dünya üzerindeki zengin gıda kültürlerinden birine sahip olan Türk beslenme
kültürünün kökeni, Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır. Ülkemizin her bir bölgesinin en ücra
köşelerinde bile yaşayan yerli yöre halkı tarafından kültürel geleneklere göre üretilip, orada
tüketilen hatta çok az bir kısmının gıda sanayii üretimine kadar giren çeşit ve farklı
bileşimlerdeki zengin geleneksel ürünlerimiz mevcuttur. Asırlardan bu yana Anadolu’da
yapılmakta olan bazı ürünlerimizin konuyla ilgili yeterince araştırma yapılmaması sebebiyle
bazı ülkeler ve toplumlar tarafından elimizden alındığı ya da bu ürünlere başka ülkelerce sahip
çıkıldığı herkes tarafından bilinmektedir. Bu yüzden ülkemize ait geleneksel gıdaların
envanterinin çıkarılması gerekmektedir.
Bu proje ile Marmara Bölgesine ait geleneksel gıdaların envanterinin oluşturulması
amaçlanmıştır. Proje; Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
yürütücülüğünde Yalova Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Ensitüsü ve Tekirdağ Bağcılık
Araştırma Enstitüsü ile birlikte gerçekleştirilmiştir. Geleneksel gıdaların envanterinin
oluşturulması amacıyla bölgeye ait illerde proje ortağı 3 Enstitü tarafından saha çalışması
yapılmıştır. Oluşturulan envanter formu saha çalışmasında doldurularak kayıt altına alınmıştır.
Elde edilen verilerin paylaşılması amacıyla projedeki gıdaların yayınlanacağı bir
internet sitesi tasarımı yapılmıştır. Envanter formu ile kayıt altına alınan gıdaların Bilimsel
Değerlendirme Kurulu’nda değerledirilmesi sonrasında internet sitesi yayına başlayacaktır.
Projede elde edilen tecrübe ile ülkemize ait diğer bölgelerin geleneksel gıdalarının envanterinin
oluşturulması planlanmaktadır.
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Sonuçlanan Projeler
Proje Başlığı (30)

Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TürKomp) İçin Gıda
Besin Öğeleri Bileşimlerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/ 15/A05/P01/80

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü –
BURSA

Proje Lideri

Orhan EREN

Proje Yürütücüleri

Nurcan A. GÜZELSOY, Dr. Özgül UÇURUM, Dr. Dilek
CUMBUL, Ali ÖZCAN, İsmail HAZAR

Proje Bütçesi

680.150 TL

Proje Süresi

01.07.2014 - 31.07.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
İzmir, Konya ve Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar Müd.

PROJE ÖZETİ
İnsanın ihtiyacı olan gıdaların bileşiminde 50’ye yakın besin öğesi bulunmakta ve
gıdalar, besin öğeleri yönünden farklılıklar göstermektedir. Ancak gıdaların içerdikleri bu besin
öğeleri, ürünün üretim koşulları, coğrafik özellikleri, iklim, hasat, taşıma ve depolama koşulları
vb. göre değişiklik göstermektedir. Gıdaların bileşimleri ülkeler, bölgeler hatta şehirler arasında
farklılık göstermekte olup bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere bu verilere ihtiyaç vardır.
Bu amaçla “Ulusal Gıda Kompozisyonunun Belirlenmesi ve Yaygın Sürekli Paylaşım
Sisteminin Oluşturulması (KAMAG, Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini
Destekleme Programı, TARAL 1007-107G208)” projesi 2009-2013 yılları arasında yürütülmüş
ve “Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TürKomp)” kurulmuştur. Proje TUBİTAK MAM
Gıda Enstitüsü koordinatörlüğünde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-TAGEM (5 kuruluş),
Sağlık Bakanlığı (5 kuruluş) ile tamamlanmıştır. Proje sonunda oluşturulan veri tabanı Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü’ne (TAGEM) devredilmiştir.
Projenin temel amacı; oluşturulmuş olan Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanına
ülkemiz coğrafyasında üretilmekte ve tüketilmekte olan işlenmiş ve işlenmemiş tarımsal
(bitkisel-hayvansal kaynaklı) ürünlerin bileşimlerinin ileri laboratuvar analiz teknikleri ile ilave
edilmesidir.
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Sonuçlanan Projeler

Proje Başlığı (31)

Farklı Yöntemlerle Paketlenen Polenin Bazı
Parametrelerinde Depolama Süresince Meydana
Değişimlerin İncelenmesi

Kalite
Gelen

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P05 /96

Yürütücü Kuruluş

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü – ORDU

Proje Lideri

Neslihan ÇAKICI

Proje Yürütücüleri

Nurten YASSIHÜYÜK, Fazıl GÜNEY, Ömer YILMAZ (Arıcılık
Arşt. Enst.)
Prof. Dr. Nevzat ARTIK (Ankara Üniv.)

Proje Bütçesi

38.000 TL

Proje Süresi

01.01.2015 - 31.10.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ankara Üniversitesi, Gıda Müh. Bölümü (Teknik)
Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Polenin hastalıklarda tedavi edici etkisinden ve sağlıklı yaşam için sağladığı faydalardan
yararlanabilmek için poleni en yararlı olduğu haliyle tüketmek gerekmektedir. Çabuk
bozulabilen bir yapısının olması sebebiyle uzun süre depolanmak istendiğinde en uygun
muhafaza yöntemi seçilmelidir. Tezgâhlarda yer alan polenler normal atmosferde
paketlenmiştir. Fakat literatürde taze veya kurutulmuş polenin paketlenmesi ve paketlendiği
atmosfer ile ilgili çalışmaya rastlanmamıştır. Bunun yanı sıra TSE 10255 Polen Standardı’nda
“Kurutulmuş polen kurutma ve temizlemeyi takiben hava almayacak şekilde 0oC ila 4oC’de 6
aya kadar muhafaza edilir, daha uzun süreli depolamalar için CO2 ile Modifiye Atmosfer
Depolaması (MAP) uygulamasına tabi tutulur” denmektedir. Fakat MAP ile ilgili ne literatürde
ne de standartta detay bilgi bulunmamaktadır.
Araştırmada temel amaç farklı atmosferlerde paketlemenin depolama sırasında polenin
bazı kalite parametrelerine etkisini belirlemektir. Bu kapsamda kurutulmuş ve taze polen
örnekleri normal atmosferde (NA), vakum ambalajda (VA) ve modifiye atmosferde (MAP 1:
%5 O2+%10 CO2+%85 N2, MAP 2: %10 O2+%5 CO2+%85 N2) (Abant Group MG 42)
paketlenecektir.
Kurutulmuş ve taze polen örnekleri her paketleme şekli için (NA, VA, MAP1 ve MAP2)
ayrı ayrı (24 ay x2x75 g) paketlenip 24 ay boyunca +4oC’de depolanacak ve her ay örneklerde
pH tayini, nem içeriği, toplam yağ miktarı, C vitamini analizi, toplam fenolik madde miktarı,
DPPH ve FRAP tayini, 3 ayda bir ise kül ve protein tayini 2 paralel olacak şekilde
gerçekleştirilecektir.
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2018 YILINDA
BAŞLAYAN
PROJELER

Devam Eden Projeler

Proje Başlığı (1)

Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal ve Duyusal
Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine Ambalaj Materyalinin Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P5/120

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü / BURSA

Proje Lideri

Pervin UZUN

Proje Bütçesi

20.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/01/2018 - 01/01/2021

PROJE ÖZETİ
Zeytinyağı muhafazasında zeytinyağının kalitesini etkileyen faktörler genel olarak; ısı,
ışık ve oksijendir. Zeytinyağının raf ömrünü ve değişen kalite kriterlerini belirlemek amacıyla
yapacağımız çalışmamızda erken ve olgun hasat dönemindeki zeytinlerden elde edilmiş naturel
sızma zeytinyağı ve 3 farklı ambalaj materyali (cam, polietilen ve metal ambalaj)
kullanılacaktır. Işığın kalite kriterleri üzerine olan etkisini görmek için cam ve polietilen
ambalajlar açık ve koyu renkli olacaktır.
Zeytinyağları Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Yağ Bölümü
laboratuvarında, 25±3°C’ de 2 yıl süresince muhafaza edilecektir. Her 2 aylık periyotla, erken
ve olgun hasat zeytinlerden elde edilen naturel sızma zeytinyağı örneklerinin; UV ışığında
özgül soğurma değeri, peroksit değeri, p-anisidin değeri, totoks değeri, serbest yağ asit miktarı,
yağ asidi kompozisyonu, trans yağ asitleri miktarı, toplam polifenol miktarı, ransimat değeri ve
renk değişimleri takip edilerek incelenen özellikler üzerine zeytinin olgunluk derecesinin,
ambalaj tipinin ve depolama süresinin etkileri incelenecektir.
Ayrıca naturel sızma zeytinyağlarında duyusal analiz de yapılacaktır. Kullanılacak
polietilen ambalajın yapı tayini analizi (FTIR cihazı) ile kimliği belirlenecektir. Ayrıca 2 aylık
periyotlarla; zeytinyağı örneklerine fitalat geçişi olup olmadığı izlenecektir. Aranacak fitalatlar;
DEP, BBP, DEHP, DIBP, DNOP, BBP, DINP, DIDP’dir. Deneme, tesadüf parselleri deneme
desenine göre 3 tekrarlamalı olarak planlanacak ve istatistiki analizleri yapılacaktır.

Devam Eden Projeler

Proje Başlığı (2)

Bebek ve Küçük Çocuk Ek Gıdalarının Mikrobiyolojik Yönden
İncelenmesi ve Tespit Edilen İzolatlarda Antibiyotik Direncin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/141

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü / BURSA

Proje Lideri

Dr. Şafak ANDİÇ

Proje Bütçesi

41.216 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2018

PROJE ÖZETİ
Bebek beslenmesinde anne sütünün yeterli olmaması, süt salgısının bazı nedenlerle
kesilmesi ve modern yaşamda kadınların çalışmak zorunda kalmaları gibi sebeplerle hazır
bebek mamalarına yönelim son yıllarda hız kazanmıştır. Bununla birlikte pek çok Avrupa ülkesi
ile kıyaslandığında 0-3 yaş arası bebek ve küçük çocuk sayısının yüksek olması, ülkemizi bebek
ve çocuk gıda pazarı açısından cazip bir ülke haline getirmektedir.
Genel olarak bebek mamaları, ilk 4 veya 6 aya kadar bebeklerin besin ihtiyaçlarını
karşılayabilen, normal büyüme ve gelişmeyi sağlamak amacıyla üretilen, bileşimi anne sütüne
yakın olan; protein, yağ, karbonhidrat, vitaminler, mineral maddeler ve katkı maddeleri ile
teknolojisine uygun olarak hazırlanan ve ısıl işlemle dayanıklı hale getirilen tüketime hazır
ürünlerdir.
Ancak bebek maması üretiminde sterilizasyon uygulanmamaktadır. Üretimin
pastörizasyon aşamasından sonra protein, vitamin ve mineral maddeler gibi ısıya duyarlı
katkıların ve besin elementlerinin eklenmesi sırasında ürünün kontamine olabileceği
belirtilmektedir. Üretimde yetersiz pastörizasyon yapılmış bir bebek maması, bebek ve
çocuklarda menenjit, septisemi ve nekrotizan enterokolit gibi tehlikeli enfeksiyonlara sebep
olan fırsatçı patojen bakteriler içerebilmektedir. Bu tür enfeksiyonların tedavisinde etkili
antibiyotik kullanımı çok önemli olduğu için, bu enfeksiyonların sebep olduğu bakteriyel
etkenlerde antibiyotik direnç tespiti oldukça önemlidir.
Bu projede; piyasada satılan, toz halindeki, yerli ve ithal bebek mamalarından rastgele
120 adet seçilecektir. Seçilen mamaların, Salmonella spp., Cronobacter sakazakii,
Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes ve Bacillus cereus pozitifliği açısından
mikrobiyolojik analizleri yapılacaktır. Tespit edilen pozitif örneklerden izole edilecek
bakterileri antibiyotik direncine bakılacaktır.
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Proje Başlığı (3)

Türk Kahvesinin Akrilamid İçeriği ile Asparaginaz Enziminin
Akrilamid Oluşumu ve Uçucu Bileşikler Profiline Etkileri
(Doktora)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P1/174

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü / BURSA

Proje Lideri

Banu AKGÜN

Proje Bütçesi

76.085 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/01/2018 - 01/01/2020

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada, Türk kahvesinde ve benzer şekilde üretilen bazı yöresel kahvelerde
(dibek ve menengiç) akrilamid düzeylerinin tespit edilmesi ve Türk kahvesi üretiminin model
olarak alındığı sistemde yeşil kahve çekirdeklerini asparaginaz enzimi ile muamele etmenin
üründe oluşan akrilamid miktarına ve ürünün aroma profiline ne tür etkiler yaratacağını görmek
amaçlanmaktadır.
Projenin birinci kısmında, piyasadan toplanan kahve örneklerinin akrilamid
konsantrasyonlarının belirlenmesinin yanı sıra örneklerde kuru madde, kül, suda çözünen
madde, pH, HMF, protein, indirgen şeker, nem, renk ve kafein analizleri yapılacaktır. Ayrıca,
istatiksel analiz ile akrilamid oluşumunun diğer parametrelerle etkileşimleri araştırılacaktır.
Projenin ikinci kısmında ise, farklı konsantrasyonlardaki (0-6000 ASNU/kg kahve çekirdeği)
asparaginaz enzimi laboratuvar koşullarında yeşil kahve çekirdeklerine farklı sürelerde (60-120
dk) uygulanacak ve enzim uygulamasının akrilamid ve uçucu bileşiklerin konsantrasyonları
üzerine olan etkileri gözlemlenecektir.
Akrilamid analizi için Delatour ve ark. (2004) metodu kullanılacak ve örnekler sıvı
kromatografisi-kütle-kütle spektrometresi (LC-MS/MS) cihazında analiz edilecektir. Ayrıca,
Türk kahvesinin uçucu bileşenlerinin belirlenmesinde, tepe boşluğu/katı faz mikroekstraksiyon
(HS-SPME) tekniği ve gaz kromatografisi/kütle spektrometresi (GC-MS) cihazı kullanılacaktır.
Yapılan analizler sonucunda, insanlar için potansiyel bir kanserojen olan akrilamidin
seviyesi Türkiye'de yaygın olarak tüketilen geleneksel kahvelerde kapsamlı bir şekilde tespit
edilecek ve aroma bileşiklerinin oluşumunun yüksek akrilamid oluşumunun düşük
konsantrasyonlarda olduğu en verimli enzim uygulamasının koşulları yanıt-yüzey yöntemi
kullanılarak belirlenecektir. Bu çalışmanın sonuçları, Türk Gıda Kodeksinde yasal limiti
olmayan akrilamid içinde bir veri oluşturacaktır.
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Proje Başlığı (4)

Dut Tip ve Hasat Yöntemlerinin, Dut Pekmezi, Dut Kurusu
ve Dut Suyu Tozu Kalite Parametrelerine Etkileri

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P6/257

Yürütücü Kuruluş

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MALATYA

Proje Lideri

Sevgi ESKİGÜN

Proje Bütçesi

140.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2021

PROJE ÖZETİ
Dut yetiştirilmesi kolay, doğal, besleyici bir meyvedir. Ancak pekmez ve kuru dut
olarak tüketilmesi haricinde çok fazla tüketime sahip değildir. Son yıllarda tüketicilerin
organik, fonksiyonel ve değişik aroma ve tada sahip gıdalara yönelik talepleri artmaktadır. Dut
ve dut ürünlerinin; zengin besin içeriği ile gıda sektöründeki kullanımı artırılmalıdır.
Bu çalışmada; Malatya Ülkesel Dut Gen Kaynakları parselindeki kurutmalığa ve
şıralığa uygun Morus alba, Morus nigra ve Morus rubra türlerine ait 16 adet dut çeşidi ile
çalışılacaktır. Dut çeşitlerinin hasadı normal ve mekanize hasat olmak üzere iki şekilde olacak,
hasat yönteminin de elde edilecek ürün kalitesine etkisi ortaya konulacaktır.
İlk aşamada toplanıp ayıklanan meyvelerde pH, asitlik, şeker bileşenleri fenolik
bileşenler, toplam antosiyanin miktarı, SÇKM ve renk analizleri yapılacaktır. Bu dutlardan;
pekmez, dut kurusu ve dut suyu tozu elde edilerek; pekmezlerde SÇKM, HMF, asitlik, pH,
şeker bileşenleri, fenolik bileşenler ve toplam antosiyanin miktarı, kül, su aktivitesi (a w ), renk
analizleri; dut kurusu ve dut suyu tozunda ise; KM, şeker bileşenleri, fenolik bileşenler, toplam
antosiyanin miktarı, su aktivitesi (a w ), kül ve renk analizleri yapılacaktır. Elde edilecek
ürünlerin, doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilebilmesi ve fonksiyonel gıda üretiminde
kullanılabilmesi için kalite özellikleri belirlenecek ve dut ürünlerinin, ürün geliştirme ve
zenginleştirme potansiyelleri değerlendirilecektir.
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Proje Başlığı (5)
Proje Numarası
Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarının Servisinde Kullanılan
Plastik Esaslı Bazı Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek
Kalıntıların Araştırılması
TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/291
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü / BURSA
Mehmet Yılmaz KARACA
50.210 TL
01/01/2018 - 31/12/2019

PROJE ÖZETİ
Bebek ve küçük çocukların ilk iki yıl anne sütü ile beslenmeleri bütün dünyada kabul
gören ve bu yönde tedbirler alınan bir konudur. Özellikle ilk 4 - 6 ay bebeklerin bütün ihtiyacını
en güvenilir yoldan karşılaması nedeniyle yalnızca anne sütü tavsiye edilmektedir. Ancak
annenin veya bebeğin sağlık durumunun elvermemesi, annenin emzirmeyi tercih etmemesi
veya annenin çalışma koşullarının emzirmeye uygun olmaması gibi nedenlerle bebeğin
alternatif gıdalarla beslenmesi gerekebilmektedir.
Bebek ve küçük çocuk gıdalarının üretiminde ve bileşim, hijyen, katkı, bulaşan, aroma,
mikrobiyolojik kriterler, kalıntı gibi konular ile ilgili yasal düzenlemeler doğrultusunda kontrol
altında tutulmakta, böylece hassas grup olarak tanımlanan bebek ve küçük çocukların özel
beslenme gereklilikleri güvenilirlikten ödün vermeden karşılanmaya gayret edilmektedir.
Bebek ve çocuklarda su, süt meyve suları, mama, çorba vb ürünlerin tüketilmesi için biberon
ve mama tabağı kullanılmaktadır.
Plastik biberonlar ve diğer yardımcı ürünler, hafif olması ve kolay kırılmaması ve pratik
olması sebebi ile cam ürünlere göre tercih edilebilmektedir. Bu plastik esaslı malzemelerin her
tip kullanım koşullarında kullanılabildikleri için gıda ile temasa uygun olması zorunludur.
Temas ile birlikte plastik malzemeden bazı organik ve inorganik kalıntılar geçebilmektedir.
Migrasyon olarak tanımlanan bu geçiş ulusal ve uluslararası düzenlemelerle sınırlandırılmıştır.
Ülkemizde TGK Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliğleri
üretimden son kullanıma kadar plastik esaslı malzemelerde bulunması gerekli özellikler
tanımlanmıştır. Bu tebliğde plastikten geçebilecek bazı metaller ve limitleri bulunmaktadır.
Ayrıca bebek ve çocuk ürünlerinin üretiminde Bisfenol A’nın kullanımı yasaklanmıştır. Yine
aynı mevzuatta melamin için spesifik migrasyon limiti (SML) 2,5 mg/kg gıda olarak
belirtilmiştir.
Bebek ve çocuk gibi beslenmesinde dikkat edilmesi gerekli bireylerde beslenme
gereçlerinden gıdalara geçebilecek kalıntıların belirlenebilmesi adına bu çalışma planlanmıştır.
Çalışma ile tebliğde belirtilen ve belirtilmeyen bazı önemli metaller ile ilgili gerekli validasyon
çalışmalar tamamlanacaktır. Sonrasında piyasadan toplanacak yerli ve ithal beslenme
gereçlerinde yapı tayini ve migrasyon analizleri yapılarak mevcut durum incelenecektir.
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Proje Başlığı (6)

Isı Pompalı Kurutucu Kullanılarak Üretilen Kivi Meyvesi
Ürününün Kalite Özelliklerinin ve Raf Ömrünün Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/E/18/A3/P3/378

Yürütücü Kuruluş

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştirma Enstitüsü / YALOVA

Proje Lideri

Dr. Zekiye GÖKSEL

Proje Bütçesi

48.720 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2019

PROJE ÖZETİ
Kivi (Actinidia deliciosa) meyvesinin ana vatanı Çin olup yaklaşık 30 yıldır ülkemizde
yetiştirilmektedir. Vitaminler, mineraller, antioksidanlar, fitokimyasallar ve lif içeriği
bakımından zengin meyveler arasında yer almaktadır. Kivi üretimin az olduğu ülkelerde sadece
taze olarak tüketilmektedir. Ancak Yeni Zelanda ve İtalya gibi üretimin fazla olduğu ülkelerde
ise sanayide de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de kivi ekiliş alanı oldukça hızlı bir
artış göstermekte ve buna paralel olarak üretimde önemli oranda artmaktadır. Bu nedenle
ülkemiz de üretilen kivi meyvelerinin de minimum kalite kaybı ile endüstriyel olarak
değerlendirilmesi önemli hale gelmiştir.
Bu projede Actinidia deliciosa cv. Hayward çeşidinin meyveleri denemede materyal
olarak kullanılacaktır. Meyveler 9 mm kalınlığında dilimlenerek ısı pompalı kurutucuda
kurutulacaktır. Kurutma teknolojisinde enerji tasarrufu sağlayan osmotik dehitrasyon tekniği
ön işlem olarak kullanılarak %10-15 nem düzeyine kadar kurutulacaktır. Bunun yanında yarı
kurutulmuş ve nemi % 30-35 kadar düşürülmüş kivi üretimi de yapılacaktır. Kontrol olarakta
ısı pompalı kurutucuda hiç işlem yapılmadan meyveler kurutulacaktır. Farklı uygulamalarla
kurutulan kivi dilimlerinde meydana gelecek kalite değişimleri; sertlik (tekstür), nem içeriği,
su aktivitesi, L-askorbik asit miktarı, indirgen şeker, antioksidan aktivitesi, duyusal analiz ve
yüzey rengi analiz edilecektir. Bunun sonucunda öne çıkan uygulama ve yöntem sanayiye
tavsiye edilerek yaygınlaşması sağlanacaktır.
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Proje Başlığı (7)

Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı Çeşitleri ile Yeni
Tescil Edilmiş Çeşitlerin Besin Kompozisyonu ve Bazı Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A3/P1/422

Yürütücü Kuruluş

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / GAZİANTEP

Proje Lideri

Ahmet ŞAHAN

Proje Bütçesi

23.500 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2018 - 31.12.2019

PROJE ÖZETİ
Dünya antepfıstığı üretiminde 3. sırada yer alan Ülkemizde yetiştirilen Uzun, Kırmızı
Halebi ve Siirt çeşitleri her ne kadar tat ve aroma bakımından İran ve ABD’de üretilen
antepfıstığı çeşitlerinden üstün olsa da görünüş ve albeni bakımından geride kalmaktadır.
Özellikle uluslararası piyasada iri ve albenisi yüksek çeşitler daha çok tercih edilmektedir.
Ayrıca üretimin büyük kısmını oluşturan Uzun, Kırmızı ve Halebi çeşitleri mutlak periyodisite
göstermekte ve bu da Ülkemizin yıllık antepfıstığı üretimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Ülkemiz antepfıstığı ihracatının artırılması uluslararası piyasada yabancı çeşit
antepfıstıkları ile tat ve aromanın yanında görünüş ve albenisiyle de rekabet edebilecek yeni
çeşitlerin ıslahını zorunlu hale getirmektedir. Bunun yanında periyodisite eğilimi az ve her yıl
ürün veren yeni çeşitlerin ıslahı Ülkemiz antepfıstığı üretimini artırmakla beraber ihracatı teşvik
edici olacaktır. Bu amaçla kurumumuzda yapılan ıslah çalışmalarında yüksek çıtlama oranı,
düşük periyodisite gibi üstün özellikler gösteren “Akıncı” çeşidi; verim, kalite ve albenisi
yüksek ve periyodisite eğilimi az olan “Tekin” çeşidi ile erken olgunlaşan ve taze tüketime
uygun “Barak yıldızı” çeşidi tescil edilmiş ancak bu çeşitlerin besin kompozisyonu ve kalite
özellikleri henüz belirlenmemiştir. Bunun yanında Ülkemizin standart çeşitlerinin de (Uzun,
Kırmızı, Halebi, Siirt) besin kompozisyonları ve kimyasal özellikleri çeşit bazında
bilinmemekte sanayici ve çiftçilerden çeşit özellikleri konusunda gelen sorulara cevap
verilememektedir.
Bu proje Ülkemizin standart yerli çeşitleri ile melezleme ve seleksiyon yöntemiyle ıslah
edilen yeni çeşit antepfıstıklarının besin kompozisyonu ve bazı kalite özellikleri belirlenecektir.
Aynı zamanda Ülkemiz standart çeşitlerinin toplam fenolik madde içerikleri ve antioksidan
aktiviteleri çeşit bazında belirlenerek yabancı çeşitlerle karşılaştırılacak ve ülkemiz standart
çeşitleri ve yeni tescil edilen çeşitlerin üstün yönleri ortaya konacaktır.
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Proje Başlığı (8 )
Proje Numarası

Gıda
Endüstrisinde
Yüksek
Potansiyele
Sahip
Transglutaminaz Enzimi Üretimi İçin Pichia pastoris
Mayası ile Biyoproses Geliştirilmesi (Doktora)
TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P7/453

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Biyoteknoloji
Araştırma Merkezi / ANKARA

Proje Lideri

Burcu GÜNDÜZ ERGÜN

Proje Bütçesi

90.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2020

PROJE ÖZETİ
Transglutaminaz ekmek, makarna, süt ve et ürünleri başta olmak üzere gıda
endüstrisinde proteinlerin güçlendirilmesi/modifiye edilmesi yoluyla ürünlerin kalitesinin
yükseltilmesi ve üretimin daha verimli olması amacıyla yaygın kullanılmaktadır. Endüstride
kullanılmakta olan transglutaminaz, yurtdışından ithal edilmektedir.
Pichia pastoris, rekombinant enzim üretim kapasitesi yüksek bir mayadır ancak şimdiye
kadar rekombinant enzim üretimi gıda uygulamalarında sakıncalara yol açabilen metanol
varlığında çalışan AOX1 promotoruyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada amacımız, P.
pastoris ile gıda endüstrisinde kullanıma uygun üretim sistemleri geliştirmek ve yüksek verimle
transglutaminaz üretim biyoproses koşullarını belirlemektir. Projemizde, henüz gıda enzimleri
üretimi için araştırılmamış ADH1 promotoru kullanılacak, enzimin daha kolay
saflaştırılabilmesi için hücre-dışı üretim yapılacaktır.
Enzim üretim prosesinin ekonomik olması için, üretim veriminin yüksek olması
gerekmektedir. Bu kapsamda ilk olarak, P. pastoris gen transfeksiyonu sonrasında, mayanın
genomuna transglutaminaz geninden kaç kopya entegre edildiği kantitatif-PZR yöntemiyle
belirlenecek, farklı gen kopya sayılarının transglutaminaz üretimi üzerine etkisi fermentasyon
deneyleri ile farklı substratlar kullanılarak araştırılacak ve en yüksek transglutaminaz üretimini
sağlayan gen kopya sayısı belirlenecektir. İkinci stratejimiz enzim üretim miktarını artırmak
için ilk defa P. pastoris ile ikili promotor sistemiyle eş zamanlı transglutaminaz üretimi yapacak
genetik sistemlerin hazırlanmasıdır. P. pastoris ikili promotor sistemiyle transglutaminaz
üretimi kesikli ve yarı kesikli biyoproses operasyonları ile farklı substratlar denenerek optimize
edilecektir. Toz halde transglutaminaz enzimi üretimi için ultrafiltrasyon ve liyofilizasyon
yöntem koşulları belirlenecektir. Sonuç olarak proje ile endüstriyel enzim üretimi için
rekombinant P. pastoris mayası ve yüksek verimli, ekonomik üretim sistemleri geliştirilecektir.
Projemiz, Gıda ve Yem Dairesinin öncelikli amaçlarından ekonomik değeri olan gıda
amaçlı enzim uygulamalarının geliştirilmesi ve üretime kazandırılması başlığına hizmet
edecektir. Ayrıca, proje yerli enzim üretim sistemlerinin geliştirilmesi ve rekombinant enzim
üretim uygulamaları için gerekli bilgi, tecrübe ve teknoloji düzeyinin artırılmasına yardımcı
olacağından ‘yurtdışından tedarik edilen malzemelerin ülkemizde geliştirilmesine yönelik
çalışmalar’’ öncelikli amacına da hizmet etmektedir. Projemiz genel anlamda biyoteknoloji
alanında dış ticaret açığının azaltılmasına ve teknolojik yetkinliğimizin artırılmasına yönelik
tasarlanmıştır.
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Proje Başlığı (9)

Üzüm Posasının Pestil Üretiminde Kullanılabilirliğinin
Belirlenmesi ve Yeni Geliştirilecek Fonksiyonel Ürünün
Farklı Muhafaza Şartlarındaki Değişiminin İzlenmesi
(Doktora)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P4/479

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MANİSA

Proje Lideri

Kadir Emre ÖZALTIN

Proje Bütçesi

141.850 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 29/02/2020

PROJE ÖZETİ
Meyve yetiştiriciliği ve çeşitliliği bakımından zengin olan ülkemizde yaz meyveleri
çoğunlukla taze olarak tüketilmektedir. Taze halde bulunmadığı dönemlerde teminini sağlamak
ve dayanımını artırmak için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu amaçla genel olarak
meyveler ya kurutulmakta ya da çeşitli şekillerde işlenerek yeni birçok ürün elde edilmektedir.
İşlenerek elde edilen bu ürünlerden biri de pestildir.
Bu projede, üzümden elde edilen şıra ve posa pestil üretiminde kullanılacaktır. Açığa
çıkan posa, kurutulduktan sonra kabuk ve çekirdeğine ayrılacaktır. Öğütülmüş hale getirilen
kabuk ve çekirdek pestil üretiminde kullanılacaktır. Pestil örneklerinin kurutulması işlemi hem
güneşte hem de laboratuvar tip kurutucuda gerçekleştirilecektir. Üretimi yapılan pestil
örnekleri, vakum ve normal atmosfer şartlarında ambalajlanarak 9 ay boyunca oda sıcaklığında
depolanacaktır. Depolamanın 0’ıncı, 1’inci, 2’nci, 3’üncü, 6’ncı ve 9’uncu ayında planlanan
şekilde gerçekleştirilecek fizikokimyasal, biyokimyasal, duyusal ve tekstürel analizler ile üzüm
pestilinin özellikleri tespit edilecektir. Çalışma, Tesadüf Parsellerinde Bölünmüş Alan
Faktöriyel Tasarımına göre yürütülecektir.
Bu proje, hem üzüm posasının geleneksel pestil üretiminde kullanılarak atığın
değerlendirilmesi, hem de pestilin fonksiyonel özelliklerinin geliştirilmesi ile katma değeri
artırılmış bir ürün elde edilmesi bakımından önem arz etmektedir.
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Proje Başlığı (10)

Hardaliyenin Kalitatif Özellikleri ve Raf Ömrüne Üzüm
Olgunluğu, Hardal Tohumu ve Ürün Depolama Sıcaklığının
Etkileri

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A3/P2/530

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / TEKIRDAĞ

Proje Lideri

Dr. Mehmet GÜLCÜ

Proje Bütçesi

75.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2020

PROJE ÖZETİ
Hardaliye, koyu renkli ve kokulu üzümlerden elde edilen üzüm şırasına hardal tohumu
ve vişne yaprağı ilavesi ile laktik asit fermantasyonu sonucu üretilen kendine has tat ve kokusu
olan geleneksel bir içecektir. Hardaliye üretiminin Osmanlılar döneminde başladığı ve 500
yıllık bir geçmişi olduğundan bahsedilmektedir.
Hardaliye geleneksel bir içecek olarak sanayileşmesi ve markalaşması için ürününün
kalite parametrelerinin ortaya konulması ve tüketiciye standart kalitede bir ürün sunulması
ayrıca raf ömrü ve uygun depolama koşullarının belirlenmesine yönelik araştırmalara ihtiyaç
vardır.
Bu çalışmada, Hardaliyenin üretiminde kullanılan üzüm ve diğer yardımcı maddelerin,
son üründe kalite standardizasyonu ve mikrobiyal stabilite açısından etkilerinin incelenerek,
üretimde kullanılacak üzümlerde ideal olgunluk düzeyi, hardal tohumunun çeşit ve uygun
kullanım miktarı, bazı doğal koruyucu maddelerin kullanım imkanları ile raf ömrü ve depolama
koşullarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Çalışma kapsamında, Papazkarası ve Merlot üzüm çeşitlerinden hardaliye denemeleri
kurulacak, hardaliye örneklerinde fermentasyon esnasında ve başlangıçtan itibaren 12 aylık
depolama sürecinde bazı fizikokimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler yapılarak, ürünün
kalite ve raf ömrü stabilitesi belirlenecektir.
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Proje Başlığı (11)
Proje Numarası
Yürütücü Kuruluş

Bazı Gıdalarda Alerjenlerin Proteomiks Tekniği Kullanılarak
Tespiti ve Isıl İşlem Sonrası Alerjenlerin Stabilitesinin
Araştırılması
TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P1/546
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü / BURSA

Proje Lideri

Nurcan AYŞAR GÜZELSOY

Proje Bütçesi

54.039 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2019

PROJE ÖZETİ
Gıda alerjisi tüketilen besinlere karşı bağışıklık sistemi tarafından gösterilen aşırı
duyarlılık reaksiyonudur. Günümüzde alerjinin önlenmesinin tek yolu kişilerin alerjen içeren
gıdaları tüketmekten kaçınmasıdır. Gıda güvenliği açısından gıdalarda bulunan alerjenler
önemli bir sorun oluşturmaktadır. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme
Yönetmeliği’ne göre alerjen bileşenlerin gıdaların etiketinde yer alması zorunludur.
Yönetmelikte alerjen maddeler 14 grup altında listelenmiştir, fındık ve badem gibi sert kabuklu
meyveler önemli bir alerjen grubunu oluşturmaktadır.
Tüm önlem ve yasal düzenlemelere rağmen yanlış etiketlenme sonucu geri çağırma ve
çapraz bulaşmış ürünlerde alerjenlerin tespiti gıda güvenliği açısından önemli bir risk
oluşturmaktadır. Bu sebeple gıdaların alerjen maddeler yönünden incelenmesi ürün
güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması açısından önemlidir.
Gıdalardaki alerjen proteinlerin analizinde kullanılan yöntemlerin başında PCR ve
ELISA testleri gelmektedir. Ancak bu yöntemlerle alerjen analizinde DNA eksikliği ya da
işleme sırasında protein yapısındaki değişikliklerden dolayı bir takım zorluklarla
karşılaşılmakta ve yanlış pozitif ya da yanlış negatif sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.
Proteomiks tekniğiyle alerjen maddelerin tespiti; özellikle diğer metotlardaki sonuçların
doğrulanması veya çoklu alerjen analizinin gerçekleştirilmesinde yüksek hassasiyet ve
seçiciliğinden dolayı tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir.
Bu çalışmada, fındık, badem, ceviz, antepfıstığı ve susamda alerjen proteinlere ait peptid
dizilimlerinin tek bir analizle LCQTOF kullanılarak belirlenmesi amaçlanmaktadır. Metod
validasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ülkemizde yetiştirilen önemli fındık ve badem
çeşitlerinde de alerjen peptid dizilimleri belirlenerek çeşitler arasında alerjen proteinlerde
farklılık olup olmadığı incelenecektir.
Ayrıca alerjenlerin ısıl işlem sonrası stabilitesinin belirlenmesi amacıyla fındık ve
badem çeşitlerine farklı sıcaklıklarda ısıl işlem uygulanarak ısıl işlem sonrası alerjen peptid
dizilimlerinin varlığı araştırılacaktır. Proje sonucunda, fındık, badem, ceviz, antepfıstığı ve
susamda alerjen proteinlere ait peptid dizilimleri belirlenecek ve ayrıca farklı fındık ve badem
çeşitlerinde hem çiğ halde hem de ısıl işlem sonrası marker peptid dizilimleri saptanacaktır.
Elde edilen bu dizilimlerde, gıda maddelerindeki alerjen varlığının hızlı bir şekilde
belirlenebilmesine yönelik yapılacak yeni araştırmalar için veri oluşturacaktır.
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Proje Başlığı (12)

Gıdalarda HPLC-ICP-MS ile İnorganik Arsenik Analizi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/Ü/17/A3/P1/714

Yürütücü Kuruluş

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı / ANKARA

Proje Lideri

Dr. Gizem Işıl BEKTAŞ

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

50.000 TL
01/01/2018 - 31/12/2018

PROJE ÖZETİ
Avrupa Birliği Komisyonu kararları uyarınca, 25 Haziran 2015 yılında Brüksel’de
yapılan toplantıda gıdalarda (pirinç) maksimum inorganik arsenik seviyesinin düzenlenmesi
konusu AB komisyonunda görüşülmüş ve günlük inorganik arsenik alım limitlerinin tekrar
belirlenmesi kararı alınmıştır. İnorganik arsenik için maksimum düzeylerin belirlenerek 01
Ocak 2016 tarihi itibariyle Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğünde (2015/1006) yer almasına
karar verilmiştir. Türk Gıda Kodeksinde gıdalarda arsenik düzeyi ile ilgili limit değerler
bulunmamakta ve dolayısıyla rutin olarak gıdalarda arsenik kontrolü yapılmamaktadır. Sadece
yem tebliğinde inorganik arsenikten bahsedilmektedir.
Ülkemizde yapılan bütün arsenik analiz metotları toplam arsenik üzerinden sonuç
vermektedir. Gıdalarda inorganik arsenik analizi tüm dünyada çalışılmaya başlanan yeni bir
konudur. Günümüzde geçerli olan tüm element analizi metotları ve cihazları organik ve
inorganik ayrımını yapmaya uygun değildir. Türlendirme analizi için element analizi yapılan
cihazlarda (ICP-MS veya AAS) ve metot tekniklerinde çeşitli modifikasyonların yapılması
gerekmektedir.
Arsenik elementi, periyodik sistemin VA grubunun bir üyesi olup kütle ağırlığı 75’dir.
Tabiatta yaygın olarak bulunmaktadır. İnorganik arsenik hem As(III) hem de As(V) türlerini
kapsayan bir terimdir. İnorganik arsenik türleri arsenit (As+3) ve arsenat (As+5), organik
türlerinden bazıları ise metilenmiş türleri olan monometil arsonik (MMA) asit ve dimetil arsinik
(DMA) asittir. Arseniğin MMA ve DMA gibi organik türleri çok az toksik etki göstermesine
rağmen inorganik arsenik türleri yüksek toksisiteye sahiptir. Türlendirme, belirli örneklerde
farklı oksidasyon basamağında bulunan elementin ya da biyolojik aktivitelerde bileşiklere bağlı
olan elementin tayini anlamına gelmektedir.
Biz bu proje ile gıda güvenilirliliğiyle beraber hem halk sağlığı hem de hayvan ve çevre
sağlığı açısından inorganik arsenik analizinin HPLC-ICP-MS cihazları ve EN 16802:2016 AB
referans metodunu kullanılarak Ülkemizde de yapılabilir hale getirilmesini amaçlamaktayız.
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Proje Başlığı (13)

Ekmek, Ekmek Çeşitleri ve Hafif Fırıncılık Ürünlerinde
Propiyonik Asit Miktar Tayini ve Metot Validasyonu

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/E/18/A3/P1/745

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ANTALYA

Proje Lideri

Dr. Sibel Milci URAN

Proje Bütçesi

30.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2019

PROJE ÖZETİ
Gıda katkı maddelerinin farklı kullanım amaçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
gıdanın besin değerini artırırken; bazıları renk, yapı ve aromayı iyileştirerek ürünün raf ömrünü
uzatmaktadır. Propiyonik asit ve propiyonatlar fırıncılık ürünlerinde bakteri ve küf gelişimini
önlemek amacıyla yaygın kullanım alanına sahip antimikrobiyal koruyuculardır. Söz konusu
koruyucular ürünün yapısında herhangi bir değişim meydana getirmeden mikroorganizmaların
gelişimini baskılamaktadır.
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de propiyonatların kullanımlarına
sınırlı olarak izin verilmektedir. Çünkü bu koruyucu maddeler güvenilir düzeylerden daha
yüksek oranda kullanıldıklarında faydadan çok zarara neden olmaktadır. Bu nedenle
gıdalardaki koruyucu miktarlarının bilinmesi tüketici sağlığının korunması açısından son
derecede önemlidir.
Yapılması planlanan bu çalışma kapsamında ekmekte ve fırıncılık ürünlerinde
kullanılmakta olan propiyonik asit ve propiyonatların miktar tayinlerinin yapılması
amaçlanmaktadır. Projede yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gaz
kromatografisi (GC) cihazları kullanılacak ve her iki metodun validasyon çalışması yapılarak
elde edilen sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılacaktır. Böylece gıdalarda kullanılan propiyonik
asit ve propiyonatların mevzuata uygunluğunun belirlenmesi amacıyla güvenilir ve hassas bir
metot geliştirilmiş olacaktır.
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Proje Başlığı (14)
Proje Numarası

Geleneksel
Mihaliç
Peynirlerinden
Laktik
Asit
Bakterilerinin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Elde Edilen
Suşların Starter Kültür Olarak Kullanılma Olanaklarının
Araştırılması (Doktora)
TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P7/24

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
BURSA

Proje Lideri

Ergün AYANOĞLU

Proje Bütçesi

99.174 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 01/01/2020

PROJE ÖZETİ
Peynir ekonomik değeri yüksek besleyici özelliği olan bir gıda ürünüdür. Dünyanın
değişik bölgelerinde 2000’in üzerinde peynir çeşidinin üretildiği bilinmektedir.
Çiğ sütten ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş peynirler, çok çeşitli zengin bir
mikrofloraya sahiptir. Bu biyoçeşitliliği ortaya çıkaracak araştırmalar, geleneksel peynirlerin
tipik özelliklerinin zamana karşı korunması ve ülkemize özgü endüstriyel peynir üretiminin
çeşitlendirilmesi açısından çok önemlidir.
Ülkemizde geleneksel fermente gıda üretiminin yaygın olarak sürdüğü ve endüstriyel
starter kültür suşu kullanımının kısa bir geçmişi olduğundan kullanışlı yeni doğal suşların
tanımlanma olasılığı yüksektir. Endüstiriyel süt ürünleri fermentasyonunda kullanılan
starterlerin çeşitliliği azdır ve peynir özellikleri üzerinde olumlu etkiler gösteren yeni suşlar için
peynir üreticilerinin artan bir talebi vardır.
Geleneksel ürünlerimizi, alışılagelmiş ağız tadı ile üretebilmenin en uygun yolunun,
ulusal gen kaynaklarımızdan yararlanılarak elde edilen laktik asit bakterileri ile hazırlanmış
kültürleri kullanmak olduğu bilinmektedir. Bu yolun yerli üretim sayesinde kültür
maliyetlerinde ciddi ekonomik kazançları beraberinde getireceği, ülke varlıklarının yurtdışına
çıkmasını da engelleyeceği açıktır.
İki yıl sürmesi öngörülen bu proje Mihaliç peynirinin geniş çaplı mevcut profilini ortaya
koyan bir karakterizasyon çalışması olacaktır. Çalışma materyali olarak kullanılacak geleneksel
yöntemlerle çiğ sütten üretilip ve olgunlaştırılan Mihaliç Peyniri örnekleri, Bursa ve Balıkesir
iline bağlı ilçelerdeki yerel üretim yapan işletmelerden elde edilecektir. Elde edilen örneklerden
laboratuvarda mikrobiyolojik ekim yapılarak spesifik besiyerlerinde laktik asit bakterileri izole
edilecektir.
Morfolojik ve Fizyolojik testler dikkate alınarak ilk ayrımları yapılan saf izolatlar,
matriks ile desteklenmiş lazer iyonizasyon uçuş zamanı kütle spektrometresi (MALDI-TOF)
ile moleküler yöntemle tür düzeyinde tanımlanacaktır. Ardından verileri biyokimyasal
tanımlama metodu ile karşılaştırmak için API test kitleri kullanılacaktır. Elde edilen sonuçların
genotipik verilerle desteklenmesi, izolatlar arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya
konması, filogenetik akrabalıkların araştırılması amacıyla da RİBOPRİNTER ve yeni nesil
sekans (İLLUMİNA-MinSeq) sistem kullanılacaktır. Tanımlanan suşların; potansiyel
endüstriyel starter kültür olma özelliklerinden asit oluşturma yetenekleri, proteolitik ve
dekarboksilaz aktiviteleri belirlenerek, anitibiyotik dirençlilikleri ve antibakteriyel aktiviteleri
araştırılacaktır.
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Proje Başlığı (15)
Proje Numarası

Çiğ Süt, Süt Tozu ve Peyniraltı Suyu Tozlarında Gerçek
Protein Düzeylerinin Tespit Edilmesi
TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/248

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
BURSA

Proje Lideri

Dr. Ferhat POLAT

Proje Bütçesi

15.150 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2019

PROJE ÖZETİ
Ülkemizde süt ve süt ürünlerinin protein içeriklerinin belirlenmesinde rutin olarak
toplam azot miktarı üzerinden hesaplanan ham protein (HP) değeri kullanılmaktadır. Ham
protein, kazein ve serum proteinlerinden oluşan gerçek protein (GP) fraksiyonuyla birlikte
protein olmayan azot (NPN) miktarını da içerir. Süt ve süt ürünlerinde düşük miktarlarda
bulunan NPN’ler bu ürünlerin protein içeriklerinin tağşişi amacıyla da kullanılabilmektedir.
Buna karşın süt ürünlerinde ham protein yerine gerçek protein fraksiyonunun tespiti ve bu
değere mevzuatta yer verilmesi, çeşidi her ne olursa olsun tağşiş amaçlı protein olmayan azot
kaynakları kullanımını anlamsız hale getirebilecektir.
Dünyada süt proteininin kalitesine verilen önemin artmasıyla gerçek protein kavramı
daha da ön plana çıkmaya başlamıştır. Amerika, Fransa ve Avustralya gibi ülkelerde süt için
gerçek protein bir değerlendirme ölçütü olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde de benzeri bir
uygulama süt ürünlerinin protein değerlendirmelerinde kullanılabilir.
Kazein, süt proteinlerinin %80’lik kısmını oluşturur. Bu nedenle süt ürünlerinin gerçek
protein değeri ile birlikte kazein içeriklerinin belirlenmesi ve kazein/gerçek protein oranındaki
değişiklerin gözlenmesi süt ürünlerinin kalite özellikleri ve protein tağşişleri hakkında bilgi
verebilir.
Çalışma kapsamında süt ürünlerinde gerçek protein miktarı tayini için metot
validasyonu yapılarak, bu analiz Enstitümüze kazandırılacaktır. Bu referans metot kullanılarak
gerçek protein miktarı tayini için fourier transform kızılötesi spektrometresinin kalibrasyonu
gerçekleştirilecektir. Bu uygulama ile çok sayıda numuneyi hızlı bir biçimde analiz edebilme
olanağı oluşturulacaktır. Cihaz, çiğ sütte kazein miktarını da tayin edebilmektedir.
Çalışmanın ikinci kısmında çiğ süt, süt tozu ve peyniraltı suyu tozlarından oluşan 160
örneğin kızılötesi spektrometresi ile gerçek protein ve Kjeldahl toplam azot yöntemi ile ham
protein değerleri ölçülecektir. Ayrıca, kızılötesi spektrometresi ile çiğ süt ve süt tozu
örneklerinde bulunan kazein miktarları da tespit edilecektir. Böylece, elde edilen veriler
üzerinden GP/HP, NPN/HP oranları ile birlikte çiğ süt ve süt tozlarında ayrıca kazein/GP
oranları belirlenerek, söz konusu ürünlerin protein kaliteleri yönünden mevcut durumları ortaya
konulacaktır.
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Proje Başlığı (16)
Proje Numarası

Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) Kültür ve Yabani
Türlerinin Patojen
Bakterilere Karşı Antibakteriyel
Etkisinin Araştırılması
TAGEM/HSGYAD/G/18/A3/P1/316

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü,
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi / ANKARA

Proje Lideri

Dr. Melike EROL DEMİRBİLEK

Proje Bütçesi

76.650 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 31/12/2020

PROJE ÖZETİ
Aspir (Carthamus spp.- Asteraceae), tek yıllık ve kuraklığa dayanıklı bir yağ bitkisidir.
Aspir bitkisinin antibakteriyel aktiviteye sahip olduğu bilinmektedir. Çiçekleri; renklendirici,
aroma verici ve stabilize edici olarak gıdalarda kullanılır. Yağı, oleik ve linoleik asit
bakımından zengindir, yemeklik yağ olarak kullanılır. Aspirden elde edilen boya maddeleri;
tekstilde, gıdada ve kozmetikte doğal renk katkı maddesi olarak kullanılır. Tohumları, kanatlı
hayvanlar için iyi bir yem kaynağıdır.
Antibakteriyel aktivite, bakterileri öldüren veya gelişmesini engelleyen bir etkidir. Aynı
zamanda gıdalarda bulunması istenmeyen, patojen olan/olmayan her türlü bakteriyi yok eder,
çoğalmalarını/faaliyetlerini engeller. Aspir antibakteriyel etkisini, bakterinin hücre duvarını
tahrip ederek ve proton pompasını inhibe ederek gösterir.
Rastgele, bilinçsiz ve uzun süre kullanılan antibakteriyeller/sentetikler, hayvanda bir
dizi olumsuzluğa, hayvansal gıdaların kontamine olmasına, ekonomik kayıplara ve çoğul
dirençli bakteri suşlarının yaygınlaşmasına neden olurlar. Bakteriyel kontaminasyonu en aza
indirmek ve gıda muhafaza süresini uzatmak amacıyla bitki ekstrelerinin antibakteriyel olarak
kullanımı giderek artmaktadır. Bu yüzden, antibakteriyel aktiviteye sahip bitki ekstrelerinin
gıda, yem, (kanatlı başta olmak üzere) hayvancılık, tarım ve sağlık sektöründe patojen
bakterilere karşı kullanılması önerilmektedir.
Çalışmada, altı aspir türüne ait (Carthamus tinctorus L. cv Dinçer, C.lanatus, C.tenius,
C.persicus, C.glaucus ve C.dentatus (yabaniler)), yaprak, çiçek ve tohum ekstrelerinin başta
kanatlı olmak üzere hayvan, gıda ve insan patojeni olan dört bakteriye (Salmonella enteritidis,
Escherichia coli, Staphylococcus aureus ve Bacillus cereus) karşı sergileyecekleri
antibakteriyel etki (in vitro) ve MİK değerleri incelenecektir.
Ekim, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitü arazisinde gerçekleştirilecektir. Hangi
türün hangi ekstresinin daha çok antibakteriyel etki gösterdiği tespit edilecektir. Bu konuda,
kültür ve yabani formdaki aspir türleri ile ilgili yapılmış çalışma çok azdır. Önerilen projedeki
bazı yabani türlerle ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Aynı zamanda
çalışmamızdaki aspir türlerinin karşılaştırılmalı antibakteriyel etkinliğinin incelendiği bir
çalışma yoktur. Antibakteriyel etkisinden dolayı, aspir ekstrelerinin patojen bakterilerin
bulunduğu her ortam için güvenle kullanılabileceği, sonuçlarımızın gıda, yem ve hayvancılık
başta olmak pekçok sektöre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
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Proje Başlığı (17)

Türkiye Coğrafyasindaki Akasya Balının
Karakterizasyonunun Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A3/P1/363

Yürütücü Kuruluş

Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ORDU

Proje Lideri

Nurten TÜRKARSLAN

Proje Bütçesi

250.100 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 30/04/2021

PROJE ÖZETİ
Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği’ne göre bal; bitki nektarlarının, bitkilerin
canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici
böceklerin salgılarının bal arısı tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle
birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak
olgunlaştırdığı doğal üründür. Elde edildiği nektara göre bal, renk, lezzet, koku ve kimyasal
kompozisyonu ile çeşitlilik göstermektedir (Anonim, 2012; Karadal ve Yıldırım, 2012).
Türkiye, zengin bir floraya sahip olmasından dolayı, birçok monofloral bal çeşitliliğine
sahiptir. Üçgül, ıhlamur, akasya, kanola, narenciye, lavanta, meşe, hayit, püren, ayçiçeği,
ormangülü, kestane vb. birçok monofloral ballarımız ülkemizde üretilmektedir.
Son yıllarda Türkiye’deki ballarda kötü niyetli üreticiler ve sanayiciler tarafından tağşiş
işlemi yapılarak, haksız rekabet ortaya çıkmaktadır. Zengin bir bileşime sahip olan ve sayısız
olumlu yönleri bulunan balların hile ile sofralarımızdan uzaklaştırılması kabul edilemez bir
gerçektir. Akasya balımızın doğal özellikleri tam olarak ortaya konulmadığından dolayı, art
niyetli insanlar tağşiş yapmaktadır.
Bu sebeple; bu proje çalışmamızda, ülkemizin akasya ballarının, polen tür ve polen
sayısı belirlendikten sonra, fizikokimyasal özellikleri, şeker bileşenleri, prolin miktarı, diastaz
sayısı, karbon izotop oranları, mineral ve metal içerikleri araştırılacaktır. Bu temel çalışmalarla,
akasya balları yürürlükte olan “Bal Tebliği”ne göre değerlendirilecektir.
Ayrıca, şeker bileşenlerinin dışında kalan ve organik yapılı doğal bileşikler kalitatif ve
kantitatif olarak belirlenecektir. Elde edilen değerlerin çeşitli değişkenlerle kemometrik olarak
analizleri yapılması temel amaçlarımızdandır. Böylece akasya ballarının üretim yerlerine göre
taşıdıkları ortak bileşenleri ve farklılıkları belirlenecektir. Hem üretim yerlerine göre hem de 3
yıllık üretim periyodunda yıllara göre, sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırılacak ve balların
standardize edilmesi noktasında veriler sağlanacaktır.
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Proje Başlığı (18)
Proje Numarası

Et Ürünlerinde Bağ Doku Miktarının Belirlenmesi Ve
Mekanik Ayrılmış Et Aranması
TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/729

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / KONYA

Proje Lideri

Dr. Tuğba GEZGİN

Proje Bütçesi

56.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2018 - 31.12.2019

PROJE ÖZETİ
Çalışmada, et ve et ürünlerinde bağ doku içeriğinin belirlenmesi ve mekanik ayrılmış et
aranması hedeflenmektedir. Bu amaçla, laboratuvarımıza histolojik muayene amacıyla gelen
numunelerde Toplam protein, Nem, Kül, Ca, Mn, Hidroksiprolin miktarı analizleri
gerçekleştirilerek, mekanik ayrılmış et içeriğinin et ürünlerinde, denetim parametrelerine etkisi
gözlenmiş olacaktır.
Proje kapsamında basit ve kısa zaman alan 2 farklı hidroksiprolin metodu için (Ticari
Test Kiti ile ELISA reader cihazında hızlı spektrometrik yöntem- HPLC ile kromotografik
yöntem) et ve et ürünlerinde rutin olarak kullanılmakta olan (uzun zaman alan ve fazla iş yükü
bulunan) spektrofotometrik hidroksiprolin metotu ile metot karşılaştırması çalışması
yapılacaktır.
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Proje Başlığı (19)

Çaça (Sprattus sprattus L., 1758)’dan Elde Edilen Protein İzolatı
ve Hidrolizatının Depolama Stabilitesinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A3/P4/402

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü / TRABZON

Proje Lideri

Dr. Büket Buşra DAĞTEKİN

Proje Bütçesi

108.680 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018 - 01/01/2020

PROJE ÖZETİ
Hızlı biçimde büyüme gösteren dünya nüfusunun %36’lık bir artışla 2030 yılına kadar
8.3 milyara ulaşacağı öngörülmektedir. Bu nüfus artışına bağlı olarak hayvansal gıda
gereksinimi de artacaktır. Bu ihtiyaç içinde su ürünleri talebinin ise 183 milyon ton civarında
olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, gelecekteki bu talebi karşılamada büyük sorunların
yaşanması olasıdır. Bu nedenle insan tüketiminde değerlendirilemeyen türleri katma değerli
ürünlere dönüştürecek işleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması oldukça büyük
önem taşımaktadır.
Bu çalışmada yıllık 77 bin ton avcılığı yapılan ve tamamı balık unu-yağı fabrikalarında
hammadde kaynağı olarak kullanılan ve ülkemiz piyasasında tüketici tarafından talep görmeyen
çaçanın insan tüketiminde değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Bunun için çaçaya protein izolasyon yöntemleri olan pH ayarlama (asit ve alkali) ve
enzimatik hidroliz işlemleri uygulanacaktır. Üretilen protein izolat (asit ve alkali) ve
hidrolizatları dondurularak kurutulduktan sonra paketlenerek (normal ve vakumlu paketleme)
4 °C’de 8 ay depolanacaktır. Çalışma materyalini oluşturan çaçanın ham materyalinde kimyasal
kompozisyon (ham protein, lipit, kuru madde, ham kül), pH ile renk analizleri ve
mikrobiyolojik (toplam mezofilik aerobik; toplam koliform bakteri; E.coli, maya-küf) analizler
yapılacaktır.
Çalışmada kontrol grubu olarak ticari balık protein tozu kullanılacaktır. Kontrol grubu
ile elde edilen izolat ve hidrolizatta kimyasal kompozisyon, pH, fonksiyonel özellik (su tutma
kapasitesi, yağ bağlama kapasitesi, köpürme özellikleri, emülsiyon özellikleri, izolat ve
hidrolizat verimi, hidroliz derecesi, antioksidan aktivite) ile renk analizleri ve mikrobiyolojik
(toplam mezofilik aerobik; toplam koliform bakteri; E.coli, maya-küf) analizler yapılacaktır.
Ayrıca, izolat ve hidrolizatların depolama stabilitesinin belirlenmesi için; kimyasal
kalite analizleri ( Toplam Uçucu Bazik Azot (TVB-N), Trimetilamin Azot (TMA-N) ve pH) ile
renk analizi ve mikrobiyolojik (toplam mezofilik aerobik; toplam mezofilik anaerobik toplam
koliform bakteri; maya-küf) analizler yapılacaktır. Depolama stabilitesi aylık olarak
yapılacaktır.
Proje sonucunda, insan tüketimine sunulamadığı için ekonomik kayba neden olan
çaçanın; protein (asit/alkali) izolatı ve hidrolizatı şeklinde gıda katkı maddesi olarak, farklı
ürünlerin geliştirilmesinde kullanılabilecek bir ürün formuna dönüştürülmesi, protein
tozlarının depolama stabilitesinin belirlenmesi ve sonuçların paydaşlara aktarılarak çaçanın
pazar değerinin artırılması hedeflenmektedir.
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Proje Başlığı (1)

Teneke Kutularda Kullanılan Farklı Ticari Lakların Bazı
Özelliklerinin ve Model Gıda Ortamlarındaki Migrasyon
Profillerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/116

Proje Lideri

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
BURSA
Dr. Adnan Fatih DAĞDELEN

Proje Bütçesi

97.830 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017-31.12.2018

Yürütücü Kuruluş

PROJE ÖZETİ
Teneke kutu yüzeyine kaplanma prosesinde kullanılan kaplama malzemelerinin kalitesi,
kalınlığı ve uygulama koşulları gibi teknik nedenlerden dolayı sektörde gerek görsel gerekse
duyusal bazı sorunların ortaya çıktığı bilinmektedir.
Teknik nedenlerden kaynaklanabilecek bu sorunların gıda ile temasında herhangi bir
sorun oluşturup oluşturmadığını gözlemleyebilmek adına bu proje planlanmıştır.
Ülkesel olarak ilk defa yapılacak bu proje ile piyasadan toplanacak en az 3 farklı firmanın en
az 3 farklı lak türünde 4 ana gurupta yapılacak analizlerle gıda güvenirliliğine etkileri
incelenecektir. Projede yapı tayini analizleri, Lak kaplama kalınlığı ve kaplamanın gözenek
durumu, Toplam ve spesifik migrasyon (Bisfenol türevleri, fitalatlar) analizleri ve tarama
analizleri (kalıntı) analizleri gerçekleştirilecektir.
Dönem Bulguları:
Proje çalışma takvimine uygun olarak ilerlemektedir. Proje kapsamında alınması
planlanan cihaz ve sarf malzemelerin teminleri tamamlanmıştır. Teneke kutu numunelerinin
teminin devam etmektedir
Projede Önerilen Değişiklikler:
Projeye Ambalaj Laboratuvar birimine yeni katılan Gıda Yüksek Mühendisi Semra
ÇAVUŞ’un dahil edilmesi, projede yer alan LCMSMS analizlerinin yapılacağı bölüm teknik
sebeplerden ötürü değiştiği için personelde değişikliğe gidilerek Hayvansal Ürünler Bölüm
Başkanlığından Veteriner Hekim Ali ÖZCAN ve Gıda Yüksek Mühendisi Neslihan ATLIHAN
yerine, HPLC Laboratuvar Şefliğinden Gıda Mühendisi Ayşe Binnur KARATAŞ ve Gıda
Yüksek Mühendisi Pınar MANARGA BİRLİK’in projeye dahil edilmesi; proje yürütücüsünün
başka kuruma geçmesi nedeniyle proje yürütücülüğüne Esma KORKMAZ’ın getirilmesi talep
edilmektedir.
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Proje Başlığı (2)

Tam Buğday Ekmeğinin Ayırt Edici Kalite Kriterlerinin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/119

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
BURSA

Proje Lideri

Nagihan UĞUR

Proje Bütçesi

232.156 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017-31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Çalışmada taş değirmende öğütülmüş tam buğday unu ile tam buğday ekmeği
üretilecektir. Tam buğday ekmeği ve beyaz ekmeğin kalite özellikleri ve besin değerleri
belirlenip tam buğday ekmeğinin ayırt edici özellikleri ortaya konulacaktır. Böylece piyasadaki
tağşişin önüne geçilmeye çalışılacaktırÇalışmada 6 buğday çeşidi ve her buğday çeşidine ait
kepekler kullanılarak hazırlanmış 6 farklı kepek oranında ve 3 tekerrür olacak şekilde 108 farklı
un ile uygulama yapılacaktır. Elde edilen unlarda rutubet miktarı, protein miktarı, karbonhidrat
miktarı, yağ miktarı, kül miktarı, diyet lif miktarı, yaş gluten ve gluten indeks, kuru gluten,
glutograf parametreleri, zeleny sedimentasyon, beklemeli zeleny sedimentasyon, miksograf
özellikleri, farigograf özellikeri, alveograf özellikleri analizleri yapılacaktır.
108 farklı un ile üretilen ekmeklerde rutubet, protein, toplam yağ, karbonhidrat, kül,
diyet lif, enerji ve tekstür analizleri yapılacaktır. Kepeksiz buğday unu ve tam buğday ununda
ayrıca bu unlardan yapılacak ekmeklerde mineral miktarları arasındaki farkı tespit edebilmek
için demir, bakır, çinko, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor değerleri
incelenecektir. Tam buğday ekmeklerinden üstün özellikleri bakımından öne çıkan çeşitler
BESAŞ üretim hatlarında aynı formülasyonla hazırlanarak sanayi tipi üretime uygunlukları test
edilecektir. Uygun bulunanlar duyusal olarak analiz edilecektir.
Darboğazlar:
Proje birinci yılında alınması planlanan Alveograf cihazının bütçe yetersizliği nedeniyle
alınmasının 2017 Aralık ayının sonunda gerçekleşmesi nedeniyle projeye başlanamamıştır. Bu
nedenle proje takviminde bir yıllık bir gecikme meydana gelmiştir. Proje ile ilgili çalışmalar
2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilecektir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Projede görev alan Ayşe DAĞDELEN’in kurum içerinde yapılan bölüm değişikliği
nedeniyle projeden çıkarılarak yerine, Raim ŞENOCAK’ın yardımcı araştırmacı olarak
eklenmesi talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (3)

Kavuzsuz Arpanın Makarna Üretiminde Kullanılabilme
İmkanlarının Araştırılması (Yüksek Lisans Tezi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/122

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA

Proje Lideri

Dönüş ERMİŞER

Proje Bütçesi

58.400 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017- 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Makarnanın besinsel lif miktarının artırılmasında arpa, ucuz, sağlıklı ve besleyici bir
tahıldır. Arpanın insan beslenmesinde kullanım olanaklarının artırılması yönünde çalışmalar
hızla ilerlemektedir. Kavuzsuz arpanın, içerdiği yüksek protein, toplam besinsel lif, çözünür βglukan ve zengin nişastası ile birçok gıdada takviye amaçlı kullanılabileceği bildirilmiştir.
Örneğin kavuzsuz arpanın yüksek besinsel lifli ekmek, erişte, tarhana, bulgur, makarna, kavut
ve kahvaltılık tahıl ürünlerinde kullanımı çeşitli çalışmalarda önerilmiştir.
Bu çalışmanın amacı; Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilen ve
2012 yılında tescil edilen Özen isimli kavuzsuz arpa çeşidinin makarna üretiminde
kullanılabilme potansiyelinin incelenmesidir. Geliştirilen kavuzsuz arpanın makarnalık
özellikleri ilk kez bu araştırmada çalışılacaktır, bu bakımdan yapılacak araştırmanın geliştirilen
kavuzsuz arpanın makarna sanayiine tanıtılması ve tavsiye edilmesi açısından büyük önemi
vardır. Bildiğimiz gibi makarnanın ham maddesi durum buğdayı irmiğidir. Bu çalışmada,
durum buğdayı irmiği çeşitli oranlarda kavuzsuz arpanın unları ile ikame edilerek üretilecek
makarnaların bazı fiziksel, kimyasal, pişme kalitesi, tekstürel ve duyusal özellikleri
incelenecektir.
Dönem Bulguları:
Materyaller önce dokaj cihazından geçirilip daha sonra içindeki yabancı tohum ve
kavuzlu olan taneler elle temizlenmiştir. Ham maddelerde ve makarnalarda bazı kimyasal
analizler (% rutubet, kül, protein), İrmik ve kavuzsuz arpa karışımlarının farinograf özellikleri
(Düzeltilmiş Absorpsiyon, Yumuşama Derecesi, Gelişme Süresi, Karışımlara Eklenen Su
Miktarı) belirleme çalışmaları; Kontrol ve kavuzsuz arpa unlu makarnaların pişme özelliklerini
belirleme çalışmaları; β-karoten analizi; İrmik, kavuzsuz arpa unları karışımının, Kontrol ve
kavuzsuz arpa unlu makarnalarda renk özellikleri; Kontrol makarnası, rafine ve tam kavuzsuz
arpa unlu makarnaların tekstürel özellikleri; Elle yapılan duyusal ve TOM analizleri
gerçekleştirilmiştir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Beta karoten analizinin ilave edilmesi; Doç. Dr. Erkan YALÇIN’ın projeye danışman
olarak dahil edilmesi talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (4)

Laktik Starter ile Hazırlanan Ekşi Hamurun Tam Buğday
Ekmeği Kalitesine ve Bazı Besinsel Özelliklerine Etkilerinin
Belirlenmesi (Doktora Tez Projesi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/74

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ANKARA

Proje Lideri

Asiye SEİS SUBAŞI

Proje Bütçesi

43.500 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2015 - 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Bu çalışma ile ülkemizde üretimi ve tüketimi yaygınlaştırılmaya çalışılan tam buğday
ekmeğinin teknolojik, duyusal ve besinsel özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla ekşi hamur
kullanılacaktır. Buğday çeşitleri, laktik asit bakteri kültürleri-spontan fermentasyon
uygulamaları, ekşi hamur dozları olmak üzere 3 faktörün kalite özelliklerine etkisi
değerlendirilecektir.
Çalışma tesadüf bloklarında faktöriyel deneme desenine göre, (4x3x4)x3 faktöriyel
planda 3 faktörlü ve 3 tekerrürlü olarak yürütülecektir. Triticum aestivum türüne ait 4 buğday
çeşidinden tam buğday unu elde edilecektir. Laktik asit bakteri kültürlerinin (1.Lactobacillus
sanfranciscensis, 2.Lactobacillus plantarum) herbiri ve spontan fermentasyonla hazırlanan ekşi
hamurlar farklı oranlarda (%0-10-20-30) tam buğday ekmeği formulasyonuna katılacaktır. Bu
uygulamaların tam buğday ekmeğinde fitik asit ve toplam fosfor miktarı, çözünen, çözünmeyen
ve toplam diyet lif miktarı, toplam fenolik madde miktarı ve antioksidan aktivite gibi besinsel
özelliklere etkisi belirlenecektir. Ayrıca duyusal analiz ile ekmek özelliklerindeki değişim
incelenecek ve tekstür analiz cihazı ile uygulamaların bayatlamaya etkisi tespit edilecektir.
Dönem Bulguları:
Tam buğday ekmeklerinin üretimleri tamamlanmış ve ağırlık, hacim, kabuk rengi,
ekmek içi rengi, tekstür analizleri yapılmıştır. Besinsel analizlerde kullanılmak üzere
kurutularak öğütülen ekmeklerin fitik asit ve fitat fosforu miktarları belirlenmiştir. Çözünen,
çözünmeyen ve toplam besinsel lif analizleri devam etmektedir.
Laktik asit bakterisi ile hazırlanan ekşi hamurların kullanıldığı tam buğday
ekmeklerinde ekşi oranı arttıkça hacimde azalma gözlenirken, spontan fermentasyon
uygulamasında benzer hacim değerleri elde edilmiştir. İkizce-96 ile yapılan ekmekler hacim
açısından en yüksek değere sahip olmuştur. Ekşi hamur oranının artması ile ekmeklerin fitik
asit miktarının azaldığı ve bakteri uygulamalarında azalma oranının daha fazla olduğu
belirlenmiştir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Besinsel lif (çözünen-çözünmeyen) ve toplam fenolik madde (serbest-bağlı)
analizlerinde metod optimizasyonunun zaman alması, günlük yapılabilen analiz sayısının sınırlı
olması ve görev alınan diğer projelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle proje süresinin 1 yıl
uzatılması talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (5)

