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HAYVAN SAĞLIĞI ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Lideri  Proje Adı Kurum 

Sayfa 

No 

1 Fatih ARSLAN 

Ektima (Orf) Virusunun Moleküler 

Karakterizasyonu ve Epidemiyolojisinin 

Araştırılması 

Bornova 

VKE 
10 

2 
Ömer Faruk 

GÖKCECİK 

Ege Bölgesindeki Atık Sığır Fetüslerde 

Neospora caninum’un Moleküler 

Yöntemlerle Tespiti, Moleküler 

Karakterizasyonu ve Bölge 

Seroprevalansının Belirlenmesi 

Bornova 

VKE 
11 

3 
Dr. Ediz Kağan 

ÖZGEN 

Sığırlarda ve Risk Grubundaki İnsanlarda 

Serolojik ve Moleküler Yöntemlerle 

Leptospira Enfeksiyonlarının Araştırılması 

Erzurum 

VKE 
12 

4 
Dr. Ediz Kağan 

ÖZGEN 

Coxiella burnetii İmmunodominant Dış 

Membran (OM) Proteinin E. coli 

Bakteriyel Ekspreyon Sistemi ile Elde 

Edilmesi 

Erzurum 

VKE 
13 

5 
Dr. Ediz Kağan 

ÖZGEN 

İshal Orjinli Escherichia coli Suşlarında 

Virulens, Antibiyotik Direnci ve Protein 

Yapılarının Ortaya Çıkarılarak, 

Oluşturacakları İmmunitenin Akış 

Sitometri ile Belirlenmesi 

Erzurum 

VKE 
14 

6 
Dr. Ediz Kağan 

ÖZGEN 

Erzurum İlinde Süt Sığırlarında ve Risk 

Grubu İnsanlarda Mycobacterium avium 

subsp. paratuberculosis’in Teşhisi ve 

MIRU-VNTR Yöntemiyle 

Genotiplendirilmesi 

Erzurum 

VKE 
15 

7 
Dr. Kadir Emre 

GİRGİN 

Karadeniz Bölgesindeki Mihraklardan 

Bacıllus anthracıs İzolasyonu ve 

Moleküler Karakterizasyonu 

Samsun 

VKE 
16 

8 Tuncay VURAL 

Sudak (Sander lucioperca) ve Kerevitte 

(Pontastacus leptodactylus) Viral Nervöz 

Nekrozis Virusunun Varlığının 

Araştırılması 

Eğirdir 

SÜAE 
17 

9 Tuncay VURAL 

Gökkuşağı Alabalıklarında Kuluçkahane 

Kaynaklı Yumurta ve Yavru Balık Ölüm 

Nedenlerinin Araştırılması 

Eğirdir 

SÜAE 
18 

10 Tuncay VURAL 

Avcılığın Yoğun Yapıldığı Göllerdeki 

Kerevitlerde Kronik Mantar Hastalıklarının 

Araştırılması ve Çözüm Önerileri 

Geliştirilmesi 

Eğirdir 

SÜAE 
19 

11 Bünyamin İREHAN 

Elazığ Yöresinde Keban Barajı, Karakaya 

Barajı ve Hazar Gölünden Alınan Su ve 

Balık Örneklerinde, Serbest Yaşayan 

Potansiyel Patojen Amiplerin Real Time 

PCR ve Kültür Yöntemleri ile 

Elazığ 

VKE 
20 
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Araştırılması ve Moleküler 

Karakterizasyonu 

12 
Dr. Cemil 

ALTUNTAŞ 

Torul ve Kürtün Baraj Göllerinde Kültür 

Balıkçılığında Görülen Balık Ölümlerinin 

Araştırılması 

Trabzon 

SÜMAE 
21 

13 
Dr. Ayşe Gül 

ŞAHİN 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss, Walbaum 1792) 

Kuluçkahanelerinde Protozoonların 

Araştırılması 

Elazığ 

SÜAE 
22 

 

SONUÇLANAN PROJELER 

14 Dr. Fahriye SARAÇ 

Bakırköy Koyun Keçi Çiçek Virus Aşı 

Suşunun Sığırların LSD Hastalığına Karşı 

Kullanılması ve Bağışıklığının 

Araştırılması 

Pendik 

VKE 
24 

15 
Berrin Müzeyyen 

ALPAY 

Şap Aşılarında, Farklı 

Konsantrasyonlardaki Antijen ve 

Tekrarlayan Aşılamalarla Yapısal Olmayan 

Proteinlere Karşı Antikor Yanıtının 

Araştırılması 

Şap Enst. 25 

16 
Berrin Müzeyyen 

ALPAY 

Şap Aşılarının Hazırlanmasında, BHK-21 

An73 Hücresinin Optimum Üreme 

Karakteristiğinin Belirlenerek Antijen 

Miktarının Artırılması 

Şap Enst. 26 

17 
Dr. Ayşegül KUDU 

ÖNAL 

Şap Aşı Virusu Üretimi Sonrası Kalite 

Kontrol Testleri için Liyofilize Standart 

İnaktif 146S Virus Partikülü Hazırlanması 

Şap Enst. 27 

18 
Dr. Ayşegül KUDU 

ÖNAL 

Şap Aşılarında Koruyucu Olarak 

Thiomersal Kullanılması 
Şap Enst. 28 

19 
Dr. Ayşegül KUDU 

ÖNAL 

Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş 

Kapsamlı Aşı Suşlarının Virus 

Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi ve 

Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi 

Şap Enst. 29 

20 Sevil ARSLAN 
İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil 

Aşısının Koyunlarda Birlikte Kullanılması 
Şap Enst. 30 

21 Osman KARA 

Formaldehitin Şap Virüsü 146S 

Partikülünün Stabilitesine Etkisinin 

Araştırılması 

Şap Enst. 32 

22 
Dr. Ediz Kağan 

ÖZGEN 

Farklı Klinik Vakalarda İnsan ve 

Hayvanlardan Tespit Edilen Coxiella 

burnetii’lerin Genotipik Varyasyonlarının 

Araştırılması 

Erzurum 

VKE 
34 

23 Dr. Şahin ÇAKIR 

Sığır Tüberkülozunun Enfeksiyon 

Dinamiklerinin Epidemiyolojik Olarak 

Araştırılması 

Etlik 

VKMAE 
35 

24 Dr. Yasin GÜLCÜ 
DIVA Yaklaşımına Yönelik Olarak Sığır 

Brusellozisinin Tanısı İçin Protein Eldesi 

ve Hızlı Tanı Kiti Geliştirilmesi 

Konya 

VKE 
36 

25 Neslihan Koyunların Listerial Ensefalitisinde Etlik 37 



3 

 

AKBULUT TOSUN Hücresel Bağışıklık Yanıt ile HMGB1 

(High Mobility Group Box 1) Protein 

İlişkisinin Belirlenmesi  

VKMAE 

26 Nevin TURUT 

Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan 

Patojenlerin Multiplex Real-Time PCR ile 

Tanımlanması 

Adana 

VKE 
38 

27 Fatih YILMAZ 

Varroa destructor ile Mücadelede Oksalik 

Asitin Rasyonel Kullanım Seçenekleri; 

Bölgesel Ölçekte Pilot Uygulama 

Ordu AAE 39 

 

DEVAM EDEN PROJELER 

28 Merve DEMİR 

Rift Vadisi Ateşi Virusu 

Epidemiyolojisinin Moleküler ve Serolojik 

Yöntemlerle Araştırılması  

Pendik 

VKE 

 

42 

29 Onur ÜLGENALP 

Ruminantları Enfekte Eden Pestivirusların 

Ayırıcı Tanısı ve Moleküler 

Karakterizasyonu  

Pendik 

VKE 

 

43 

30 Dr. Züleyha PESTİL 

Marmara Bölgesi Sığırcılık 

İşletmelerindeki Solunum Sistemi 

Problemlerinde Bovine Respiratorik 

Sinsityal Virusunun (BRSV) Varlığının 

Araştırılması ve BRSV Suşlarının 

Moleküler Karakterizasyonu  

Pendik 

VKE 

 

44 

31 Dr. Züleyha PESTİL 
Türkiye’de Yetiştirilen Develerde MERS 

CoV Enfeksiyonunun Seroprevalansı 

Pendik 

VKE 
45 

32 Cumhur ADIAY 

Lumpy Skin Disease Virus 

Enfeksiyonlarına Karşı Hazırlanan 

Homolog Neethling Suşu ve Heterolog 

Bakırköy Koyun Çiçek Virus Suşu 

Aşılarının Yan Etkileri ve Bağışıklık 

Düzeylerinin Araştırılması  

Pendik 

VKE 

 

46 

33 
Dr. Mehmet Hakan 

TABAK 

Marmara Bölgesinde Ruminantlarda Q-

Fever Hastalığının Epidemiyolojisi ve 

Kenelerde Varlığının Araştırılması 

Pendik 

VKE 
47 

34 Dr. Cevdet YARALI 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünün Sorumluluk 

Alanına Giren İllerdeki Neonatal 

Buzağı/Kuzu/Oğlak Ölüm Nedenlerinin 

Araştırılması 

Etlik 

VKMAE 

 

48 

35 Fatma AKBABA 

Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen 

Pasteurella multocida, Mannheimia 

haemolytica ve Histophilus somni’nin  

Antimikrobiyal Duyarlılıklarının 

Araştırılması 

Konya 

VKE 
49 

36 Aslı KILIÇ 

Marmara Bölgesi’nde Yetiştirilen Sığır ve 

Koyunlarda Pasteurella multocida 

Enfeksiyonlarının İncelenmesi, Real Time 

PCR ile Teşhisi ve Multilocus Sequence 

Typing (MLST) Yöntemi ile 

Pendik 

VKE 
50 
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Filogenetiklerinin Araştırılması 

37 Seher ŞİMŞEK 

Sığırlarda Postpartum Dönemde 

Hipokloröz Asit Uygulamasının 

Endometriyal Floraya Etkisi 

Lalahan 

UHAEM 
51 

38 
Dr. Ediz Kağan 

ÖZGEN 

Buzağılarda Bruselloz ve Q Humması 

Hastalıklarının Serolojik İncelemesi 

Erzurum 

VKE 
53 

39 Dr. Fahriye SARAÇ 

Bivalan Contagious Ecthyma (Orf) Aşısı 

Geliştirilmesi ve Kuzu-Oğlaklarda 

Bağışıklık Çalışmaları 

Pendik 

VKE 
54 

40 Dr. Serdar UZAR 

Contagious Ecthyma (CE) Aşısının 

Tavşanlarda İntradermal (ID) Yolla 

Bağışıklık ve Zararsızlık Çalışmaları 

Pendik 

VKE 
55 

41 Bünyamin İREHAN 

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerindeki 

Sığır Abortlarında Besnoitia besnoiti’ nin 

Real Time PCR ve Histopatolojik 

Yöntemlerle Araştırılması ve Moleküler 

Karakterizasyonu 

Elazığ 

VKE 
56 

42 Halil ERGÜN 

Veteriner Hekimlikte Yaygın Olarak 

Kullanılan Tetrasiklin, Kinolon Grubu 

Antibiyotikler ve Azol Grubu 

Antifungallerin Farklı Metallerle 

Kombinasyonu Sağlanarak Antimikrobiyal 

Etkinliklerinin Geliştirilmesi  

Etlik 

VKMAE 
57 

43 Ertuğrul GÜNEŞ 

Yarış Atlarında Oral ve Parenteral B12 

Vitamini Uygulamasının, Kan Plazması ve 

İdrardaki Kobalt Miktarı Üzerine 

Etkilerinin Doping Kontrolü Açısından 

Araştırılması  

Pendik 

VKE 

 

58 

44 Özgen ÖZDEMİR 

Akdeniz Sularında Yetişen Levreklerde 

(Dicentrarchus Labrax, Linnaeus 1758) 

Florfenikol, Florfenikol Amin 

Farmakokinetiği ve Geri Çekilme 

Periyodunun Belirlenmesi ile Florfenikol 

Amin’in Toksisitesinin İn Vitro 

Araştırılması 

Pendik 

VKE 

 

62 

45 Ufuk OĞUZ 

Akdeniz Bölgesinde Bulunan Lagünlerdeki 

(Akyatan, Akgöl, Paradeniz ve Beymelek) 

Levrek (Dicentrarchus labrax), Çipura 

(Sparus aurata) ve Bazı Kefal Türlerinde 

(mugil spp.) Viral Nervöz Nekrozis (VNN) 

Virusunun Varlığının Araştırılması  

Akdeniz  

SÜAÜEE 
63 

46 Eda ONUR 

Yüksek Doz Klor Dioksit Uygulanan 

Levreklerde (Dicentrarchus labrax L., 

1758) Toksik Patolojik Bulguların 

Araştırılması 

Akdeniz  

SÜAÜEE 

 

64 

47 Dr. Mustafa TÜRE 

Balıklarda Hastalık Yapan Aeromonas 

hydrophila’ya Karşı Faj İzolasyonu ve 

Karakterizasyonu 

Trabzon 

SÜMAE 
65 

48 
Serhat Murat 

ALKAN 

Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

Elazığ 

SÜAE 
66 
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mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinde 

Flavobacterium psychrophilum ve 

Flavobacterium columnare Etkenlerinin 

Varlığının ve Yaygınlığının Araştırılması  

 

49 Nuri FİDAN 

Arı Sağlığında Varroa destructor’a Karşı 

Kullanılan Veteriner İlaç Etken Madde 

Flumetrin’e Karşı Türkiye’de  Direnç 

Gelişiminin Araştırılması 

Ordu AAE 67 

50 
Dr. Ahmet SAİT 

 

Peste des Petits Ruminants (PPR) 

Virusunun Aşı ve Saha Suşunu Ayırt 

Etmeye Yönelik Probe-Based Fluorescence 

Melting Curve Analysis (FMCA) Prensibi 

ile Çalışan RT-qPCR Metodu Geliştirmek 

Pendik 

VKE 
68 

51 
Kadir AKAR 

 

Brucella melitensis Suşlarının Genetik 

Profillerinin MLVA (Multilokus Değişken 

Sayıda Ardışık Tekrar Analizi), MLST 

(Multilokus Dizi Tiplendirme) 

Yöntemleriyle Değerlendirilmesi  

Pendik 

VKE 
69 

52 
Mesut ŞENEL 

 

Marmara Bölgesindeki Ruminant Atık 

Fötuslarında Toxoplasma gondii ve 

Neospora caninum’un Moleküler, 

Patolojik Yöntemlerle Araştırılması ve 

Etkenin Moleküler Karakterizasyonu  

Pendik 

VKE 
74 

53 
Ş. Hande ERPEK 

 

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı 

İşletmelerinde Mycoplasma iowae 

Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler 

Yöntemlerle Araştırılması  

Pendik 

VKE 
76 

54 Onur DEMİR 

Varroosis Mücadelesi için Kontrollü Timol 

Salım Sisteminin Geliştirilmesi ve 

Etkinliğinin Araştırılması  

Pendik 

VKE 
78 

55 Mustafa KESMEN 

Veteriner Sağaltımda Yaygın Olarak 

Kullanılan İvermektin, Enrofloksasin ve 

Fluniksin Meglumin Preparatlarının 

Safsızlıklarının Tayini ve Olası 

Genotoksik-Sitotoksik Potansiyellerinin İn 

Vitro Olarak Araştırılması 

Pendik 

VKE 
79 

56 Sevil ARSLAN 

Sığırlar’da İnaktif Şap Aşısı ve İnaktif 

Mavidil (BTV8) Aşılarının Birlikte 

Uygulanması ve Etkinlik Çalışması  

Şap Enst. 81 

57 
Yeşim TATAN 

ATICI 

Kuduz Virüsü Farklı Saha Suşlarının 

Hücre Kültürü Adaptasyonu ve 

Nötralizasyon Etkinliklerinin Araştırılması  

Etlik 

VKMAE 
82 

58 Dr. Erdem SAKA 

Sığır Solunum Sistemi Hastalıkları 

Kompleksi (BRDC) ile İlişkili Bazı 

Patojenler için Real-Time PCR Tespit 

Sisteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu 

Samsun 

VKE 
84 

59 
Coşkun AYDIN 

 

Toxocara vitulorum’un Manda 

Yetişticiliğinde Varlığının Araştırılması ve 

Moleküler Karakterizasyonu 

Samsun 

VKE  
85 

60 Bünyamin İREHAN Sığır, Koyun ve Keçi Abortlarında Önemli Elazığ 86 
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Bazı Paraziter Etkenlerin Real-Time PCR 

ve Histopatolojik Yöntemlerle 

Araştırılması 

VKE 

61 
Dr. Aysel İTİK 

EKİNCİ 

Balık Helmintlerinin Teşhisi için Rutin 

Moleküler Tekniklerin Geliştirilmesi 

Elazığ 

VKE 
87 

62 Ahmet MEFUT 

Akdeniz Bölgesindeki Akvaryum 

İşletmelerinde Bakteriyel ve Paraziter 

Etkenlerin Tespiti 

Akdeniz  

SÜAÜEE 
88 

63 
Nurdan 

URVAYLIOĞLU 

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü’nde Yetiştirilen Ebeveyn Etlik 