Farklı Ön İşlemler Uygulanarak Mikrodalga Kurutucuda Yeşil
ve Siyah Sofralık Zeytin Üretimi ve Ürün Kalitesinin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P03/130

Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
YALOVA
Seda KAYAHAN
60.620 TL
01.01.2017 - 31.07.2019

PROJE ÖZETİ
Projede iki farklı olgunlukta, çekirdekli siyah ve çekirdeksiz yeşil zeytinlerin
kurutularak acılıkları giderilecektir. Çalışmalar sırasında laboratuvar tipi mikrodalga kurutucu
kullanılacaktır. Zeytinlerin duyusal acılık değerinin 1,5’in altına düşmesi sağlanacaktır.
Kurutma öncesi farklı ön işlem uygulamaları [% 10'luk tuzlu su (50 oC) içerisinde bekletme,
mumsu tabaka giderimi (% 2'lik NaOH çözeltisinde 1 dakika bekletme), ultrases uygulaması
(35 kHz, 60 dakika) işlemleri ile bu işlemlerin farklı kombinasyonlarından oluşan] yapılacaktır.
Oleuropein'in kurutma ile parçalanması süreci aydınlatılmaya çalışılacaktır.
Üretilen zeytinler 250 gr’lık ambalaj içerisinde %7,5 mısır özü yağı ve %6 elma sirkesi
(%5 asetik asit) ile karıştırılarak modifiye atmosferde paketlenecek (%75 N 2 ve %25 CO 2 )
ardından 72oC, 85oC’de 30 dakika pastörize edilerek ve pastörize edilmeden 20 oC'de muhafaza
altına alınacaktır. Paketlenmiş ürünün raf ömrü boyunca duyusal ve mikrobiyolojik değişiminin
belirlenmesi amacıyla 15 ay boyunca üç ayda bir anaerobik bakteri, küf ve maya sayımı ve
duyusal analiz gerçekleştirilecektir.
Dönem Bulguları:
Domat çeşidi zeytinlerin renk dönüşümü gerçekleşme döneminde olduğu için
06.11.2017 tarihinde yeşil zeytin üretimi için gerekli Domat çeşidi zeytinlerin hasadı
gerçekleştirildi. Gemlik çeşidi siyah zeytinler 16.12.2017 tarihinde siyah zeytin hasadı
gerçekleştirildi. Hasat edilen yeşil ve siyah zeytinler bantlı mikrodalga kurutucuda farklı bant
hızlarında ve farklı güç değerlerinde çeşitli ön çalışmalar yapılarak, kurutma uygulaması için
uygun parametreler bulunmuştur.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Zeytin hasat tarihinin yılın son aylarında gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, 2017
Ocak ayında başlayan projede hasattan kaynaklanacak 11 aylık gecikmenin gerçekleşmemesi
için proje takviminde, 2016 yılında hasat edilen yeşil ve siyah zeytinlerin kullanılması ön
görülmüştü. Fakat mikrodalga kurutucunun tedarik aşamasının ön görülen tarihlerden daha geç
gerçekleşmesi, proje takviminde gecikmeye neden olmuştur. Proje takvimde yapılan revizyon
sonucunda, çalışmalar 10 ay geriden yürütülmektedir. Söz konusu sebepler nedeniyle projenin
1 yıl uzatılması talep edilmektedir.
Mikrodalga kurutucuda yapılan ön denemeler sonucunda, çekirdeksiz yeşil zeytinin
mikrodalga kalma süresinin artması sonucu, renkte kararma ve dış yüzeyde kıvırcıklaşma
gerçekleştiği ve arzu edilmeyen görüntü oluştuğu tespit edilmiştir. Ön denemeler sonucunda
daha güzel aromalı ve görüntülü yeşil zeytin elde etmek için çekirdeksiz yeşil zeytinde ultrases
ön işlem süresinin 60 dakikadan 120 dakikaya çıkarılması ve zeytin salamuranın %10 yerine
%5 tuz oranında değiştirilerek projenin devam ettirilmesi önerilmektedir.
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Proje Başlığı (6)

Bazı Çeşit ve Çeşit Adaylarına Ait Cevizlerin Kalite
Özelliklerinin Belirlenmesi ve İç Ceviz Üretim
Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/121

Yürütücü Kuruluş

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
YALOVA

Proje Lideri

Dr. Yasin ÖZDEMİR

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

62.200 TL
01.01.2017 - 31.12.2020

PROJE ÖZETİ
Bu projeyle Türkiye’de yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan yerli ve yabancı çeşitler ile
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü (ABKMAE) ceviz genetik kaynakları
parselinde muhafaza altında bulunan çeşit adaylarına ait cevizlerin kalite özelliklerinin
belirlenmesi ve iç ceviz üretiminde yeni teknolojilerin geliştirilmesini amaçlamıştır.
Projede Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde aynı şartlar altında
yetiştirilen 4 çeşide ve 5 ümitvar tiplere ait cevizlerin fiziksel kalite özellikleri, yağ, yağ asidi
ve juglone içeriği, duyusal özellikleri ve ağız alerjisi değeri (duyusal) belirlenecektir. Proje;
cevizlerin mekanizasyon ile hasat edilmesi, yeşil kabuklarının kuru ve sulu yöntem ile
soyulması, tepsili kurutucuda ve karşılaştırmak için gölgede kurutulması, kabuk kırması ve
ceviz içinin ayrılması işlemlerini ve ceviz ve ceviz içlerinin analizlerinin yapılmasını
kapsamaktadır. 3 yıl boyunca hem tepsili kurutucuda hem de gölgede kurutulması ve
analizlerinin yapılması tekrar edilecektir
Dönem Bulguları:
Projenin birinci yılına ait olan iç ceviz üretim denemeleri ve analizler yapılmıştır.
Kabuklu cevizlerin ve İç cevizlerin bazı fiziksel özellikleri; Kuru ve sulu soyma sonrasında
kurutucuda kurutularak elde edilen iç cevizlerin renk değerleri; Kuru soyma ve gölgede
kurutularak elde edilen iç cevizlerin renk değerleri; Sulu soyma sonrasında gölgede kurutularak
elde edilen iç cevizlerin renk değerleri; İç cevizlerin bazı kimyasal özellikleri (Nem %, Kuru
maddede yağ, Su aktivitesi, Serbest yağ asidi miktarı, % oleik asit cinsinden); İç cevizlerin
peroksit değerleri; İç cevizlerin duyusal değerlendirilmeleri; Gölgede kurutulan, Kuru/ Sulu
soyma sonrasında kurutucuda kurutulan cevizlerden elde eilen yağların yağ asidi
kompozisyonlarına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
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Proje Başlığı (7)

Etilen ve CO 2 Uygulaması ile Yeni Sofralık Zeytin Üretim
Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P03/131

Yürütücü Kuruluş

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
YALOVA

Proje Lideri

Dr. Yasin ÖZDEMİR

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

63.100 TL
01.01.2017 - 01.09.2019

PROJE ÖZETİ
Ülkemizde siyah sofralık zeytinlerin tuz içeriklerinin yüksek olması tüketicilerin en
önemli şikayetlerinden bir tanesidir. Bu şikayetin ortadan kaldırılması için tuza dayalı olmayan
acılık giderme yöntemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Projede oleuropeinin farklı
konsantrasyonlardaki CO 2 ve etilen uygulamaları ile parçalanma kinetiğinin ve parçalanma
ürünlerinin belirlenmesi önemli bir eksikliği dolduracaktır. Projede zeytinlerin acılığının
giderilmesinde kullanılacak hipotez CO 2 ve etilen uygulaması ile zeytinin olgunlaşmasının
hızlandırılması ve bu sırada zeytinlerin hidrolitik enzimlerinin aktivitesi ile oleuropeini
parçalamasıdır.
Projede Gemlik zeytinleri iki farklı olgunlukta hasat edilecektir. Taze zeytinlerin
fizikokimyasal özellikleri belirlenecektir. Öncelikle zeytinlerin pH’sı 4,2’ye düşene kadar
sirkeli salamura içerisinde bekletilecektir. Acılık giderme için zeytinler farklı konsantrasyonda
CO 2 ve etilen bulunan ortama konacaktır. Acılıkları bu şekilde giderilen zeytinlerde
fizikokimyasal analizler tekrar edilecek, mikrobiyolojik (küf sayımı, maya sayımı, aerobik canlı
sayımı ve anaerobik bakteri tespiti) ve duyusal analizler gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu şekilde
acılıkları giderilen zeytinlerin özelliklerinin karşılaştırılması amacıyla Gemlik zeytinleri Konfit
(NaOH ile) ve Gemlik yöntemiyle de üretilecek ve analiz edilecektir. Her bir farklı gaz
uygulamasıyla elde edilen zeytinlerin özellikleri sayesinde öne çıkan bir yöntem seçilerek
projenin ikinci yılında kullanılacaktır.
Projenin ikinci yılında hasat edilen zeytinlerin acılık giderme öncesi ve seçilen yöntem
ile geçekleştirilen acılık giderme sonrası fizikokimyasal analizleri gerçekleştirilecektir.
Acılıkları giderilen zeytinler iki farklı karışım içinde modifiye atmosferde
ambalajlanacaklardır. Ambalajlanmış zeytinler pastörize edilmeden ve iki farklı sıcaklıkta
pastörize edilerek depolanacaktır. Depolama sürecinde 15 ay boyunca 2 ayda bir bazı analizler
gerçekleştirilecektir.
Dönem Bulguları:
Gemlik zeytinleri iki farklı olgunlukta hasat edilmiştir. Taze zeytinlerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri (renk değerleri, nem, su aktivitesi, pH, sertlik, titreedilebilir asitlik) ile
duyusal analizleri gerçekleştirilmiştir. Acılık giderme için zeytinler farklı konsantrasyonda
CO 2 ve etilen bulunan ortama konmuştur. Bu süreçte belirli aralıklarda örnek alınarak
oleuropeinin parçalanma kinetiği ve parçalanma ürünleri belirlenmiştir. Acılıkları bu şekilde
giderilen zeytinlerde fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal analizler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca karşılaştırmak amacıyla Gemlik zeytinleri Konfit ve Gemlik
yöntemiyle de üretilmiş ve analiz edilmiştir.
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Proje Başlığı (8)

Bazı Melez Zeytin Tiplerinin Sofralık Özelliklerinin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/73

Yürütücü Kuruluş

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
/ YALOVA

Proje Lideri

Dr. Yasin ÖZDEMİR

Proje Bütçesi

24.300 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/01/2015 - 30/08/2018

PROJE ÖZETİ
Bu projede tescil potansiyeline sahip melez zeytin tipleri içerisinden seçilen 6 yeşil ve
6 siyah olmak üzere 12 melez zeytin çeşit adayı ve karşılaştırmak amacıyla Gemlik ve Domat
zeytinleri materyal olarak seçilmiştir. Ancak projenin bu yılında BE003 ve GE379 melez zeytin
tiplerinden meyve alınamamıştır. Projede zeytinler planlanan olgunluklarda hasat edilmiş,
zeytinlerin fiziksel ve kimyasal analizleri yapılmış, yeşil zeytinlerden ve siyah zeytinlerden
fermente siyah zeytin üretimi gerçekleştirilmiştir. Proje sayesinde çeşit tescil işlemleri içi
gerekli olan veriler sağlanmış olacaktır.
Dönem Bulguları:
2017 Eylül ayında olgunluk takibi yapılmaya başlanmış ve Ekim ayına hasatlar yeşil
zeytinler için gerçekleştirilmiştir. Ancak materyalimiz içinde olan siyah melez zeytin tiplerinde
meyve olmamıştır. Bu nedenle siyah zeytinlerde hasat yapılamamıştır. Yeşil zeytinlerde ham
meyve analizleri (meyve ve çekirdek boyutları, meyve ağırlığı ve et çekirdek oranı; renk (L, a
ve b), doku sertliği ve pH değerleri ve titre edilebilir asit miktarı, nem ve toplam fenol içeriği,
oleuropein absorbansı ve antioksidan aktivitesi) ve biber dolgulu yeşil zeytin üretimi
gerçekleştirilmiştir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje materyalini oluşturan melez bireyler meyve vermediği için geçen sene proje 1 sene
uzatılmıştır. 2017-2018 hasat döneminde de siyah zeytin üretimi için seçilmiş olan melez
zeytinler meyve vermemiştir. Bu nedenle projenin son yılında siyah zeytinlerde yapılması
planlanan Yuvarlama/Çevirme yöntemi ile zeytin üretiminin ve 3. yıl ham zeytin
analizlerinin projeden çıkarılarak projenin bu şekilde bitirilmesi ve 2019 PDT’de sonuç
raporunun sunulması önerilmektedir.
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Proje Başlığı (9)

Probiyotik Siyah Zeytin Üretim Olanaklarının
Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P03/63

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR

Proje Lideri

Ayşen YILDIRIM

Proje Bütçesi

85.056 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2014 - 01.07.2018

PROJE ÖZETİ
Seçilmiş suşların gıda ürünlerine katılmalarıyla elde edilen probiyotik gıdaların, insan
üzerine olumlu sağlık etkileri vardır ve bu ürünler bugüne kadar süt ürünleri ile sınırlı
kalmışlardır. Son yıllarda meyve ve sebze gibi diğer gıda matriksleri de probiyotik ürün için
umut vaadetmektedir.
Bu çalışmada materyal olarak seçilen Gemlik ve Uslu zeytini doğal fermente salamura
siyah sofralık olarak %10 (geleneksel metot) ve %6 tuz konsantrasyonlarında işlenecektir.
Doğal salamura yöntemiyle, farklı tuz konsantrasyonlarında ve probiyotik suş ilavesi ile
fermantasyonu boyunca fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerde meydana gelen
değişiklikler, fermantasyon boyunca ve sonunda Lactobacillus paracasei subp. paracasei nin
ortamda ve zeytin yüzeyinde bulunma durumu tespit edilecek, bunun yanında tatlanmış
zeytinlerde de farklı tuz konsantrasyonlarda denenerek probiyotik siyah zeytin elde etme yolları
araştırılacaktır.
Dönem Bulguları:
Fermantasyon aşamasında probiyotik siyah zeytin elde etme» uygulamasına ait deneme
örneklerinin bazı kimyasal analizleri [% tuz, % asitlik, Toplam fenol içeriği, Acılık değerleri
(abs)] gerçekleştirilmiştir.
2016 yılında darboğaz olarak sıkıntı yaşandığı belirtilen toplam şeker, moleküler
analiz ve yüzey analizinin gerçekleştirilmesine yönelik 2017 yılında çözüm yolları araştırılmış
«moleküler analizin» çözümü için özel bir firma ile çalışmalar başlatılmıştır. Bu süreçte
bakterinin bioinformatik çalışması firma tarafından tamamlanmış olup, moleküler metodun
yüksek olasılıkla çalışacağının öngörüldüğü tarafımıza bildirilmiştir. Bu ön çalışmadan sonra,
önümüzdeki günlerde başlayacak olan zeytin örneğinde metodun çalışılması için 1-1,5 aylık bir
çalışma süresi öngörülmektedir. Moleküler metodun çalışması halinde, projenin devamına
karar verilecek ve HPLC’de «toplam şeker analizi» metodu çalışılacaktır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Yüzey analizinin çözüm yollarının değerlendirilmesi sonucunda; bu analizin proje için
kritik bir analiz olmaması, gerçekleştirilmesinin teknik açıdan mümkün görünmemesi ve
analizin çalışılması halinde oldukça yüksek maliyetlere yol açabileceğinden dolayı yüzey
analizin projeden çıkarılması talep edilmektedir.
Projeye Gıda Teknolojileri Bölümü’nden Teknisyen Gönül TUSU’nun dahil edilmesi
talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (10)

Karaburun Yarımadası’nda Zeytin Meyvesinin Acılığının
Ağaç Üzerindeyken Kaybolmasını Etkileyen İklimsel
Faktörlerin ve Meyve Bileşenlerinin Belirlenmesi (Doktora
Tezi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A05/P02/59

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR

Proje Lideri

Erkan SUSAMCI

Proje Bütçesi

80.875 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2014 - 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Zeytin meyvesi doğası gereği içerdiği acılık nedeniyle doğrudan tüketilememektedir.
Bu sebeple zeytine bir takım acılık giderme teknikleri uygulanması zorunludur. İzmir’in
Karaburun ilçesinde ağaç üzerinde kendiliğinden acılığı giden ve yenebilen zeytinler
bulunmaktadır. Bu zeytinler “Hurma Zeytin” olarak bilinmektedir. Projede hurmalaşma
üzerinde etkili olan iklim faktörlerinin ve meyve özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla,
Karaburun bölgesinde farklı coğrafik özelliklere sahip, hurmalaşmanın görüldüğü iki zeytin
bahçesinde çalışma yürütülmektedir. Aynı bahçe içinde üç adet hurmalaşma gösteren ağaç
seçilerek bu ağaçlar üzerinde meteorolojik gözlemler ve hurmalaşan ve hurmalaşmayan
meyvelerde de fiziksel ve kimyasal analizler yapılmakta, ayrıca Phoma türlerinin varlığı tespit
edilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanında enzim aktivite analizleri de yürütülmektedir. İki yıl
tekrarlanan çalışmadan alınacak sonuçlarla hurmalaşma üzerinde iklim faktörlerinin ve meyve
özelliklerinin etkileri ayrıntılı olarak ortaya konmaya çalışılacaktır.
Dönem Bulguları:
Planlanan analizlerden toplam fenol, fenolik bileşikler ve şeker analizlerinin 2017 yılı
Temmuz ayında bitmesi ile birlikte Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nde yapılması gereken
analiz kalmamıştır. Ege Üniversite Biyokimya Bölümü’nde yürütülen enzim analizleri
tamamlanmıştır. Proje kapsamında bir makale 2017 yılı Ocak ayında uluslararası dergide
yayınlanmıştır. 2017 yılı içerisinde analizlerin tamamlanmasının ardından istatistik
değerlendirmelere başlanmıştır. Erkence ve Hurma zeytinlere ait örnek sayıları eşit ve düzenli
olmadıklarından dolayı istatistik analizler farklı başlıklar altında yürütülmektedir. β-glukozidaz
enzim aktivite analizleri tamamlanmıştır.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Moleküler mikrobiyolojik analizleri yürüten
Doç. Dr. A. Handan BAYSAL 2017 yılında 31 küf izolatının moleküler tanımlaması
gerçekleştirmiş olup moleküler tanımlama denemeleri devam etmektedir. Hurma zeytinde
izolatlarda Phoma saptanmamıştır; tanımlanmayan örneklerin tanımlama ve sekans analizlerine
devam edilmektedir. Kalan 81 örneğin analizlerinin 2018 yılında tamamlanacağı bildirilmiştir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam eden Moleküler mikrobiyolojik
analizlerin tamamlanması, istatistik analizlerin tamamlanarak sonuç raporunun hazır hale
getirilmesi için 1 yıl ek süre talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (11)

Melezleme ile Elde Edilen Zeytin Çeşit Adaylarının Sofralık
Özelliklerinin Belirlenmesi-2

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/100

Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR

Proje Bütçesi

40.983 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2016 - 01.07.2018

Dr. Şahnur IRMAK

PROJE ÖZETİ
Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde 1990 yılında başlamış olan melezleme çalışmaları
sonucunda öne çıkan melez çeşit adaylarının sofralık zeytin teknolojisi için uygunluğu tespit
edilmek üzere proje yapılmaktadır. Amacımız sofralık zeytin sektörü tarafından istenilen iri
taneli, et oranı yüksek, eti çekirdeğinden kolay ayrılan ve sağlam ve dayanıklı zeytin çeşit
adaylarının belirlenmesi sonucunda tescil ettirilerek sektöre kazandırılmasıdır. Bu amaçla hasat
edilen çeşit adayı zeytinler ticari değeri yüksek olan işleme yöntemleri ile sofralık olarak
değerlendirilecek ve uygun görülen çeşit adayları sektöre değerlendirilmek üzere sunulacaktır.
Dönem Bulguları:
2016-2017 zeytin sezonu itibariyle melez çeşit adayları işleme teknikleri gereği hasat
edildi. Hammadde analizleri yapıldı ve zeytinler sofralık olarak işlemeye alındılar.
Fermantasyon süreci takip edilerek yenilebilir hale gelen zeytinlerin fiziksel ve kimyasal
analizleri yapılarak muhafazaya alınmışlardır. 12 ay muhafaza edilerek sofralık zeytin kriterleri
açısından değerlendirilmişlerdir. 2017-2018 Zeytin sezonu melez çeşit adayları alınarak
sofralık olarak işlendi. Hammadde analizleri devam etmektedir.
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Proje Numarası

Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit Adaylarının Yağ
Özelliklerinin Belirlenmesi (3. Kombinasyon)
TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/102

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR

Proje Lideri

Şenay YAMAN

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

43.500 TL

Proje Başlığı (12)

01.01.2016 - 01.07.2018

PROJE ÖZETİ
Zeytincilik Araştırma Enstitüsündeki Islah ve Genetik Bölümü tarafından 1990 yılında
bir ıslah programı başlatılmış olup; zeytinde kontrollü melezleme yöntemiyle yüksek, düzenli
verime sahip, yağlık ve sofralık üstün kalite özellikleri gösteren yeni zeytin çeşitlerinin elde
edilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu program dahilinde sürdürülen projede, bazı teknolojik ve
agronomik analizler sonucunda ümitvar fertler seçilmiştir. Bugüne kadar seçilen ümitvar
fertlerden elde edilen yağların kalite özelliklerinin belirlenmesi çalışmaları Gıda Teknolojileri
Bölümü tarafından yürütülmüştür.
Bu çalışma, yukarıda belirtilen çalışmaların devamı olarak, melezleme ıslah
programının yağla ilgili teknolojik boyutunu oluşturan 3. kombinasyon olarak ele alınacak ve
ümitvar fertlerden elde edilecek yağların kalite özellikleri ortaya konulacaktır. İstenilen yağlık
değerlere sahip melez fertler belirlenerek, yeni çeşitlerin ortaya çıkmasına imkan tanınacaktır.
Ön seleksiyon aşamasına ulaşmış Manzanilla x Ayvalık, Manzanilla x Uslu
kombinasyonlarından seçilen fertlerle çalışmamız yürütülecektir.
Dönem Bulguları:
2017-2018 hasat döneminde; Manzanilla x Ayvalık kombinasyonundan 6, Manzanilla
x Uslu kombinasyonundan ise 15 ve 37; Gemlik x Gordal kombinasyonundan 42 no’lu melez
fertlerden örnek alınamamıştır. Diğer 8 melez fert ve ebeveynlerine ait Manzanilla, Uslu,
Ayvalık, Gemlik, Gordal çeşitleri hasat edilmiştir. Toplanan örneklerin yağları Laboratuvarda
Abencor Sistemi ile elde edilmiş, koyu renk şişelere konarak buzdolabında muhafaza
edilmektedir. Dönem içerisinde analizlerin yapımına devam edilmektedir.
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Proje Numarası

Farklı Bölgelerde Üretilen Zeytinyağlarının Nükleer Manyetik
Resonans (1H ve 13C NMR) ve İzotop Oranı Kütle
Spektroskopisi (IRMS) Yöntemleri Kullanılarak Coğrafi
İşaretlemeye İlişkin Kimliğinin Belirlenmesi
TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/75

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR

Proje Lideri

Dr. Didar SEVİM

Proje Bütçesi

87.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2015 - 31.12.2018

Proje Başlığı (13)

PROJE ÖZETİ
İzotop oranı kütle spektroskopisi (IRMS) ve nükleer manyetik resonans (NMR)
spektroskopisi
teknikleri
gıda
ürünlerinin
karakterizasyonunda
kullanılan
yöntemlerdir.Ülkemizde zeytinyağlarının coğrafik orijin bakımından ve aynı zamanda çeşit
bakımından karakterizasyonu ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmakta olup bunlar da
çoğunlukla kromatografik çalışmalardır. Fakat bazı durumlarda sadece kromatografrik sonuçlar
da veri bankasının yetersizliğine bağlı olarak net sonuç verememektedir. Veri bankasının
kromatografik yöntemlerin yanında spektroskopik yöntemlerle de desteklenmesi
gerekmektedir.
Belli bir bölge ve yöreye özgü ve tipik kaliteye sahip ürünlerin benzerleri ve taklitlerine
karşı korunabilmesi için zeytinyağı sektörünün kullanabileceği referans veri bankasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu çalışma ile Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde üretilen zeytinyağlarının aroma analizleri, δ13C karbon izotop IRMS ve 1H ve 13C
NMR ve bazı seçilmiş örneklerde oflaktometrik analizler ile kemometrik veri analiz metotları
kullanılarak coğrafi orjinine göre sınıflandırılması amaçlanmaktadır.
Elde edilen sınıflandırma ve kümeleme modelleri kullanılarak söz konusu yağların
coğrafi işaretleme ve etiketlendirme işlemleri yapılabilecektir. Ayrıca çalışmadan elde edilecek
veriler ileride konu ile ilgili yapılacak olası çalışmalara ışık sağlayacaktır.
Dönem Bulguları:
2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Güney Ege, Kuzey Ege ve Güney Marmara
bölgelerinden toplanan zeytinyağı örneklerinin 1H-ve 13C-NMR spektumları ile gerçekleştirilen
kemometrik veri analizlerini içermektedir. Ayvalık zeytinyağı, Memecik zeytinyağı ve Gemlik
RT’ye göre ilk üç aroma aktif bileşen analizleri gerçekleştirilmiştir.
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Proje Başlığı (14)

Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerimizin ve Bu
Çeşitlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının Özelliklerinin ve
Lezzet Profillerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/101

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir

Proje Lideri

Dr. Didar SEVİM

Proje Bütçesi

203.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2016 - 01.12.2020

PROJE ÖZETİ
Bu çalışma, Ulusal Gen Bankası’nda bulunan tescilli 89 adet zeytin çeşidimizin
tamamının bazı meyve ve zeytinyağı özelliklerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecektir.
Bu amaçla zeytin çeşitleri 4 hasat yılında (2 var-2 yok yıl) hasat edilerek meyve örneklerinde;
olgunluk indeksi, % nem miktarı, % yağ miktarı, kalibre (dane/kg), et/çekirdek oranı, toplam
fenol miktarı ile elde edilen zeytinyağı örneklerinde; serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV'
de özgül absorbans değerleri, toplam fenol miktarı, oksidatif stabilite, yağ asitleri
kompozisyonu, trigliserid kompozisyonu ve tokoferol analizleri yapılacaktır.
Ayrıca zeytinyağlarının duyusal analizleri de yapılarak lezzet profilleri oluşturulacaktır.
Bu projeden elde edilecek tüm bilgilerin kurumumuz tarafından hazırlanacak olan zeytin çeşit
kataloğunda yayınlanması amaçlanmıştır.
Dönem Bulguları:
2017/18 hasat yılında 89 adet zeytin çeşidinde hasat yapılarak Zeytincilik Araştırma
Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan Abencor sistemi ile yağlar elde edilmiş ve +4°C’de
saklanmaktadır.
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Proje Numarası

Zeytin Meyvesi ve Yağlarındaki PAH Kontaminasyonunun
Farklı PAH Kaynaklarından Olan Uzaklıkla Değişimi ve
Rafinasyon Kademelerinde Uygulanan İşlem Parametrelerinin
Pirina Yağının PAH İçeriği Üzerine Etkisi (Doktora Tezi)
TAGEM/HSGYAD/15/A05/P01/76

Yürütücü Kuruluş

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İZMİR

Proje Lideri

Yeşim ALTUNOĞLU

Proje Bütçesi

58.529 TL

Proje Başlığı (15)

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2015 - 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Bu projede PAH bileşiklerinin atmosferik partiküller aracılığıyla ürünlerin gelişimi
sırasında hammadde üzerinde birikmesi temel alınarak farklı endüstriyel PAH kaynaklarından
belirli uzaklıklarda bulunan zeytin bahçelerinden toplanacak zeytin meyvesi ve bu meyvelerden
elde edilen yağlardaki PAH miktarları incelenerek çevresel kirliliğin ölçüsünün tespitine
dayalı olarak insan sağlığı açısından oluşturacağı potansiyel risk düzeyinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca meyve ve ondan elde edilecek yağda gerçekleştirilmesi düşünülen
analizlerle bu bileşiklerin meyveden yağa geçme potansiyeli araştırılacaktır.
PAH bileşiklerinin rafinasyon işlemleriyle miktarlarının azaltıldığı bilinen bir gerçektir.
Nitekim günümüzde hammadde olarak kullanılan pirinada kontrolsüz ya da yanlış uygulamalar
sebebiyle yüksek oranlarda bulunabilen PAH bileşiklerinin rafinasyon kademeleriyle
azaltılarak son üründeki miktarları yasal limitlerin altına düşürülmeye çalışılmaktadır. Bu
konuda ulusal düzeyde herhangi bir literatür bilgisine rastlanmamış olup rafinasyon
kedemelerinde işlem parametrelerinin toplam PAH, hafif PAH ve ağır PAH içeriğine etkisi bu
proje kapsamında incelenecektir.
Bu bağlamda hammaddeden başlayarak nötralizasyon, ağartma ve deodorizasyon
kademeleri sonrası temin edilecek pirina yağı numunelerinde PAH içeriği belirlenerek proseste
PAH içeriğinin azaltılması ve son üründe yasal limitlerin altına düşürülmesi amacıyla üretici
firma koşullarının uyguladığı işlem parametreleri kaydedilerek bu parametrelerin etkinliğinin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Dönem Bulguları:
Metot Validasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda metot performans parametreleri
linearite, kesinlik, gerçeklik ve LOD, LOQ değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca zeytin örneklerinde
PAH analizleri yapılarak sonuçlandırılmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Projenin tamamlanması için, 1 yıl ek süre talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (16)
Proje Numarası

Biyoteknolojik Süreçler Kullanılarak Ekmek Kalitesinin
Artırılmasında Termal Kaynaklı Yerli Fungal Alfa-Amilaz
Enziminin Kullanım Potansiyelinin Araştırılması
TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/103

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü
Biyoteknoloji Araştırma Merkezi / ANKARA

Proje Lideri

Doç. Dr. Arzu ÜNAL

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

150.000 TL
01/01/2016 - 31/12/2018

PROJE ÖZETİ
Önerilen projede, ekstrem koşullardan izole edilen izolatlar arasından ekmek yapımında
önemi olan Alfa amilaz enzimi açısından maksimum enzim aktivitesi gösteren fungal izolatın
tespiti, mikrobiyal gen bankalarına materyal oluşturulması, elde edilen fungal enzimin gıda
endüstrisinde uygulamaya ve ekonomiye aktarılması projenin çıktıları arasında yer alacaktır.
Bu kapsamda, Afyon ve Eskişehir çevresinde bulunan sıcaklıkları 55-90°C arasında değişen
termal su kaynaklarının bulunduğu alanlardan alınan su ve toprak örneklerinden amilaz üreten
termofilik fungusların izolasyonu, makroskobik, mikroskobik ve moleküler tanısı, termostabil
alfa amilaz enzimini ürettiği saptanan izolatlarda alfa amilaz kodlayan genin PCR ile
amplifikasyonu, DNA dizi analizi, toksin analizleri, enzim aktivitesi ve optimizasyon
çalışmaları, maksimum aktivite gösteren izolatlardan kısmi enzim saflaştırılması, termostabil
alfa amilaz enziminin ekmek yapımında kullanılacak un ile muamelesi ve gıda kalitesinin
değerlendirilmesine yönelik araştırmalar gerçekleştirilecektir.
Dönem Bulguları:
Proje Döneminde Fungus izolasyonu, morfolojk, mikroskobik, moleküler tanımlama ve
enzim üretimi ve enzim aktivitesi çalışmalarına devam edildi. 55-90 °C arasında değişen termal
su kaynaklarının bulunduğu alanlardan alınan su ve toprak örneklerinden, fungal türlerin
izolasyonu için Beuchat ve Pitt (2001)’in önerdiği metot uygulandı. Amilaz enziminin
varlığının kalitatif (nitel) olarak saptanmasında iyot indikatörü kullanıldı. İzolatların Malt
Extract Agar (MEA) Czapek’s Yeast Extract Agar (CYA) ve Oatmeal Agar (OMA) da 7 gün
karanlıkta inkübe edildikten sonra koloni çapları ölçülerek makroskobik ve mikroskobik
karakterizasyonu gerçekleştirildi. X10 ve X40 ışık mikroskobunda termotolerant fungal
izolatların konidial baş, spor, fiyalid yapıları incelendi. Kültürler tür seviyesinde farklı
mikolojik taksonomik anahtarlar kullanılarak tanımlandı. İzolatların Moleküler
Karakterizasyonu tamamlandı. Genomik DNA ekstraksiyonu Sabouraud ortamda (30 °C, 250
rpm) 48 saat üretilen 100 ml kültürlerden sağlandı. Fungus spesifik primerleri kullanılarak 18S
rDNA ve ITS bölgeleri (Internal transcribed Spacer) PCR amplifikasyonu gerçekleştirildi.
rDNA ve ITS1 bölgesi amplifiye edildi. Dizi analizleri yapılarak web tabanlı BLAST analizleri
ile karşılaştırıldı. Çalışmalarda, yüksek alfa amilaz aktivitesi gösteren mikroorganizmanın
seçimi için Ascomycetes sınıfına giren Aspergillus niger, Aspergillus terreus ve Trichoderma
atroviride’ ye ait yerli fungus izolatları kullanıldı. Amilaz aktivitesi açısından daha verimli
besiyerini belirlemek amacıyla yaptığımız çalışmalarda, Mikolojik Sıvı Besiyeri (MSB), Stok
Basal Medium (SBM), ve Starch Yeast Extract Liquid Medium (SYELM) olmak üzere nişastalı
3 farklı besiyeri ortamı denendi. Amilaz aktivitesi Miller (1959)'e göre, ham nişastanın
enzimatik hidrolizi ile açığa çıkan redüktör şekerlerin dinitrosalisilik asit (DNS) ile belirlenmesi
yöntemine göre ölçüldü. Çalışmalar sonucunda Uşak, Afyon, Eskişehir ve Ankara termal
alanlarından 23 fungus izole edildi.
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Proje Numarası

Durum Buğdayı Çeşitlerinin Fitik Asit Miktarları, Makarnaya
İşleme Sırasındaki Değişiklikler ve Fitik Asitin Azaltılması
(Yüksek Lisans Tezi)
TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/104

Yürütücü Kuruluş

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ANKARA

Proje Lideri

Ferda ÜNSAL CANAY

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

55.500 TL

Proje Başlığı (17)

01.01.2016- 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Buğday kepeği, besinsel lif içeriğinin yüksek olması, ekonomik ve kolay temin
edilebilmesi ve ayrıca birçok gıdaya katılabilir özellikte bir ürün olması nedeniyle önemli bir
besinsel lif kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ancak kepeğin bünyesinde doğal olarak bulunan
fitik asit beslenme kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir faktör olarak görülmektedir. Fitik asit
insan beslenmesinde gerekli olan çinko, demir, kalsiyum, magnezyum, bakır, manganez gibi
minerallerin vücutta absorpsiyonunu azaltarak biyolojik yarayışlıklarını düşürmektedir.
Toplum beslenmesinde önemli bir yeri olan hububat ürünlerinin mineral absorpsiyonu
yönünden olumsuz etkisini en aza indirerek bu ürünlerin besleyici kalitesinin yükseltilmesi
açısından konuya yaklaşıldığında, fitik asit düzeyinin ürüne işleme aşamalarında incelenmesi
ve azaltılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Bu konuların tam
olarak açıklığa kavuşturulması ile kepekli ürünler kullanılarak daha sağlıklı ürünlerin üretilmesi
mümkün olacaktır.
Dönem Bulguları:
Makarna örneklerinin pişme kaybı ve ağırlık/hacim artışı analizleri, toplam organik
madde analizleri, Duyusal test (yapışkanlık, sertlik, kümeleşme), tekstürel özellikleri (pişmiş,
pişmemiş makarna örneklerinde), fitik asit analizleri, besinsel lif analizleri; Kırma ve irmik
örneklerinin mineral madde analizleri, fitik asit analizleri (Kuru Maddede %); Un örneklerinin
miksograf analizleri tamamlanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Projede fitaz enzimi ile yapılan azaltma çalışmalarının ve elde edilen bulguların
istatistiksel değerlendirilmelerindeki gecikmeden dolayı projenin 1 yıl uzatılması talep
edilmektedir.

111

Devam Eden Projeler
Proje Başlığı (18)

Fındık Cipsi Üretim İmkanlarının Araştırılması (Doktora
Tezi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/94

Yürütücü Kuruluş

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / GİRESUN

Proje Lideri
Proje Bütçesi

Tuğba ER
145.154 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2015 – 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Yapılacak bu proje ile FAE’de yetiştirilen çakıldak fındık çeşidinden elde edilecek
fındık unu, buğday unu, antioksidan (tokoferol), aroma maddesi (toz fındık aroması) ve baharat
(kırmızıbiber, sarımsak ve soğan tozu) kullanılacaktır. 3 faklı formülasyon (%50 fındık
unu+%50 buğday unu+ baharat, %60 fındık unu+%40 buğday unu+ baharat, %70 fındık
unu+%30 buğday unu+ baharat) ve yasal limitler (Quantum Satis) içerisinde antioksidan ilavesi
ile fındık cipsi üretimi gerçekleştirilecektir. Cipsler 210° C’de 2 farklı sürede (7 ve 8 dak.)
pişirilecektir. Pişen cipsler üzerine fındık aroması ve formülasyona uygun baharatlar serpilecek
ve baharatlama işlemi yapılacaktır. MAP (Modifiye Atmosferde Paketleme) tekniği ile
paketlenen cipsler raf ömrü çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla 3 farklı sıcaklıkta (4° C,
20° C ve 30° C) 12 ay boyunca depolanacaktır.
Elde edilecek ürünün fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik, duyusal özelliklerini ve raf
ömrünü belirleme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda reaksiyon
kinetiği çalışmaları da gerçekleştirilecektir.
Dönem Bulguları:
Cipslerde raf ömrü süresince yapılan nem analizleri, yağ oranı (%), kül oranı, protein
oranı, pH, Serbest Yağ Asitliği Oranları (%oleik asit cinsinden), Peroksit Sayısı (meq O 2 /kg),
P-anisidin Oranları, Renk Değerleri, Tekstür Değerleri, Duyusal Özellikleri ve maliyet
analizleri tamamlanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Yapılan analizler ve duyusal değerlendirmeler sonucunda fındık unu miktarına bağlı
olarak oluşturulan formülasyonların; cipslerin fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite kabul
edilebilirliğini istatistiki anlamda etkilediği tespit edilmiştir. Öne çıkan formülasyon; %60
fındık %40 buğday unu kullanılarak hazırlanan B formülasyonu olmuştur. Bu bağlamda öne
çıkan formülasyonun sanayiye uygun olarak eksik kalan yönlerinin (paketleme, depolama
sıcaklığı ve bazı raf ömrü analizleri) tamamlanması ve daha uzun raf ömrüne sahip ürünün
geliştirilmesi için bu formülasyona antioksidan (tokoferol), fındık aroması ilave edilmesi ve bu
formülasyona ait alt ve üst sınır formülasyonların eklenmesi; ayrıca yapılacak yeni çalışma için
üretilen cipslerin azot gazı altında paketlenmesi, 3 farklı sıcaklıkta (4℃, 20℃ ve 30℃ )
depolanması ve projenin bu aşamasının da doktora tezi olarak yürütülmesi önerilmektedir.
Üretilecek cipslerde bir önceki projede yer alan analizlere ilave olarak Yağ Asitleri Profili,
Toplam Fenolik Madde, Fenolik Bileşen Kompozisyonu, Oksidasyon Analizi, Fitosterol
Tayini, Esmerleşme İndeksi, HMF (Hidroksimetil Furfurol) ve mikrobiyolojik analizlerin
(toplam bakteri, maya ve küf) yapılması önerilmektedir.
Teklif edilen metot değişikliğinin kabul edilmesi doğrultusunda çalışma takviminin 1
yıl uzatılması ve uzatılma halinde kimyasal madde alımı ve bazı analizlerin alt yapı
yetersizliğinden hizmet alımı ile yaptırılması için 13.000 TL ek bütçe talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (19)

Melezleme Islahı ile Elde Edilmiş ve Ateş Yanıklığı
Hastalığına Karşı Dayanıklı Armut Genotiplerinin
Biyokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/105

Yürütücü Kuruluş

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir/ISPARTA

Proje Lideri

Atakan GÜNEYLİ

Proje Bütçesi

68.500 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2016 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Projede, üstün meyve özelliklerine sahip armut genotipleri arasında biyokimyasal içerik
bakımından farklılıkları ortaya koymak hedeflenmektedir. Bu farklılıklardan yola çıkarak
mevcut genotiplerde durum tespiti yapılmış olacaktır. Islah çalışmalarında sağlığa yararlı
bileşenlerin bulunuyor olması göz ardı edilmekte ve böylelikle bu bileşenlerin seviyesi gün
geçtikçe azalmaktadır. Bu nedenle ilerleyen yıllarda yapılacak olan ıslah çalışmalarında
kullanılacak ebeveynler belirlenirken, meyve biyokimyasal içerikleri istenilen düzeyde olanlar
seçilmektedir.
Bu çalışmada, Ateş Yanıklığı hastalığına dayanıklı çeşit geliştirmek amacı ile yapılmış
melezlemelerden elde edilmiş genotiplerin meyve biyokimyasal içerikleri incelenmektedir.
Ateş yanıklığına dayanıklı genotipler arasından 72 tip seçilmiştir. Doksan farklı genotipten elde
edilen numunelerin armut sularının antioksidan aktiviteleri, fenolik, şeker, askorbik asit ve
organik asit içerikleri belirlenecek ve RID ve UV detektör ile donatılmış HPLC kullanılarak
nicelleştirilecektir.
Dönem Bulguları:
İlk dönem numunelerin fiziksel analizleri ve biyokimyasal analizleri tamamlandı. Bu
kapsamda malik asit, kuinik asit, sitrik asit ve şikimik asit analizleri ile L-askorbik asit ve
şeker (früktoz) analizleri gerçekleştirilmiştir. Veriler değerlendirilmektedir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
DPPH yönteminde tutarlı sonuçlar elde edilememiştir. Bu analizin sona kalması ve kısa
süreli elektrik kesintisinin olması nedeniyle DPPH yöntemin projeden çıkarılması talep
edilmektedir.
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Proje Başlığı (20)

Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma
Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/124

Yürütücü Kuruluş

Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir / ISPARTA

Proje Lideri

Atakan GÜNEYLİ

Proje Bütçesi

70.600 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2019

PROJE ÖZETİ
Projede Türkiye’de ticari olarak yetiştiriciliği yapılan ve ihracat imkanı olan Deveci
armut çeşidinin kalitesi üzerine soğuk muhafazadan sonra olgunlaştırma işlemlerinin raf ömrü
süresince fiziksel ve biyokimyasal etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Deveci
armut meyveleri hasat olumunda derilecektir. Derim sonrasında 10OC’de 24 saat süreyle 0 ve
625 ppb dozlarında 1-Metilsiklopropen (1-MCP) uygulanacaktır. Hasat sonrası uygulaması
yapılan meyveler Normal Atmosfer (NA) ve Kontrollü Atmosfer (KA) (%2O 2 + %1CO 2 )
koşullarında 0OC sıcaklıkta ve %90±5 oransal nemde muhafazaya alınacaktır.
Meyveler NA koşullarında 6 ay süreyle, KA koşullarında 8 ay süreyle muhafaza
edilerek ayda bir raf ömrü çalışması yapılacaktır. Her dönem soğuk depodan çıkarılan
meyvelere 20OC’de 0, 50, 100 ve 150 ppm dozunda etilen 0, 24 ve 48 saat süreyle
uygulanacaktır. Uygulaması yapılan meyveler 10 ve 20OC’de %55±5 oransal nem koşullarında
0, 3, 6 ve 9 gün bekletilecektir. Bu süreler sonunda meyve örneklerinde; meyve ağırlık kaybı,
meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde, titre edile bilir asitlik, pH, meyve rengi, etilen
üretimi ve solunum hızı analizleri yapılacaktır. Meyve örneklerinde uçucu aromatik maddelerin
değişimi GC-head space ile; fenolik bileşiklerin, organik asitlerin ve şekerlerin değişimi HPLC
ile; toplam fenolik madde miktarının değişimi spektrofotometre ile belirlenecektir. Her analiz
döneminde meyvelerde mikrobiyolojik analizler yapılacaktır. Ayrıca fizyolojik ve patojenik
kaynaklı bozulmalar incelenecektir.
Dönem Bulguları:
Uygun hasat zamanında hasat edilen meyveler deneme desenine uygun olarak deneme
kuruldu. 0., 1., ve 2. Dönem fiziksel analizleri yapıldı. Kimyasal ve mikrobiyolojik analizler
için yönteme uygun olarak meyve örnekleri alınıp -80°C’de muhafaza edilmektedir.
Deveci armut meyveleri hasat olumunda derilmektedir. Derim sonrasında 10OC’de 24
saat süreyle 0 ve 625 ppb dozlarında 1-MCP uygulanmaktadır. Hasat sonrası uygulaması
yapılan meyveler NA ve KA (%2O 2 + %1CO 2 ) koşullarında 0OC sıcaklıkta ve %90±5 oransal
nemde muhafazaya alınmaktadır. Meyveler NA koşullarında 6 ay süreyle, KA koşullarında 8
ay süreyle muhafaza edilerek ayda bir raf ömrü çalışması yapılmaktadır. Her dönem soğuk
depodan çıkarılan meyvelere 20OC’de 0, 50, 100 ve 150 ppm dozunda etilen 0, 24 ve 48 saat
süreyle uygulanmaktadır. Uygulaması yapılan meyveler 10 ve 20OC’de %55±5 oransal nem
koşullarında 0, 3, 6 ve 9 gün bekletilmektedir. Bu süreler sonunda meyve örneklerinde; meyve
ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde, titre edile bilir asitlik, pH, meyve
rengi, etilen üretimi ve solunum hızı analizleri yapılmaktadır. Meyve örneklerinde uçucu
aromatik maddelerin değişimi GC-head space ile; fenolik bileşiklerin, organik asitlerin ve
şekerlerin değişimi HPLC ile; toplam fenolik madde miktarının değişimi spektrofotometre ile
belirlenmektedir. Her analiz döneminde meyvelerde mikrobiyolojik analizler yapılmaktadır.
Ayrıca fizyolojik ve patojenik kaynaklı bozulmalar incelenmektdir.
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Proje Başlığı (21)

Yerli ve Brezilya Turunç Çeşitlerinin Turunç Ekşisi Olarak
Değerlendirilme Olanaklarının İncelenerek, Bazı Kimyasal
Özelliklerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/106

Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MERSİN
Evren Çağlar EROĞLU

Proje Bütçesi

50.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2016 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Enstitü bünyesinde yoğun olarak üretimi yapılan bazı turunç meyvelerine değer
kazandırabilmek ve bölgedeki üreticilere, girişimcilere ve sanayicilere örnek olacak yeni bir
ürün geliştirmek amacıyla bazı yörelerde lokal olarak üretimi yapılan turunç ekşisinin farklı
sıcaklık koşullarında üretilmesi amaçlanmaktadır.
Dönem Bulguları:
Projede materyal olarak brezilya ve yerli turunç çeşitleri kullanılmıştır. Meyve suları 2
farklı şekilde özütlenmiştir (Rendeleme, Kabuk soyma), Özütlenmiş meyve suları 2 farklı
yöntemle pişirilmiştir (Vakum kazanda pişirme, Açık kazanda pişirme). Meyve sularında ve
konsantre ürünlerde [Sinefrin Analizi, Askorbik asit, Toplam ve indirgen şeker, Hidroksimetil
Furfural (HMF), Naringin Analizi, pH, Suda çözülebilir Kuru Madde (SÇKM) ve Titrasyon
Asitliği Analizi] analizleri yapılmıştır.

115

Devam Eden Projeler
Proje Başlığı (22)

Yarı Kurutulmuş İncirlerde Farklı Muhafaza ve Depolama
Tekniklerinin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P05/132

Yürütücü Kuruluş

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / AYDIN

Proje Lideri

Dr. Erdem ÇİÇEK

Proje Bütçesi

46.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Bu proje ile ağaç üzerinde buruklaşarak orta nemli ürün sınıfında yer alan incirlerin,
yere düşmeden toplanması ve uygun koşullarda muhafaza ederek tüketime hazır hale
getirilmesi hedeflenmektedir. Farklı uygulamalar ile orta nemli incirin muhafaza ve depolama
koşullarının belirlenmesi ve yeni bir ürün elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla dalından
toplanan yüksek nemli incirler kurutma seralarında yaklaşık %30 neme ulaşıncaya kadar
kurutulacak ve muhafaza yöntemlerinin belirlenmesi araştırılacaktır.
Vakum paket ve modifiye atmosfer paket ile ambalajlanmış; elektro aktive su ve ısıl
işlem ile dezenfekte edilmiş ürünler + 4oC’de 12 ay boyunca depolanarak fiziksel ve kimyasal
değişimleri gözlenecektir. Ayrıca kontrol uygulaması olarak %30 nem içeriğine sahip ürün, 40oC’de şoklanarak -18oC’de depolanacaktır. Meyvelerin yere düşmesi engellenerek kirlenme
ve mikrobiyal yükün azaltılmasıyla aflatoksin riski de minimize edilebilecektir.
Proje kapsamında kuru incir işlem basamaklarının azaltılarak daha doğal bir ürün elde
edilmesi, yeni bir iş akış şeması oluşturularak ürünün pazarlanabilme ve pazarlanabilir ürün
imkânının arttırılması ve ayrıca ticari ürün elde edilebilmesi için gerekli bilimsel altyapının
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu ve benzeri çalışmalarla gelecekte ihraç edilebilecek incir
ürünlerinin çeşitliliğinin artırılmasının önü açılacaktır.
Dönem Bulguları:
Çalışma takvimine uygun olarak, orta nemli incirler hasat edilmiş ve %30 nem içeriğine
kadar kurutulmuştur. Örneklerin başlangıç analizleri yapılmış, farklı ambalajlama teknikleri ile
muhafazası sağlanmıştır. I. Uygulamada örneklere vakum işlemi, II. Uygulamada elektro aktive
su (EAS) ile yıkama ve vakum işlemi, III. Uygulamada vakum işlemi ve benmaride 80 oC’lik
ısıl işlem, IV. Uygulamada %100 CO 2 gazı ile MAP uygulaması ve kontrol grubun da -40 oC’de
şoklama işlemi gerçekleştirilmiştir. Uygulamalar + 4 oC de, kontrol grubu -18 oC’de
depolanmaktadır. Örnekler 12 ay boyunca depolanacak, 45 gün ara ile analizler
gerçekleştirilecektir. Yarı kuru ürünlerde kalite analizleri (kabuk rengi, % nem, SÇKM, pH, %
Asitlik, alkolde çözünen renk indeksi (AÇRİ), su aktivitesi (a w ), Şekerlenme indeksi);
Mikrobiyolojik analizler (toplam aerobik mezofilik bakteri ve toplam psikrofilik canlı sayımı,
toplam maya küf sayımı) ve ölü-canlı böcek sayımı analizleri tamamlanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje başlangıcından önce kurumumuzdan ayrılması
KÖSOĞLU’nun proje ekibinden çıkarılması önerilmektedir.

nedeni

Dr.

İlknur
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Proje Başlığı (23)

Kayısı Yetiştiriciliğinde Seyreltme İle Elde Edilen Çağladan
Turşu Üretim Olanaklarının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/135

Yürütücü Kuruluş

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MALATYA

Proje Lideri

Mustafa KAPLAN

Proje Bütçesi

52.800 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.03.2017 - 30.12.2018

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada Malatya’da tamamına yakın üretimi yapılan Hacihaliloğlu ve Kabaaşı
kayısı ağaçlarında çağla döneminde %30 oranında seyreltme yapılacak; elde edilen seyreltme
artığı çağlalar turşuya işlenecektir. Çağla turşusu yapımı ile ilgili çalışma olmamasından dolayı;
çağla turşusu için uygun üretim prosesleri oluşturulacaktır. Çeşitlendirilmiş üretim prosesleri
ile elde edilecek çağla turşularının tüketici beğeni durumları ve sanayiye uygunluk durumlarına
uygun üretim prosesi ortaya çıkarılacaktır. Çağla turşusunun tanıtımı, tüketiminin artırılması ve
yaygınlaştırılması çalışmaları yapılacaktır. Sık tutum zamanlarında ağaç dallarında kırılmalar
meydana gelmekte, kayısı meyvesinde kalite ve irilik azalmakta, üreticilerimiz artan işçilik
maliyetleri sonucu büyük gelir kaybına uğramaktadır. Kayısı meyveleri çağla döneminde iken
seyreltme yapılarak dalların kırılmaları önlenecek, ağaçlarda kalan kayısı meyvelerinde iriliğin
ve kalitenin artırılması sağlanacaktır. Kayısı meyvesinin çağla döneminde turşu yapılması ile
seyreltme etkisinin ağaç başına verimi ve kalitesi üzerine pozitif ya da negatif etkileri belirlenip,
üretici toplam gelirine etkisi maliyet analizleri ile ortaya çıkarılacaktır.
Dönem Bulguları:
Kayısı meyvesi çağla döneminde çekirdeği sertleşmeden elle hasat yapıldı. 50 kg’lık
plastik bidonlarda Hacihaliloğlu ve Kabaaşı kayısı çeşitlerinden iki paralel olacak şekilde
Yarımamül/stok ürün hazırlandı, (v:v) oranında salamura ve hammadde dolumu yapıldı.
Fermantasyonda laktik asit oranını artırmak amacıyla %0,6 şeker ilavesi yapıldı ve laktik asit
miktarı oranı 25. gününde % 1,35’e ulaşınca fermantasyon işlemi sonlandırıldı. Stok ürün
salamurasında haftalık tuz, asitlik ve pH kontrolleri yapıldı. %6,5-7 tuz oranı ilavelerle dengede
tutuldu. Bu aşamadan sonra stok üründen kavanozlara her çeşit için 4 farklı uygulama ve her
uygulamada 3 tekerrür olacak şekilde dolum gerçekleştirildi. Dolum için 1 L’lik cam ve plastik
kavanozlar kullanıldı. Altı ay süre ile muhafaza edildi. Çağla turşularında her ay % asitlik, %
tuz, pH analizleri enstitümüzde, tekstür profil analizi (TPA) ve mikrobiyolojik analizler
(Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri (TMAB), Maya-Küf ve Laktik Asit Bakteri) Afyon
Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Araştırma ve Uygulama Merkezinde her ay eş zamanlı
olarak gerçekleştirildi. Muhafaza süresi olan altıncı ayın sonunda yapılan duyusal test (tat,
koku, renk ve görünüş) sonucu beğenilen ve tekstür analizi ile mikrobiyolojik analizlerden elde
edilen sonuçlar neticesinde üç uygulama ile ikinci yıl tekrar şeklinde çalışmalara devam
edilecektir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Tayin olması nedeniyle Mehmet ÇALIŞKAN’ın projeden çıkarılması ve Afyon
Kocatepe Üniversitesi Sultandağı MYO Gıda Teknolojileri Programı Öğretim Görevlisi Azize
ATİK’in proje ekibine dahil edilmesi talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (24)

Kayısı Çekirdeğinden Kahve Benzeri Ürün Üretimi Ve Elde
Edilen Ürünün Bazı Önemli Özelliklerinin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/137

Yürütücü Kuruluş

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MALATYA

Proje Lideri

Şule ŞAHİN KOVUK

Proje Bütçesi

91.500 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Çalışmada; Malatya’da en fazla yetiştiriciliği yapılan Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin
kükürtlü ve kükürtsüz tatlı çekirdekleri kullanılacaktır. Kükürtlü ve kükürtsüz kuru kayısı
çekirdekleri 180⁰C sıcaklıktaki kavurma fırınında, 20 dk, 30 dk ve 40 dk süre ile kavrulacaktır.
Kavrulmuş çekirdeklerin bir kısmı yağ çıkarma makinasından geçirilip, yağı alındıktan sonra
ezilerek kahve haline getirilecektir. Diğer çekirdekler ise kavrulduktan sonra hiçbir işlem
yapılmadan ezicide püre haline getirilerek kahve yapılacaktır. Elde edilen ezme halde ki
kahveler duyusal analize tabi tutulacak en yüksek puanı alan 3 ürün 200 ml lik kavanozlara
doldurulacaktır. Ağzı kapalı cam kavanozlar +4⁰C ‘de ve 25⁰C ‘de 1 yıl depolanacaktır.
Depolanan kahvelerde aylık periyotlarla; renk tayini, SO 2 tayini, peroksit sayısı, serbest yağ
asidi, nem, yağ, duyusal ve mikrobiyolojik (küf ve maya) analizleri yapılacaktır.
Darboğazlar:
Siparişi verilen alet ekipman henüz teslim alınamamıştır. Ayrıca kurum elektrik
sisteminin eski olması nedeniyle elektrik sisteminde sorun oluşmuştur. Kurum elektrik
sisteminin yenilenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Oluşan sorunların giderilmesiyle
proje çalışmalarına devam edilecektir.
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Proje Başlığı (25)

Kuru Kayısı, Kayısı Pekmezi ve Kayısı Çekirdeği
Kullanılarak Sürülebilir Nitelikte Ürün Elde Etme
Olanaklarının Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/136

Yürütücü Kuruluş

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MALATYA

Proje Lideri

Züleyha DURAN

Proje Bütçesi

74.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Kayısının Malatya ilimiz ve ülkemiz için önemi, ayrıca hem meyvesinin hem de
çekirdeğinin besleyici değeri dikkate alınarak ikisinin bir arada tüketimini sağlamak için, bu
çalışmada kayısı püresi, kayısı pekmezi ve kayısı çekirdeği ezmesi kullanılarak yeni bir ürün
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kükürtlü kuru kayısı, gün kurusu kayısı püreleri ve
kayısı pekmezi farklı oranlarda kavrulmamış ve kavrulmuş kayısı çekirdeği ezmesi ile
karıştırılarak sürülebilir kıvamda yirmi iki farklı ürün geliştirilecektir.
Elde edilen ürünlerde duyusal test yapılarak en yüksek puanı alan beş ürün seçilecektir.
Seçilen ürünlerde renk, suda çözünen kuru madde, nem, kül, toplam yağ, şeker, protein, HMF,
amigdalin, peroksit sayısı, kükürtdioksit, su aktivitesi, mikrobiyolojik analizler yapılacak,
enerji değeri hesaplanacak, istatistiksel değerlendirme yapılacaktır. Ürünlerde depolama
çalışmaları yapılacak, ürünün raf ömrü belirlenecektir.
Darboğazlar:
Proje kapsamında pekmez üretimi aşamasında elektrik sisteminde sorunlar yaşamış olup
pekmez üretimi yapılamamıştır. Söz konusu arızaların giderilmesi için kurum elektrik
altyapısının yenilenmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Sorun giderildiğinde proje
çalışmalarına devam edilecektir.
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Proje Başlığı (26)

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

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P06/138

Yürütücü Kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü / ANTALYA

Proje Lideri

Demet YILDIZ TURGUT

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş Tarihi

27.000 TL
01.01.2017 - 31.08.2018

PROJE ÖZETİ
Kamkat (Fortunella spp.) Rutaceae familyasının Fortunella cinsine ait olup, askorbik
asit, karotenoidler, uçucu yağlar ve flavonoidler açısından zengin bir turunçgil meyvesidir.
Diğer turunçgil meyvelerinden farklı olarak kabuğu ile birlikte tüketilebilmektedir. Son yıllarda
çeşitli tarımsal araştırma kuruluşları ve üniversiteler tarafından yürütülen kamkat yetiştiriciliği
ve çeşit geliştirme çalışmalarıyla, ülkemizde bu meyvenin daha fazla tanınması ve üretiminin
arttırılması hedeflenmekte ve büyük bahçe tesisleri kurulması yönünde üreticiler teşvik
edilmektedir.
Bu proje ile kamkat meyvesinin farklı ürünlere işlenerek değerlendirilme olanaklarının
araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda kamkat meyvesi kurutma, reçel ve meyve tozuna
işlenecektir. Meyvede ve son üründe fiziksel ve kimyasal kalite analizleri yapılarak, uygun
üretim parametreleri ortaya konacaktır.
Dönem Bulguları:
Çalışmada materyal olarak kullanılacak Nagami (Fortunella margarita Swing.) kamkat
çeşidine ait meyveler Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde bulunan kamkat
parsellerinden 2017 Ocak ayında hasat edildi. Meyvelerde fiziksel ve fizikokimyasal analizler
gerçekleştirilmiştir (Çizelge 1.). Diğer fitokimyasal analizler için meyvede ekstarksiyonlar
gerçekleştirilmiş ve ektraktlar analiz anına kadar -18°C’ de muhafaza edilmiştir.
Proje kapsamında meyveler 4 farklı kurutma (Sıcak hava ile kurutma, Vakum altında
kurutma, Ultrason destekli ozmotik önkurutma sonrası sıcak hava ile tamamlayıcı kurutma,
Mikrodalga destekli sıcak hava kurutma) yöntemiyle kurutulmuş, iki farklı işleme yöntemiyle
(bütün ve doğranmış olarak iki farklı şekilde) reçele işlenmiş ve 4 farklı yöntemle meyve
tozuna işlenmiştir.
Taze meyve ve üretilen ürünlerde renk, nem içeriği toplam fenolik madde, toplam
flavonoid madde, antioksidan aktivite, L-askorbik asit, organik asit bileşimi analizlerinin bir
kısmı yapılmış bir kısmı devam etmektedir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Yapılan ön denemeler ve proje danışmanının önerisi ile projenin kurutma yöntemlerinde
değişiklikler önerilmektedir. Bu kapsamda kurutma yönteminde dondurarak kurutma
uygulamasının çıkarılması, kurutma yöntemleri öncesi ön işlem (haşlama işlemi) eklenmesi ve
kurutma yöntemlerinin sıcak hava ile kurutma, Ultrason destekli ozmotik kurutma+sıcak hava
kurutma, Vakum kurutma, Mikrodalga destekli sıcak hava kurutma olarak düzenlenmesi
önerilmektedir.
Proje danışmanının Prof. Dr. Ayhan TOPUZ olarak değiştirilmesi önerilmektedir.
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Proje Başlığı (27)

Koruk Suyunun Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/123

Yürütücü Kuruluş

Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / MANİSA

Proje Lideri

Dr.Ali GÜLER

Proje Bütçesi

62.500 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada, koruk suyunun işlenmesinde prosesin kalite üzerine olası etkileri
araştırılacaktır. Bu amaçla; enstitü bünyesinde yer alan Sultani çekirdeksiz üzüm çeşidine ait
koruk örnekleri kullanılacaktır. Bununla birlikte Cabernet sauvignon üzüm çeşidinde salkım
seyreltme aşamasında alınan salkımlarda koruk suyuna işlenecektir. Parçalama ve presleme
sonrası elde edilen ham koruk suyunda sırasıyla berraklaştırma, detartarizasyon, filtrasyon,
şişeleme ve pastörizasyon işlemleri gerçekleştirilecektir. Berrak koruk suyu üretimi, enstitü
üzüm ürünleri pilot işleme tesisinde yapılacaktır.
Koruk suyu üretim aşamalarının kalite parametreleri üzerine etkilerini ortaya koymak
ve nihai ürünün kalitesini belirlemek amacıyla; prosesin başlangıcından itibaren presleme,
depektinizasyon, filtrasyon ve pastörizasyon işlemleri sonrasında örnekler alınarak fiziksel ve
biyokimyasal özellikler ile organik asit kompozisyonundaki değişimler izlenecektir. Fiziksel
özelliklerden suda çözünür kuru madde, pH, titre edilebilir asitlik, spektrofotometrik renk
parametreleri ve bulanıklık değeri, biyokimyasal özelliklerden toplam fenolik madde, toplam
flavonoid ve antioksidan aktivite incelenecektir.
Bunlara ilaveten üzümlerde baskın organik asitlerden olan tartarik, malik ve sitrik asit
kompozisyonundaki değişim araştırılacaktır. Gerçekleştirilmesi planlanan bu proje ile koruk
suyunun endüstriyel boyutta üretimine yönelik farkındalık oluşturulması ve özellikle bağcılıkta
sofralık ve şaraplık üzüm üretiminde kaliteyi geliştirme açısından yapılan salkım seyreltme
uygulamalarında ortaya çıkan olgunlaşmamış üzümlerin değerlendirilmesi de
hedeflenmektedir.
Dönem Bulguları:
Proje çalışma planı doğrultusunda koruk örneklerinde hasat olgunluk seyri izlenerek
(Temmuz ayı başında) Sultani Çekirdeksiz ve Cabernet Sauvignon üzüm çeşitlerine ait koruk
örnekleri ben düşme dönemi öncesinde hasat edilmiştir. Özellikle ben düşme dönemiyle birlikte
asit miktarında hızlı bir düşüş olduğundan bu durum göz önünde bulundurularak olgunluk takibi
hassasiyetle yapılmıştır. Hasat edilen örneklerde pH, titrasyon asitliği, Sçkm, Sçkm/asit ve şıra
randımanı değerleri belirlenmiştir.
Ayrıca Koruk örneklerinde, Presleme sonrası, Depektinizasyon sonrası, Berraklaştırma
sonu, Filtrasyon sonrası ve Pastörizasyon sonrası olmak üzere bazı Fiziksel özellikleri
(bulanıklık, renk yoğunluğu, OY420 (sarılık), OY520 (kırmızılık), OY620 (mavilik) ile
Biyokimyasal özelikleri (TFM, TF, TEAC, DPPH) çalışılmıştır.
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Proje Başlığı (30)

Bazı Frenk Üzümü Çeşitlerinin Kimyasal Kompozisyonunun
Belirlenmesi
ve
Gıda
Katkı
Maddesi
Olarak
Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P06/139

Yürütücü Kuruluş
Proje Lideri
Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
BURSA
Hacer EKŞİ
75.105 TL
01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Proje beş ana kısımdan oluşmaktadır: I)Bazı Frenk üzümü çeşitlerinin fiziksel ve
kimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve çeşitler içerisinde en yüksek fenolik içerik ve
antioksidan özelliklere sahip türlerin belirlemesi, II)Belirlenen Frenk üzümü çeşidinden fenolik
bileşenler açısından zengin ekstraktın elde edilmesi, III) elde edilen ekstraktın gıda katkı
maddesi olarak stabilizasyonlarının ve kullanılabilirliklerinin araştırılması IV) elde edilen
ekstraktın mikroenkapsülasyon yöntemi kullanılarak püskürtmeli kurutucuda kurutulması ve
elde edilen üründe özellik, verim ve stabilite yapılması, V) elde edilen mikroenkapsüle
ürünlerin gıda katkı maddesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Rosenthal, Red Lake, Boskoop Giant, Jostaberry ve Goliath çeşidi frenk üzümü
meyvelerinin fiziksel, kimyasal, duyusal ve biyoaktif özelliklerini belirlemek amacıyla; L,a,b
renk değerleri, C vitamini, duyusal analizleri, brix, nem miktarı, pH, protein, şeker fraksiyonları
(glukoz, fruktoz, sakkaroz), çözünebilir ve çözünemeyen diyet lif, toplam diyet lif, titre
edilebilir asitlik, mineral madde (Mg, Ca, Fe, K, Na, Cu, Zn, Mn, Se), DPPH, CUPRAC
antioksidan kapasite tayini, toplam antosiyanin tayini, ekstrakte edilebilir, hidroliz edilebilir ve
biyoalınabilir toplam fenol analizleri yapılmış, toplam fenolik bileşiklerin biyoalınabilirliği,
uçucu aroma bileşikleri, polifenol ve antosiyanin kompozisyonları belirlenmiştir.
Taze meyvelerde yapılan analizler sonucunda en yüksek fenolik, antosiyanin içeriğine
ve antioksidan aktiviteye sahip olan frenk üzümü çeşidi Boskoop Giant olarak tespit edilmiştir.
Bu çeşitten, gıda katkı maddesi olarak kullanılabilirliğini araştırmak amacı ile yüksek polifenol
ve antosiyanin içeriğine sahip ekstrakt elde edilecektir. Bu amaçla, ekstraksiyonda etken
parametreler olan ekstraksiyon sıcaklığı, çözücü oranları ve ekstraksiyon süresinin optimize
edileceği deneme planı Design Expert programı kullanılarak oluşturulmuştur. Her denemede
elde edilen ekstrakt içerdiği toplam fenol ve toplam antosiyanin içeriği açısından
değerlendirilecek ve en iyi ekstraksiyon yönteminin belirlenmesi için optimizasyon çalışması
sonuçları tespit edilecektir. Daha sonra optimum işlem koşullarında doğrulama çalışmaları
yapılacaktır.
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Proje Numarası

Gıda Posasından Bazı Fenolik Bileşen
Standartlarının Üretilmesi (Doktora Tezi)
TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/107

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / SİVAS

Proje Lideri

Halime ALPEREN

Proje Bütçesi

89.800 TL

Proje Süresi

01.01.2016 - 31.12.2018

Proje Başlığı (28)

ve

Karotenoid

PROJE ÖZETİ
Bu proje ile ilgili meyve ve sebze posalarından kuersetin, rutin, epigallokateşin gallat,
galllik asit, β-karoten ve likopen standartları üretilecektir. Geliştirilen metot valide edilecektir.
Bileşenlerin saflaştırılması, çözücü ile gıda matriksinden karotenoid ve fenolik bileşen
çözeltisinin edilmesi, kartuşlarla ön saflaştırma yapılması, HPLC mobil fazının hazırlanması,
HPLC’de kalibrasyon eğrisinin çizilmesi, HPLC’de fenolik bileşen ve karotenoidlerin çözelti
içinde bulunan diğer bileşenlerden ayrılması, fraksiyon kollektörü vasıtası ile ayrılan, saflaşan
bileşenlerin toplanması, saf bileşenlerin dondurarak kurutucuda kurutup standartın toz halde
elde edilmesi şeklinde planlanmıştır.
Metot validasyonunun, geliştirilen metodun aynı gün altı tekrarı ile tekrarlanabilirlik,
beş gün arayla altı tekrarı ile aratekrarlanabilirlik, lineerlik, geri kazanım, tespit limiti ve tayin
limiti olmak üzere altı parametre ile gerçekleştirilmesi planlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Ekstrakt eldesi için gerekli enjeksiyon hacmini azaltmak amacıyla elma suyu üretiminde
kullanılan amilaz ve pektinaz enzimleri kullanılarak nişasta ve pektin uzaklaştırılmıştır. Etil
asetatla yapılan sıvı-sıvı ekstraksiyon yardımıyla şekerler de uzaklaştırılarak hedeflenen
750mg/L’nin iki katı 1500mg/L derişiminde rutin ekstrakt elde edilmiştir. Ancak 500mg/L
enjeksiyonda bant genişlemesi meydana geldiği için 250mg/L enjeksiyon yapılmıştır.
Fraksiyon kollektörü çıkışı yaklaşık 200mL rutin çözeltisi elde edilmiştir. Bu çözelti ileri
saflaştırma için 5 mL’ye konsantre edilip tekrar HPLC yardımıyla toplanmıştır. Elde edilen
yaklaşık 100mL saf rutin çözeltisi dondurarak kurutucu yardımıyla toz haline getirilmiştir.
Elma posasından 10mg rutin standardı elde edilmiştir. Toz standart metanolde çözülüp ticari
standartla HPLC’de saflıkları kıyaslanmıştır.
Önümüzdeki dönem saflaştırılacak gallik asit için kullanılacak üzüm posası ve likopen
için domates posası Ekim ve Kasım 2017’de dondurarak kurutucu yardımıyla kurutulmuş,
öğütülmüş ve -4℃’de depolanmıştır. β-karotene kaynaklık edecek havucun kurutulmasına
devam edilmektedir. Yeşil çaydan epigallokateşin gallat standartı üretilmesine yönelik
ektraksiyon ve HPLC metodu geliştirilmeye başlanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Laboratuvarda personel azlığından nedeniyle proje çalışmalarına katılamamalarından
dolayı Demet BAYIR ve Fatih ULUTAŞ proje ekibinden çıkarılmaları tale edilmektedir.
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Proje Başlığı (29)

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

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P04/115

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / TEKİRDAĞ

Proje Lideri

Berna YILDIRIM

Proje Bütçesi

200.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2016 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Termolüminesans(TL) ve Elektron Spin Rezonans (ESR) Spektroskopisi yöntemlerine
ait ulusal/uluslararası dört standart bulunmaktadır. Bu standartlar kullanılarak geniş bir
yelpazede ışınlanmış gıdaların tespitine yönelik verifikasyon çalışmaları yapılması
planlanmıştır. Verifikasyon çalışmalarında kullanılmak üzere 3 ürün seçilmiştir: Kuru üzüm,
balık ve kırmızı toz biber. Işınlanmamış ve farklı dozlarda Gamma-Pak A.Ş. tesislerinde
ışınlanmış (3, 5, 10 kGy) ürünlerle çalışma yapılması planlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Termolüminesans spektroskopisi yöntemine dair çalışmalarımız literatür ve standart
inceleme bazında gerçekleşmiştir. Kullanılacak analiz cihazına ait teknik şartname hazırlanmış
ve ihale süreci tamamlanmıştır. İhaleyi kazanan firma aynı özellikteki cihazı Çukurova
Üniversitesi Fizik bölümüne verdiğini ve istersek eğitimlere katılabileceğimizi bildirmiştir. 2425 Ekim 2016 tarihinde yapılacak eğitimlere üniversite tarafından da davet edildik.
Yurtdışından gelen uzman tarafından cihaz ve analiz hakkında ön bilgi ve cihaz için gerekli
koşullar vb. konular hakkında bilgi alınmıştır.
Cihazın içerisinde bulunacak ışın kaynağı Stronsiyum 90 olarak seçilmiştir. Cihazın
radyasyon kaynağı içermesinden dolayı analizi yapacak personelden en az bir kişinin
“Radyasyondan Korunma Sorumlusu” olması gerekmektedir. Bunu sağlamak üzere proje
personellerimizden iki kişi TAEK tarafından düzenlenen eğitimlere ve sonrasında sınavlara
girerek sertifikalarını almışlardır. Ayrıca kaynak bulunduran Endüstriyel Amaçlı Analiz
Cihazları için lisanslama zorunluluğu bulunması sebebiyle yine TAEK’ e başvuru yapılmış ve
lisanslama işlemleri yapılmıştır.
TL cihazı laboratuvarımıza getirilmiş ve firma tarafından 4 günlük kurulum ve analiz
eğitimleri alınmıştır. Analizle ilgili gerekli kimyasal malzemelerin ve yardımcı cihazların
alımları yapılmıştır. TS EN 1788 standardına göre çalışmalara başlanmış, piyasadan örnekler
toplanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
TL analiz yöntemi gereği, numunelerden silikat mineralinin izolasyonu gereklidir. Balık
numunelerinden silikat minerali elde edilemediği için balık numunelerinin proje
çalışmalarından çıkarılıp, yerine Ülkemiz için önemli ithalat ürünlerinden biri olan hurma
ve aromatik bitkiler sınıfında olan nanenin projeye dahil edilmesi önerilmektedir.
Proje lideri Berna YILDIRIM’ın başka bir Kuruma atanması sonucu proje lideri olarak
Fisun BAYÇELEBİ’nin görevlendirilmesi, Müdürlüğümüze yeni atanan Tuğrul
YILMAZ’ın projeye dahil edilmesi önerilmektedir.
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Proje Başlığı (31)

Marmara Bölgesi Ballarının Botanik Karakterizasyonu

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/109

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
BURSA

Proje Lideri

Hakan TOSUNOĞLU

Proje Bütçesi
Başlama-Bitiş
Tarihi

66.500 TL
01.01.2016 - 31.12.2019

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada Marmara Bölgesinde üretilen balların içerdiği polen çeşitlerinin ve bu
çeşitlerin bal içindeki oranlarının ortaya konması ve bu sayede bölge balların botanik
karakterizasyonlarının yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bal örnekleri
ardışık iki sene boyunca bölgeyi temsil edecek şekilde sabit arıcılardan temin edilecektir.
Palinolojik analiz için Louveaux ve ark. (1978) metodu kullanılacak ve numuneler ışık
mikroskobunda incelenecektir.
Yapılan analizler sonucunda her bal için botanik kaynaklar ve bunların yöreden yöreye
değişimi belirlenecektir. Ortaya konulacak olan veriler ışığında, palinolojik metot kullanılarak
Marmara Bölgesi için balların çeşitliliği belirlenecek, balların botanik açıdan
karakterizasyonları yapılacak, arıcılık açısından verimli bal bölgeleri ve unifloral bal kaynakları
belirlenmeye çalışılacaktır.
Bunun yanı sıra çalışma sonuçları, Bal Tebliğinde polen içeriği ile ilgili kriterlerin
belirlenmesine katkı sağlayacak, arıcıların bilgilendirilmesi ile bal verimini pozitif etkileyecek
ve üretilen balların ticari açıdan değerlenmesini sağlayacak olup elde edilen veriler ilgili
kuruluşlarla paylaşılacaktır.
Dönem Bulguları:
Bu dönem içerisinde yeni toplanan örneklerin preperat haline getirilmesi işlemine ve
daha önceden preperat haline getirilen balların incelenmesine devam edilmiştir.
Dönem içinde incelenen 43 örneğin 35 adedi unifloral olarak 8 adedi ise multifloral
olarak tespit edilmiştir. Unifloral olarak tespit edilen örneklerin 21 adedinde Castanea sativa, 3
adedinde Helianthus annuus, 2 adedinde Ericaceae, 2 adedinde Trifolium sp., 1 adedinde
Paliurus spina cristi, 1 adedinde Brassica napus, 1 adedinde ise Hedera sp. taksonları dominant
olarak tespit edilmiştir. İncelenen bal örneklerinin 4 adedi ise salgı balı olarak
değerlendirilmiştir.
Palinolojik yönden incelenen bal örneklerine ait sonuçlar gelişme raporunda verilmiştir.
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Proje Başlığı (32)

Farklı Gıdalardaki Monosodyum Glutamat Düzeylerinin
Geliştirilecek HPLC Yöntemiyle Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/128

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ÇANAKKALE

Proje Lideri

Arıkan KOCABAŞ

Proje Bütçesi

19.078 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Monosodyum glutamat; kısaltılmış adıyla MSG, koduyla E621 ve bilinen adıyla Çin
Tuzu, glutamat amino asidinin sodyum tuzu olup hazır gıdalarda sıkça kullanılan bir lezzet
arttırıcıdır. MSG, tükürük salgısını arttırarak gıdanın lezzet özelliklerini güçlendirmekte, daha
sık ve hızlı yeme isteği uyandırmaktadır.
Hazır gıdalarda özellikle lezzet artırıcı özelliğinden yararlanılan MSG’nin güvenilirliği
konusunda yapılan çalışmalarda karşıt görüşler bulunmakla birlikte MSG kullanımının
yasaklanmasını gerektirecek derecede bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak pek çok insan
için, MSG’nin zararlı etkilerinin olabileceğinin tartışılıyor olması ve zararsız olduğunun da tam
olarak kanıtlanamaması kullanımında çekincelere neden olmaya yetmektedir.
Yapılacak olan bu çalışma ile gıdalarda MSG’nin tespit edilebilmesi için Rodriguez ve
arkadaşlarının geliştirdiği analiz yönteminin seçilen numunelere uygulanabilirliği araştırılacak,
gerektiğinde bu metot geliştirilecek ve geliştirilen yeni metot ile gıdalarda MSG seviyeleri
belirlenecektir. Bu sayede insan sağlığı açısından riskleri hala tartışılan MSG’nin ülkemizde
tüketilen gıdalardaki kontrolü için gerekli enstrümantal analiz metodu ve veriler sağlanmış
olacaktır.
Dönem Bulguları:
Proje hedefinde yer alan yeni metodun geliştirilmesi kapsamında Rodriguez ve
arkadaşlarının (2003) kullandığı metot denenmiş ancak başarılı sonuçlar alınamamıştır. Şu
aşamada metot oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
Darboğazlar:
Projeden personel eksilmesi çalışmaların yapılması sürecini yavaşlatmıştır. HPLC
cihazında analizin tanımlanması sürecinde enjektör programlama sürecinde sorun oluşmuştur.
Yetkili servis tarafından cihazda yazılım yükseltmesi ve düzeltmeler ile bu sorun aşılmıştır.
Ancak gecikmeye neden olmuştur.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Personeli olarak bildirilen Nesrin BARAN ELÇİ’nin kurumdan ayrılması
sebebiyle proje ekibinden çıkartılması talep edilmektedir.
Personel eksilmesi ve cihaz arızası sebebiyle oluşan gecikmeler nedeniyle proje
süresinde bir yıl uzatma talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (33)

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

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/129

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / ÇANAKKALE

Proje Lideri

Arıkan KOCABAŞ

Proje Bütçesi

92.920 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
EFSA Veri Toplama ve Pozlama Birimi (DATEX) araştırmasına göre, toplam arsenik
düzeyi balık, su ürünleri ve çeşitli diyet ürünlerinde en yüksek düzeyde bulunmuştur. Su
ürünlerinde sadece toplam arsenik bilgileri ile arsenik bileşiğinin toksik ve biyolojik etkileri
tespit edilememektedir. Çünkü arsenik bileşiğinin toksik ve biyolojik etkileri mevcut kimyasal
formlarına bağlıdır. İnsan sağlığı açısından risk değerlendirmesi için biyolojik örneklerde
arsenik bileşiklerinin toksik ve toksik olmayan fraksiyonları ancak inorganik ve organik arsenik
türlerinin analiz edilmesi ile belirlenir. Bu nedenle son yıllarda hem organik hem de inorganik
arsenik türlerinin tespiti için yeni valide bir metodun geliştirilmesi gerekli hale gelmiştir.
Bu proje üç aşamada gerçekleştirilecektir. İlk aşamada; analizlerin
gerçekleştirilmesinde Nama ve arkadaşlarının (2010) geliştirmiş olduğu analiz yönteminin
seçilen numunelere uygulanabilirliği araştırılacak, gerektiğinde bu metot geliştirilecek ve
geliştirilen yeni metot ile validasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra su ürünlerindeki arsenik
türlerinin seviyeleri belirlenecektir. Ayrıca Çanakkale’den alınan su ürünleri örneklerinde
analizler dönemsel olarak yapılarak arsenik türlerinin mevsimsel değişimleri takip edilecektir.
Gerçekleştirilecek bu çalışma ile; su ürünlerinde arsenik türlerinin belirlenmesine
yönelik metodun ortaya konması, Çanakkale’deki su ürünlerindeki toplam arsenik miktarının
ve arsenik türlerinin (arsenobetaine, dimetilarsinik asit, monomethylarsonic asit, arsenit
[As(III)] ve arsenat [As(V)]) seviyelerinin belirlenmesi ve bu seviyelerin mevsimsel
değişimlerinin izlenmesi amaçlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Proje hedefinde yer alan yeni metodun geliştirilmesi kapsamında Nam ve arkadaşlarının
kullandığı metanol:su (3:1) karışımı çözündürme işlemi geliştirilerek çözümleme işleminde
olumlu sonuç alınmıştır. ICP/MS cihazında kullanılan metot parametreleri ise yine çeşitli
varyasyonlar denenerek en iyi çalışılan yöntem oluşturulmuştur.
Mevcut aşamada su ürünlerinde Arsenik türlerinin belirlenmesine yönelik metot çalışır
hale getirilmiş olup validasyon çalışmalarına başlanmış ve ilk veriler ışığında olumlu sonuçlar
alınmıştır. Validasyon çalışmalarının tamamlanmasına müteakip proje numunelerinde Arsenik
türlerinin belirlenmesine yönelik analizler gerçekleştirilecek olup, akreditasyon için
TÜRKAK’a başvurulacak ve yıl içerisinde planlanan takvimde proje sonuçlandırılacaktır.
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Proje Başlığı (34)

Laktoferrin-Balık
Jelatini
Nanolif
Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması

Membranların

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P05/133

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / TRABZON

Proje Lideri

Esen ALP ERBAY

Proje Bütçesi

40.435 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2018

PROJE ÖZETİ
Balık, doğal bileşiminin bir fonksiyonu olarak gerek üretim sırasında gerekse işleme,
depolama ve transfer aşamalarında maruz kaldığı fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik
bozulmalara karşı oldukça hassastır. Su ürünleri içerisinde yaygın olarak tüketilen balıkların
bozulmasından da genellikle Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium,
Shewanella ve Vibrio gibi gram negatif, psikrofilik bakteriler sorumlu tutulmaktadır.
Mikroorganizma gelişimine bağlı gıda bozulmaları gıdanın hasadından sonra tüketiciye
ulaşmadan tahmini olarak %25’inin kaybedilmesine neden olan dünya çapında bir problemdir.
Özellikle su ürünlerindeki ve diğer tüm gıda ürünlerindeki bu önemli kaybın önüne geçebilmek
için gıdaların depolanmaları süresince meydana gelen mikrobiyal gelişimin bilimsel olarak çok
iyi irdelenmesi ve muhafaza tekniklerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
Son yıllarda aktif ambalajlama konusunda yapılan çalışmalar giderek artmakta ve gerek
bilim dünyasının gerekse sektörün ilgisini çekmektedir. Nanoteknolojinin mevcut materyallere
üstün özellikler kazandırmasının keşfedilmesi ile birlikte ivme kazanan çalışmalara her geçen
gün yenileri eklenmektedir. Yapılması planlanan çalışmada balık etinde bozulmaya neden olan
bakterilerin inhibe edilmesi amacıyla laktoferrin (LF) kullanılacaktır. Ancak laktoferrinin
etkinliğinin arttırılması için balık jelatininden elde edilen nanolif yapının içerisine entegre
edilmesi planlanmaktadır.
Bu bağlamda ticari olarak satın alınacak olan balık jelatini ve laktoferrin, formik asit ve
N,N-dimethylformamide (DMF) içerisinde belirli oranlarda çözündürülecek ve hazırlanan
protein çözeltisinden elektrospinning yöntemi ile nanolif elde edilecektir. Elde edilen
antimikrobiyal nanolif yapı 9 mm çapında kesilecek ve disk difüzyon yöntemi kullanılarak
bakteriler üzerindeki etkisi belirlenecektir.
Dönem Bulguları:
Jelatin ve jelatin-laktoferrin (%5, %10, %15, %20) nanolifleri hazırlanmıştır. Birçok
deneme yapılarak morfolojik özellikleri en iyi olan nanolifler SEM analizleri ile belirlenmiştir.
Ön deneme olarak Lactococcus garvia için disk difüzyon yöntemi kullanılarak antimikrobiyal
etkinlik test edilmiştir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Prof. Dr. Ali AYDIN’ın projede geçen (Acinetobacter spp., Aeromonas hydrophila,
Shewanella putrefaciens, Flavobacterium spp. ve Pseudomonas fluorescens ) suşları temin
edemeyeceğini ve gerekli katkıyı veremeyeceğini bildirdiği için proje ekibinden çıkarılması
talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (35)

Sıcak Dumanlama Yöntemi İle İşlenen Antalya Sarıbalığı
(Capoeta antalyensis)’nın Raf Ömrü Ve Pazar Potansiyelinin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P03/114

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ISPARTA

Proje Lideri

Dr. Soner ÇETİNKAYA

Proje Bütçesi

46.828 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2016 - 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Yapılacak bu çalışmada Capoeta spp. nin mevsimsel olarak kimyasal bileşimi, et verimi
ve dumanlama teknolojisi ile işlemeye uygunluğunun çalışılması hedeflenmektedir. Bu
kapsamda balıkların boy, ağırlık, cinsiyet ve yaşları (boya göre, yaşa göre ve cinsiyete göre et
verimi ve kimyasal bileşimi ortaya konacaktır), kimyasal bileşimleri (protein, yağ, kül, nem ve
karbonhidrat içeriği) belirlenecektir. Balıkların dumanlama teknolojisi ile işlenmesi ve kekik
uygulamasının saklama süresi ve tüketici beğenisine etkileri araştırılacaktır.
Dönem Bulguları:
Çalışmanın birinci aşamasında yapılması planlanan mevsimsel et verimi çalışması ve
kimyasal bileşimin belirlenmesi analizleri (nem, kül, protein, toplam yağ) tamamlanmıştır.
Çalışmanın ikinci aşamasında planlanan dumanlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Taze ve
dumanlanan balık örneklerinde kimyasal bileşim analizleri (nem, kül, protein, toplam yağ)
yapılmıştır. Capoeta antalyensis türünün dumanlanması ile elde edilen ürünün pazar
potansiyelinin belirlenmesi için yerel halkın katılımı ile anket şeklinde bir duyusal
değerlendirme çalışması yapılmış ve çalışmada ankete katılanların sosyo-ekonomik yapılarının
ve ürün hakkındaki düşüncelerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.
Elde edilen ürün vakum paketlendikten sonra buzdolabında 3±1oC’de saklanmış ve
saklama süresince örneklere haftalık olarak TVB-N, TBA analizleri, pH ölçümü, duyusal
değerlendirme ve mikrobiyolojik analizler (toplam koliform, toplam mezofilik bakteri sayısı,
toplam psikrofilik bakteri sayısı, toplam maya küf sayısı) gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın
birinci ve ikinci aşamasındaki örneklerin yağ asiti tayinlerinin yapılması için yeterli örnek
ayrılarak -85oC’de saklanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje çalışmaları yağ asiti analizleri hariç tamamlanmıştır. Projede Çukurova
Üniversitesinde yaptırılması planlanan yağ asiti analizlerinin, kuruma 2017 yılında alınan
GC/MS-MS ile yapılması kararlaştırıldığından, söz konusu analizlerin yapılması için proje
süresinin bir yıl uzatılması talep edilmektedir.

129

Devam Eden Projeler

Proje Başlığı (36)

Çevre, Gıda ve İnsan Kaynaklı Metisilin Dirençli Staphylococcus
aureus Suşlarının Klonal İlişkilerinin Araştırılması (Doktora Tez
Projesi)

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/111

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / SAMSUN

Proje Lideri

Yunus KILIÇOĞLU

Proje Bütçesi

59.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2016 - 31.12.2017

PROJE ÖZETİ
Staphylococcus aureus insanlarda ve hayvanlarda çok sayıda enfeksiyona neden
olabilen, ortam şartlarına oldukça dayanıklı ve çevresel kaynaklarda yaygın olarak bulunan bir
mikroorganizmadır. S. aureus en fazla ağız, burun ve boğaz boşluğundan, ciltte apseli yaralar
ile sivilcelerden, insan ve hayvan dışkılarından izole edilmektedir. Ayrıca gıdalarda ve gıda
işletmelerinde, gıda üretiminde yer alan personel ile hastane personeli ve hastane ortamlarında
da yaygın biçimde S. aureus suşlarına rastlanmaktadır.
Önemli bir gıda patojeni olan S. aureus suşları besin amacıyla yetiştirilen hayvanlardan
gıdalara, gıdalardan insanlara veya insanlardan gıdalara bulaşması ile besin zincirine
girebilmektedir. Sonuçta insanlarda gıda zehirlenmelerine sebep olabilmektedir.
Bu projenin amacı, gıda ve insan kaynaklı Metisilin dirençli S. aureus (MRSA)
suşlarının bazı patojenite özellikleri, genetiksel ve klonal ilişkilerinin belirlenmesidir.
Dönem Bulguları:
Ocak ayında 1, Mart ayında 2, Nisan ayında 9, Mayıs ayında 2, Temmuz ayında 2,
Ağustos ayında 3, Eylül ayında 3 olmak üzere toplam 22 kez örnek toplama için gıda işletmeleri
ve satış reyonları ziyaret edilmiştir. Bu ziyaretlerde bir gıda işletmesinden 50 personel burun
sıvabı ve el yıkantısı örneği ile 15 işletmeden çevresel sıvap örnekleri alınmıştır. Dört ayrı gıda
işletmesi satış reyonlarından 80 köfte, 50 kıyma, 50 kuşbaşı, 100 süt, 100 peynir örneği toplanıp
tamamı soğuk şartlarda laboratuvara ulaştırılmasıyla bu dönemde 445, çalışmanın başından bu
yana ise 744 örnek toplanmış oldu.
Numuneler laboratuvara ulaştırılıp ekimleri yapılmış ve analizleri yapılmıştır.
Çalışmanın başından bu yana ekimi yapılan 744 örnekten 194’ü Gram boyama, tüp koagülaz,
katalaz, DNase ve mannitol fermentasyonu testlerine pozitif sonuç vermiş ve Koagülaz pozitif
Staphylococ olarak değerlendirilmiştir. ELISA testi ve moleküler testler için %20 gliserinli
Brain heart infüsion broth içinde -80 ˚C’de depolanmıştır. Toplanan örneklerin dağılımı ve
sonuçlar gelişme raporunda verilmiştir.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje süresinin bir yıl uzatılması talep edimektedir.
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Proje Başlığı (37)

Yoğurtlarda Doğal Yolla Meydana Gelen Benzoik Asitin
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/127

Yürütücü Kuruluş

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İZMİR

Proje Lideri

Şaban MERİÇ

Proje Bütçesi

40.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017 - 31.12.2019

PROJE ÖZETİ
Benzoik asit gıda endüstrisinde E 210 kodu ile asidik gıda üretiminde koruyucu katkı
maddesi olarak kullanılmaktadır. Gıdalarda bozulma ve zehirlenmelere neden olan E.coli,
L.monocytogenes, Aspergillus spp. ve Penicilium spp. gibi bakterileri, maya ve küflere karşı
antimikrobiyal etkiye sahiptir.
Benzoik asit; sütün doğal bir bileşeni olan hippurik asitten ( 50mg/kg) peynir ve
fermente süt ürünlerinde meydana gelen fermantasyon sonucunda oluşabilmektedir. Özellikle
laktik asit bakterileri sütte doğal olarak bulunan hippurik asidi benzoik aside dönüştürmekte ve
böylece benzoik asit süt ve süt ürünlerinin doğal bir bileşeni olarak meydana gelebilmektedir.
Yapılması planlanan bu çalışmada fermente süt ürünlerinden yoğurt, süzme yoğurt,
probiyotik yoğurt, ayran ve kefirin üretim ve depolanma süresince oluşan benzoik asit düzeyi
belirlenecek, bu arada da ürünlerin bazı fiziksel ve biyokimyasal özellikleri tespit edilecektir.
Bu ürünlerde ayrıca benzoik asit yanında benzoik asit oluşumunda önemli kaynak teşkil eden
hippürik asit düzeyi de belirlenecektir.
Dönem Bulguları:
Geçen 1 yıl süresince proje planlamasında öngörülen 30 adet saf kültür ve 10 adet kara
maya numunesinin çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takviminde “inek sütü ve saf kültürle” yapılan çalışmanın sonunda, “keçi
sütü ve saf kültür” ile çalışma planlanmasına karşın, mevsim itibarıyla keçi sütü üretiminin az
olması sebebiyle “inek sütü ve kara maya” çalışması takvimde öne çekilerek yapılmış; “ keçi
sütü ve saf kültür ” çalışması ötelenmiştir.
Projede kullanılan kolon, standart kimyasal vb. malzemelerin çoğunluğunun ithal
olması ve proje sunumundan günümüze kadar geçen zaman diliminde döviz kurlarında artış
gerçekleşmesi nedeniyle proje bütçesinin 15.000 TL arttırılması talep edilmektedir.
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Proje Başlığı (38)
Proje Numarası
Yürütücü Kuruluş

Aronya (Aronia melanocarpa (Michx) Eliot) Meyve Suyu
Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabiliteleri
TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/120

Proje Lideri

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /
YALOVA
Aysun ÖZTÜRK

Proje Bütçesi

78.000 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01.01.2017 - 01.07.2019

PROJE ÖZETİ
Anavatanı Kanada ve Kuzey Amerika olan Aronya, 1900’lü yıllarda göç yoluyla
Avrupa’ya daha sonrada Rusya’ya yayılmıştır. Son zamanlarda Doğu Avrupa ve Almanya’da
oldukça fazla miktarda üretimi yapılmaktadır ( Kulling ve Rawel 2008). Aronya meyvesi 6-13
mm arası çapında ve 0,8-2 gram ağırlığında siyah-mor arası bir renge sahiptir. Aronya taze
olarak tüketilebildiği gibi buruk bir tada sahip olmasından dolayı genellikle gıda sanayisinde
meyve suyu, konsantre, reçel, kuru meyve, çay, şarap ve diğer alkollü içeceklere işlenmektedir
(Ochmian ve ark. 2012; Chrubasik ve ark. 2011). Ayrıca koyu mor renginden dolayı doğal gıda
boyası olarak da kullanılmaktadır (Strigl ve ark. 1995). Aronyanın kimyasal bileşiminin çeşit,
olgunluk, iklim, hava, hasat zamanı ve gübreleme gibi faktörlere bağlı olarak değiştiği ve bu
bileşenlerin oldukça değerli olduğu yapılan birçok çalışmada belirtilmiştir (Kulling ve Rawel,
2008). Aronya fenolik asitler, proantosiyanidinler, antosiyaninler, flavonoller ve flavanonlar
olmak üzere birçok polifenol bileşeğe sahiptir (Kapçı 2013). Aronyanın bu polifenol
bileşenlerinin sağlık üzerine etkilerinin araştırıldığı onlarca çalışmada anti-kanser, antioksidan,
anti-inflamatuar, anti-aterojenik(damar içinde daralma) ve antidiyabetik özelliklerinin olduğu
birçok bilim adamı tarafından rapor edilmiştir (Kulling ve Rawel, 2008; Zheng ve Wang, 2003;
Benvenuti ve ark. 2004).
Renk bir gıda maddesinin satın alınıp alınmamasında tüketicinin karar verme sürecinde
ilk başvurduğu kriterdir. Dolayısıyla tüketici, bir gıda maddesinin kalitesini ilk olarak rengi ile
ilişkilendirmektedir. Ayrıca bir gıda maddesinin rengi, üretildiği hammaddenin kalitesi, işleme
sırasındaki proses ve depolama koşulları hakkında da tahmini bilgiler verebilmektedir.
Antosiyaninler, meyve, sebze ve çiçeklerin kendilerine özgü, pembe, kırmızı, viole ve mor
tonlarındaki çeşitli renklerini veren suda çözünebilir nitelikteki doğal renk maddeleridir. Birçok
gıda bileşeninde antosiyaninler çeşitli faktörlerin etkisiyle parçalanarak, kendilerine özgü
renklerini kaybetmekte ve hatta bazen istenmeyen renkler oluşturmaktadırlar. Böylece gıda
maddesi çekiciliğini dolayısıyla ticari değerini önemli ölçüde kaybetmektedir. Antosiyaninlerin
stabilitesi pH, sıcaklık, ışık, oksijen, enzimler, askorbik asit, şekerler ve şekerlerin parçalanma
ürünleri, metal iyonları, kükürtdioksit, ve kopigmentler gibi birçok faktöre bağlıdır (Wrolstad
ve ark. 2005, Kırca 2004).
Projede; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde üretim
denemelerine başlanan ‘Viking’ ve ‘Nero’ çeşidi aronya meyvelerinin renk ve tadından sorumlu
antosiyanin ve fenolik madde kompozisyonları HPLC ile tanımlanıp miktarları belirlenecektir.
Elde edilen veriler doğrultusunda renk içeriği yoğun olan çeşit berrak meyve suyuna işlenecek
ve elde edilen meyve suyunun renginden sorumlu pigmentlerin (antosiyanin) farklı proses
sıcaklıklarındaki ( 80, 90, 100°C) ısıl stabiliteleri belirlenecektir. Ayrıca elde edilen aronya
meyve suyu konsantre edilerek farklı sıcaklıklardaki (4, 20°C) depolama stabiliteleri
saptanacaktır.
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Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Toplantısı
YENİ TEKLİF PROJELER
Sıra
No

Proje Başlığı

Kurum

Proje Lideri
/ Sunan

Syf.
No

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Dr. Hasan
Hüseyin
ŞENYÜZ

5

1.

Arpa-Fığ Kuru Otu ve Arpa-Fığ Silajının Lalahan
Koyunlarında Canlı Ağırlık, Döl verimi ve Kuzu
Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Pınar
ÖZDEMİR

6

2.

Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) Silolanabilirlik
Özellikleri, Kaba Yem Değeri ve Süt Verimi
Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Dr. Engin
ÜNAY

7

3.

Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik Dönemlerde Besin Ulusl. Hay. Araşt.
Madde Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif
ve Eğt. Mrk.
Modelle Beslemenin Bazı Verim ve Biyokimyasal
Müd, Lalahan
Parametrelere Etkisi
Vet. Kont. Enst.
Müd., Samsun

Neslihan
ORMANCI

8

4.

Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Kan ve Sütteki
Metabolitler ile Mineral Madde Düzeylerinin
Araştırılması

Bahri Dağdaş
Ulusl. Tar. Araşt.
Enst.Müd, Konya

Behlül
SEVİM

9

5.

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde
Kekik Esansiyel Yağı İlavesinin Performans,
Yumurta Kalitesi, Kuluçka Performansı, Serum ve
Dışkı Mineral Muhtevasına Etkisi

Tavukçuluk Araş.
Enst. Müd,
Ankara

Ayten
AŞKIN
KILINÇ

10

6.

Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer
Sendromuna Karşı Nar Kabuğu Tozunun Koruyucu
Etkisi

Su Ürün. Araş.
Enst. Müd. Elazığ

Burcu
ÇELİK

11

7.

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss,
Walbaum 1792) Rasyonlarında Yumurta Kabuğu
Tozu ve Kaya Tuzu Kullanımının Hemotolojik,
Fizyolojik, Endokrinolojik ve Antioksidan
Etkilerinin Belirlenmesi

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Gülşen
YILDIRIM
ŞENYER

12

8.

Rasyona İlave Edilen Korunmuş Yağların
Kolostrum ve Sütteki İmmün İlişkili Eksozomal
Mikrorna İfadesine Etkisi
Yemlerde Bazı Bitkisel Alkaloit Düzeylerinin
Tespiti ve Yaygınlığının Araştırması

Gıda ve Yem
Kont. Mrk. Arşt.
Enst. Müd, Bursa

Ali ÖZCAN

13

Yemlik Mısır ve Mısır Silajında Bazı İnsektisitlerin
ve Bunların Zehirli Metabolitleri- nin Kalıntı
Durumunun Belirlenmesi

Gıda ve Yem
Kont. Mrk. Arşt.
Enst. Müd, Bursa

İsmail AZAR

14

9.

10.
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11.

12.

13.

14.

15.

Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerde
Amino Asit İçerik ve Miktarlarının Belirlenmesi

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Barış KILIÇ

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça Zengin
Rasyonlar İle Besiye Alınan Karacabey Merinosu
Kuzularda Akut Faz Cevabının Bazı Kan ve Rumen
Parametrelerine Etkisi İle Besi Performansına
Yansımaları
Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş Klinoptilolit (%
60) ve İnaktif Bira Mayası (% 40) İçeren Karışımın
Farklı Oranlarda İlavesinin Besi Performansı, Bazı
Kan ve Rumen Sıvısı Parametreleri ile Et Kalitesi
Üzerine Etkisi

Koyunculuk Araş. Ergenekon
Enst, Balıkesir
OĞUZ

16

Koyunculuk Araş. Harun
Enst, Balıkesir
Karadağ

17

Farkli Karbon Kaynaklari Ile Üretilen Biyoyumağin
Sazan (Cyprinus Carpio), Alabalik (Oncorhynchus
Mykiss) ve Japon Baliklari (Carassius Auratus) Için
Besin Olarak Değerlendirilmesi

Akdeniz Su Ür.
Araşt. Ür. ve Eğt.
Enst. Müd,
Antalya

18

Doç. Dr.
Hüseyin
SEVGİLİ

Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının Alternatif Ulusl. Hay. Araşt.
Dr. Arzu
Kaba Yem Kaynağı Olarak Ruminantlarda Kullanım
ve Eğt. Mrk.
EROL TUNÇ
Olanaklarının Araştırılması
Müd, Lalahan

15

19

2018 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER
Sıra
No
1.

2.
3.

Proje Başlığı

Kurum

Arı Yeminde Bazı Esansiyel Yağların Kullanımının
Koloninin Fizyolojik Özelliklerine ve Varroasis’e
Etkileri
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavru
ve Anaçlarında Zencefil (Zingiber officinale)
Kullanımı
Üreye Duyarlı Modifiye Elektrotların Hazırlanması
ve Karakterizasyonu

Gıda ve Yem
Kont. Mrk. Arşt.
Enst. Müd, Bursa

Figen

Su Ür. Araşt. Ens.
Müd, Eğirdir

Soner
SAVAŞER

Vet. Kont. Enst.
Müd, Konya

Abdullah
ALTAY

Proje Lideri
/ Sunan

Syf.
No
21

KÜTÜKOĞLU

22

23

24

4.

Erken Laktasyon Dönemindeki Saanen Irkı Keçi
Rasyonlarına Konjuge Linoleik Asit Katkısının Süt
Verimi ve Kompozisyonu İle Bazı Kan Parametrl.
ve Enerji Dengesi Üzerine Etkisi (Doktora Projesi)

Koyunculuk
Araşt. Enst. Müd.
Bandırma

Bilal
ÇANKIRI

2
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DEVAM EDEN PROJELER
Sıra
No

Proje Lideri
/ Sunan

Syf.
No

Proje Başlığı

Kurum

Akkaraman Koyunlarda Koç Katım Döneminde
Rasyona İlave Edilen Konjuge Linoleik Asidin Döl
Verimine Etkisi

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Süt Karma Yemlerinde In Vivo ve In Vitro Olarak
Saptanan Enerji ve Protein Değerlerinin
Karşılaştırılması

Koyunculuk
Dr. Hülya
Araşt. Enst. Müd., HANOĞLU
Bandırma

Yapay Merada Otlama ile Yapay Meraya İlaveten
Konsantre Yem Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman
Irkı Erkek Kuzuların Besi Performansı, Karkas ve
Et Kalitesi Üzerine Etkisi

Bahri Dağdaş
Ulusl. Tarms.
Araşt. Enst. Müd.
Konya

Tülay
CANATAN

28

4

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel
Projesi’ Kapsamındaki Sürülerin Otladığı Bazı
Meraların Besin Madde İçerikleri İle Sürülerdeki
Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri Arasındaki
Değişimin İncelenmesi

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Gülşen
YILDIRIM
ŞENYER

29

5

Bazı Fitobiyotik Katkılı Diyetlerin Karadeniz
Alabalığı (Salmo trutta labrax Pallas, 1811)
Beslenmesinde Kullanım Olanaklarının
Araştırılması

Dr. Osman
Tolga ÖZEL

30

1
2

3

Su Ürün. Mer.
Araş. Enst. Müd.
Trabzon

Dr. Engin
ÜNAY

26

27

6

Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhyncus mykiss)
Rasyonlarında Balık Ununa Alternatif Olarak
Yumurta Unu Kullanımının Büyüme Performansı,
Bazı Kan Parametre Değerleri, Vücut Yağ Asidi ve
Aminoasit Kompozisyonu Üzerine Etkilerinin
Araştırılması

Su Ür. Araş. Enst.
Müd. Elazığ

Ali Atilla
USLU

31

7

Alabalık Yeminde Fındık Küspesi Kullanımı ve
Zeolit İlavesinin Balıkların Büyüme Performansı ve
Yem Değerlendirmesi Üzerine Etkileri

Su Ürün. Araş.
Enst. Müd. Elazığ

Gürel Nedim
ÖRNEKÇİ

32

Ulusl. Hay. Araşt.
ve Eğt. Mrk.
Müd, Lalahan

Dr. Arzu
EROL TUNÇ

8

Nar Posası Silajının Kuzularda Performans ve Bazı
Biyokimyasal Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

3

33
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YENİ TEKLİF
PROJELER
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1

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Arpa-Fiğ Kuru Otu ve Arpa-Fiğ Sılajının Lalahan Koyunlarında
Canlı Ağırlık, Döl verimi ve Kuzu Canlı Ağırlığı Üzerine Etkileri

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Lalahan/ANKARA

Proje Lideri

Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Mehmet Akif KARSLI, Dr. Muharrem SATILMIŞ, Dr.
Sedat Hamdi KIZIL, Dr. Engin ÜNAY, Dr. Azru Erol TUNÇ,
Ömer Onur PARILDAR, Nurgül ERDAL, Çağatay YILDIRIM,
Halil MARAŞ

Proje Bütçesi

35.000,00 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/02/2019 - 01/04/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fak.-Danışman

Proje Özeti:
Projenin amacı arpa-fiğ karışım otu ve arpa-fiğ karışım hasılından yapılan silajın sıfat
dönemi flushing beslemesinden itibaren koyunlara verilerek, kızgınlık, döl tutma, ikizlik, canlı
ağırlık ve kuzu canlı ağırlığı üzerine etkilerini belirlemektir. Araştırmamızın hayvan
materyalini UHAEM’de mevcut bulunan 60 baş 2-6 yaşlı Kıvırcık x Akkaraman G1 (Lalahan
Koyunu) koyun, 5 baş Kıvırcık Akkaraman G1 koç ve bu hayvanlardan doğan kuzular
oluşturacaktır. Koyunlar 20’şer baş olarak 3 deneme grubuna ayrılarak sıfat döneminden 1 ay
önce kontrol grubu %50/50 arpa samanı+yonca kuru otu, 1. grup arpa-fiğ kuru otu ve 2. grup
arpa-fiğ silajı bazlı rasyon ile beslemeye tabii tutulacak, kızgınlıklar arama koçu kullanılarak
tespit edilecek, kızgınlıkta olan koyunlar elde sıfat yöntemi ile çiftleştirilecektir. Araştırma
süresince hayvanlar koç katım tarihinden 1 ay önce flushing beslenmesine tabii tutulacak,
birinci grup besin madde ihtiyaçları hesaplanarak arpa-fiğ kuru otu+konsantre yem, ikinci grup
ise arpa-fiğ silajı+konsantre yem, kontrol grubu ise arpa samanı+yonca kuru out ve konsantre
yem ile beslenecektir. Doğumda koyun ve kuzuların CA tartımı yapılacaktır. Bu dönemde
hayvanların yem tüketimleri hesaplanacaktır.
Bu çalışma sonucunda; koyunlarda arpa-fiğ kuru otu ve arpa-fiğ silajının kızgınlık, döl
verimi ve kuzu doğum CA üzerine etkileri belirlenerek sahada yaygın olarak kullanılan fiğin
optimum kullanım şekli tavsiye edilecektir.
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2

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) Silolanabilirlik Özellikleri, Kaba
Yem Değeri ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA

Proje Lideri

Pınar ÖZDEMİR

Proje Yürütücüleri

Dr. Engin ÜNAY, Abdulkadir ERİŞEK, Arzu Erol TUNÇ,
Gülşen Yıldırım ŞENYER, Halil MARAŞ, Tuncay ÇÖKÜLGEN,
Prof. Dr. Hatice BASMACIOĞLU MALAYOĞLU

Proje Bütçesi

30.000,00 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/05/2019 - 15/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ege Üniv. Ziraat Fak. Yemler ve Hayvan Besl. A.B.D- Danışman

Proje Özeti:
Çalışmada, ot tipi yemlik kolza silolanabilirlik özellikleri ile yem değerinin, in vitro
sindirilebilirlik/in situ parçalabilirliğinin belirlenmesi, hayvanların yem tercihlerinin ve günlük
süt veriminin saptanması amaçlanmaktadır. Çiçeklenme başı itibariyle Ot tipi lenox bitkisinin
KM içeriği takip edilecek KM içeriği %25 e ulaştığında biçilecektir. Bitkinin balya kuru otu,
klasik ve balya silajı yapılacaktır. Klasik silaj katkısız, % 0.2 homofermantatif laktik asit
bakterisi olarak ticari inokulant, %5 ve %10 arpa kırması ilaveli olmak üzere 4 tip silaj
yapılacaktır. Yem örneklerinde KM, OM, HY, HP, NDF, ADF, ADL ve HS analizleri
yapılacaktır. Balya silajında bitki % 40 soldurulup rulo balya makinesi ile 35-40 kg olacak
şekilde balyalandıktan sonra silaj olumuna bırakılacaktır. 60 gün sonunda silajlar açılarak, pH
değerleri ölçülecek ve silajlara 5 gün süre ile aerobik stabilite testi uygulanacak, silaj asitleri
(laktik, asetik, propiyonik, butirik, izobutirik, izovalerik), amonyak azotu (NH3-N) düzeyleri
belirlenecek ve Fleig puanlaması hesaplanacak ve besin madde analizleri (KM, OM, HP, NDF,
ADF, ADL, HS) yapılacaktır. Silaj örneklerinin in vitro besin madde sindirilebilirliği (KM,
OM, HP, NDF) Ankom Daisy in vitro fermentasyon sistemi, Ankom RF in vitro gaz üretim
sistemi ve iki aşamalı sindirim sistemi olmak üzere 3 farklı şekilde belirlenecektir. Ayrıca in
situ naylon kese yöntemi ile rumende 4, 8, 16, 24, 48 ve 72 saat boyunca KM, OM, HP, NDF
parçalanabilirlikleri belirlenecektir. Parçalanabilirlik sonuçlarına göre 4 baş inekte yem
tercihlerinin ve günlük süt veriminin belirlenmesi amacıyla besleme yapılacaktır. Bu amaçla 4
grup oluşturulacaktır; 1-kontrol (mısır silajı), 2- kontrol+klasik lenox silajı, 3- klasik lenox
silajı, 4-lenox balya silajı. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek lenoxun
ruminant beslemede alternatif kaba yem kaynağı olarak kullanılabilirliği test edilecektir.
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3

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik Dönemlerde Besin Madde
Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif Modelle Beslemenin Bazı
Verim ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Lalahan/ANKARA

Proje Lideri

Dr. Engin ÜNAY

Proje Yürütücüleri

Arzu EROL TUNÇ, Gülşen Y. ŞENYER, Pınar ÖZDEMİR,
Barış KILIÇ, Mehmet Ali YILMAZ

Proje Bütçesi

60.000,00 TL.

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019- 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Çorum Damızlık KKYB – Materyal temini ve araç katkısı

Proje Özeti:
Kıl Keçisi yetiştiriciliğinde ekonomik bir verim artışının sağlanması amacıyla sadece
meraya dayalı ekstansif yetiştiricilik modelinin yanı sıra meraya ilave olarak konsantre yem ile
beslenme modeli oluşturmak amacıyla planlanmıştır. Bu model sayesinde kıl keçilerinde süt ve
döl veriminde artışın yanında oğlaklarda daha hızlı bir gelişim hedeflenmiştir. Bu amaçla Laçin
ilçesi Narlı köyünde bulunan ve aynı merada otlayan iki sürüdeki toplam 300 baş anaç keçi
kullanılacaktır. Denemede 150 başlık bir sürü kontrol grubunu oluşturacak olup ekstansif
modelde beslenecektir. 150 başlık diğer sürü ise mera dönüşü konsantre yem ilavesi ile
beslenecektir. İlave yemleme koç katımı döneminden 40 gün öncesinde başlanacaktır. Deneme
grubu sürüde NRC (2007) de belirtilen kuru madde gereksinim oranları göz önüne alınarak teke
katımı, erken gebelik, geç gebelik, erken laktasyon, orta laktasyon ve geç laktasyon
dönemindeki gereksinimlerine göre ilave yemleme yapılacaktır. Deneme sırasında kontrol ve
deneme grubu hayvanlarının süt ve döl verimi parametreleri alınacaktır. Yemlerde besin madde
içerik analizleri yapılacaktır. Hayvanlardan alınan kanlarda, bazı biyokimyasal parametrelere
bakılarak ek yemlemenin metabolik takibi yapılacaktır.
Elde edilecek veriler ışığında yetiştiricilere model uygulaması tavsiyesi yapılması, yem
üreticileri için kıl keçisine özel fizyolojik döneme uygun konsantre yem formülasyonu
tavsiyeleri ve bilimsel açıdan yapılacak yayın yoluyla araştırıcılara bilgi aktarımı yapılaması
planlanmaktadır.
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4

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Geçiş Dönemindeki Süt İneklerinde Kan ve Sütteki Metabolitler
ile Mineral Madde Düzeylerinin Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, SAMSUN

Proje Lideri

Neslihan ORMANCI

Proje Yürütücüleri

Doç.Dr. Mustafa SALMAN

Proje Bütçesi

136.155 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

02/01/2019 - 02/01/2021

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme
Hastalıkları ABD –Danışman

Proje Özeti:
Proje ile, Prepartum ve postpartum dönemdeki hayvanların enerji ve protein beslenme
durumları ile mineral madde düzeyleri ortaya çıkarılarak alınan kan ve süt örneklerinden elde
edilecek verilere göre hastalık risklerini ve beslenme hatalarını araştırmaktır. Geçiş
dönemindeki ineklerden alınacak kan örnekleri ile esterleşmemiş yağ asitleri ve beta hidroksi
butirik asit değerlerine bakılarak hayvanların enerji durumları, süt örnekleri ile süt üre azotu
belirlenerek hayvanların protein beslenme durumları belirlenecektir. Ayrıca ineklerin
beslenmesinde karma rasyonların besin madde değerleri belirlenerek hayvanların verimlerine
paralel olarak ortaya çıkan enerji ve protein gereksinimini karşılayacak dengeli rasyonların
hazırlanmasına olanak sağlanacaktır.
Elde edilecek verilere göre geçiş dönemi hastalıklarının (ketozis, abomasum deplasmanı,
hipokalsemi, karaciğer yağlanması) erken teşhisi sağlanacaktır. Yanlış ve gereksiz tedavi
uygulamaları önlenecektir. Bu metabolitlerin kullanımı yaygınlaştırılarak subklinik seyirli
metabolik hastalıkların erken teşhis ve tedavisi yapılarak hem işletme hem de ülke ekonomisine
önemli katkı sağlayacaktır. Proje sonuçlarından yazılacak makale/makalelerin etki faktörü
yüksek bir dergide yayınlanmasıyla bilime özgün katkı sağlanmış olacaktır.
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5

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Kekik Esansiyel
Yağı İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kuluçka
Performansı, Serum ve Dışkı Mineral Muhtevasına Etkisi

Yürütücü Kuruluş

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Müdürlüğü, KONYA

Proje Lideri

Behlül SEVİM

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Yusuf CUFADAR, Dr. Gülşah KANBUR, Dr. Eyüp
BAŞER, Dr. Didem DOĞAN, İbrahim HALICI, Yavuz KAL,
Kürşad AKBULUT, Havva TEKİK

Proje Bütçesi

25.800 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/02/2019-30/06/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

S.Ü. Ziraat Fakültesi - Danışmanlık ve Laboratuvar analizleri

Proje Özeti:
Çalışma damızlık kekliklerde rasyona farklı seviyelerde kekik esansiyel yağı ilavesinin
performans, yumurta kalitesi, kuluçka performansı, serum ve dışkı mineral muhtevasına
etkilerini belirlemek ve kekik esansiyel yağının kekliklerde rasyona ilave edilecek seviyesini
araştırmak için planlanmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini BDUTEM Keklik Yetiştirme
biriminden temin edilecek 32 haftalık yaştaki 120 adet damızlık keklikler (90 dişi, 30 erkek)
oluşturacaktır. Çalışmada kullanılacak olan kekik esansiyel yağı ticari bir firmadan temin
edilecektir. Kekliklere 7 gün alıştırma yemlemesi yapılacaktır. Çalışma 120 gün sürecektir.
Gruplandırma 5 (0, 50, 100, 150 ve 200 mg/kg) farklı rasyona göre yapılacaktır. Her hafta alt
grupların yemliklerindeki yemler boşaltılacak ve artan yem miktarı ile verilen yem miktarı
farkıyla ortalama yem tüketimleri hesaplanacaktır. Her muamele grubundan deneme süresince
yumurtalar her gün toplanarak veriler kaydedilecek ve yumurta verimleri hesaplanacaktır.
Grupların haftalık ve toplam deneme sonu yem değerlendirme katsayıları, yumurta kitlesi ve
yem tüketimi ortalamalarına ait değerlerden yararlanılarak hesaplanacaktır. Muamelelere ait
her alt gruptan 2 haftalık periyodun 13. ve 14. günlerinde toplanan 2’ şer adet (toplam 4
yumurta) olmak üzere toplamda her muameleden toplanacak olan 24 (4*6 tekerrür) adet
yumurtada kalite analizleri yapılacaktır. Denemenin son 5 gününde dışkı numunesi topanarak
105º C’de 24 saat bekletilerek kurutulacaktır. Kurutulan dışkılardan alınan numuneler 190
ºC’de 40 dakika süreyle yakıldıktan sonra saf su ile 50 cc’ye tamamlanacak numunelerde ICP
(VISTA AX CCD Simultaneous ICP-AES) cihazında analiz edilecektir. Deneme sonunda 1
erkek, 1 dişi hayvandan kan numunesi alınacaktır. Hazırlananacak numuneler ICP cihazında
analiz edilecektir.
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6

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromuna Karşı Nar
Kabuğu Tozunun Koruyucu Etkisi

Yürütücü Kuruluş

Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA

Proje Lideri

Ayten AŞKIN KILINÇ

Proje Yürütücüleri

Murat DOĞU, Dr. Ali ERKURT, Dr. Diydem DOĞAN, Sunay
DEMİR, Efe KURTDEDE, Bahadır KILINÇ, Özgür ÖZÖNER,
Prof. Dr. Berrin SALMANOĞLU, Prof. Dr. Sevil ATALAY
VURAL, Barış ERTEKİN

Proje Bütçesi

36.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

15/07/2018-31/12/2020

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Etlik Merkez Veteriner
İşbirliği
Yapılan
Kontrol Araştırma Enstitüsü – Laboratuvar Analizleri ve Doku
Kuruluş ve Katkısı
Örneklerinin incelenmesi
Proje Özeti:
Projede, yumurta tavuğu yemlerine karaciğer yağlanmasına koruyucu olarak ilave edilen nar
kabuğu tozunun bazı performans, yumurta kalite özellikleri, kan ve karaciğer parametreleri
üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hayvan materyali olarak Tavukçuluk
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 24 haftalık yaşta, toplam 216 adet ATAK-S hibrit
kahverengi yumurta tavuğu kullanılacaktır. Yem materyali olarak tavuklara % 18 HP ve 2800
kcal/kg metabolik enerji içeren yumurta tavuğu yemleri verilecektir. Dört farklı yem karması
izokalorik ve izonitrojenik olarak özel bir yem fabrikasında hazırlanacaktır. Çalışma grupları;
1: kontrol grubu; 2: % 1 nar kabuğu tozu grubu 3: % 2 nar kabuğu tozu grubu; 4: % 4 nar
kabuğu tozu grubu şeklinde oluşturulacaktır. Kan serumu örneklerinde kolesterol, trigliserid,
total protein, albumin, LDL, HDL, glukoz ve karaciğer enzimlerinden ALT, AST, ALP, GGT
değerlendirilecektir. Ayrıca karaciğer doku hasarının belirlenmesinde ve profilaktik etkisinin
gözlenmesinde SOD, GPx ve MDA değerlendirilecektir. Yapılacak histopatolojik inceleme
sonuçları diğer sonuçlarla karşılaştırılacak uygulama etkinliğinin detaylı değerlendirilmesine
katkı sağlayacaktır. Yapılacak değerlendirmeler nar kabuğu tozunun antioksidan kaynağı
olarak kanatlı yemlerine katılabilmesi hakkında bilgi verecektir. Proje sonunda yumurtacı
kanatlı sektöründe büyük sorun olan karaciğer yağlanmasına karşı düşük maliyetli yem katkısı
geliştirilebilir.
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Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)
Rasyonlarında Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu Kullanımının
Hemotolojik, Fizyolojik, Endokrinolojik ve Antioksidan Etkilerinin
Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Proje Lideri

Burcu ÇELİK

Proje Yürütücüleri

Yrd.Doç.Dr. Gülizar TUNA KELEŞTEMUR, Ali Atilla USLU, G.
Nedim ÖRNEKCİ, Songül YÜCE, Nevim BİRİCİ, Tunay ŞEKER,
Yrd.Doc.Dr.Neslihan KELEŞTEMUR, Doç.Dr.Özlem EMİR ÇOBAN

Proje Bütçesi

21.300 TL.

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2020
İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi - Teknik Destek, TeknikLaboratuvar Analizleri-Raporlamalar
Fırat Üniversitesi Sağlık MYO - Teknik Destek, Kan Alımı ve Kan
Numunesi Hazırlama

Proje Özeti:
Çalışmada, zengin doğal mineral içeriğine sahip ve aynı zamanda antimikrobiyal,
antitoksin gibi özelliklere sahip olan yumurta kabuğu tozunun ve doğal tuzun (kaya tuzu)
gökkuşağı alabalığı rasyonlarında kullanımının vücut asit-baz homeostazının korunmasındaki
etkileri araştırılacaktır. Bu amaç ile; yaklaşık 80-100 gr ağırlığındaki gökkuşağı alabalıkları üç
ay süreyle 8 farklı rasyon ile beslenecek ve çalışma her grup için 3 tekerrür olarak yapılacaktır.
Çalışmada; balıkların açlık ve tokluk düzeylerinin belirlenmesi amacıyla leptin ve ghrelin
hormon düzeyleri; böbrek fonsiyon durumlarının belirlenmesi amacı ile kan serum bikarbonat
(HCO3-), BUN (kan üre azotu), ürik asit, üre, laktik asit ve pH düzeyleri, kan elektrolit
düzeylerinin belirlenmesi amacı ile potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum (Mg), manganez
(Mn), çinko (Zn), sodyum (Na), bakır (Cu), selenyum (Se), demir (Fe), klorür (Cl) düzeyleri,
dışkı ve doku pH düzeyleri, böbrek, kas, karaciğer dokularında antioksidan enzim düzeylerinin
belirlenmesi amacı ile süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), katalaz (CAT),
glutatyon redüktaz (GR) değerleri, kan ve dokularda lipid peroksidasyonun belirlenmesi amacı
ile MDA (malondialdehit) değerleri ve balıların büyüme performans değerleri belirlenecektir.
Ayrıca yumurta kabuğu ve zengin mineralli doğal tuzun iskelet sistemleri üzerindeki etkisini
tespit etmek amacı ile kemik dokularında kemik mineral yoğunluğu ölçüm testi uygulanacaktır.
Bu çalışmanın sonucunda kolay ve ucuz elde edilebilen yumurta kabuğu tozu ve kaya tuzunun
alabalık rasyonların da kullanımının; balığın yem değerlendirme ve bazı fizyolojik
fonksiyonlarına olan etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
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8

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Rasyona ilave edilen korunmuş yağların kolostrum ve sütteki
immün ilişkili eksozomal mikro RNA ifadesine etkisi (Doktora)

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA

Proje Lideri

Gülşen YILDIRIM ŞENYER

Proje Yürütücüleri

-

Proje Bütçesi

70.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/04/2019- 30/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

A.Ü.Kimya Bölümü Biyokimya ABD – Danışman

Proje Özeti:
Bu çalışma, kolostrum ve sütteki biyokimyasal etkenlerin rasyondaki besin madde
içeriğine göre etkileşimini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla farklı rasyonla beslenen süt
sığırlarında rasyon içeriğine bağlı olarak immün ilişkili miRNA’ların ifadesi arasındaki farklar
ortaya konulacaktır. Projede Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezinde
bulunan 8 baş kontrol ve 8 baş çalışma grubu için toplam 16 baş sağlıklı gebe siyah ala inek
kullanılacaktır. Doğuma bir ay kala kontrol grubundaki hayvanlar NRC 2001 gereksinimleri
göz önüne alınarak hazırlanacak olan temel rasyonla, çalışma grubundaki inekler temel rasyona
ilave korunmuş yağ asitleri ile beslenecektir. Hayvanlardan doğumu müteakip eden ilk 1 saat
içerisinde kolostrum, doğumdan 15 gün sonra ise süt örnekleri alınacaktır. Toplanan kolostrum
ve ham süt örneklerinden western blot analiziyle ve Transmisyon Elektron Mikroskobuyla
izolasyonun başarısı kontrol edilecektir. İzole edilen eksozomlardan Nanodrop
spektrofotometresi ile RNA saflaştırılması kontrol edilecektir. Saflaştırılan toplam RNA
içerisinden immün sistemle bağlantılı olduğu bildirilen 10 farklı eksozomal mikroRNA’nın
(miR-15b, miR-27b, miR-150, miR-155, miR-101, miR-223, miR-106b, miR-125b, miR-146,
miR181) kantitatif gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (Q-RT-PCR) ile miktar
değişimi tespit edilecektir. Ayrıca toplanan kolostrum ve ham süt örneklerinde sığır IgG1,
IgG2, IgA ve IgM ELİSA kitleriyle immünoglobülin seviyeleri incelenecektir.
Proje ile kolostrum ve süt arasındaki immün ilişkili eksozomal mikroRNA miktarları
arasındaki fark ve rasyona korunmuş yağ ilavesinin immün bağlantılı eksozomal mikroRNA
miktarında yaptığı değişim incelenecektir. Korunmuş yağın immünoglobülinlere etkisi
gözlemlenecektir.
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9

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Yemlerde Bazı Bitkisel Alkaloit Düzeylerinin Tespiti ve
Yaygınlığının Araştırması

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
BURSA

Proje Lideri

Ali ÖZCAN

Proje Yürütücüleri

Hakan YAVAŞ, Dr. Nazan ÇÖPLÜ, Meral KAYGISIZ, Dr.
Ferhat POLAT

Proje Bütçesi

50.222,30 TL.

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019- 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

Proje Özeti:
Hayvanlarda zehirlenmeye sebep olabilen bitkisel kaynaklı çok sayıda alkaloit
mevcuttur. Pirolizidin alkaloitlerine maruz kalan hayvanların et, süt ve yumurtaları
tüketildiğinde insanlarda zehirlenmelerin ve doğrudan maruziyette hepatik veno-oklüzif
hastalık (HVOD) gelişebileceği bildirilmiştir. Pirolizidin alkaloitleri vücuda alındıklarında
karaciğerde pirolik moleküllere aktive edilir ve bu moleküller DNA’ya, enzimatik ve yapısal
proteinlere bağlanabilirler. Bundan dolayı potansiyel kanserojen oldukları kabul edilir. Tatula
türü (Datura Stramonium, Datura ferox, Datura innoxia) bitkilerde ise yüksek düzeylerde tropan
alkaloitleri (atropin, skopolamin) bulunmaktadır. Bu tür bitkilerin özellikle tohumlarında
yüksek düzeyde bulunan tropan alkaloitleri fazla miktarda alındığında hayvanlarda
zehirlenmelere yol açabilmektedirler. Kakao ağacı (Theobroma cacao L.) ve tohumları pürin
alkaloitlerinden metilksantin türevi olan teobromin ihtiva eder. Günümüzde Avrupa ve
kakaonun yetiştiği diğer ülkelerde kakao tohum kabuğu, kakao çekirdeği kabuğu, kakao
çekirdeği unu ve kakao jermi yem maddesi olarak kullanılmaktadır. Köpek ve kemirgenlerde
akut zehirlenmelere ve testiste Sertoli hücrelerinde hasara neden olur.
Önerilen proje ile piyasada satışa sunulan yemlerde örnekleme yapılarak elde edilecek
numunelerde, tropan alkaloitleri (atropin ve skopolamin) ve pürin alkaloitleri (teobromin)
düzeyinin araştırılması amaçlanmaktadır.
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10

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Yemlik Mısır ve Mısır Silajında Bazı İnsektisitlerin ve Bunların
Zehirli Metabolitlerinin Kalıntı Durumunun Belirlenmesi
(Doktora)

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, BURSA

Proje Lideri

İsmail AZAR

Proje Yürütücüleri

Arzu YAVUZ, Tuğba GÖZÜKARA KOCAMAN, Ali ÖZCAN,
Murat AZAK, Aziz ADAŞ

Proje Bütçesi

113.052 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019-31/12/2020

İşbirliği
Yapılan
U.Ü. Ziraat Fak Bitki Koruma Böl. –Danışman
Kuruluş ve Katkısı
Proje Özeti:
Çalışmada mısır yetiştiriciliğinde en çok kullanılan etken maddeler olan chlorpyrifosethyl, deltamethrin ve imidacloprid ele alınacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde pestisit
kullanılmadan kontrollü koşullarda yetiştirilecek mısır bitkilerine bu insektisitler laboratuvar
koşullarında ayrı ayrı uygulanacaktır. İlaçlanan mısırlardan bir bölümü kuru yem olarak, diğer
bölümü silaj yapılarak laboratuvar koşullarında muhafaza edilecektir. Daha sonra hem kuru
yemlerde hem de silajlarda uygulanan insektisitler ve metabolitleri periyodik olarak
izlenecektir.
Çalışmanın ikinci yılında Bursa ilinde yoğun mısır yetiştiriciliği yapılan ilçelerinden
temin edilecek birinci ve ikinci ürün yemlik mısırlardan ve mısır silajlarından laboratuvar
deneyindeki degradasyon süreleri dikkate alınarak alınacak örneklerde bu insektisitler ve
metabolitlerinin kalıntı durumları araştırılacaktır. Böylelikle ele alınan insektisitlerin ve
metabolitlerinin yemlik mısır ve mısır silajında üretici koşullarındaki kalıntı risk durumları da
belirlenmiş olacaktır. Analizlerde örnek hazırlama işlemleri QuEChERS yöntemi kullanılarak
yapılacak ve numuneler daha sonra LC-MS/MS cihazı ile analiz edilecektir.
Ülkemizde yemlerde pestisit kalıntı izleme oldukça kısıtlıdır. Ayrıca, bu
insektisitlerin metabolitleri yönünden araştırma düzeyinde dahi çalışmaya rastlanmamaktadır.
Bu çalışmayla yem bitkisi olarak yaygın şekilde yetiştirilen mısırda en çok tercih edilen
insektisitlerin ve metabolitlerinin kalıntı riski belirlenecektir. Ayrıca bu çalışmayla, yemlerdeki
pestisite kalıntı analizlerinde insektisitlerin metabolitlerinin de dikkate alınması yönünde
farkındalık oluşturulacaktır.
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11

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerde Amino Asit
İçerik ve Miktarlarının Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA

Proje Lideri

Barış KILIÇ

Proje Yürütücüleri

Gülşen Y. ŞENYER, Arzu EROL TUNÇ, Pınar ÖZDEMİR, Dr.
Engin ÜNAY

Proje Bütçesi

25.000,00 TL.