Piliç Saf Hatlarında Aşılama Sonrası 

Oluşan Bağışıklık Yanıtının 

Değerlendirilmesi 

Eskişehir 

Geçit 

Kuşağı 

TAE 

90 

64 Samet OKUYAN 

Türkiye Tarımında Yoğun Olarak 

Kullanılan Bazı Pestisitlerin Erkek Arı 

Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi 

Ordu AAE 91 

65 
Dr. Ayşe 

ATEŞOĞLU 

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 

Pendik 

VKE 
92 

66 Dr. Buket EROĞLU 

Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda, 

Farklı Proses Parametreleri Kullanarak 

Liyofilizasyon Verimi ve Stabilitesinin 

Araştırılması 

Pendik 

VKE 
94 

67 
Dr. Gülseren 

YILDIZ ÖZ 

Brucella abortus  Etkenlerinin Teşhisinde 

Loop Mediated Isothermal Amplification 

(LAMP) ve Klasik PCR Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması 

Pendik 

VKE 
95 

68 Ayşe PARMAKSIZ 

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış 

Sığırlarda LSD Hastalığına Karşı Oluşan 

İmmunolojik Yanıtın ELISA ve Virus 

Nötralizasyon Testi ile Değerlendirilmesi  

Pendik 

VKE 
96 

69 Dr. Serdar UZAR 

İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem 

Buzağı Ölümlerine Karşı Kombine Aşı 

Geliştirilmesi 

Pendik 

VKE 
97 

70 
Züleyha ERGÜN 

KURT 

Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan 

Mavidil Serotip 4’e Spesifik Bağışıklık 

Yanıta İlişkili miRNA Profilinin 

Belirlenmesi 

Etlik 

VKMAE 
98 

71 Bahadır KILINÇ 

Akkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel 

Bakır Toksikasyonunun Morfolojik, 

Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak 

İncelenmesi 

Etlik 

VKMAE 
99 

72 
Dr. Pelin TUNCER 

GÖKTUNA 

Şap Virusu Aşı Suşlarının 146S 

partiküllerinin Heparin-LAMP Yöntemi ile 

Miktar Tayini 

Şap Enst. 101 

73 Osman KARA 
Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için 

Yeni ve Yerli Adjuvant Geliştirilmesi 
Şap Enst. 102 

74 Murat ÖZMEN Hayvan ve İnsanlardan İzole Edilen Erzurum 104 
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Brucella İzolatlarının Multiple-Locus 

Variable Number Tandem Repeat Analysis 

(MLVA) ile Genotiplendirilmesi ve 

Antimikrobiyal Duyarlılıklarının 

Araştırılması 

VKE  

75 
Neslihan ÖZSOY 

TAŞKIRAN 

Peteklerde Büyük Mum Güvesi (Galleria 

mellonella L.) ile Mücadelede Kullanılan 

Farklı Yöntemlerin Kolonide Bazı Verim 

Özellikleri Üzerine Etkisi 

Ege TAE 105 

76 
Yusuf AKPINAR 

 

Kuzu ve Oğlakların Yenidoğan 

İshallerinde Rotavirus, Coronavirus ve 

Cryptosporidium parvum’un 

İmmunopatoloji, FFPE PCR ve Doku 

Mikroarray Teknikleri ile  Tespiti  

Konya 

VKE 
106 

77 
Dr. Yasin GÜLCÜ 

 

Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen 

Enfeksiyonlardan Mycoplasmaların 

İzolasyonu, Genotipik ve İmmunojenik 

Karakterizasyonu 

Konya 

VKE 
107 
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Proje Başlığı  
Ektima (Orf) Virusunun Moleküler Karakterizasyonu ve 

Epidemiyolojisinin Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Fatih ARSLAN 

Araştırmacılar Dr. Gülnur KALAYCI, Prof. Dr. Sibel YAVRU 

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Ektima (Orf), Parapoxvirus cinsinin bir üyesi olan Orf virusunun neden olduğu bulaşıcı bir 

hastalıktır. Küçükbaş ruminantları ve bazen diğer vahşi hayvanları etkileyen hastalık, koyun 

ve keçilerin yetiştiriciliği yapılan her yerde görülebilmekte ve genellikle koyunlara kıyasla 

keçilerde daha şiddetli seyretmektedir. Zoonotik olan hastalık, hayvanlarla (örneğin çiftçiler, 

hayvan bakıcıları, veteriner hekimler) çalışan insanlar için risk oluşturmaktadır. Orf virusu 

oldukça dirençli olup kuru ve serin ortamda aylarca canlı kalabilir ve bu durum hastalıkla 

mücadeleyi güçleştirir. Hastalık ülkemizde de uzun yıllardır görülmektedir. Ancak yaygınlığı 

ve yol açtığı ekonomik kayıp ile ilgili fazla veri bulunmamaktadır. 

Bu çalışma ile Orf virusunun, Türkiye’de yaygınlığı ve sürülerdeki sirkülasyonu 

ortaya konularak, moleküler karekterizasyonu ve epidemiyolojisi hakkında bilgi edinmek ve 

ayrıca virusun hem mihrak içerisinde hem de mihrak dışındaki hayvanlara etkisini ortaya 

koymak amaçlanmıştır.  

Türkiye de çıkacak olan mihraklardan örneklenen materyallerden Real-Time 

Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ile ektima olgularının tespitleri ve bunu takiben 

moleküler karekterizasyonu yapılacaktır. Ektima virüsü tespit edilen örnekler daha ileri veya 

farklı çalışmalarda kullanılmak üzere vero hücre kültürlerinde üretilerek stoklanacaktır. 

Ektima mihrakı çıkan işletmeye en yakın işletmelerden ve mihrak alanı dışındaki 10 km 

alanda yer alan işletmelerden hayvan varlığının durumuna göre 10. haftanın sonunda aşı 

uygulanmamış 30 koyun, keçi veya her ikisi de olacak şekilde kan serumu örnekleri alınacak 

ve Serum Nötralizasyon testi ile antikor tespiti yapılacaktır. 

Ülkemizin farklı bölgelerinde tespit edilen orf viruslarının nükleotid dizileri, gerek 

ülke içinde gerekse gen bankasına girilmiş diğer ülke sekansları ile ve ülkemizde üretilen 

aşılarda kullanılan aşı suşu ile karşılaştırılarak genetik farklılıklar ortaya konulacaktır. 

Yapılacak olan serolojik çalışmayla da hem mihrak bölgesinde hem mihrak dışı bölgelerde 

virusun sirkülasyonu ve epidemiyoloji ortaya konulacaktır. 
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Proje Başlığı  

Ege Bölgesindeki Atık Sığır Fetüslerde Neospora caninum’un 

Moleküler Yöntemlerle Tespiti, Moleküler Karakterizasyonu ve 

Bölge Seroprevalansının Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Ömer Faruk GÖKCECİK 

Araştırmacılar  

Proje Bütçesi  53.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Prof. Dr. Hasan EREN 

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji A.B.D. 

 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemizdeki sığır abortlarının en önemli nedenlerinden biri olan ve ciddi ekonomik kayıplara 

yol açan neosporosisin büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yoğun olarak bulunduğu Ege 

Bölgesinde araştırılması amaçlanmıştır. Hastalık ülkemizde ilk 2001 yılında tespit edilmiş ve 

son yıllarda önemi fark edilmeye başlamıştır. Büyükbaş hayvan sürülerinde reprodüktif 

bozukluklara ve aborta sebep olan hastalık bazı bakteriyel ve viral hastalıkların gölgesinde 

kalarak ülke hayvancılığında ciddi bir sorun haline gelmiştir. Hastalık öncelikle sığırları 

etkilese de diğer ruminantlar at, geyik ve köpekleri de etkileyen geniş bir konakçı kitlesine 

sahiptir. Son yıllarda ülkemiz genelinde sığırlar üzerinde yapılan çalışmalarda neosporosis 

prevalansının oldukça yüksek olduğu ve Ege Bölgesinde hastalıkla ilgili çalışmanın çok az 

sayıda olduğu dikkat çekmiştir. Ayrıca bugüne kadar Ege Bölgesinde atık sığır fetüslerde 

neosporosis ile ilgili hiç çalışma yapılmamıştır. 2009 yılında İzmir’de yapılan serolojik bir 

çalışmada % 10,77 oranında bir yaygınlık tespit edilirken, 2019 yılında yapılan serolojik bir 

taramada İzmir, Manisa ve Muğla illerinde sırasıyla % 23,8; % 10 ve % 32 gibi yüksek 

yaygınlık oranları tespit edilmiştir. Yapılan diğer çalışmalarda ülkemizin hemen her ilinde 

hastalığın sık görüldüğü ve sığırlarda seropozitifliğin % 66,7 ye kadar çıktığı bildirilmiştir. 

Bu proje kapsamda Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü sorumluluk sahasına giren 

illerdeki sığır işletmelerinden örneklemeler yapılması planlanmaktadır. Çalışmada Ege 

Bölgesi’ de bulunan işletmelerdeki abort vakalarına ait atık fetüslerin beyin dokuları ekstrakte 

edilerek, DNA örnekleri Real-Time PCR test metodu ile analiz edilecektir. Pozitif olarak 

tespit edilen örneklerden N.caninum protozoonlarının moleküler karakterizasyonu 

yapılacaktır. Ayrıca serolojik olarak çalışılmak üzere, basit rastgele örnekleme yöntemi ile 

%95 güven seviyesi, %10 beklenen prevalans (+/- 5) hata payı ile 973 sığırdan toplanacak kan 

serumları ELISA yöntemi kullanılarak anti-N.caninum antikorları tespit edilecektir.Yapılacak 

olan çalışmayla hastalığın bölgedeki sirkülasyonu ve epidemiyolojisi ortaya konulacaktır. 

Hem serolojik hem de moleküler çalışmalar sonucunda elde edilecek sonuçlar istatiksel olarak 

değerlendirilerek elde edilecek çıktıların hastalık ile mücadele stratejilerinin belirlenmesine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışma Ege Bölgesi illerinde N. caninum ile 

ilgili problem yaşayan sığırcılık işletmelerinin güncel durumunun da araştırılarak, N. caninum 

kaynaklı abort problemlerinin sahaya yansımasını kapsamlı bir şekilde ortaya koyacaktır. 
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Proje Başlığı  

Sığırlarda ve Risk Grubundaki İnsanlarda Serolojik ve 

Moleküler Yöntemlerle Leptospira Enfeksiyonlarının 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Araştırmacılar 
Perihan ŞERİFOĞLU BAĞATIR, Prof. Dr. Osman AKTAŞ, 

Tayfun BAĞATIR, Dr. Yeliz YIKILMAZ 

Proje Bütçesi  136.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 

Erzurum Et ve Süt Kurumu, 

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

 

PROJE ÖZETİ  

Leptospiroz gelişmekte olan ülkelerde insidansı daha yüksek olduğu bilinen ve tüm dünyada 

yaygın görülen zoonotik bakteriyel bir hastalıktır. Patojen leptospiralar kronik enfeksiyonu 

olan asemptomatik memelilerin idrarından çevreye yayılırlar. Bu bakteriler gölgeli, sıcak ve 

nemli ortamlarda aylarca yaşayabilmektedir. Böyle kontamine çevreler leptospiraların 

hayvanlara bulaşmasında en önemli kaynaklar olarak rol oynarlar. Bu hastalığa yakalanma 

riski en yüksek olan kesimler kasaplar, çiftçiler, veteriner hekimler, avcılar ve kanalizasyon 

işçileridir. Tedavi edilmediğinde insanlar için ölümcül olabilen leptospirozun klinik ve 

laboratuvar tanısında da zorluklar yaşanmaktadır.  

Maddi olanakları kısıtlı kırsal kesim insanlarında yaygın görülen; hem insan hem de 

hayvan sağlığını tehdit eden; dünya çapında morbidite ve mortalite yükü tam olarak 

bilinmeyen bu hastalığa “ihmal edilen” bir hastalık gözüyle bakılmaktadır. 

Bu araştırma ile kronik leptospirozlu olduğu düşünülen sığırlarda Leptospira türlerinin 

varlığının araştırılması ve bu hastalık için risk grubunda yer alan kasap, veteriner hekim ve 

hayvan sahiplerinde serolojik tarama yapılarak seroprevalansının belirlenmesi planlanmıştır. 

Bu amaçla kesime gelen sığırlardan böbrek ve kan örnekleri alınacaktır. Sığırların böbrek 

örneklerinden PCR yöntemiyle moleküler olarak patojen Leptospira spp. varlığı 

araştırılacaktır. Ayrıca sığırların kan serumlarından MAT testi yapılarak yaygın olan 

serovarlar araştırılacaktır. Kesimi yapan kasaplardan ve hayvan temaslı olan veteriner hekim 

ve hayvan sahiplerinden de alınan kan örneklerinden ELISA ve mikro aglütinasyon testi 

(MAT) yapılarak Leptospira seroprevalansının belirlenmesi hedeflenmektedir. 
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Proje Başlığı  
Coxiella burnetii  İmmunodominant Dış Membran (OM) 

Proteinin E. coli Bakteriyel Ekspreyon Sistemi ile Elde Edilmesi 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Araştırmacılar 

Doç. Dr. Seyda CENGİZ, Murat ÖZMEN, Berna YANMAZ, Dr. 

Yunus KILIÇOĞLU, Dr. Hamza KADI, Orbay SAYI, Dr. Öğr. 

Üyesi Mehmet Cemal ADIGÜZEL, Perihan ŞERİFOĞLU 

BAĞATIR, Dr. Yasin GÜLCÜ, Sezer AKBABA, Dr. Mehmet 

Hakan TABAK 

Proje Bütçesi  240.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

 

PROJE ÖZETİ  

Q humması dünya genelinde (Yeni Zelanda dışında) yaygın olarak görülen zoonoz bir 

hastalıktır. Hastalık genel olarak ruminantlarda abortlarla karakterize kayıplara neden olurken 

insanlarda ölümle sonuçlanabilen pnömoni, hepatitis ve enfeksiyöz kalp kapakçığı hasarına 

neden olmaktadır. Coxiella burnetii’ye karşı mücadelede aşı çalışmalar yaygın olarak 

yürütülmektedir ve humoral immun yanıt ile koruma sağlayan inaktif  Coxiella burnetii suşu 

ile üretilen aşı (Q Vax) mevcuttur. Ancak hücre içi patojenlerde humoral immun yanıt yerine 

hücresel immunitenin olması gerekmektedir. Bakterinin immunodominant antijenleri üzerine 

yapılan araştırmalarda birçok antijenik özellik taşıyan protein teşhis edilmiş olup bu 

proteinlerden biri de Com1 gen bölgesi tarafından kodlanan 27 kDa ağırlığındaki dış 

membran proteinidir.  

Bu çalışma ile Erzurum, Samsun, Pendik ve Konya Veteriner Kontrol Enstitülerinde 

izole edilen saha suşlarında Com1 proteinini kodlayan gen bölgesinin varlığının PCR ile 

incelemesi yapılacaktır. Standart Coxiella burnetii’nin mile faz I suşu ve saha suşlarından 

Com1 gen bölgesinin çoğaltılması ve gen bölgesinin pro karyotik protein ekspresyon sistemi 

ile elde edilmesi ve proteinin saf bir şekilde purifiye edilmesi amaçlanmıştır. Rekombinant 

protein doğrulanması için SDS-PAGE ile teşhisi yapılacaktır aynı zamanda proteinin Western 

Blot ile antijenik yapısı incelenecektir.  

Bakterinin biyogüvenlik seviyesi 3 laboratuvarda üretilme zorunluluğu karşısında 

rekombinant immunodominant antijenin elde edilmesi sonucunda aşı ve kit çalışmalarının ilk 

adımını oluşturacaktır. Elde edilen veriler ile daha sonraki aşı ve kit çalışmalarına destek 

sağlanılmış olacaktır. 
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Proje Başlığı  

İshal Orjinli Escherichia coli Suşlarında Virulens, Antibiyotik 

Direnci ve Protein Yapılarının Ortaya Çıkarılarak, 

Oluşturacakları Immunitenin Akış Sitometri ile Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Araştırmacılar 

Doç.Dr. Seyda CENGİZ, Murat ÖZMEN, Ersan PÜTÜR, Dr. 

Öğr.Üyesi M. Cemal ADIGÜZEL, Ahmet TEMUR, Ercan 

ATALAY, Yasemin ERDOĞAN, Erhan ÇİFTGÜL, Cihan ÖZ, 

Prof. Dr. Timur GÜLHAN, Prof. Dr. Alper ÇİFTCİ 

Proje Bütçesi  300.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi  

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Genç hayvanlarda çok yaygın olarak görülen ve büyük ekonomik kayıplara neden olan buzağı 

ishalleri, dünyada endüstri hale gelmiş sığır yetiştiriciliğinde önemli bir problem 

oluşturmaktadır. Risk faktörleri içerisinde, çeşitlilik gösteren mikroorganizmalar ishallerin 

oluşmasında primer bir role sahiptir. E. coli, buzağı ishallerine neden olan diğer bakterilere 

nazaran daha yaygındır ve özellikle dışkı ile atılması nedeniyle genç hayvanlar açısından risk 

oluşturan bir bakteridir.  

Bu proje ile Erzurum ili başta olmak üzere Enstitü çalışma alanı içinde yer alan çeşitli 

işletmeler buzağı doğum aylarında ziyaret edilerek, ishalli buzağılar tespit edilecektir. İshalli 

buzağılardan rektal svap ve dışkı örneklemesi yapılacaktır. Alınan örneklerden tespit edilen E. 

coli suşlarının konvansiyonel ve moleküler doğrulamaları yapılacaktır. Ardından suşların 

sahip oldukları antibiyotik direnç özellikleri disk difüzyon ve PCR yöntemi ile belirlenecektir. 

Suşların virulens özellikleri de moleküler yöntemlerle belirlenecek, MLVA tiplendirmesi 

yapılacak, aynı zamanda sahip oldukları protein yapıları blotlama metotları ile ortaya 

konacaktır. Antibiyotik direci, virulens özellikleri belirlenen, MLVA ile tiplendirmeleri 

yapılan suşlar içinde her MLVA grubunda direnç ve virulens özelliği fazla olan suşların 

protein analizleri yapılacak ve suşlar seçilerek oluşturacakları immuniteyi belirlemek 

amacıyla inaktif hale getirilip standart adjuvantla adjuvanlama işleminden sonra deneme 

hayvanlarına uygulamalar yapılacaktır. Ardından deneme hayvanlarından örnekler alınarak 

akış sitometrisi kullanılarak suşların oluşturacakları immun yanıta ait çeşitli parametreler 

incelenecektir. 

Çalışma sonunda buzağı ishallerinden sıklıkla izole edilen E. coli suşlarının kendi içinde 

antibiyotik direnci, virulens özelliği, protein yapıları ve oluşturacakları immun parametreler 

karşılaştırılacaktır. Elde edilen bu veriler ışığında E.coli suşlarının sahip olduğu özelliklerin 

immun sistem üzerinde oluşturacağı parametreler hakkında ayrıntılı veriler elde edilecek ve 

bölgede infeksiyona neden olan E. coli suşları ve immun parametreleri kullanılarak gelecek 

çalışmalarda aşı-teşhis kiti çalışmaları için kullanılabilir olacaktır. 
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Proje Başlığı  

Erzurum İlinde Süt Sığırlarında ve Risk Grubu İnsanlarda 

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis’in Teşhisi ve 

MIRU-VNTR Yöntemiyle Genotiplendirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Araştırmacılar 
Yasemin ERDOĞAN , Prof.Dr.Hakan USLU, Murat ÖZMEN, Elif 

KARADENİZ PÜTÜR, Ersan PÜTÜR, Selçuk ERDOĞAN 

Proje Bütçesi  131.804 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

 

PROJE ÖZETİ  

Paratüberküloz (Johne’s Disease) ruminantlarda kronik ishale neden olan Mycobacterium 

avium subsp. paratuberculosis (MAP) tarafından meydana getirilen enfeksiyöz bir hastalıktır. 

Johne hastalığı dünya çapında evcil hayvanlarda yaygındır ve kronik diyare, zayıflama, ileri 

kaşeksi, süt verimi ve döl veriminde düşme ve ölümlere sebep olan teşhis, tedavi, koruma ve 

kontrol programlarındaki giderler nedeniyle önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Ayrıca insanlarda Crohn hastalığı, Tip 1 diyabet gibi otoimmun hastalıklarla ilişkilendirilmesi 

nedeniyle önemli bir zoonotik patojen olarak bilinmektedir. 

Bu proje ile Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsünün çalışma sahasında yer alan 

Erzurum ilinde yetiştiriciliği yapılan süt sığırlarından kan ve dışkı örnekleri ve risk grubunda 

yer alan kişilerden kan örnekleri toplanacaktır. Sığırlardan alınan serumlardan ELISA 

yöntemiyle antikor tespiti yapılacak pozitif olan hayvanların dışkılarından etken izolasyonu 

yapılacaktır. Eş zamanlı olarak risk grubundaki insanlardan kan örneklerinden makrofajlarca 

yoğun olan buffy coat tabakası çıkarılarak PCR yöntemiyle etken tespit edilecek pozitif olan 

örneklerden etken izole edilmesi amacıyla besiyerlerine ekim yapılacaktır. Etkenlerin izole 

edilmesi durumunda MIRU-VNTR yöntemiyle genetik yakınlığının araştırılması 

sağlanacaktır. Etiyolojik olarak risk grubundaki insanlardan izole edilen suşlar ile hayvanlarda 

tespit edilen suşlar arasında genotip yakınlıkları incelenecektir. 

Çalışma sonunda M. avium subsp. paratuberculosis varlığının tespitinin sağlanması 

hastalıkla mücadele ve koruma kontrol önlemlerinde önemli bir basamak teşkil edecektir. 

Ayrıca geleneksel usulde yetiştiriciliği yapılan hayvancılık işletmelerinde bu sığırların bakımı 

ile ilgilen hayvan bakıcıları ve hayvansal ürünlerini tüketen kişiler risk grubunda olmaları 

nedeniyle bu yolla herhangi bir bulaş söz konusu olup olmadığının araştırılması da 

amaçlanmaktadır. Böylece alınan örneklerde hayvanlarda hastalığın prevelansının 

belirlenmesi ve insanlara bu yolla bulaşın söz konusu olup olmadığı ve bulaş söz konusu 

olması durumunda etkenin genetik kimliğinin ortaya konması ile insan ve hayvanlarda M. 

avium subsp. paratuberculosis’in genetik yakınlığı araştırılmış olacaktır. 
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Proje Başlığı  
Karadeniz Bölgesindeki Mihraklardan Bacıllus anthracis 

İzolasyonu ve Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Kadir Emre GİRGİN 

Araştırmacılar 
Ahu KAYALARLI ACARTÜRK, Prof.Dr. Timur GÜLHAN, Araş. 

Gör. Merve Gizem SEZENER 

Proje Bütçesi  76.850 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

OMÜ Veteriner Fakültesi Veterinerlik  Mikrobiyolojisi A.B.D 

Erzurum Veteriner Kontrol Ensitüsü  

 

PROJE ÖZETİ  

Antraks (Şarbon), Gram pozitif, sporlu ve kapsüllü bir bakteri olan Bacillus anthracis 

tarafından oluşturulan, global düzeyde hayvanlarda ve insanlarda görülen zoonoz karakterde 

bakteriyel bir hastalıktır. Özellikle çift tırnaklı ve otçul hayvanlar olan sığır, koyun ve keçileri 

etkileyen hastalık, manda, deve, geyik ve daha nadir olarak domuz, at, kedi ve köpekte de 

görülebilmektedir. 

2018 yılı Kurban Bayramı sonrasında tekrar ülke gündemine gelen ve toplum sağlığı 

açısından risk oluşturan hastalığın potansiyel bir biyoterörizm ajanı olduğu bilinmektedir. 

Sanayileşmiş ülkelerin çoğu, şarbonun biyoterörizm konusuna odaklanmışken gelişmekte olan 

ülkelerde sınırlı sayıda insan ölümlerinin yanı sıra hayvan ölümleri de devam etmektedir. 

Yine gelişmekte olan ülkelerin toplam hayvansal üretim değerinin %30’unu hayvan 

hastalıkları nedeniyle kaybettiği göz önüne alındığında bu ülkeler için hayvan hastalıklarının 

kontrolünün ve çözümünün önemi ve aciliyeti ortadadır. 

Önerilen doktora tez projesi ile Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü’ne bağlı 

9 ilden 2021-2023 yılları arasında yaklaşık olarak 250 adet olmak üzere toplanacak olan 

antraks şüpheli örnekler (kan, kan frotisi, şayet otopsi yapılmış ise dalak, ilikli uzun kemik, et 

vb.) uygun boyama yöntemleri (Giemsa boyama, Gram boyama, kapsül boyama, spor boyama 

gibi) ile mikroskobik olarak incelenecektir. Şüpheli örnekler konvansiyonel kültürel 

metotlarla izole ve identifiye edileceklerdir. Aynı zamanda numunelerden ve izolatlardan 

DNA ekstraksiyonları yapılacak ve Real Time PCR metodu ile moleküler analizleri 

yapılacaktır. Bu metotlar ile identifikasyon sonuçları karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek 

ve kullanılan metotların sensitivitesi ve spesifitesi belirlenecektir. Enstitümüz 

sorumluluğundaki 9 ilden izole edilecek olan B. anthracis izolatlarının multiple-locus 

variable-number tandem repeat analysis ( MLVA) yöntemi ile analizleri yapılacaktır.  

Bu proje Karadeniz Bölgesinde B.anthracis’in moleküler karakterizasyonunun ve 

MLVA analizlerinin çalışılması açısından bir ilk niteliğinde olup, rutin olarak kullanılan 

metotlar ile moleküler yöntemler arasında karşılaştırma imkanı sunacaktır. 
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Proje Başlığı  

Sudak (Sander lucioperca) ve Kerevitte (Pontastacus 

leptodactylus) Viral Nervöz Nekrozis Virusunun Varlığının 

Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Tuncay VURAL 

Araştırmacılar 

Hakan EREN, Prof. Dr. Sibel YAVRU, Dr. Gülnur KALAYCI, 

Dr. Kemal PEKMEZ, Dr. Murat KAPLAN, Dr. Vedat YEĞEN, 

Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU, Rahmi UYSAL, İsmail 

Hakkı ÖZTUNA 

Proje Bütçesi  140.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji A.B.D 

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü 

 

PROJE ÖZETİ  

Su ürünlerinin yetiştirilmesi, avlanması ve ihracatta devamlılığın sağlanması için birçok 

çalışma yürütülmekte olup balık sağlığıda bunlardan birisidir. Günümüzde önemi bir kez daha 

iyi anlaşılan viruslar birçok canlıda olduğu gibi balıklarda da ciddi hastalıklar 

oluşturmaktadır. Viral hastalıklar yetiştiriciliğin yapıldığı işletmelerde ve doğal balıklarda 

sürdürülebilirliği sınırlayan en önemli faktörlerden birisidir. Sudak ve Kerevit ekonomik 

değeri yüksek oluşu ve çok fazla talep görmesi sebebiyle avcılığı yoğun yapılmaktadır. 

Enstitümüzde de yetiştiricilik çalışmaları yapılan iki türdür. Son yıllarda yapılan göl izleme 

çalışmalarında sudakların da içinde olduğu balık popülasyonlarında azalmaların olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu azalmanın nedenleri arasında viral etkenlerinde olabileceği 

düşünülmektedir.  

Popülasyondaki azalmalar, ekonomik değerinin yüksek ve yetiştiricilik çalışmaları 

yapılıyor olması, viral ajanların su ürünleri üretimini veya avcılığını olumsuz yönde etkileyen, 

verimini düşüren ve üretimde istikrarsız bir tablo oluşturan etken oluşu sudak ve kerevitte 

viral nervöz nekrozis virusunun (VNN) araştırılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Çalışmada ergin balıklarda, larvalarda ve juvenillerinde çok fazla ölümlere sebep olan, 

yetiştiricilikte de ciddi bir tehdit oluşturan VNN hastalığının sudak ve kerevitteki varlığının 

araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmayla viral etken kaynaklı popülasyon ve ekonomik 

kayıpların nedenlerini araştırmak, doğal stokların korunmasına yardımcı olmak ve çözüm 

önerileri üretmek ile enstititümüzde yetiştiricilik çalışmaları yapılan her iki tür için anaç 

seçimi, teşhis ve korunma gibi yetiştiriciliğin sürdürülebilirliğine katkı sunmak 

hedeflenmektedir. 

Sorumluluk sahamız içinde yer alan Eğirdir Gölü, Suğla Gölü, Karataş Gölü, Beyşehir 

Gölü ve Karacaören Baraj Gölü 2 gibi sudak ve kerevitin bir arada ya da ayrı ayrı yaşadığı 

göllerden su sıcaklığının farklı olduğu 3 dönemde (15-20°C, 20-25°C, 25-30°C) toplamda 450 

sudak ve 450 kerevit örneklemesi yapılacaktır. Virusa ait nükleik asitin (viral RNA) 

izolasyonu yapılıp virusun RNA2 segmentine spesifik primer ve prob kullanılarak Real Time 

Revers Transkriptaz Polimeraz Zincir Reaksiyonu yöntemi (Real Time RT-PCR) ile nükleik 

asit varlığı yönünden incelenecektir. Pozitif örneklerden hücre kültüründe virusizolasyonu 

yapılacaktır. Hücre izolatları ve viral genom ve pozitif olanlar kısmi sekanslama ile 

genotiplendirme yapılacaktır. 



17 

 

 

Proje Başlığı  
Gökkuşağı Alabalıklarında Kuluçkahane Kaynaklı Yumurta ve 

Yavru Balık Ölüm Nedenlerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Tuncay VURAL 

Araştırmacılar 

Hakan EREN, Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU, Dr. Vedat 

YEĞEN, İsmail Hakkı ÖZTUNA, Gürkan KOÇER, Halil Rahman 

KAPCI, Doç. Dr. Meriç Lütfi AVSEVER, Prof. Dr. Harun 

ALBAYRAK, Prof. Dr. Süleyha HİLMİOĞLU POLAT, Dr. Öğr. 

Üyesi Cüneyt TAMER, Dr. Furkan POLAT 

Proje Bütçesi  240.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu,  

Ege Ü. Tıp Fak. Mikrobiyoloji A.B.D. Mikoloji Bilim Dalı  

On Dokuz Mayıs Üniversitesi VeterinerFakültesi Viroloji A.B.D. 

 

PROJE ÖZETİ  

Doğal yaşamını sürdüren balıkların dışında insanoğlu tarafından denizler, iç sular ve yapay 

olarak yapılmış havuz, baraj, göletlerde yetiştirilen birçok balık türünden biri de Gökkuşağı 

Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’dır. Yetişkin alabalıklar, yumurta ve 

yavrulara göre hastalıklara daha dirençli olup, teşhis ve tedavileri çoğunlukla 

yapılabilmektedir. Ancak kuluçkahane kaynaklı yumurta ve yavru alabalıklarda hastalıklar 

daha hızlı seyrettiği için kayıplar da fazladır. Bu projede Denizli ve Isparta illerindeki 

gökkuşağı alabalığı kuluçkahane işletmelerinde görülen yumurta ve yavru ölümlerinde 

yetiştirme hatalarının rolü başta olmak üzere, bakteriyel, viral, paraziter, fungal enfeksiyon 

nedenleri araştırmak ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmek amaçlanmıştır. Bu proje ile 

yavru balık ölümleri olgusu beş boyutlu olarak irdelenecektir. 

Gerek saha ziyaretlerinde gerekse sağım döneminde nitel araştırma yöntemi olan 

fenomoloji yöntemiyle işletme görüşmeleri yapılacaktır. Ardından, sağım döneminde 3 

Isparta ve 3 de Denizli olmak üzere toplamda 6 işletmeden maksatlı örneklemeler 

yapılacaktır. Bu işletmelerde örneklem sayısı olarak işletmeyi temsil edecek düzeyde en az 

120 yavru balık (0,1-5 gr) ve 100 g yumurta temini sağlanacaktır. Parazitolojik ve 

bakteriyolojik muayeneler enstitü laboratuvarlarında; mikolojik muayeneler, Enstitü ve/veya 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikoloji laboratuvarlarında; virolojik muayeneler ise Enstitü 

ve/veya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji laboratuvarlarında 

yapılacaktır. Çalışmada parazitolojik, bakteriyolojik ve mikolojik teşhisler konvansiyonel 

yöntemlerle, virolojik teşhisler ise konvansiyonel ve moleküler yöntemlerle yapılacaktır. 

Laboratuvar sonuçları ve saha bulguları uzmanlar tarafından değerlendirilerek sık 

tekrar eden ya da yaygın bir sorun tespit edilirse çevre işletmeler, gerekli görülürse de 

ülkemizdeki tüm alabalık işletmeleri bilgilendirilerek önlem almaları için uyarılacaktır. 



18 

 

 

Proje Başlığı  

Avcılığın Yoğun Yapıldığı Göllerdeki Kerevitlerde Kronik 

Mantar Hastalıklarının Araştırılması ve Çözüm Önerileri 

Geliştirilmesi 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Su ÜrünleriAraştırmaEnstitüsü 

Proje Lideri Tuncay VURAL  

Araştırmacılar 

Hakan EREN, Oğuz Yaşar UZUNMEHMETOĞLU, Dr. Vedat 

YEĞEN, İsmail Hakkı ÖZTUNA, Doç. Dr. Meriç Lütfi AVSEVER, 

Prof. Dr. Süleyha HİLMİOĞLU POLAT, Prof. Dr. Hanefi ÖZBEK, 

Dr. Furkan POLAT 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu,  

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji A.B.D,  

Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji A.B.D  

 

PROJE ÖZETİ  

Kerevit, 1985 yılına kadar ülkemize yılda 7-8 milyon USD gelir sağlamıştır. Diğer taraftan, 

yurdumuzdaki kerevit populasyonlarında kerevit vebasının görülmesi sonrasında üretim 

miktarı 8.000 tonlardan 200 tonlara kadar azalmıştır. Stok miktarı 2004 yılında 2.317 tona 

ulaşsa da 2018’de 524 tondur. Kerevit stoklarında görülen bu keskin düşüşün nedeni kuşkusuz 

kerevit vebasıdır.  