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

Proje Özeti:
Proje, Türkiye’ de karma yemler için yoğun olarak kullanılan protein kaynaklarının
amino asit içeriklerinin belirlenmesi, özellikle ısıl işlemlerden amino asit yapısının zarar görüp
görmediğinin belirlenmesi ve çıktılarının yararlanıcılara aktarılması amacıyla hazırlanmıştır.
Bu amaçla karma yem sanayisinin protein kaynağı olarak kullandığı soya fasulyesi
küspesi (SFK), extrude soya, mısır kaynaklı DDGS, kanola küspesi, ayçiçeği küspesi ham
maddeleri kullanılacaktır. Piyasadan ticari olarak temin edilecek olan her üründen 10 çeşit ham
madde denemede amino asit içerik ve miktarı yönünden analiz edilecektir.
Amino asit kompozisyonun belirlenmesi amacıyla yağı uzaklaştırılmış 4g numune 6M
HCl (8mL) ile 110C 22 saat azot gazı ile oksijenden arındırılmış ortamda hidrolize edilecektir.
Hidrolizasyondan sonra oda sıcaklığına soğuyan numune filtrasyonadan geçirilerek asit sıcak
hava ile buharlaştırılarak kalan hidrolize olmuş protein 5 mL asetat tampon çözeltisinde (pH 2)
çözdürüldükten sonra Ters Faz Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi (RP-HPLC) kullanılarak
kolon öncesi phenylisothiocyanate (PITC) türevlendirilmesi yapılacaktır.
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12

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça Zengin Rasyonlar İle Besiye
Alınan Karacabey Merinosu Kuzularda Akut Faz Cevabının Bazı
Kan ve Rumen Parametrelerine Etkisi İle Besi Performansına
Yansımaları

Yürütücü Kuruluş

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
BALIKESİR

Proje Lideri

Ergenekon OĞUZ

Proje Yürütücüleri

Dr. Harun KARADAĞ, Cüneyt KAPTAN, Selim ESEN, Prof.
Dr. İ. İsmet TÜRKMEN

Proje Bütçesi

181.231,77 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/03/2019- 31/12/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

Proje Özeti:
Çalışmada 48 baş Karacabey Merinosu erkek kuzu farklı oranlarda tane yem içeren
rasyonlar ile besiye alınarak akut faz cevabının, bazı kan ve rumen parametrelerine olan etkisi
araştırılacaktır. Deneme yemlemesinde 36 baş kuzu 3 gruba ayrılarak, 52 günlükken besiye
alınacak ve bireysel bölmelerde sabah 08:00 ve akşam 16:00’ da 3 farklı bileşime sahip toplam
karma yem (TKY) verilecektir. Kontrol grubunu oluşturan 12 baş kuzu ise ticari firmadan temin
edilen standart kuzu büyütme rasyonu ve enstitü bünyesinde yetiştirilen yonca kuru otu ile sürü
içerisinde krep yemleme uygulanarak beslenecektir. Denemenin 0, 14, 28, 42 ve 56. günlerinde
kontrol tartımları yapılacak ve günlük ortalama yem tüketimi, günlük ortalama canlı ağırlık
artışı, toplam canlı ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı (YYO) hesaplanacaktır. Yemlikte
kalan yemler sabah ve akşam yemlemesi öncesinde tartılarak günlük yem tüketimi
hesaplanacaktır. Hayvanlardan kontrol tartımları döneminde sabah yemlemesi öncesinde
juguler venadan kan alınarak SARA (subakut rumen asidozu) için akut faz cevabının belirteci
olan SAA (serum amyloid A), Hp (Haptoglobün) ve LBP (lipopolisakkarid bağlayıcı protein)
açısından incelenecektir. Tartımların yapıldığı günlerde sabah yemlemesinden 5 saat sonra
rumenosentez yöntemiyle rumen sıvısı alınacak ve pH ölçümü hemen gerçekleştirilecektir. Kan
plazmasından ve rumen sıvısından vitamin B1 (tiyamin) analizi ise yüksek basınçlı sıvı
kromatografisinde (HPLC) incelenecektir. Araştırma
sonucunda
Türkiye’de
yaygın
kullanılan protein kaynaklarının amino asit miktarları tespit edilmiş ve ısıl işlemden zarar görüp
görmedikleri belirlenmiş olacaktır.
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13

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş Klinoptilolit (% 60) ve İnaktif
Bira Mayası (% 40) İçeren Karışımın Farklı Oranlarda İlavesinin
Besi Performansı, Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Parametreleri ile Et
Kalitesi Üzerine Etkisi

Yürütücü Kuruluş

Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, BALIKESİR

Proje Lideri

Harun Karadağ

Proje Yürütücüleri

Doç.Dr. Hüseyin ESECELİ, Cüneyt KAPTAN, Selim ESEN,
Ergenekon OĞUZ, Prof.Dr. Uğur Günşen

Proje Bütçesi

177.804,76 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği
Yapılan 17 Eylül Üniv. – Laboratuvar analizleri ve Danışmanlık
Kuruluş ve Katkısı
Orgamin Veterinerlik Limited şirketi- Yem katkı maddesi temini
Proje Özeti:
Bu çalışma, Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsünü’nün bulunduğu, nemli
bölgelerde kuzu büyütmede kullanılan rasyonlara aktive edilmiş klinoptilolit (% 60) ve inaktif
bira mayası (% 40) içeren karışımın sırasıyla % 0, % 0.1, % 0.3, % 0.5 oranlarında ilavesinin
kuzu beslemedeki kullanım potansiyelini ortaya koyma; kulanılan karışımın et kalitesine, bazı
kan ve rumen sıvısı parametrelerine, besi performansına ve kuzuların yaşama gücüne etkisinin
saptanması amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın hayvan materyalini Bandırma Koyunculuk
Araştırma Enstitüsü’ndeki 6-8 haftalık 48 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzular oluşturacaktır.
Kuzuların beslenmesinde hazırlanacak bazal rasyona (kesif yem) sırasıyla % 0 ( Kontrol), %
0.1, % 0.3, % 0.5 oranında aktive edilmiş klinoptilolit (% 60) ve inaktif bira mayası (% 40)
karışımı içeren rasyonlar kullanılacaktır. Besi süresince kuzulara günlük 150 g kuru yonca
otuna ilave olarak ad-libitum kesif yem ve su verilecektir. Kuzulardan çalışma sonunda rumen
sondası yoluyla rumen sıvısı alınacak ve rumen sıvısı parametreleri (pH, amonyak, UYA, laktik
asit) belirlenecektir. Biyokimyasal analizler (plazma albümin, globülin, IgG, glikoz, üre,
protein ve trigiliserid) yapılacaktır. Araştırmanın sonunda her gruptan rastgele 6 hayvan
seçilecek ve karkas kalitesi için kesime gönderilecektir. Karkas kalitesinin belirlenmesi
sonrasında et kalitesi açısından pasif su kaybı (drip loss) (%), su tutma kapasitesi (WHC) (%),
pişirme kaybı (cooking loss) (%),Warner Bratzler Pik Kesme Kuvveti (Warner Bratzler Shear
Force) (kg), et rengi ve tekstür analizleri yapılacaktır.
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14

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Farklı Karbon Kaynakları İle Üretilen Biyoyumağın Sazan
(Cyprinus Carpio), Alabalık (Oncorhynchus Mykiss) ve Japon
Balıkları (Carassius Auratus) İçin Besin Olarak Değerlendirilmesi

Yürütücü Kuruluş

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü, ANTALYA

Proje Lideri

Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ

Proje Yürütücüleri

Doç.Dr.Mahir KANYILMAZ, Dr. Mehmet Ali Turan KOÇER,
Adil YILAYAZ, Serkan ERKAN, İsmail DAL, Nafiye PERKER,
Filiz KİŞTİN, Cemil Onrcan GÜÇLÜ, Ufuk OĞUZ, Ramazan
UYSAL, Soner SEZEN, Isa TEKŞAM

Proje Bütçesi

207.500 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2019 - 31/12/2020

İşbirliği
Yapılan A.Ü, Ziraat Fak.-Laboratuvar analizleri
Kuruluş ve Katkısı
İskenderun T.Ü, -Rasyon hazırlama, laboratuvar analizleri
Proje Özeti:
Proje ile biyoyumağın suda ve yemdeki varlığının sazan, alabalık ve Japon balıkları
(oranda varyetesi) için bir besin olarak kullanılabilirliği ortaya konulacaktır. Bu çerçevede
gerçekleştirilecek birinci denemede; sazan yetiştiriciliği yapılan 45 m3’lük tanklarda farklı
karbon kaynakları (melas ve mısır nişastası) ile biyoyumak üretilecek ve sudaki biyoyumağın
sazan balıklarının büyüme parametreleri üzerine etkileri incelenecektir. İki farklı karbon
kaynağı kullanılarak elde edilecek biyoyumaklar farklı aralıklarla filtreden (100 µm)
geçirilecek ve bu filtratlar kurutulup öğütülerek, ikinci denemede gökkuşağı alabalığı ve sazan
için besin madde sindirilebilirlik katsayıları belirlenecektir. Belirlenen sindirilebilirlik
sonuçlarına göre, üçüncü denemede biyoyumak farklı oranlarda (%15, %30 ve %45) yeme
(balık unu yerine) karıştırılarak, alabalıkların büyüme parametreleri ölçülecektir. Dördüncü
denemede yaklaşık 6 m3’lük havuzlarda biyoyumak teknolojisnin Japon balıklarında
uygulanabilirliği büyüme performansı, yüzgeç uzunlukları ve renkleri bakımından test
edilecektir. Ayrıca, 1. 3. ve 4. denemeler sonunda; yem ve kas dokudan besin madde analizleri,
balıkların kan ve bağışıklık parametreleri, karaciğer ve ince bağırsak histolojileri üzerinden
değerlendirme yapılacaktır.
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15

Yeni Teklif Proje

Proje Başlığı

Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının Alternatif Kaba Yem
Kaynağı Olarak Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının
Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma
Müdürlüğü, Lalahan, ANKARA

Proje Lideri

Dr. Arzu EROL TUNÇ

Proje Yürütücüleri

Dr. Engin Ünay, Pınar ÖZDEMİR, Gülşen YILDIRIM ŞENYER,
Barış KILIÇ, Halil MARAŞ, Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ, Prof
Dr. Yusuf CUFADAR

Proje Bütçesi

35.000,00 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/04/2019 - 30/12/2022

ve

Eğitim

Merkezi

İşbirliği
Yapılan
S.Ü. Yemler ve Hayvan Besl. ABD- Danışman
Kuruluş ve Katkısı
Proje Özeti:
Çalışma guar fasulyesi kuru otu ve silajının alternatif kaba yem kaynağı olarak
ruminantlarda kullanım olanaklarının araştırılması amacıyla planlanmıştır. Ekimi yapılan guar
bitkisi 45, 60 ve 75 günlük dönemlerde hasat edilecek ve hasattan silaj ve kuru ot balyası
yapılacak olup silaj katkı maddesi olarak melas ve/veya arpa samanı kullanılacaktır. Çalışmada
1.Grup: guar fasulyesi silajı; 2.Grup: guar fasulyesi+%5 melas silajı; 3.Grup: 3/2 guar
fasulyesi+3/1 arpa samanı+%5 melas silajı) besin madde içeriklerinin belirlenmesi amacıyla
analizler yapılacaktır. Silaj kalitesinin belirlenmesi amacıyla silaj asitleri analizi ve pH analizi
yapılacak olup suda çözünebilir karbonhidrat ve NH3-N içerikleri belirlenecektir. Ayrıca
silajların aerobic stabiliteleri ve Fleig Skoru ve toplam saponin miktarı tespit edilecektir.
Çalışmada kullanılacak olan bütün yemler 0, 2, 4, 8, 16, 24, 48 ve 72 saatlik sürelerde rumende
inkübasyona bırakılacaklardır. Çalışmanın ikinci aşamasında tespit edilen en iyi guar kuru otu
ve guar silajı 60 günlük yaşta, sütten kesilmiş, 30 baş KıvırcıkxAkkaraman G1 erkek kuzularda
kullanılacaktır. Deneme grupları; Kontrol Grubu=%50 Kesif Yem+%50 kaba yem (yonca kuru
otu), Deneme Grubu1=%50 kesif yem+%50 guar kuru otu, Deneme Grubu2=%50 kesif
yem+%50 guar silajı olarak tanzim edilecektir. Besi grubundaki hayvanların yemden
yararlanma oranları 0-14 14-28, 28-42 ve 42-56 günlük dönemlerde belirlenecektir.
Araştırmanın başında ve sonunda kan alınacak olup biyokimyasal kan analizlerinden
kolestereol, trigliserid, NEFA, total protein, kan üre azotu) ile toplam antioksidan durum ve
toplam oksidan durum analizleri ticari kitlerle yapılacaktır.
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2018 Yılında Başlayan-Devam Eden Proje

1
Proje Başlığı

Arı Yeminde Bazı Esansiyel Yağların Kullanımının Koloninin
Fizyolojik Özelliklerine ve Varroasis’e Etkileri

Proje Numarası

TAGEM/HASGYAD/Ü/18/A3/P1/116

Yürütücü Kuruluş

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,
BURSA

Proje Lideri

Figen KÜTÜKOĞLU

Proje Yürütücüleri

Levent AYDIN, Onur GİRİŞGİN, Habil UMUR, Serkan KARA,
Sema DEMİR, Fatih YILMAZ

Proje Bütçesi

21.085 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018- 01/01/2020

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi-İstatistiksel analiz ve
verilerin değerlendirilmesi.

Proje Özeti:
Çalışmada bazı esansiyel yağların bal arısı kolonilerinde besleme yoluyla kullanılmasıyla
Varroa destructor’ün kontrol altına alınmasında etkisi ve şuruba katılan esansiyel yağların bal
arılarındaki bazı fizyolojik parametreler üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma, koloni gücü aynı ve hastalıktan ari 28 adet bal arısı kolonisi üzerinde sonbahar
ve ilkbahar dönemlerinde bal arılarının şurupla besleme sezonunda iklim koşullarına bağlı 3
aylık beslemeler halinde yapılacaktır. Çalışmada Defne, Lavanta ve Kekik bitkilerinden elde
edilen esansiyel yağlar kullanılacaktır.
Sonbahar sezonunda 2:1oranında hazırlanan şeker şurubu kontrol grubunun
beslemesinde, şeker şurubuna %1 esansiyel yağ ilave edilerek deneme grubunun beslemesi
yapılacaktır. İlkbahar sezonunda 1:1oranında hazırlanan şeker şurubu ile sonbahar
dönemindeki uygulama tekrarlanacaktır.
Besleme sezonu bittiğinde Her bir gruptaki kovan ağırlığı, arılı çerçeve sayısı, yavru alanı
büyüklüğü ve bal üretimi gibi fizyolojik özellikler araştırılacaktır.
Dönem Bulguları:
Proje 01/08/2018 tarihinde başlayacaktır.
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2

2018 Yılında Başlayan-Devam Eden Proje

Proje Başlığı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavru ve Anaçlarında
Zencefil (Zingiber officinale) Kullanımı

Proje Numarası

TAGEM/HASGYAD/Ü/18/A3/P1/151

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, EĞİRDİR

Proje Lideri

Soner SAVAŞER

Proje Yürütücüleri

Ufuk AKÇİMEN, Zübeyde HANOL, Mustafa CEYLAN, Mehmet
PAZAR, İlker BİLGİLİ

Proje Bütçesi

102.000,00 TL.

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2018-31/07/2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

Proje Özeti:
Çalışmanın amacı ülkemizde su ürünleri üretimi denilince ilk akla gelen gökkuşağı
alabalığında şifalı bitkilerin kullanımıyla ilgili literatüre destek vermek, literatürdeki
eksiklikleri gidermek ve en önemlisi pratikte kullanılabilecek ve ekonomik olarak geri dönüş
sağlayacak veriler elde edilerek sonuçların su ürünleri yetiştiricilik sektöründe
kullanılabilmesini sağlamaktır.
Bu proje kapsamında zencefil ihtiva eden yemlerle beslenen yavru alabalıkların çiftlik
şartlarında yaşama oranları, büyüme parametreleri, non spesifik immün sistem parametreleri
incelenecektir. Yine zencefil ihtiva eden yemlerle beslenen anaç alabalıkların çiftlik şartlarında
yumurta verimleri, sağım öncesi ve sonrası sağlık durumları, non spesifik immün sistem
parametreleri, yaşama oranları ile yumurtalarda biyometrik incelemeler ve açılma oranları
incelenecektir.
01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında yürütülmesi düşünülen bu proje 6 kişilik bir
ekiple yürütülecek olup 24 ay sürmesi planlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Proje 01/08/2018 tarihinde başlayacaktır.
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Proje Başlığı

Üreye Duyarlı Modifiye Elektrotların Hazırlanması ve
Karakterizasyonu (Doktora tezi)

Proje Numarası

TAGEM/HASGYAD/A/18/A3/P1/723

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, KONYA

Proje Lideri

Abdullah ALTAY

Proje Yürütücüleri

Doç. Dr. Ecir YILMAZ

Proje Bütçesi

42.600 TL

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/07/2017-01/07/2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya
Bölümü
Elektrotun hazırlanması ve laboratuvar analizleri.

Proje Özeti:
Bu çalışma ile doku, yem, gübre, kan, serum vb gibi materyallerde mevcut üre
tayininde kullanılan metotlardan ziyade hassasiyeti yüksek olan HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı
Kromatografisi) ile çalışılarak gerek kalitatif (Nitel) gerekse kantitatif (Nicel) anlamda daha
kolay, ucuz ve en önemlisi daha doğru sonuçların elde edilmesi amaçlanmıştır.
Bunun yanında üreye duyarlı yeni bir elektrot geliştirmek; bu elektrotun
elektrokimyasal karakterizasyonu ve çeşitli tekniklerle spektroskopik karakterizasyonu
hakkında bilgi sahibi olmak hedeflenmiştir.
Ayrıca iki yöntemden elde edilen verilerin doğruluğunun kıyaslanması amaçlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Proje 01/08/2018 tarihinde başlayacaktır.
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Proje Başlığı

"Erken Laktasyon Dönemindeki Saanen Irkı Keçi Rasyonlarına
Konjuge Linoleik Asit Katkısının Süt Verimi ve Kompozisyonu İle
Bazı Kan Parametreleri ve Enerji Dengesi Üzerine Etkisi (Doktora
Projesi)

Proje Numarası
Yürütücü Kuruluş

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, BANDIRMA

Proje Lideri

Bilal ÇANKIRI

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Hakan BİRİCİK

Proje Bütçesi

93.800 Tl.

Başlama-Bitiş
Tarihi

01/10/2017- 30/09/2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Uludağ Üni. Vet. Fak. Hay. Bes. ve Bes. Has. A. B.D.
Altyapı imkanlarının kullanımı ve teknik danışmanlık

Proje Özeti:
Çalışmada erken laktasyon dönemdeki keçi rasyonlarına KLA ilavesiyle NED'in pozitif
yönde geliştirilmesi, gelişen enerji dengesinin kan parametrelerinden glikoz, insülin,
esterleşmemiş yağ asitleri ve beta-hidroksi bütirik asit, süt parametrelerinden; süt yağı, süt
proteini, süt laktozu ve rumen parametrelerinden; rumen pH'sı ile uçucu yağ asitleri
kompozisyonu ve performans parametrelerinden süt verimi, canlı ağırlık, canlı ağırlık kaybı
ve vücut kondsiyon skoruna etkileri incelenecektir. Rasyon KLA ilavesinin yemden süte
transfer etkinliği araştırılarak insan tüketimi açısından daha kaliteli süt üretmekte projenin bir
diğer amacıdır. Süt örneklerinde yağ asidi profili gaz kromotografi cihazı ile belirlenerek süt
yağındaki düşüşün hangi yağ asitlerinden kaynaklandığı tespit edilecektir. Projede erken
laktasyon süresince 36 adet yeni doğum yapmış Saanen ırkı keçi kullanılacak ve farklı
miktarlarda KLA katkısının etkilerinin araştırılması amacıyla 3 grup halinde yürütülecektir.
Deneme grupları 5 ve 10 gram trans-10, cis-12 KLA izomeri içerecek şekilde planlanacaktır.
Dönem Bulguları:
Proje liderinin tayini çıkması ve projede yardımcı araştırmacı bulunmaması(Doktora
Projesi) nedeniyle Enstitü Müdürlüğünün isteği doğrultusunda 2018 yılı AYK toplantısında
kapatılacaktır.
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Devam Eden Proje

Proje Başlığı

Akkaraman Koyunlarda Koç Katım Döneminde Rasyona İlave
Edilen Konjuge Linoleik Asidin Döl Verimine Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HAYSÜD/2015/A07/P03/01

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Lalahan/ANKARA

Proje Lideri

Dr. Engin ÜNAY

Proje Yürütücüleri

Dr. Sema YAMAN, İlke ÜNLÜSOY, Arzu EROL, Zulal TAVLI
YILDIRIR, Pınar ÖZDEMİR

Proje Bütçesi

40.000,00 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.04.2015- 01.01.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

---

Proje Özeti:
Çalışmada KLA, koç katım döneminden 30 gün önce Eylül ayında verilmeye
başlayacak üreme üzerindeki etkisini tam olarak göstermesi sağlanacaktır. KLA, koç katım
döneminde en az 2 seksüel siklus içerecek şekilde 36 gün verilmeye devam edecektir ve
yemlerde ve kanda KLA analizleri ile yumurtalık fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla
ultrasonografi muayene yapılacaktır. KLA nın üreme üzerindeki metabolizmasının incelenmesi
amacıyla kanda üreme hormonları (prostoglandin ve progesteron), NEFA, BHB, BUN, Glikoz
ve kolesterol analizleri yapılacaktır. Koç katım döneminde ultrason yardımıyla Korpus Luteum
(CL) sayımı yapılarak ovulasyon oranı tespit edilecektir. Kuzulama mevsiminde ise, koç altı
koyun sayısına göre kuzu verimleri ve ikizlik oranı verileri alınarak rasyona katılan KLA nın
özellikle kuzu verimine ve ikizliğe etkisi irdelenecektir.
Dönem Bulguları:
By pass özellikli Konjuge linoleik asit (KLA) temin edilemediğinden projede herhangi
bir faaliyet yapılamamıştır.
Darboğazlar:
KLA temin edilememiştir. Saf KLA temin edilemediğinden ticari preparat olarak
piyasada bulunan %10 KLA içerikli (Lodestar CLAME P20, Berg + Schmidt, Germany) ticari
ürünün kullanılması ve projenin metot kısmının buna göre değiştirilmesi önerilmektedir;
Projedeki ultrason ile yapılması planlanan Corpus Luteum sayımının projeden çıkarılması ve
KLA nın doğum kayıtları üzerinden üreme parametresine etkisinin irdelenmesi önerilmektedir.
Projenin hayvan denemelerinin 2018 yılında yapılması ve proje sonuç raporunun hazırlanması
için proje bitiş tarihinin 31.12.2019 yılı olarak güncellenmesi önerilmektedir. Projeye yardımcı
araştırıcı olarak Dr. Hasan H. ŞENYÜZ’ ün eklenmesi
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Proje Başlığı

Süt Karma Yemlerinde In Vivo ve In Vitro Olarak Saptanan Enerji
ve Protein Değerlerinin Karşılaştırılması

Proje Numarası

TAGEM/GY/06/11/07/113

Yürütücü Kuruluş

Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müd, BANDIRMA

Proje Lideri

Dr. Hülya HANOĞLU

Proje Bütçesi

24.500 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

2006 Proje Kabulü, 2012 Proje Başlangıcı

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı
Proje Özeti:
Bu çalışma ile süt karma yemlerinde in vivo ve in vitro olarak saptanan enerji ve protein
değerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla çeşitli yem fabrikalarında üretilen süt
karma yemlerinden alınan örneklerin öncelikle besin maddeleri içerikleri saptanacak ve sonra
parçalanabilirlik ve sindirilebilirlik değerleri in vivo ve in vitro yöntemler kullanılarak
saptanacaktır.
Dönem Bulguları:
Toplam 67 adet süt karma yeminin rumen kanüllü 3 hayvanda 2 tekerrürlü olarak 7 farklı
inkübasyon saatinde in situ çalışmaları tamamlanmıştır. İnkübasyonu tamamlanan toplam 3350
adet örnekte protein analizleri yapılmakta olup henüz sonuçlar alınmamıştır.
Darboğazlar:
Proje; 24-27 Mayıs 2005 Gıda ve Yem Araştırmaları PDT’ye sunulmuş, 28 Haziran 2005
Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırma Tavsiye Komitesince kabul edilmiş ve 01.01.2006
tarihinde yürürlüğe giren sözleşme gereği TAGEM-GY-11-07-113 numarasıyla proje çalışma
takvimine bağlı olarak 15.10.2006 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Ancak aynı tarihte
başlatılmak üzere Genel Müdürlüğümüz Hayvancılık ve Su Ürünleri Daire Başkanlığı
tarafından TÜBİTAK 1007 Programı kapsamında 105G086 nolu Balya Silajı Üretim
Tekniğinin Geliştirilmesi isimli projede Kurumumuza görev verilmiş, ancak bazı
aksaklıklardan dolayı “Süt Karma Yemlerinde In Vivo ve In Vitro Olarak Saptanan Enerji ve
Protein Değerlerinin Karşılaştırılması” isimli proje 01.04.2010 tarihine kadar TAGEM
tarafından askıya alınmıştır. 2010 yılı PDT’de projenin 2011 yılında yeniden başlatılması
kararlaştırılmış ancak denemede kullanılacak 20 baş merinos koçun yıl içerisinde projeye tahsis
edilememesi nedeniyle başlatılamamış ve ek bir yıl süre alınmıştır. Proje hayvan materyali
ancak Nisan 2012’de temin edilmiş ve proje başlatılmıştır. Ancak gene denemeye yönelik
aksaklıklardan dolayı in vivo denemeler 2 (iki) yıl sürmüştür. In situ çalışmalar Kurum Etik
Kurulunun faaliyete geçmesi geciktiğinden Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim
Merkezinde yürütülmüştür.
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Proje Başlığı

Yapay Merada Otlama ile Yapay Meraya İlaveten Konsantre Yem
Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Besi
Performansı, Karkas ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HAYSÜD/15/A07/P01/03

Yürütücü Kuruluş

Bahri Dağdaş Ulusl. Tarımsal. Araşt. Enst. Müd. Konya

Proje Lideri

Tülay CANATAN

Proje Bütçesi

300.000 TL.

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2015 - 31/12/2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

İstanbul Üniv.Vet.Fak- Laboratuvar analizleri
Yüzüncü Yıl Üniv.Tıp Fak.- İstatistiki analizler
Namık Kemal Ün.Zir.Fak.- Laboratuvar analizleri

Proje Özeti:
Bu proje ile ülkemizin yerli koyun ırklarından Dağlıç ve Akkaraman ırkının yapay
merada besi performansları, karkas özellikleri, et kalite özellikleri ile yağ asidi kompozisyonu
belirlenecektir. Deneme için her biri 12,5 da olmak üzere 2 parselden oluşan yapay mera
kurulacaktır. Yapay mera karışımı 3 baklagil ve 3 buğdaygil tohumlarından oluşacaktır. Yapay
merada 2 farklı besleme metodu uygulanacak. I.sadece mera, 2. Mera + ilave konsantre
yemleme. 2. gruptaki kuzulara ek yem olarak besi sonuna kadar hayvan başına 400 gr kesif yem
verilecektir. Besi süresi sonunda toplam 40 baş hayvan kesime sevk edilerek kesim ve karkas
değerlendirmesi yapılacaktır.
Dönem Bulguları:
Alınan et örneklerinde pH ölçümleri, tekstür, su tutma kapasitesi, et rengi ve pişirme
kaybı analizleri İstanbul Üni. Vet. Fak. Zootekni ABD Karkas ve Et Kalitesi Laboratuarında,
Ette yağ ve yağ asitleri analizi ile besin madde analizleri (Ette kuru madde, ham kül, ham
protein analizleri) ise Namık Kemal Üni. Merkezi Laboratuarında, mera ot kalitesi ile ilgili
analizler Enstitüde yeni kurulacak hayvan besleme laboratuarında, yapılacaktır.
Darboğazlar:
İklim şartlarından dolayı sürekli yağmurların yağması sonucu zeminin ıslak olması
nedeniyle deneme merasının etrafının zamanında çevrilememesi, yabancı ot mücadelesi
yapılmış olsa dahi deneme merası yabancı otlarla istilaya uğramış olması, deneme
hayvanlarının alımında Afyon Bolvadin Taşağıl köyündeki yetiştiricinin kurumumuza fatura
verebilme yetkisinin olmaması, başka bir yetiştiriciden almaya çalıştığımızda ise Dağlıç
kuzuların enstitüdeki Akkaraman kuzuları arasında yaş farkının oluşması gibi faktörlerden
dolayı proje başlatılamamıştır. Bu projenin tamamlanabilmesi için 2 yıl ek süre verilmesi talep
edilmektedir.
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Proje Başlığı

Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’
Kapsamındaki Sürülerin Otladığı Bazı Meraların Besin Madde
İçerikleri İle Sürülerdeki Bazı Biyokimyasal Kan Parametreleri
Arasındaki Değişimin İncelenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HAYSÜD/17/A07/P-02/01

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi

Proje Lideri

Gülşen YILDIRIM ŞENYER

Proje Bütçesi

95.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2017 - 31/12/2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Çorum İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği
Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Proje Özeti:
Proje, Ülkesel Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islah programı yürütülen Çorum ilindeki mera
bitki kompozisyonunun ham besin madde ve mineral madde içeriklerinin belirlenmesi, besin
madde içeriğindeki değişimlerin sürülerdeki kan biyokimyasal parametrelerindeki değişimlere
etkisinin irdelenmesini amaçlamaktadır.
Dönem Bulguları:
Projede Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesinin, Akkaraman I ve II alt
projelerinin yürütüldüğü Çorum ilinin 7 farklı ilçesindeki (Merkez, Sungurlu, İskilip;
Uğurludağ, Alaca, Laçin, Boğazkale) 20 farkı meranın bitki besin madde ve mineral
içeriklerinin belirlenmesi için bu meralara toplam 40 adet 2x2 m ebatlarında demir kafes
yerleştirilmiş ve kafeslerden bitki örnekleri gerekli analizlerin yapılması için nisan, haziran ve
ağustos aylarında toplanmıştır. Bitki analizlerine başlanmıştır.
Bu meralarda otlayan Akkaraman I ve II projelerine dâhil olan toplam 20 sürüdeki 200 baş (Her
sürüden 10 ar baş) Akkaraman ırkı koyun proje hayvan materyalini oluşturmuştur. Koyunlardan
Mera başlangıç öncesi dönemi olan Mart ayında, bitki örneklerinin toplandığı Nisan, Haziran
ve Ağustos aylarında kan alınmış analizlerine (BUN, Total protein, Total kolesterol, BHB,
NEFA, İnsülin, Glikoz, TAS ve TOS) başlanmıştır
Darboğazlar:
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.
Projede Önerilen Değişiklikler: Tarla Bitkileri Araş. Enst. tarafından yürütülen Ulusal Mera
Projesi kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum özelinde de çalışılan meraların bitki
kompozisyonu belirlenmiş olduğundan mera kompozisyonunun belirlenmesi iş paketinden
çıkarılmıştır. Bu nedenle proje teklifinde yardımcı araştırıcı olarak yer alan Mustafa GÜR’ ün
projeden çıkarılması önerilmektedir.
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Proje Başlığı

Bazı Fitobiyotik Katkılı Diyetlerin Karadeniz Alabalığı (Salmo
trutta Labrax Pallas, 1811) Beslenmesinde Kullanım Olanaklarının
Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HAYSUD/2017/A11/P-01/3

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Proje Lideri

Dr. Osman Tolga ÖZEL

Proje Bütçesi

304.709,82 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2017-31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Ahi Evran Üniv. Ziraat Fak, 18 Mart Üniv. Fen Edebiyat Fak.

Proje Özeti:
Çalışmada bazı fitobiyotik katkılı diyetlerin karadeniz alabalığı (Salmo trutta Labrax
Pallas, 1811) beslenmesinde kullanım olanaklarının araştırılması amaçlanmıştırKaradeniz
alabalıkların diyetlerine farklı oranlarda fitobiyotikler (kekik, defne, rezene) ilave edilecek ve
her bir deneme için balıklar 3’er ay beslenecektir. Deneme süresince aylık dönemlerde
bireysel büyüme, spesifik büyüme oranı, yem değerlendirme oranı, yaşama oranı ve
hepatosomatik indeks gibi biyometrik ölçümler yapılarak büyüme performansı belirlenecek,
mide ve bağırsak dokularında sindirim enzimi aktivitesi; kas ve karaciğer dokularında
antioksidan enzimleri ve bu enzimlere ait gen ekspresyon dereceleri tespit edilecek, deneme
sonunda ise bağırsak mikrobiotası, barsak histolojisi; incelenerek sindirim sisteminin çalışma
etkinliği ortaya konulacaktır
Dönem Bulguları:
Proje çalışmasında iki farklı deneme çalışması yürütülmüştür. İlki 4 farklı dozda
fitobiyotik (Kekik, Defne ve Rezene) katkılı diyetlerin sindirim fizyolojisi ve metabolizması
üzerine etkisi, İkincisi 3 farklı dozda doğal katkı maddeleri (Astaksantin, Kantaksantin ve
Likopen) katkılı diyetlerin et kalitesi üzerine etkisi. Deneme çalışmaları 3 ay doyunca
yürütülecek olup, şuan çalışmanın 2. ayı tamamlanmış, bir ay daha çalışmalara devam
edilecektir.
Darboğazlar:
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.
Önerilen Değişiklikler:
Kekik, defne ve rezene ekstraktları istenilen bileşenleri ihtiva etmediğinden, bu
ürünlerin uçucu yağlarının kullanılması ve yeme ilave düzeylerinin de 50, 100, 200 ve 400
ppm olarak düzenlenmesi, projede görev alan Hüseyin ALP’in tayin olması sebebiyle
projeden çıkarılması önerilmektedir.
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Proje Başlığı

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792)
Rasyonlarında Balık Ununa Alternatif Olarak Yumurta Unu
Kullanımının Büyüme Performansı, Bazı Kan Parametre
Değerleri, Vücut Yağ Asidi ve Aminoasit Kompozisyonu Üzerine
Etkilerinin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HAYSUD/2016/A11/P-01/3

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ELAZIĞ

Proje Lideri

Ali Atilla USLU

Proje Bütçesi

87.500 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2016-31.12.2017

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

F.Ü. Su Ürünleri Fak, Çevre Müh. Fak.-Lab. Analizleri F.Ü Sağ.
Bil. MYO
Kan Alımı ve Kan Numunesi Hazırlama
F.Ü. Fen Fak. Biyoloji Böl.- Lab. Analizleri
Türkaylar Alabalık Su Ürünleri Ltd.Şti.- Yem Temini

Proje Özeti:
Ülkemiz; 2013 yılındaki 16.5 milyar yumurta üretim ile dünyada 10. sırada yer alırken,
406 milyon 711 bin dolarlık yumurta ihracatıyla dünyada ikinci sırada yer almaktadır (TUİK
2014). Bu çalışmayla balık ununa göre daha ucuz, kolay ve sürekli temin edilebilen ve dengeli
bir besin kaynağı olan tavuk yumurtasından elde edilecek yumurta ununun, balık yemlerinde
balık unu yerine hayvansal protein kaynağı olarak kullanım olanakları araştırılacaktır.
Dönem Bulguları:
Dönem bulguları tablolarda ayrıntılı olarak sunulmuştur.
Darboğazlar:
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.
Önerilen Değişiklikler:
Projeye Keban DSİ Su Ürünleri Şube Müdürlüğü elemanlarından Su Ürünleri
Mühendisi Yasin CELAYİR, Fırat Üniversitesinden Yard. Doç. Dr Zafer ÇAMBAY ve Fırat
Ünv. Fen Fak. Biyoloji Bölümünde Figen ERDEM ve Ayşe ERDOĞDU’nun dahil edilmesi;
kurumumuzdan tayini çıkan Abdulmuttalip BERİ ve Yeşim BULUT’un projeden çıkarılması
önerilmektedir.
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7

Devam Eden Proje

Proje Başlığı

Alabalık Yeminde Fındık Küspesi Kullanımı ve Zeolit İlavesinin
Balıkların Büyüme Performansı ve Yem Değerlendirilmesi Üzerine
Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HAYSUD/2015/A11/P-01/9

Yürütücü Kuruluş

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ELAZIĞ

Proje Lideri

Gürel Nedim ÖRNEKCİ

Proje Bütçesi

66.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01.01.2015- 31.12.2017
Tunceli Üniversitesi-Danışman

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

Fırat Üniversitesi Çevre Müh. Fak - Danışman
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi- Danışman
Türkaylar Alabalık Su Ürünleri LTD.ŞTİ. Teknik Destek

Proje Özeti:
Projede hammaddesini tamamen yurt içinden temin ettiğimiz bitkisel protein kaynağı
olan fındık küspesinin ve bir mineral olan zeolitin, balık yeminde; ayrı ayrı ve beraber
kullanılması ile hazırlanacak olan rasyonların; balıkların büyüme, yaşama oranı ve yem
değerlendirme oranları üzerine etkilerinin araştırılması, rasyonların balık vücut
kompozisyonlarında meydana getirdiği değişimlerin incelenmesi ve rasyonların sindirilme
derecelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Projenin besleme çalışmaları tamamlanmıştır. Bulgular tablolarda ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
Darboğazlar:
Kurum AR-Ge merkezinin tam olarak faaliyete geçememesinden dolayı proje çalışması
Keban DSİ 9. Bölge Müdürlüğü’nde tamamlanmıştır. Ancak DSİ Genel Müdürlüğü ile gerekli
resmi yazışmalar yapıldıktan sonra projeye başlanılabilmiştir.
Dolayısı ile deneme
çalışmalarına istenilen zamanda başlanılmadığından proje sonuç raporu tamamlanamamıştır
Önerilen Değişiklikler:
Keban DSİ Su Ürünleri Şube Müdürlüğünden Su Ürünleri Mühendisii Yasin CELAYİR
ve Mikail SAYGILI'nın projeye dahil edilmesi önerilmektedir.
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8

Devam Eden Proje

Proje Başlığı

Nar Posası Silajının Kuzularda Performans ve Bazı Biyokimyasal
Kan Parametreleri Üzerine Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HAYSÜD/17/A07/P-02/02

Yürütücü Kuruluş

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi

Proje Lideri

Dr. Arzu EROL TUNÇ

Proje Bütçesi

30.000 TL

Başlama-Bitiş Tarihi

01/01/2017 - 31/12/2019

İşbirliği Yapılan
Kuruluş ve Katkısı

-

Proje Özeti:
Bu çalışma nar posası silajının Kuzularda canlı ağırlık artışı, yem tüketimi, yemden
yararlanma oranı, biyolojik kan parametreleri ile antioksidan kapasite üzerine olan etkilerini
belirlemek ve ruminantlarda kaba yem kaynağı olarak kullanma potansiyelini araştırmak için
planlanmıştır.
Dönem Bulguları:
Müdürlük altyapı çalışmalarının başlaması nedeniyle hayvancılık birimlerindeki inşaat
çalışmaları devam ettiğinden projeye başlanamamıştır.
Darboğazlar:
Herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır.

.
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T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI
PROJE DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI

26 Şubat - 02 Mart 2018
ANTALYA

1

HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ
YENİ TEKLİF PROJELER
Sıra
No

Proje Lideri

1

Dr. Ayşe
ATEŞOĞLU

2

Dr. Mustafa Sencer
KARAGÜL

3

Gülseren YILDIZ
ÖZ

4

Dr. Pelin TUNCER
GÖKTUNA

5

Ahu Kader KARA

6

Dr. Özge
KANDEMİR

7

Dr. Aysel İTİK
EKİNCİ

8

Dr. Aslıhan
ARSLAN

9

Ayhan AKMAN

10

Züleyha ERGÜN
KURT

11

Dr. Yavuz
ULUSOY

Proje Adı
Salmonella abortus ovis ve Campylobacter
sp Kaynaklı Koyun Atıkları ile E.coli ve
Cl.perfiringens
Tip
C
ve
D’den
Kaynaklanan Kuzu Ölümleri için Kombine
Aşı Geliştirme Çalışması
Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda,
Farklı Proses Parametreleri Kullanarak
Liyofilizasyon Verimi ve Stabilitesinin
Araştırılması
Brucella abortus Etkenlerinin Teşhisinde
Loop Mediated Isothermal Amplification
(LAMP) ve Klasik PCR Yöntemlerinin
Karşılaştırılması
Şap
Virusu
Aşı
Suşlarının
146S
partiküllerinin Heparin-LAMP Yöntemi ile
Miktar Tayini
İnaktif Şap Aşısı ile Üçgün Hastalığı
Aşılarının Sığırlarda Birlikte Kullanılması
Yenidoğan
Buzağı
İshallerinin
Etiyolojisinde
Rol
Oynayan
Bazı
Patojenlerin Multiplex Real Time PCR
Yöntemi ile Tespiti ve Vaka Kontrol
Çalışması
Buzağı İshallerinde Cryptosporidium Spp.
ve Giardia Spp. Etkenlerinin Rolü
Buzağı
İshallerinde
Coronavirus
ve
Adenovirusun Multisistemik İlişkisi ile
Norovirusun
Zoonotik
ilişkisinin
Araştırılması
Neonatal Buzağı İshallerine Neden Olan
Başlıca Önemli Etkenlerin Hızlı ve Eş
Zamanlı Belirlenmesi İçin Kullanılacak
Multiplex Real Time Polimeraz Zincir
Reaksiyonunun
(Real-Time
PCR)
Geliştirilmesi
Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan
Mavidil Serotip 4’e Spesifik Bağışıklık
Yanıta
İlişkili
miRNA
Profilinin
Belirlenmesi
Tüberkülin Pozitif ve Negatif Sığırlarda Toll
Benzeri Hücrelerin Varlığı

Kurum

Sayfa
No

Pendik
VKE

9

Pendik
VKE

11

Pendik
VKE

14

Şap Enst.

16

Şap Enst.

18

Erzurum
VKE

21

Elazığ
VKE

23

Elazığ
VKE

24

Samsun
VKE

26

Etlik
VKMAE

28

Etlik
VKMAE

30
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12

Ayşe
PARMAKSIZ

13

Bahadır KILINÇ

14

Bünyamin
İREHAN

15

Müge METİN
ATALAY

16

Ediz Kağan
ÖZGEN

17

Dr. Nil ÜNAL

18

Ufuk EROL

19

Dr. Ufuk ÜLKER

20

Dr. Aysel İTİK
EKİNCİ

21

Serhat Murat
ALKAN

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış
Sığırlarda LSD Hastalığına Karşı Oluşan
Antikor Titre Profilinin ELİSA ve Virus
Nötralizasyon Testi ile Araştırılması
Akkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel Bakır
Toksikasyonunun Morfolojik, Histopatolojik
ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi
Cryptosporidium
parvum
Cryptopain
Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Aşı
Adayı Proteinlerin Üretilmesi
Hemorajik Abomazitisli Kuzu ve Oğlaklarda
C. Septicum ve C. Sordellii’ nin Moleküler,
Serolojik
ve Histopatolojik
Yönden
İncelenmesi
Farklı Klinik Vakalarda İnsan ve
Hayvanlardan Tespit Edilen Coxiella
burnetii’lerin Genotipik Varyasyonlarının
Araştırılması
Türkiye’de Bulunan Yarasa
Türlerinde
Zoonotik
Virusların
Araştırılması,
Karakterizasyonu Ve İzolasyonu
Kızıl Tilki (Vulpes Vulpes) İntestinal Sistem
Helmintleri ve Taeniid Tip Cestodların
Moleküler Karakterizasyonu, Ruminantlarda
Hastalık Oluşturan Taenia Ailesindeki
Cestodların
Tilkilerdeki
Yaygınlığının
Belirlenmesi
Körfare
Sitotiplerinde
Mitokondriyal
Genom Varyasyonlarının Araştırılması
Keban Baraj Gölünde Yakalanabilen
Balıklarda
Helmintlerin
Moleküler
Tekniklerle İdentifikasyonu
Mutant Bir Flavobacterium psychrophilum
Suşunun Geliştirilmesi

Pendik
VKE

32

Etlik
VKMAE

33

Elazığ
VKE

35

Elazığ
VKE

37

Erzurum
VKE

39

Etlik
VKMAE

41

Etlik
VKMAE

43

Etlik
VKMAE

45

Elazığ
VKE

47

Elazığ
SÜAE

48

Erzurum
VKE

51

Etlik
VKMAE

52

SONUÇLANAN PROJELER

22

Mesut ŞENEL

23

Dr. Elvin
ÇALIŞKAN

24

Dr. A. Burak
GÜNGÖR

25

Azime MERCAN

Erzurum İli Mezbahalarında Kesilen Sığır
ve Koyunlarda Kistik Ekinokokkozisin
Durumu, Köpek ve İnsanlarda Geriye
Dönük İzlenmesi
Attenüe BT-9 ve BT-16 Suşları ile Köken
Aldıkları Saha Suşlarına Ait Segment 2
Dizinlerinin
Elde
Edilmesi
ve
Karşılaştırılması
Isıya Dirençli Koyun Keçi Vebası (PPR)
Aşısı Üretimi
Zehirlenmelere Neden Olan Pestisitlerin
Karaciğer ve Mide İçeriğinde Tespiti İçin

Etlik
VKMAE
Etlik
VKMAE

53
54
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26

Hamza KADI

27

Dr. Asiye
DAKMAN

28

Yunus GÜR

29

Banu BAYRİ
ÖZBİLGE

30

Doç. Dr. Veli
GÜLYAZ

31

Ahu Kader KARA

32

Üzeyir KARACA

33

Kemal PEKMEZ

34

Yrd. Doç. Dr.
Nesrin EMRE

35

Dr. Mustafa TÜRE

Metot Geliştirilmesi ve Metodun Geçerli
Kılınması
Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığının
Vektör Kene-Konak İlişkisinin Araştırılması
Güvercinlerden İzole Edilen Varyant Avian
Paramyxo Virus Tip 1 (PPMV-1)
Viruslarının Moleküler Epidemiyolojik
Araştırması
Listeria
monocytogenes’in
Süte
Transmisyonunun Moleküler Yöntemlerle
İzlenmesi
Enrofloxacin (Florokinolon), Linco-Spectin
(Linkozamit-Aminoglikozit),
Florfenicol
(Fenikol) ve Tulathromycin (Makrolid)
Antibiyotiklerinin BHK Hücre Kültürü ve
Bu Hücre Kültüründe Üretilen Şap
Virüslerinin (A,O,ASIA-1) Üremesi ve
Titreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Ektima Aşı Virusunun Koyunlarda Şap
Aşısına Karşı Oluşacak İmmunite Üzerine
Etkisinin Belirlenmesi
BHK-21 An30 ve An73 Hücre Kültürlerinde
Pasajlama Sonrası Karyotip İncelemesi ve
Şap Virusunun Etkisinin Araştırılması
Balarılarında (Apis mellifera L.) ‘’Varroa
destructor’’ Mücadelesinde Farklı Organik,
Kimyasal
(Flumetrin)
ve
Kültürel
Yöntemlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Infeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusunun
(IPNV) Hızlı Tanısında Kullanılmak Üzere
Koaglütinasyon Testinin Geliştirilmesi
Türkiye
Akdeniz
Kıyısalında
Trol
Avcılığında Yoğun Olarak Karşılaşılan Bazı
Balık
Türlerinin
Metazoan
Parazit
Faunasının Belirlenmesi
Doğu Karadeniz Bölgesindeki Kafes
İşletmelerinden İzole Edilen Bakterilerin
Antibiyotik Direnç Genlerinin Belirlenmesi

Samsun
VKE

56

Etlik
VKMAE

57

Samsun
VKE

59

Şap Enst.

60

Şap
Enstitüsü

61

Şap Enst.

62

Ege
TAE

63

Bornova
VKE

64

Akdeniz
SÜAÜE
E

65

Trabzon
SÜMAE

67

Pendik
VKE

69

Samsun
VKE

71

DEVAM EDEN PROJELER

36

Dr. Fahriye SARAÇ

37

Dr. Rahşan
AKPINAR

Bakırköy Koyun Keçi Çiçek Virus Aşı
Suşunun Sığırların LSD Hastalığına Karşı
Kullanılması
ve
Bağışıklığının
Araştırılması
Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani
Arılarda
Ölümlere
Neden
Olan
Hastalıkların ve Toksikolojik Etkenlerin
Araştırılması

4

38

Berat Selim
TOKGÖZ

39

Dr. Esra SATIR

40

Dr. Ayşegül KUDU
ÖNAL

41

Yasemin
GÜLTEKİN

42

Sevil ARSLAN

43

Dr. Ayşegül KUDU
ÖNAL

44

Osman KARA

45

Osman KARA

46

Dr. Yasin GÜLCÜ

47

Neslihan
AKBULUT TOSUN

48

Mustafa KARS

49

Murat ÖZMEN

50

Ahmet MEFUT

51

Nevin TURUT

52

Dr. Şirin
ÇİZMECİ

Trivalan ve Bivalan Attenüe Üç Gün
Hastalığı (Bovine Ephemeral Fever- BEF)
Aşısı ile Aşılanan Hayvanlarda Antikor
Varlığının Saptanması ve İzlenmesi
İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem
Buzağı Ölümlerine Karşı Kombine Aşı
Geliştirilmesi
Şap Aşı Virusu Üretimi Sonrası Kalite
Kontrol Testleri İçin Liyofilize Standart
İnaktif 146S Virus Partikülü Hazırlanması
Şap Virusu Liyofilizasyonunda Farklı
Protektanların Kullanılması ve Raf
Ömrünün Belirlenmesi
İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil
Aşısının Koyunlarda Birlikte Kullanılması
Şap
Aşılarında
Koruyucu
Olarak
Thiomersal Kullanılması
Formaldehitin
Şap
Virüsü
146S
Partikülünün
Stabilitesine
Etkisinin
Araştırlması
Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için
Yeni ve Yerli Adjuvant Geliştirilmesi
DIVA Yaklaşımına Yönelik Olarak, Sığır
Brusellozisinin Tanısı İçin Protein Eldesi
ve Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi
Koyunların
Listerial
Ensefalitisinde
Hücresel Bağışıklık Yanıt ile HMGB1
(High Mobility Group Box 1) Protein
İlişkisinin Belirlenmesi
In-vivo Yöntemlere Alternatif Olarak İnVitro
Yöntemle
İnaktif
Newcastle
Hastalığı Aşılarında Etkinlik Tayini
Hayvan ve İnsanlardan İzole Edilen
Brucella İzolatlarının Multiple-Locus
Variable Number Tandem Repeat Analysis
(MLVA) ile Genotiplendirilmesi ve
Antimikrobiyal
Duyarlılıklarının
Araştırılması
Akdeniz
Bölgesindeki
Akvaryum
İşletmelerinde Bakteriyel ve Paraziter
Etkenlerin Tespiti
Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan
Patojenlerin Multipleks Real-Time PCR İle
Tanımlanması
Türkiye’de Vektör Kaynaklı Önemli Viral
Hayvan Hastalıklarının (Mavi dil- BT,
Epizootik Hemorajik Ateş-EHD, Üç Gün
Hastalığı-BEF ve AKABANE) Teşhisi,

Adana
VKE

72

Pendik
VKE

73

Şap Enst.

74

Şap Enst.

75

Şap Enst.

76

Şap Enst.

77

Şap Enst.

78

Şap Enst.

79

Konya
VKE

80

Etlik
VKMAE

81

Bornova
VKE

83

Erzurum
VKE

84

Akdeniz
SÜAÜE
E

85

Adana
VKE

86

Etlik
VKMAE

87
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53

Dr. Özden
KABAKLI

54

Hamza KADI

55

Dr. Selçuk
PEKKAYA

56

Dr. Can
ÇOKÇALIŞKAN

57

Dr. Müge DOĞAN

58

Şükran YILMAZ

59

Dr. Beyhan
SAREYYÜPOĞLU

60

Dr. Beyhan
SAREYYÜPOĞLU

61

Dr. Ayşegül KUDU
ÖNAL

62

B. Müzeyyen
ALPAY

63

B. Müzeyyen
ALPAY

64

Dr. Derya
KARATAŞ YENİ

65

Dr. Funda
KALINBACAK

Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı
Sisteminin Oluşturulması
Aşı Bankası için PPR ve Mavidil Virus
Kültür Koleksiyonlarının Oluşturulması,
Aşı Bankası Olarak Saklama Koşullarının
Araştırılması
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virusunun
Nükleokapsid Proteinine (NP) Karşı
Gelişen Antikorlarin Hızlı Teşhisi için
Lateks Aglütinasyon Testi Geliştirme
Çalışması
Merinos Melezi Koyunlarda Laktasyonun
Farklı Dönemlerinde Kan ve Süt Selenyum
Düzeyleri ile Bunlara Etki Eden
Faktörlerin Araştırılması
Kullanımda Olan Şap Aşılarının Çoklu
Adjuvant ile Güçlendirilmesi
Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda
Border
Disease
Enfeksiyonunun
Araştırılması
Endüstriyel Boyutta Şap Aşısı Üretiminde
Serumsuz Vasat Kullanımı
Şap Aşısı Üretiminde Purifikasyon Prosesi
Sonrası Yapısal Olmayan Protein (NSP)
Varlığı ve Düzeyinin İn Vitro Olarak
Araştırılması
Şap
Hastalığında
Gebe
İneklerde
Uygulanacak Farklı Aşılama Takviminin
Yenidoğanların
Maternal
İmmunitesi
Üzerine Etkisi
Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş
Kapsamlı
Aşı
Suşlarının
Virus
Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi ve
Alternatif In-Sliko Metot Geliştirilmesi
Şap
Aşılarında,
Farklı
Konsantrasyonlardaki
Antijen
ve
Tekrarlayan Aşılamalarla Yapısal Olmayan
Proteinlere Karşı Antikor Yanıtının
Araştırılması
Şap Aşılarının Hazırlanmasında, BHK-21
An73 Hücresinin Optimum Üreme
Karakteristiğinin Belirlenerek Antijen
Miktarının Artırılması
Ankara İlinde Koyunlarda ve Sularda
Tularemi Enfeksiyonunun Epidemiyolojik
Araştırılması
Biyoreaktörde Anthrax Aşısı Üretimi

Etlik
VKMAE

89

Samsun
VKE

90

Etlik
VKMAE

92

Şap Enst.

93

Konya
VKE

95

Şap Enst.

97

Şap Enst.

99

Şap Enst.

101

Şap Enst.

103

Şap Enst.

105

Şap Enst.

107

Etlik
VKMAE

109

Etlik
VKMAE

111
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66

Dr. Gülnur
KALAYCI

67

Dr. Gülnur
KALAYCI

68

Dr. Aydın
COŞKUNER

69

Yusuf AKPINAR

70

Serdar UZAR

71

Eylem ŞEN
YÜKSEL

72

Dr. Yasin GÜLCÜ

73

Deha Ali DENİZ

74

Yüksel DURMAZ

75

Mehmet
ÇATALKAYA

76

Neslihan ÖZSOY
TAŞKIRAN

Türkiye’de Alabalık Yetiştiriciliği Yapılan
İşletmelerde
Salmonid
Alphavirus
Enfeksiyonunun Varlığının Araştırılması
Ege Bölgesinde Visna/Maedi, Caprine
Arthritis Encephalitis Enfeksiyonlarının
Yaygınlığının Araştırılması
Serumsuz Vasat Kullanılarak Üretilen
Antijenlerden Şap Aşısının Hazırlanması
Kuzu
ve
Oğlakların
Yenidoğan
İshallerinde Rotavirus, Coronavirus ve
Cryptosporidium
parvum’un
İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku
Mikroarray Teknikleri ile Tespiti
Koyun Keçi Çiçek Aşısının MDBK Hücre
Kültüründe Üretilmesi ve LSD ‘ye Karşı
Sığırlarda Bağışıklık Çalışması
Ege Bölgesinde Ruminant Abortuslarında
Coxiella burnetii ve Chlamydophila
abortus Sıklığının Araştırılması
Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen
Enfeksiyonlardan
Mycoplasmaların
İzolasyonu, Genotipik ve İmmunojenik
Karakterizasyonu
Clostridium chauvoei Aşılarının Potensinin
Belirlenmesinde Kobaylarda C. chauvoie
Challenge Testine Alternatif Olarak
ELİSA’nın Kullanılması
Yerli İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virus
İzolatlarının Moleküler Karekterizasyonu
ve Patojenite Denemeleri
Keban Baraj Gölünde Yetiştiriciliği
Yapılan
Gökkuşağı
Alabalıkları
(Oncorhynchus
mykiss,
Walbaum
1792)’ında
Protozoon
Parazitlerin
Araştırılması
Peteklerde Büyük Mum Güvesi (Galleria
mellonella L.) ile Mücadelede Kullanılan
Farklı Yöntemlerin Kolonide Bazı Verim
Özellikleri Üzerine Etkisi

Bornova
VKE

112

Bornova
VKE

114

Şap Enst

115

Konya
VKE

117

Pendik
VKE

118

Bornova
VKE

120

Konya
VKE

123

Bornova
VKE

125

Samsun
VKE

126

Elazığ
SÜAE

127

Ege
TAE

129
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Proje Başlığı

Salmonella abortus ovis ve Campylobacter sp
Kaynaklı Koyun Atıkları ile E.coli ve Cl. perfiringens
Tip C ve D’den Kaynaklanan Kuzu Ölümleri için
Kombine Aşı Geliştirme Çalışması

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Ayşe ATEŞOĞLU

Proje Yürütücüleri

M. Engin MALAL, Dr. Uğur KÜÇÜK AYAN, Dr.
Rüçhan ALP, Dr. İnci Başak KAYA, Bülent
TAŞDEMİR, Mustafa ULUCAN, Dr. Eray ATIL,
Demet YAMAN AYDOĞAN, Orbay SAYI

Proje Bütçesi

285.020 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2022

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

A.Ü. Veteriner Fakültesi (Danışmanlık ve Ortak
Çalışma)

PROJE ÖZETİ
Bu proje de; koyunlarda abort etkeni olan Salmonella abortus ovis ile Campylobacter sp, kuzu
ishallerinin başılaca etkeni olan E.coli ve Enterotoksemi hastalığı etkeni Cl. perfiringens tip C
ve D ye karşı kombine inaktif adjuvanlı bir aşı geliştirilmesi planlanmıştır. Söz konusu aşı
için Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde daha öncede aşı suşu olarak kullanılan ve lokal
suşlar olan E. coli EC ve 11 A suşları, Clostidiridum perfiringens suşu, Salmonella abortus
ovis suşu kullanılacaktır. Aşıda yer alacak olan Campylobacter suşları için daha önce Etlik
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde aşı suşu olarak kullanılmış C.
fetüs suşu ile Etlik, Erzurum; Elazığ ve Pendik VKE lerde koyun atık vakalarından izole
edilecek olan C. fetüs dubsp fetüs ve C. jeuni suşları patojenite ve immunojeniteleri
yönünden değerlendirilerek aşı olmaya en uygun olanı seçilecektir. Geliştirilecek olan
prototip kombine aşı ile gebe koyunlar koç katımı öncesinde döneminde aşılanacak ve aşı
için etkinlik testleri aşıda yer alan herbir mikroorganizma için ayrı ayrı yapılacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en önemli sorunların başında gelen abort ve yavru
ölümleri ülke hayvancılık ekonomisini etkileyen ciddi kayıplara yol açmaktadır. En önemli
abort etkenleri Brucella spp., Campylobacter fetüs subsp fetüz, Salmonella abortus ovis,
Leptospira spp, Chlamydophila abortus ve Coxiella burnetii’dir. Bilindiği üzere Ülkemizde
Brucelloz hastalığının eradikasyonu için yoğun bir aşılama programı başarılı olarak
sürdürülmektedir. Ancak diğer etkenler de göz ardı edilemeyecek oranda abortlara yol
açmaktadır veya açma kapasitesindedir. Projemize konu olan Campylobacter fetus subspp
fetüs ve Salmonella abortus ovis, ilk defa görüldüğü sürülerde yüksek oranda abortlara sebep
olma potansiyeline sahip olmasının yanında, bölgesel anlamda epidemiye sebep olabilir.
Erken dönem yavru kayıpları son dönemde Bakanlığımızın da üzerinde ciddiyetle
durduğu bir konudur. Erken dönem yavru kayıpları konusunda yetiştiricileri bilgilendirmek,
koruyucu uygulamalar hakkında farkındalık oluşturmak için ülke çapında eğitimler halen
devam etmektedir. Kuzu ve oğlaklarda ölümlerinin etiyolojisindeki en önemli etken ise
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E.coli’dir. E.coli enfeksiyonları tek başına da ölümlere yol açmakla birlikte viral ve/veya
paraziter etkenlerle mix şekilde de görülebilir. E.coli enfeksiyonlarının mortalitesi en yüksek
olan formu enterotoksijenik formdur. Enterotoksijenik E.coli’ler başta K99 olmak üzere F41
ve F17 pilus antijenlerine sahiptir. Kuzu/oğlak’larda ani ölümlere yol açan Enterotoksemi
hastalığı da gebelik döneminde aşılamayla rahatlıkla mücadele edilebilecek bir hastalıktır.
Enterotoksemi aşısı PVKE’de başarıyla uygulanmış, sahada aranan bir aşıdır.
Bu proje kapsamında geliştilmesi planlanan aşıda E.coli için K99, F41 ve F17 pilus
antijenlerini içeren PVKE’nin EC ve 11A aşı suşları kullanılacaktır. Salmonella abortus ovis
ve Cl.perfringens için yine Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde aşı suşu olarak kullanılan
suşlar kullanılacaktır. Campylobacter sp aşı suşları Enstitülerin saha izolatları içerisinden
yapılacak çalışmayla seçilecektir. Hazırlanacak olan aşı koç katımı öncesi uygulanacaktır.
Adjuvantlı olması sebebiyle hem stabilitesinin hem koruyuculuğunun uzun sürmesi
hedeflenmiştir.
Geliştirilme çalışması yapılacak olan bu aşı sayesinde hem programlı olarak
mücadelesi yapılan Brucellozisten sonra gelen en önemli iki abort etkeni hem de erken dönem
yavru kayıplarına yol açan iki etkene karşı koruma sağlanması hedeflenmiştir.
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Proje Başlığı

Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda, Farklı Proses
Parametreleri Kullanarak Liyofilizasyon Verimi ve
Stabilitesinin Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Mustafa Sencer KARAGÜL

Proje Yürütücüleri

Ahmet Murat SAYTEKİN,
Gülseren YILDIZ ÖZ

Proje Bütçesi

324.596 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

-

Buket

ALTUNTAŞ,

PROJE ÖZETİ
Bruselloz, Brusella (B.) cinsine üye bakterilerin neden olduğu dünyadaki yaygın infeksiyöz
zoonoz hastalıklardan biridir. Konak dağılımında insan ile birlikte çok sayıda yabani ve evcil
hayvanın bulunduğu bilinmektedir. Bruselloz, duyarlı konaklarda farklı nekrotik yangısal
infeksiyon ve komplikasyonlara neden olan özellikle abortla sonuçlanan kronik bulaşıcı bir
hastalık olarak tanımlanmaktadır. Hastalığın şiddetinin daha önceki aşılama, cinsiyet, yaş,
sürü büyüklüğü ve yoğunluğu gibi yönetimsel birçok faktöre bağlı olduğu belirtilmiştir.
Bruselloza bağlı abortların, aşılanmamış hayvanlarda daha yaygın ve saçılan organizma
sayısının daha fazla olduğu paylaşılmıştır. Brusellozun kontrolünde, populasyon direnci
aşılama ile arttırabilirse mücadelenin başarı ile sonuçlanabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle
bu amaç için uygulanan diğer metotlara kıyasla aşılama daha elverişli ve etkili bir metot
olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizde de hastalığın eradikasyonu için yoğun bir aşılama programı başarılı olarak
sürdürülmektedir. İdeal bir aşının hastalığın kontrol ve eradikasyonunu sağlayabileceği
belirtilmiş ve sahip olması gereken özellikler arasında stabilite özelliği de sıralanmıştır.
Çalışmamıza konu olan B.abortus S19 ve B.melitensis Rev1 aşıları geçen yüzyılda
geliştirilmiş en iyi iki aşı olarak kabul edilmektedirler. Söz konusu iki aşının, nihai kullanım
formu olan liyofilize hale gelmesi liyofilizasyon prosesine maruz kalmaları ile mümkündür.
Liyofilizasyonun, biyololojik materyallerin preservasyonundaki kullanımı kayda değer
seviyededir. Bu bağlamda liyofilizasyon özellikle liyofilize atenue aşıların üretim zincirinde
önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Zira farmasötik ve biyoteknoloji endüstrilerinde
formulasyonların stabilitesini geliştirmek amacıyla da yaygın olarak liyofilizasyon prosesi
kullanılmaktadır. Bu prosesde liyoprotektanlar ve kurutma reçetesi basamakları liyofilizasyon
verimini ve stabilitesi etkileyen parametler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu projede S19 ve Rev1 aşıları ve farklı liyoprotektan süspansiyonlarının, termal
analiz ve görüntüleme cihazları ile kritik formulasyon sıcaklıklarını belirlenmesi ve akabinde
belirlenen özelliklere göre oluşturulan farklı kurutma reçeteleri ile liyofilize edilerek, nihai
ürünlerin liyofilizasyon verimi ve stabilitesinin araştırılması hedeflenmektedir.
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Brusellozu önemli sağlık ve ekonomik problemler oluşturan,
insanlar üzerindeki etkileri yanında süt üretiminde düşüş ve abortlar nedeniyle (Matthew ve
Leland 2004; Pérez-Sanch ve ark. 2015) hayvan endüstrisine de çok büyük etkileri olan,
dünya çapında etkili bir zoonotik infeksiyon olarak kabul etmektedir (Godfroid ve ark. 2005;
Seleem ve ark. 2010; Yumuk ve O'Callaghan 2012). Bruselloz ile alakalı problemler, “Tek
Dünya, Tek Sağlık” stratejisine olan ihtiyacı gösteren net bir örnek olarak kabul edilebilir.
Çünkü Brusellozun kontrolünde ve takiben eradikasyonunda başarılı olacak yaklaşım, kamu
sağlığı ve hayvan sağlığı otoritelerinin işbirliğini içermelidir (Pérez-Sancho ve ark. 2015).
Brusellozun kontrolünde, aşılama ile populasyon direnci arttırabilirse başarı ile
sonuçlanabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle bu amaç için uygulanan diğer metotlara kıyasla
aşılama daha elverişli ve etkili bir metot olarak kabul edilmektedir. Ayrıca kullanılan aşıların
Brusellozun klinik belirtilerini elimine etmesine bağlı olarak çevre kontaminasyonunu ve risk
popülasyonun infeksiyöz ajana maruziyetini azaltmakta olduğu paylaşılmıştır (Minas 2006).
2011 yılında Brusellozun yaygınlığı konusunda yapılan çalışmanın sonuçları, hastalığın
eradikasyonunu sağlamış ülkelerin mücadele stratejileri çerçevesinde Bakanlık uzmanları
tarafından değerlendirildiğinde, Türkiye’de Bruselloz ile mücadelede kitle aşılaması
yapılmasının en etkili yöntem olduğuna, kitle aşılamasının ise her yaştaki hayvana güvenilir
olarak uygulanabilecek konjuktival aşılama ile yapılmasına karar verilmiştir (Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü 2012). Söz konusu konjuktival S19 ve Rev1 aşılarının üretim zincirinde
liyofilizasyon prosesi önemli bir yer tutmakta ve liyofilize formda kullanıma hazır hale
getirilmektedirler. Dondurarak kurutma olarak da bilinen liyofilizasyon, dondurma ve
kurutma işlemlerinin yararlarını kuru, aktif, uzun raf ömrüne sahip ve kolayca çözülebilen bir
ürün elde etmek için kombine eden bir proses olarak tanımlanmaktadır (Adams ve ark. 2015).
Hali hazırda pazarlanan biofarmasötik ürünlerin %50’sinin liyofilize formda olduğu
aktarılmaktadır ki, bu haliyle en yaygın formulasyon stratejisini temsil etmektedir (Kasper ve
Friess 2011; Gaidhani ve ark. 2015).
Geleneksel bir lyofilizasyon siklusu dondurma, birincil kurutma ve ikincil kurutma
olarak 3 aşamadan oluşmaktadır (Patapoff ve Overcashier 2002; Kasper ve Friess 2011;
Gaidhani ve ark. 2015). Bu aşamalarda uygulanacak sıcaklık düşüş ve yükseliş ivmesi,
bekleme süresi ve vakum şiddeti gibi kurutma reçete değerleri prosesin başarısını, verim ve
stabiliteyi etkileyerek belirlemektedir. Aynı zamanda liyofilize edilecek ürünün,
konsantrasyonunun ayarlanmasında bazı yardımcı ajanlar kullanılmaktadır. Liyofilizasyonda
tercih edilen bazı yardımcı maddeler hem dondurma hem de kurutma basamaklarında
stabilizasyon sağlarken bazılarının sadece dondurmada stabilizasyon sağlaması önemli bir
gözlem olarak paylaşılmıştır. İlk grup liyoprotektan, ikinci grup yardımcı maddeler ise
kiryoprotektan olarak anılmaktadır. Trehaloz, sukroz ve maltoz gibi dissakaridlerin,
dondurma ve kurutmada stabilizasyon sağlayabildikleri paylaşılmıştır(Mikal 2010). Bir
dissakkarid olan sukroza ilavaten çalışmamız için seçilen diğer bir ajan ise hacim arttırıcı
olarak formulasyonlarda en sık kullanılan Mannitoldür (Jennigs 2008). Mannitolun sadece
kristal formdayken hacim arttırıcı olarak etkili olduğuna işaret edilmiştir. Bu tür ajanların,
kurutma ve depolama boyunca ürün kekine mekanik dayanıklılık sağladıkları açıklanmıştır.
Eğer tam bir kristalin yapı oluşursa, kollapsa karşı mükemmel bir koruma sağladıkları
belirtilmiştir (Searless 2010).
Dondururak kurutma prosesinde ölü veya canlı organizmalar ( bakteri veya virüs),
enzimler, hormonlar, organ ekstraktı gibi materyaller, hassas biyolojik materyaller olarak
bahsedilmişlerdir. Kurutmada zorluklara neden olan preperasyonlara örnek olarak da aşılar
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gösterilmiştir. Bu bakımdan biyolojik materyalin kurutmasında dekstran kullanımı özellikle
aşı, hormon, virüs süspansiyonu ve benzeri ürünler için avantajlı olduğu vurgulanmıştır (Use
of Dextran In Freeze-Drying Process 1959). Bu avatajlarında dolayı çalışamamız için
kullanımı planlanan diğer bir ajan ise polisakkarid yapıdaki Dekstrandır. Yardımcı ajanların
özellikleri ve proses basamakları göz önüne alındığında, liyoprotektan tercihi (sukroz,
mannitol, dekstran) ve konsantrasyonu ile kurutma reçetesi basamaklarının (dondurma,
birincil kurutma, ikincil kurutm) birbiri ile etkileşim içinde olan proses parametreleri olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle proses parametrelerinde birbirleriye uyumlu ve prosesi
iyileştirecek varyasyonlar yaparak stabilite ve verimin değerlendirilmesi proses
optimizasyonu adına yönlendirici veriler sunabilecektir.
Liyofilizasyon prosesinde anahtar kelime, liyofilizasyon prosesinin bir stabilizasyon
prosesi olarak kabul edilmesidir. Stabilizasyon prosesi ise, bir maddenin doğal kinetik
saatinin fazlasıyla değiştirilmesini içerir. Örneğin bir aşının 2 günlük +4 C°’de depolanması
neticesinde etkinliğinin %90’a gerilediğini varsayalım. Eğer aşı içindeki nem miktarını
düşürerek, kinetik saati yavaşlatılabilir ve 1 saniye zamanın etkisi 1 saate uzatılabilirse bu
durumda aşının stabilitesi 2 gün yerine 20 yıla kadar çıkabilir (Jennigs 2008). Buradaki
çarpıcı örnek aslında liyofilizasyon prosesinin uygun şekilde yürütüldüğünde araştırmacılara
ve üreticilere sunabileceği göz ardı edilemez fayda potansiyeline ışık tutmaktadır. Aynı
seviyede potansiyel faydaya, liyofilizasyon canlılık kaybını azaltılarak ve verimi yükseltirek
de ulaşılması muhtemel görünmektedir. Zira liyofilizasyon veriminde %5’lik bir artışın elde
edilmesi bile, yıllık üretim kapasitesi yaklaşık olarak 10 milyon doz Rev1 ve 4 milyon doz
S19 aşısı olan aşı üretim laboratuarı için, aynı miktarda aşı bulk ürünü ile toplamda 700.000
doz fazla final aşı ürününün üretilmesini sağlar.
Bu nedenle Brusella aşılarına ait liyofilizasyon verimi ve stabilite özelliklerinin
araştırılması, aşı üretim proseslerinin verimliğini attırabilecek, final aşı ürününün kullanım
süresi ve saklama koşullarında kolaylık sağlayacak proses variyasyonlarını somut olarak
gösterebilecektir.
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Proje Başlığı