Bununla birlikte kerevit stoklarının salgın öncesindeki seviyelere ulaşamamasında, 

kerevitlerde kronik hastalık oluşturan diğer mantar türlerinin (Saprolegnia başta olmak üzere, 

Plectosporium, Achylia gibi) de etkisinin  olduğu bilinmektedir.  Bu çalışmada Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün görev alanında bulunan ve ticari olarak avcılığı yapılan 

kerevitlerde kronik hastalık oluşturan önemli mantar türlerinin araştırılması ve elde edilecek 

mantar izolatlarına etkili doğal antimikotiklerin belirlenmeye çalışılması amaçlanmıştır. 

Böylelikle kerevit yetiştiriciliğindeki kronik mantar sorunu için alternatif tedavi yöntemi 

önerilmesi ve çevresel yararlar elde edilmesi sağlanacaktır. 

Çalışmanın ilk aşamasında Saprolegniai, Plectosporium gibi kerevitlerde kronik 

hastalık oluşturan mantar türleri izole edilmeye çalışılacaktır. Projenin saha çalışması, Enstitü 

görev alanında bulunan ve kerevitin ticari olarak avcılığının yapıldığı Eğirdir Gölü (Isparta), 

Porsuk Baraj Gölü (Kütahya), Karataş Gölü (Burdur), Suğla Gölü (Konya) ve Hirfanlı Baraj 

Gölü (Kırşehir)‘nde yürütülecektir. Çalışmada mantar lezyonları taşıyan (maksatlı örnekleme) 

en az 300 kerevit (her gölden 60 adet olacak şekilde) kullanılacaktır. Bu kerevitler soğuk 

zincirde Enstitü ve/veya Ege Tıp Fakültesi Mikoloji laboratuvarına taşınacak ve laboratuvar 

çalışmasının izolasyon ve identifikasyon işlemi gerçekleşecektir. Çalışmanın ikinci 

aşamasında ise kerevit stoklarımızda tahribat oluşturan mantar türlerine etkili doğal anti 

mikotik ekstartlar geniş bir yelpazede araştırılacaktır. Bu çalışma sonucu tespit edilecek anti 

mikotik maddeler ileride kerevit yetiştiriciliği geliştiğinde kerevit havuzlarında hem malaşit 

yeşili gibi zararlı kimyasalların alternatifi olarak, hem de doğaya ve kerevitlere mümkün 

olacak en az zararı verecek şekilde kullanılabilecektir. Son olarak, kerevitlerde kronik 

enfeksiyon oluşturan mantarlar genelde organik kirliliğin yüksek olduğu sularda daha hızlı 

çoğalıp bulaşmaktadır.  
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Proje Başlığı  

Elazığ Yöresinde Keban Barajı, Karakaya Barajı ve Hazar 

Gölünden Alınan Su ve Balık Örneklerinde, Serbest Yaşayan 

Potansiyel Patojen Amiplerin Real-Time PCR ve Kültür 

Yöntemleri ile Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Bünyamin İREHAN 

Araştırmacılar 
Prof. Dr. Naim SAĞLAM, Ayşe SÖNMEZ, Dr. Aysel İTİK 

EKİNCİ, Recep FIRAT 

Proje Bütçesi  95.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Doğada serbest yaşayan amipler (SYA), toprak ve sularda yaygın olarak bulunmaktadır. 

Bunlar içerisinde hayvan ve insanlar için patojenite potansiyeli gösterenlere “serbest yaşayan 

potansiyel patojen amipler” (SYPPA) adı verilmektedir. SYPPA’nın özellikle immün sistemi 

baskılanmış insanlarda ve hayvanlarda ölüme kadar varabilen klinik tablolara sebep olduğu 

bilinmektedir. İnsanlarda ve hayvanlarda potansiyel patojen olduğu bilinen dört cins SYPPA 

(Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia ve Sappinia) bulunmaktadır. Amipler özellikle 

balıkların solungaçlarını etkileyen ve hava sıcaklığının artmasıyla beraber özellikle 

alabalıklarda ölümlerin artmasına neden olan ve dünyada balıklarda ölümlere sebep olduğu 

bildirilen önemli primer enfeksiyon ajanları olan protozoonlardır. 

Sunulan çalışmada Elazığ yöresinde bulunan Keban Barajı, Karakaya Barajı ve Hazar 

Gölünden 3 aylık periyotlarla belirlenen noktalardan, bir yılda toplam 240 su örneği ve 960 

balık örneği alınacaktır. Alınan bu örnekler SYPPA’lar (Acanthamoeba spp., 

Naegleriafowleri, Balamuthia mandrillaris ve Sappinia sp.) yönünden incelenecektir. Balık 

örnekleri hem kültür balıkçılığı yapılan alabalık işletmelerinden, hemde avlanma yöntemiyle 

doğal balık türlerinden de alınacaktır. Balık ve su örnekleri için eş zamanlı olarak teşhisi 

hedeflenen amipler yönünden kültür ve Real-Time PCR yöntemleri ile incelenecektir. Kültür 

ve Real-Time yöntemi ile pozitif tespit edilen örneklere sekans analizleri için konvansiyonel 

PCR analizleri yapılacaktır. PCR testlerinde pozitif tespit edilen örneklerin pozitifliği ve 

filogenetik analizleri için sekans analizleri yapılacaktır. Filogenetik analizlerle teşhisi 

hedeflenen amip etkenlerinin moleküler karakterizasyonu belirlenecektir.  

Yaptığımız literatür taramalarında Türkiye’de ve dünyada SYPPA 

(Acanthamoebaspp., Naegleria fowleri, Balamuthia mandrillaris ve Sappinia sp.) etkenlerinin 

araştırılması ile ilgili tatlı su ve balık örneklerinin birlikte çalışıldığı, izolasyonunun ve 

identifikasyonunun yapıldığı kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan çalışmalar ise 

çok sınırlı sayıda ve genellikle sadece su örneklerinde yapılan çalışmalardır. SYPPA’ların 

bölgedeki varlığının tatlı su ve balık örneklerinde net olarak ortaya konulacak olması ve konu 

ile ilgili yapılacak ilk çalışma olması açısından proje önem arz etmektedir. 
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Proje Başlığı  
Torul ve Kürtün Baraj Göllerinde Kültür Balıkçılığında 

Görülen Balık Ölümlerinin Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Cemil ALTUNTAŞ     

Araştırmacılar 

Dr. Mustafa TÜRE, Furkan BALCI, Nihal ÇALIŞKAN, Ayşe 

CEBECİ, Elif AYGÜR, Esen POLAT, Eyüp ÇAKMAK, Asiye 

SALTAN, Dilek FİDAN, İlyas KUTLU, Meryem YAVUZ, Ömer 

KALIPÇI 

Proje Bütçesi  465.664 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,  

 

PROJE ÖZETİ  

Balık ölümleri, kültür balıkçılığında üretimi ve ekonomik sürdürülebilirliği kısıtlayan en 

önemli faktörlerden biridir. Çeşitli patojenler (virüsler, bakteriler, parazitler vb.), çevresel 

faktörler (su kalitesinin bozulması) ve yanlış yetiştiricilik uygulamaları su ürünleri 

yetiştiriciliği yapan işletmelerde ağır kayıplara neden olmaktadır. Balık ölümleri nedeniyle 

Torul ve Kürtün baraj göllerinde fiili kapasitenin ancak yarısı kadar üretim yapılabilmektedir. 

Bu çalışma, bu göllerde kültür balıkçılığında görülen balık ölümlerinin nedenlerinin 

araştırılması amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçla, Torul ve Kürtün baraj göllerinde rutin 

hastalık izleme, su kalitesi parametrelerinin izlenmesi ve yetiştiricilik faaliyetlerinin izlenmesi 

gibi çalışmalar yapılarak balık ölümlerinin nedenleri araştırılacaktır. 

Torul ve Kürtün baraj göllerinde bulunan 12 işletme, balık naklinden önce (3 ay) ve 

balık naklinden sonraki üretim sezonu boyunca (8-14 ay) aylık olarak hastalık etmenleri 

açısından izlenecektir. İşletmelerden rastgele alınacak balık numunelerde parazit, bakteri ve 

virüslerin varlığı araştırılacaktır. Ayrıca balık naklinden önce bu göllere yavru balık sağlayan 

kuluçkahaneler ziyaret edilerek hastalık muayeneleri yapılacaktır. Bununla birlikte baraj 

göllerindeki işletmelerde su kalitesi parametreleri ve yetiştiricilik faaliyetleri izlenecek ve 

balık ölümlerindeki (doğrudan veya dolaylı olarak) etkileri ortaya konulacaktır. 

Çalışma sonucunda, 1) Torul ve Kürtün Baraj Gölleri’nde kültür balıkçılığında balık 

ölümlerine neden olan hastalık etmenlerinin varlığının, kökeninin, yayılımının ve 

epidemiyolojilerinin belirlenmesi, 2) alınacak önlemler sayesinde balık ölümlerinin ve 

dolayısıyla ekonomik kayıpların azaltılması, 3) patojenlerin su kaynakları arasında 

yayılımının önlenmesi hedeflenmektedir. Torul ve Kürtün baraj gölleri ve bu göllere yavru 

balık desteği sağlayan kuluçkahaneler birlikte tek bir havza olarak kabul edildiğinde, bu 

çalışma “Havza Bazlı Su Ürünleri Yetiştiriciliği” yaklaşımı için bir alt yapı çalışması 

niteliğindedir ve diğer su kaynaklarında da yapılacak benzer çalışmalar ile birlikte hem su 

ürünleri üretimi için bütüncül modeller geliştirilebilecek hem de ulusal patojen haritası 

çıkarılarak patojenlerin su kaynakları arasında transferinin engellenmesi konusunda önlemler 

alınabilecektir. 
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Proje Başlığı  
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) 

Kuluçkahanelerinde Protozoonların Araştırılması 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Ayşe Gül ŞAHİN  

Araştırmacılar  

Dr. İrfan DEMİRBAŞ, Serhat Murat ALKAN, Rıdvan TEPE, Reşit 

BİLİCİ, Tunay ŞEKER, Doç. Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ, Dr. 

Öğr. Üyesi Arzu GÜVEN 

Proje Bütçesi  39.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2022 - 01.01.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 

Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü  

 

PROJE ÖZETİ  

Elazığ ili su ürünleri sektörü açısından mevcut gökkuşağı alabalık işletme sayısı ve üretim 

kapasitesiyle Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Bölge ekonomisi açısından son derece 

önemli olan sektörde protozoon parazitlerin varlığı ve yayılışı ile ilgili yeterli bilgi 

bulunmamaktadır. Gökkuşağı alabalığı hem protein değerinin yüksek olması hem de üretim 

aşamasındaki adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasından dolayı yetiştiricilikte en çok tercih 

edilen balık türü olmuştur. Her ne kadar adaptasyonu iyi olsa da yetiştiricilik ortamında 

sıklıkla karşılaşılan olumsuz koşullar (su kirliliği, sıcaklık, stok yoğunluğu vb.) özellikle 

fırsatçı patojen olan parazitlerin üreme ve yayılmalarına zemin hazırlamaktadır. Daha çok 

bakteriyel ve viral hastalıklar üzerinde duran işletme sahipleri ve yöneticiler paraziter 

enfeksiyonların oluşturduğu maddi zararları görememektedirler. Parazitler oluşturdukları 

hasarla hem direk etkiye sahiptirler hem de bakteriyel ve viral hastalıkların konağa girişlerini 

kolaylaştırdıkları için indirek etkilidirler. Bu yönü ile değerlendirildiğinde Elazığ bölgesinde 

yetiştiriciliği yapılan alabalık işletmelerinde protozoon parazitlerin varlığının ve 

yoğunluğunun belirlenmesi; öncelikli olarak işletmelerin ekonomik karlılığı ve ülkedeki balık 

protozoon faunasının belirlenmesi için yapılan çalışmalara yapacağı katkı açısından son 

derece önemlidir. Çünkü bazı işletmelerden edinilen bilgiye göre yumurtadan çıkıştan itibaren 

özellikle 5 grama kadar olan yavru balıklarda yoğun ölümlerin meydana geldiğini ve 

üretimdeki kayıpların çoğunluğu bu aşamada oluştuğu ifade edilmektedir. Bu çalışmanın 

hedefi, büyük oranda kayıpların verildiği gökkuşağı alabalığı yavru balıklarını protozoon 

parazitleri yönünden araştırarak yavru ölümlerinin nedenini ve kontrolünü sağlamaktır. Bu 

durum yavru ölümleri ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesine yardımcı olmaktır. Bu 

amaçla Elazığ ilinde faaliyet gösteren gökkuşağı alabalığı işletmelerinin kuluçkahanelerinden 

temin edilecek 5 grama kadar olan yavru balıklarda bu etkenlerin varlığının araştırılması ve 

teyit edilmesiyle öncelikle bölgedeki üreticiye ve daha sonra bilimsel çalışmalara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Proje Başlığı 
Bakırköy Koyun-Keçi Çiçek Virus Aşı Suşunun Sığırların Lumpy 

Skin Disease Hastalığına Karşı Kullanılması ve Bağışıklığının 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/G/18/P1/744 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Fahriye SARAÇ 

Proje Bütçesi  390.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Şap Enstitüsü 

 

PROJE ÖZETİ 
Lumpy Skin Disease (LSD) sığırlarda büyük ekonomik kayıplara sebebiyet veren ve OIE 

İhbarı Mecburi Hastalıklar listesinde yer alan önemli viral bir hastalıktır. 1989 yılına kadar 

sadece Afrika kıtasında olan hastalık, Mısır’dan, İsrail’e geçiş yaparak Orta Doğu’ya, 

arkasından da, 2013 yılında Ülkemize giriş yapmıştır. Kısa denecek kadar bir sürede, 

Avrupada salgınlara neden olan virus, günümüzde Çin’e kadar ulaşmıştır. Her ne kadar 

başlıca sinekler aracılığı ile yayıldığı bilinse de hastalığın sinek popülasyonun olmadığı 

zamanlarda dahi görülmesi, virusun yayılım mekanizmalarının tam olarak da bilinmediğini 

göstermiş olup, bu konudaki araştırmalar devam etmektedir. Viral bir infeksiyon olan LSD 

ile  hastalık ile mücadelede en etkili yol aşılamadır. LSD virüsü, koyun ve keçi çiçeği 

viruslarıyla birlikte Capripox virus genusunda yer almaktadır ve antijenik yakınlık 

göstermektedir. LSD ile mücadelede, LSD virüsü ile hazırlanmış homolog canlı zayıflatılmış 

aşılar yanında, koyun veya keçi çiçeği viruslarından hazırlanmış heterolog canlı zayıflatılmış 

aşılar kullanılabilmektedir. Dünyada, LSD hastalığına karşı çok az sayıda aşı üreticisi 

bulunmakta olup, üretilmekte olan aşı suş içeriğine bağlı olarak, etkin doz miktarları 

değişmekte ve çok değişken yan etkiler görülmektedir. 2013 yılında hastalığın Ülkemize girişi 

ile birlikte, 1975 yılından bu yana Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsünde üretilen koyun keçi 

çiçek aşısı, hastalık ile mücadelede kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışma ile Ülkemiz 

kaynakları ile üretilen Bakırköy koyun çiçek virusu aşı suşunun LSD hastalığına karşı 

korunmada etkinliği, hedef deney hayvanlarında Pen LSD yerel suşunun patojenitesi, koyun-

keçi çiçek aşısının minimum koruyucu dozu ve zararsızlığının belirlenmesi amaçlanmış ve 

minumum koruyucu dozu belirlenmiş ve zararsızlığı ortaya konmuştur. 
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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 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Berrin Müzeyyen ALPAY 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 

 

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 pürifiyeaşılarda 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. Enfekte hayvanların ayrılması hastalığın kontrol 

ve ereadikasyonuna olanak sağlar. 

Bu çalışmada; Artan antijen miktarı ve tekrarlayan aşılamalar sonrasında yapısal 

olmayan proteinlere karşı antikor yanıtı araştırılmıştır. Aşıya giren antijen miktarı aşamalı 

olarak artırılmış ve belli aralıklarla hedef hayvanlara tekrarlayan inokülasyonlar yapılmıştır. 

İnokülasyonlar sonrası elde edilen serumlar NSP antikorlar açısından değerlendirilmiştir. 

Toplamda 32 hayvandan 9’unda NSP pozitiflik tespit edilmiştir. Aşı kombinasyonuna giren 

antijen miktarının artması ile NSP pozitiflik arasında negatif korelasyon gözlemlenmiştir. 

Toplamda 32 hayvandan 9’unda NSP pozitiflik tespit edilmiştir. Aşılama sayısının artması ile 

NSP pozitiflik arasında pozitif korelasyon gözlemlenmiştir. 