Brucella abortus
Etkenlerinin Teşhisinde Loop
Mediated Isothermal Amplification (LAMP) ve
Klasik PCR Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Gülseren YILDIZ ÖZ

Proje Yürütücüleri

Dr. A.Ezgi TELLİ, Dr. Buket ALTUNTAŞ, Dr.
M.Sencer KARAGÜL, Dr.A. Murat SAYTEKİN,
Pervin SÜRMELİ

Proje Bütçesi

35.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Hijyeni ve
Teknolojisi Anabilim Dalı (Ortak Çalışma, Laboratuvar
Analizi ve Veri Analizi

PROJE ÖZETİ
Brusellozis ülkemizde yaygın olarak görülen ve kontrol altına alınmaya çalışılan önemli bir
hastalıktır (19). Bruselloziste hızlı ve doğru tanı yapılabilmesinin, hastalığın yayılmasını
yavaşlatmak ve insanlara bulaşma riskini önlemek için gerekli olduğu düşünülmektedir (22).
Araştırılması ve optimize edilmesi planlanan Loop-mediated Isothermal Amplification
metodu (LAMP), B. abortus’a ait referans suşlar, aşı suşları ve izolatların identifikasyonu
amacıyla kullanılacaktır (27). LAMP metodu, PCR bazlı diğer yöntemlerin aksine thermalcycler cihazı gerektirmeyen, izotermal koşullarda gerçekleşen ve 45-70 dk gibi kısa sürede
sonuç veren moleküler bir yöntemdir (29).
Bu yöntemin özellikle sahada kullanımı daha kolay, teknik bir donanım gerektirmeyen
Point of Care Testing (POCT)-nokta analizlerinde kullanımının giderek artacağı
düşünülmektedir (24). Bu çalışmada Brusella genomunun 1. kromozomundaki gen bölgesine
özgü tasarlanan 6 çift primer kullanılacaktır (31). Bu yöntem ile hedef DNA içerindeki
bölgenin hızlı ve duyarlı bir şekilde çoğaltılması amaçlanmaktadır (13). LAMP yöntemi
Klasik PCR yöntemi ile karşılaştırılarak yöntemin sensitivitesi ve spesifitesi
değerlendirilecektir (34).
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Brusellozis ülkemizde yaygın olarak görülen zoonoz bir hastalıktır. Sığır ve koyunlarda
prevalansı yüksek olan bu hastalığa özellikle doğu bölgelerimizde yaşayan insanlarda da
sıklıkla rastlanmaktadır. Yapılacak olan bu çalışma ile yeni bir teşhis yöntemi denenerek, bu
yöntemin saha şartlarındaki uygulanabilme oranı belirlenecektir. LAMP metodunun
oluşturulması sayesinde brusella hastalığının teşhisi için yeni bir yöntem ülkemizde
kullanılabilir hale getirilecektir (27, 16).
LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification) metodunun geliştirilmesi ile saha
şartlarında bir kuru blok ısıtıcı ile Brusella teşhisi yapılabilecektir (25). Bu test ile
ülkemizdeki sığırlarda brusella prevalansının saha şartlarında daha sıkı takip edilmesi
hedeflenmektedir. Çalışmada elde edilecek veriler yardımıyla eradikasyonu hızlandırmak için
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etkin önleme ve kontrol stratejilerinin geliştirileceği düşünülmektedir (22). Ayrıca sahada
uygulanabilir bir yöntem elde edilmesi bu projenin diğer bir amacı olarak görülmektedir (24).
Bu sayede yaban hayattaki bruselloz hastalığının da teşhisinin pratik hale geleceği
düşünülmektedir (9)
Testin optimize edilmesi ile lenf nodülünden, dokudan, kandan, organ ve çevresel
örneklerden alınan numuneler ile LAMP metodu uygulanabilmektedir (13). Hedef gen
bölgesine spesifik altı çift primerin kullanılması bu metodu klasik PCR’ dan daha spesifik
hale getirmektedir. B. abortus etkenlerinin teşhisinde basit, hassas, hızlı ve doğru sonuçlar
veren bir yöntem olarak LAMP tercih edilmektedir (14, 15, 24,29,31).
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Proje Başlığı

Şap Virusu Aşı Suşlarının 146S partiküllerinin
Heparin-LAMP Yöntemi ile Miktar Tayini

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA

Proje Yürütücüleri

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN, Banu ÖZBİLGE, Ceylan
GÜNDÜZALP, Ayşenur ULUSOY, Doç. Dr. Veli
GÜLYAZ

Proje Bütçesi

250.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2020

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı ülke ekonomisine göz ardı edilemeyecek boyutta zarar veren; sığır, koyun ve
keçileri etkileyen oldukça bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın endemik olarak seyrettiği
ülkemizde mücadele yöntemi olarak aşı kullanılmaktadır. İnaktif şap aşılarının oluşturduğu
bağışıklık gücü (potens) şap virionlarının bütünlüğüne kritik ölçüde bağımlıdır. Bütünlüğünü
koruyan viral parçacıkların miktar tayini için yaygın olarak kullanılan yöntem 146S Sukroz
Density Gradiyent (SDG) analizidir. Bu yöntem son otuz yıllık süreçte kullanılmış ancak
manüplasyon hatasına çok açık olması ve validasyonunun kolay olmaması sebebiyle yerini
gelişen teknolojiyle beraber alternatif yöntemlere bırakmaya başlamıştır. Bu aşamada yüksek
spesifiteye sahip, operatöre bağlı hata oranının çok düşük olduğu ve daha kısa sürede sonuç
veren Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) yöntemi devreye girmektedir. Bu
proje çalışmasında Heparin-LAMP yöntemi ile üretim esnasında hücre kültürüne adapte
olarak heparine bağlanma yeteneği kazanmış ve bütünlüğü korunmuş virusun aşı üretimi ve
üretim sonrası aşamalarında miktarı ölçülerek aşının oluşturacağı bağışıklık kuvveti hakkında
daha güvenilir bilgi sağlayacak yeni bir yöntem elde edilmesi amaçlanmıştır. Proje sonunda
kullanıma kazandırılacak yöntem ile aşılı ariliğin hedeflendiği ülke stratejisine; hayvanlarda
oluşturulması planlanan bağışıklık kuvvetinin artırılması yönünde daha hızlı katkı
sağlanacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Şap hastalığına yönelik mücadelede kullanılan inaktif şap aşısının hayvanlarda oluşturduğu
bağışıklık yanıtı etkileyen en önemli faktör aşının içeriğinde yer alan antijen miktarı ve
bütünlüğüdür. Aşı üretim süreci boyunca bir miktar antijen bütünlüğünü kaybederek
parçalanır. Bu nedenle üretim süreci başlangıcında elde edilen antijen miktarı ile son üründeki
mevcut etkin antijen miktarı arasında azalma meydana gelebilmektedir. Bu durum hayvanda
beklenen bağışıklık yanıtın istenen düzeyde olmamasına sebebiyet vermektedir. Her üretim
süreci ve sonrasında kontrol edilmesi gereken etkin antijen miktarı aşının potensi incelendiği
sırada ortaya konulur ve içerdiği antijen miktarına göre koruyucu gücü tahmini olarak
belirlenen aşı serilerinin serbest bırakılmasına izin verilmektedir. Potens tespiti için
laboratuvarımızda kullanılmakta olan 146S Sukroz Density Gradiyent (SDG) yöntemi
operatöre bağımlı olması, sonuç verme zamanı, kullanılan iş gücü ve spesifitesi yönünden bu
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proje çalışması ile kullanıma alınması planlanan heparin – loop mediated isothermal
amplification (Heparin-LAMP) yöntemine göre avantajını yitirmektedir.
Çalışılması planlanan proje ile hali hazırda kullanımda olan yöntemle doğrulaması
yapılarak geliştirilmesi hedeflenen Heparin-LAMP yöntemi kullanılarak RNA miktar tayini
yapılacaktır. Böylelikle üretim esnasında bütünlüğü korunmuş virusun miktarının hızlı ve
yüksek spesifite ile tespit edilerek, üretim sürecinin hızına yetişilecek ve üretime yönelik
öneriler sürecin erken dönemlerinde yapılabilecektir. Cihazın küçük ve taşınabilir olması
üretimin her basamağında örneklerin yerinde test edilebilmesine de olanak sağlayabilecektir.
Şap Enstitüsü tarafından üretilen kaliteli ve kuvvetli bağışıklık oranı sağlayan aşı ile
son iki yılda ülkemizde görülen mihrak sayısı önemli oranda azalmış ve hastalıkla
mücadelede etkinlik arttırılmıştır. Proje sonunda rutin kullanıma alınması planlanan HeparinLAMP yöntemi antijenin sadece moleküler ağırlığına göre miktarının hesaplandığı SDG
testine göre antijen kalitesi ve dolayısıyla oluşacak bağışıklık hakkında daha sağlıklı bir
değerlendirmeye olanak tanıyacaktır. Bu sayede Türkiye’ye dağıtılan mevcut aşının bağışıklık
kuvvetine daha hızlı ve güvenilir sonuçlarla katkıda bulunma imkanı elde edilerek, mihrak
sayısının azaltılabilesi için gerekli olan sürü bağışıklığının daha hızlı sağlanmasına önemli
ölçüde faydası olacağı düşünülmektedir.
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Proje Başlığı

İnaktif Şap Aşısı ile Üçgün Hastalığı Aşılarının
Sığırlarda Birlikte Kullanılması

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Proje Lideri

Ahu Kader KARA

Proje Yürütücüleri

Doç. Dr. Veli Gülyaz, Osman KARA, Abdullah
ASLAN, Eylem ARAS UZUN, Yavuz YILDIRIM,
Prof. Dr. Osman ERGANİŞ, Mehmet YALVAÇ, Ergün
UZUNLU, Banu BAYRİ ÖZBİLGE, Ceylan
GÜNDÜZALP, Dr. Neslihan TAŞÇENE

Proje Bütçesi

600.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2020

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Danışman)
VETAL Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş (Üç Gün Hastalığı
Aşısı temini)

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı ülkemizde ihbari mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Şap hastalığı,
oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olup, tüm çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik
kayıplara sebep olan hastalıkların başında yer almaktadır. Apthovirus genusu, Picornaviridae
ailesinde yer alan bu virus, 7 serotipe sahiptir. Bu serotipler; A, O, C, Asia 1 ve SAT
(Sourthern African Territories) 1, 2, 3 olup, ülkemizde ise A, O ve Asia 1 virusları
görülmektedir. Şap virusu oldukça değişken bir yapıya sahip olan RNA virusları arasında yer
almakta olup (Holland, 1982), genellikle serotipler arasında çapraz koruma
sağlayamamaktadır (Paton, 2005; OIE, 2012). Şap hastalığı hayvanlarda süt ve et kayıplarına,
dış ticarete getirilen kısıtlamalardan doğan ekonomik kayıplara, genç hayvanlarda yüksek
ölümlere ve gebe hayvanlarda abortlara neden olması ile ülke ekonomisini ağır şekilde
etkilemektedir (Kitching, 2002; Kitching ve ark., 2007). Şap hastalığının kontrolü, ülkenin
hastalık kontrol politikaları ve epidemiyolojik durumuna bağlıdır. Hastalıktan ari ülkelerde
kontrol, hastalığın var olduğu ülkelerden yapılan hayvan ve hayvansal ürünlere uygulanan
sınırlamalar ile virusun ülkeye girişinin önlenmesine yöneliktir. Bu ülkelerde bir salgının
görülmesi durumunda, zorunlu kesim ya da karantina ve çevre aşılaması uygulanır. Hastalığın
endemik olduğu ülkelerde uygun serotipte inaktif aşılarla yapılan koruyucu aşılamalar ile
sanitasyon uygulamaları kombine edilerek hastalığın insidensinin düşürülmesine yönelik
önlemler kullanılmaktadır (Doel, 2003). Endemik bir ülke olan Türkiye’de aşılamayı temel
alan programlı şap hastalığı mücadelesi 1960’lı yıllarda başlamış ve halen devam etmektedir.
Aşılar Şap Enstitüsü tarafından inaktif olarak üretilmekte; monovalan, bivalan, trivalan veya
polivalan şekilde hazırlanmakta ve kullanılmaktadır .
Sığırların üç gün hastalığı (Bovine Ephemeral Fever, BEF), Rhabdoviridae familyası
içinde Ephemerovirus genusu içinde yer alır. Etken sivrisinek veya tatarcık sineklerinin
ısırması sonucu hematojen yolla bulaşan bir arbovirusdur. Sığır ve mandalarda görülen bu
hastalıkta beden ısısı artışı, depresyon, topallık gibi belirtiler başlayıp, hastalıktan sonra kısa
bir süre içinde iyileşme olduğundan dolayı bu hastalık üç gün hastalığı (Bovine Ephemeral
Fever, BEF) olarak adlandırılmaktadır. Üç gün hastalığın da morbidite oranı yüksek, mortalite
18

oranı düşüktür. İnkubasyon süresi yaklaşık olarak 2-4 gündür. Klinik belirtiler aniden ortaya
çıkan şiddetli bir ateş ile başlar, iştahsızlık, durgunluk, titreme, gözden ve burundan akıntı,
soluk alma güçlüğü, topallık, süt veriminin birdenbire düşmesi ile kendini gösterir.
Üç gün hastalığı ilk olarak 1906 yılında Güney Afrika’da tanımlanmıştır. Enfeksiyon
Afrika, Avustralya, Ortadoğu ve Asya’nın birçok tropikal ve subtropikal bölgelerinde
endemik olarak görülmektedir. Hastalığın sınır ötesi yayılma ve bulaşmasında rüzgârlar ve
hayvan nakilleri önemli role sahiptir.
Ülkemizde BEF ilk olarak 1985 yılında bildirilmiştir. Son yıllarda ülkemizde 2-4 yıl
aralıklar ile BEF epidemileri bildirilmektedir. Özellikle verimli ırkların ülkemizde sayısındaki
artışlara ve global iklim değişikliklerine paralel olarak bu hastalığın etkisi son yıllarda daha
da hissedilir olmuştur. Türkiye'de bildirilen son iki BEF salgınları 2008 ve 2012 yıllarında
rapor edilmiştir.
Üç gün hastalığı enfekte hayvanlarda verim kayıplarına (abortuslar ile et ve süt kaybı)
ve canlı sığır ihracatına getirilen kısıtlamalardan dolayı ciddi ekonomik kayıplara neden
olmaktadır. Üçgün hastalığı özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu illeri için risk oluşturan,
aynı zamanda tedavi maliyetleri ve verim kayıpları düşünüldüğünde ciddi ekonomik kayıplara
yol açan bir enfeksiyondur. Enfeksiyonun kontrol altına alınmasında vektörlerle mücadele ile
birlikte aşılamalar oldukça önemlidir. Aşılamada canlı attenüe aşılar ve inaktive edilmiş aşılar
kullanılabilir.
Viral enfeksiyonlarda hastalık sonrası tam bir tedavi sağlanamadığı için profilaktif
tedavi önemlidir. Bu amaçla viral enfeksiyonlardan korunmada en etkili yöntemlerden birisi
aşılamadır. Ülkemizde şap hastalığından korunmak için mevcut uygulanan bir aşılama
programı bulunmakla birlikte Üç Gün hastalığı(Bovine Ephemeral Fever)(BEF) için henüz
uygulanan bir aşılama programı bulunmamaktadır. BEF den korunmada hastalığın görülme
potansiyelinin olduğu bölgelerde özellikle (Temmuz-Ağustos) aylarında en az iki kere
aşılama yapılması gerekmektedir. Ancak aynı dönemde şap, LSD aşılamalarıda yapılmakta ve
üçüncü bir aşının yapılması aşılama programında sarkmalara neden olmaktadır. Ülkemizin
her an tehditi altında bulunduğu üç gün hastalığı ile ilgili aşılamada kolaylık sağlanması
açısından, aynı zamanda aşı uygulamalarının farklı zamanda yapılmasından kaynaklı
zararların iş gücü kaybı, zaman, nakliye masrafları, bireysel harcırah gibi ekonomik
kayıpların önüne geçmek amaçlı bu iki aşının birlikte uygulanabilirliği çok büyük kolaylık
sağlayacaktır. Bu çalışmada Şap aşılama kampanyası ilkbahar döneminde şap ve BEF aşısının
beraber uygulanabilirliği değerlendirilecektir. Çalışmada inaktif şap aşısı ile canlı attenüe üç
gün aşıları oluşturulan farklı grup hayvanlarda farklı kombinasyonlarda ve rapel uygulanarak
değerlendirilecektir. Değerlendirme sonuçlarının uygulamaya geçirilebilirliği önem arz
etmekle birlikte ülkemizde uygulanan mevcut aşılama politikasına katkısının olması
hedeflenmektedir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Şap ve üç gün hastalıklarına karşı mücadelede en önemli unsur aşılamadır. Ülkemizde şap
hastalığından korunmak için mevcut uygulanan bir aşılama programı bulunmaktadır. Ancak
üç gün hastalığı için henüz uygulanan bir aşılama programının olmaması ülkemiz açısından
tehdit oluşturmaktadır. Diğer viral hastalılarda olduğu gibi bu hastalık ile mücadelede de
koruyucu amaçlı olarak aşılama önem arz etmektedir. Bu çalışmada şu an ülkemizde mevcut
aşılama programına dahil olan şap aşısı ile üç gün aşısının birlikte uygulanabilirliği
değerlendirilerek her iki hastalık ile mücadelede kolaylık sağlanması amaçlanmaktadır. Aşı
uygulamaları hayvanlarda uygulama esnasındaki zorluklara bağlı olarak stres faktörü
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oluşturmakla birlikte her hastalık için aşılama zamanlarının farklı olması; ekonomik
kayıplara, bunun yanı saha personelinin emek, iş gücü ve zaman kaybına sebep olmaktadır.
Bu kayıpların önüne geçebilmek için aşılamaların birlikte yapılabilmesi önemlidir. Bu
çalışmada, inaktif şap aşısı ile canlı attenüe üç gün aşılarının ,oluşturulan farklı grup
hayvanlarda farklı kombinasyonlarda ve tek uygulanarak hayvanlarda oluşan bağışıklık
değerleri ölçülecektir. Değerlendirme sonuçlarının uygulamaya geçirilebilirliği önem arz
etmekle birlikte ülkemizde uygulanan mevcut aşılama politikasına katkısının olması
hedeflenmektedir.
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Proje Başlığı

Yenidoğan Buzağı İshallerinin Etiyolojisinde Rol
Oynayan Bazı Patojenlerin Multiplex Real Time
PCR Yöntemi ile Tespiti ve Vaka Kontrol Çalışması

Yürütücü Kuruluş

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Özge KANDEMİR

Proje Yürütücüleri

Ömer Faruk KÜÇÜKKALEM, Murat ÖZMEN,H.
Gürkan SARAÇ, Ercan ATALAY, Mustafa ULUCAN

Proje Bütçesi

115.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Bu araştırmada Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü görev alanı içerisindeki 9 ilde (Ağrı,
Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Kars) bulunan aile
işletmelerinin demografisi,
bakım, besleme ve yetiştiricilik yöntemleri belirlenerek
yenidoğan buzağılarda ishale sebep olan Bovine Rota Virus grup A (BoRV), Bovine Corona
Virus (BoCV), Bovine Noro Virus (BoNoV), Bovine Toro Virus (BoToV), E.coli K99 ve
Salmonella spp., Criptosporidium parvum’un etiyolojileri ile risk faktörleri belirlenmeye
çalışılacaktır. Bu amaçla aile işletmeleri ziyaret edilerek işletme sahipleri ile birebir
görüşülerek çalışmanın amacı ve içerdiği prosedürler hakkında bilgiler verilerek, hayvan ve
çiftliklerle ilgili bilgiler toplanacaktır. Daha sonra yenidoğan buzağıların muayeneleri
yapılarak ishalli buzağılardan gaita örnekleri alınacak ve kontrol amacıyla ishalli buzağıyla
aynı yaş grubundaki sağlıklı buzağıdan da söz konusu gaita örnekleri alınacaktır. Gaita
örneklerinden hazırlanan inokulumlarda Multipleks Real Time PCR ile bazı patojen
etkenlerin varlığı araştırılacaktır.
Bunun yanında elde edilen veriler değerlendirilerek, yeni doğan buzağılarda ishale
sebep olan etkenlerin etiyolojileri ve risk faktörlerine ait veriler ortaya konularak
bölgemizdeki durumları ile ilgili veri tabanı oluşturulacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Et ve süt sığırcılığının en önemli sorunlarından biri ekonomik kayıplardır. Bu kayıpların
nedenleri arasında farklı çevre koşulları, sürü yönetimi, beslenme ve fizyolojik faktörler
yalnız başlarına rol oynadıkları gibi mortalite ve morbidite oranları yüksek yenidoğan buzağı
ishallerine sebep olan farklı infeksiyöz ajanlar vardır. Bunlar arasında Bovine Rotavirus grup
A, Bovine Corona Virus, Bovine Torovirus, Bovine Norovirus, Enterotoksijenik E.coli K99,+
Salmonella spp., Criptosporidia parvum’un da önemli rolü olduğu belirtilmektedir
(3,9,21,30,42).
Bölgemizin hayvancılık sektörünün en önemli kolu sığır yetiştiriciliğidir. Hayvancılık
ve hayvansal ürünlerin üretimi ve pazarlaması yöre halkı için önemli bir ekonomik girdi
oluşturmaktadır. Bu nedenle yetiştirme ve üretim sırasında buzağı ishalleri ile meydana gelen
kayıpların önlenmesi yöre halkının ekonomik kazancın daha da arttırılmasına, hem üreticinin
refahı hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır.
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Bölgemizde hayvancılığın önemli bir yeri olduğu ve buzağı hastalıkları içerisinde ishal
semptomu ile sık karşılaşılması nedeniyle konu üzerinde araştırma yapılması gereği
duyulmuştur. Bu nedenle; bölgemizdeki aile işletmelerinin demografisi, bakım, besleme ve
yetiştiricilik yöntemleri belirlenerek yenidoğan buzağılarda ishale sebep olan BoRV, BoCV,
BoNoV, BoToV, E.coli K99 ve Salmonella spp., Criptosporidium parvum’un etiolojileri ile
risk faktörleri belirlenmeye çalışılacaktır.
Bu araştırmada, hızlı, ekonomik, direkt saha materyalinden tanıda, başarılı bir
moleküler teşhis metodu olan multipleks real time PCR tekniğinin geliştirilmesi ile saha
materyalinden yeni doğan buzağı ishallerine sebep olan önemli patojen etkenlerin
tiplendirmesi kısa sürede, aynı anda, daha hassas ve duyarlı olarak gerçekleştirilecektir.
Böylece, hastalığın epidemiyolojisi ve mücadelesine önemli katkı sağlayacaktır.
Bu proje sonucunda elde edilen veriler, hem sahadaki veteriner hekimlere hem de
üreticinin kendisinin koruma ve kontrol stratejilerini saptamasına yardımcı olacaktır.
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Proje Başlığı

Buzağı İshallerinde Cryptosporidium Spp. ve Giardia
Spp. Etkenlerinin Rolü

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Aysel İTİK EKİNCİ

Proje Yürütücüleri

Bünyamin İREHAN, Ayşe Türkan ÇİFTÇİ, Veysel
UZUN, Sibel EMÜL, Nalan DURMUŞ

Proje Bütçesi

40.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Proje süresince Enstitümüze teşhis amaçlı gelen ishal vakaları ile Elaziğ merkez ve
civarındaki ishallı buzağılardan toplanan dışkı örneklerinden Cryptosporidium Spp. ve
Giardia Spp.’nın varlığı araştırılacaktır.
Cryptosporidium türlerinin varlığını tespit etmek için dışkı örnekleri ilk önce mAF
(modifiye asit fast) boyama yöntemi ile incelenecektir. Bu teknikle Cryptosporidium ookisti
yönünden pozitif olan dışkı örneklerinden doymuş NaCl yöntemi ile zenginleştirilerek ookist
izolasyonu yapılacaktır. Cryptosporidium ookisti içeren izolatlardan DNA ekstraksiyonu
(ticari kit kullanılarak) yapılarak total DNA elde edilecektir. Elde edilen DNA örneklerinden
Nested PCR (Polymerase Chain Reaction) tekniği ile SSU rRNA gen amplifikasyonu
yapılacaktır. Nested PCR ürünleri ile SspI, VspI ve MboII restriksiyon enzimleri kullanılarak
RFLP analizi yapılacaktır. Agaroz jelde 100-bp DNA marker’ı kullanılarak elektroforeze tabi
tutulan Cryptosporidium türleri RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) bant
modelleri dikkate alınarak Cryptosporidium tür identifikasyonu yapılacaktır. Ayrıca tür
konfirmasyonu için 10 örneğin sekans analizi yapılacaktır.
Giardia etkenleri için çinko sülfat flotasyon ya da Giemsa boyama yöntemi ile
mikroskop altında etkene yönelik inceleme yapılacak. Nested PZR ile tanı konacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Bu çalışma ile Elazığ yöresinde ishalli buzağılarda Cryptosporidium türleri ve Giardia
türlerinin varlığını ortaya koyulacaktır. İshalli buzağılarda hangi Cryprosporidium türünün
bulunduğunu tespit etmek, özellikle ishalli olgulardaki Cryptosporidium parvum subtiplerini
belirlemek, Cryptosporidium parvum’un potansiyel zoonotik önemini ortaya koymak
amaçlanmıştır.
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Proje Başlığı

Buzağı ishallerinde Coronavirus ve Adenovirusun
Multisistemik İlişkisi ile Norovirusun Zoonotik
ilişkisinin Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Aslıhan ARSLAN

Proje Yürütücüleri

Mehmet ILĞIN, Sultan ASLAN ŞİMŞEK,Ayhan
GÜNDÜZ, Doç. Dr. Mehmet Özkan TİMURKAN

Proje Bütçesi

55.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Atatürk Üniversitesi Veteriner
Anabilim Dalı (Teknik)

Fakültesi

Viroloji

PROJE ÖZETİ
Buzağı ishallerine neden olan viral etkenler arasında önem arz eden Adenovirus ve
Coronavirusler hem sindirim sistemini hem de solunum sistemini etkilemektedir. Buzağı
ishalleri ile yapılan çalışmaların genelinde Coronavirusün sindirim sistemi ile ilişkisi
araştırılmıştır. Adenoviruslerle yapılan çalışmalar da genel itibariyle serolojik çalışmalar olup
bilindiği kadarıyla virolojik çalışmalara rastlanmamıştır. Bu proje ile Elazığ, Bingöl ve
Malatya illerinde görülen buzağı ishallerinde Adenovirus Tip-3 ve Coronavirusün sindirim
sistemi ile fsolunum sistemine yerleşip yerleşmediği araştırılacak ve multisistemik bir
enfeksiyona sebep olabilme potansiyeli değerlendirilecektir. Ayrıca bu proje ile insan ve
özellikle buzağılarda ishale neden olan ve daha önce bu illerde tespit edilemeyen norovirusun
da varlığı araştırılacaktır. Norovirus insanları, özellikle çocukları etkileyen bir virus olup
yapılan çalışmalarda bazı hayvan türlerinde zoonotik etkisi gösterilmeye çalışılmıştır.
Buzağılardaki zoonotik transmission (bulaşması) durumu ise yapılan çalışmalar ile
tam olarak netlik kazanmamıştır. Bu sebeple bu projede norovirusün insan ve hayvan (buzağıçocuk) arasında olabilecek zoonotik potansiyeli de araştırılacaktır. Bu amaçla, Elazığ, Bingöl,
Malatya illerinden 0-3 aylık yaştaki 400 buzağı 4 gruba ayrılıp multisistemik enfeksiyon
yönünden araştırılacaktır. Gruplar; 1-İshal semptomu gösteren, 2-Solunum sistemi şikayetleri
olan, 3-Hem ishal semptomu gösteren hem de solunum sistemi şikayetleri olan ve 4-Sağlıklı
hayvanlardan (Kontrol grubu) oluşacaktır. Gruplara göre nazal svap ve gaita örnekleri
alınacaktır. Ayrıca gaita örnekleri norovirus varlığı yönünden araştırılıp pozitif bulunması
durumunda aynı merkezlere tekrar gidilerek çocuk ishal vakaları norovirus zoonotik
potansiyeli varlığını saptamak için araştırılacaktır. Tüm viral etkenlerin teşhisi konvansiyonel
PCR ile yapılıp elde edilen sonuçların sekans reaksiyonları ve filogenetik analizleri
yapılacaktır. Böylece bu illerde ilk kez Adenovirusün virolojik teşhisi yapılıp Coronavirus ve
Adenovirusün multisistemik ilişkisi ve Norovirus’lerin varlığı ile zoonozluk durumu
araştırılacaktır. Ayrıca bölgesel ve ülkesel bazda genbankasında var olan suşlar ile bu projede
elde edilebilecek virusların akrabalığı tespit edilmiş olacaktır. Elde edilecek verilere göre bu
üç viral enfeksiyondan koruma ve kontrol noktasında önlemler alınabilecek ve bu sebeplerden
kaynaklanan buzağı ishallerine bağlı ölümlerin bilgilendirme ve farkındalık ile bu illerde
varlığı açığa kavuşturularak azalması sağlanacaktır.
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Hayvancılık işletmelerinde devamlılığın ve karlılığın sağlanmasında hedef yılda bir buzağı
almak ve hastalıkları önlemektir. Hayvancılık işletmelerinin büyük bir kısmının küçük aile
işletmeleri olması, bakım ve beslenmenin yetersiz olması ve hastalıkların önlenememesi gibi
nedenlerle yılda bir buzağı almak mümkün olamamaktadır. Buzağı ishalleri hayvancılık
işletmelerinde görülen önemli hastalıklardan biri olup neonatal dönemde görülen buzağı
ölümleri işletmelerin en büyük problemlerindendir. Buzağı ishalleri ağırlık artışının
azalmasına, hastalığa yakalanan işletmelerde tedavi masraflarının artması ve iyileşenlerde ise
daha sonrasında görülen performans kayıpları nedeniyle hatta son safhada artan ölüm oranları
ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olabilmektedir. Bu hastalıktan korunmanın temeli hızlı bir
teşhis yani hastalığa sebep olan mikroorganizmanın adının ortaya konulması ve özellikle viral
enfeksiyonlarda olmak üzere hastalığa yakalanmadan önce alınacak korunma tedbirleridir.
Buzağı ishallerine enfeksiyöz ve nonenfeksiyöz ajanlar sebep olmaktadır. Enfeksiyöz etkenler
virusler, bakteriler, mantar ve parazitlerdir. Enfeksiyöz etkenler ile birlikte kolostrum
eksikliği, kolostral antikor emiliminin yetersizliği, çevresel faktörler ve yetersiz beslenme gibi
hazırlayıcı nedenler etkileşim içinde bulunabilirler. Sığırcılık işletmelerindeki buzağı
ölümlerinin önüne geçebilmek için bu faktörlerin ortadan kaldırılması ve koruyucu tedbirlerin
alınması oldukça önemlidir. Enfeksiyöz etkenlerin erkenden teşhis edilmesi ve tedavi
edilmesi gerekmektedir. Bu proje ile Elazığ, Bingöl ve Malatya illerinde görülen ishal
vakalarında enterik ve respiratörik adenovirus ve coronavirusün varlığı ve multisistemik
ilişkisi araştırılacaktır. Ayrıca buzağılarda ve insanlarda önemli bir ishal etkeni olan ve
zoonotik potansiyele sahip olduğu düşünülen norovirusün varlığı ile zoonotik bulaşmanın
olup olmadığı araştırılacaktır. Elde edilen veriler ışığında koruma ve kontrole yönelik
tedbirler alınabilecek, ileride aşı çalışmalarında yöresel (novel) aşı suşu için kaynak
oluşturulabilecektir.
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Proje Başlığı

Neonatal Buzağı Ishallerine Neden Olan Başlıca
Önemli Etkenlerin Hızlı ve Eş Zamanlı Belirlenmesi
için Kullanılacak Multiplex Real Time Polimeraz
Zincir
Reaksiyonunun
(Real-Time
PCR)
Geliştirilmesi

Yürütücü Kuruluş

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Ayhan AKMAN

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA, Dr. Erdem SAKA,
Hamza KADI, Dr. Selma KAYA, Doç. Dr. Taraneh
ÖNCEL, Yunus Emre CEYLAN, Mahir KOÇAK

Proje Bütçesi

85.500 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

OMÜ Veteriner Fak. Viroloji Anabilimdalı (Teknik)
Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de buzağı kayıpları oldukça önemli bir sorun teşkil
etmekte ve önemli ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu
ishallerden sıklıkla izole edilen bakteriyel, viral ve paraziter etkenlerin ise Bovine coronavirus
[BCoV], group A Bovine Rotavirus [BRV], Salmonella spp., Escherichia coli K99+ ve
Cryptosporidium parvum olduğu belirlenmiştir. Bu proje ile ülkemiz için bu 5 önemli
neonatal buzağı ishali etkeninin (Bovine coronavirus [BCoV], group A Bovine Rotavirus
[BRV], Salmonella spp., Escherichia coli K99+ ve Cryptosporidium parvum) eş zamanlı ve
tek PCR reaksiyonu ile belirlenmesi amacıyla multiplex real-time PCR metodu geliştirilmesi
planlanmaktadır. Böylece buzağı ishallerinde etkin tedavide gerekli olan etken
identifikasyonu için hızlı, analitik duyarlılığı yüksek ve tek aşamada uygulanacak multiplex
real-time PCR teşhis metodu geliştirip, rutin teşhis yöntemi olarak kullanılması
sağlanabilecektir. Buzağı ishallerinin uygun ve etkili tedavisi için gerekli olan etken tespitinin
hızlı ve ekonomik olarak yapılması ile tedaviye erken başlanması mümkün olacak ve gereksiz
ilaç kullanımının önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır. Ayrıca, projede
optimize edilmesi planlanan bu yöntem ile ilk kez eş zamanlı ve tek reaksiyonda önemli 5
neonatal ishal etkeni de saptanacak ve bölgemizde epidemiyolojik olarak ilk kez
belirlenecektir.
Bu amaçla, Samsun ve çevre illerde ziyaret edilen büyük ve orta ölçekli hayvancılık
işletmelerinden 0-2 aylık yaştaki ishalli buzağılardan steril şartlarda toplanan 384 adet
bağırsak içeriği veya dışkı numuneleri test için hazırlanacak, incelenecek etkenler için
hazırlanmış tüm primerler ile mix edilecek ve tek bir PCR reaksiyonu hazırlanacaktır. PCR
amplifikasyonu real-time PCR sistemi üzerinde gerçekleştirilecek ve optimizasyon çalışmaları
yapılacaktır.
Proje sonunda, tek bir reaksiyonda etken tespiti yapabilen multiplex real-time PCR
geliştirilecek ve neonatal buzağı ishallerine neden olan başlıca viral, bakteriyel ve paraziter
etkenlerin identifikasyonunun kısa bir zamanda tespit edilmesi sağlanacaktır.
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Bu proje ile tedavi sürecindeki zaman kaybını azaltmak, personel ve sarf
malzemesinden tasarruf etmek ve etkenin hızlı tespiti ile etkin önlemlere kısa sürede
başlanmasını sağlamak hedeflenmektedir. Böylece ülke ekonomisine katkı sağlanacağı
düşünülmektedir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Bu projenin amacı neonatal dönemde buzağı ishallerine neden olan 5 önemli ve sık rastlanan
viral, bakteriyel ve paraziter etkenin identifikasyonunda kullanılacak, hızlı ve analitik
duyarlılığı yüksek, tek reaksiyonda etken tespiti yapabilen multiplex real-time PCR
geliştirilmesi ve rutin teşhis yöntemi olarak uygulanmasının sağlanmasıdır.
Projenin hedefleri ise;
1. Geliştirilecek multiplex real-time PCR ile buzağılarda ishale neden olan önemli ve sık
rastlanan viral, bakteriyel ve paraziter etkenlerin identifikasyonunun 6-8 saat gibi kısa bir
zamanda tespit edilmesi ve tedavi sürecindeki zaman kaybının azaltılması,
2. Geliştirilmesi planlanan yeni multiplex real-time PCR ile personel ve sarf malzemesi
tasarrufunun yanı sıra etkenin hızlı tespiti sayesinde etkin önlemlerin kısa sürede alınmasını
sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunulması,
3. Tek test ile Rotavirus, Coronavirus, E.coli, Salmonella spp. ve Cryptosporidium parvum
gibi en sık rastlanan buzağı ishal etkenlerinden hiçbirinin gözardı edilmeden teşhisinin
sağlanması,
4. Bölgemizde sirküle olan ishal etkenlerinin belirlenmesi ve epidemiyolojik bir veri elde
edilmesi,
5. Elde edilecek saha izolatları ile bu etkenlere karşı planlanacak aşı üretim çalışmalarına
temel teşkil etmektir.

27

Proje Başlığı

Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip
4’e Spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA
Profilinin Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Proje Lideri

Züleyha ERGÜN KURT

Proje Yürütücüleri

-

Proje Bütçesi

300.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2022

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Bu çalışma bir doktora projesidir. Mavidil virusu (BTV), geviş getiren hayvanlarda (koyun,
sığır ve bazen geyik) görülen ateş, kilo kaybı, üretim bozukluğuna sebep olan Reoviridae
ailesine ait ekonomik olarak önemli Orbivirus türüdür.
Mavidil serotip 4 virüsünün ilgili proteinleri olan VP2 ve VP5 içeren DNA tabanlı bir
aşı prototipi olarak kullanılabilecek bir ökaryotik ifade plazmidlerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak, Mavidil serotip 4’ün immunodominant özellikteki
VP2 ve VP5 proteinlerinin açık okuma çerçevesi, DNA aşı vektörü olarak geliştirilmiş
pcDNA3.1 vektörüne klonlanacak ve bu vektörde bulunan İnsan Sitomegalovirüs (HCMV)
promotoru kontrolünde VP2 ve VP5 proteinlerinin ifade olması sağlanacaktır. Oluşturulan
vektörler, in vitro olarak Vero hücrelerine transfeksiyon yöntemi ile aktarılacak ve protein
ifadeleri SDS-PAGE, Western-blot ve immunofloresan testleri ile doğrulanacaktır.
Ayrıca in vitro gen ifadesi doğrulanan vektörler pcDNA3.1 VP2, pcDNA3.1 VP5 ve
canlı-attenüe mavidil aşısı in vivo olarak fare modelinin immünizasyonunda kullanılacaktır.
Böylece elde edilecek DNA aşı çeşitleri ve canlı attenüe aşısı Balb/c farelerine kas içi
verildikten sonra belirli gün aralıklarında serum örnekleri toplanacak ve mavidil serotip 4’e
ait miRNA profillemesi yapılması amaçlanmıştır. miRNA ifade profillemesinin validasyonu
qRT-PCR ile yapılacaktır.
Elde edilen sonuçlar ışığında, literatürde bilinen ve ülkemizde halihazırda uygulanan
serotip-4 canlı attenüe mavidil aşısına kıyasla kolay elde edilebilir, yeniden üretilebilir,
etkinliği daha yüksek olan DNA aşısının oluşturulması ve miRNA ifade profillemesi
sonucunda ifade seviyesinde önemli farklılık göstermiş miRNA’ların tespiti ile mavidil
hastalığı için biyomarkır olarak kullanılabilmesi mümkün kılınması sağlanmaya çalışılacaktır.
Ayrıca canlı attenüe aşı platformunun gelişimine katkı sağlaması mümkün olacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Mavidil virusu (BTV), Reoviridae ailesine ait Orbivirus türü olup genellikle geviş getiren
hayvanlarda (koyun, sığır ve bazen geyik) görülen ateş, kilo kaybı, üretim bozukluğu ile
karakterize ekonomik olarak önemli bir virus türüdür. Culicoides spp. cinsi sivrisinekler ile
konak hücreler vasıtasıyla bulaşmaktadır1. BTV’nin günümüzde tespit edilen 29 serotipi
mevcuttur2,3. Mavidil hastalığının ekonomik kayıplara neden olmasından dolayı BTV, OIE
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(Office International dez Epozooties) tarafından listelenmiş hastalıklar sınıfında yer
almaktadır. BTV enfeksiyonu sonucu oluşan ekonomik kayıpların direkt etkileri arasında,
üretimde azalma ve ölüm gibi sonuçlar nedeniyle yer almaktadır. Bununla birlikte, indirekt
olarak da hastalığın tanıya dayalı teknikler ile kontrol önlemleri almanın maliyeti, sığır
sperma ihracatındaki sınırlamalar, hayvan hareketlerinden dolayı ticari kaybın oluşması
dolaylı olarak ekonomik kayıplara yol açması açısından oldukça önemlidir1,4.
BTV aşılarına karşı oluşan bağışıklık incelendiğinde; VP2 ve VP5 bölgeleri, nötralize
edici antikorları indükleyerek hümoral bağışıklık oluşturmaktadır. Ayrıca, sitotoksik T
hücreleri VP2 ve VP5 bölgelerini tanıyarak hücresel yanıt oluşturmaktadır. Bunlar gözönüne
alındığında, çalışmamızda bağışıklığın oluşturulmasında VP2 ve VP5 bölgelerinin seçilmesi
tercih sebebidir.
Öncelikle mavidil serotip 4’ün ilgili proteinleri olan VP2 ve VP5 içeren DNA tabanlı
bir aşı prototipi olarak kullanılabilecek bir ökaryotik ifade plazmidlerin geliştirilmesi
hedeflenmiştir. Bu hedefe yönelik olarak, Mavidil serotip 4’ün immunodominant özellikteki
VP2 ve VP5 proteinlerinin açık okuma çerçevesi, DNA aşı vektörü olarak geliştirilmiş
pcDNA3.1 vektörüne klonlanacak ve bu vektörde bulunan İnsan Sitomegalovirüs (HCMV)
promotoru kontrolünde VP2 ve VP5 proteinlerinin ifade olması sağlanacaktır. Oluşturulan
vektörler, in vitro olarak Vero hücrelerine transfeksiyon yöntemi ile aktarılacak ve protein
ifadeleri SDS-PAGE, Western-blot ve immunofloresan testleri ile doğrulanacaktır.
İkincil olarak in vitro gen ifadesi doğrulanan vektörler pcDNA3.1 VP2, pcDNA3.1
VP5 ve canlı-attenüe mavidil aşısı in vivo olarak fare modelinin immünizasyonunda
kullanılacaktır.
Üçüncü olarak elde edilecek DNA aşı çeşitleri ve canlı attenüe aşısı Balb/c farelerine
kas içi verildikten sonra belirli gün aralıklarında serum örnekleri toplanacak ve mavidil
serotip 4’e ait miRNA profillemesi yapılması amaçlanmıştır. miRNA ifade profillemesinin
validasyonu qRT-PCR ile yapılacaktır. Elde edilen sonuçlar ışığında, Mavidil hastalığına
karşı aday olabilecek miRNA tabanlı biyomarkır olabilme durumu belirlenebilecektir.
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Proje Başlığı

Tüberkülin Pozitif ve Negatif Sığırlarda Toll Benzeri
Hücrelerin Varlığı

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Yavuz ULUSOY

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Sevil VURAL, Arş. Gör. Özgür ÖZÖNER,
Dr. Gözde Yücel TENEKECİ, Orhan DUDAKLI, Murat
MADEN, Bahadır KILINÇ, Neslihan AKBULUT
TOSUN

Proje Bütçesi

280.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2020

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji
Anabilim Dalı (Materyal Toplama, Laboratuvar
İncelemeleri)

PROJE ÖZETİ
Projenin amacı, Tüberkülin testi pozitif ve negatif sığırlarda, in-vivo ve in-vitro yöntemlerle
hastalığın tanısı ve bu hastalıkta Toll Benzeri Reseptörlerin (TBR) rolünü araştırmaktır.
Bu amaçla, değişik ırk ve yaşlara ait tüberkülin testi pozitif ve negatif olan ve kesime
yollanan tüberküloz şüpheli 200 adet sığır doku örneklerinden (akciğer, lenf düğümü,
karaciğer vb) faydalanılacaktır. Öncelikle tüberkülin testi sonuçlarına göre kesime gönderilen
hayvanlardan kan alınacaktır. Bunlardan elde edilen serumlar ELISA yöntemi için
kullanılacaktır. Kesim sonrası aynı hayvanlardan lezyonlu organlardan örnekler alınarak rutin
histopatolojik incelemeler yapılacaktır. Aynı dokularda tüberküloz serumu (Myco.
tuberculosis serumu) kullanarak ile immunoperoksidaz boyama yapılacaktır. %100 tüberküloz
pozitifliği doğrulanan 200 adet (100’er adet tüberkülin pozitif ve negatif sığır) yine aynı
teknikle immunitede rol oynayan Toll Benzeri Reseptörlerin varlığı araştırılacaktır. Elde
edilen sonuçlara göre özellikle tüberkülin testi pozitif ve negatif olan hayvanlarda, hastalığın
tanısında önemli rol oynayan tüberkülin testinin etkinliği ve diğer hızlı tanı yöntemlerinden
olan ELISA testinin katkısı araştırılacaktır. Elde edilen verilerle hastalığın oluşumuna ilgili
açıklıklar araştırılarak hastalığın patogenezisine katkıda bulunulacaktır. Bilhassa in vivo
testler uygulanarak hastalığın tanısını%100’e çıkarmanın yanı sıra en kısa sürede teşhisi
sağlayarak risk faktörlerini en aza indirgeneceği düşünülmektedir. Aynı zamanda hem
histopatolojik hem de immunoperoksidaz bulgular da detaylı olarak incelenmiş olacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Projenin amacı, in vivo ve in vitro olarak Tüberküloz hastalığının teşhisinin yanısıra özellikle
tüberkülin testi negatif olan ancak sonrasında hastalık tespit edilen hayvanların detaylı olarak
incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tüberkülin testi pozitif ve negatif olan hayvanlarda
bilhassa immunitede rol oynayan Toll Benzeri Reseptörlerin (TBR) varlığı ve hastalığın
patogenezisindeki rolleri detaylı olarak araştırılarak hastalığın patogenezine katkıda
bulunulması düşünülmektedir.
Diğer taraftan çeşitli enfeksiyonlara karşı vücutta şekillenen doğal bağışıklık
mekanizmasının önemli komponentlerinden biri olan TBR’lerinin, Tüberküloz Hastalığı’nın
30

yanısıra diğer enfeksiyonlarda varlığına ilgili incelemelerinde yapılmasına katkısı olacağı
şüphesizdir.
Sığır tüberkülozu, son dönemlerde oldukça sık karşılaşılan en önemli zoonoz
enfeksiyonlardan biridir. Çok ciddi şekilde et, süt ve bunların ürünleri insan sağlığı için ciddi
risk arz etmektedir. Günümüzde pek çok önleyici önlemler alınmasına rağmen eradike
edilemediği gibi maalesef ki kontrol altına da alınamamıştır. Sunulan projede özellikle
tüberkülin testi negatif olduğu halde ölüm sebebi tüberküloz hastalığı olan veya kesim
sırasında tüberkülozis tanısı konulan hayvanlarda, karşılaştırmalı olarak doğal bağışıklık
mekanizmasının önemli komponentlerinden biri olan TBR’lerin varlığına ilgili veriler
değerlendirilecektir. Özellikle in vivo olarak kan serumlarında yapılacak olan ELISA testinin
aynı anda ya da tüberkülin negatif çıktıktan sonra uygulanması ve bunun ön tanıdaki,
korunma ve eradikasyondaki etkileri araştırılacaktır. Buradan elde edilen sonuçların korunma
da alternatif yöntemlere gereklilik olup olmadığı hakkında katkı sağlayacağı şüphesizdir.
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Proje Başlığı

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış Sığırlarda LSD
Hastalığına Karşı Oluşan Antikor Titre Profilinin
ELİSA ve Virus Nötralizasyon Testi ile Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Ayşe PARMAKSIZ

Proje Yürütücüleri

-

Proje Bütçesi

100.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

-

PROJE ÖZETİ
Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease, Yumrulu Deri Hastalığı, Knopvelsiekte);
sığırlarda ateş, deride ve iç organlarda nodüller, aşırı zayıflama, lenf yumrularında şişme,
ödem ve bazen de ölüm ile seyreden viral bir enfeksiyondur. Süt veriminde düşme, boğalarda
geçici veya kalıcı infertilite, deri hasarına ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlarla birlikte
ölüme neden olduğundan ekonomik öneme sahip bir enfeksiyondur.
Hastalık etkeni, Poxviridae familyasının Chordopoxvirinae alt ailesi Capripoxvirus
genusu içinde yer alan bir Poxvirustur. Koyun çiçek, keçi çiçek ve LSD virusü (Neethling),
Poxviridea ailesi Capripoxvirus genusu içinde yer alırlar ve antijenik olarak birbirleriyle
oldukça yakın ilişkilidir. Bu 3 virus arasındaki antijenik yakınlık ve çapraz koruma koyun
çiçek ve keçi çiçek viruslarının, sığırları LSD’ ye karşı korumak amacıyla aşı suşu olarak
kullanılmasını sağlamıştır. 2013 yılında hastalığın Irak (Ağustos 2013), Lübnan ( Nisan 2013)
ve Filistin’de (Mayıs 2013) görülmesinin ardından eylül ayında ülkemiz tarafından OIE’ ye
resmi bildirimi yapılmıştır. 2013 yılında hastalığın resmi bildirimi yapıldıktan sonra Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının aldığı karar ile hastalıkla mücadelede en etkili yol olan
aşılamaya 2014 yılında başlanmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının aldığı bu
kararla ülkemizde Koyun Keçi Çiçek Hastalığı ile mücadelede kullanılan koyun keçi çiçek
aşısı (Penpox M), LSD hastalığı ile mücadelede kullanılmaya başlanmıştır.
Bu projenin amacı koyun keçi çiçek aşısı (Penpox M) ile 5 koyun dozu aşılanmış
sığırlarda oluşan antikor titresi profilinin ELISA ve Virus nötralizasyon testleri ile ortaya
konulmasıdır. Bu amaçla çalışmada 3-6 ay arasında 20 adet sığır koyun keçi çiçek aşısı ile 5
doz aşılanacaktır. Aşılanan her hayvandan belirlenen günlerde (0-350. gün dahil olmak üzere)
toplamda 20 kez kan alınacaktır. Aşılamadan sonra oluşan antikor titresi ELISA ve Virus
nötralizasyon testleri ile ölçülecek ve grafiklerle ortaya konulacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Aşılama, OIE Manual’de de belirtildiği gibi endemik ülkelerdeki Lumpy Skin Disease
salgınları ile mücadelede en etkili yoldur. Bu çalışma ile koyun keçi çiçek aşısı ile aşılanan
sığırlardaki, aşılama sonrasındaki 350. güne kadar oluşan antikor yanıt profili ortaya
konulacaktır.
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Proje Başlığı

Akkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel Bakır
Toksikasyonunun Morfolojik, Histopatolojik ve
Biyokimyasal Olarak İncelenmesi

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Proje Lideri

Bahadır KILINÇ

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Sevil ATALAY VURAL, Prof. Dr. Berrin
SALMANOĞLU, Dr. Yavuz ULUSOY, Dr. Ali
ERKURT, M.Murat MADEN, Efe KURTDEDE, Ayten
AŞKIN KILINÇ, Dr.T.Bülent AKSAKAL, Dr. Ufuk
ÜLKER, Özgür ÖZÖNER, Neslihan AKBULUT
TOSUN

Proje Bütçesi

143.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2020

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Danışmanlık
ve Labaratuvar analiz)

PROJE ÖZETİ
Koyunlar iki ay süreyle her grup için farklı miktarda bakır/molibden içeren beslenme
programı uygulanacak olup, akkaraman ırkı 48 adet 24 aylık dişi koyunlar ile çalışma
yapılacaktır. Koyunlarda bakır toksikasyonunun morfolojik, histopatolojik ve biyokimyasal
olarak deneysel incelenmesi yapılıp, ortaya çıkan bilimsel veriler ışığında toksikasyonun
teşhisine yönelik olan metodların rutin olarak kullanılması sağlanacaktır. Histopatolojik
incelemelerde HXE, Rhodamine (Bakır) boyama, Luxol fast blue ve Tunel boyama metodları
kullanılacaktır. (12,18)
Akkaraman ırkı koyunlarda karaciğer, böbrek ve beyin dokusunda bakır
toksikasyonundan kaynaklanan doku hasarı ve bu hasarın nedenleri belirlenmeye
çalışılacaktır. (18) Bakır ve bakır bileşiklerinin tarım ve hayvancılıkta çeşitli amaçlarla
kullanımının yaygınlaşması gerek yem gerekse çevresel maruziyet sonucu alınan bakırın
organizmanın farklı dokularında birikim göstermesi, organizmada biriken bakırın ölüme kadar
gidebilen çeşitli toksik etkiler oluşturmaktadır. (7) Oluşan toksik etki yanı sıra, yenilebilir
hayvansal dokulardaki kalıntılar nedeniyle insan sağlığı da etkilenmektedir. Ekonomik değer
kayıpları ve çevresel kirliliğin önemi hakkında farkındalık oluşturması açısından araştırmanın
sonuçları çok yönlü fayda sağlayacaktır.
Karaciğer, böbrek, beyin dokusundaki bakır miktarının yanı sıra serumda bakır miktarı
belirlenecektir. Farklı dozlarda maruziyetin dokulardaki patolojik değişikliklerle birlikte
biyokimyasal parametreleri de değerlendirilecektir.
Biyokimyasal olarak bakır miktarı yanında serum alanin aminotransferaz (ALT),
aspartat aminotransferaz (AST), alkalin fosfataz (ALP) ve gama glutamil transferaz (GGT)
karaciğer hasarı göstergeleri olarak kullanılır. Bununla birlikte, karaciğer doku örneklerinin
histopatolojisi değerlendirmelere katkı sağlayacaktır. Ayrıca glutamil transferaz (GGT),
alkalin fosfataz (ALP), laktat dehidrojenaz (LDH), total bilirubin (TB), direk bilirubin (DB),
total protein (TP), trigliserid, albumin ve glikoz düzeylerinde meydana gelen değişiklerin
33

belirlenmesiyle metabolik durum ve dokulardaki hasar bulgularının değerlendirilmesine
olanak sağlayacaktır. Karaciğer dokusunda lipid peroksidasyonunun göstergesi olan
malondialdehit (MDA) seviyeleri belirlenecektir. Antioksidan mekanizmanın incelenmesi için
Superoksit dismutaz (SOD), Glutatyon peroksidaz (GPx) enzim aktiviteleri ölçülecektir.
Ayrıca karaciğer seruloplazmin ve protein düzeyleri (Sodyum Duodesil Sülfat Poliakrilamid
Jel Elektroforezi (SDS-PAGE)) ile değişimler değerlendirilecektir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Mozaffari ve ark. (2009), yağlı kuyruklu koyunların bakır toksikasyonuna daha duyarlı
olduğunu bildirilmiştir. Ülkemizde en çok beslenen yağlı kuyruklu koyun ırkı Akkaraman’dır.
Bakırın tarımda kullanımının yaygınlaşması ile beraber koyunlarda bakır toksikasyonunda
artış gözlemlenmektedir.
Bakır özellikle tarımda çeşitli zirai amaçlarla geniş uygulanma alanı bulması nedeniyle
çevresel kalıntı şeklinde ve meralarda tavuk gübrelerinin kullanılması buna ilaveten
hayvanlara antiparaziter ilaçlarla birlikte verilmesi yada mineral madde olarak direkt
alınmaktadırlar. Koyunların çiflik hayvanları içerisinde bakıra karşı en duyarlı tür olması
sebebiyle konu üzerinde çalışılmasını gerekli kılmaktadır.(4,5,14)
Histopatolojik bulguların, biyokimyasal bulgularla birlikte değerlendirilmesi ve
yorumlanmasına olanak sağlayacaktır. Belirli zaman aralıklarında bakır zehirlenmesi
şüphesiyle numuneler labaratuvarımıza gelmekte ve gelecekte vaka sayısı yönünden artış
öngörülmektedir. Bu tür vakalarda hızlı ve doğru teşhis ile hayvan ölümlerinin nedenini
ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak suretiyle en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı

Cryptosporidium parvum Cryptopain Geninin
Klonlanması, Ekspresyonu ve Aşı Adayı Proteinlerin
Üretilmesi

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Bünyamin İREHAN

Proje Yürütücüleri

Veysel UZUN, Prof. Dr. Sami ŞİMŞEK, Şeyma
GÜNYAKTI KILINÇ, Ayşe Türkan ÇİFTÇİ, Harun
Kaya KESİK, Dr. Aysel İTİK EKİNCİ

Proje Bütçesi

90.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Fırat Üniv. Veteriner Fak. Parazitoloji Anabilim Dalı
(Danışmanlık veTeknik)

PROJE ÖZETİ
Protozoa âleminin Apicomplexa filumunda yer alan Cryptosporidium türleri, insan ve birçok
hayvan türünde ishale neden olan, enterik protozoon patojenlerdir. Cryptosporidiosis,
Cryptosporidium cinsine bağlı, protozoonların neden olduğu, intestinal, respiratuar,
hepatobiliyer ve pankreatik cryptosporidiosis olmak üzere dört farklı klinik tablo ile ortaya
çıkan tüm dünyada oldukça yaygın olarak bulunan ve birçok canlı türünde görülen zoonoz bir
hastalıktır. Neonatal buzağılarda dünya genelinde değişik yaş gruplarında prevalansın
buzağılarda %3.5 - %86 arasında değiştiği, ülkemizde de prevelansın dünyadaki çalışmalarla
uyumlu olduğu görülmektedir.
Ülkemiz de dahil birçok yerde buzağı ishalleri ve buna bağlı ölümlerin önemli
sebeplerinden birisidir. Buzağı ishalleri ölümlere sebep olmasıyla direkt, tedavi masrafları ve
gelişme geriliğine sebep olmasıyla da dolaylı olarak ülkemizde ve dünyada önemli ekonomik
kayıplara sebep olmaktadır.
C. parvum enfeksiyonunun tedavisi için birçok ilaç kullanılmış; ancak tam bir
parazitolojik iyileşme sağlanamamıştır. Tüm anti-coccidial ilaçlara ve yaygın olarak
kullanılan dezenfektanlara karşı oldukça dirençlidir. Günümüzde parazitin halen etkin bir aşısı
ve kesin bir korunma ve tedavi protokolü bulunmamaktadır.
Projenin uygulama aşamasında öncelikle klinik olarak ishalli buzağılardan alınan gaita
örneklerinden C. parvum etkenleri izole edilip PCR yöntemi ile moleküler olarak
doğrulanacaktır. Takiben Cryptopain genine spesifik primer çiftleri kullanılarak PCR
yöntemiyle Cryptopain geni çoğaltılacaktır. Çoğaltılan gen bölgesi ile klonlama işlemine
geçilecektir. Klonlama aşamasında, Cryptopain geni ekspresyon vektörüne eklenip
rekombinant vektör oluşturulacaktır. Vektöre eklenmiş olan gen bölgesi PCR ile çoğaltılacak
ve pürifiye edilecektir. Takiben E. coli BL21 hücresine transforme edilip inkube edilecek ve
protein purifikasyonu gerçekleştirilecektir. Rekombinant proteinin etkinliği SDS-PAGE ve
Western blot analizleriyle doğrulanacaktır.
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Dünyada oldukça yaygın olan, buzağı ishalleri ve buna bağlı ölümlerde önemli bir rol
oynayan, zoonoz olan, tüm anti-coccidial ilaçlara duyarsız olan Cryptosporidium parvum
etkeni için cryptopain geni klonlanacak, ekspresyonu yapılacak ve aşı adayı proteinler
üretilecektir. Üretilecek olan Rekombinant proteinin etkinliği SDS-PAGE ve Western blot
analizleriyle doğrulanacaktır. Böylece mücadelesi ve tedavisi zor olan Cryptosporidium
parvum etkenlerine yönelik etkili bir korunma protokolü sağlanması amaçlanmıştır.
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Proje Başlığı

Hemorajik Abomazitisli Kuzu ve Oğlaklarda C.
Septicum ve C. Sordellii’ nin Moleküler, Serolojik ve
Histopatolojik Yönden İncelenmesi

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Müge METİN ATALAY

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Hatice ERÖKSÜZ, Prof.Dr. Necati
TİMURKAAN, Doç. Dr. Aydın ÇEVİK, Arş.Gör. Dr.
Burcu
KARAGÜLLE,
Dr.Bülent
TAŞDEMİR,
Ebubekir ATALAY, Kerem KARAKUŞ, Nalan
DURMUŞ

Proje Bütçesi

50.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim
Dalı (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Ülkemizde koyun ve keçi yetiştiriciliğinde Clostridial abomasitis önemli ekonomik kayıplara
yol açmaktadır. Bu projede Elazığ ve yöresinde Bradzot hastalığı etkeni Clostridum septicum
ve Clostridial abomazitisin diğer etkenlerinden Clostridium sordellii’nin varlığı
araştırılacaktır.
Araştırma kapsamında 1 yaşına kadar ki küçük baş hayvanların hemorajik abomasitisli
doku örnekleri incelenecektir. Doku örneklerinden alınan parafinli kesitler Hemotoksilen
Eozin (H.E) boyama ve Gram boyama yöntemi ile histopatolojik yönden incelenecek;
immunofloresan (IF) ve immunoperoksidaz (IP) yöntemleri kullanılarak antijen varlığı ve
lokalizasyonları belirlenecektir. Real-Time Polymerase Chain Reaction (Gerçek zamanlı
Polimeraz Zincir Reaksiyonu) ile C.sordellii ve C.septicum toksinler sayesinde doku hasarı
gerçekleştirdikleri için C.septicum’a ait Alfa Toksin geni ve C.sordellii’ye ait Letal Toksin
geni (TcsL) yönünden araştırılacaktır.
Ayrıca makroskobik olarak patolojik lezyon göstermeyen doku örnekleri de aynı
yöntemlerle (IF, IHC ve Real Time PCR) incelenerek hemorajik abomasitisli doku örnekleri
ile karşılaştırma yapılacaktır. Etken tespiti halinde korunma, kontrol ve mücadeleye yönelik
proğramlar belirlenecektir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Bölgemizde hemaorajik abomasitisle seyreden ani kuzu ölümlerinin sıklıkla görülmesi
nedeniyle sorunun çözümüne yönelik çok yönlü araştırma ihtiyacı duyulmuştur. Ülkemizde
C.septicum ve C.sordelii’nin dokuda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler ve moleküler
yöntemlerle Toksin geni üzerine yapılmış çalışmalara rastlanmamıştır.
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Dolayısıyla söz konusu bakterilerin dokuda oluşturduğu histopatolojik değişiklikler ve
antijen varlığının İmmunohistokimya yöntemleriyle ortaya konulması ayrıca Real Time PCR
yöntemiyle TcsL ve Alfa Toksin genlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizde
C.sordellii ve C.septicum ile ilgili çalışmaların yok denecek kadar az olduğu, antijen tespit ve
dağılımının yetersiz olduğu görülmüştür.
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Proje Başlığı

Farklı Klinik Vakalarda İnsan ve Hayvanlardan
Tespit Edilen Coxiella burnetii’lerin Genotipik
Varyasyonlarının Araştırılması

Yürütücü Kuruluş

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Ediz Kağan ÖZGEN

Proje Yürütücüleri

Dr. Biray OKUMUŞ, Mustafa ULUCAN, Murat
ÖZMEN, Yunus KILIÇOĞLU, Uzm. Dr. Sibel İBA
YILMAZ, Dr. Ömer KARAŞAHİN, Dr. Mehtap Hülya
ASLAN, Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Prof. Dr. Asuman
BİRİNCİ, Yrd. Doç. Dr. Kemal BİLGİN,
Yrd. Doç. Dr. Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI, Burak
MERSİNLİOĞLU, Volkan YILMAZ

Proje Bütçesi

85.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü (Teknik)
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Teknik)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Q humması dünya genelinde yaygın olarak görülen ve Coxiella burnetii tarafından meydana
gelen, insan ve birçok hayvan türünde görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık özellikle
ruminantlarda abortlar şeklinde ve insanlarda ise pnömoni, kardiyovasküler bozukluklarla
karakterizedir. İnsanlara bakterinin temel bulaş kaynağı ve hastalığın rezervuarı hayvanlardır.
Hastalık etkeni Coxiella burnetii zorunlu hücre içi patojen olup, biyoterörizm ajanları B
kategorisinde yer almaktadır.
Bu çalışma ile Erzurum ve Samsun Veteriner Kontrol Enstitülerine gelen sığır ve
koyun-keçi abort materyallerinden PCR ile tespit edilen Coxiella burnetii etkenleri ile
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
intaniye ve kardiyoloji polikliniklerine başvuran pnömoni ve kalp rahatsızlığı olan kişilerde
tespit edilen Coxiella burnetii’lerin Multi Locus Variable Tandem Repeat (MLVA) analizleri
yapılarak insan ve hayvan örneklerinin moleküler olarak yakınlıklarının tespiti, her iki
bölgede baskın gentotipin varlığının araştırılması, pozitif tespit edilen örnek sahibi insanlara
bulaş kaynağının geriye dönük sorgulanması ile hastalığın epidemiyolojisi hakkında veri
sağlanacak ve proje sonrasında özellikle kalp kapakçığı değişimi ameliyatı olan hayvan
temaslı insanlarda çiftlik hayvanlarının incelemeleri yapılarak insanlardaki vakaların da
hayvanlardaki düzeyi irdelenecektir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Sunulan bu proje ile Erzurum ve Samsun bölgelerinde Q humması hastalığının moleküler
epidemiyolojisinin araştırılmasında 100 insan ve 100 hayvan olmak üzere toplam 200 tespit
edilen Coxiella burnetii DNA örneklerinin moleküler olarak birbirleri ile yakınlıklarının
araştırılarak, her iki bölgede yaygın genotipin tespit edilebilmesi, insan vakalarının geriye
dönük incelenebilmesi, farklı noktalarda benzer veya aynı genotiplerin tespiti ve buna ait
39

haritalamanın sağlanması ve her iki bölgedeki genotiplerin karakterleri belirlenerek ilerleyen
dönemde yapılacak çalışmalara veri sağlamak amaçlanmıştır.
Q humması dünyada ve ülkemizde görülen zoonoz bir hastalıktır. Hastalık hem insan
sağlığını önemli ölçüde etkilerken, hem de hayvancılık ekonomisine yavru kaybı nedeniyle de
oldukça büyük zarar vermektedir. Küçükbaş hayvanlarda hastalık “abort fırtınası” şeklinde
görülebilen Q humması 2017 yılında Enstitümüz çalışma alanında bulunan Ağrı ili Taşlıçay
İlçesinde 4 farklı köyde koyunlarda Q hummasına bağlı salgın olduğu tespit edilmiştir.
Enstitümüz salgın çıkan köye komşu olan ve vaka bildirmemiş bir başka köyde 2 farklı
işletmede tesadüfi olarak toplam 24 koyun kan serumu alınarak Q Fever ELISA yöntemi ile
incelenmiş ve kan serumu alınan 24 koyunun tamamının (%100) Coxiella burneti’ye karşı
antikor taşıdığı tespit edilmiştir.
Enstitümüz
2013-2014
yıllarında
TAGEM
tarafından
desteklenen
TAGEM/HSGYAD/13/A07/P02/31 nolu "Koyun-Keçi Kan Serumlarında Coxiella brunetti
Antikorlarının ELISA ile Araştırılması" projesi Enstitümüz koordinatörlüğünde Adana ve
Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlükleri ile birlikte 9 ilde yürütüldü. Proje
sonuçlandırıldıktan sonra Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından
desteklenen “Koyun ve Keçilerde Yavru Atmaların (Abort) Kaynağı, Q humması Hastalığının
Önemi, Korunma ve Mücadelesi” yayım projesi Enstitümüz koordinatörlüğünde Adana ve
Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlükleri ile birlikte 4 ilde 3 yıldır yürütülmektedir.
Her iki proje sonrasında 4 yıl içerisinde hastalığın Artvin, Gümüşhane ve Iğdır illerindeki
seroprevalans değişimlerini belirleyebilmek için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün
onayları alınarak tekrar inceleme yapılmaktadır. Aynı metodoloji ve örnekleme ile tekrar
edilen çalışmadan Iğdır ilinin ilk prevalansı 6,7’den 30,0’a, Artvin ilinin ise 1,6’dan 7,6’a
yükseldiği tespit edilmiştir. Gümüşhane ilinde çalışmalar devam etmektedir. Hastalık 4 yıl
içerisinde artış eğilimi göstermektedir. Artış eğilimi gösteren, henüz ticari bir aşısı mevcut
olmayan, tedavisi zor hatta mümkün olmayan bir hastalığın etkenlerinin moleküler
epidemiyolojik metotlar ile takip edilmesi ve sürekli veri sağlanmasının gerekli olduğu
düşünülmektedir. Hastalıkların varlıklarının
yanında moleküler epidemiyolojik
incelemelerinin yapılması, salgınların kökenlerinin tespitini, yayılışının tahminini edebilmeyi,
farklı bir genotip durumunda geldiği yeri tespit edebilmeyi sağlayacaktır.
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Proje Başlığı