Sonuç olarak inaktiftrivalan şap aşısı kombinasyonuna giren antijen miktarının 

arttırılmasının   NSP antikor yanıtını uyarmadığı ancak tekrarlayan aşılamalarla NSP antikor 

yanıtının uyarıldığı tespit edilmiştir. 
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PROJE ÖZETİ 

Günümüzde hemen her alanda hücre üretim çalışmalarına rastlamak mümkündür. Kullanım 

alanı olarak ilk sırayı viral aşılar almaktadır. Veteriner hekimlikte kullanılan aşılar içinde şap 

aşısı üretimi önemli bir yer tutmaktadır. BHK-21 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 An30 ve An73 hücreleri 

kullanılmaktadır. BHK-21 An30 hücresi BHK-21 An73’e göre daha kısa sürede ve daha fazla 

üreme özelliği göstermektedir. Ancak virusun üretim aşamasında An73’de üretilen virus 

kültürlerinin enfektif titre ve 146S değerlerinin An30’da üretilen kültürlerden çok daha 

yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmada; BHK-21 An73 hücresinin kısa sürede, fazla miktarda üretimi 

sağlanarak yüksek 146S değerli ve enfektif titreli şap virüsü antijeni ve şap aşısı üretilmesi 

amaçlanmıştır. Bunun için BHK-21 An73 hücresinin optimum üreme kriterleri araştırılmış ve 

An73 Hücre hattının üretilmesinde farklı besi yerleri kullanılmıştır. Kullanılan besi yerlerinin 

amino asit ile glikoz, glutamin gibi enerji kaynakları ve LAH, TPB gibi protein kaynakları  

bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Bu parametrelerin çalışılacak konsantrasyonları 

MTT ile tespit edilmiştir. Belirlenen konsantrasyonlardaki parametereleri içeren besi yerleri 

An73 hücresinin üretilmesinde kullanılmıştır. Yeterli üreme özelliği gösteren hücreler aynı 

kombinasyondaki serumsuz besiyerleri kullanılarak A NEP 84 şap virusu ile enfekte 

edilmiştir. % 100 CPE gözlemlenen kültürlerde 146S miktarı ve enfektif  titreler 

belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar referens değerlerle karşılaştırılmıştır. 

Proje Başlığı 

Şap Aşılarının Hazırlanmasında, BHK-21 An73 Hücresinin 

Optimum Üreme Karakteristiğinin Belirlenerek Antijen 

Miktarının Artırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/77 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Proje Lideri Berrin Müzeyyen ALPAY 

Proje Bütçesi  20.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
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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 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Proje Bütçesi  80.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ 
Şap Hastalığı; inek, domuz, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik 

açıdan oldukça önemli bir hayvan hastalığıdır. Picorna virus ailesine bağlı olan Şap Hastalığı 

virusunun 7 serotipi (A, O, C, Asia 1 ve SAT 1, 2, 3) bulunmaktadır.  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. 

Liyofilizasyon işleminin inaktif virusların 146S’lerine etkileri incelendiğinde her üç 

serotipte de liyofilizasyon sonrası düşüşler gözlenmiş olup en çok Asia serotipinde düşüş 

gözlemlenmiştir. Belirli zaman aralıklarında numune alınana kadar +4 °C ‘de bekletilen 

numunelerin distile su ile çözdürüldükten sonra 146S değerlerine bakıldığında zaman geçtikçe 

düşüşlerin olduğu belirlenmiştir. Stabilitesinin değişeceği öngörülse de 12. Ayda yapılan 

testlerin sonu 146S’ler artık yaklaşık olarak taban değere ulaşmıştır. Metot bölümünde 

ayrıntıları yer alan protektan karışımlarından liyofilizasyon aşamasında serotiplere etki 

değerlendirildiğinde A, O ve Asia serotipleri için numaralı 2 protektan karışımının 

başlangıçtaki değerler ile kıyaslandığında en az miktarda 146S değerinde düşüşe sebep olduğu 

belirlenmiştir. İleride yapılacak liyofilizasyon çalışmalarında bahsi geçen 2 numaralı 

protektan karışımının (% 20 Sükroz, % 10 LAH) kullanılması önerilmektedir. 

Bu proje ile; inaktif  virusların liyofilizasyon olmaksızın 146S değerlerinin günler 

hatta saatler içinde taban yapabileceği bilinmektedir. Bu açıdan yapılan bu proje ile 

saklanmak istenen inaktif virusların 146S değerlerinin düşebileceği göz önüne alınarak 

saklanma süresinin uzayabileceği ve bu bağlamda stabilitesini liyofilize edilmemiş inaktif 

viruslara göre daha iyi koruduğu belirlenmiştir. Liyofilizasyon işlemi ile inaktif Şap 

viruslarının raf ömrünün uzadığı belirlenmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda 

146S testi için inaktif liyofilizatların 9. aya kadar standart virüs olarak kullanılabileceği 

önerilmektedir. Bu sayede liyofilize edilen inaktif Şap viruslarının, 146S testlerinde kontrol 

amaçlı standart virus olarak kullanımı ile testin performansı ve doğruluğunun kontrolünün 

yapılabileceği düşünülmektedir. 
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Proje Başlığı Şap Aşılarında Koruyucu Olarak Thiomersal Kullanılması 

Proje Numarası TAGEM/HSYGD/18/Ü/A5/P1/701 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ 
Şap Hastalığı; inek, domuz, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanları etkileyen, ekonomik 

açıdan oldukça önemli bir hayvan hastalığıdır. Picorna virus ailesine bağlı olan Şap Hastalığı 

virusunun 7 serotipi ( A, O, C, Asia 1 ve SAT 1, 2, 3) bulunmaktadır, 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. İlk aylarda bu aşıların potensleri +4 °C’deki saklanmalarında düşüş gösterir ki, Şap 

aşılarının stabil kalması oldukça önemlidir. Ülkemiz de Şap Hastalığı yönünden endemik 

olması göz önünde bulundurulduğunda, koruma metodu 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 

prosesinde 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 planlanmıştır. 

Bu projede Şap aşılarının içerisine 65.000’de 1 ile 10.000’de 1 arasında değişen 

oranlarda thiomersal katılarak 146S ve total proteinlerin 12 ay içerisindeki değişimleri 

gözlemlenmiştir. 2. grup olarak bahsi geçen 10.000’de 1’lik sulandırmada genel olarak en 

yüksek değerler elde edilmiş olup 65.000’de 1’lik sulandırmada da 146S de ve total proteinde 

azalmalar olsa dahi belirtilen sulandırma düzeyinin kullanılabileceği belirlenmiştir. 

Sonrasında belirlenen sulandırmalar ile hazırlanan aşılar deneme hayvanlarına uygulanmış, 

herhangi bir alerjik reaksiyon gözlenmemiştir. Yeterli düzeyde antikor oluşumu tespit 

edilmiştir. Thiomersal isimli antibakteriyal ajan kullanımı ile aşıya zarar vermeden minimum 

gerekli miktarının belirlenerek, aşının stabilitesinin korunması ile aşının daha verimli ve 

sağlıklı olması projenin en önemli çıktısıdır. İleride üretilecek Şap aşılarında antibakteriyel, 

antifungal olarak, Thiomersal preparatı kullanılarak aşıların iyileştirilmesi sağlanmıştır. 
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Proje Başlığı 

Şap Hastalığı A Serotipine Karşı Geniş Kapsamlı Aşı 

SuşlarınınVirus Nötralizasyon Testi ile Belirlenmesi ve 

Alternatif In-Siliko Metot Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A02/P02/75 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ayşegül KUDU ÖNAL 

Proje Bütçesi  140.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2016 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ 
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 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, genellikle serotipler 

arasında çapraz koruma sağlayamamaktadır. Bahsi geçen serotipler arasında A serotipi, 

genetik ve antijenik olarak en çok farklılık gösteren olmakla birlikte, sıklıkla bu serotipin yeni 

antijenik varyantlarının da ortaya çıkışı gözlenmektedir. Şap hastalığının kontrolü için 

dünyanın birçok yerinde (Güney Amerika, Asya, Afrika) ve Şap virusu endemik bölgelerde 

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 (WRL) Virus Nötralizasyon Testi (VNT) 

aşı eşleştirme metodunun laboratuvarımıza transfer edilmesi, geniş bir suş spektrumu ile 

uyumlu aşı suşlarının seçilmesi, aşı eşleştirme için in-siliko bir metot geliştirilmesi amaçları 

güdülerek, Türkiye için ekonomik ve hayvanlar için sağlık ve verim açısından yarar 

sağlanması hedeflenmiştir. Projede bahsi geçen in-siliko metot geliştirilmesine yönelik olarak 

beklenilen ilerleme kaydedilememiş olup, bu sebeple in-siliko metot kısmı projeden 

çıkarılmasına karar verilmiştir.Yapılan r1 testleri sonuçlarında da AIRN17 (A IRAN05) aşı 

suşunun en geniş kapsamlı aşı suşu olduğu belirlenmiştir. 
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Proje Başlığı 
İnaktif Şap Aşısı ile Attenüe Mavidil Aşısının Koyunlarda 

Birlikte Kullanılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A5/P1/772 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Proje Lideri Sevil ARSLAN 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan Kişiler/ 

Kuruluşlar 
Etlik Veteriner Kontrol  Merkez Araştırma Enstitüsü 

 

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. 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. 

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. 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. 

Mavidil, ruminantların bulaşıcı olmayan ve vektörler ile nakledilen viral bir 

hastalığıdır. Mavidil enfeksiyonunun etkeni Reoviridae ailesinin Orbivirus cinsi içerisinde 

sınıflandırılan Mavidil Virus (BTV)’dir. Mavidil virusunun şimdiye kadar tanımlanmış 25 

serotipi vardır. Mavidi lvirusu birçok ruminant türünde enfeksiyon oluşturmasına rağmen, en 

belirgin ve ciddi klinik belirtiler koyunlarda ve bazı geyik türlerinde görülmektedir. Sığır ve 

keçilerde ise hastalık subklinik seyretmektedir. Ülkemizde mavidil hastalığının varlığı ilk 

olarak 1944 yılında Hatay bölgesinde bildirilmiştir. Bunu takiben 1978 ve 1979 yılları 

arasında ikinci bir mavidil salgını rapor edilmiş ve etken BTV serotip 4 olarak tanımlanmıştır. 

Daha sonra enfeksiyon, sinek popülasyonunun aktif olduğu dönemlerde Ege ve Akdeniz 

bölgelerine yayılmıştır. Türkiye’de halen tip 4, 9 ve 16 olmak üzere 3 farklı serotipin 

bulunduğu bildirilmektedir. 

Duyarlı hayvanların aşılanması, hastalığın kontrolünde en etkili yoldur. Bu amaçla 

çeşitli etkinliklerde aşılar geliştirilmiştir. Bunlar arasında attenüe aşılar, inaktif aşılar ve son 

zamanlarda kullanılan DNA rekombinant aşıları bulunmaktadır. Şu anda sadece attenüe aşılar 

ticari olarak kullanılmakta ve etkili bir immunite oluşturduğu düşünülmektedir. Attenue aşılar 

inaktif aşılara göre daha ekonomiktir ve daha etkili bir immun yanıt oluşturmaktadır. 

Özellikle hastalığın endemik olduğu bölgelerde mavidil hastalığı salgınlarının kontrol 

edilmesinde oldukça etkilidir. Türkiye’de 1978 yılından itibaren SA BTV-4 suşundan 

hazırlanan monovalan attenue mavidil aşısı üretilmekte ve kullanılmaktadır. 

Şap ve mavidil hastalıklarına karşı mücadelede en önemli unsur aşılamadır. 

Ülkemizde şap ve mavidil aşıları T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmeliğine bağlı 

olarak aşılama programı dahilinde her yıl farklı zamanlarda uygulanmaktadır. Aşı 
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uygulamaları, uygulama esnasındaki zorluklara bağlı olarak hayvanlarda stres faktörü 

oluşturmaktadır. Ayrıca yıl içerisinde aşılama zamanlarının farklı olması her aşılama için 

işletmelerin tekrar ziyaret edilmesini gerektirmektedir. Bu durum emek ve zaman kaybına 

aynı zamanda ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.  

Bu çalışma ile inaktif şap aşısı ve attenüe mavidil aşısının koyunlarda birlikte (eş 

zamanlı) uygulanabilirliği değerlendirilerek farklı zamanlarda gerçekleştirilen aşılamadan 

kaynaklı ekonomik, zaman ve iş gücü kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 3 farklı 

aşılama grubu oluşturularak yapılmıştır. Gruplarda şap ve mavidil aşıları tek tek ve birlikte 

uygulanarak aşılama sonrası oluşan antikor titreleri değerlendirilmiştir. Sonuçlar istatistiki 

olarak değerlendirildiğinde her bir grupta oluşan ortalama antikor titreleri arasındaki farklılık 

istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur.  

 



31 

 

 

Proje Başlığı 
Formaldehitin Şap Virüsü 146S Partikülünün Stabilitesine 

Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P1/703 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Proje Lideri Osman KARA 

Proje Bütçesi  10.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
- 

 

PROJE ÖZETİ 
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 A, O ve Asia 1 virusları 

görülmektedir. Şap virusu oldukça değişken bir yapıya sahip olan RNA virusları arasında yer 

almakta olup, genellikle serotipler arasında çapraz koruma sağlayamamaktadır. Üretimi 

gerçekleştirilen her üç tip antijende de aşı hazırlanıncaya kadar bekletilen +4 °C depolama 

şartlarında 146S değerlerinde kayıplar gözlenmektedir. Bu kayıplar hem süreye hem de 

antijen tipine göre değişiklik göstermektedir. Bu durum hem aşının bağışıklık kalitesini 

doğrudan etkilemekte hem de enstitü üretim verimliliğini olumsuz etkilemektedir.  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. Bahsi 

geçen serotipler arasında A serotipi, genetik ve antijenik olarak en çok farklılık gösteren 

olmakla birlikte, sıklıkla bu serotipin yeni antijenik varyantlarının da ortaya çıkışı 

gözlenmektedir. Şap hastalığının kontrolü için dünyanın birçok yerinde (Güney Amerika, 

Asya, Afrika) ve Şap virusu endemik bölgelerde 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. 

Bu çalışma da A tipi için 146S değerlerinin +4 oC şartlarında zamanla değişimi 

incelendiğinde hacimce % 0,1 serum artı % 0,008 veya % 0,004 formaldehit ilavesinin uzun 

dönemde 146S stabilitesine katkı sağladığı, en iyi sonucun % 0,1 serum artı % 0,008 

formaldehit kullanılmasıyla alındığı, % 0,008’den daha yoğun formaldehit ilavesiyle 

yoğunluk oranıyla doğrusal olarak 146S’in hızla parçalandığı gözlenmiştir. 

O tipi için 146S değerlerinin +4 oC şartlarında zamanla değişimi incelendiğinde 

hacimce % 0,1 serum artı % 0,008 veya % 0,004 formaldehit ilavesinin uzun dönemde 146S 

stabilitesine A tipinde olduğu gibi katkı sağladığı, en iyi sonucun % 0,1 serum artı % 0,004 

formaldehit kullanılmasıyla alındığı, % 0,008 den daha yoğun formaldehit ilavesiyle 

yoğounluk oranıyla doğrusal olarak 146S’in hızla parçalandığı gözlenmiştir. Ayrıca O tipinin 

A tipine göre bir miktar daha stabil olduğu da gözlenmiştir. 

Asia-1 tipi için 146S değerlerinin +4 oC şartlarında zamanla değişimi incelendiğinde 

hacimce % 0,1 serum artı % 0,008 ve % 0,004 formaldehit ilavesinin uzun dönemde 146S 

stabilitesine A ve O tipinde olduğu gibi katkı sağladığı, % 0,008’den daha yoğun formaldehit 

ilavesiyle yoğounluk oranıyla doğrusal olarak 146S’in hızla parçalandığı gözlenmiştir. Ayrıca 

Asia-1 tipinin formaldehit ilave edilmeden de oldukça stabil olduğu, ancak koruyucu amaçla 

kullanılabileceği kanatine varılmıştır. 
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Her üç tip içinde hacimce % 0,1 serum ilave edilmesinin 146S satbilitesine +4 oC 

şartlarında katkı sağladığı gözlenmiştir. 

Her üç tip için total protein miktarlarının zamanla değişimi incelendiğinde A tipinde % 

0,04 formaldehit ilavesiyle bir miktar artış gözlense de genel olarak tüm tipler için anlamlı bir 

sonuç elde edilememiştir. 

Sonuç olarak; bu çalışmayla enstitümüzde ürerilen ve +4 oC şartlarında stoklanan 

antijenlere hacimce % 0,1 serum artı % 0,004 formaldehit ilave edilmesininen en az sekiz ay 

süreyle 146S stabilitesine olumlu katkı sağladığı ve kullanılabilecek maksimum formaldehit 

oranı ortaya konulmuş olup enstitü üretim prosesinde bu şekilde uygulama yapılabileceği 

ortaya çıkmıştır.  
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Proje Başlığı 

Farklı Klinik Vakalarda İnsan ve Hayvanlardan Tespit 

Edilen Coxiella burnetii’lerin Genotipik Varyasyonlarının 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A5/P1/892 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Proje Bütçesi  85.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Dr. Yunus KILIÇOĞLU- Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Sedat ORMANCI - Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Uzm. Dr. Sibel İBA YILMAZ - Erzurum Şehir Hastanesi 

Uzm. Dr. Ömer KARAŞAHİN- Erzurum Şehir Hastanesi 

Uzm. Dr. Mehtap Hülya ASLAN- Erzurum Şehir Hastanesi 

Uzm. Dr. Mustafa ÖZTÜRK- Erzurum Şehir Hastanesi 

Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ - Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi 

Dok.Öğr.Üyesi Kemal BİLGİN-Ondokuz Mayıs Üni. Tıp 

Fakültesi 

Dok.Öğr.Üyesi Yeliz TANRIVERDİ ÇAYCI-Ondokuz Mayıs 

Üni. Tıp Fakültesi 

Prof. Dr. Esra TANYEL- Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ 
Q humması, 1935 yılında varlığı ortaya konulduğu andan itibaren birçok araştırma ile 

dünya genelinde olduğu bilinen, hayvan sağlığı ve halk sağlığı yönlerinden önemli olan 

zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın etiyolojik etkeni Coxiella burnetii zorunlu hücre içi 

patojendir. Hastalık hayvanlarda genel olarak abort ile kendini gösterirken insanlarda akut 

dönemde pnömoni, hepatitis, kronik dönemde ise kardiyo vasküler rahatsızlıklarla ortaya 

çıkmaktadır. Ülkemizde de varlığı birçok araştırma ile ortaya konmuştur. Bu çalışma ile 

Erzurum ve Samsun Veteriner Kontrol Enstitülerinde sığır, koyun ve keçi örneklerinden tespit 

edilen C. burnetii örnekleri ile atipik pnömoni ve enfeksiyöz endokarditis bulgusu olan 

insanlardan tespit edilen C. burnetii örneklerinin MLVA analizi ile genotipik ilişkinin ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Çalışmada 2019-2020 yıllarında Erzurum ve Samsun Veteriner 

Kontrol Enstitülerinde toplam 50 sığır, 50 koyun-keçi olmak üzere 100 hayvan izolatı ile 6 

atipik pnömoni insandan tespit edilen C. burnetii örneklerinin MLVA analizleri 

gerçekleştirildi. Çalışma sonucunda toplam 106 adet C. burnetii örneklerinin 15 genotip grubu 

olduğu tespit edildi. Bu gruplar içerisinde en geniş ve her iki bölgede görülen QGG10 

genotipi olduğu belirlendi. Bunun yanında insan örneklerinin % 83,3 (5/6)’sının bulunduğu 

ikinci büyük grup olan QGG08 genotip profili olduğu tespit edildi. Bu çalışma ile bölgelerde 

ortak olan genotipler belirlenerek olabilecek salgınlar için veri kaynağı oluşturulmuştur. 
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Proje Başlığı 
Sığır Tüberkülozunun Enfeksiyon Dinamiklerinin 

Epidemiyolojik Olarak Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/1643 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Şahin ÇAKIR 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ  
bTB çok çeşitli konakçı ağına sahip, dünya çapında yayılım gösteren, hayvan ve insan sağlığı 

etkileyen, aynı zamanda ekonomik kayıplara neden olan enfeksiyöz ve zoonotik karekterde 

bir hastalıktır. Dünya ile birlikte Türkiye’yi de etkileyen bu hastalıkla ilgili son olarak 2011 

yılında yürütülen sürveyans çalışmasında prevalans bireysel olarak % 1.4 ve sürü bazında ise 

% 2.5 olarak belirlenmiştir. Ancak son yıllarda mihrak sayılarında bir artış 

gözlemlenmektedir. 

Bu çalışmada; bTB enfeksiyonun Türkiye’de ve dünyadaki güncel durumunu 

belirlemek ve epidemiyolojisindeki ülkesel yayılıma etki eden risk faktörlerini tanımlamak, 

genelde enfeksiyöz hastalıklarda özelde bu hastalığın epidemiyolojinde modellerin 

kullanılabilirliğini araştırmak, mevcut ulusal mücadele stratejisinin geliştirilmesine katkı 

sağlamak, hastalığın Türkiye’de kontrol ve eradike edilebilmesi için güncel veri sağlamak, bu 

hastalığa ilişkin politika oluşturma sürecine rehberlik edebilmek, hastalığının sürüler arası ve 

sürü içerisindeki enfeksiyon dinamiklerine ilişkin mevcut bazı epidemiyolojik modellerin 

kullanım olasılıklarının araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda; bTB hastalığı epidemiyolojisinin araştırılmasına yönelik ülkesel olarak 

yürütülen bu projede hastalığa ait 2013-2019 yılları mihraklarının illere göre yıllık ve yedi 

yıllık dağılım haritaları, mihrak sayıları, tazminat ödenen hayvan sayısı ve ödenen tazminat 

miktarının grafikleri oluşturuldu; özgün olarak hazırlanan Resmi Veteriner Hekim (72 ilden 

371 adet) ve yetiştirici (61 ilden 317 adet) anketlerinin cevapları değerlendirildi; yerinde 

ziyaret edilen (7 bölge, 14 il, 28 mihrak işletme) Resmi Veteriner Hekimlerin ve 

yetiştiricilerin görüşleri derlendi; edinilen bilgiler ışığında hastalığın sorun analizi ve çözüm 

analizi yapıldı; hastalığın bulaşmasında sığırların sürüler arasındaki hareketlerinin ve sürü 

içerisindeki durum geçişinin modelleme tekniklerinin kullanılabilirliği sorgulandı. 

 

Değişiklik talepleri: 

Proje ismi: Proje isminin “Sığır Tüberkülozu Enfeksiyon Dinamiklerinin Epidemiyolojik 

Olarak Araştırılması” olarak değiştirilmesi, 

Personel: Projedeki il mihrak haritalarının oluşturulmasındaki katkılarından dolayı Süleyman 

Demirel Üniversitesinden Doç. Dr. Mustafa YAKAR’ın projeye dahil edilmesi. 
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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 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Proje Bütçesi  98.198 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim 

Dalı 

 

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.  

Bu çalışmada enfekte ve aşılı hayvanların ayrımında DIVA yaklaşımına uygun olarak 

kullanılabilecek bir bölgenin belirlenmesi ve sahada uygulanabilir seroloji temelli hızlı teşhis 

kitinin geliştirilmesi amaçlandı. Çalışmada kullanılan toplamda 122 adet Brucella abortus 

suşu PCR SET1 ile teyit edildi. PCR SET2 ile delesyon olmayan 40 adet suş olduğu 

belirlendi. B.abortus S19 (S19), B. abortus S99 suşları ve B. abortus saha izolatlarında, farklı 

DNA bölgelerinin belirlenmesine yönelik olarak oligo nükleotid primerler dizayn edildi ve bu 

primerler kullanılarak Random Amplified Polimorfik DNA (RAPD) Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu (PCR) analizi gerçekleştirildi. RAPD-PCR sonuçlarına göre; B. abortus S99, B. 

abortus saha suşlarında 4 adet DNA bandı (850 bp, 550 bp, 400 bp ve 200 bp), B. abortus S19 

suşunda 3 DNA bandı (550 bp, 400 bp ve 200 bp) ve B. melitensis izolatında 1 adet DNA 

bandı (200 bp) tespit edildi. RAPD-SCAR metodu ile 850 bp büyüklüğündeki bant saf olarak 

elde edildikten sonra dizi analizi yapıldı. BLAST analizi sonrasında hedef  DNA diziliminin 

B. abortus ve B. melitensis saha suşlarında var iken B. abortus S19’da bulunmadığı belirlendi. 

Hedef bölgenin tanımlı dizilimler ile benzerliğinin yaklaşık % 64 oranında olduğu tespit 

edildi. Uniprot analizi ile proteinin kromozom I’de yer alan glutathione transferase ailesi 

içerisinde yer aldığı ve moleküler ağırlığının yaklaşık 30 kDA olduğu belirlendi. DIVA’ya 

yönelik olarak yapılan çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığında şimdiye kadar bildirilen 

bölgelerden farklı bir bölge olduğu belirlendi. Dizilimi ortak olan hedef DNA rekombinant 

protein üretimi basamaklarında kullanıldı. SDS-PAGE ve Western blot işlemleri ile 

rekombinant proteinin çözünür olduğu ve antijenik yapısının doğal antijen ile benzer 

olabileceği tespit edildi. Dotblot analiz sonuçlarına göre, standardizasyon işlemi ile 100 µg/ml 

rekombinant antijen ile 1/80 ve üzeri titreye sahip serumlar rekombinant antijenin aşılı hayvan 

serumları ile negatif sonuç vermesine karşın enfekte hayvan serumları ile pozitif sonuç 

verdiği belirlendi. ELISA sonuçlarına göre, hedef antijenin humoral immuniteyi uyarım 

gücünün düşük olmasına bağlı olarak antikor miktarının test edilebilecek güvenilir düzeye 

ulaşamamasından dolayı aşılı hayvan serumlarından alınabilecek sonuçları olumsuz yönde 

etkileyebileceği kanaatine varıldı.  
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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 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Neslihan AKBULUT TOSUN 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

 

 

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. Ayrıca Listeriozis, yavru atma ve ölümlere 

sebep olması sonucu koyun yetiştiricilerine büyük ekonomik kayıplara yol açabilmektedir. 

Koyunlarda listeriozisin ensefalitis (rombensefalitis) formunda lezyonların özellikleri 

ve salınan sitokinler az sayıdaki çalışmayla gösterilmiştir. Bununla birlikte doku hasarının 

patogenezi henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. HMGB1 (High mobility group box 1) 

proteini, MSS dahil birçok organda yangısal dejeneratif lezyonların oluşmasında rol alan bir 

alarmindir. Proinflamatuvar süreçlerde önemli bir rol oynayan RAGE (Receptor for Advanced 

Glycosylation End Products), HMGB1’in primer reseptörüdür ve bu patolojiye aracılık eden 

yolaklar arasında yer alabilir. Çalışmada koyunlarda listerik ensefalitisteki lezyonların oluşum 

sürecinde, HMGB1’in rolü hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.   

Çalışmada, doğal olarak şekillenen listerik ensefalitisli 15 adet koyuna ait arşivsel 

parafin bloklar kullanıldı. 5 adet normal koyuna ait beyin dokusu ise kontrol doku olarak 

incelendi. Dokulardan hazırlanan kesitler hematoksilen-eozin ile boyanarak, lezyonlar 

süresine göre değerlendirildi. Beyinin rombensefalon bölgesine ait kesitlerde bakterinin 

varlığı immuno histo kimyasal (IHC) olarak gösterildi. Aynı metotla yapılan boyamalarda 

rombensefalon bölgesinde nöron, endotel hücreleri, makrofaj ve nötrofilde HMGB1 proteinin 

ve RAGE’nin subselüler yerleşimi ve yoğunluğu değerlendirildi. Bu kesitlerde HMGB1’in 

ekspresyonu, oligodentrosit, astrosit ve mikroglia hücre belirteçleri ile ikili immuno floresan 

teknikle incelendi. HMGB1 ekspresyonu en yoğun nöron, oligodentrosit, makrofaj ve 

mikrogliada görülmüşür. Akut olgularda oligodentrositlerden, kronik olgularda mikrogliada 

HMGB1 salınımının daha fazla olduğu görülmüştür. Lezyon süresine göre yapılan 

değerlendirmede akut olgularda hücre çekirdek ve sitoplazmalarında yoğun immun pozitiflik 

varken, subakut ve kronik olgularda hücrelerdeki reaktivitesi azalmıştır. RAGE en yoğun 

olarak akut olgulardaki makrofajlarda görülmüştür. Listerial ensefalitiste şekillenen 

lezyonların oluşum sürecinde katkısı bulunan hücrelerde HMGB1’in eksprese edildiği 

görüldü. HMGB1’in yangısal süreçlere katkıda bulunduğu ve hastalığın patogenezisinde rol 

aldığı düşünülmektedir.  
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Proje Başlığı 
Bal Arılarında Hastalık Etkeni Olan Patojenlerin Multiplex 

Real -Time PCR ile Tanımlanması 

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

Yürütücü Kuruluş Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Nevin TURUT 

Proje Bütçesi  236.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi (Danışmanlık) 

Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi (Danışmanlık) 

 

PROJE ÖZETİ 
Bal arıları (Apis mellifera) genellikle gelişme dönemlerinde bakteri, mantar, parazit ve virüs 

gibi birçok hastalık etkenleri ile karşılaşırlar. Dünyada ve ülkemizde bal arılarında bu 

patojenlerin neden olduğu hastalıklar nedeniyle arıcılıkta önemli ekonomik kayıplar meydana 

gelmektedir. Bal arılarındaki hastalıkların doğru ve erken tanısı ile tedavisi bal arıcılığındaki 

ekonomik kayıpları önlemek için çok önemlidir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda bal 

arılarında hastalık yapan patojenlerin bireysel tanısı için konvansiyonel PCR ve Real-Time 

PCR teknikleri kullanılmış ancak hastalık etkeni olan patojenlerin eş zamanlı tanısına olanak 

sağlayan teknikler yaygın olarak kullanılmamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de arı hastalıklarına 

neden olan bakteri, parazit,mantar ve viruslara ait saha izolatlarının moleküler tanısı için bir 

multipleks Real-Time PCR tekniği geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Proje kapsamında, spesifik primer ve problar dizayn edilerek, patojen gruplarının eş 

zamanlı tanısına olanak sağlayan dört farklı multipleks Real-Time PCR paneli geliştirilmiştir. 

Tasarlanan yöntem optimize edilerek 2017-2019 yılları arasında Adana Veteriner Kontrol 

Enstitüsü’ne bağlı olan ve toplu arı ölümlerinin görüldüğü illerdeki 139 hastalık odağından 

gelen arı ve petek materyalleri incelenerek test edilmiştir. Çalışma sonucunda Melisacocus 

plutonius (Avrupa Yavru Çürüklüğü) % 6,4; Psedomonas auroginosa (Septisemi) % 0,7; 

Penibasillus larvae (AYÇ) %31,6; Nosema apis % 41; Nosema ceranae %57,5; Aspergillus 

flavus (Taş Hastalığı) % 2; Deforme Kanat Virüsü (DWV) % 45; Siyah Kraliçe Arı Virüsü 

(BQ) % 72; Akut Arı Felç Virüsü (ABPV) %42; Kaşmir Arı Virüsü (KBV) % 0, Kronik Arı 

Felçi Virüsü (CBPV) % 52; Varoa Dst-1 Virus (VDV-1) % 19 olarak belirlenmiştir ve 

tasarlanan Real-Time PCR tekniğinin patojenlerin hızlı ve eş zamanlı  tanısında doğru bir araç 

olduğunu kanısına varılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

Proje Başlığı 
Varroa destructor ile Mücadelede Oksalik Asitin Rasyonel 

Kullanım Seçenekleri; Bölgesel Ölçekte Pilot Uygulama 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P3/1656 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Fatih YILMAZ 

Proje Bütçesi  34.600 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ 
Varrao destructor akarı gerek Türkiye’deki gerekse dünyadaki arı popülasyonun geleceği 

açısından ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Günümüzde Varrao destructor’un kimyasal 

mücadelesinde kullanılmak üzere piyasada yer alan pek çok ilacın dezavantajı; bu ilaçlara 

karşı direnç gelişiminin gözlenmesi, bileşiklerin bazı toksik bileşenlerinin balda, balmumunda 

hatta propoliste birikiyor olması ve temel etkinliğin, ancak yüksek dozlarda ortaya çıkması ve 

sık dozlama yapılması gerekliliğidir. Ancak etkin bir mücadelenin temini için gerçekleştirilen 

sık doz uygulaması arılarda stres gelişimine, koloni kayıplarına, verim kaybına ve arı 

ürünlerinde kalıntı problemine yol açmaktadır. Varroa ile mücadelede özellikle Avrupa 

Ülkelerinde organik asitlerden Oksalik asit kullanımı ön plana çıkmaktadır. Oksalik asit 

kullanımının yaygınlaştırılması ile arı ürünlerinde kalıntı sorunu ortadan kalkmış olacak ve 

varroa ile mücadelede etkin bir seçenek olarak tercih edilecektir.  

Bu proje kapsamında Varroa mücadelesine karşı Oksalik asitin dozu ve uygulama 

şeklinin geliştirilmesi, pilot bölge seçilerek ülke genelinde kullanılması amaçlanıp; Pilot 

bölgenin oluşturulmasıyla kovanlara dışarıdan gelecek varroa etkenleri de engellenmesi 

hedeflenmiştir.  

Çalışma bölgesinde, sabit arıcılığın yapıldığı ve çevredeki diğer arılıklarla mesafesi 

fazla olan, 3 ayrı işletme belirlenmiştir. Her işletmede 28 koloni belirlenerek, bu kolonilerde 

eşitleme çalışmaları (yavrulu alan, arılı çerçeve sayısı, ana arı yaşı, bal, polen vb) yapılmıştır. 