Türkiye’de Bulunan Yarasa Türlerinde Zoonotik
Virusların Araştırılması, Karakterizasyonu ve
İzolasyonu

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Nil ÜNAL

Proje Yürütücüleri

Merve ÖZGÜR BAYDIN, Sabri HACIOĞLU, Dr.Müge
FIRAT, Yeşim TATAN

Proje Bütçesi

490.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2022

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Kırıkkale Ünv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü (Teknik)
Çankırı Karatekin Ünv. Fen Fak. Biyoloji Bölümü
(Teknik)

PROJE ÖZETİ
Yarasalar Antartika dışındaki tüm kıtalarda yaban hayatında çok geniş sosyal gruplarda
yaşayan, göç eden ve farklı virus aileleri için önemli bir rezervuar türü olarak bilinen
canlılardır. Yarasa kaynaklı virusların diğer memelilerde de epidemilere neden olduğu
bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda, yarasaların insan ve çiftlik hayvanlarına ait önemli RNA
viruslarının (lyssaviruslar, coronaviruslar, filoviruslar ve henipaviruslar) kaynağı olduğu
bildirilmektedir.
Yarasa tüneme noktalarından toplam canlı yarasa sayının %5’i(~2-5 adet) oranında
alınacak kanat dokusu, kan, oral sürüntü, idrar ve gaita örneklerinden viral RNA izolasyonu
yapılacaktır. Elde edilen cDNA’lar ile Coronavirusler, Influenza, Hantavirus, Nairovirus,
Flavivirus, Filovirus, Lyssavirus ve Phlebovirusler yönünden tarama çalışması yapılacaktır.
Örneklerde pozitiflik tespit edildiği taktirde Yeni Nesil Sekans (NGS) ve/veya Sanger gen
sekanslama tekniklerinden uygun olanları kullanılarak filogenetik analizleri yapılacaktır. Aynı
zamanda pozitif örnekler uygun hücre kültürü hatlarına inokulasyonları yapılarak izolasyon
çalışmaları yapılması da hedeflenmektedir.
Yarasalardan kaynaklanan yeni oluşan epidemiler çok ciddi olmasına rağmen yarasa
kaynaklı virusların ekolojisi bilinmemektedir. Yarasa populasyonlarında insanlar için patojen
virusların nasıl amplifiye oldukları, yarasalarda veya populasyonlarda nasıl bulundukları
bilinmemektedir. Dünya genelinde birçok ülkede ve ülkemizin yakın komşularında
Coronavirusler, Influenza, Hantavirus, Nairovirus, Flavivirus, Filovirus, Lyssavirus ve
Phlebovirusler ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu virusların taşıyıcıları olan yarasaların
ülkemizde varlığının/yaygınlığının araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile
ülkede potansiyel taşıyıcıların belirlenmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınması
sağlanabilecektir.
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Türkiye’de bulunan yarasa türlerinde zoonotik virusların araştırılması, karakterizasyonu ve
izolasyonu ile dünyada büyük salgınlara sebep olan bu tür viruslara yönelik izleme ve
gözetimin yapılması, ülkemizin risk altında olup olmadığının değerlendirilmesi ile birlikte
ülkemizin bu viruslara karşı hazırlık planları geliştirerek olabilecek salgınları önlenmesi
amaçlamaktadır.
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Proje Başlığı

Kızıl Tilki (Vulpes Vulpes) İntestinal Sistem
Helmintleri ve Taeniid Tip Cestodların Moleküler
Karakterizasyonu,
Ruminantlarda
Hastalık
Oluşturan
Taenia
Ailesindeki
Cestodların
Tilkilerdeki Yaygınlığının Belirlenmesi

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Proje Lideri

Ufuk EROL

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. H.Oğuz SARIMEHMETOĞLU

Proje Bütçesi

30.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi/Parazitoloji
A.B.D. (Proje Yürütücülüğü ve Bilimsel Danışmanlık)

PROJE ÖZETİ
Kızıl tilkiler dünyada en geniş yayılış alanına sahip yabani karnivordur. Tilkiler insan ve
hayvan sağlığı açısından tehlikeli birçok parazitin (Alveolar Echinococcosis (Echinococcus
multilocularis), Kistik Echinococcosis etkeni (E. granulosus) ve iç organ larva migrans
(VLM) ve deri larva migrans (CLM) etkenleri gibi) sonkonağıdır ve avlanırken uzun mesafe
katetmesinden dolayı bu parazitleri bir bölgeden diğerine hatta bir ülkeden başka bir ülkeye
taşıyabilmektedir. Bu nedenle tilkiler kırsal ve şehirde yaşayan insanlar ve hayvanlar için çok
ciddi tehdit olmaktadır. Taşıdığı enfeksiyon etkenlerini insan ve hayvanlara bulaştırmaları
nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına ve ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Tilkilerin
insan ve hayvan sağlığı açısından bu kadar önemli olmasına rağmen ülkemizde tilki
helmitnleri ile ilgili yapılan çalışmalar ne yazık ki çok azdır.
Çalışmada Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kuduz Teşhis
Laboratuvarına kuduz hastalığı yönünden test edilmesi için Türkiye’nin çeşitli il ve
ilçelerinden gönderilen kızıl tilkiler kullanılacaktır. Tilkilerin nekropsisi yapılacak, ince ve
kalın bağırsaklar iki ucundan bağlanacak ve tilkinin cinsiyeti ve nekropsisinin yapıldığı tarih
kaydedilerek bu bağırsaklar plastik poşetlere alınıp -80°C’lik derin donduruculara
konulacaktır. Kuduz hastalığı yönünden testler yapıldıktan sonra kuduz virüsü ile enfekte
olmadığı anlaşılan 100 tilki bağırsağı Echinococcus multilocularis yumurtalarının inaktive
olması amacıyla en az 7 gün -80°C’lik derin dondurucuda bekletilecek, inaktive olan bağırsak
örnekleri Sedimentasyon ve Sayım Tekniği ile incelenene kadar -20°C’lik derin
dondurucularda bekletilecektir. Taeniid tip cestodlar ait erişkin parazitler daha sonra
Polimeraz Zincir Reaksiyonu(PZR) ile teşhis edilmesi ve moleküler karakterizasyonu
yapılması amacıyla %70'lik alkolde saklanacaktır.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Kızıl tilkiler insan ve hayvan sağlığını direkt etkileyen ve ciddi miktarlarda ekonomik kayba
neden olan birçok helmintin sonkonağıdır. Ancak ülkemizde bu hayvanlardaki helmintlerin
dağılımının ortaya çıkarılması için kapsamlı bir çalışma yapılmamıştır. Yapılan çalışmalar ise
sınırlı bölgelerde ve az sayıda örnek kullanılarak yapılmıştır. Bu nedenle çalışma; Ülkemizin
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farklı il ve ilçelerinden gelen kızıl tilkilerdeki bağırsak helmintlerinin yaygınlığının ortaya
çıkarması,
İnsanların yaşam alanlarının gelişmesi nedeniyle artık yaban hayatıyla iç içe yaşar hale
gelmiştir. Bu nedenle tilkilerde bulunan zoonozların yaygınlığının belirlenemesi oldukça
önemli bir hal almıştır. Ancak yaban hayattaki zoonoz helmintlerin tilkilerdeki yaygınlığı
hakkında oldukça az çalışma yapılmasından dolayı elimizde oldukça az veri bulunmaktadır.
Bu nedenle çalışma sonunda elde edilecek literatür bilgileri hem insan sağlığı için hem de
hayvan sağlığı için oldukça değerli olan kapsamlı literatür bilgilerinin elde edilmesi,
Tilkilerin sonkonaklık yaptığı ve ruminantlarda hasatlık oluşturup verimlerini
etkileyerek hayvancılık ekonomise büyük zararlar verebilen Taenia ailesine bağlı Taenia
hydatigena, T.ovis, T.multiceps ve Echinococcus granulosus gibi helmintlerin tilkilerdeki
yaygınlığının belirlenmesi,
İnsan sağlığı ve hayvan sağılığı açısından oldukça önemli olan ve boyama
yöntemleriyle morfolojik özelliklerine (skoleks çapı, rostellumdaki çengel sayısı ve boyutları,
gebe halkadaki uterus dallanma sayıları gibi) bakılarak teşhileri oldukça zor olan Taeniid tip
cestodların sekansları yapılarak elde edilen sonuçların morfolojik teşhis yöntemi elde edilen
sonuçlar ile karşılaştırılıp yorumlanması,
Sonkonaklarda ve arakonaklarda (ruminant gibi) Taeniid tip cestodların teşhisi için
kullanılan PZR ve gen sekans analizinin laboratuvarımızda rutin olarak yapılmaya
başlanması,
Taeniid tip cestodların sekans sonuçlarını, bu cestodların arakonaklarından
(ruminantlardan) numune alınarak yapılan çalışmaların sekans sonuçlarıyla karşılatırılıp
sonuçların bilgisayar programları kullanılarak filogenetik ağaçlarının oluşturulup sonuçların
yorumlanması,
Sekans sonuçlarının bilgisayar programları kullanılarak Taeniid tip cestodların
filogenetik ağaç oluşturulması ve diğer ülkelerdeki bu cestodlarla akrabalıklarının
belirlenmesi,
Karşılaşılması durumunda tilkilerin sonkonaklık yaptığı hayvancılık ekonomisine
büyük zararlar veren (verim kaybı ve mezbahanede organ imhası gibi) ve ciddi bir zoonoz
helmint olan E. granulosus sekansları yapılarak yaban hayatında görülen suşunun
belirlenmesi,
Enstitümüzün Ulusal Referans olduğu Echinococcosis etkenlerinden olan ve tilkilerde
bulunması muhtemel E.granulosus ve E.multilocularis türlerinin sekansları yapılarak tilkilerde
bulunan bu helmintlerin suşları hakkında bilgiler elde edilip bu suşların Enstitümüzde
saklanması,
Echinococcus granulosus’un sekans sonuçlarının, daha önce bu cestodla yapılmış
çalışmaların sekans sonuçlarıyla karşılatırılıp sonuçların bilgisayar programları kullanılarak
filogenetik ağaçlarının oluşturulup akrabalıklarının belirlenmesi,
Daha sonraki yıllarda Echinococcosis ile mücadelede programlarının oluşturulması
durumunda ülkemizde yabani hayatta bulunan suşlar hakkında bilgilerin elde edilmesi,
bilgilerin Bakanlığımızın izni doğrultusunda ilgili Bakanlıklarla paylaşılması ve mücadele
programının bu suşlar da göz önüne alınarak oluşturulması,
Ülkemizde bugüne kadar kızıl tilki kullanılarak yapılan en kapsamlı helmintolojik
incelemenin yapılması amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı

Körfare Sitotiplerinde Mitokondriyal
Varyasyonlarının Araştırılması

Genom

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Ufuk ÜLKER

Proje Yürütücüleri

Doç. Dr. Teoman KANKILIÇ, İlhan TATYÜZ, Çetin
ÇOLAK

Proje Bütçesi

70.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2020

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Teknik)
Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Körfareler, tarım zararlısı türleri içeren bir cinstir. Türkiye’de üç farklı körfare türünün
yaşadığı belirtilmiştir. Trakya’da N. leucodon, Anadolu’da batıdan doğuya kadar uzanan
alanda N. xanthodon ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise N. ehrenbergi yayılış
göstermektedir. Bugüne kadar Türkiye’de Nannospalax cinsi temsilcileri için yapılan
karyolojik çalışmalarla diploid kromozom sayısı (2n) bakımından 19 farklı sitotip
belirlenmiştir.
Türkiye bu cinsin gen merkezi olmasına rağmen bugüne kadar çalışmalar kromozom
ve morfoloji üzerinde yoğunlaşmış, fakat bu türe ait bireylerin koruma durumları, tarımsal
alanlara verdiği zararlar ve mücadele yöntemleri, populasyon genetiği, taksonomisi ve
filogenileri üzerine moleküler temelli çalışmalar eksik kalmıştır. Bu hayvanlar, tarımsal
alanlarda özellikle patates, soğan, sarımsak, havuç, şeker pancarı gibi soğanlı ve yumrulu
bitkilere zarar verebilmektedir. Körfareler bitkilerin toprak altı kısımları ile beslenmekte,
zaman zaman da yapraklarını besin olarak tüketmektedirler. Populasyon yoğunluğunun 1000
m2’de 6 bireye kadar yükseldiği düşünüldüğünde, tarımsal alanlar için önemli bir tehdit
olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar tarım zararlısı olarak kabul edilse de, son yıllarda bu
cins üzerine yapılan Tıbbi çalışmalarda bu hayvanlar kanser çalışmaları için model organizma
olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda kanserojen ajanları ile muamele edilen kör
farelerin kanser olmadıkları ve hatta doku kültürü çalışmalarında ise, kanserli hücreleri
iyileştirici özellikte oldukları belirlenmiştir.
Bu nedenle birçok bakımdan incelenmesi gereken bu cinsin temsilcilerinin hangi türle
temsil edildiği, muhtemelen endemik türler içeren bu cinsin nasıl korunacağı, tarımsal
mücadelede endemik bireylerin nasıl değerlendirileceği belirsizdir.
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle hızla gelişen yeni nesil dizileme sistemlerinin
birçok alanda kullanımı artmaktadır. Önerilen bu proje çalışması ile Türkiye’de yayılış
gösteren körfare türlerinin farklı kromozom formlarında tüm mitokondri genomunun
dizilenmesi ve ortaya çıkan mtDNA genom farklılıkları analiz edilmesi planlanmaktadır. Elde
edilen tüm veriler değerlendirilerek, her bir kromozomal formun taksonomik durumları (tür
ya da alttür) ve evrimsel tarihi moleküler açıdan belirlenerek, kriptik türlerin varlığı
araştırılacaktır. Böylece ileri çalışmalarda kullanılacak bu türün bireyleri hakkında yeterli
bilgiye sahip olunabilecektir.
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Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Kemiriciler içinde toprak altı ekolojik nişini kullanan örneklerden olan Körfareler,
Anadolu’da bir bölgeden köken alan ve tarım zararlısı türleri içeren bir cinstir. Türkiye’de üç
farklı körfare türünün yaşadığı belirtilmiştir. Trakya’da N. leucodon, Anadolu’da batıdan
doğuya kadar uzanan alanda N. xanthodon ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise N.
ehrenbergi yayılış göstermektedir. Bugüne kadar Türkiye’de Nannospalax cinsi temsilcileri
için yapılan karyolojik çalışmalarla, N. leucodon için 1 (2n=56); N. xanthodon için 13 (2n =
36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62) ve N. ehrenbergi için 5 (2n = 48, 52, 54, 56,
58) olmak üzere diploid kromozom sayısı (2n) bakımından 19 farklı sitotip belirlenmiştir.
Her ne kadar morfoloji temelli çalışmalarla bu cinsin Türkiye’deki taksonomik durumu
hakkında bazı sonuçlara varmışlarsa da son yıllarda hız kazanan karyolojik çalışmalar sonucu,
belirlenen sitotiplerin nasıl sınıflandırılacağı araştırıcılar arasında ayrı bir tartışma konusu
olmuştur.
Türkiye bu cinsin gen merkezi olmasına rağmen bugüne kadar çalışmalar kromozom
ve morfoloji üzerinde yoğunlaşmış, fakat bu türe ait bireylerin koruma durumları, tarımsal
alanlara verdiği zararlar ve mücadele yöntemleri, populasyon genetiği, taksonomisi ve
filogenileri üzerine moleküler temelli çalışmalar eksik kalmıştır. Bu hayvanların laboratuvar
şartlarında havuç, patates, soğan, buğday ve yonca yaprakları ile beslendikleri, bu nedenle
beslenme acısından Tarımsal alanları tercih ettikleri bilinmektedir. Tarımsal alanlarda
bulunduğu durumda özellikle patates, soğan, sarmısak, havuç, şeker pancarı gibi soğanlı ve
yumrulu bitkilere zarar verebilmektedir. Körfareler bitkilerin toprak altı yapıları ile
beslenmekte, zaman zaman da yapraklarını besin olarak almaktadırlar. Populasyon
yoğunluğunun 1000 m2’de 6 bireye kadar yükseldiği düşünüldüğünde tarımsal alanlar için
önemli bir tehdit olduğu düşünülmektedir. Her ne kadar tarım zararlısı olarak kabul edilse de,
son yıllarda bu cins üzerine yapılan Moleküler Tıp çalışmalarında bu hayvanlar kanser
çalışmaları için model organizma olarak tercih edilmektedirler. Yapılan çalışmalarda
kanserojen ajanları ile muamele edilen körfarelerin kanser olmadıkları ve hatta doku kültürü
çalışmalarında ise, kanserli kültür hücrelerini iyileştirici özellikte oldukları belirlenmiştir. Bu
nedenle birçok bakımdan incelenmesi gereken bu cinsin temsilcilerinin hangi türle temsil
edildiği, muhtemelen endemik türler içeren bu cinsin nasıl korunacağı, tarımsal mücadelede
endemik bireylerin nasıl değerlendirileceği belirsizdir.
Son yıllarda teknolojinin ilerlemesiyle hızla gelişen yeni nesil dizileme sistemlerinin
birçok alanda kullanımı artmaktadır. Önerilen bu proje çalışması ile Türkiye’de yayılış
gösteren kör fare türlerinin farklı kromozom formlarında tüm mitokondri genomunun
dizilenmesi ve ortaya çıkan mtDNA genom farklılıkları analiz edilmesi planlanmaktadır. Elde
edilen tüm veriler değerlendirilerek, her bir kromozomal formun taksonomik durumları (tür
ya da alttür) ve evrimsel tarihi moleküler açıdan belirlenerek, kriptik türlerin varlığı
araştırılacaktır. Böylece ileri çalışmalarda kullanılacak bu türün bireyleri hakkında yeterli
bilgiye sahip olunabilecektir.
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Proje Başlığı

Keban Baraj Gölünde Yakalanabilen Balıklarda
Helmintlerin Moleküler Tekniklerle İdentifikasyonu

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü

Proje Lideri

Dr. Aysel İTİK EKİNCİ

Proje Yürütücüleri

Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Bünyamin İREHAN, Ayşe
Türkan ÇİFTÇİ, Uzm. Hatice İÇYEROĞLU, Mehmet
ÇATALKAYA, Mustafa BALCI

Proje Bütçesi

45.000 TL

Proje Süresi

01.01.2019 – 01.01.2021

İşbirliği Yapılan Kuruluş ve
Katkısı

Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (Teknik)
Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (Teknik)

PROJE ÖZETİ
Elazığ sınırları içerisinde bulunan baraj gölleri, doğal göller ve akarsularla ülkemizin en
zengin su potansiyeline sahip illerinden biridir. Bu çalışmayla Türkiye’nin en önemli baraj
göllerinden birisi olan ve Türkiye’de iç su balık yetiştiriciliği bakımından birinci sırada yer
alan Keban baraj Gölündeki balıklarda Helmint türlerinin belirlenmesi ve Bölgeye hitap
edecek moleküler teşhis laboratuvarının aktif hale getirilmesi düşünülmektedir.
Proje kapsamında Keban baraj gölünü temsil edecek şekilde üç farklı bölgeden (Keban
bölgesi, Aydıncık bölgesi, Koçkale bölgesi) ekonomik öneme sahip, ticari olarak avcılığı
yapılan 4 balık türünden (Capoeta trutta, Luciobarbus mystaceus, Luciobarbus esocinus,
Cyprinus carpio) her ay 10’ar balık örneği olmak üzere, toplam 40 balık 12 ay süreyle
paraziter yönden incelenecektir. Bulunan balık parazitleri morfolojik olarak teşhis edilerek
moleküler araştırmalarda kullanılmak üzere %70’lik alkole alınarak +4 °C’de muhafaza
edilecektir.
Moleküler incelemeler ise morfolojik incelemelerin tamamlanmasından sonra başlayıp
12 ay sürecektir. Moleküler olarak mitokondrial gen bölgeleri kullanılacak ve yöntemine göre
gDNA elde edilerek mitokondrial gen bölgeleri çoğaltılıp DNA gen dizileri elde edilecek ve
uluslararası GenBank verileriyle karşılaştırılarak parazitlerin hızlı ve güvenli teşhisleri
sağlanacaktır. Moleküler teşhis amacıyla üniversal gen bölgeleri (COI, 12s ve 18s vb.)
kullanılacak olup, sonuç alınamayan balık parazitleri için spesifik primerler dizayn edilerek
teşhis için farklı bölgeler de kullanılabilecektir. Elde edilen gen bölgelerine ait DNA dizileri
Bioedit, Chromas, myBayes, PAUP, MEGA7 ve ClustalW gibi genetiksel programlarla analiz
edilerek sonuçlar değerlendirilecektir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Çalışma sonrasında Türkiye’deki tatlı su balıklarına ait parazitlerin DNA dizilerinin
karakterleri belirlenerek, Uluslararası düzeyde GenBank’a veri de sağlanmış olacaktır. Bu
çalışmayla beraber bölgemize hizmet edebilecek balık parazitleri konusunda moleküler teşhis
yapabilen laboratuvar kazandırılmış olacak ve iç sular için balık parazitlerinin rutin teşhisi
konusunda önemli bir altyapı oluşturulmuş olacaktır.
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PROJE ÖZETİ
Entansif balık yetiştiriciliği, son yıllarda büyük bir ivme kazanmış olup gün geçtikçe
gelişmeye devam etmektedir. Bu artış ile birlikte, epizootik hastalıkların yayılışında artış
gözlenmektedir. Bu hastalıkların bazılarına, bakteriler neden olmaktadır. Bakteriyel
enfeksiyonlar antibiyotikler ile tedavi edilebilmektedir. Antibiyotiklerin çevre kaynaklı
negatif etkileri nedeniyle çevrede problemlere neden olabilmektedirler. Antibiyotiklerin fazla
miktarda kullanımını azaltmak için alternatif olarak patojenlere karşı etkili aşıların
geliştirilmesi önemli bir ihtiyaçtır ve aynı zamanda önemli bir stratejidir. Flavobacterium
psychrophilum tatlısu salmonidlerinde Bakteriyel Soğuk Su Hastalığı (Bacterial Cold Water
Disease, BCWD) veya Gökkuşağı Alabalığı Yavru Sendromu (Rainbow Trout Fry Syndrome,
RTFS)’na neden olmaktadır. Gram negatif bir bakteri olan, F. psychrophilum tatlısu balık
üretiminde yaygın görülen problemlerden olup, tüm dünyada ki balık üretiminde ciddi
ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. F. psychrophilum antibiyotikler ve diğer kimyasallar
ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamalar RTFS’nin kontrolünü uzun süreli
sağlayamaması, antibiyotiklerin sürekli kullanımını zorunlu kılmakta ve dirençli suşların
gelişmesine yol açmaktadır. F. psychrophilum suşları arasında, antibiyotiklere karşı direnç
gelişebilmektedir. Bu nedenle, lisanslı bir aşısı bulunmayan bu patojene karşı etkili bir aşıya
acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır.
Amacımız; Türkiye’de ki alabalık kuluçkahanelerinde Gökkuşağı Alabalığı Yavru
Sendromu nedeniyle oluşan kayıpları en aza indirmektir. Bu projenin amacı RTFS’ye karşı,
canlı atenüe aşılar geliştirmektir. Bu amaçla, F. psychrophilum mutasyona uğratılacak,
mutatnt ile ana suşun yağ asidi ve biyokimyasal özellikleri belirlenecektir. Projenin ana
hipotezi; Enoksasin, Ofloksasin, Nalidiksik asit gibi kinolon grubu antibiyotikler ile DNA
giraz enziminde mutasyona uğratılan F. psychrophilum’un balıklarda enfeksiyon oluşturma
yeteneklerini kaybedecek ve ileride aşı olarak kullanılabilecek olmalarıdır.

48

Mutant ve ana suş ve/veya suşlar arasında biyokimyasal özellikler ve yağ asidi düzeyi
bakımından farklılıklar araştırılacaktır. Bakterilerin yağ asidi profilleri, bir bakteri
tanımlamak için hızlı ve güvenilir bir araçtır. F. psychrophilum’un, tam yağ asidi bileşimi gaz
kromatografisi kütle spektrometresi ile belirlenecektir. Bakteri suşlarının biyokimyasal
analizleri, 95 ayrı karbon kaynağının kullanımı ile yapılan BIOLOG Bakteri Tanımlama
Sistemi, üretici firmanın önerileri doğrultusunda kullanılacaktır.
Proje sonrasında yağ asidi analizi ve BIOLOG ile tanımlama, ana ve mutant suşları
arasında kolaylıkla yapılabicektir. Bu yöntemlerin herhangi biri, modifiye canlı aşı suşunun
varlığına bakılmaksızın, balık çiftliği ortamlarından vahşi F. psychrophilum izolatlarını
tanımlamak için kullanılabilecektir.
Projenin Amacı ve Gerekçesi:
Son yıllarda gökkuşağı alabalığı üretimimiz oldukça hızlı bir şekilde artmış olup, gelecekte de
sektörün hızla büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde, alabalık üretim kapasitesinin çok
büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Elazığ ve Malatya illerinde, F. psychrophilum’dan
kaynaklanan ölüm oranı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bakteriye karşı bu güne kadar aşı
hazırlamak için çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen hala etkili ve lisanslı bir aşı
geliştirilememiştir. Bu özellik, bakterinin bölgeden bölgeye farklılık gösterebilen antijenik
yapısından kaynaklanmaktadır. Bu projenin amacı, kinolon grubu antibiyotikler kullanarak
bakteriyi mutasyona uğratmak ve sonraki çalışmalarda mutant F. psychrophilum’a karşı canlı
attenüe bir aşının oluşturulmasıdır.
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T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

SONUÇLANAN PROJELER
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ERZURUM İLİ MEZBAHALARINDA KESİLEN SIĞIR ve KOYUNLARDA
KİSTİK EKİNOKOKKOZİSİN DURUMU, KÖPEK ve İNSANLARDA
GERİYE DÖNÜK İZLENMESİ
Mesut ŞENEL, Hüseyin ERDEM, Yunus Emre ACAR,
Prof. Dr. Atila AKÇA, Prof. Dr. Zülal ÖZKURT
Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Çalışma ile Erzurum ilinde hizmet veren iki adet mezbahanelerde kesime getirilmiş sığır ve
koyunlarda makroskobik olarak incelenen Kistik Ekinokokkozis’in varlığı tespit edilmiştir.
Mezbahalarda makroskobik olarak KE tespit edilen hayvanların işletmelerinin
bulunduğu yerleşim yerlerinde bulunan son konakçı olan köpeklerden alınan dışkılar
koproantijen ELISA yöntemiyle ve ara konakçı olan insanlardan alınan kan serumları
serolojik olarak ELISA ve WB metodu ile incelenmiştir.
İncelenen 238 köpek gaitasında 47 adet (19,74) pozitiflik bulunmuştur. 222 adet insan
serumunun ELISA yöntemi ile teşhisinde 3 örnek pozitif ; 18 örnek şüpheli bulunmuştur. Bu
örneklerin doğrulama testi western blot (WB) ile yapılmış olup toplam 4 örnek pozitif
bulunmuştur.
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ATTENÜE BT-9 VE BT-16 SUŞLARI İLE KÖKEN ALDIKLARI SAHA
SUŞLARINA AİT SEGMENT 2 DİZİNLERİNİN ELDE
EDİLMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Elvin ÇALIŞKAN
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
TAGEM/ HS / 09 / 14 / 01 /156 nolu proje ile desteklenmiş olan “Mavidil Virus İzolatlarının
Attenüasyon Çalışmaları” isimli proje sonunda elde edilen BT-9 ve BT-16 attenüe suşlarının,
segment 2 düzeyinde tam uzunluk dizinlerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca attenüe
BT-9 ve BT-16 suşları ile bunların köken aldıkları patojen BT-9 ve BT-16 saha suşlarının
tam uzunluk VP2 gen segmenti düzeyinde karşılaştırılması ve attenüasyon süreci sonunda
meydan gelen değişimlerin nükleotid ve amino asit bazında detaylı olarak incelenmesi de
amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda hem literatürlerden alınan hem de yeniden dizayn ettirilen
primer çiftleri üzerinden BT-9 ve BT-16 viruslarının vahşi saha ve attenüe suşları yaklaşık
3000 baz çifti düzeyinde değerlendirildi.
Yapılan sekans analiz sonuçları ile attenüe BT-9 ve BT-16 suşlarının VP2 yüzey
proteini gen bölgesi düzeyinde karakterizasyonu gerçekleştirildi. Dizinlerde meydana gelen
nükleotit değişimleri sesiz mutasyonlar ya da aminoasit değişimleri yönünden incelendi.
Ayrıca suşlara ait dizinlerin PCR işlemleri sürecinde primer dizaynı ve kullanılan
primerler ile PCR optimizasyonu ile ilgili bilgi ve deneyim elde edildi. Kontrol
laboratuvarımız dahilinde oluşturulan ve moleküler çalışmalara imkan sağlayan yeni
laboratuvar koşulları sayesinde bir takım başka moleküler çalışmalarda yapılabilir hale
gelmiştir.
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ISIYA DİRENÇLİ KOYUN KEÇİ VEBASI (PPR) AŞISI ÜRETİMİ
Dr. A. Burak GÜNGÖR
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Bu projede Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitü Bünyesinde halihazırda üretilmekte
olan Koyun Keçi Vebası Aşılarının ısıya dirençli hale getirilerek üretilmesi ve bu sayede
sahada sıcaklık ve soğuk zincirin bozulmasından kaynaklanabilecek kayıpların önüne geçmek
amaçlanmıştır.
Bu amaçla Koyun Keçi Vebası Aşısının Üretiminde Kullanılan Attenue Canlı Nijerya
75/1 suşu belirli sıcaklıklara belirli sikluslarda tutulmuş. Bunun sonucunda elde edilen ve
yaşayan viruslar saflaştırılıp klonlanmıştır. Çoğaltılan bu klonlanmış virüslar çoğaltılıp
liyofilize edildikten sonra, titre, sterilte ve ekstra ajanlar yönünden kalite kontrol testlerine
alınmıştır. Daha sonra ısı dayanıklılık testlerine geçilmiştir. Bu testler sonucunda virusun
sulandırılmış formunun 45 derece de 5 saate kadar dayandığı görülmüştür. Bunun yanı sıra
söz konusu aşılar oda sıcaklığında (22-25⁰C) ve 37⁰C de 15 gün tutulmuşlar ve virus
titrelerinin halen koruyucu düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Son olarak potens çalışmaları,
elde edilen bu yeni ısıya dayanıklı virüsün hayvanlarda koruyucu bağışıklık oluşturduğunu
göstermiştir. Proje sonucunda elde edilen çıktılar doğrultusunda bu aşının sahada sıcaklık ve
soğuk zincirin bozulmasından kaynaklanabilecek kayıpların önüne geçmesi için önmeli bir
aday olarak düşünülmüştür.
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ZEHİRLENMELERE NEDEN OLAN PESTİSİTLERİN KARACİĞER VE
MİDE İÇERİĞİNDE TESPİTİ İÇİN METOT GELİŞTİRİLMESİ VE
METODUN GEÇERLİ KILINMASI
Azime MERCAN
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Pestisitler insan ve hayvan vücudu ile bitki ve cansız cisimlerin üzerinde yaşayan veya
bulunan ayrıca besin maddelerinin çeşitli yollarla besin değerini azaltan veya hasara uğratan
zararlıları öldürmek için kullanılan maddelerdir. Dünyada ve Türkiye’de pestisitler tarımsal
üretimde ve zirai mücadelede oldukça yoğun kullanılmakta olup gerek halk sağlığı, gerek
hayvan sağlığı, gerekse besinlerin korunması bakımından ekonomik anlamda önemli faydalar
sağlamaktadır. Ancak pestisitlerin uygulamaları, depolanmaları, taşınmaları sırasında kasıtlı
ya da kazaen yanlış kullanımları sonucu, insanlarda ve hayvanlarda zehirlenmeler meydana
gelmektedir. Bu sebeple özellikle gıda değeri olan hayvanlara yönelik ciddi ekonomik zararlar
oluşmakta olup, hayvanlarda pestisit kaynaklı zehirlenme vakalarının hızlı analiz yöntemleri
ile analizlerinin gerçekleştirilerek, sonuçlandırılması oldukça önem taşımaktadır.
Pestisit kalıntılarını tespit etmek için en uygun yaklaşım, kromatografik yaklaşımdır.
Pestisit analizleri yaklaşımları için etkin ve yaygın olarak kullanılan metotlar multirezidü
metodlardır (MRM). MRM’lar kimyasal yapıları birbirinden farklı birçok maddeyi eş anlı
olarak hedef matrikslerden ayırmak için tasarlanan çok katmanlı ekstraksiyon metotlarıdır.
Bilinen ilk MRM 1960’larda geliştirilen Mills metodur. Mills metodu likit-likit ekstaksiyon
temeline dayalı bir metotdur. 1980’li yıllardan itibaren likit-likit ekstraksiyonun çevreye ve
sağlığa daha fazla zararlı olması sebebi ile katı faz ekstraksiyon yöntemlerinin kullanıldığı
metotlar geliştirilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren solvent kullanımını ve laboratuar analiz
süresini kısaltmaya yönelik araştırmalar artmıştır ve çeşitli ekstraksiyon ve cleanup(temizlik)
yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlar matrix-solid faz dispersiyon, süperkritik akış
ekstaksiyonu ve katı faz mikro ektraksiyon gibi analiz yöntemleridir. 1960 ile 2000 yılları
arasında çok fazla sayıda MRM ve modifiye edilmiş MRM’lar literatürlerde yerini almıştır.
Son zamanlarda analitik kimyadaki eğilimlerden bir tanesi de kromatografik enstürümantel
analiz cihazına tek bir enjeksiyonda pestisitlerin tamamının tespitine imkân sağlayacak geniş
polarite aralığında çalışılabilen hızlı multirezidü ekstraksiyon metotlarınının geliştirilmesidir.
Ancak lipofilik pestisitlerin etki gösterdiği yağlı matrikslerde pestisitlerin tespiti için
uygulanan metotlar çok fazla basamak ve uzun analiz sürelerinde gerçekleştirilmektedir. 220% aralığında yağ içeriğine sahip düşük yağlı matrikslerde ise lipofilik ve hidrofilik
pestisitler etki gösterebileceği için geniş polarite aralığında hızlı multirezidü metotların
kullanılması durumunda lipofilik pestisitlerin tespit edilmesinde problemler yaşanmaktadır.
Bu projede, pestisit kaynaklı zehirlenmeye maruz kalan hayvanların (sığır, koyun,
keçi, tavuk, hindi, köpek ve kedi) karaciğer ve mide içeriğinde pestisitlerin (organik klorlu,
organik fosforlu, karbamat ve pretroid grubu pestisitler) gaz kromatografi kütle spektrometre
(GC-MS) yöntemi ile tespitlerini gerçekleştirebilmek için; hızlı, ekonomik, kolay, güvenilir
ve en önemlisi çevreye ve sağlığa daha az zararlı olan bir multiekstaksiyon metodu
geliştirilerek metodun geçerli kılınmasını sağlamıştır. Pestisitlerin matriksten kurutucu
tuzlarla tamponlanarak ayrılması ve sonrasında dispersif katı faz ekstraksiyon ile
temizlenmesi olarak iki ana aşamadan oluşan metot ile karaciğer ve mide içeriği
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matrikslerindeki validasyonlar geniş bir polarite aralığını temsil eden 45 adet pestisitle
(Hexachlorobenzene, Heptachlor, Aldrin, Dieldrin, Alfa-endosulfan, Beta–endosulfan,
Endosulfan sulfat, pp’DDE, pp’DDD, pp’DDT, Bromopropylate, Dichlorvos, Trichlorfon,
Chlorprifos, Parathion-metil, Parathion-etil, Malathion, Dıazınon, Caumafos, Dimethoate,
Cyfluthrin, Cypermethrin, Deltamethrin, Fenvalerate, Permethrin, Tetramethrin, Methomyl,
Carbaryl, Primicarb, Carbofuran, 3-hydroxy-carbofuran, Methiocarb, Aldicarb, Propoxur,
Amitraz, 2,4 Dimethylaniline, N-2,4-Dimethylphenyl-N’-Methylformamidine, alfahegzachlorocyclohxane, gamma-hexachlorocyclohexane, 2,4 DDE, 2,4 DDT, Fention, BetaHCH, Promecarb,Tau fluvalinat) gerçekleştirilmiştir. Validasyonlar sonucunda, geniş bir
yelpazede pestisitlerle zenginleştilen matrikslerde tüm analizler için; uluslararası kabul
kriterleri olan 70–120% geri kazanım ve 15% relative standart (RSD) değerleri başarılmıştır.
Pozitifiği bilinen numunelerle metodun kalite kontrol ve sağlamlık testleri gerçekleştirilmiştir.
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SIĞIRLARIN NODÜLER EKZANTEMİ HASTALIĞININ VEKTÖR
KENE-KONAK İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Hamza KADI, Prof. Dr. Harun ALBAYRAK, Mitat KURT, Dr. Emre ÖZAN,
Dr. Selma KAYA, Cüneyt TAMER, Abdullah ÇAVUNT
Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Sığırların Nodüler Ekzantem hastalığı (LSD) ülkemizde ilk olarak 2013 yılında
Kahramanmaraş’ta tespit edilmiş olup, 2014 yılından itibaren Karadeniz Bölgesi’nde
yetiştirilen sığırlarda da enfeksiyonlar görülmeye başlamıştır. LSD, arboviral hastalıklar
arasında olmakla birlikte enfeksiyonun başlıca bulaşma kaynağı olarak kan emici sinekler
kabul edilmektedir. Ancak yapılan deneysel çalışmalarda, hastalık etkini virusa ait nükleik
asidin varlığı kenelerde de tespit edilmiş ve bulaşmada kenelerinde rol oynayabileceği
bildirilmektedir.
Bu proje kapsamında; Karadeniz Bölgesi’nde LSD enfeksiyonlarının yoğun olarak
tespit edildiği Samsun, Sivas ve Tokat illerinde yetiştirilen sığır, koyun ve keçilerden kan ve
kene örnekleri toplanarak, hastalığın vektör kene-konak ilişkisi araştırılması amaçlandı. Kan
ve kene örneklemesi 2016-2017 yıllarında yapıldı. Bu amaçla kene enfestasyonu olan 88 adet
sığır, 511 adet koyun ve 108 adet keçi’den EDTA’lı kan örneği toplandı. EDTA’lı kan örneği
alınan bu hayvanlardan toplan 2508 adet kene toplanarak tür tayini yapıldı. Kene örnekleri
çeşitli özelliklerine göre sınıflandırıldı ve toplam 745 adet kene homojenizatı elde edildi.
EDTA’lı kan örnekleri ve kene homojenizatları, Real Time PCR yöntemiyle LSD virus
nükleik asidinin varlığını ortaya koymak için test edildi. Ancak yapılan Real Time PCR ile
hem kan örneklerinde hem de kene homojenizatların da LSD virus nükleik asidi tespit
edilemedi.
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GÜVERCİNLERDEN İZOLE EDİLEN VARYANT AVIAN
PARAMYXOVIRUS TİP1 (PPMV-1) VİRUSLARIN MOLEKÜLER
EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMASI
Dr. Asiye DAKMAN
Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Newcastle (ND) hastalığı ülkemizde endemik olup, kanatlı hayvanlarda çok sık görülen ve
önemli ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi hastalıktır. Hastalıkla mücadele etmek
için öncelikle hastalığın epidemiyolojik değerlendirmesinin iyi bir şekilde yapılması
gerekmektedir. Hastalık etkeni olan Klasik Avian Avulavirus tip I- AAVV-1 (Eski adı ile
APMV-1) suşlarından farklı olan Güvercin varyant APMV-1 suşlarının da (PPMV-1)
tavuklarda ND salgınlarına sebep olduğu dünyada birçok bilimsel çalışma ile ortaya
konulmuştur. Gösteri ve yarış güvercinleri yarışmalara katılmak üzere sık sık seyahat
etmektedir. Bu durum virusun güvercinler tarafından farklı bölgelere taşınmasını
kolaylaştırmaktadır.
AAvV-1 virusları biyolojik özelliklerine göre büyük farklılıklar gösterebilmektedir.
Bazı viruslar tavuklarda % 100 ölüme neden olurken bazıları ise hiçbir klinik belirti
oluşturmazlar. Bu nedenle bir AAvV-1 virusunun ND virusu sayılması, vakanın ND hastalığı
olarak tanımlanması ve uluslararası bildirimi yapılması için ICPI testi ile ya da gen sekans
analizi ile patotiplendirme yapılması gerekmektedir. Buna göre SPF sürülerden temin edilen
günlük civcivlerdeki (gallus gallus) intra cerebral patojenite indeksi (ICPI) değerinin 0,7`den
büyük bulunması, ya da virusun F2 proteininin karbon ucunda bulunan çoklu temel
aminoasitlerin doğrudan veya bir bölümünün kesim yoluyla çıkarılarak gösterilmesi ve F1
proteininin azot ucunda 117 gende kalıntı olarak bulunan fenilalanin amino asidinin
belirlenmesi gerekmektedir .
Patojenitenin belirlenmesinde ICPI testinin yapılması için özel koşullarda yetiştirilen
sürülerden elde edilen SPF civcivler kullanılmaktadır. Ayrıca testin yapılabilmesi için özel
izolatörlere ihtiyaç vardır. Bu özel koşulların sağlanması zor maliyetli ve zahmetli bir iştir.
Ayrıca testin sonuçlanması uzun zaman almaktadır. ICPI testi ile suşun patotiplendirilmesi
mümkün olsa da suşun orijinini belirlemek mümkün değildir. Gen sekansı ise kısa sürede
sonuç veren, üzerinde uzmanlaşıldığı takdirde yapımı kolay bir yöntemdir. Bu yöntemle kısa
sürede virüsün patojenitesini belirlemek hastalık yayılmadan müdahale etme imkanı sağlar.
Bu durum hastalığın önlenmesi ve hastalıkla mücadelede gerekli uluslar arası standartlara
ulaşmada önemli bir parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca gen sekansı sayesinde
suşun nereden geldiğini belirlemek de mümkündür. Ayrıca hayvan refahı açısından bütün
dünyada olduğu gibi ülkemizde de deney hayvanı kullanımının en aza indirilmesine katkı
sağlayacaktır.
Bu çalışmada ülkemizde özellikle yetiştiriciliği yapılan yarış ve gösteri
güvercinlerinde hastalığın durumu ve güvercinlerden izole edilen suşların salgınlara sebep
olan suşlarla genetik ilişkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Etlik Veteriner
Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsüne bağlı olup Newcastle hastalığının görüldüğü ticari
kanatlı işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu Enstitümüz sorumluluk alanında bulunan
Ankara, Bolu Kayseri ve Çankırı illerinde ve Bursa’da bulunan güvercin yetiştiriciliği yapılan
toplam 19 işletmeden 692 adet kloakal ve trakeal svap örneği ile 16 adet ölü güvercin örneği
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toplanmış ve 9-11 günlük Embriyolu SPF embriyolu tavuk yumurtasında virus izolasyonu
yapılmıştır. Aynı örneklerden moleküler teşhis amacıyla bütün AAvV-1 (APMV-1)
virusları tespit amacıyla L gen ve virulent NDV viruslarını tesğpit amacı ile Fusion gen
bölgesi için Real Time RT PCR testleri yapılmıştır. İzole edilen suşların, patotiplendirme için
Fusion genini kırılma bölgesini içine alan 374 bp lik bölgesi için parsiyal gen sekans analizi
ve yine patotiplendirme için ICPI testleri yapılmıştır. Filogenetik analiz için bu projede
izoleedilen güvercin izolatları ile eski yıllarda laboaratuvarımızda izole edilen güvercin
izolatları ve tavuk izolatlarının filogenetik analizleri yapılarak karşılaştırmaları yapılmıştır.
Buna göre 3 izolatın tamamaı PPMV-1 olarak tanımlanmıştır. 3 izolatın da gen sakans analizi
sonucu füzyon genini 112 -116 aminoasit motifini virulent olduğunu gösteren 112RRQKR
↓F117 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ICPI testi sonucu 2 suş mesojenik virulent olarak
tespit edilirken 1 suşun ICPI indexi sonucu lentojenik avirulent olduğu tespit edilmiştir. Yine
bu virusların 2011 yılında Belçika’da ve 2012 yılında Çin’deki güvercinlerden izole edilen
PPMV-1 virusları ile benzerlik göstertiği ve son yıllarda ülkemizde tavuklardan izole edilen
genotype VII olan Newcastle viruslarından farklı olarak genotip VI olduğu ortaya
konulmuştur. İzole eidlen bir virusun Gen sekans sonucunda virulent olarak tespit edilmesine
rağmen ICPI testi ile avirulent olarak tespit edilmesi konusunda dünyada yapılan çalışmalarda
benzer sonuçların ortaya koyulduğu ve bu çalışmalarda bu virusların gerçekte virulent olduğu
ICPI testinin güvercin izolatlarının patojenitesini belirlemede yanlış sonuçlar verebileceğinin
göz önünde bulundurulması gerektiği ortaya konulmuştur.
Bu çalışma sayesinde Enstitümüz gen sekans analizi ile Newcastle virusunun
patotiplendirmesini rutin yapabilir hale gelmiştir. Bu şekilde çok kısa bir sürede izole edilen
virusun virulent olup olmadığını anlamamızı, özellikle aşının yoğun olarak kullanıldığı ticari
işletmelerde yanlış pozitif sonuç verilmesi ve sürünün imhası gibi sorunları ortadan kaldırdığı
gibi, gerçek pozitiflikte en kısa sürede müdahale etme imkanı doğurmuştur.
Bu çalışma sayesinde salgınlardan izole dilen APMV-1 viruslarının gen sekansı
veteriner enstitülerimizde rutin olarak yapılabilir hale gelmiş ve salgına sebep olan virüsün
orijini diğer Newcastle virusları ile genetik yakınlığı kolayca belirlenebilir hale gelmiştir.
Ülkemizde görülen ND salgınları ile evcil güvercinler arasındaki ilişki ortaya konulmuştur.
Sahipli güvercinlerin ülkemizde tavuklarda seyreden viruslarla doğrudan ilişkili olmadığı
ortaya konulmuştur. Ancak bu virusların tavuklara bulaşması ve pasajlanması sonucu sebep
olabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
Çalışma sayesinde rutine oturtulan gen sekans analizi ile izole edilen virusun kısa
sürede patojenitesini belirleyerek hastalık yayılmadan müdahale etme imkânı sağlanmıştır. Bu
durum hastalığa müdahale ve hastalıkla mücadelede uluslar arası standartlara uygun olarak
her türlü teşhis kavuşmamamızı sağlayacaktır.
Proje sırasında güvercin yetiştiricilerinin newcastle hastalığı konusunda bilinçli
oldukları her ne kadar ruhsatlı olmayan aşılar olsa da bir şekilde temin ettikleri PPMV-1
aşılarını kullandıkları tespit edilmiştir.
Bu çalışmada virusun fusion genin kırılma bölgesini içine alan 374 bp lik kısa bir
bölgesinin parsiyal gen sekans analiz yapılmıştır. Bu bölge rutin çalışmalarda virusun
patojenitesini belirlemek için yeterli olmakla birlikte moleküler epidemiyolojik veriler elde
etmek için kısa kalmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda fusion genini tamamı için gen
sekans analizi yapmak hastalığın, virusun ve dünyada sirküle eden viruslarla ilişkisinin daha
iyi şekilde ortaya koyulması için yaralı olacaktır.
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LİSTERİA MONOCYTOGENES’ İN SÜTE TRANSMİSYONUNUN
MOLEKÜLER YÖNTEMLERLE İZLENMESİ
Yunus GÜR
Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Bu çalışmada Samsun, Amasya ve Tokat illerindeki süt çiftliklerinde, yapım aşamasında
silajlardan süt tankına kadar bulaşma risk noktalarında Listeria monocytogenes tespiti,
geliştirilecek modifiye analiz metodu ile konvansiyonel metotların karşılaştırılması,
izolatlarda virulens varlığı ve PFGE ile bulaşma risk noktaları arasındaki ilişkinin ortaya
konulması amaçlanmıştır.
Samsun, Tokat ve Amasya’ da toplam 6 adet süt işletmesinde 234 adet (silaj yapım
aşamasında 18, silajların sığırlara verilmesi aşamasında 216) çalışmada materyal olarak
kullanıldı. Analiz silaj, silaj suyu, fekal örnek, meme yıkantı örneklerinde USDA-FSIS, süt
ve süt tankı örneklerinde ISO 11290-1 ile yapıldı. Bu konvansiyonel analiz metotları yanında
modifiye analiz metotları da kullanıldı ve analiz metotları ile karşılaştırıldı. İzolatların
virülensi inlA, inlC ve inlJ yönünden incelendi. İzolasyon noktalarındaki risk oranları
gösterildi.
Tüm örneklerden 2 adet (% 0.85), silaj verildiği dönemdeki örneklerde sadece 1 adet
(%2,78) meme yıkantı örneğinden, 1 adet (%2,78) süt tankından L. monocytogenes izole
edildi. Silaj yapım aşamasındaki örneklerin hiçbirinden L. monocytogenes tespit edilmedi.
Silajların hayvanlara verildiği dönemde L. monocytogenes izolasyonu 2/216 (% 0.93),
Listeria spp. izolasyonu ise 41/216 (%18.98) oldu. En fazla izole edilen tür 39/216 (% 18.05)
ile L. innocua oldu. Modifiye metotlar konvansiyonel metotlarla uyumlu sonuç verdi. Elde
edilen L. monocytogenes izolatlarının her ikisinde de inlA, inlC ve inlJ varlığı tespit edildi.
Silajların hayvanlarda Listeriosis açısında riskli olduğu, silajlardan L. monocytogenes
izolasyonu olmasa da indikatör olarak tanımlanmış türlerin izolasyonu ile risk taşıdıkları,
silajdan süt tankına olan noktaların bir gıda enfeksiyonu olan Listeriosis yönünden tehlike
oluşturabilecekleri, yüksek virülensli izolatların tespiti ile gösterilmiştir. Analiz sürelerinin
kısaltılması için modifiye metotlar uygulanabilir.
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ENROFLOXACİN (Florokinolon), LİNCO-SPECTİN (Linkozamit
Aminoglikozit), FLORFENİKOL (Fenikol) VE TULATHROMYCİN (Makrolid)
ANTİBİYOTİKLERİNİN BHK HÜCRE KÜLTÜRÜ VE BU HÜCRE
KÜLTÜRÜNDE ÜRETİLEN ŞAP VİRÜSLERİNİN (A,O,ASIA-1) ÜREMESİ
VE TİTRELERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Banu Bayri ÖZBİLGE, Dr. Neslihan TAŞÇENE, Şükran YILMAZ,
Yasemin GÜLTEKİN, Ömer ŞİŞMAN, Ayşenur ULUSOY, Doç. Dr. Veli GÜLYAZ,
Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ, M. Uğur NURALOĞLU
Şap Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Bu proje ile Şap Enstitüsü’nde aşı üretimi sürecinde, hücre ve virus kültürlerinde kullanılan
gentamisin, penisilin, streptomisin antibiyotiklerine ek olarak; enrofloksasin, linko-spektin,
florfenikol ve tulathromisin antibiyotiklerinin kullanıma alınması amaçlandı. Bu amaçla
projede yer alan antibiyotiklerin BHK-21 An30 hücresinde, hücre morfolojilerine olumsuz
etki eden ve hücre çoğalmasını inhibe eden konsantrasyonunu belirlemek için MTT
(Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) testleri ve hücre kültürleri yapıldı. Bu hücre
kültürlerine şap virüslerinin (A Tur.11, O Tur.07, ASIA-1 Tur.15) inokulasyonu ile virüs
kültürleri gerçekleştirildi. Elde edilen virüs süspansiyonlarının 146S ve infektif titre değerleri
tespit edildi.
BHK-21 An30 hücresi ile yapılan MTT testleri ve hücre kültürleri sonucunda, pozitif
kontrol (gentamisin, penisilin-streptomisin) ve negatif kontrol (antibiyotiksiz vasat)
karşısında, hücre morfolojileri ve hücre sayıları açısından enrofloksasin için toksik olmayan
üst sınır 15µg/ml, linko-spektin için toksik olmayan üst sınır 300µg/ml ve tulathromisin için
toksik olmayan üst sınır 30µg/ml olarak belirlendi. Florfenikolün ise 5µg/ml konsantrasyonda
dahi, hücre üremesini inhibe ettiği ve hücrede dejenerasyona yol açtığı gözlendi.
Enrofloksasin, linko-spektin ve tulathromisinin belirlenen konsantrasyonlardaki virüs
kültürleri sonucunda 146S değerleri ortalaması sırası ile A Tur.11 için 0.49, 0.46, 0,47 µg/ml,
O Tur.07 için 0.53, 0.47, 0,51 µg/ml ve ASIA-1 Tur.15 için 0.30, 0.28, 0,25 µg/ml olarak;
infektif titre değerleri ortalaması ise A Tur.11 için 107,04, 107,25 , 107,03 pfu/ml. O Tur.07
için 106,04, 106,59 , 106,23 pfu/ml ve ASIA-1 Tur.15 için 107,26, 107,6, 107,4 pfu/ml
olarak tespit edildi. Kontrol grubunda gentamisin, penisilin-streptomisin ve antibiyotiksiz
vasat ile hazırlanan virüs kültürlerinin sonucunda ise 146S değerleri ortalaması sırası ile A
Tur.11 için 0.51, 0.50, 0.50 µg/ml, O Tur.07 için 0.52, 0.55, 0.52 µg/ml ve ASIA-1 Tur.15
için 0.36, 0.33, 0.30 µg/ml olarak; infektif titre değerleri ortalaması ise A Tur.11 için 107,35,
107,40 ,107,11 pfu/ml. O Tur.07 için 106,24, 106,46 ,106,62 pfu/ml. ve ASIA-1 Tur.15 için
107,70, 107,75 , 107,77 pfu/ml. olarak saptandı.
Sonuç olarak, kontrol grubu antibiyotikleri ve çalışmada kullanılan her üç antibiyotik
ile hazırlanan hücre kültürlerine virüs inokulasyonu ile elde edilen infektif titre ve 146S
sonuçları birbirine çok yakın değerlerde tespit edilmiştir. Dolayısıyla, hücre ve virüs
kültürlerinde enrofloksasinin 15µg/ml, linko-spektinin 300µg/ml ve tulathromisinin ise
30µg/ml üst sınırına kadar kullanılabileceği, florfenikolün ise kullanılmaması gerektiği
kanaatine varılmıştır.
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EKTİMA AŞI VİRUSUNUN KOYUNLARDA ŞAP AŞISINA KARŞI
OLUŞACAK İMMUNİTE ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
Doç. Dr. Veli GÜLYAZ, Dr. Fahriye SARAÇ, Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN,
Dr. Esra SATIR, Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU, Abdullah ARSLAN,
Serdar UZAR, Mehmet KARAKAYA, Osman KARA
Şap Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda ciddi verim düşüklüklerine yol açarak büyük ekonomik
kayıplar yaratan yüksek derecede bulaşıcı viral bir hastalıktır. Şap Hastalığı’nın endemik
olduğu ülkelerde hastalık ile mücadelede en temel yöntemlerden biri aşılamadır. Türkiye’de
hastalıkla mücadelede aşılama uzun yıllardan beri önemli bir yer tutmaktadır.
Ülkemizde Şap hastalığı ile mücadelede trivalan veya tetravalan (A, O ve Asia-1
serotiplerde) şap aşıları ilkbahar ve sonbahar aşıları kampanyaları şeklinde ya da mihrak
çevresi aşılamalarda yoğun olarak kullanılmaktadır. Şap aşılarının bağışıklık verme güçleri
aşıların içine konan virüs tiplerinin mikrogram cinsinden miktarlarına göre değişmekle
birlikte, özelikle immun sistemi uyarıcı adjuvant çeşitlerinin etkileri de önemli yer
tutmaktadır. Bu proje ile halen üretimi yapılan şap aşılarına ektima virusunun eklenmesi ile
ektima etkeninin immun sistemini uyarıcı gücünden faydalanarak sığır, koyun ve keçilerde
bağışıklık düzeyini arttırmak amacıyla planlanmıştır.
Bu amaçla şap aşıları, ektima aşısı ile birlikte koyunlara gerek farklı uygulama
noktalarından eş zamanlı (simultane) gerekse aynı noktadan (kombine edilerek) uygulanarak
oluşan bağışıklık düzeyi, 30.gün kan serumlarında Virus Nötralizasyon ve LPB-ELISA
testleriyle ortaya konmuştur. Herbir grupta 10 adet seronegatif koyun kullanılmıştır. Ayrıca
negatif kontrol grubu olarak 10 koyun ayrılmıştır. Alınan sonuçlara göre, şap aşısı tek başına
yapıldığında daha yüksek Virus Nötralizasyon ve LPB-ELISA antikor titreleri elde edilmiştir.
Bunu sırasıyla simultane ve kombine uygulamalar takip etmiştir. Sonuç olarak her iki aşının
koyunlarda birlikte kullanılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.
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BHK-21 An30 VE An73 HÜCRE KÜLTÜLERİNDE PASAJLAMA
SONRASIKARYOTİP İNCELEMESİ VE ŞAP VİRUSUNUN
ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Ahu Kader KARA, Dr. Neslihan TAŞÇENE, Doç. Dr. Veli GÜLYAZ,
Banu BAYRİ ÖZBİLGE, Yasemin GÜLTEKİN, Şükran YILMAZ,
Dr. Ayşegül KUDU, Ömer ŞİŞMAN, Ayşenur ULUSOY
Şap Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Şap virusu, Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan bir virustur ve O, A,
C, SAT 1, SAT2 SAT 3 ve Asia 1 serotipleri bulunmaktadır. Virus, zarfsız, ikozahedral
simetride, 26 nm çapında, protein yapılı kapsitli, yaklaşık 8.4 kb pozitif polariteli tek
iplikcikli ribonükleik asit (RNA)genomu içermektedir. Bu virusun oluşturduğu şap hastalığı,
tüm çift tırnaklı hayvanları etkileyen oldukça bulaşıcı veziküler bir hastalıktır. Hastalık, ülke
içinde ve ülkeler arasında hızlı ve yoğun bir şekilde yayılma, ciddi ekonomik kayıplara yol
açabilecek potansiyele sahip olduğundan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından
‘List A’ hastalıkları arasında sınıflandırılmıştır. Şap hastalığı ile mücadele ve korunmada
ülkemizde trivalan inaktif şap viruslarının A, O ve Asia1 serotipleri kullanılmaktadır. Söz
konusu suşların üretiminde, BHK-21 hücre kültürü, yaygın şekilde kullanılmaktadır. BHK-21
hücre kültürünün klonlanmasıyla elde edilen hücre hatlarının şap virusuna karşı farklı
duyarlılıkları tespit edilmiştir. Bu proje ile; BHK-21 An30 ve BHK-21 An73olarak
isimlendirilen hücre hatlarının uygun pasaj seviyelerinin, kromozom yapısıyla ilişkili olarak
aşı üretiminde birim hücreden en fazla miktarda virüs elde ederek şap aşısı doz miktarının
arttırılması amaçlanmıştır.
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BAL ARILARINDA (Apis mellifera L.) ‘’Varroa destructor’’
MÜCADELESİNDE FARKLI ORGANİK, KİMYASAL (Flumetrin) ve
KÜLTÜREL YÖNTEMLERİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Üzeyir KARACA, Prof. Dr. Banu YÜCEL, Erkan TOPAL,
Doç. Dr. Mustafa N. MUZ, Neslihan ÖZSOY TAŞKIRAN, Miray DAYIOĞLU,
Dr. Oya BORAN, C. Tamer ŞENER, Mustafa KÖSOĞLU, İsmail YILDIZDAL
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Arı kolonilerinin en önemli zararlısı olan ’Varroa destructor’’, kolonilere direkt veya dolaylı
olarak büyük zarar vermektedir. 2015-2017 yılları arasında yürütülen projede varroa
mücadelesinde 7 farklı uygulama (organik, kimyasal ve biyoteknik) yöntemi karşılaştırarak,
en etkili mücadele yöntemini belirlemek amaçlanmıştır. 2015 yılı arıcılık açısından kötü bir
yıl olmuştur. Proje kolonilerinin oluşturulmasının haziran ortalarını bulması erkek gözlü petek
verilmesini engellemiştir ve yıl içerisinde bazı gruplarda koloni kayıpları çok yaşanmıştır.
2016 yılında varroa bulaşıklık düzeyleri incelendiğinde bal hasadının yaklaştığı ve kovandaki
tarlacı sayısının düştüğü Ekim ayında akar düzeyinin en düşük, kuluçka faaliyetinin en
yüksek düzeyde olduğu Mayıs ayında ise en yüksek olduğu görülmektedir. Bu farklılık
istatistik olarak önemli (p<0,05) bulunmuştur.
Kimyasal ve organik asit uygulamasının yıl içerisinde 1 ve /veya 2 kez yapılması
varroanın yıl içerisinde bulaşma veya üreme yoluyla sayısını tekrar arttırdığı söylenebilir.
Bununla birlikte biyolojik ve kültürel uygulamaların sık sık yapılmasının avantajı varroanın
artması üzerinde baskı yaratmaktadır. 2016 yılında varroa ölçümlerine göre muamele grupları
arasındaki farklılık önemli (p<0,05) bulunmuştur. Pudra şekeri grubunun en düşük varroa
sayısına sahip olması, tesbih ağacı grubunun ona yakın değerde olması, bal arılarının doğal
yollarla zararlılara karşı mücadele gücünün yüksekliğini de yansıtmaktadır.
Ayrıca diğer muamele grupları ile arasında istatistik olarak önemli bir fark
olmamasına karşılık pudra şekeri grubunun bal verimi en yüksek 2. grup olarak bulunmuştur.
Bu sonuç, genel değerlendirmede, arıcılıkta iyi üretim uygulamalarının hem kolonide arı
populasyonunu ve bal verimini olumlu yönde etkileyebileceğini, hem de sentetik kimyasalla
varroa mücadelesi handikabından “kalıntısız ve sağlıklı bal” elde edilebileceği avantajıyla öne
çıkabileceğini ortaya koymuştur. Çalışmada kombine (bitkisel, kültürel, organik, biyolojik)
varroa mücadele yöntemlerinin kombine edilerek farklı mevsimlerde ve koloni koşullarında
denenmesi ile daha sağlıklı bilimsel verilere ulaşılabileceği sonucuna varılmıştır.
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İNFEKSİYÖZ PANKREATİK NEKROZİS VİRUSUNUN (IPNV) HIZLI
TANISINDA KULLANILMAK ÜZERE KOAGLÜTİNASYON TESTİNİN
GELİŞTİRİLMESİ
Kemal PEKMEZ, Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN,
Prof. Dr. Elif Esin HAMEŞ, Dr. Gülnur KALAYCI, Dr. Buket ÖZKAN
Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Bu projede infeksiyöz pankreatik nekrozis virusunun hızlı tanısında kullanılmak üzere
koaglütinasyon testinin geliştirlmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç ile:
İnfeksiyöz pankreatik nekrozis virusunun 3 majör serotipi olan Sp, Ab ve VR-299
üretilerek, purifiye edilen viruslar ile bağışıklanan kobaylardan elde edilen antiserumlar
üretimi ve sensitizasyonu gerçekleştirilen S.aureus Cowan 1 suşu birleştirilerek test konjugatı
hazırlanmıştır.
Testin spesifitesinin belirlenmesinde salmonid balıklarda hastalığa neden olan
infeksiyöz hematopoetik nekrozis virusu (IHNV), viral hemorajik septisemi virusu (VHSV)
ve epizootik hemotopoietik nekrozis virüs kullanılmış ve non-spesifik reaksiyon ile
karşılaşılmamıştır.
Referans viruslar kullanılarak yapılan çalışma sonucu testin sensitivitesi Sp ve Ab
serotipleri için yaklaşık 105,25, VR-299 serotipi için yaklaşık 107,75 DKID50/ml olarak
belirlenmiştir.
Saha örneklerine ait homojenizatlar kullanılarak yapılan karşılaştırmalı testler
sonucunda ELISA ve KOA testleri ile herhangi bir pozitiflik bulunamazken (0/90), PCR ile
4/90 örnek pozitif olarak bulunmuştur. Hücre kültüründe 3 seri pasaj sonrası yapılan
testlerden sitopatik etki (CPE) pozitif olarak değerlendirilen 30 adet süpernatant her üç test ile
de pozitif bulunmuştur.
Çalışma sonucunda, hücre kültüründe izolasyonu yapılan IPN virusunun teşhisinde
KOA testinin ekonomik ve hızlı, güvenle kullanılabilecek bir tanı yöntemi olduğu kanısına
varılmıştır.
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ANTALYA KÖRFEZİ’NDE TROL AVCILIĞINDA YOĞUN OLARAK
KARŞILAŞILAN BAZI BALIK TÜRLERİNİN METAZOAN PARAZİT
FAUNASININ BELİRLENMESİ
Yrd. Doç. Dr. Nesrin EMRE, Dr. F. Banu YALIM, Prof. Dr. Yılmaz EMRE,
Prof. Dr. Ahmet ÖZER, Doç. Dr. Türkay ÖZTÜRK, Prof. Dr. Ahmet AKMİRZA,
Prof. Dr. Serdar DÜŞEN, Prof. Dr. Ali AYDOĞDU, Prof. Dr. Ercüment GENÇ,
Doç. Dr. Argun ÖZAK,
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye’nin batı Akdeniz ve doğu Akdeniz kıyısal alanı arasında belirlenen
istasyonlarda yapılan trol çekimlerinde yoğun olarak karşılaşılan bazı balık türlerinde
parazitolojik incelemeler yapılmıştır. Elde edilen balıkların metazoan parazitleri toplanarak,
laboratuvar ortamında tür tespitleri yapılmıştır. Araştırma esnasında karşılaşılan lesepsiyen
balık türlerine ait parazitler de tür bazında belirlenmeye çalışılmıştır.
Günümüzde hızlı nüfus artışına paralel olarak besin ihtiyacını karşılamak için su
ürünlerinden ekonomik değeri yüksek olan balıkların önemli bir yere sahip olduğu bilinen bir
gerçektir . Öte yandan balık hastalıklarının tedavilerinin araştırılması günümüzde gittikçe
gelişen balıkçılık endüstrisi ve balık yetiştiriciliği için büyük önem taşımaktadır. Balık
yetiştiriciliği çalışmalarında karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi de zararları doğal
ortamlarda pek fark edilemeyen yada görülmeyen parazit kökenli hastalıklar ve parazitlerin
doğrudan doğruya konak canlıda meydana getirdiği etkidir. Akdeniz sahillerinden yakalanan
birçok balık türünün ileride çipura ve levrek balıklarına alternatif tür olarak yetiştirilebilme
potansiyelinin olması nedeniyle denizlerimize özgü diğer balık türlerinin de parazit faunasının
belirlenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, denizlerimize giriş yapan lesepsiyen balıklarda
mevcut olan patojenlerin yerli balık türleri için potansiyel bir hastalık riski oluşturma
olasılığı da göz önünde bulundurulması gereken bir konudur. Bu yüzden yerli balıkların
yanında lesepsiyen balık türlerinin metazoan parazitlerinin belirlenmesi de önemlidir. Ayrıca
projede öngörülen sonuçların ortaya konulması ile yeni tür ya da parazitler için yeni konakçı
kaydına gidilerek orijinal nitelikli bilimsel verilerin sağlanması temin edilmiştir.
Balık örnekleme çalışmaları Antalya Körfezinde 2015 yılı Temmuz ayı itibarı ile
başlamış olup, mevsimsel örneklemeler (yaz, sonbahar, kış, ilkbahar) yapılmıştır. Trol
çekimleri 50-100 m., 100-200m., 200-500 m., 500-800 m. derinlik tabakalarında
gerçekleştirilmiştir.
Antalya Körfezinde yürütülen çalışmada toplam 184 trol çekimi gerçekleştirilmiş olup,
97 tür kemikli, kıkırdaklı, indopasifik kökenli balık ve kafadan bacaklı numuneler
incelenmiştir. İncelenen 80 tür kemikli balığın 14‘ü indopasifik kökenli, 13 türü kıkırdaklı
balık ve 4 tanesi ise kafadan bacaklı tür olup, bunlar metazoan parazitler yönünden
incelenmiştir. Enstitü Müdürlüğümüz Arama 1 gemisinin ıslak laboratuvarında, yakalanan ölü
balık örneklerinin boy, ağırlık ve cinsiyetleri kaydedilmiştir. Türlerine göre ayrılan balık
örneklerinin vücut yüzeyi, ağız içi, gözleri, solungaçları ve sindirim sistemleri stereo
mikroskop altında incelendi. Parazit türlerine ait örnekler tespit solüsyonlarına konuldu. 3-4
gün süren saha çalışmaları sonucunda detaylı parazitolojik incelemelerin yapılabilmesi için
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parazit örnekleri Enstitü araştırma laboratuvarına getirildi. Bazı balık türlerinde cins ve tür
düzeyinde parazitlerin teşhisleri yapılmış olup, Kopepod ve Helmint parazitlerin teşhisine
yönelik laboratuvar çalışmalarımız 31.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. Buna göre;
incelediğimiz türlerde,14 adet monogenean,10 adet digenean,27 tane nematod ve 8 tane
kopepoda tesbit edilmiştir. Tespit edilen monogenean, digenean, nematod, cestod ve
kopepodların cins veya tür bazında teşhisleriyapılmıştır.
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DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ’NDEKİ KAFES İŞLETMELERİNDEN
İZOLE EDİLEN BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİK DİRENÇ
GENLERİNİN BELİRLENMESİ
Dr. Mustafa TÜRE, Prof. Dr. İlhan ALTINOK, Hüseyin ALP,
Dr. Cemil ALTUNTAŞ, İlyas KUTLU, Murat ERBAY, Hacı SAVAŞ
Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
ÖZET
Bu projede; Samsun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane illerinde bulunan ağ kafeslerinde
yetiştiriciliği yapılan balıklardan L. garvieae ve kafeslerle ilişkili sedimentden Escherichia
coli ve Enterococcus faecium bakterileri izole edilmiştir. Tanımlanan bakterilerin 8 farklı
antimikrobiyal ajana karşı hassasiyetleri ve MİK değerleri belirlenmiştir. Ayrıca tüm suşların
ilgili antibiyotik direnç genlerini barındırma durumları ve plazmit profilleri araştırılmıştır.
74 E. coli, 85 E. faecium ve 24 L. garvieae bakterilerinin izole edildiği çalışmada,
MIK sonuçlarına göre; koliform bakterilerde en yüksek direnç penisilin ve vankomisine karşı
tespit
edilirken,
balık
patojeni
L.
garvieae’de
ise
en
yüksek
direnç
sulfamethaksozol+trimethoprim’e karşı tespit edilmiştir. Florfenikol, tüm izole edilen
bakterilere karşı en etili antibakteriyel olarak belirlenmiştir. MIK sonuçlarına bağlı olarak
hesaplanan çoğul antibiyotik direnç (MAR) indeks ortalama değerleri; E. coli, E. faecalis ve
L. garvieae suşlarında sırasıyla 0.27, 0.19 ve 0.09 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmada, bakteri izolatlarının %95.62’sinde iki ya da daha fazla direnç geni tespit
edilmiştir. Araştırma sonucunda, tüm bakteri suşlarında en çok tespit edilen direnç genleri; βlaktam antibiyotikleri kodlayan bla CTX-M, bla TEM ve ampC direnç genleridir. Çalışmada ayrıca,
bakterilerin plazmit varlığı ve moleküler büyüklüğü araştırılmış, toplam 183 bakteri izolatının
83’ünde (% 45,35) 4-20 kb büyüklüğünde R-plazmiti tespit edilmiştir.
Yoğun balık yetiştiriciliği yapılan kafeslerin alt bölgesindeki sedimentten izole edilen
bakterilerin fenotipik ve genetik antibiyotik direnç düzeyleri, kontrol noktasına göre daha
yüksek olarak tespit edilmiştir. Bu durum, akuakültürde antibiyotik kullanımının, sucul
ortamda antibiyotik dirençli bakterilerin ve antibiyotik direnç genlerinin gelişimine yol
açtığını göstermiştir.
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T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Bakırköy Koyun Keçi Çiçek Virus Aşı Suşunun
Sığırların LSD Hastalığına Karşı Kullanılması ve
Bağışıklığının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P1/744