Belirlenen koloniler rastgele 7’şerli koloniler halinde 4 guruba ayrılmıştır.  1.Grup: kontrol, 2. 

Grup: 2 gr oksalik asitin buharlaştırılarak uygulanması, 3.Grup: % 4 oksalik asitin şeker 

şurubu (bire bir) ile çerçeveler arasına 5 ml olacak şekilde damlatma yapılması 4.Grup ise: 

arıcıya müdahale edilmeden piyasadaki kendi belirlediği bir ilaçla mücadele yapması şeklinde 

gruplar oluşturulmuştur. Verilerin değerlendirilmesi için ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde 

ilaçlama öncesi ve ilaçlama sonrası olmak üzere dört dönem numuneler alınmıştır. 

Oluşturulan modele; işletme, rastgele etki olarak; grup, dönem ve grup* dönem 

etkileşimi ise sabit etki olarak dahil edildi. İşletme rastgele etkisi istatistiksel açıdan önemsiz 

bulunmuştur (p=0.533). Bu durum ortalama varroa ölçümlerinin işletmeler genelinde benzer 

olduğunu göstermektedir. Modelde yer alan grup, dönem ve grup* dönem etkileşim terimleri 

ise istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.001).  

Modelde yer alan etkileşim terimi  çözümlendiğinde; ölçüm yapılan her dönemde 

şerbet, buhar ve kendi ilaçlama gruplarındaki varroa ölçümleri control grubuna gore 

istatistiksel açıdan anlamlı düzeyde az bulunmuşken (p<0.05), şerbet, buhar ve kendi ilaçlama 

grupları varroa ölçümleri yönünden istatistiksel açıdan benzerlik göstermiştir (p>0.05). Alt 

gruplar kendi içinde dönemlere gore incelendiğinde ise, Şerbet ve Buhar grupları dönemlere 

gore benzer trend izlemiştir. En düşük varroa ilkbahar sonrası gözlenirken, en yüksek varroa 

ölçümü ise sonbahar öncesinde görüşmüştür. Trend izlendiğinde, bu gruplar için bahar sonrası 

dönemler ve bahar öncesi dönemlerin varroa ölçümleri yönünden istatistiksel açıdan benzerlik 

taşıdıkları görülmektedir.  
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Kontrol grubunda ise varroa ölçümü sonbahar sonrasında en yüksek noktada olup 

istatistiksel açıdan diğer dönemler den anlamlı düzeyde fazlabulunmuştur. Sonbahar 

sonrasını, sırasıyla  sonbahar öncesi, ilkbahar sonrası ve ilkbahar öncesi takip etmekte olup, 

kontrol grubu için ilkbahar öncesi ve sonrası arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Çalışmamızda yaptığımız uygulamalar ve elde edilen sonuçlar bize göstermiştir ki; 

 Her ne kadar kontaminasyonun en az olduğu yerlerde izole bölge şartlarında çalışma 

yapılmış olsa da  birim  bölge halkı arıcılığı geçim kaynağı veya hobi olarak gördüğünden 

koloniler arası kontaminasyon önlenemiyor. 

 Çalışmamız göstermiştir ki çalışma grubu arıcılarımız etkin olarak varroa mücadelesi 

yapmaktadır. Hastalığın önemi ve mücadele yapılmadığı taktirde  karşılaşılacak problemin 

büyüklüğü bilinmektedir. Çalışmamızı oksalik asit açısından değerlendirecek olursak; 

oksalik asit’in buhar veya şurup ile verilmesi arasında istatiksel açıdan fark olmaması iki 

uygulamanında varroa mücadelesinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 

 Oksalik asitin  iki uygulamasınında; kendi ilaçlama grubuyla arasında  fark göstermemesi, 

varroaya karşı kimyasal mücadeleye alternatif  etkili ve güvenli  bir yol olarak 

kullanılabileceğin ortaya koymaktadır. 

Oksalik asitin kalıntı problemi olmaması özellikle geç ilkbahar döneminde varroa 

ilaçlamasında kullanılabilme imkanı sunmaktadır. 
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T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
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41 

 

 

Proje Başlığı  
Rift Vadisi Ateşi Virusu Epidemiyolojisinin Moleküler ve 

Serolojik Yöntemlerle Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P1/2541 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Merve DEMİR 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

İstanbul Ü. Cerrahpaşa Veteriner  Fak. Viroloji ABD 

(Danışmanlık) 

GKGM Adana, Elazığ, Erzurum VKE (Numune Temini) 

TİGEM, Çukurova, Ceylanpınar, Kazım Karabekir Tar. İşl. 

(Numune Temini) 

 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemiz Asya, Afrika ve Avrupa arasında birçok ülke ile sınır komşusu durumundadır. Bu 

konum hayvan hareketleri ve vektörlerle hastalık etkenlerin taşınması için önemli bir köprü 

görevi görmektedir. Yakın zamanda ülkemiz için egzotik olan Epizootik Hemorajik Hastalık, 

Sığırların Nodüler Ekzantemi, Batı Nil Humması gibi hastalıkların görülmesi bu durumu 

desteklemektedir. Ülkemiz için egzotik olarak değerlendirilen ve ihbari mecburi hayvan 

hastalıkları listesinde de yer almakta olan Rift Vadisi Ateşi Hastalığı için komşu bölgelerdeki 

hastalık durumuyla veya enfekte olmuş ülkelerdeki riskli malların ülkeye girişi açısından Türk 

Veteriner Hizmetlerinin sürekli olarak tetikte olması gerekmektedir. 2017 yılında yayımlanan 

çalışmalarda İran’da ve Ülkemizde RVAV seropozitifliği bildirilmiştir. Olası bir RVA 

epidemisinin; zoonotik karakterde olması nedenliyle halk sağlığı, yaygın hayvan ölümleri ve 

hayvansal ürün ihracatının kısıtlanması ile Ülke ekonomisinde ciddi problemler oluşturma 

potansiyeli bulunmaktadır.  

Teklif edilen proje kapsamında; RVA olan ülkelerden, enfekte vektörlerin küresel 

ısınma sebepli Ülkemize ilk giriş noktaları olma olasılığı yüksek Akdeniz, Güneydoğu ve 

Doğu sınır illerimiz başta olmak üzere çevre illeri de kapsayacak şekilde, sığır, koyun ve keçi 

gibi duyarlı çiftlik hayvanlarının RVA şüpheli vakalarından Bölge Veteriner Kontrol 

Enstitülerince (Adana, Elazığ, Erzurum) bir yıl boyunca alınan kan ve iç organ numunelerinde 

ve TİGEM Çukurova, Ceylanpınar, Kazım Karabekir Tarım İşletmelerinde yetiştirilen evcil 

ruminatlardan alınan kan numunelerinde RVA’ nın ELİSA ile serolojik ve PCR ile moleküler 

epidemiyolojisinin araştırılması planlanmaktadır.  

RVA‘nın geniş saha çalışmalarıyla incelenmesi; güncel prevalansın belirlenmesine, 

bulaşma yollarının tespitine, mevcut risk analizinin güncellenmesine, epidemiler için erken 

uyarı sistemleri ve koruma-kontrol stratejileri geliştirilmesine, tek sağlık konseptinde 

değerlendirildiğinde insan ve hayvan sağlığının korunmasına ciddi katkı sağlayacaktır. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Ruminantları Enfekte Eden Pestivirusların Ayırıcı Tanısı ve 

Moleküler Karakterizasyonu (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P1/2692 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Onur ÜLGENALP 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Pestiviruslar, sığırlarda  Bovine Virus Diarrhea Virusu (BVDV) ve küçük ruminantlarda  

Border Disease Virusu (BDV) olmak üzere klasik viral taksonomide adlandırılmış, sürü 

sağlığı ve devamlılığı yönünden önem arz eden, abortlar, kongenital anomalili ve yaşama 

gücü zayıf yavru doğumları ile karakterize ekonomik kayıplara sebep olan viral etkenler 

arasında yer almaktadırlar. Pestivirus enfeksiyonlarının varlığı ve yaygınlığı, büyükbaş ve 

küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan birçok ülkede bildirilmiş olup; Office Internationale 

des Epizootie (OIE), yeni adıyla World Organization of Animal Health (WOAH) listesinde 

yer alan bu enfeksiyöz ajanlarla ulusal ve uluslararası mücadele programları yürütülmektedir. 

Bu programların yürütülmesinde persiste enfekte bireylerin tanısı temel oluşturmakta, ülkede 

persiste enfekte hayvan bulunduran işletmelerinin sayısını belirlemek için en uygun tanı 

metodu tercih edilerek taramalar yapılmaktadır. Tanı metodu seçilirken, Pestivirusların türler 

arası geçişi ve zengin çeşitliliği göz önünde bulundurulmaktadır.   

Ülkemizde Pestivirus enfeksiyonlarına ilişkin halen sürdürülmekte olan bir mücadele 

programı olmamakla birlikte, söz konusu enfeksiyonların varlığı ve yaygınlığına dayalı  

araştırmalar mevcuttur. Büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin birlikte yapıldığı 

işletmelerde pestivirusların türler arası geçiş olasılığı sebebiyle farklı pestiviruslarla 

enfeksiyon riski de söz konusu olabilmektedir. Bu bağlamda ayırıcı tanı önem kazanmaktadır. 

Bu noktadan hareketle, planlanan bu doktora tez çalışmasında Pendik Veteriner Kontrol 

Enstitüsüne sığır, koyun ve keçi sürülerinden gelen kan örneklerinde, virolojik ve moleküler 

test metodları kullanılarak Pestivirus enfeksiyonlarının ayırıcı teşhisinin yapılması 

hedeflenmiştir. Bu amaçla; abort, anomalili yavru doğumu, erişkinlerde ishal vb. bulgularla 

anamnez alınan işletmelerden gelen organ materyali ve EDTA’lı kan örnekleri antijen ELISA 

ile test edilecek, antijen ELISA’da pozitif bulunanlar dahil olmak üzere tüm örnekler 

ekstrakte edilerek PCR ile araştırılmak için pestivirus genomunun 5’UTR, Npro, E, NS23 gen 

bölgeleri yönünden sentezlenecek primerler ile moleküler olarak araştırılıp, pozitiflik 

saptananlar sekans analizine alınacaktır. Ayırıcı teşhiste sekans verilerinin filogenetik olarak 

karşılaştırılması yapılacaktır. Bu çalışma sonucunda elde edilecek bulgular pestivirus 

mücadele ve kontrol programlarının geliştirilebilmesine kaynak teşkil edebilecektir. 

 

Dönem Bulguları:- 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Marmara Bölgesi Sığırcılık İşletmelerindeki Solunum Sistemi 

Problemlerinde Bovine Respiratorik Sinsityal Virusunun 

(BRSV) Varlığının Araştırılması ve BRSV Suşlarının 

Moleküler Karakterizasyonu  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/3969 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Züleyha PESTİL 

Proje Bütçesi  85.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ 

Sığırların respiratorik sinsityal virusu (BRSV), ilk kez 1970 yılında Avrupa'da ve Japonya'da 

solunum sistemi problemli sığırlardan izole edilmiştir. Pneumoviridae ailesinde yer alan virus 

özellikle genç hayvanlarda şiddetli seyreden solunum yolları hastalığına neden olur. 

Günümüzde, BRSV için geliştirilen aşılar sığırlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Bu projede, ülkemiz sığır yetiştiriciliğinde, ilk sırada yer alan Marmara bölgesindeki 

sığırcılık (süt ve/veya besi) işletmelerinde BRSV enfeksiyonlarının prevalansının 

araştırılması, gelecekteki aşı çalışmalarında kullanılmak üzere virus izolatlarının elde edilmesi 

ve moleküler karakterizasyonu amaçlanmaktadır.  Bu amaçla, Marmara bölgesinde yer alan 

BRSV aşısı uygulanmayan süt ve besi sığırcılığı işletmelerinden bildirilecek solunum yolu 

enfeksiyonlarından nazal svap materyalleri örneklenecektir. Ayrıca Enstitüye, solunum yolu 

enfeksiyonu nedeniyle öldüğü için tanı amacıyla gönderilen veya nekropsi için getirilerek 

BRSV analizi istenen doku örnekleri de projede değerlendirilecektir. 

Nazal svap örneklerinin ekstraksiyonu yapıldıktan sonra Real-Time RT-PCR ile 

nükleik asid analizi yapılacak, Pozitif sonuç veren örneklerden (nazal svap örnekleri) 

inokulum hazırlandıktan sonra MDBK hücre kültürlerine inokule edilecektir. PCR pozitif 

örneklerden değerlendirme için uygun olanlar sekans analizine gönderilecektir. Elde edilen 

farklı suşlar ileride planlanacak aşı çalışmaları için Enstitümüzde stoklanacaktır. 

 

Dönem Bulguları:- 
Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Türkiye’de Yetiştirilen Develerde MERS CoV 

Enfeksiyonunun Seroprevalansı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P1/3901 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Züleyha PESTİL 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ 

İnsanlarda MERS-CoV enfeksiyonunun klinik spektrumu asemptomatik veya hafif solunum 

yolu hastalıklarından ağır zatürree ve çoklu organ yetmezliğine kadar ulaşabilmektedir. 

Mortalite oranının yaklaşık % 35,7 civarında olduğu bildirilen enfeksiyon küresel halk sağlığı 

endişesine yol açmaktadır. Develerden insanlara yakın temas neticesinde sporadik olarak 

bulaşmasına karşın enfeksiyonun prevalansı Doğu Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki 

dromedary develerde çok yüksektir. Doğu Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki farklı ülkelerde 

enfeksiyonun risk potansiyelini belirleyebilmek için yapılan araştırmalara seroprevalans 

çalışmaları öncülük etmiştir. Deve serumlarındaki antikor varlığı enfeksiyona maruziyeti 

ortaya koymaktadır. Bugüne kadar Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya, 

Etiyopya, Tunus ve Katar gibi deve yetiştiriciliğinin yapıldığı ülkelerde MERS-CoV varlığı 

araştırılmış ve direk ve indirek tanı yöntemleriyle enfeksiyonun varlığı ortaya konulmuştur. 

Ülkemizde de Akdeniz (Antalya, Mersin, Adana, Hatay), Ege (Aydın, İzmir, Muğla, 

Denizli, Manisa), Marmara (Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli), Orta Anadolu 

(Nevşehir, Amasya, Kapadokya, Ürgüp) ve Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa, Mardin) 

bölgelerinde çeşitli amaçlarla (turistik, sportif ve yük taşıma vb.) deve yetiştirilmekte ve 

kullanılmaktadır. Ancak bugüne kadar MERS-CoV varlığı yönünden araştırma yapılmamıştır. 

Bu projede, Akdeniz, Ege, Marmara, Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 

yetiştirilen ve gönüllülük esasına dayalı olarak sahiplerinin izinleri doğrultusunda 170 adet 

deveden yaş, cinsiyet ve yetiştirme alanları kaydedilerek kan serum örneği alınacaktır. Serum 

örnekleri ticari bir ELISA kiti ile MERS-CoV antikor varlığı yönünden test edilecek ve 

ülkemizde develerde enfeksiyona ilişkin risk potansiyeli saptanacaktır. 

 

Dönem Bulguları:- 

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Lumpy Skin Disease Virus Enfeksiyonlarına Karşı Hazırlanan 

Homolog Neethling Suşu ve Heterolog Bakırköy Koyun Çiçek 

Virus Suşu Aşılarının Yan Etkileri ve Bağışıklık Düzeylerinin 

Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P1/2630 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Cumhur ADIAY 

Proje Bütçesi  152.188 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ 

Lumpy Skin Disease (LSD) Poxviridae ailesi, Capripox virus genusu içinde yer alan virusun 

neden olduğu sığırların akut viral bir infeksiyondur. Hastalık deri, iç organ ve mukozal 

membranlarda yumrulu nodüller ile karakterize olup yüksek morbilite ve ciddi ekonomik 

kayıplara neden olmaktadır. Ülkemizde 2013 yılından beri görülen LSD ekonomik olarak 

ülke hayvancılığı için ciddi tehlike oluşturmakta ve hastalıkla mücadelede etkili yolların 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır.   

LSD ile mücadelede, en etkili yöntemin aşılama olduğu bilinmektedir. Dünyada bu 

amaçla farklı aşılama stratejileri izlenmektedir. Bazı ülkeler LSD Neethling suşundan 

üretilmiş attenue canlı aşılar kullanırken, bazı ülkeler ise koyun-keçi çiçek suşlarından 

üretilmiş heterolog canlı aşılar kullanılmaktadır. Ülkemizde 2014 yılından beri hastalıkla 

mücadele amaçlı  Bakırköy suşundan üretilen heterolog koyun-keçi çiçek aşısı sahada 

başarıyla kullanılmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda Neethling suşundan üretilen LSD 

aşısının uygulanmasından sonra  lokal/generalize deri lezyonlarına ve verim kayıplarına 

sebebiyet verdiği bildirilmiştir. 