Proje Lideri

Dr. Fahriye SARAÇ

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Lumpy Skin Disease (LSD,Sığırların Nodüler Ekzantemi), Poxviridae ailesi, capripoxvirus
genusu içinde yer alan ve Neethling olarak da bilinen virüsun neden olduğu sığırların akut
viral bir enfeksiyondur. Hastalık, süt verim kaybı, boğalarda geçici veya kalıcı infertilite,
derinin kalıcı zarar görmesi ve sekonder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu ölüme sebebiyet
vermesi ile ciddi ekonomik kayba neden olmaktadır. Hastalık OIE ve ülkemizde bildirimi
zorunlu hastalıklar listesinde yer almaktadır.
Hastalık yaygın olarak Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde görülmekle birlikte, 2013
Ağustos ayı itibarı ile Ülkemize Güney Bölgesinden giriş yapmış ve 2015 Şubat ayı itibarı ile
toplam 1055 mihrakta 2057 hayvan ölümü gerçekleşmiş, 3365 hasta hayvan imha edilmiştir.
Dünya da hastalığa karşı sığırların korunmasında, spesifik, etkili ve güvenilir bir aşı
bulunmamaktadır. LSD virusu, antijenik olarak koyun keçi çiçek virusu ile çok yakın ilişkide
olduğundan, endemik ülkelerde hastalığa karşı korunmada Koyun Keçi Çiçek virusundan
geliştirilmiş aşılar kullanılmaktadır. Ayrıca bazı ülkelerde LSD saha izolatlarından geliştirilen
aşılar kullanılmış fakat kullanılan bu aşıların güvenilir olmadığı (patojen suşa geri dönüşüm
potansiyeli olması ve aşılama bölgesinde lokal reaksiyona neden olması nedenleriyle) EFSA
tarafından da rapor edilmiştir.
Koyundan izole edilen Bakırköy çiçek suşu, Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü
tarafından, aşı suşu olarak geliştirilmiştir ve günümüzde koyun ve keçilerin çiçek hastalığına
karşı korunmada başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. 2013 yılında, sığırlarda LSD
hastalığının ülkemizde görülmeye başlamasından sonra, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
komisyonunun aldığı karar ile aynı cins (capripox) içerisinde bulunmasından ve antijenik
yakınlığı dikkate alınarak Bakırköy koyun keçi çiçek suşundan hazırlanan koyun keçi çiçek
aşısı, sığırların LSD hastalığına karşı kullanılmaya başlanılmıştır.
Epideminin başlangıcında OIE Manual de de belirtildiği gibi tek doz (102,5 TCID)
koyun keçi çiçek aşısı kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte, hastalığın diğer illere
yayılımının hızlı bir şekilde devam etmesi üzerine, yapılan değerlendirmeler sonucu sığır aşı
dozunun, 2015 yılı başı itibarı ile tez doz yerine koyun dozunun 3 katı olarak uygulanmasına
devam edilmiştir.
Önerilen bu çalışma ile Bakırköy koyun keçi çiçek aşı suşunun sığırların LSD
hastalığına karşı korunmada kesin olarak ne kadar etkili olduğu hedef hayvanlar (sığırlar)
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kullanılarak saptanacaktır. Bu amaçla önce Bakırköy suşunun moleküler karakterizasyonu ve
diğer referans suşlar ile aralarında genomik ilişkiler araştırılacaktır. Daha sonra deney
hayvanlarında (sığır) patojenite, eprüvasyon, doz belirleme ve bağışıklık süresi çalışmaları
yapılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Türkiye’de Bal Arıları ve Bazı Yabani Arılarda
Ölümlere Neden Olan Hastalıkların ve Toksikolojik
Etkenlerin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/G/18/A5/P3/736

Proje Lideri

Dr. Rahşan AKPINAR

Yürütücü Kuruluş

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2021

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Bu Proje ile Türkiye’deki Bal Arıları ve Bazı Yabani arı işletmelerinde görülen önemli
bakteriyel, fungal, paraziter, viral enfeksiyonların ve Toksikolojik etkenlerin varlığı ile
yaygınlıkları araştırılacaktır. Bakteriyel arı hastalıklarından; Amerikan Yavru Çürüklüğü
(AYÇ) hastalığı ve Avrupa Yavru Çürüklüğü (Av.YÇ) hastalığı, Fungal olarak Kireç
Hastalığı, Paraziter hastalıklardan Nosemosis, Varroosis, Acarapiosis (Trachea akarı),
Aethina Tumida (Küçük Kovan Böceği), Tropilaelaps clareae ve virolojik olarak Akut Arı
Felci Virusu (ABPV), Kronik Arı Felci Virusu (CBPV), Siyah Kraliçe Hücre Virusu
(BQCV), Deforme Kanat virusu (DWV), Kaşmir Arı virusu (KBV), Torba Çürüklüğü Virusu
(SBV)’nun ve İsrail Akut Arı felci Virusunun (IAPV) varlığınının araştırılması
hedeflenmiştir. Bombus arılarında paraziter hastalıkların varlığı incelenecektir.
Bu amaçla; Enstitülere bağlı il ve ilçelerdeki arı işletmelerinde arı ve larvalı petek
numuneleri alınarak soğuk zincirle laboratuvarımıza getirilecektir. Arı işletmesindeki
kolonilerinden rastgele örnekleme yöntemiyle seçilecek olan numuneler Bakteriyolojik,
Fungal, Parazitolojik ve Viral olarak teşhisleri yapılacaktır.
Arı ölümlerinin arttığı son günlerde arı ve bal peteklerinde olası pestisit kalıntılarının
varlığını araştırmak için toksikolojik analiz yapılacaktır.
Ayrıca bu proje ile Türkiye’de Ticari İşletmelerde Üretilen, Seralarda Kullanılan ve
Doğadan Toplanan Bombus Arılarının Hastalık Yönünden Araştırılması amaçlanmaktadır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Paenibacillus larvae izolatlarının identifikasyonu ve
antibiyotik direnç profillerinin moleküler olarak belirlenmesi
3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Trivalan ve Bivalan Attenüe Üç Gün Hastalığı
(Bovine Ephemeral Fever- BEF) Aşısı ile Aşılanan
Hayvanlarda Antikor Varlığının Saptanması ve
İzlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P6/740

Proje Lideri

Berat Selim TOKGÖZ

Yürütücü Kuruluş

Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2022

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada 7 ilde bulunan birer işletmeden 210 adet BEFV aşısız hayvandan alınan serum
örnekleri ilk etapta incelenecek bu hayvanlara ve bulundukları işletmedeki tüm hayvanlara
trivalan ve bivalan BEFV aşı uygulamasını takiben 105 adet rapel doz yapılmış, 105 adet tek
doz yapılmış 210 adet hayvana ait serum örnekleri 3 ayda bir incelenerek bu hayvanlarda
antikor varlığının ne kadar süre ile devam ettiği ortaya konacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem Buzağı
Ölümlerine Karşı Kombine Aşı Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P1/751

Proje Lideri

Dr. Esra SATIR

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Erken dönem buzağı ölümlerinin nedenleri çok çeşitli olup enfeksiyöz ajanlar, çevre,
beslenme ve hijyenik faktörler hastalığın çıkışında rol oynar. Genel olarak ishal sonrası
gelişen bu ölümlere neden olan başlıca infeksiyöz etkenler; Viruslar (Bovine Rota (BRV),
Bovine Corona (BCV), Parvo, Astro viruslar ile Bovine Viral Diarrhea virusu), Bakteriler
(Enterotoxigenic E.coli, Salmonella sp, Cl. perfringens tip C, Pasteurella sp. Mycoplasma
sp.) ve Paraziterler (Coccidia sp, Theleria sp ve Cryptosporidium sp) olarak sınıflandırılabilir.
E. coli doğumdan sonraki ilk 96 saat içinde infeksiyon oluştururken, Rota viruslar sonraki 414 gün, Corona viruslar ise 4-30. günler arasında hastalık oluştururlar.
Bağışıklık düzeyi artırılarak yeni doğan buzağılarda ishalere neden olan etkenler
arasında yer alan E. coli, Rota ve Coronaviruslar karşı mücadelede genel hijyenik tedbirlerin
yanı sıra özelikle gebe sığırların gebeliklerinin 7-8. aylarında inaktif E. coli, Rotavirus ve
Corona virus aşıları ile iki kez aşılanmaları yeni doğan yavrulara kolostrum yoluyla koruyucu
düzeyde antikor geçişine ve dolayısı ile buzağıların söz konusu etkenlere karşı dirençli
olmalarına neden olmaktadır. Bu amaçla yurt dışında inaktif üçlü karma aşılar ithal
edilmesine karşı ülkemizde yalnız E. coli etkenine karşı monovalan aşı üretilmektedir.
Ülkemizde üretilen E. coli aşısında kullanılan suşlar yerel suşlar olup sahada hastalığa sebep
olan patojen E. coli etkenleri ile yakın antijenik ilişki içinde olduğundan aşılı hayvanlardan
doğan buzağılarda E. coli ye karşı çok iyi bağışıklık sağlamaktadır. Gerek E. coli gerekse
Rota ve Coronavirus virusların neden olduğu neonatal buzağı ishallerinde yerel suşların
kullanılmasının bağışıklık oluşturmadaki önemi büyüktür. Bu proje ile yeni doğan ishal ve
ölümlerine karşı kolostrum vasıtasıyla etkin korunma sağlamak amacı ile, Türkiye’de izole
edilmiş lokal suşlar olan E.coli, Cl. perfringens, Bovine Rotavirus ve Bovine Coronavirus
mebus suşu ile oluşan kombine aşı geliştirilmesi hedeflenmiştir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler: Projeye aynı etkenler kullanılarak, buzağılar için
polivalan serum üretimi yapılması çalışmasının eklenmesi
5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Aşı Virusu Üretimi Sonrası Kalite Kontrol
Testleri İçin Liyofilize Standart İnaktif 146S Virus
Partikülü Hazırlanması

Proje Numarası

TAGEM/HSYGD/18/Ü/A5/P1/710

Proje Lideri

Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Şap Hastalığı; inek, domuz, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik
açıdan oldukça önemli bi hayvan hastalığıdır. Picornavirus ailesine bağlı olan Şap Hastalığı
virusunun 7 serotipi bulunmaktadır, A, O, Asia1, SAT1-2-3. Dünyanın birçok yerinde
enzootik olan Şap Hastalığından korunmak için bu ülkelerde aşılama metotu kullanılmaktadır.
Bazı aşılar kimyasal olarak inaktive edilir ki ŞAP aşıları adjuvant ile formüle edilir.
Aşılar, organik materyaller ve diğer biyolojik maddelerden suyun uzaklaştırılması
olarak tanımlanan liyofilizasyon, günümüzde tüm dünyada gerek sağlık endüstrisinde ve
gerekse diğer endüstrilerde çok fazla kullanım alanı bulan bir tekniktir. Bu teknikte azaltılmış
basınç (vakum) altında, dondurulmuş haldeki solüsyonlardan suyun uzaklaştırılması ile
biyolojik maddeler ve gıdalar, bozulma meydana gelmeden uzun süre saklanabilmektedir. Bu
projede de, inaktif Şap viruslarından suyun uzaklaştırılması ile liyofilizasyonun sağlanması,
bunun sonucu labil yapısının değişmesi ve titresinin düşmesi engellenen virusların 146S testi
için standart virus olarak kullanılması planlanmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap
Virusu
Liyofilizasyonunda
Farklı
Protektanların Kullanılması ve Raf Ömrünün
Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM /HSGYAD /18 /Ü /A5 /P1 /696

Proje Lideri

Yasemin GÜLTEKİN

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı, Picornaviridae ailesininAphtovirus alt grubundan, zarsız, tek iplikçikli RNA
içeren bir virusun sebep olduğu sığır, koyun, keçi, domuz gibi çift tırnaklı hayvanlarda
görülen bir hastalıktır. Özellikle hızlı bulaşması ve hasta hayvanlarda verim kaybına yol
açması nedeniyle ekonomik ve ticari açıdan önem taşır.Şap hastalığı çok çeşitli serotiplerdeki
ve alttiplerdekiviruslar tarafından meydana gelmektedir. Sahadan gelen örneklerin aşı virusu
olarak adaptasyonu ve saha suşlarının aşı virusları ile antijenik yakınlığının tespiti için
virusların uzun süre saklandığı Virus Bankası’na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla Şap
Enstitüsü’nde ihtiyaç duyulan saha ve laboratuvar suşlarını saklamak ile görevli bir Virus
Bankası Laboratuvarı oluşturulmuştur. Virus Bankası Laboratuvarı’nda, Şap viruslarının
saklanmasında -196°Cve -80°Csıcaklıklar kullanılmaktadır. Ancak -196°C’de saklamanın
hacim olarak yetersiz kalması, sürekli sıvı azot tedarikine ihtiyaç duyması ve çapraz
kontaminasyonlara sebep olabilmesi nedeniyle kuru saklama yöntemi olan -80°C tercih
edilmektedir. -80°C’de uzun süre saklama sırasında ise titrelerde düşüş meydana gelmektedir.
Ayrıca
-80°Csoğutucular sık açıp kapatmaya karşı hassas olup, aynı sıcaklığın sağlanması
güç olmakta ve bu cihazlar sık arızalanmaktadır. Bu nedenle sözkonusu saha ve
laboratuarsuşlarının uzun süreli saklanmasında yaygın olarak kullanılan liyofilizasyon
protokolleri denenecektir. Bu amaçla farklı koruyucu maddelerin optimizasyonu ve farklı
liyofilizasyon protokolleri aktif Şap virusu dayanıklılığına olan etkisi araştırılacaktır. Virus
örneklerinin 146S ve enfektif titre değerleri değişik sıcaklık derecelerinde farklı basınçlar ve
süreler altında yapılan liyofilizasyon işlemi öncesi ve sonrasında karşılaştırılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil Aşısının
Koyunlarda Birlikte Kullanılması

Proje Numarası

TAGEM/HSYGD/18/Ü/A5/P1/772

Proje Lideri

Sevil ARSLAN

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Şap ve mavidil hastalıkları ülkemizde ihbari mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Şap
hastalığı, oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olup, tüm çift tırnaklı hayvanları etkileyen,
ekonomik kayıplara sebep olan hastalıkların başında yer almaktadır. Mavidil, ruminantların
bulaşıcı olmayan ve vektörler ile nakledilen viral bir hastalığıdır.
Şap ve mavidil hastalıklarına karşı mücadelede en önemli unsur aşılamadır.
Ülkemizde şap ve mavidil aşıları T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
yönetmeliğine bağlı olarak aşılama programı dahilinde her yıl farklı zamanlarda
uygulanmaktadır. Aşı uygulamaları, uygulama esnasındaki zorluklara bağlı olarak
hayvanlarda stres faktörü oluşturmaktadır. Ayrıca aşılama zamanlarının farklı olması
ekonomik kayıplara, bunun yanı sıra emek ve zaman kaybına sebep olmaktadır.
Bu çalışma ile inaktif şap aşısı ve attenüe mavidil aşısının koyunlarda birlikte
uygulanabilirliği araştırılarak, farklı zamanlarda gerçekleştirilen aşılamadan kaynaklı
ekonomik, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: 01.11.2017 tarihinde Şap Enstitüsü
imkanları ile 75 adet 6 aylık kuzular Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezin
den satın alınmıştır. Koyunlar Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezin’de
muhafaza edilmiştir.
Dönem Bulguları: Koyunlara ait 0. Gün ve 30. Gün kanları alınmıştır. Kan analizleri devam
etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Aşılarında
Kullanılması

Koruyucu

Olarak

Proje Numarası

TAGEM/HSYGD/18/Ü/A5/P1/701

Proje Lideri

Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 –01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

Thiomersal

PROJE ÖZETİ
Şap Hastalığı; inek, domuz, koyun, keçi gibi çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik
açıdan oldukça önemli bi hayvan hastalığıdır. Ülkemizde Şap Hastalığı yönünden endemik
olması göz önünde bulundurulduğunda, koruma methodu olarak aşılama uygulanmaktadır.
Şap Enstitüsünce üretilen bu aşılar inaktif olup, 50ml’lik şişelere (çoklu doz aşı) dolumu
yapılmaktadır. Aşı şişesine her bir iğne yeniden giriş yaptığı sırada, mikroorganizmaların şişe
içine yeniden girmesi oldukça yüksek bir olasılıktır. Bahsi geçen zararlı mikroorganzimaların
üremesinden ve üretim sırasında oluşabilecek mikroorganizmalardan korunmak için, üretim
prossesinde thiomersal kullanılabilmektedir. Koruyucu olan thiomersal, şişeler içindeki
kontaminasyona karşı, her bir doz kendisinden ayrılırken koruma sağlar. Bakteri ile
kontamine olan aşılar ölümcül olabilir.
Ancak Thiomersal, organik bir civa bileşiğidir. Bu nedenden dolayı aşılara ilave
edileceği miktar oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile trivalan Şap aşılarına belirli
oranlarda Thiomersal eklenerek, virusun yapısına, 146S’ine zarar vermeksizin antibakteriyal
açıdan etkin bir şekilde minumum düzeyde Thimoersal’in kullanım miktarının belirlenmesi ve
etki düzeyinin belirlenmesidir.
Bunların yanı sıra şişelerin doz miktarlarını azaltarak Thiomersal kullanılmamasının
araştırılması da gerçekleştirilebileceği gibi, prezervatif olarak başka koruyucuların
kullanımlarının da araştırılması planlanmaktadır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Formaldehitin Şap Virüsü 146S
Stabilitesine Etkisinin Araştırlması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/703

Proje Lideri

Osman KARA

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

Partikülünün

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı, oldukça bulaşıcı bir enfeksiyon olup, tüm çift tırnaklı hayvanları etkileyen,
ekonomik kayıplara sebep olan hastalıkların başında yer almaktadır. Ülke ekonomisinde
büyük ekonomik kayıplara neden olan şap hastalığına karşı etkili bir mücadele ancak
bağışıklık gücü yüksek ve koruma süresi uzun şap aşıları ile mümkün olmaktadır. Bu sebeple
aşı hazırlamada kullanılan antijenlerin kalitesi direk aşıların bağışıklık verme gücünü
etkilemektedir.
146S partiküllerinin stabilitesi serotipler arasında farklılık göstermektedir. Stabilite
saklama solüsyonu ve derecesi gibi saklama şartlarından etkilenir. Formaldehid viral
proteinleri çapraz bağlayarak antijeni stabilize etmekte bei ile birlikte inaktivasyon süresini
kat kat azaltmakta ve virüs proteinin proteolitik yıkımını azaltmaktadır. Formaldehidin çapraz
bağlanma etkisiyle beraber antijenin dengesine ve bağışıklık süresine olumlu etki gösteceği
beklenmektedir.(Barteling, 2004; Simon, apendix 34; ferris, 1984). Bu proje kapsamında
ülkemizde görülen A, O ve Asia-1 tiplerine karşı üretilen, inaktivasyon ve konsantrasyon
işlemlerinden sonra polietilen glikol ile pürifiye edilen antijenlerin, +4°C depolama
şartlarında uzun süre stabil saklanabilmesi amacıyla, her üç tip antijene hacimce % 0,1
oranında serum ve % 0,04, % 0,008 ve % 0,004 oranlarında formaldehit ilave edilerek
yaklaşık bir yıl süreyle, ayda bir olmak üzere 146S miktarları takip edilecektir. Ayrıca total
protein miktarlarıda tayin edilerek karşılaştırma yapılacaktır. Bu amaçla ilk defa denenecek
olan formaldehitin fiksatif özelliğinin yanısıra kontaminasyonlara karşı koruyucu ve
dezenfektan etkisinden de faydalanılması düşünülmektedir.
Bu projeyle 146S partikülünün +4 °C’de uzun süre stabil olarak saklanabilmesi ve
dolayısıyla aşı kalitesinin ve bağışıklık süresinin uzatılması, böylece ülkemizde şap
hastalığının kontrol ve eradikasyonuna katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca depolama
şartlarında 146S kaybının önlenmesiyle enstitü üretim veriminin de artırılması sağlanmış
olacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:78

PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için Yeni ve
Yerli Adjuvant Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/697

Proje Lideri

Osman KARA

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarında görülen çok bulaşıcı viral bir hastalıktır ve çiftlik
hayvanlarının ekonomik yönden en önemli hastalığıdır. Hastalıkla mücadelede kullanılan
etkili yöntemlerden biri aşılamadır. Şap aşısı, hücre kültürlerinde üretilen aşı antijenlerine
adjuvant ilavesi ile hazırlanan inaktif aşılardandır.
Şap Hastalığına karşı hazırlanan aşılarda 2004 yılına kadar AlOH jelli aşılar
kullanılmaktaydı. 2004 yılı itibari ile yağ adjuvantlı aşıların hazırlanmasına başlanmıştır.
AlOH jelli aşılar daha kısa sürede bağışıklık oluşturmasına rağmen bağışıklık süresinin kısa
olması şap hastalığı ile mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Bu sebeple yağ adjuvantlı aşıların
hazırlanma ihtiyacı doğmuştur ve 2004 yılı itibari ile üretilen aşılar Fransa Sepic firmasından
alınan Montanite ISA 206 BVG yağ adjuvantı ile double emülsiyon (WOW) olarak
hazırlanmaktadır.
Çalışmada yurtdışından temin edilen adjuvant yerine Petroyağ ve Kimyasalları Sanayi
A.Ş. ile ortak protokol kapsamında üretilen bitkisel ve mineral yağ orijinli adjuvantlar
üretilerek Şap aşılarının hazırlanmasında kullanılacaktır. Adjuvantın hazırlanması işlemleri
Petroyağ ve Kimyasalları A.Ş. tarafından yapılacaktır. Şap Enstitüsü Müdürlüğü ise
hazırlanan adjuvantın Avrupa farmakopesine uygunluğu amacıyla aşı hazırlayarak kimyasal
testlerinin yapılması (Emülsiyon yapısı, viskozite, iletkenlik, pH, damla testi, görünüm
testleri) ve hazırlanan aşı denemeleri 5 fazda incelenerek uygunluğu doğrulanacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

DIVA
Yaklaşımına
Yönelik
Olarak,
Sığır
Brusellozisinin Tanısı İçin Protein Eldesi ve Hızlı
Tanı Kiti Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P6/726

Proje Lideri

Dr. Yasin GÜLCÜ

Yürütücü Kuruluş

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2021

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Brusellozis, insan ve hayvanlarda Brucella ssp. tarafından oluşturulan bulaşıcı ve genellikle,
subakut ve kronik seyirli zoonoz bir enfeksiyondur. Bu enfeksiyona Akdeniz ülkelerinde,
Asya kıtasının batısında, Afrika kıtasının bir kısmında, Latin Amerika’da daha sık
rastlanılmaktadır. Ülkemizde de enfeksiyon yaygın olarak görülmektedir ve korunmada aşı
kullanılmaktadır. Her ne kadar kompetetif ELISA kiti bulunmakta ise de, aşılı ve enfekte
hayvan ayrımındaki güçlükler nedeniyle serolojik teşhiste zorluklarla karşılaşılmaktadır.
Ayrımın yapılabilmesi için aşı antijeni, test antijeni ve saha suşları arasındaki antijenik
benzerliklerinin yada farklılıklarının, DIVA (Differentiating Infected from Vaccinated
Animals) yaklaşımı/stratejisine (aşılı-doğal enfekte ayırımı) uygun olarak araştırılması
gerekmektedir.
Yapmış olduğumuz ön çalışmada, Brucella abortus S19 (S19), Brucella abortus S99
suşları ve Brucella abortus saha izolatlarında, farklı DNA bölgelerinin belirlenmesine yönelik
olarak oligonükleotid primerler dizayn edildi ve bu primerler kullanılarak Random Amplified
Polimorfik DNA (RAPD) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) analizi gerçekleştirildi.
Çalışma sonunda, S19 suşunda olmayan farklı bir DNA bölgesi tespit edildi ve bu bölgenin
dizi analizi yapıldı. NCBI Gen Bankasındaki B. abortus suşlarına ait dizilimler içerisinde
hedef DNA bölgesi tarandı. Bu dizilimin B. abortus kromozomundaki yeri tespit edildi ve S19
haricindeki NCBI’da tanımlı B. abortus suşlarına ait belirli bölgelerde benzer bulundu. Elde
edilen veriler, önceki yapılan çalışma sonuçları ile kıyaslandı ve bu bölgenin çalışılmamış bir
bölge olabileceği düşünüldü.
Bu projede, S19’da bulunmayan DNA diziliminin/bölgesinin B. abortus saha
izolatlarındaki durumunun belirlenmesi, bu bölgenin rekombinant ve/veya sentetik protein
şeklinde üretilerek DIVA ayırımı potansiyelinin araştırılması ve serolojik hızlı teşhis kitinin
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:80

PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Koyunların Listerial Ensefalitisinde Hücresel
Bağışıklık Yanıt ile HMGB1 (High Mobility Group
Box 1) Protein İlişkisinin Belirlenmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/A/18/A5/P1/719

Proje Lideri

Neslihan AKBULUT TOSUN

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Listeriozis, insan ve hayvanlarda ölüme neden olması ve çok yaygın olarak görülmesi nedeni
ile mücadele edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Hastalık hayvanlarda yavru atmaya,
merkezi sinir sistemi lezyonlarına ve septisemiye neden olup ileriki safhalarda ölümle
sonuçlanan hastalık tablosu oluşturabilmektedir.
Koyunlarda listerial ensefalitis (rhombensefalitis), beyinde mikroapseler
ile
karakterizedir. Hastalığın ensefalitik formunda lezyonların özellikleri, lezyondaki hücrelerin
immunofenotipik özellikleri ve salınan sitokinler ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır.
Birçok hastalıkta doğal ve kazanılmış bağışıklığın oluşmasında ve patojenlere karşı ilk
olarak salınan alarmin denen moleküller tanımlanmıştır. Alarminlerin prototipi ve en çok
çalışılanı hareketli grup proteinlerinden olan HMGB1’dir. Bu protein endojen veya eksojen
uyarılar karşısında nukleus/sitoplazma/ekstrasellüler bölümleri arasında geçiş yaparak,
ekstrasellüler boşluğa salındığında sitokin benzeri görev görmektedir. HMGB1’in primer
reseptörü RAGE (receptor for advanced glycation end-products), nöronları içeren birçok
hücrede bulunmaktadır. HMGB1 pasif olarak nekrotik ve dejenere hücrelerden, aktif olarak
ise immun sistem hücreleri tarafından salınmaktadır. Ekstrasellüler HMGB1 iskemi, yanıklar,
enfeksiyon veya sepsis ile doku rejenerasyonunun başlaması gibi birçok süreçte görev
almaktadır.
HMGB1 proteinin çeşitli bakteriyel hastalıkların patogenezinde rol aldığı, tıp alanında
yapılan çalışmalarla ortaya konulmuş olup, veteriner sahada çok az çalışmaya rastlanmıştır.
Ancak, literatürde koyunlarda listerik ensefalitisin patogenezisinde HMGB1’in ve RAGE’nin
rolünün belirlendiği bir çalışma tesbit edilememiştir. Bu amaçla doğal olarak şekillenen
listerik ensefalitisli 15 adet koyuna ait arşivsel parafin bloklar kullanılacaktır. 5 adet normal
koyuna ait beyin dokusu ise kontrol doku olarak incelenecektir. Beyinin rombensefalon
bölgesine ait kesitlerde bakterinin varlığı immunohistokimyasal (IHC) olarak gösterilecektir.
Ardından gözlenen lezyonlar; süresine, mikroapsenin büyüklüğüne ve perivasküler hücre
infiltrasyonun yapısına göre sınıflandırılacaktır. Daha sonra bu bölgelere ait ilave kesitlerde
HMGB1 ve RAGE’nin varlığı IHC boyamalarla gösterilecektir. Ayrıca, HMGB1’in lezyon
içerisindeki hücrelere göre dağılımını belirlemek amacı ile NeuN (nöronlar), Olig2
(oligodendrosit), glial fibrillary acidic protein (GFAP-astrosit), CD11b (aktif mikroglialar),
CD3 (T hücre), CD79a (B hücre) antikorları ile ikili immunofloresan boyamaları yapılacaktır.
Hem HMGB1 ve RAGE ile yapılan IHC sonuçları hem de HMGB1 ile çift immunofloresan
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boyamaların sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilerek, lezyonun yapısı ile HMGB1
eksprese eden hücrelerin ilişkisi ve bu sayede hastalığın patogenezisindeki rolü
gösterilecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

In-vivo Yöntemlere Alternatif Olarak İn-Vitro
Yöntemle İnaktif Newcastle Hastalığı Aşılarında
Etkinlik Tayini

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/A/18/A5/P2/715

Proje Lideri

Mustafa KARS

Yürütücü Kuruluş

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.07.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
İnaktif Newcastle hastalığı aşılarının etkinlik/potensinin belirlenmesinde; in-vivo
uygulamaları içeren immunizasyon-seroloji ve immunizasyon-challenge testleri
kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen potens testleri için SPF (Spesific Pathogen Free: Bilinen
Patojenlerden Ari ) civcivler kullanılmaktadır. Test sonuçları hayvanların bireysel duyarlılık,
direnç ve kondisyonlarına göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca uygulamadaki güçlükler
ve test sürelerinin uzunluğu gibi dezavantajlar vardır. Günümüzde hayvan refahı ve etiği
açısından 3R(Replacement, Reduction, Refinement) konsepti olarak bilinen ve testlerde
kullanılan deney hayvanı kullanımını azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmaya yönelik invitro alternatif test metotlarının geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Bu çalışmada İnaktif Newcastle hastalığı aşılarının potensinin belirlenmesinde in-vivo
testler olarak bilinen immunizasyon-seroloji ve immunizasyon-challenge testlerine alternatif
olarak geliştirilmiş in-vitro ELISA testi kullanılacaktır. Test avian paramyxovirus-1 virusunun
sahip olduğu hemaglutinin-nöraminidaz(HN) proteininin kantitatif olarak ölçülmesine
dayanmaktadır. Bu ölçümde içerdiği antijen miktarı bilinen standart referans bir antijen ile
test edilen aşının sahip olduğu antijen miktarı kıyaslanarak relatif potens hesaplanacaktır.
Gerçekleştirilmesi planlanan ELISA testi ile inaktif Newcastle hastalığı aşılarının potensinin
hiçbir SPF hayvan kullanımı gerekmeksizin hızlı, etkin ve doğru bir şekilde belirlenmesi
hedeflenmektedir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Hayvan ve İnsanlardan İzole Edilen Brucella
İzolatlarının Multiple-Locus Variable Number
Tandem
Repeat
Analysis
(MLVA)
ile
Genotiplendirilmesi
ve
Antimikrobiyal
Duyarlılıklarının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P1/707

Proje Lideri

Murat ÖZMEN

Yürütücü Kuruluş

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Brusellozis halk sağlığı, hayvan sağlığı ve hayvancılık ekonomisi yönünden en önemli
hastalıklar içerisinde yer almaktadır. Enfeksiyon hayvanlarda primer olarak yavru kaybına
neden olurken, enfekte hayvanlardan direkt veya süt ve süt ürünleri yoluyla insanlara
bulaşmaktadır. Hastalık insanlara enfekte hayvanlardan direkt veya süt ve süt ürünleri
yoluyla bulaşmaktadır. Ülkemizde hayvanlarda brusellozis mücadelesi için Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından önemli yatırımlar yapılmaktadır ve yoğun emek
harcanmaktadır. Bu çalışma ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Abortif Bakteriyel
Hastalıklar Laboratuvarına gelen yavru atık materyallerinden izole edilen Brucella spp.
izolatları ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından çalışmaya dahil edilen
insanlardan izole edilmiş Brucella spp. izolatlarının multipleks real-time PCR tür düzeyinde
tesbitinin yapılması, hayvan ve insan Brucella spp. izolatlarının yaygın olarak kullanılan
moleküler epidemiyoloji yöntemi Multilocus Variable Number Tandem Repeat analizi
(MLVA) ile suşlar arası genotipik yakınlığın belirlenerek hastalığın bölgemizdeki
epidemiyolojisi hakkında haritalama ortaya konulacaktır. Ayrıca izolatların Vitek 2 Compact
cihazı ile antimikrobiyal duyarlılık testlerinin yapılarak etkenlerin antibiyotik duyarlılığı
tespit edilerek enfekte insanlar için tedavi protokollerine katkı sağlanacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Akdeniz Bölgesindeki Akvaryum İşletmelerinde
Bakteriyel ve Paraziter Etkenlerin Tespiti

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P4/587

Proje Lideri

Ahmet MEFUT

Yürütücü Kuruluş

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim
Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Bu araştırmada Akdeniz bölgesindeki tatlı su akvaryum balıkları yetiştirme işletmelerindeki
akvaryum balıklarında bakteriyel ve paraziter etkenleri tespit edilecek, bakterilerin antibiyotik
dirençlilikleri belirlenecek ve işletmelerin ilaç kullanım durumunu tespit edilecektir.
En çok üretim ve satışı olan japon, lepistes, moli, çikled, tetra, kılıçkuyruk vb. balık
türleri yılda 6 kez, her örneklemede 20- 30 adet olmak üzere toplamda her türden 120-200
adet tatlı su akvaryum balığı örneği incelenecektir.
İşletmelerden temin edilen balık örnekleri canlı olarak laboratuvara getirilecektir.
Balıkların parazitolojik muayeneleri sonucunda deri, yüzgeç ve solungaçlarındaki
ektoparazitler ile iç organlarındaki endoparazitler tespit edilecektir.
Sterilizasyon işleminden sonra balıkların iç organlarından Triptik Soy Agar ve Braın
Hearth Infusıon Agar’a bakteriyel ekim yapılacak. Ekim yapılan petriler 20-22 °C’de 48 –72
saat inkube edilecek, izole edilen bakterilerin farklı kolonileri saflaştırılacak, saf kültürlerin
gram reaksiyonu, genel morfolojik özellikleri, hareketlilik muayenesi ve biyokimyasal
özellikleri geleneksel mikrobiyolojik identifikasyon testleri ve APİ 20E ile APİ Strep teşhis
kitleri kullanılarak incelenecektir. Mycobacterium spp. bakterileri için ise Lowenstain Jensen
(LJ) besi yerlerine ekimler yapılacak ve petriler 25° C de 4 hafta inkube edilecek. Üreyen
bakterilerin Ziehl -Neelsen ve gram boyamaları yapılarak Mycobacterium spp. varlığı
araştırılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan Patojenlerin
Multipleks Real-Time PCR İle Tanımlanması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/B/18/A5/P3/765

Proje Lideri

Nevin TURUT

Yürütücü Kuruluş

Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2018 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2018 –

PROJE ÖZETİ
Bal arıları (Apis mellifera) genellikle gelişme dönemlerinde bakteri, mantar, parazit ve virüs
gibi birçok hastalık etkenleri ile karşılaşırlar. Dünyada ve ülkemizde bal arılarının hastalığı
nedeniyle arıcılıkda önemli ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. Bal arılarındaki
hastalıkları iyi tanımak, erken tanı koymak ve tedavi etmek bal arıcılığındaki ekonomik
kayıpları önlemek için çok önemlidir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda bal arılarında
hastalık yapan patojenler için ayrı ayrı PCR veya real-time PCR yöntemleri çalışılmış ancak
hastalık etkeni olan patojenlerin hepsi aynı anda tek bir tüp içerisinde tanımlanmamıştır. Bu
nedenle bu projede arı hastalıklarına neden olan etken patojenlerin (bakteri, mantar, parazit ve
virüs) erken ve hızlı teşhisi amaçlanmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda patojenler ile enfekte olduğu düşünülen bal arı kovanlarından
ergin arı, larva, pupa, bal ve balmumu örnekleri alınacak, bu örneklerden DNA-RNA
izolasyon kitleri ile DNA ve RNA izole edilecek, izole edilen DNA ve RNA’lar multipleks
real-time PCR yöntemi ile amplifiye edilecektir. Bakteri, mantar ve parazitler tanısı için DNA
izolasyon kitleri, virüs tanısı için RNA izolasyon kitleri kullanılacaktır. Çalışmada diğer tanı
yöntemlerine göre daha hızlı ve duyarlı olan multipleks real-time PCR yöntemi
kullanılacaktır.
Çalışmanın sonunda geleneksel tanı yöntemleri ile oluşabilecek hatalar ortadan
kaldırılacak, bal arılarında hastalık etkeni olan bütün patojenlere aynı anda ve doğru şekilde
teşhis edilecektir. Ayrıca diğer moleküler yöntemlere göre daha duyarlı ve daha hızlı olan
multipleks real-time PCR tekniği rutin laboratuvar tanısında kullanılacaktır. Böylece
Amerikan yavru çürüklüğü ve Nosema gibi çok tehlikeli ve hızlı yayılan bal arı hastalıklarına
erken ve hızlı tanı konularak, ülke ekonomisine ve toplum sağlığına katkı sağlanacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2018 tarihinde başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Türkiye’de Vektör Kaynaklı Önemli Viral Hayvan
Hastalıklarının (Mavi dil- BT, Epizootik Hemorajik
Ateş-EHD, Üç Gün Hastalığı-BEF ve AKABANE)
Teşhisi, Vektörlerin Tespiti ve Erken Uyarı
Sisteminin Oluşturulması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A02/P02/61

Proje Lideri

Dr. Şirin ÇİZMECİ

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2015 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Mavi Dil (BTV), EpizooticHaemorrhagicDisease (EHDV), Ephemeral Fever (EFV) ve
Akabane (AKAV) virusları; sığır, koyun keçi gibi hayvanlara vektör culicoideslerle
nakledilen ve ülkemiz için endemik olan arboviral hastalık etkenleridir.
Çalışmada Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü ve 7 Veteriner Kontrol
Enstitüsü’nün sorumluluğunda bulunan 57 ilde belirlenen alanlarda 111 adet Onderstepoort
tipi ışık tuzakları kurulacaktır. GPS cihazı ile koordinatlar tespit edilerek kayıtları tutulacaktır.
Işık tuzakları proje süresince ayda 2 defa en az 1 gece olmak üzere çalıştırılacaktır. Bunu
takip eden gün ışık tuzağına yakalanan Culicoidesler toplanacaktır. Toplanan örnekler soğuk
zincir altında laboratuvara getirilecek, stereo mikroskop ve ışık mikroskobunda tür teşhisi
yapılacaktır. Teşhis edilen vektör culicoides türlerinden 10-150 sinek içeren havuzlar
hazırlanacaktır. Virolojik teşhis için örnekler %10 antibiyotik-antimikotik, % 5-10 ticari sığır
serumu içeren PBS/Vasat içerisinde homojenize edilerek saklanacaktır. Culicoides
örneklerinden hazırlanan havuzlardan RNA ektraksiyonu yapılacaktır. İzole edilen RNA’lar
PCR yapılıncaya kadar -80 0 C’de saklanacaktır. Ekstrakte edilen RNA’lar BT, EHD, BEF ve
Akabane hastalıkları yönünden Realtime-RT- PCR metodu ile araştırılacaktır. Pozitif
örneklerden Embriyolu tavuk yumurtasına (ETY), hücre kültürüne inokulasyon, Virus
izolasyonu ve identifikasyonu ile Virus serotiplendirme ve sekans analizleri yapılacaktır.
Farklı coğrafik bölgelerde farklı culicoides türlerinin vektörlük yaptığı bilinmektedir.
Vektör culicoides türlerinin belirlenmesi vektörlük yaptığı hastalıkların epidemiyolojisinde,
bu hastalıklara karşı erken uyarı sisteminin oluşturulmasında büyük bir öneme sahiptir.
Vektör culicoideslerin naklettiği arboviral hastalıkların mücadelesinde, taşıyıcı culicoides
türlerin ve ekolojilerinin belirlenmesi bu sineklere karşı alınacak önlemler için önemli
kriterlerdir. Bu çalışmada, Türkiye’de vektörle taşınan BT, EHD, BEF ve Akabane
viruslarının dağılımları, virüslerin bulaşma şekilleri, görülme sıklıkları gibi epidemiyolojik
verilerle Erken Uyarı Sistemlerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Arc-Gis Programı alınmıştır. Işık
tuzaklarıyla toplanan Culicoideslerin identifikasyonları yapılmıştır. 57 ilde 111 sinek
tuzağından 93205 adet sinek ve 31 culicoides türü tespit edilmiştir. Nükleik Asit
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Ekstraksiyon, Real Time RT PCR kitleri ve primer probların alımı yıl sonu itibariyle
tamamlanmış olup, viral teşhis çalışmalarına başlanacaktır.
Dönem Bulguları: 2017 yılı içerisinde 10000 örneklik PCR ve Ekstraksiyon kiti alımı
yapılmıştır. Kitlerin enstitülere dağılımı ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 57
ilde 111 sinek tuzağından toplam 188182 adet Culicoides toplanmış ve 33 tür tespit edilmiştir.
Toplanan sineklerden vektör olabilecek türlerden yapılan 516 havuzdan yapılan virus
teşhisinde, Mersin-Tarsus’dan 5 havuzda, Antalya- Manavgattan 1 havuzda C. schultzei grup
sineklerde Akabane; Osmaniye Düziçi’nden 2 havuzda, Gaziantep- İslahiye’den 1 havuzda C.
İmicola türünde Mavi Dil (BT) tespit edilmiştir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Türkiye’deki Culicoides türlerinin mevsimsel
dağılımı ve yoğunluğu
3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Personel: Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’de (VKE) çalışan Hüseyin ERDEM’in
enstitüden ayrılması sebebiyle, Samsun VKE’den Mithat KURT’un emekli olması nedeniyle,
Konya VKE’den Dr. Mehmet EKİK’in ve Mehmet Fahrettin HACIOĞLU’nun görevden
ayrılması sebebiyle projeden çıkarılması, Pendik VKE Viroloji laboratuvarında çalışan Merve
DEMİR’in projeye eklenmesi.
5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Aşı Bankası için PPR ve Mavidil Virus Kültür
Koleksiyonlarının Oluşturulması, Aşı Bankası
Olarak Saklama Koşullarının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/15/A02/P02/62

Proje Lideri

Dr. Özden KABAKLI

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2015–01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Aşı bankası için PPR ve Mavidil Virus Kültür Koleksiyonlarının oluşturulması ve saklama
koşullarının araştırılması amaçlanmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Projemiz 2014 yılı itibariyle başlamış olup, bu süre içerisinde proje
amaçlarına uygun olarak saklama koşullarının araştırılması planlanmış olan farklı
sıcaklıklarda depolanan virüs örneklerinin sterilite ve tire yönünden 3,6 ve 12. aylardaki
kontrolleri gerçekleştirildi.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Kırım
Kongo
Kanamalı
Ateşi
Virusunun
Nükleokapsid Proteinine (NP) Karşı Gelişen
Antikorların Hızlı Teşhisi İçin Lateks Aglütinasyon
Testi Geliştirme Çalışması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A02/P02/35

Proje Lideri

Hamza KADI

Yürütücü Kuruluş

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01. 2014 – 01.01.2016

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01. 2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Bu proje kapsamında; Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virusu (KKKAV)’ nun sahip olduğu S
segmenti tarafından kodlanan ve immunojenik özelliği olan nükleokapsid proteinine karşı
lateks aglütinasyon testi geliştirilmeye çalışılacaktır. KKKA virusu genomu nükleoproteini
(NP) kodlayan S segmenti yönünden incelenecektir. S segmenti reverse transcriptase (RT)
enzimi ile komplementer DNA (cDNA)’ ya çevrildikten sonra Polimeraz Zincir reaksiyonu
(PCR) ile çoğaltılacaktır. Daha sonra ilgili plazmide aktarıldıktan sonra alıcı Escherichia coli
bakterisine transfer edilecektir. Nükleoproteini (NP) elde etmek için E. coli bakterileri ilgili
besiyerinde üretildikten sonra koloniler toplanıp Ni-NTA metotu kullanılarak protein
pürifikasyonu yapılacaktır. Saflaştırılan nükleokapsid (NP) proteinleri Western blot ile teyit
edildikten sonra, lateks partiküllerine kaplanıp KKKA hastalığı pozitif ve negatif serumlarla
muamele edilip, oluşan antijen-antikor reaksiyonları gözlenecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Bu Rapor Dönemi içerisinde projede
kullanılacak olan kan serumlarından RNA ekstraksiyonu yapılmıştır. RNA, RT-PCR
yapılarak cDNA ya çevrilmiştir. Eldeki ürün PCR ile çoğaltılmıştır. Ürün PQE30 vektörüne
klonlanmıştır. (PQE30 + insert)
(PQE30 + insert) çoğaltmak amacuyla competent EZ E.coli hücrelerine transforme
edilmiştir. Eldeki insert çoğaltıldıktan sonra (PQE30 +insert) rNP ekspresyonu için M15
E.coli ekspresyon hücrelerine transforme edilmiştir. M15 E.coli ekspresyon hücrelerinin ölü
olması üzerine pleytlerde herhangi bir üreme olmamıştır. Bunun üzerine tedarikçi firmayla
irtibata geçilerek yeni hücre temini istenmiştir.
Hücreler geldikten sonra CaCl2 yöntemiyle kompeten hale getirildiler. Bu işlemler
bittikten sonra elimizdeki CCHF_NP-pQE30 inserti vektörü üreten firmanın direktifleri
doğrultusunda kompeten M.15 E.coli hücrelerine transfekte edilmiştir. Bu işlemden sonra
E.coli hücreleri 100ug/ml ampisilinli LB (Luria Bertani) agara ekilmiştir. 37 0C’ de 1 gece
inkübasyondan sonra pleytlerde bakteri kolonilerinin ürediği görüldü. Bu pleytlerden alınan
koloniler bu sefer 100 ug/ml ampisilinli LB brotha ekildi ve 250 rpm de yaklaşık 3 saat
karıştırıldı. Sıvı besiyerinde O.D600 değeri 0.6 ile 0.8 arasında olduğu zaman 0.1mM IPTG
besiyerine katıldı ve 1 gece 16 0C de inkubasyona bırakıldı. Ancak inkubasyonun 0. 2. Ve 4.
Saatlerinde 1 ml bakteri süspansiyonu alınarak sonradan kullanılmak üzere +4 0C de saklandı.
Inkubasyon sonrası 0. 2. 4. ve 24. saat sonlarında alınan bakteri karışımları 20000 rpm de +4
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0C de 30 dk santrifüj edildi. Santrifüj sonrası çöken bakteri peletlerinden yapılan SDS-PAGE
çalışmalarında CCHF_NP’ nin ağırlığı olan 54 kd’da herhangi bir bant görülmedi. Bununla
ilgili yapılan yayınlar ve doktora tezlerini araştırdığımızda CCHF_NP’ yi kodlayan S
segmentinin ORF’ unun içerdiği seconder yapılar ve yüksek G/C yüzdesinden dolayı vector
sistemlerine toksik olduğunun vurgulandığı görüldü. Bu yüzden aminoaist sırası ve yapısı
aynı kalmak şartıyla kodon optimizasyonunun yapılmasının uygun olacağının kanısına varıldı.
Bunun üzerine NP’ kodlayan S segmentinin kodon optimizasyonu yaptırıldı.
Dönem Bulguları: Öncelikle daha etkin protein ifadesi yapan pET vektör sistemine geçiş
yaptık. Kodon optimize gen pET28a vektörüne üretici firmanın direktifleri doğrultusunda
ligasyonu yapıldı. Elde edilen pET28a_CCHFNP inserti BL21(DE3) kompeten E.coli
hücrelerine transforme edildi. Bu işlemden sonra 100ug/ml ampisilin içeren içeren LB (Luria
Bertani) agara ekildi ve 1 gece 37 0C de inkubasyona bırakıldı. Inkubasyon sonrası pleytlerde
kolonilerin varlığı görüldü. Koloniler seçilerek bu sefer yine 100 ug/ml ampisilin içeren
LB(Luria Bertani) sıvı besiyerine ekimi yapıldı ve 250 rpm de yaklaşık 3 saat sonra O.D600
değerinin 0.6-0.8 değerleri arasına gelmesiyle 1 mM IPTG sıvı besiyerine eklendi ve 16 0C de
1 gece inkubasyona bırakıldı. Bu sırada 0.saat, 2.saat ve 4.saat sonunda besiyerinden 2 ml
örnek alınarak +4 0C de bekletildi. Inkubasyondan sonra 24 saat bekleyen besiyerinden de 2
ml alınarak 0, 2, 4.saatlerde alınanlarla birlikte 2000rpm de +4 0C de 30 dakika santrifüj
edildi. Santrifüj sonrası süpernatantlar ayrı ayrı ependorflara koyuldu. Bakteri peletleri ise
distile suyla karıştırılarak homojenize edildi. Bakteri homojenizatları ve süpernatantları SDSPAGE yapılarak ilgili proteinin varlığı araştırıldı. SDS-PAGE sonucunda 54 kd’ da olması
gereken protein bandı görülmedi. Ancak yüksek ihtimalle recombinant NP proteinin bakteri
içinde inklüzyon cisimcikleri denen yapılara girmiş olabileceğinden onları denature etme
işlemleri uygulanmadı. Protein denatürasyon prosedürleri uygulanarak ilgili protein elde
edilecektir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Projede kullanılacak olan insan kan serumlarının 2012, 2013 ve
2014 yılına ait insan serumlarının Elisa testleri yapıldı. ve 2015 yılına ait kan serumları bu yıl
içinde temin edilememiştir. Protein üretimi için yeterli zaman olmadığından tam çalışmalar
yapılamamıştır. Protein purifikasyonları ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Son kalan
çalışmaların yapılması için 1 yıl ek süre talep edilmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Merinos Melezi Koyunlarda Laktasyonun Farklı
Dönemlerinde Kan ve Süt Selenyum Düzeyleri ile
Bunlara Etki Eden Faktörlerin Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/14/A07/P02/44

Proje Lideri

Dr. Selçuk PEKKAYA

Yürütücü Kuruluş

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2014 – 01.01.2016

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Koyun ve keçilerde Se yetersizliğine bağlı olarak gelişen Beyaz Kas Hastalığı, önlem
alınmadığı takdirde yavru ölümlerine sebebiyet vermektedir. Ülkemizin İç Anadolu ve Kuzey
Anadolu bölgelerinde Se yetersizliğine bağlı Beyaz Kas Hastalığı kuzu ve oğlaklarda halen
ciddi verim kayıplarına sebep olmaktadır. Beyaz Kas Hastalığının etiyolojisinde yalnızca
yemdeki Se düzeyleri değil aynı zamanda yemde bulunan veya takviye edilen Se’un kimyasal
formu, yemin Vitamin E ve Se ile etkileşimi bilinen diğer iz elementler (Cu, Zn, Cd) içeriği de
önem kazanmaktadır. Ayrıca Se stoklarının doldurulması için belirli bir Se miktarının uzun
süre alınması gerektiğinden, kuzu ve oğlaklara yapılan Se takviyesinin yetersiz olabileceği,
annenin Se stoklarının önemli olduğu düşünülmektedir.
Sunulan proje ile Ankara çevresinde halen kuzu ve oğlak ölümlerine sebep olabilen
Beyaz Kas Hastalığı ile ilgili olarak olası yetersizliğin araştırılması amaçlanmaktadır.
Çalışmadan çıkacak sonuçlar çerçevesinde yetiştiriciye daha sağlıklı sağaltım uygulamaları
konusunda yardımcı olunabileceği öngörülmektedir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Projede belirlenen 80 adet koyun ve yavrularından numune toplanmıştır. Bu
kapsamda, annelerden laktasyon süresince toplam üç kez süt ve kan örnekleri, yavrularından ise
belirtilen dönemlerde kan örnekleri alınmıştır. Aynı dönemlerde hayvanların tükettiği yem ve
suyun yanı sıra annelerden yapağı örnekleri meralardan toprak örnekleri de alınmıştır. Alınan
toprak, yem ve su örneklerinde Se, Cu, Zn, Cd, süt ve yapağı örneklerinde Se, kan örneklerinde
ise Se, Cu, Zn, Cd konsantrasyonları ile GPx, AST, LDH, CPK aktiviteleri, total protein,
albümin, Vitamin E düzeyleri analiz edilerek belirlenmiştir. Elde edilen verilerin işlenmesi,
istatisitik çalışmaları ve veri yorumlama işlemleri devam etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: İş yoğunluğu nedeni ile zaman sıkıntısı yaşandığından bulguların
sağlıklı şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılması adına uzatma talep edilecektir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:92

PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Kullanımda Olan Şap Aşılarının Çoklu Adjuvant ile
Güçlendirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/69

Proje Lideri

Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2017

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı ile mücadelede en önemli yöntemlerden biri aşılamadır. Günümüzde ticari olarak
kullanılan şap aşıları inaktif bütün virion ile hazırlanmakta olup, bu antijenin immunojenitesi
düşüktür. Bu nedenle çeşitli adjuvantlar denenmiş olup, günümüzde yağ adjuvantlar
kullanılmaktadır. Ancak yine de uzun süreli ve güçlü bir yanıt elde edilmesi zordur. Sadece şap
aşısında karşılaşılmayan bu sorunu gidermek için çoklu adjuvant sistemleri çalışılmaktadır. QS21’in ve CPG-ODN’lerin (Fogg 2007) kullanıldıkları aşılara karşı oluşan immun yanıtı
arttırdıkları çeşitli araştırmalarda kanıtlanmıştır. QS-21 suda çözünebilen Quillaja saponaria
adlı ağacın gövdesinden elde edilen bir saponindir. QS-21’in hücresel ve humoral immun yanıtı
birlikte arttırdığı tespit edilmiştir. Bu konuda bir diğer yönelim CPG motiflerinin
kullanılmasıdır. Bakteri DNA’sının yapısı taklit edilerek doğuştan gelen immun yanıt
uyarılarak etkisini gösteren CPG motifleri,metillenmemiş sentetik oligonükleotitlerdir. Bu
çalışmanın amacı QS-21 ve CPG oligonükleotitlerinin birlikte ve ayrı ayrı yağ adjuvanlı şap
aşısına eklenerek aşının bağışıklık gücünde nasıl bir değişikliğe neden olduğunun
gösterilmesidir. Ayrıca iki yeni ticari yağ adjuvantın bağışıklığa etkisi incelenecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Bu dönemde kullanılması planlanan adjuvantlardan Montanide ISA 201
VG, Montanide ISA 61 VG Seppic firmasından elde edildi. Ayrıca yine çalışmada kullanılacak
Quil A satınalınmıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Materyal ve Yöntem: Materyal ve Yöntem’de hedef hayvan olarak sığırlar öngörülmüştü.
Ancak sığırların temin edileceği TİGEM ile yılın başında yapılan görüşmede, uygulanan
politika değişikliği ile bağlı işletmelerde besi hayvanı tutulmadığı, erkek damızlıkların daha
buzağı iken satıldığı öğrenilmiştir. Bu sebeple işletmede yapılması planlanan çalışma mümkün
görünmemektedir. Bu amaçla çalışmanın sığırlar yerine bir diğer hedef hayvan olan koyunlarda
yapılmasını ve çalışmanın Enstitü ağılında gerçekleştirilmesini materyal ve yöntem değişikliği
olarak talep etmekteyiz. Ayrıca, çalışmanın enstitü ağılında koyunlarda yapılabilmesi için
projenin başlangıçta hedeflendiği şekilde hazır ticari montanide adjuvant türevlerinin birbirleri
ile karşılaştırılması ve Montanide ISA 206’ya çoklu adjuvant (E. Coli DNA’sı ve Quil-A)
eklenmesini iki ayrı deneme halinde yapılmasını istemekteyiz.
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Proje Faaliyet Takvimi: Projeye TİGEM’in hayvan materyali sağlayamaması nedeniyle
başlanamamış. Materyal ve Yöntemdeki değişiklik talebinin TAGEM kurullarında
onaylanmasının ardından çalışmaya başlanabileceğinden proje takvimine 2 yıl ek süre
istenmektedir.
Personel: Veteriner Hekim Dr. Pelin Tuncer Göktuna ve Laborant Erdi Kaya’nın projeye dahil
olmalarını talep etmekteyiz. Laborant İsmail Duman’ın Enstitü’den ayrılması nedeniyle,
projeden çıkarılmasını istemekteyiz.
Bütçe: Bütçeye daha önce ek olarak istenen ve hayvanların beklenmeyen şekilde ölmesi
durumunda tazminat amaçlı ayrılan 50 000 TL’nin koyun alımında kullanılması planlanmıştır.
5. Bütçe Harcamaları Özeti: Bu dönemde sadece Quil A alınmış. Diğer adjuvantlar Seppic
firmasından deneme amaçlı olarak ücretsiz temin edilmiştir.
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Küçük Ruminantlarda Görülen Abortlarda Border
Disease Enfeksiyonunun Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A07/P02/71

Proje Lideri

Dr. Müge DOĞAN

Yürütücü Kuruluş

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Koyun; ekonomilerinde hayvancılığın önemli yeri olan ülkelerde, et, süt, yapağı ve deri
verimi basta olmak üzere birçok amaç için yetiştirilen bir çiftlik hayvanıdır. Koyun
yetiştiriciliği, iklim ve tabiat şartlarına göre, teknik ve ekonomik imkânlar ölçüsünde büyük,
orta, küçük sürüler veya birkaç başlık gruplar halinde yapılmaktadır. Küçükbaş hayvancılıkla
uğraşan büyük işletmelerde abortlar sonucu hedeflenen kuzu miktarına (dolayısı ile koyun
sayıları) ulaşılamamaktadır. Abortların nedeninin incelenmediği ve buna yönelik bir kontrol
programı oluşturulmadığı için de hayvan sayısı gün geçtikçe azalmaktadır.
Border Disease Virusu (BVD) koyunlarda ve keçilerde transplasental enfeksiyonlara
neden olabilen viral etkenler arasında yer almaktadır. Gebe koyunlar ile bunların fötusları
BDV’nin biyotipine ve fötusun immun yanıt oluşturup oluşturamamasına bağlı olarak bu
enfeksiyondan farklı derecelerde etkilenir. Border Disease Virus enfeksiyonunda; embriyo
ölümü ve rezorbsiyonu, fötal mumifikasyon, merkezi sinir sistemi bozuklukları, kongenital
anomaliler, abortlar, "Hairy shaker" görünümlü veya normalden düşük doğum ağırlığına sahip
kuzu doğumları, canlı doğan kuzuların 2–3 gün içerisinde ölmeleri gibi sonuçlar ile
karşılaşılabilmektedir.
Bu araştırmada, Türkiye genelinde abort problemli küçükbaş sürülerinde akut ya da
subklinik BDV enfeksiyonunun varlığının araştırılması, varsa PI hayvanların tespit edilmesi,
abort olaylarında BDV’nin rolünün belirlenmesi, tespit edilecek PI hayvanların sürüden
uzaklaştırılması sonucu BDV enfeksiyonundan kaynaklanan ekonomik kayıpların azaltılması
hedeflenmiştir. Bu amaçla toplanacak kan serumu örnekleri BDV’ye karsı oluşan antikor
varlığı yönünden indirekt ELISA ile incelenecek, lökosit ve doku örneklerine BDV antijen
varlığını tespit etmek amacı ile ELISA uygulanacak, viral genom varlığı ise RT-PCR ile
araştırılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje hedefleri kapsamında, belirlenen
takvime göre numune toplama süreci ve laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. Kalan
sürenin nihai hedeflere ulaşmak için yeterli olmadığı düşünülmektedir.
Dönem Bulguları: Proje çerçevesinde bu döneme kadar elde edilen bulgulara ait detaylar
aşağıda sunulmuştur.
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Toplanan Atık Sayısı (RT-PCR)
Enstitü Adı

Toplam
Numune

Border
Pozitif

Border
Negatif

Konya VKE

100

4

96

Samsun VKE
Erzurum
VKE
Adana VKE

70

1

69

102

2

100

32

2

30

Elazığ VKE

75

2

73

Toplanan Serum Sayısı (Ab ELISA)
Enstitü adı

Toplam
Numune

Border
Poz. (ab)

Border
Neg. (ab)

Konya

322

148

174

Samsun VKE

115

91

24

299

166

133

68

43

25

Erzurum
VKE
Adana VKE

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar: Proje kapsamındaki bazı Veteriner Kontrol Enstitülerinden sonuçlar
gönderilmediği için Proje Değerlendirme Toplantısında da uygun bulunması halinde projenin
bir yıl uzatılması düşünülmektedir.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Proje kapsamındaki bazı Veteriner Kontrol Enstitülerinden sonuçlar
gönderilmediği için Proje Değerlendirme Toplantısında da uygun bulunması halinde projenin
bir yıl uzatılması düşünülmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Endüstriyel Boyutta Şap Aşısı Üretiminde Serumsuz
Vasat Kullanımı

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/72

Proje Lideri

Şükran YILMAZ

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarda görülen çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalık etkeni
Picornaviridae ailesi Aphthovirus cinsinden tek iplikcikli küçük bir RNA virüsü olan şap
virüsüdür. Hastalıkla mücadelede kullanılan etkili yöntemlerden biri de aşılamadır. Şap aşısı,
hücre kültürlerinde üretilen şap virüsünün inaktive edildikten sonra adjuvan ilavesi ile
hazırlanan inaktif aşılardandır.
Günümüzde endüstriyel düzeyde şap aşısının üretiminde yaygın olarak süspanse kültür
sistemlerine adapte BHK 21 hücreleri kullanılmaktadır. Bu hücre kültür ortamlarının yaklaşık
%10’nu serum oluşturmaktadır. Serum zengin içeriği nedeniyle hücrelerin üremesini
uyarmaları, koruyucu etkileri gibi birçok olumlu katkılarının yanı sıra hayvansal kaynaklı
olmalarından dolayı istenmeyen kontaminantların ve hastalıkların taşıyıcısı olmaları büyük
dezavantajdır. Ayrıca, teminindeki güçlükler, seriden seriye değişebilen üretim farklılıkları ve
yüksek maliyeti de diğer dezavantajlarıdır. Bu sorunlar nedeniyle son yıllarda biyolojik
maddelerin üretiminde serumsuz besin ortamları geliştirilmiştir. Büyük hacim rekombinant
protein ve monoklonal antikor üretimlerinde serumsuz besin ortamları kullanılmakta olup şap
aşısı gibi endüstriyel düzeydeki viral aşıların üretiminde henüz yaygın değildir.
Çalışmamızda BHK 21 hücresi öncelikle monalayer kültür sisteminde, devamında
süspanse kültürde serumsuz vasata adaptasyonu sağlanarak 3000 litre hacimli biyoreaktörlerde
üretimi ve yine serumsuz vasatlı ortamda aşı virüsü üretimleri yapılacaktır. Bu proses süresince
alınan numunelerde hücre ve virüs etkinliği kontrol testleri yapılacaktır
Bu amaçla bu çalışmada, Enstitümüzde şap aşısının üretiminde kullanılan BHK 21
hücre kültürünün serumsuz ya da en azından %1 serumlu besin ortamında üretilmesi ve böylece
hem üretim prosesinde karşılaşılan güçlükler, serum kaynaklı sorunların en aza indirgenmesi
hem de maliyetin düşürülmesi amaçlanmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Araştırmada kullanılacak serum, vasat ve
kimyasalların kullanılmadan önce Sap Enstitü”sü SOP’lerine göre kontaminantlar yönünden
testleri yapıldı.
Bakteri, mantar, maya : Negatif
Mikoplazma: Negatif
Viral ajanlar (BVD, BPV3, MVM): Negatif
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•

Hücrelerin serumsuz vasata adaptasyonunda,
adaptasyon boyunca çok uzun süre
subkültüre edilerek antijenik varyasyonlara göstermesini önlemek için direkt adaptasyon
metodu kullanıldı.

•

Direkt adaptasyon ile Monolayer BHK 21 hücre kültürünün serumlu vasat ve ticari
serumsuz vasatta seri olarak 3-4 kez subkültüre edildikten sonra ticari serumsuz vasatın
monolayer kültüre adaptasyonundan sonra üreme eğrileri çkartıldı.

•

Monolayer kültürde serumsuz vasata adaptasyonu sağlanan hücreler süspanse ortama
aktarılarak hem bu kültür ortamında serumsuz vasata adaptasyonlarına devam edilmiş hem
de 3000 L hacime büyütülme aşaması gerçekleştirildi

•

Hücrelerin serumsuz vasata adaptasyonu öncesi ve sonrasında, metabolik aktiviteleri
(glukoz ve laktat tayini), hücre siklusu, apoptoz ve şap virüsü reseptörlerinden olan integrin
reseptörü yönünden tayinleri için numuneler toplandı.

•

Serumsuz vasata adaptasyonu tamamlanan hücrelerde güncel şap virüsü tipleri (A,O,Asia1)
ile virüs kültürleri yapılmış olup toplanan numunelerde virüs testleri devam etmektedir.

Dönem Bulguları: Serumsuz vasata adaptasyonu tanımlanan BHK 21 hücrelerinin adaptasyon
süresince hücre canlılıkları ve hücre siklusu oranları belirlendi. Serumsuz vasata adaptasyonu
tamamlanan hücrelerde güncel şap virüsü tipleri (A,O,Asia1) ile virüs kültürleri yapılarak
infektif titreleri belirlendi.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:Proje Faaliyet Takvimi: Bir yıl ek süre talep edilmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Aşısı Üretiminde Purifikasyon Prosesi Sonrası
Yapısal Olmayan Protein (NSP) Varlığı ve Düzeyinin
İn Vitro Olarak Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/73

Proje Lideri

Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Şap Hastalığı’nın Türkiye gibi endemik olduğu ülkelerde hastalık ile mücadelede başlıca
yöntemlerden biri purifiye inaktif sap virusu aşıları ile aşılamadır. Bunun yanında virus
dolaşımının izlendiği rutin serosurveyler ve hayvancılık işletmelerinde biyogüvenlik
uygulamaları diğer mücadele yöntemleri arasında yer alır.
Şap aşısı üretiminde purifikasyon prosesi ile virusun NSP proteinleri giderildiğinden
dolayı şap aşıları ile aşılanan sürülerde şap virüsünün sadece yapısal proteinlerine (structural
proteins, SP) karşı antikor yanıtı elde edilmektedir. Ancak şap enfeksiyonu sonrası, yapısal
proteinlerin yanı sıra yapısal olmayan proteinlere (non-structural proteins, NSP) karşı da
antikor oluşmaktadır. Bu prensipten yola çıkılarak enfekte hayvanı aşılı hayvandan ayıran
DIVA (differentiating infected from vaccinated animals) serolojik testler geliştirilmiştir.
Sahadaki virüs sirkulasyonun DIVA tanı sistemleri ile izlendiği serosurveylerin başarısı
açısından üretilen şap aşısının NSP proteinleri içermemesi bir nevi marker aşı olması ayrı bir
önem arz etmektedir. Bu nedenle üretilen şap aşılarının NSP’ler yönünden incelenmesi
gerekliliği OIE’de yer almıştır. Bu inceleme aşı üretim prosesi bittikten sonra in vivo-hayvan
denemeleri ile NSP antikor yanıtına bakarak yapılmaktadır.
Bu çalışmada; şap aşısı üretim prosesinde purifikasyon ve formülasyon sonrası aşı
antijen örnekleri hazırlanacak yeni bir ticari kit kullanılarak NSP antijen varlığı ve düzeyi
açısından incelenecektir. Purifikasyon ve formulasyon sonrası toplanan örnekler ile test
metodunun detection limiti tespit edilecek ve aşı antijen örneklerinde NSP puritesi kontrol
edecek ve üretim prosesi sırasında kullanılacak yeni testin standandardizasyonu yapılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
•

2016-2017 yılları içinde aşı üretiminin değişik aşamalarından toplam 123 adet numune test
edildi. Örnek tekrarları ile birlikte çalışılan numune sayısı 284 adettir. Toplam 19 round test
gerçekleştirilmiştir.

•

Projenin değerlendirme ve final rapor hazırlığı devam etmektedir.

Dönem Bulguları: 2017 yılı içinde yine aşı üretiminin farklı basamaklarından toplanan çeşitli
numuneler test kiti ile NSP düzeyi bakımından analiz edildi. Çalışma sonucuna göre test edilen
toplam 18 adet numunenin 12 adedi NSP proteini negatif ve 6 adedi NSP proteini pozitif tespit
edildi. Çoklu aşı alan hayvanlarda kritik limit, minumum 10 ng olup çalışma sonuçlarına göre
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10 ng ve üzeri sonuç veren antijen örneği sayısı 4 adettir. Bu yıl çalışılan aşı antijen karışım,
aşı elüeti ve aşı emülsiyon numuneleri içinde NSP pozitif numune tespit edilemedi.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5. Bütçe Harcamaları Özeti:
06 SERMAYE GİDERLERİ

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl
2.Yıl

06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Kit
alımları)

41.256

06.3- Gayri Maddi Hak Alımları (Cihazluminometre)

35.930

Toplam
Genel Toplam

77.186
101.886

24.700

24.700
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Hastalığında Gebe İneklerde Uygulanacak Farklı
Aşılama
Takviminin
Buzağıların
Maternal
İmmunitesi Üzerine Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/74

Proje Lideri

Dr. Beyhan SAREYYÜPOĞLU

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Gebelik döneminde uygulanacak aşılama takvimi yeni doğan hayvanların maternal antikorları
üzerinde önemlidir. Ancak Türkiye’de hastalık açısından bilgi ve algı eksikliği nedeniyle gebe
hayvanların aşılanma takvimi değil aşılanması konusunda bile ciddi bir boşluk mevcuttur.
Ruminantlarda syndesmochorial plasenta yapısı nedeniyle anneden yavruya gebelik
döneminde antikor aktarımı olmadığından yeni doğanın hastalıklara karşı direnci için kolostral
immunite çok elzemdir. Ancak yeni doğanın bu kolostral antikorlar nedeniyle uygulanacak
aşılara karşı immun reaksiyon vermediği maternal interferens sorunu nedeniyle ülkemiz gibi
hastalığın endemik ve aşılamanın mücadele stratejisi olduğu yerlerde genç hayvanlarda optimal
şap aşısı uygulanma yaşı cevaplanması gereken önemli bir soru işareti olmuştur.
Bu çalışmada; gebelik periyodunca uygulanacak aşılama takviminin yeni doğan
hayvanların maternal immunitesi üzerine etkisi incelenecek ve gebelere uygulanacak şap aşıları
için en uygun rutini araştırılacaktır. Ayrıca projede doğacak yavrular en az 7 ay süreyle
izlenerek maternal interferens –genç hayvanların optimum aşılanma yaşı incelenecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Kan serum örneklemelerine ait testler (buzağı
örnekleri-Asia-1 serotipi VNT hariç) tamamlanmıştır. İstatistiki analiz, değerlendirme ve final
rapor yazım çalışmaları devam etmektedir.
Dönem Bulguları: Gebe ineklere ait şap virüsü A serotipi VNT testi sonuçlarına ait istatistik
analizi tamamlandı. istatistiki bulguya göre A tipi VNT antikor titresi bakımından ileri ve erken
gebe dönemde aşılanan gebe ineklerin rapelli ve rapelsiz grupları arasında farklılık anlamlı
bulunmadı (p>0,05). O tipinde olduğu gibi A tipinde tespit edilen bu bulguya göre, gebelik
öncesinde düzenli şap aşısı uygulanmış gebe ineklerde rapel aşılamanın gerekmediği sonucuna
varılabilir. İleri ve erken gebe inek grupları antikor titrelerinin zamana bağlı değişimleri
karşılaştırıldığında A tipi VNT antikor titresi bakımından, rapelsiz gruplarda fark bulunmazken,
rapelli gruplarda ileri gebe grubun dönem sonundaki antikor titresinin erken gebe gruba göre
yüksek olduğu saptandı. Bu sonuç ile ileri gebelik döneminde aşı uygulanmasının (8. Ay)
anneden yavruya yüksek düzeyde maternal antikor aktarımı açısından önemli olduğu gösterildi.
İstatistiki analiz ve değerlendirme henüz tamamlanmadığı için kesin bulgular bu raporda henüz
verilmemiştir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:101

4. Projede Önerilen Değişiklikler:5. Bütçe Harcamaları Özeti:
06 SERMAYE GİDERLERİ
06.2- Menkul Sermaye Üretim Giderleri (2 adet
dijital refraktometre)
Toplam
Genel Toplam

YILLARA GÖRE DAĞILIM
1.Yıl
2.Yıl
7.500

7.500
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş Kapsamlı Aşı
Suşlarının Virus Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi
ve Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/75

Proje Lideri

Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığının kontrolü için dünyanın birçok yerinde inaktif Şap aşısı kullanılmaktadır.
Aşılama programının başarısı için, en önemli faktör kullanılan aşının kalitesi olarak belirlenmiş
olmasına rağmen, aşının etkinliği için aşı suşunun ve saha suşunun antijenik olarak uyumlu
olması çok daha önemli ve gerekli bir kriterdir. Antijenik farklılıkların belirlenmesi için
önceleri in-vivo çapraz koruma çalışmaları yapılmıştır. Ancak serolojik testlerin
kullanılabilirliğinden sonra bu testler, oluşturulan hipotezlere dayanan antijenik karşılaştırma
için kullanılmıştır. Bazı serolojik testlerde, aşılanan hayvanlardan ve saha virusları ile enfekte
hayvanlardan serum numuneleri toplanarak antikor titreleri belirlenmiştir. Saha virusu ile aşı
virusu arasındaki antijenik yakınlığı en kesin belirleyen ‘r1 değeri’ (relationship value),
serolojik testler kullanılarak elde edilen titrelerin oranlanması ile hesaplanabilir. Virus
nötralizasyon testlerinde (VNT) önemli değişimler bildirilmesine rağmen varolan aşı suşlarının
uygunluğunun değerlendirilmesinde, VNT kullanılarak saha suşlarının aşı suşlarına
yakınlığının antijenik analizleri önemli bir rol oynar. Serolojik test metotları kullanılarak Şap
virusu yapısal protein antikorları arasındaki antijenik farklılıklar ölçülebilir ve böylece aşı suşu
ve saha suşu arasındaki aşı uygunluğu tahmin edilebilmektedir. Ancak VNT’de değişmelerin
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Şap virusu A serotipi suşlarındaki antijenik olarak
meydana gelen değişimler genetik dizi analizleri kullanılarak antijenik farklılıklar tahmin
edilebilir ancak aşı uygunluğu için bu bilgiler güvenilir değildir. Projemizde, Dünya Referans
Laboratuvarı, VNT aşı eşleştirme metodunun laboratuvarımıza transfer edilmesi, geniş bir suş
spektrumu ile uyumlu aşı suşlarının seçilmesi, aşı eşleştirme için in-sliko bir metot
geliştirilmesi amaçları güdülerek, Türkiye için ekonomik ve hayvanlar için sağlık ve verim
açısından yarar sağlanması hedeflenmektedir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Sarf Malzemeleri malzemesi temini,
virusların belirlenmesi, virusların hücre kültürlerine adaptasyonu ve titrasyon testleri
gerçekleştirilmiştir. Nötralizasyon testleri gerçekleştirilmiş olup r1 testlerine başlanmıştır.
Dönem Bulguları: Aşı hazırlama çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanmış olan aşılardan
deneme hayvanlarına uygulanmaya başlanmıştır.
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2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar: Ülkemize geçen sene giriş yapmış olan yeni A tipi virusların da projeye dahil
edilmesi ve gerekli testlerin yapılması için, ayrıca in siliko metot geliştirilmesine henüz
başlanamadığı için, ileride oluşabilecek darboğazlara ilişkin bir bilgiye ulaşılmamıştır.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Proje faaliyet takviminde bahsi geçen darboğazlar nedeniyle 1 yıllık
süre uzatması talep edilmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Aşılarında, Farklı Konsantrasyonlardaki Antijen
ve Tekrarlayan Aşılamalarla Yapısal Olmayan
Proteinlere Karşı Antikor Yanıtının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/76

Proje Lideri

Berrin Müzeyyen ALPAY

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı; evcil çift tırnaklı hayvanların ekonomik açıdan en önemli hastalıklarından biridir.
Hastalık, hayvan endüstrisinin ekonomik ilerleyişini olumsuz etkileyerek ülkeler ve üreticiler
açısından önemli kayıplara yol açar. Hastalık, endemik seyrettiği ülkelerde koruyucu aşılama
ile kontrol edilir. Şap virusu ile enfekte hayvanlarda yapısal ve yapısal olmayan virus
proteinlerine karşı antikor oluşmaktadır. Yüksek pürifiye aşılarda şap virusü yapısal olmayan
proteinlerine karşı antikor oluşmaması beklenmektedir. Aşılanmış sürülerde asemptomatik
taşıyıcı hayvanların bulunması, inaktivasyon prosedüründe residüel canlı virusün kalması, aşı
formülasyonuna giren antijen miktarının arttırılması ve tekrarlayan aşılamalar da yapısal
olmayan proteinlere karşı antikor oluşumunu uyarabilmektedir. Bu nedenle, enfekte
hayvanların ayrılması kontrol ve eradikasyonu kolaylaştırır.
Bu çalışmada; İki farklı aşı hazırlama metodu kullanılacaktır. Artan antijen miktarı ve
tekrarlayan aşılamalar sonrasında yapısal olmayan proteinlere karşı antikor yanıtının varlığı
tespit edilecektir. Aşıya giren antijen miktarı aşamalı olarak artırılacak ve belli aralıklarla hedef
hayvanlara tekrarlayan inokülasyonlar yapılacaktır. İnokülasyonlar sonrası belli dönemlerde
elde edilen serumlar residüel NSP antikorlar açısından değerlendirilecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: BHK 21 hücre kültürlerinde üretilmiş A NEP
84, O TUR 07, ASIA 1 TUR 15 şap virüsü suşları inaktive edilip konsantre edildi. PEG ile
konsantre edilip inokülasyonda kullanılacak antijenler bir aşı dozuna uygun olarak şap virusü
tipine göre µg/ml cinsinden hesaplanarak hazırlandı. Hazırlanan antijenler A NEP 84 için
6PD50, O TUR 07 7 PD50, ASIA 1 TUR 15 5PD50 olacak şekilde formüle edildi. 1X, 2X, 4X
ve 6X konsantrasyonlarda 4 grup aşı hazırlandı. Bütün bu hazırlık aşaması boyunca kullanılan
antijenler, Plak Test, VNT, LPB ELISA, Total Protein değerleri tespiti açısından test
edildi.Hazırlanan aşılar Ph, iletkenlik, viskozite, 5 ayrılma, damla testlerine tabi tutuldu.
Lalahan Hayvancılık Araştırma Çiftliğinde yapılan taramalar sonunda NSP negatifliği tespit
edilen 7 hayvandan oluşan ilk grup oluşturuldu.
Dönem Bulguları: Lalahan Hayvancılık Araştırma Çiftliğinde, doğumları müteakip yapılan
taramalara devam edilmektedir. Aşısız, yaklaşık üç-dört aylık, YOP karşı antikor yanıtı
oluşturmayan hayvanlardan iki grup oluşturulmuştur.
6X konsantrasyonda hazırlanan aşı ile aşılanan birinci grup ilk aşılamadan bir ay sonra rapel
aşılamaya tabi tutulmuş ve üçer ay ara ile bir yıl boyunca aşılanmıştır. Her aşılama sonrası
alınan serum numunelerinde; VNT, LPB ELISA ve NSP ELISA testleri yapılmıştır. %
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İnhibisyon değerleri farklılık göstermekle birlikte, YOP’e karşı antikor yanıtı tespit
edilememiştir.
1X konsantrasyonda hazırlanan aşılarla ikinci grubun aşılamasına başlanmış ve dördüncü
aşılama yapılmıştır.
Yeni doğumlar sonrası taramalar yapılmıştır. Üçüncü ve dördüncü gruplar oluşturulmak
üzeredir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar: Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü ile ortak gerçekleştirdiğimiz projede
doğumları takip ederek grup oluşturulmaktadır. Bu da çalışmayı yavaşlatmaktadır.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Bir yıl ek süre talep edilmektedir.
Personel: Enstitümüz Veteriner Hekimlerinden
katkılarından dolayı dahil edilmesi talep edilmektedir

Ceylan

GÜNDÜZALP’in

projeye

5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Şap Aşılarının Hazırlanmasında BHK21 An73
Hücresinin Optimum Üreme Karakteristiğinin
Belirlenerek Antijen Miktarının Artırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/77

Proje Lideri

Berrin Müzeyyen ALPAY

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2017

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Veteriner hekimlikte kullanılan aşılar içinde şap aşısı üretimi önemli bir yer tutmaktadır. BHK21 hücresi, 1962 yılında Mc Pherson ve Stocker tarafından Suriye yavru hamster böbrek
hücrelerinden izole edilmiştir. Bu hücrenin klonlanması ile BHK-21 C13 hücresi elde
edilmiştir. Hücre kültürlerinin üretim sürecinde besiyeri ve fizikokimyasal faktörlerin optimize
edilmesi ile oluşturulan homojen bir çevrede üretim kayıpları büyük ölçüde azaltılabilmektedir.
Besiyeri; pH, CO, CO2 ve pOsm değişimleri hücre metabolizmasında değişimlere
neden olmakta ve sonuç olarak hücre özgül üreme hızında ve son hücre sayılarında
değişiklikler görülmektedir. Hücrelerin değişik çalışma parametrelerine gösterdikleri
hassasiyetin aynı hücre hattının klonlarında dahi farklılık gösterebileceği bilinmektedir.
Mowat ve Chapman’ın 1962’de BHK-21 C13 hücresinin şap virüsüne duyarlı olduğunu
bildirmesinin ardından bu hücrenin aynı yıl süspanse üretim prosesi geliştirilmiştir.
Enstitümüzde Şap aşılarının üretiminde süspanseye adapte BHK 21 An 30 ve An73 hücreleri
kullanılmaktadır. BHK 21 An 30 hücresi BHK 21 An 73’ e göre daha kısa sürede ve daha fazla
üreme özelliği göstermektedir. Ancak virusun üretim aşamasında An 73 de üretilen virus
kültürlerinin titre ve 146 S değeri An 30 da üretilen kültürlerden çok daha yüksek olduğu
gözlemlenmiştir.
Bu çalışmada; BHK 21 An 73 hücresinin kısa sürede, fazla miktarda üretimi sağlanarak
yüksek 146 S değerli şap virüsü antijeni ve şap aşısı üretilmesi amaçlanmıştır. Daha az
antijenle daha fazla aşı hazırlanabilecektir. Dolayısıyla daha kısa sürede, daha ekonomik
şartlarda, antijen kalitesi yüksek ve daha fazla şap aşısı üretilebilecektir. Böylece zaman, iş
gücü, kimyasal, sarf malzemesinden de tasarruf edilmiş olacaktır.
Bu amaçla deneysel şatlarda An73 hücresinin üreme ortamını etkileyen bazı
parametrelerinde ( besi yeri, ısı, pH) belirli oranlarda değişiklik yapılacak ve optimum üreme
karakteristiği belirlenecektir. Aynı hücre virus kültürü hazırlanmasında kullanılacak, enfektif
titre, 146 S değeri, total protein değerleri tespit edilecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje boyunca çalışılacak olan hücre kültürü
besi yerleri, çalışılacak parametreleri içeren GMEM, 6M, DMEM F-12, Waymouth Medium
olarak tespit edilmiştir. Çalışılacak parametreler DMEM F-12 için NEA ( Non Esansiyel
Amino Asitler) olarak Alanin, Asparajin, Aspartik Asit, Pirolin, Glisin, Serin, 6M ve GMEM
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için Glikoz, Glutamin, LAH, TPB; Waymouth medium için Glutamin ve oleik asit olarak tespit
edilmiştir.
Metodolojide çalışılacak parametrelerin besi ortamı içinde kullanılan miktarları baz
alınmış ve her parametre için bu miktarın 1/2x, x, 2x, 3x, 4x olacak şekilde besi yerleri
hazırlanmıştır. Monolayer üretimden süspanseye adaptasyon ve yeni besi ortamına adaptasyon
birlikte yürütülmüştür. Her konsantrasyon % 12,5, % 25, % 50, %75 ve % 100 olacak şekilde
pasajlanmıştır. % 100 yeni besi ortamına pasajı tamamlanan hücrelerin üreme eğrisi çizilmiştir.
Her konsantrasyon ve adaptasyon aşamasında hücrelerde canlılık, sayım, üreme eğrisi,
popülasyon doubling time gözlemlenmiş ve tespit edilmiştir. Her konsantrasyon 1 virüs
partikülü/ 100 hücre olacak şekilde enfekte edilmiştir. % 100 CPE görülen kültürlerde enfektif
titre ve 146 S değerleri tespit edilmiştir.
Dönem Bulguları: Projenin bu döneminde geçmiş dönemdeki gibi adaptasyon çalışmalarına
devam edilmiştir. Konsantrasyonlarda üreme eğrileri oluşturulmuştur. Virus inokülasyonu
sonrasında her konsantrasyon için Enfektif titre ve 146 S değerleri tespit edilmiştir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar: Projenin bu döneminde çalışmanın gerçekleştirildiği inkübatörde problem
yaşanmış ve manyetik karıştırıcının içine sığabileceği inkübatör yerli bir firma tarafından
üretilmiştir. Üretim, ve teslim süreci beklenenden uzun sürmüştür. Laboratuvarda yürütülen
tadilat işlemleri de buna eklenmiş ve bu dönemde yeterli ilerleme kaydedilememiştir.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Bir yıl ek süre talep edilmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Ankara ilinde Koyunlarda ve Sularda Tularemi
Enfeksiyonunun Epidemiyolojik Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A07/P02/81

Proje Lideri

Dr. Derya KARATAŞ YENİ

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Francisella tularensis’in neden olduğu zoonotik bir enfeksiyon olan tularemi, son yıllarda
ülkemizde oluşan insanlarda salgınlar görülmesi ile yeniden önem kazanmıştır. Güncelliğini
koruyan bu hastalığın rezervuarı açıkça bilinmemekle birlikte dünyada ve ülkemizde hastalıkla
ilgili riskli alanların sayısı hızla artmaktadır. Hayvanlarda hastalık prevalansına dair bilgiler
oldukça kısıtlıdır. Evcil hayvanlar arasında koyunlar tularemiye oldukça duyarlıdır ve
rastlantısal konakçılardır.
Hastalık koyunlarda başlıca abort, özellikle kuzularda yüksek morbidite ve mortalite
oranları ile ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bunun yanısıra ülkemizde çoğunlukla
tularemi su yolu ile bulaşmakta olduğundan, hastalık mihraklarının yoğun olarak görüldüğü
yerleşim birimlerinden su örnekleri alınarak, kültür ve moleküler yöntemlerle hastalığın varlığı
araştırılacaktır. Araştırma kapsamında, tüm örnekler Ankara ilinden toplanacaktır. Bu çalışma
ile tulareminin koyunlarda serolojik yöntemlerle incelenmesi ve prevalansının belirlenmesi
amaçlanmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Yürütücüsü olduğum, “Ankara İlinde Belirli
Yerleşim Birimlerinde Koyunlarda ve Sularda Tularemi Enfeksiyonunun Araştırılması”projesi
ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir; Önemli bir zoonoz hastalık olan Tularemi
hastalığının Ankara ilinde çoğunlukla insanlarda salgın görülen yerleşim birimlerinde
Koyunlarda seropozitifliğinin araştırılmasına yönelik bu proje çalışması için, şimdiye dek
topladığım 666 adet koyun kan serum örnekleri Altındağ (Aydıncık Kavaklı , Orhangazi
Karapürçek),Bala (Merkez, Çiğdemli, Avşar, Çatalören),Çankaya Yakupabdal’dan alınmıştır.
Şimdiye kadar toplanan kan serumları; ilçeler, köyler ve işletme sahiplerine tespit edilmiş ve
buna göre kulak küpe numaraları kayıt altına alınarak, daha sonra bu serum örnekleri Türkiye
Halk sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarında testin yapılması ve test
sonuçlarını okuma-değerlendirme aşamaları tamamlanmıştır.
Yürütücüsü olduğum, “Ankara İlinde Belirli Yerleşim Birimlerinde Koyunlarda ve
Sularda Tularemi Enfeksiyonunun Araştırılması”projesi ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda
belirtilmiştir; Önemli bir zoonoz hastalık olan Tularemi hastalığının Ankara ilinde çoğunlukla
insanlarda salgın görülen yerleşim birimlerinde Koyunlarda seropozitifliğinin araştırılmasına
yönelik bu proje çalışması için, şimdiye dek topladığım 666 adet koyun kan serum örnekleri
Altındağ (Aydıncık Kavaklı , Orhangazi Karapürçek),Bala (Merkez, Çiğdemli, Avşar,
Çatalören),Çankaya Yakupabdal’dan alınmıştır. Şimdiye kadar toplanan kan serumları; ilçeler,
köyler ve işletme sahiplerine tespit edilmiş ve buna göre kulak küpe numaraları kayıt altına
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alınarak, daha sonra bu serum örnekleri Türkiye Halk sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans
Laboratuvarında testin yapılması ve test sonuçlarını okuma-değerlendirme aşamaları
tamamlanmıştır.
Dönem Bulguları: Hastalığın yoğun olarak görüldüğü serum numunelerinin toplanıldığı
yerleşim birimlerinden tercihen dereler, klorlanmayan su kaynakları, su depoları ve köy
çeşmeleri olmak üzere su numuneleri toplanmıştır. Su örneklerinin izolasyon ve moleküler
çalışmaları için gerekli Tularemi etken tür tayini ve alttür tayinine yönelik optimizasyon
çalışmaları yapılmış olup, proje bünyesinde alınan moleküler çalışmalar için kullanılacak
malzemelerin deneysel olarak kontrolleri tekrarlanmıştır. Toplanan su örnekleri, izolasyonu
için filtrasyon işleminden geçirilmiş inkubasyon süreleri beklenmiştir. Sonuçta toplanan
örnekler, etken izolasyonu yönünden negatif bulunmuştur.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar: Projenin planlanması ve gerçekleştirilen faaliyetlerde aktif rol alan proje
yürütücüsü doğum izninde olması sebebiyle projenin tamamlanabilmesi için, 1 yıl ek süre talep
edilmektedir.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Materyal ve Yöntem: Projede Ankara’da yoğun olarak tularemi hastalığı görülen yerleşim
birimleri dikkate alınarak kalan serum örnekleri serolojik olarak çalışılacaktır.
Proje Faaliyet Takvimi: Kan örneği toplama çalışmalarının tamamlanması için, geriye kalan
ilçelerin koyun kan serumları toplanarak çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Bir yıl
ek süre talep edilmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-

110

PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Biyoreaktörde Anthrax Aşısı Üretimi

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/82

Proje Lideri

Dr. Funda KALINBACAK

Yürütücü Kuruluş

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Türkiye’de anthrax hastalığına karşı aşılama 1953 yılından itibaren B. anthracis 34 F2 suşu ile
hazırlanan aşı kullanılmaktadır. Günümüzde bazı bakteriyel ve viral aşıların biyoreaktör sistemi
ile üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu projede biyoreaktör ile Anthrax aşısının üretimi
hedeflenmiştir. Aşı üretiminde halihazırda kullandığımız B. anthracis 34 F2 suşu uygun
yöntemle üretilecek, sporlanma sağlanacak, sporlar % 0,5lik fenol ile yıkanıp canlı spor
sayımları yapılacaktır. Örnek aşı 107 cfu/ml canlı spor içerecek şekilde hazırlanacaktır. Ürüne
ait koruyucu antijen seviyeleri kolon kromatografi cihazı ile ölçülecektir. Sterilite, canlı spor
sayımı, bağışıklık ve zararsızlık kontrolleri FAO, O.İ.E., European Pharmacopoei ve WHO ya
göre yapılacaktır. Casein Digest katı besiyeri ve biyoreaktörde üretilen anthrax aşılarının canlı
spor sayımı, pH ve koruyucu antijen seviyeleri karşılaştırılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: 2016 yılın içerisinde satın alma süreci gerçekleşen biyoreaktörün kurulumu
laboratuarımızın bulunduğu binada gerçekleştirilen deprem güçlendirme ve akabinde
laboratuvar tadilatı nedeniyle 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Biyoreaktörün eğitimi alınmış
olup crosflow sisteminin kurulum ve eğitimi tamamlanmamıştır. Biyoreaktörde yapılan
denemeler sonucunda anthrax basilinin üremesi için yalnızca ortam havasının yeterli olmadığı
belirlenmiştir. Bu nedenle müdürlüğümüze talepte bulunarak oksijen gaz tertibatının
laboratuarımıza kurulumu sağlanmıştır. Hedeflenen çalışma takvimi belirtilen sebeplerden
dolayı gerçekleştirilememiştir. Bir yıllık uzatma talebimiz bulunmaktadır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Bir yıl ek süre talep edilmektedir.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Türkiye'de
Alabalık
Yetiştiriciliği
Yapılan
İşletmelerde Salmonid Alphavirus Enfeksiyonunun
Varlığının Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/16/A11/P03/83

Proje Lideri

Dr. Gülnur KALAYCI

Yürütücü Kuruluş

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2016 – 01.01.2018

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Bu projede Türkiye’de yetiştirilen gökkuşağı alabalığı (rainbow trout) ve kahverengi
alabalıklarda (brown trout) uyku hastalığı veya pankreas hastalığı olarak da bilinen Salmonid
Alphavirus (SAV) enfeksiyonunun varlığı araştırılacaktır. Alabalık yetiştiriciliği yapılan
işletmelerde bulunan farklı boylardaki/yaşlardaki balıklar örneklenecektir. SAV varlığının
saptanmasında Real-Time -Reverse -transcription polymerase chain reaction (Real-time RTPCR) tekniği kullanılacaktır. SAV varlığının saptanması durumunda hastalıktan korunmaya ve
mücadeleye yönelik programlar belirlenecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: CHSE devamlı hücre kültürü stoğu
hazırlanmıştır. SAV-2 ve SAV-6 referans virus suşları Avrupa Birliği Balık Hastalıkları
Referans Laboratuvarından temin edilmiş ve stoklanmıştır. Karadeniz,Güneydoğu Anadolu,
Ege ve Akdeniz bölgelerinden örnekleme yapılacak işletmeler ve örnekleme tarihleri
belirlenmiştir.
Dönem Bulguları: Karadeniz bölgesinden 36, Güneydoğu bölgesinden17, Ege Bölgesinden
26, Akdeniz bölgesinden 20 işletmeden olmak üzere 99 işletmeden örnekleme yapılmış, SAV
yönünden test edilmiş ve virus tespit edilmemiştir. İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu
bölgelerinden örnekleme yapılacak işletmeler ve örnekleme tarihleri belirlenmiştir. Program
kapsamında İç Anadolu ve Marmara bölgelerinden örnekleme başlamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: SAV tespiti durumunda düşünülmektedir.
3. Darboğazlar: Örneklemede darboğaz yaşanmıştır. Örnekleme için seçilen işletmelerden Ege
bölgesinde 9, Akdeniz bölgesinde 15 işletmeden balık bulunmaması nedeni ile örnekleme
yapılamamıştır. Yeniden seçilecek 24 işletmeden örneklemenin su ısısına bağlı olması ve İç
Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinden de örnekleme yapılması gerekliliğinden
dolayı ancak 2018 yılı sonbahar aylarında örnekleme planlanmaktadır. Örnekleme su ısısına
bağlı olduğundan İç Anadolu, Marmara ve Doğu Anadolu bölgesi örneklemeleri planlanan
tarihten daha geç (15 Kasım 2018) başlamıştır.
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4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Proje Faaliyet Takvimi: Örnekleme ve çalışmanın tamamlanabilmesi için 1yıl ek süreye
ihtiyaç duyulmaktadır.
5. Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU

Proje Başlığı

Ege Bölgesinde Visna/Maedi ve Caprine Arthritis
Encephalitis
Enfeksiyonlarının
Yaygınlığının
Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/85

Proje Lideri

Dr. Gülnur KALAYCI

Yürütücü Kuruluş

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Bu projede Ege Bölgesinde koyun popülasyonunda Maedi Visna (MV), keçi popülasyonunda
Caprine Arthritis Encephalitis (CAE) enfeksiyonunun yaygınlığı araştırılacaktır. Koyun ve
keçi işletmelerinde klinik belirti gösteren ve göstermeyen hayvanlardan kan serumu
örneklemesi yapılarak ELISA ile antikor varlığı araştırılacaktır. Çalışma sonucunda Ege
bölgesinde MV ve CAE enfeksiyonlarının durumu ortaya konulacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Denizli, Manisa, Muğla ve İzmir illerine ait 189 koyun-keçi kan serumu
projede kullanılması düşünülen ELISA tarama kiti kullanılarak test edilmiş ve doğrulama kiti
kullanılarak tarama kiti kontrol edilmiştir. Projede kullanılacak ELISA kitleri temin edilmiştir.
Aydın, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illerinden 1’er, İzmir ilinden 14 köyden kan
serumu örnekleri sağlanmıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Serumsuz Vasat Kullanılarak Üretilen Antijenlerden
Şap Aşısının Hazırlanması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/86

Proje Lideri

Dr. Aydın COŞKUNER

Yürütücü Kuruluş

Şap Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Şap hastalığı çift tırnaklı hayvanlarında görülen çok bulaşıcı viral bir hastalıktır ve çiftlik
hayvanlarının ekonomik yönden en önemli hastalığıdır. Hastalığa Picornaviridae ailesi
Aphthovirus cinsinden tek iplikcikli küçük bir RNA virüsü olan şap virüsü neden olmaktadır
Hastalık önemli oranda et ve süt kaybıyla sonuçlanan, zayıflamaya neden olan ağız ve ayak
vezikülleri ile karakterizedir. Hastalıkla mücadelede kullanılan etkili yöntemlerden biri de
aşılamadır. Şap aşısı, hücre kültürlerinde üretilen aşı antijenlerine adjuvant ilavesi ile
hazırlanan inaktif aşılardandır.
Günümüzde büyük hacimde şap aşısının üretiminde genellikle süspanse kültür
sistemlerine adapte BHK 21 hücreleri kullanılmaktadır. Hücre kültürü üretiminde kullanılan
vasatlara yaklaşık %10 oranında serum ilave edilir. Serum zengin içeriği nedeniyle hücrelerin
üremesini uyarmaları, koruyucu etkileri gibi birçok olumlu katkılarının yanı sıra hayvansal
kaynaklı olmalarından dolayı istenmeyen kontaminantların ve hastalıkların taşıyıcısı olmaları
büyük dezavantajdır. Ayrıca, temin etmede yaşanan zorluklar, seriler arasında değişebilen
üretim farklılıkları ve yüksek maliyeti de diğer dezavantajlarıdır. Bu sorunlar nedeniyle son
yıllarda biyolojik maddelerin üretiminde serumsuz besin ortamları geliştirilmiştir. Büyük hacim
rekombinant protein ve monoklonal antikor üretimlerinde serumsuz besin ortamları
kullanılmakta olup şap aşısı gibi endüstriyel düzeydeki viral aşıların üretiminde henüz yaygın
değildir. Çalışmamızda serumsuz besi yeri kullanılarak üretilen aşı antijenleri kullanılarak Şap
aşısı hazırlanacak ve bu aşıların gerekli bütün kontrolleri ( sterilite, stabilite, raf ömrü,
bağışıklık, NSP protein ) yapılacaktır.
Bu çalışmanın amacı, Enstitümüzde şap aşısının üretiminde serumsuz vasat kullanılarak
üretilen antijenler ile daha saf ve yüksek kalitede aşıların düşük maliyetle hazırlanması
amaçlanmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Serumsuz vasat kullanılarak hazırlanan antijenlerle enstitü protokolüne
göre aşı formülasyonu yapılarak aşı hazırlanmış, ve hazırlanan aşıların; Sterilite, zararsızlık
(güvenlik) ve fiziko-kimyasal testleri Şap Enstitüsü protokolüne göre yapılmıştır. Sonuçlar
olumlu bulunmuştur.
Bağışıklık süresinin tespiti için 6 aylıktan büyük şap antikoru taşımayan 5 adet sığıra
aşı uygulanarak aşılama sonrası 30., 60., 90.,120., 150. ve 180. Günlerde kan serumu alınarak
antikor seviyeleri enstitü protokolüne göre virüs nötralizasyon ve likit faz bloking ELISA
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testleri ile tespit edilmiş ve aşıların en az 6 ay bağışıklık oluşturduğu belirlenmiştir. Raf ömrü
çalışmasına başlanmış ve çalışma devam etmektedir. Eprüvasyonlu yöntem kullanılarak
yapılacak olan aşıların bağışıklık testlerinin 2018 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan İshallerinde
Rotavirus,
Coronavirus
ve
Cryptosporidium
parvum’un İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku
Mikroarray Teknikleri ile Tespiti

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/87

Proje Lideri

Yusuf AKPINAR

Yürütücü Kuruluş

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Bu araştırmada koyun ve keçi yetiştiriciliğinde önemli ve kitlesel yavru kayıplarına yol açan
Rotavirus, Coronavirus ve Cryptosporidium parvum enfeksiyonlarının tanısında; rutinde
uygulanabilir hızlı kesin teşhis yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılabilirliklerinin
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla her bir patojen etken için spesifik antijenik bölgelerin
gösterilmesi için immunohistokimyasal (IHC) boyama yöntemleri, etken spesifik gen bölgeleri
için formaldehitte tespit olmuş ve parafine bloklanmış dokularda (FFPE) PCR ve aynı anda 20500 hayvana ait test örneğinin aynı anda test edilmesine imkan veren Doku Mikroarray
tekniğinin rutin teşhis ve ülke çapında hastalık izleme programlarında kullanılabilmesi
sağlanacaktır.
Bu araştırmada; daha önceki yıllarda yenidoğan ishali klinik tanısı ile Konya VKEM
Patoloji laboratuvarına son 5 yıl içerisinde gönderilen 300 adet kuzu-oğlak incebağırsak
örnekleri histopatolojik olarak enteritis yönünden değerlendirilecek ve sonrasında Rota, Corona
virus ve Cryptosporidium sp. etkenleri yönünden ticari primer antikorlar kullanılarak
immunoperoksidaz teknik ile test edilecektir. FFPE PCR yöntemi için, herbir Parafin bloktan
10-20µm kalınlığında alınan kesitler önce deparafinize edilecek, sonrasında FFPE DNA ve
FFPE RNA izolasyon kitleri kullanılarak DNA ve RNA elde edilecektir. Doku mikroarray
tekniğinde ise; 50 parafin bloktan, lezyonlu bölgelereden alınan 2 mm çapındaki silindirik
örnekler, daha önceden hazırlanmış 50 kuyucuklu alıcı blok üzerine yerleştirilecek ve toplam 6
alıcı blok oluşturulacaktır. Sonra; her üç etkene ait antikorlar kullanılarak, bir günde tüm 300
örneğin 3 farklı hastalığa karşı test edilmesi sağlanacaktır. Önerilen araştırma ve altyapı proje
sonuçlarının, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren diğer 6 bölge Patoloji laboratuvarı için
hızlı ve kesin teşhis ön modeli olacağına inanmaktayız.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Proje 01.01.2017 tarihinde başlamıştır.
Numume toplama işlemi tamamlanmıştır. Ödenek olmadığı için testler yapılamamıştır.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:117

PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Koyun Keçi Çiçek Aşısının MDBK Hücre Kültüründe
Üretilmesi ve LSD’ye Karşı Sığırlarda Bağışıklık
Çalışması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P06/88

Proje Lideri

Serdar UZAR

Yürütücü Kuruluş

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Sığırların Nodüler Ekzantemi (Lumpy Skin Disease, LSD) Poxviridae ailesi, capripoxvirus
genusu içinde yer alan ve Neethling olarak da bilinen virüsun neden olduğu sığırların akut viral
bir infeksiyondur. Antijenik olarak koyun keçi çiçek virusu ile çok yakın ilişkide olup, ayrımı
yalnızca genetik düzeyde yapılabilmektedir. LSDV koyun ve keçi çiçek virusu ile serolojik,
morfolojik, hücre kültüründe yapmış olduğu sitopatolojik etki ve poxvirus için tipik olan
inklüzyon cisimciklerinin varlığı ile yakından ilişkilidir. Virus nötralizasyon ve diğer serolojik
testler ile ayrımları mümkün değildir. Bu üç virus için de birbirleriyle çapraz koruma söz
konusudur. Böylelikle bu viruslardan herhangi biri, LSD’e karşı hayvanların korunması amaçlı
kullanılabilmektedir.
Canlı attenüe LSDV aşısının potansiyel güvenlik sorunlarından dolayı, kullanımı
hastalıktan ari bölgelerde önerilmemektedir. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü,
Viral Aşılar Üretim Laboratuarında, 1975 yılında İstanbul İli, Bakırköy İlçesindeki bir olgudan
izole edilerek, primer kuzu böbrek hücre kültüründe 65 pasaj gidilerek attenüe edilen aşı
suşu(Bakırköy Suşu), liyofilize aşı olarak üretilmekte olup, bir dozu en az TCID50; 102,5virus
içerecek şekilde sahada koyun-keçi çiçek hastalığının profilaksisi amacı ile yıllardır başarılı bir
şekilde kullanılmaktadır. Koyun keçi çiçek suşlarının LSD için kullanımı OIE tarafından
önerilmiş, yaygın bir şekilde kullanılmış ve kullanılmaya da devam etmektedir. Ülkemizde
2013 Eylül ayından beri görülen LSD’ye karşı Bakırköy aşı suşundan yapılan canlı attenüe
Koyun-Keçi Çiçek aşısı kullanılmakta ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Önerilen bu çalışma ile primer kuzu böbrek hücresinde attenüe edilmiş koyun-keçi
çiçek aşı virusunun, sığır orijinli MDBK hücre kültürüne adaptasyonu ve aşının bu hücrede
üretimi amaçlanmıştır. MDBK hücre kültüründe üretilen bu aşının sığırlarda LSD’ye karşı
oluşturacağı bağışıklık eprüvasyon çalışmalarıyla araştırılacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları:
I. SP(Bk)LK60 Suşunun MDBK Hücre Kültürüne Adaptasyon Sonuçları: Hazırlanan
MDBK hücre kültürlerinde herhangi bir bakteriyel, fungal ve viral kontaminant tespit edilmedi.
Bunun üzerine titresi DKID50 104.0 /ml olan SP(Bk)LK60 suşunun MDBK hücre hattına ilk
pasajı yapıldı. İnokulasyon sonrası 2.gün %2 FCS içeren DMEM ile vasat değişiminin
ardından, 4. günde hücreler monolayer olarak kapladığı alanda sıkışmaya başladı ve 75cm2’lik
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flasktan 175cm2’lik flaska pasajlandı. İnokulasyonun 7.gününde CPE oluşumlarının başladığı
saptandı. 10.günde %80 CPE oluşmasının ardından flasklar -80°C’deki derin dondurucuya
kaldırıldı (SP(Bk)LK60MDBK2 ).
Tekrar MDBK hücre kültürüne ekimleri yapılan virusta SP(Bk)LK60MDBK3 ana
tohum suşu, SP(Bk)LK60MDBK4 çalışma tohum suşu olarak stoklandı. MDBK hücre
kültüründe en iyi CPE oluşumu 5.pasajda görüldüğünden identifikasyon çalışmasında
SP(Bk)LK60MDBK5 kullanıldı.
II. MDBK Hücre Kültüründe Üreyen SP(Bk)LK60MDBK5 Suşunun İdentifikasyon
Sonuçları
Virus Titrasyon Testi: DKID50 değeri 10-5.75 olarak saptandı.
Serum Nötralizasyon Testi Sonuçları: SP(Bk)LK60MDBK5 suşu ve koyun çiçeği
hiperimmun serumu bir saatlik nötralizasyonda tutulmasının ardından MDBK hücre kültürüne
ekim yapıldı. 10 günlük inkubasyon süresince MDBK hücre kültüründe herhangi bir CPE odağı
gözlenmedi. Kontrol amacıyla nötralizasyon yapılmamış suşun yine aynı hücre hattına ekimi
sonucu 4. günden itibaren CPE odaklarının oluştuğu gözlendi.
Hemotoksilen – Eozin Boyama Sonuçları: SP(Bk)LK60MDBK5 suşunun lameldeki MDBK
hücre kültürlerine yapılan ekim sonucu 4.günde virusa ait CPE oluşumları gözlendi. Hücrelere
yapılan H-E boyama sonucunda koyun çiçeği virusuna özgü intrasitoplazmik inkluzyon
cisimcikleri tespit edildi.
III. Aşının İnvitro Kontrol Sonuçları
Fiziksel-Kimyasal Muayene Sonucu: Liyofilizasyon sonrası yapılan dış bakı-görünümünde
krem renkli liyofilize pelet oluştuğu ve aşı vialinde vakum bulunduğu tespit edildi. Aşının
nem oranı %2 olarak saptandı.
Aşının Titre Sonucu: Liyofilize edilen SP(BK)LK60-MDBK5 aşı virusunun DKID50/ml
değeri 10-5.75 olarak tespit edildi. Koyun-Keçi Çiçek aşı titresinin DKID50/ml değerinin en az
10-4.5 olarak olması gereklidir.
Aşının bakteriyel, fungal ve viral kontaminantlar yönünden kontrolü: Viral
kontaminantlar yönünden yapılan Hemadsorbsiyon testi ve IFAT sonucu PI3 ve Pestivirus
kontaminasyonunu tespit edilmedi. Bakteriyel ve fungal kontaminatlar yönünden sıvı ve katı
besi yerlerine yapılan ekimler sonucunda herhangi bir üremenin olmadığı saptandı.
IV. Aşının İnvivo Kontrol Sonuçları: Etkinlik ve zararsızlık testleri tamamlanmıştır.
Laboratuvar çalışmaları devam etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Ege Bölgesinde Ruminant Abortuslarında Coxiella
burnetii ve Chlamydophila abortus Sıklığının
Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/89

Proje Lideri

Eylem ŞEN YÜKSEL

Yürütücü Kuruluş

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 –01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Coxiella burnetii, birçok ülkede görülen ; memeli hayvanlarda mastitis, pnömoni , ölü doğum
ve abortla seyreden Q Fever hastalığının etkenidir. Hastalık zoonoz olması sebebiyle de önem
taşımaktadır. Etken insanlara inhalasyon yolu ile bulaşmakta grip benzeri bir hastalığa sebep
olmaktadır. C.burnetii ; keneler, artropodlar, ruminantlar, kedi, köpek, sürüngenler ve kuşları
da içeren geniş bir konakçı spektrumuna sahiptir.
Etken; spor benzeri formunun bulunması ve zor yaşam koşullarına dayanıklı olması
sebebiyle biyoterör ajanı olarak görülmektedir. Zorunlu hücre içi bir bakteri olan C.burnetii’
nin izolasyonu zor, zaman alıcı ve tehlikelidir. İzolasyonda biyogüvenlik seviye 3 laboratuarına
gereksinim duyulmaktadır. Teshiste kültür, serolojik testler ve moleküler metotlar
kullanılmaktadır. Ancak, kültür ve serolojik metotların uygulanmasındaki biyogüvenlik ve
teknik gereksinimler ile enfeksiyonun akut fazlarında serolojik tespitinin zor olması teşhisi
moleküler metotlara yönlendirmiştir.
Chlamydiosis; zorunlu hücre içi mikroorganizmalar olan Chlamydia’ların sebep olduğu;
insan, memeli hayvanlarda ve kuşlarda değişik formlarda seyreden bir hastalıktır. Koyunlarda
placentitis, abortus, poliartritis ve konjuktivitisle seyreden enzootik abortus etkeni
Chlamydophila abortus’dur. Etken aynı zamanda keçi ve sığırlarda da hastalık yapar. Hastalık
birçok ülkede koyun yetiştiriciliğini olumsuz etkilemektedir. C. abortus doku kültürü,
embriyolu tavuk yumurtası ve laboratuvar hayvanlarında üretilebilmektedir. Etken
izolasyonunun çok zor ve zaman alıcı olması sebebiyle serolojik yöntemler sıklıkla kullanılır.
Ancak cross-reaksiyon görülebilmesi sebebiyle son yıllarda Real Time PCR ve konvensiyonel
PCR sıklıkla C. abortus identifikasyonu için kullanılmaya başlanmıştır .
Bu çalışmada İzmir/Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü sorumluluğundaki illerden
bakteriyoloji bölümüne gönderilen aborte fötus örneklerinde C. burnetii ve C. abortus 'un
varlığının ortaya konulması amaçlanmıştır. Örneklerde, C.burnetii ve C. abortus‘un teşhisinde
Konvensiyonel PCR yöntemi kullanılmıştır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları:
•

Proje kapsamında, laboratuarımıza gelen ve Brucella negatif olduğu tespit edilen 100 adet
atık fetüs örneğine (41 koyun, 35 sığır ve 24 keçi ) ait iç organ materyali – 40 ˚C’de
muhafaza edildi.
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•

Örnekler MagNA Lyser Green Beads tüplerine ilave edilip üzerlerine 500 µl PBS ilave
edilerek MagNA Lyser da 5000 rpm de 60 sn parçalandı. Daha sonra cihazdan çıkarılan
örneklerin soğuması için tüpler buza alındı ve 2 dakika bekletildi. Buzdan çıkarılan
örnekler oda koşullarında 5 dk bekletildi. Sonra örnekler bir kez daha MagNA Lyser da
5000 rpm de 30sn parçalandı. Örnekler soğutulduktan sonra homojenizattan 200 µl alınıp
yeni steril ependorfa aktarıldı. DNA izolasyonu ticari kit (Roche High Pure PCR Template
Preparation kit) talimatına yapıldı.

•

100 adet örnekten elde DNA’ların saflık kontrolleri ve miktar tayinleri Spektrofotometrik
olarak Thermo Scientifik-Nanodrop 2000c cihazı ile yapılmıştır. Bu amaçla 1,5µl DNA
örneğinin A260/A280 oranı belirlenmiştir.

•

DNA örneklerine Coxiella burnetii IS1111 genine spesifik trans 1 ve trans 2 primerleri
(Trans 1; 5’-TAT GTA TCC ACC GTA GCC AGT C-3’ ve Trans-2; 5’-CCC AAC AAC
ACC TCC TTA TTC-3’ ) ve Chlamydophila abortus MOMP genini kodlayan primer
çiftleri FP (5’-TGG TAT TCT TGC CGA TGA-3’ ve RP (5’-GAT CGT AAC TGC TTA
ATA AAC CG-3’) ile PCR uygulandı. PCR analizi Taq DNA Polimeraz Kiti
(HelixAmpTM) kullanılarak gerçekleştirildi. 50µl’ lik PCR karışımı 5µl kalıp DNA , 5µl
10X Taq Buffer , 1µl dNTP , her bir primerden 1 er µl, 10 µl 5X Tune Up Buffer, 1,25 unit
Taq Polimeraz içerdi. DNA amplifikasyonu, Techne TC -412 cihazıyla; Coxiella burnetii
için; 1 siklus 95ºC’de 2 dakika ilk denatürasyon, 95ºC 20 saniye denatürasyon sonrasında
35 siklus 95ºC’de 40 saniye annealing , 72ºC’de 45 saniye elongasyon ve 1 siklus 72ºC 5
dakika son uzama ; Chlamydophila abortus için; 1 siklus 95ºC’de 2 dakika ilk
denatürasyon, 95ºC 20 saniye denatürasyon sonrasında 35 siklus 95ºC’de 40 saniye
annealing , 72ºC’de 30 saniye elongasyon ve 1 siklus 72ºC 5 dakika son uzama şeklindeki
PCR şartlarında gerçekleştirildi.

•

5 µl PCR ürünü ethidium bromide (0,5 µg/ml) ‘li % 1.5 ‘luk agaroz jelde, 100 bp DNA
marker ile birlikte elektroforeze edilerek, UV ışık kaynağında incelendi.687 bp
büyüklüğündeki bantlar Coxiella burnetii, 479 bp büyüklüğündeki bantlar Chlamydophila
abortus pozitif olarak değerlendirdi.

•

100 adet fetüs iç organ örneğinin 8 adedinde (% 8) Coxiella.burnetii, 18 adedinde ise (%18)
Chlamydophila abortus‘ a ait DNA varlığı PCR ile gösterilmiştir

2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Materyal ve Yöntem: Her iki bakterinin Klasik PCR ile teşhisi laboratuarımızda
gerçekleşebilir duruma getirilmiştir. Projeye, duyarlılığının daha yüksek olduğu bilinen Real
Time PCR yönteminin ilavesini öneri olarak sunmaktayız. Değişiklik önerimiz kabul edildiği
takdirde her iki etkenin Real Time PCR yöntemi ile teşhisinde, kullanılması planlanan primer
ve prop dizileri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
Chlamydophila abortus
Primers:
Forward: GCAACTGACACTAAGTCGGCTACA
Reverse :ACAAGCATGTTCAATCGATAAGAGA
TaqMan probe:
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FAM-TAAATACCACGAATGGCAAGTTGGTTTAGCG-TAMRA
(Pantchev et al., Detection of all Chlamydophila and Chlamydia spp. of veterinary interest
using species-specific real-time PCR assays. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2010; 33:
473-484).
Coxiella burnetii
Primers:
Forward, Cox-F = GTCTTAAGGTGGGCTGCGTG (219–238)
Reverse, Cox-R = CCCCGAATCTCATTGATCAGC (493–513)
TaqMan probe:
Cox-TM = FAM-AGCGAACCATTGGTATCGGACGTT-TAMRA-TATGG (259–287). (Klee
et al., Highly sensitive real-time PCR for specific detection and quantification of Coxiella
burnetii, BMC Microbiol. 2006; 6: 2)
Personel: Projemizde yürütücü olarak yer alan Dr.Meriç Lütfi Avsever’in enstitümüzden
ayrılması sebebiyle proje ekibinden çıkarılıp, Veteriner Hekim Melih Çakın’ın projeye
yürütücü olarak dahil edilmesi PDG’de onaylanmıştır.
Bütçe: Projeye Real Time PCR ilavesi önerisinin uygun görülmesi halinde , mevcut bütçeye
15.000 TL(Hammadde ve sarflar) ilave talebimiz de olacaktır.
5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen Enfeksiyonlardan
Mycoplasmaların
İzolasyonu,
Genotipik
ve
İmmunojenik Karakterizasyonu

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/90

Proje Lideri

Dr. Yasin GÜLCÜ

Yürütücü Kuruluş

Konya Veteriner Kontrol Entitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2020

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Contagious Caprine Pleuropneumonia (CCPP) koyun ve keçilerin oldukça bulaşıcı, morbiditesi
(%100) ve mortalitesi (%80) yüksek bir enfeksiyonudur. Mycoplasma mycoides cluster
grubunda bulunan, Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (M. capripneumoniae,
Mycoplasma sp. F38-type), enfeksiyonunun primer etkeni olarak bildirilmiştir. Aynı grupta
bulunan diğer bir etken olan M. mycoides subsp. capri’de (M. capri) enfeksiyona sebep
olabilmekte, ancak morbidite ve mortalite genellikle daha düşük seyretmektedir. Enfeksiyon;
Afrika ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Asya ülkelerinde önemli bir problemdir. Ülkemizin
farklı bölgelerinde yapılan çalışmalarda, CCPP olgularında, M. capripneumonia varlığı ve
yaygınlığı, bakteriyolojik ve serolojik olarak ortaya koyulmuştur. Ancak, ülkemizde
enfeksiyondan korunmak için; özel sektör ve devlet eli ile, M. capri suşundan hazırlanan aşılar
üretilmekte, buna rağmen aşılanan işletmelerde, Mycoplasma pnömonilerine bağlı kayıp ve
ölümler görülmeye devam etmektedir. Mahkemeye intikal eden olayda, kayıpların ilçe
müdürlüğü tarafından yapılan aşılamadan kaynaklanmadığı, sürüdeki enfeksiyonun PCR ile M.
capripneumoniae olduğu tespit edildiği, ülkemizde M. capripneumoniae’dan koruyacak aşı
olmadığı bu sebeple ilçe müdürlüğünün suçlanamayacağı bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
Sunulan proje ile; CCPP enfeksiyonuna sebep olan etkenlerin belirlenmesi, izolatların
PZR ile doğrulanması, RAPD-PZR analizi ile genetik yakınlık ve yaygınlıklarının belirlenmesi,
gen sekans analizi ile genotipik profillerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca genotipik
özelliklerine göre seçilen suşların deney hayvanlarında immunojeniteleri tespit edilerek, aşı
üretiminde kullanılabilecek aday izolatlar belirlenecektir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları:
I. Örnekleme: Proje kapsamında; Antalya ve Isparta illerinde bulunan, CCPP enfeksiyonu
şüpheli 8 farklı keçi sürüsünden 13 akciğer, 25 bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısı, 30 burun
svap örneği alındı.
II. Mycoplasma Kültürü: Örnekler, Mycoplasma selective supplement-G (Oxoid, SR0059C,
UK) ilave edilen Mycoplasma Broth’a (Oxoid, CM0403, UK) ekilerek 37ºC’de, 5% CO2’li
etüvde 7 gün inkübe edildi. Süre sonunda besiyerleri santrifüj edilerek, pelet yeniden
Mycoplasma sıvı besiyerine pasajlandı, aynı koşullarda inkübe edildi. Üçüncü pasaj sonunda,
Mycoplasma selective supplement-G eklenen, Mycoplasma Agar’a (Oxoid, CM0401, UK)
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ekim yapılarak, besiyerleri aynı koşullarda inkübe edildi. Süre sonunda besiyerleri ışık
mikroskobunda incelenerek, Mycoplasma şüpheli “pişmiş yumurta” görünümlü koloniler,
bakterilerin L-formundan ayırt etmek için antibiyotik içermeyen Mycoplasma Agar’a
pasajlandı. Mycoplasma şüpheli koloniler, Mycoplasma Broth içinde kültüre edilerek -80 °C’de
saklandı.
III. DNA İzolasyonu: Mycoplasma şüpheli broth kültürlerden, 300 μl Broth steril
mikrosantrifüj tüplerine aktarılarak, 12.000 g’de 20 dak. santrifüj edildi. Bakteri peleti, 300 μl
steril distile su ile süspanse edildikten sonra 300 μl TNES buffer (20mM Tris, pH 8.0, 150Mm
sodium chloride, 10mM EDTA, %0.2 sodium dodecyl sulphate) ve 200 μg/ml proteinase K ile
muamele edilerek, 56 °C’de 1 saat inkübe edildi. Daha sonra, proteinase K’nın inaktivasyonu
için 95°C’de 10 dakika inkübe edildi. 11.600 g’de 10 dak. santrifüjü takiben, pelet kurutularak,
100 μl distile su ile yeniden süspanse edild. DNA örnekleri, -20 °C’de muhafaza edildi. Ayrıca,
marazi materyalden direkt DNA izolasyonu Wizard Genomik DNA izolasyon kiti (Promega, A
1120) ile üretici firma talimatlarına göre gerçekleştirildi.
IV. PZR Analizi: DNA örneklerine, öncelikle Myoplasma spp. genus spesifik primerler (GPFF-5-GCTGGCTGTGTGCCTAATACA-3, MGSO-R-5-TGCACCATCTGTCACTCTGTTAA
CCTC-3) ile PZR uygulandı. PZR analizleri, üretici firma talimatlarına göre 2xPCR master mix
(Thermo, K0171) kullanılarak gerçekleştirildi. 50 μl PCR karışımı; 25 μl master mix, 20 pmol
her bir primer, 25 ng hedef DNA ve distile su içerdi. DNA amplifikasyonu, Eppendorf termal
siklus cihazında (Matercycler gradient 5331 000.010, Germany); 1 siklus 94°C’de 2 dak.
denatürasyon, ve akabinde 35 siklus 94°C’de 15 sn denatürasyon, 53°C’de 15 sn yapışma,
72°C’de 15 sn zincir uzaması ve 1 siklus 72°C’de 5 dak. son zincir uzaması ile gerçekleştirildi.
10 μl PZR ürünü, ethidium bromide (0.5 μg/ml)’li %1,5’luk agaroz jelde, 100 bp DNA marker
(Solis Biodyne, Estonia) ile birlikte elektroforeze edilerek, UV ışık kaynağında incelendi. 1013
bp büyüklüğündeki DNA bantları Mycoplasma spp. pozitif olarak değerlendirildi.
Bulgular: 5 akciğer, 7 BAL ve 3 burun svap örneğinden Mycoplasma şüpheli üreme görüldü.
Üreyen bakteriler Mycoplasma spp. PZR analizi ile doğrulandı. Üreme görülmeyen marazi
materyalden yapılan DNA izolasyonu ve PZR analizlerinde, 2 akciğer ve 2 BAL örneğinde
etkene ait DNA varlığı PZR ile gösterildi. PZR ile Mycoplasma spp. varlığı belirlenen DNA
örneklerinin, Mycoplasma mycoides cluster-PZR ve Mycoides grup-PZR analizleri
gerçekleştirilecektir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Personel: Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü personeli M. Levent KAYNAR proje yürütücüsü
olarak projeye dahil edilmesini talep etmekteyiz.
5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Clostridium
chauvoei
Aşılarının
Potensinin
Belirlenmesinde Kobaylarda C. chauvoie Challenge
Testine Alternatif Olarak ELİSA’nın Kullanılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/91

Proje Lideri

Deha Ali DENİZ

Yürütücü Kuruluş

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Günümüzde Clostridium chauvoie içeren veteriner bakterin aşılarının potens testleri; aşı ile
immunize edilmiş kobaylara patojen C. chauvoie suşunun verilerek kontrol edilmesi prensibine
dayanmaktadır. C. chauvoie challange testi, aşının potensinin belirlenmesi amacıyla yapılan
kontrol işlemlerinde geçerli bir prosedür olmakla birlikte, diğer tüm klostridial aşıların
kontrolünde olduğu gibi in vivo test prensibine dayanan bu aşıların potensinin belirlenmesi
prosesinde çok fazla miktarda deney hayvanı kullanıma ihtiyaç duyulması, hayvanların bireysel
duyarlılık, direnç ya da kondisyonlarına göre sonuçların değişkenlik göstermesi, tekrar
edilebilmesinin güçlüğü, test süresinin uzunluğu (35-42 gün), test sonuçlarının
değerlendirilmesinin hayvanlardaki letalite ya da spesifik semptomlara dayalı olması ve hayvan
refahı yönünden uygun bulunmaması nedeniyle in vitro testler kullanılmaya başlanmıştır.
Planlanan bu tez çalışması ile C. chauvoei içeren bakterin aşıların potens testinde
konvansiyonel patojen kültürle challange uygulanması yerine, aşının içerdiği antijen miktarının
(flagellar yüzey proteinin) ölçülmesine dayanan bir ELISA prosedürü uygulanarak iki yöntemin
karşılaştırmasının yapılması ve C. chauvoei aşılarının potensinin belirlenmesinde in vitro
ELISA prosedürünün uygulamaya aktarılması hedeflenmektedir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Çalışmamızın bu dönemi içerisinde proje için ihtiyaç duyulan kimyasal ve
sarfların temini gerçekleştirilmiştir. Çalışmamızda kullanılacak aşı setinin seçimi yapılmıştır ve
çalışma modeli oluşturulmuştur. Projemizin deney hayvanları kısmı tamamlanmış ELİSA kısmı
için çalışmalara başlanmıştır.
Proje verileri ELİSA çalışmaların tamamlanmasından sonra bir bütün olarak
değerlendirileceğinden dolayı dönem bulgusu bulunmamaktadır. Bu dönem içerisinde ELİSA
testlerinin bitirilmesi ve alınan sonuçları değerlendirilerek projenin sonuçlandırılması
planlanmaktadır. Proje çalışma takvimi çerçevesinde devam etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:125

PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Yerli İnfeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virus
İzolatlarının
Moleküler
Karekterizasyonu
ve
Patojenite Denemeleri

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P04/92

Proje Lideri

Yüksel DURMAZ

Yürütücü Kuruluş

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Bu çalışmada, gökkuşağı alabalıklarında yüksek mortaliteye neden olan Infectious Pancreatic
Necrosis Virusu (IPNV) yerli izolatların VP1, VP2, VP3, VP4 ve VP5 genleri tam uzunlukta
amplifiye edilecek akabinde elde edilen ürünlerin sekans sıralamaları yapılacaktır. Sekans
verilerinin incelenmesi sonucunda aminoasit motifleri dikkate alınarak seçilen izolatların
patojenite denemeleri yapılacak ve virusun in vivo şartlarda virülensi belirlenecektir. Yürütülen
bu çalışmalar ile incelenen izolatların genotipleri belirlenecek ve IPNV nin bilinen Avrupa ve
Amerika izolat genotipleri ile karşılaştırılması sağlanacaktır.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu: Bu Rapor Dönemi içerisinde projede
kullanılacak olan sarf malzemelerin teminine devam edilmiştir. Belirlenen 10 IPNV izolatı için
hücre hatları hazırlanmış ve her virus izolatları 2 kez pasaj yapılmıştır. CPE görüldükten sonra
hücreler -80 C de stoklanmıştır. Daha sonra izolatların ekstarksiyonları yapıarak RNA ları elde
edilmiştir. Akabinde PCR işlemlerine geçilerek her izolata ait genlerin PCR analizleri
yapılmıştır.
Dönem Bulguları: Hefef olarak belirlenen 10 izolata ait VP1, VP3, VP4 ve VP5 genlerini için
toplam 100 adet sekans ticari bir firmaya yaptırılmış, skens sonuçlarının değerlendirilme
aşaması devam etmektedir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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PROJE GELİŞME RAPORU
Proje Başlığı

Keban Baraj Gölünde Yetiştiriciliği Yapılan
Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss
Walbaum,
1792)’ında
Protozoon
Parazitlerin
Araştırılması

Proje Numarası

TAGEM/HSGYAD/17/A05/P04/93

Proje Lideri

Mehmet ÇATALKAYA

Yürütücü Kuruluş

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2019

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
Ülkemizdeki su ürünleri yetiştiriciliğine bakıldığında farklı balık türleri üretilmekle beraber en
çok tercih edilen tür gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss) olup iç sularda yoğun bir
şekilde üretimi yapılmaktadır. Büyük miktarlarda üretim yapılmasına rağmen hastalıklara ve
ekonomik kayıplara sebep olan paraziter etkenlerin yaygınlığının ve dağılımının tam olarak
belirlenmemiş olması bir eksiklik olarak dikkati çekmektedir. Keban Baraj Gölü üzerinde
bulunan alabalık işletmelerinde de protozoon parazitlerinin varlığı, yayılışı ve türleri hakkında
henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Bu bağlamda planlanan çalışma, Kasım-Mayıs ayları arasında (yetiştiriciliğin yapıldığı
sezon) planlanmış olup, her ay düzenli olarak işletmelere gidilecektir. İşletmelerden alınan
balık numuneleri içerisinde ortam suyu bulunan steril taşıma kaplarıyla canlı olarak
laboratuvara ulaştırılacaktır. Numune alma esnasında suyun pH, oksijen ve sıcaklık değerleri
ölçülerek protokol defterlerine kaydedilecektir. Çalışma süresince aylık toplam 100 adet olmak
üzere yaklaşık 700 alabalık incelenmesi hedeflenmektedir. Protozoonların balığın ölümünü
takiben konağı terk etmesinden dolayı laboratuvara getirilen balıklar boyları ve ağırlıkları
ölçüldükten sonra aynı gün içerisinde incelenmeye çalışılacaktır. Tespit edilen parazitlerin
morfolojik tür identifikasyonları ve yoğunlukları ilgili literatürlere göre yapılacaktır. Keban
Baraj Gölü’nde bulunan alabalık işletmelerinde yürütülecek bu çalışma sonucunda elde edilen
verilerin hem işletme bazında hem de ülke çapında paraziter faunanın belirlenmesine katkı
sağlayabileceği düşünülmektedir.
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Projenin çalışma takviminde belirlenmiş olan tarihler göz önünde
bulundurularak arazi ve laboratuvar çalışmalarına başlanmıştır. Önceden belirlenen 10 adet
işletmeden Kasım ve Aralık aylarında her bir işletmeden 10’ar adet balık numunesi alınarak
toplamda 200 adet alabalık incelenmiştir. İncelenen 200 adet alabalıkta belirlenen organlardan
hazırlanan toplamda 1400 adet preparat incelenmiştir. Önümüzdeki dönem çalışmalarına da, iş
takvimine uygun olarak devam edilecektir.
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar: Bulunan parazit örnekleri ile ilgili olarak poster
bildiri yapılması planlanmaktadır.
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3. Darboğazlar:4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Personel: Kurumumuz personeli Veteriner Hekim Serhat Murat ALKAN ile Elazığ Veteriner
Kontrol Enstitüsü personeli Veteriner Hekim Dr. Aysel İTİK EKİNCİ’nin projeye dahil
edilmeleri Enstitü Araştırma Komitesinde görüşülmüş olup 19/10/2017 tarih ve 890 kayıt no lu
komite kararıyla projeye dahil edilmelerine ve konunun grup toplantılarında görüşülmesine
karar verilmiştir.
5.Bütçe Harcamaları Özeti:-

128

GELİŞME RAPORU FORMU
Proje Başlığı

Peteklerde Büyük Mum Güvesi (Galleria mellonella
L.) ile Mücadelede Kullanılan Farklı Yöntemlerin
Kolonide Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkisi

Proje Numarası

TAGEM/HAYSÜD/17/A06/P01/04

Proje Lideri

Neslihan ÖZSOY TAŞKIRAN

Yürütücü Kuruluş

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü

Başlama Bitiş Tarihi

01.01.2017 – 01.01.2021

Raporun İlgili Olduğu Dönem

01.01.2017 – 01.01.2018

PROJE ÖZETİ
1. Başlıca Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu:
Dönem Bulguları: Nisan ayında İzmir’deki bir firmadan “İyi Tarım Uygulamaları” sertifikalı
petek alınmıştır ve ham petekler çerçevelere takılmaya başlanmıştır. Mayıs ayında petekler,
arılar tarafından işlenmesi için Uşak’a götürülen kolonilere verilmiştir. Koloniler daha sonra
Bergama’ya getirilmiştir. Daha sonrasında da koloniler Enstitümüz’e getirilmiştir.
Temmuz ayında B401 CERTAN ürünü Erzurum’daki bir firmadan temin edilmiştir.
Lavanta uçucu yağı ve Defne uçucu yağı Enstitümüz Tıbbi Bitkiler Şubesi’nden temin
edilmiştir.
Ağustos ayından itibaren petekler bal sağımı yapılması için kovanlardan alınmıştır ve
daha sonrasında 135 adet petek güvelenmesi için açık alanda bekletilmiştir. Peteklerde
güvelenme sağlanınca uygulamaya başlanılmıştır. Uygulamalar 15 günde bir 3 kez yapılmıştır.
Uygulamaların yapılmasından sonra şu anda petekler 5 ay beklemektedir. 5. Ay sonunda da
ölçüm yapılacağından dolayı henüz 1. yıl ölçümleri tamamlanmamıştır. Kükürt uygulanan
gruptaki 5 adet petek “kükürt di oksit” analizi için T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. Çıkan sonuçlar şu şekildedir:
2. Yapılması Düşünülen Ara Yayınlar:3. Darboğazlar: Tüm peteklerde güve zararı olduğundan “güve zararı alanı” ölçülmüştür.
4. Projede Önerilen Değişiklikler:
Materyal ve Yöntem: Tüm peteklerde güve zararı olduğundan “güve zararı alanı”
ölçülmüştür. Dolayısıyla “güve zararı var ya da yok” ifadesi yerine “zarar alanı ölçülecektir”
ifadesi olarak değiştirilmesi. Önerilen değişikliğin onaylanması durumunda İstatistik analizdeki
değişiklikler bir sonraki yıl önerilecektir.
Personel: Veteriner Sağlık Teknisyeni Faruk Bayar’ın projeye dahil edilmesi.
5.Bütçe Harcamaları Özeti:-
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