Avrupa Birliği Mali yardımları çerçevesinde katılım öncesi yardım aracı (İPA) altında 

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumsal Kapasite Geliştirme sektörü çalışmaları, 2015 yılı 

aksiyon programı kapsamında yer alan LSD’nin önlenmesi projesi kapsamında 2020 yılından 

itibaren 3 yıl süre ile Trakya bölgesinde homolog aşı uygulaması yapılacaktır. Neethling 

suşundan hazırlanan homolog aşının daha önce ülkemizde uygulanmamış olması, olası yan 

etkilerinin ve oluşturduğu bağışıklığının incelenmesi, halihazırda ülkemizde uygulanan 

Heterolog suştan hazırlanan aşı ile karşılaştırılması önem arz etmektedir.  

Yapılacak bu çalışma ile homolog aşı uygulaması sonrası hayvanların klinik olarak 

incelenmesi, oluşturacağı bağışıklığın araştırılması amaçlanmaktadır. Daha önce LSD 

enfeksyonu geçirmemiş ve LSD aşısı uygulanmamış 4-12 aylık büyükbaş hayvanlarda, 

homolog aşı uygulamasını takiben ilk bir ay boyunca klinik gözlem, virus saçılımı, izolasyonu 

ve viremi takip edilecek olup, bir yıl boyunca oluşan humoral ve hücresel bağışıklık düzeyleri 

tespit edilecektir. Hücresel bağışıklıkta İnterferon gama miktarı ve hücresel immun yanıt 

belirlenecek olup, humoral bağışıklıkta ise Serum Nötralizasyon ve ELISA testi 

uygulanacaktır. Mevcut koyun-keçi çiçek aşısıyla karşılaştırmalı olarak yapılacak 

değerlendirme ile bundan sonra yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Dönem Bulguları: Çalışma başlatılması için işletme ve hücresel immunite değerlendirmesi 

için flow cytomety aranmaktadır, çalışmaya Mart ayında başlanacaktır. 

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Marmara Bölgesinde Ruminantlarda Q-fever Hastalığının 

Epidemiyolojisi ve Kenelerde Varlığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/3958 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Mehmet Hakan TABAK 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ 

 

Marmara bölgesinde yapılacak bu çalışma ile Q-fever hastalığının pozitif olarak tespit edildiği 

sürülerde hastalığın sürü içerisindeki yaygınlığı, olası bulaşı yoları, etkenin saçılım yolları ve 

kenelerin vektörlük rolü araştırılacaktır. 

Bu amaçla Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne gelen abort materyallerinden PCR 

yöntemi ile pozitifliği belirlenen numunelerin ait olduğu işletmelere gidilerek, kan, vaginal 

svap, süt,  hayvanlar üzerinden ve ahır duvarlarından kene numuneleri toplanacaktır. Ayrıca 

hazırlanacak epidemiyolojik veri formu yardımı ile etkenin epidemiyolojik özelliklerinin 

araştırılması ve pozitiflik tespit edilen ruminantlarda konakçı faktörlerinin belirlenmesi 

planlanacaktır. Toplanan numuneler serolojik ve moleküler yöntemlerle incelenerek hastalığın 

yaygınlığı  ve kenelerin vektörel kapasitesi incelenecektir.   

Bu çalışmada elde edilen tüm veriler ile Marmara bölgesinde Q-fever hastalığının 

epidemiyolojik durumu hakkında bilgi sağlanacak ve planlanacak olan koruma kontrol 

önlemlerine ışık tutacaktır.  

 

Dönem Bulguları: -  

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü’nün Sorumluluk Alanına Giren İllerdeki Neonatal 

Buzağı/Kuzu/Oğlak Ölüm Nedenlerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2833 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Cevdet YARALI 

Proje Bütçesi  270.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ 

Hayvan yetiştiriciliğinin önemli sorunlarından biri yavru ölümleridir. Buzağı/kuzu/oğlak 

hastalıkları tedavi masrafları ve ölümler nedeniyle direkt ciddi ekonomik kayıplarla, 

yavrularda gelişme geriliğine neden olarak da dolaylı ekonomik kayıplara neden olmaktadır. 

Annenin gebelik sırasındaki beslenme masrafı da işletmeye mali yük getirmektedir.  Yavru 

kayıplarının ana sebepleri bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklar, hijyen ve sanitasyona 

dikkat edilmemesi, bakım ve besleme koşullarının iyi olmaması olarak sıralanabilir.  

Enstitümüz sorumluluk alanında yer alan 14 ilde yavru ölüm nedenlerinin ortaya 

konulabilmesi için Enstitümüze gönderilen yavru hayvan nekropsileri yapılarak elde edilen 

örnekler bakteriyoloji, viroloji ve parazitoloji laboratuvarlarına gönderilecektir. Bakteriyel 

etkenlerden E. Coli, Salmonella spp., Clostridium spp., Mannheimia haemolytica ve 

Pasteurella multocida, viral etkenlerden Rotavirus, Coronavirus, BHV-1, BVDV, BRSV ve 

BPI3, ve paraziter etkenlerden Cryptosporidium aranması yapılacak, iç organlarda helmint 

ve/veya protozoon varlığı yönünden incelenecektir. Enstitü uzmanlarının gerek duyması 

halinde başka analizlerde yapılabilecektir.  

Numune akışı sağlanırken veteriner hekimlere ve yetiştiricilere anketler ile ulaşılacak ve 

diğer yavru ölüm sebepleri araştırılacaktır. Anketler çevrimiçi ve çevrimdışı şekilde anlık 

olarak Enstitü ile paylaşılabilecektir. Elde edilen veriler ile 2021-2023 yılları arasında 

belirlenen bölgede görülen yavru ölümlerinin yer ve zaman boyutlarında kümelenme analiz 

tekniği kullanılarak tespit edilmesi, dağılımının incelenerek; ekonomik kayıplara sebep olan 

yavru ölümleri ile mücadelede etkili yöntemlerin uygulanmasına katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır.  

 

Dönem Bulguları:- 

Darboğazlar: TAGEM/HSGYAD/G/20/A5/P6/01 numaralı “COVID-19’a Karşı Terapötik 

Amaçlı Hiperimmun Serum (Antiserum) Üretimi” isimli projemizin sonuçlanması daha 

önemli olduğu ve bu projenin başlama tarihi 2021 yılı olduğu için hiçbir faaliyette 

bulunulamamıştır. En kısa sürede İl Müdürlükleri  ile iletişime geçilip projenin normal 

seyrinde ilerlemesi sağlanacaktır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Ruminant Akciğerlerinden İzole Edilen Pasteurella multocida, 

Mannheimia haemolytica ve Histophilus somni’nin 

Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2821  

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Fatma AKBABA 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Konya Veteriner Kontrol Enstitüsünün sorumluluk alanındaki bölgede ruminantlarda görülen 

Pasteurellaceae familyasına ait en önemli üç türün (P. Multocida, M. haemolytica, H. somni) 

izlenmesi ve direnç profillerinin belirlenmesi için 385 adet ruminanta ait pnömoni şüpheli 

akciğer örneği (% 95 güven aralığında,% 5 hata payı, beklenen oran % 50) incelenecektir. 

İlgili mikroorganizmaların kültür ve Real-Time PCR ile izolasyon ve identifikasyon işlemleri 

yapıldıktan sonra elde edilen izolatlara özgü  19 adet antibiyotiğe karşı  gelişen direnç 

profilleri disk difüzyon ve ticari  olarak mevcut olan  broth mikrodilüsyon pleyti (Sensitre, 

Thermofisher Scientific) kullanılarak  EUCAST ve CLSI standartlarına göre belirlenmeye 

çalışılacaktır. Fenotipik olarak dirençlilik belirlenen izolatların moleküler ve genomik 

karakterizasyonları ile direnç mekanizmaları belirlenecek, dirençliliğin epidemiyolojik 

tiplendirilmesi fenotipik ve genotipik olarak araştırılacaktır. 

Elde edilen veriler ışığında hastalık etkenlerine karşı hasta hayvanların refah ve 

çıkarları için en uygun antibiyotiğin seçimi ve antimikrobiyal direnç gelişminin halk sağlığı 

açısından tehlikelerini dikkate alan iyi veterinerlik tedavi uygulamalarının yapılabilmesi için 

katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

Dönem Bulguları: -  

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Marmara Bölgesi’nde Yetiştirilen Sığır ve Koyunlarda 

Pasteurella multocida Enfeksiyonlarının İncelenmesi, Real-

Time PCR ile Teşhisi ve Multilocus Sequence Typing (MLST) 

Yöntemi ile Filogenetiklerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/2714 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Aslı KILIÇ 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Pasteurella multocida gram negatif, hareketsiz, spor oluşturmayan, küçük çomak ve kapsüllü 

olup aerob veya fakültatif anaerob bir bakteridir. Özellikle işletme/üretici açısından iş gücü ve 

verim kaybının yanında, ölümler ve sağaltım masrafları nedeniyle büyük ekonomik kayıplara 

neden olmaktadır. Sığırlarda solunum sistemi hastalıklarında önemli bir yere sahip olan 

Pasteurella multocida, üst solunum yolu mukoz membranlarında fakültatif patojen olarak 

bulunur ve vücut direncinin kırıldığı durumlarda enfeksiyon oluşturur. Pasteurella türlerinin 

identifikasyonunda, konvansiyonel teknikler, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve serolojik 

testler kullanılmaktadır. Suşlarının filogenetik özellikleri hakkında sınırlı bilgiler mevcuttur. 

Bu kapsamda çalışmamızda ruminantlardan izole edilen suşlarının teşhisinde kullanılan 

metotlar karşılaştırılacak ve aynı zamanda suşlar arasındaki filogenetik ilişkiler 

araştırılacaktır.  

Marmara Bölgesindeki 11 il ve ilçede bulunan taşra teşkilatından Pendik Veteriner 

Kontrol Enstitüsü’ne gelen pnömonili akciğer örnekleri bu çalışmada kullanılacaktır. Son bir 

yılda Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gelen numunelerden pozitif çıkan numune 

oranının % 10’un altında olduğu belirlenmiştir. Çalışılacak numune sayısı, Marmara 

bölgesindeki pastörelloz hastalığının ruminantlardaki tahmini prevalansı % 50 alınarak % 99 

güven aralığında % 10 hata payı ile 166 adet olarak hesaplanmıştır. 

Hastalık yönünden makroskobik olarak şüpheli görülen tüm numuneler kültürel ve 

moleküler yöntemlerle (Real-Time PCR) incelenecektir. Daha sonra pozitif bulunan 

numuneler ile birlikte, 2019 yılı itibariyle saklanan pozitif P. multocida suşları da eklenerek 

genomik DNA’ları sekanslanacak ve daha önce yayınlanmış olan tüm genom dizi verileri 

kullanılarak izolatlarının genetik özellikleri ve filogenetiği MLST ile belirlenecektir. 

Projeden beklenen sonuç; pozitif olarak tespit edilen P. multocida suşlarının genleri 

arasındaki filogenetik ilişkiler belirlenerek genetik ağaçlarının çıkartılmasıdır. Aynı zamanda 

bu çalışma ile teşhisinde kullanılan kültürel yöntem ve Real-Time PCR yöntemleri 

karşılaştırılacaktır. Ayrıca Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü bünyesinde daha önce üretilmiş 

olan type 1 (Robert) patojen aşı suşunun da dahil edilerek patojen gen çeşitliliğine karşı 

Marmara Bölgesi bazında bir veri oluşturulacaktır. Ülkemiz bazında geliştirilebilecek etkili 

aşı çalışmalarına katkıda bulunulması düşünülmektedir. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Sığırlarda Postpartum Dönemde Hipokloröz Asit 

Uygulamasının Endometriyal Floraya Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P1/2832 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi  

Proje Lideri Seher ŞİMŞEK 

Proje Bütçesi  15.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Sığırlarda gebe kalma aralığının uzaması tüm dünyada ciddi ekonomik kayıplara neden 

olmaktadır. Bu nedenle puerperal sürecin en kısa sürede tamamlanması istenmektedir.  

Puerperal süreç olarak adlandırılan doğumu takiben yeni bir gebelik şekillenebilmesi için 

genital kanalın doğum öncesi dönemdeki morfolojik ve fonksiyonel yapısına kavuşmasında 

uterus involusyonu önemli bir aşamadır. Uterusun invole olması bir sonraki döl veriminde 

etkili faktörlerin arasında ilk sırada gelmektedir. Bu sebepten gerek tedavi gerekse koruma 

amaçlı birçok ilaç ve solusyon her yıl sığırlarda kullanılmaktadır. 

Bu araştırmanın amacı; Hostein ve Simental sığır ırklarında döl verimini etkileyen 

postpartum dönemde uterus involusyonunun aşamalarının kaydedilmesi ve hipokloröz asit 

(HOCl) solusyonunun uterus involusyonuna etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma materyali 

olarak; Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde bulunan 

toplam 20 baş sığır (10 baş Hostein ve 10 baş Simental) kullanılacaktır. Hayvanlar dört gruba 

ayrılacaktır. I. ve III. grup (her iki ırk için kontrol grupları) normal doğumu takiben hiçbir 

uygulama yapılmayarak uterus involusyonu izlenecek ve kızgınlık takibi yapılarak pp 50. 

günden sonra östrus gösteren hayvanlara kendi ırklarına ait boğa spermaları suni tohumlama 

uygulaması yardımı ile dişi genital kanala aktarılacaktır. II. ve IV. grup doğumu takiben pp 

15. günde 12 saat ara ile iki defa HOCl asit içeren solüsyon uterus içi uygulandıktan sonra 

uterus involusyonu izlenecek ve kızgınlık takibi yapılarak pp 50. günden sonra östrus gösteren 

hayvanlara kendi ırklarına ait boğa spermaları suni tohumlama uygulaması yardımı ile dişi 

genital kanala aktarılacaktır. Her bir grupta 5’şer baş hayvan olacak şekilde toplamda 20 baş 

kültür ırkı hayvan kullanılacaktır. Hayvanlar ad libitum rasyon ile beslenecek ve herhangi bir 

ek besin kullanılmayacaktır.  

Çalışmada I. ve III.  grup hayvanlar normal doğumunu yapmış hayvanlardan seçilecek 

uterus involusyonları rektal muayene pp 5.,15.,30., 40. ve 50. ve USG ile pp 15., 30. ve 50. 

günlerde kaydedilecektir ve kızgınlık takibi yapılarak pp 50. günden sonra östrus gösteren 

hayvanlara suni tohumlama yapılacaktır. II. ve IV. grup hayvanlar doğumu takiben 15. günde 

12 saat ara ile iki defa 60-150 ml HOCl asit solusyonu uterus içi uygulama yapılacaktır. 

Uterus involusyonları rektal muayene pp 5.,15.,30., 40. ve 50. ve USG ile pp 15., 30. ve 50. 

günlerde kaydedilecek olup kızgınlık takibi yapılarak pp 50. günden sonra östrus gösteren 

hayvanların servikal mukus viskozitesi dramiski dedektörü yardımı ile ölçülecek ve suni 

tohumlama yapılacaktır. Pp 5., 15., 30. ve 45. günlerde kan alınarak PGF2-alpha seviyeleri 

ölçülecektir.  
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Ayrıca bu dönemde 5., 15. ve 30. günlerde hayvanlardan uygulama öncesinde 

endometriyal svap alınarak bakteriyel mikrobiyolojik analizler yapılacaktır. Pp 21-27 günler 

arasında vaginal akıntı skoru (VAS) belirlenecek ve endometriyal sitolojik muayene 

yapılacak. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Buzağılarda Bruselloz ve Q Humması Hastalıklarının Serolojik 

İncelemesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/2455 

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ediz Kağan ÖZGEN 

Proje Bütçesi  51.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021- 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Proje kapsamında Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü’nün çalışma alanı içerisinde bulunan 

Ardahan, Bayburt, Erzurum ve Kars illerinden 3-6 aylık henüz aşılanmamış buzağılardan 

alınan kan serum örneklerinden bruselloz ve Q humması hastalıklarının serolojik olarak 

araştırılmasının yapılması amaçlanmıştır.  Çalışmada tesadüfi örnekleme ile 3 ilden toplam 

588 adet aşılanmamış buzağılardan kan serumu alınacaktır. Alınan kan serum örneklerinden 

Bruselloz için öncelikle indirekt ELISA yapılacak negatif örnekler elemine edildikten sonra 

öncelikle Rose Bengal Plate Testi yapılacaktır. Testte pozitif tespit edilen örnekler 

komplement fikzasyon testi ile pozitiflik ve titre tayini yapılacaktır. Q hummasının incelemesi 

için indirekt ELISA metodu kullanılacaktır. Çalışma sonucunda henüz aşılanmamış 

buzağıların anne karnındaki dönemdeki vertikal bulaşma ile doğum sonrasındaki ilk 3-6 aylık 

dönemdeki bulaşmaları incelenecektir. Hastalıkların gebelik dönemlerinde vertikal bulaş 

oranları ve potansiyel reaktör hayvan sayıları tespit edilmiş olacaktır. 

 

Dönem Bulguları: - 
Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje ekibinde bulunan Dr. Ahmet Murat SAYTEKİN’in 

proje ekibinden çıkarılması, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde görevli 

Ercan ATALAY’ın projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  
Bivalan Contagious Ecthyma (Orf) Aşısı Geliştirilmesi ve 

Kuzu-Oğlaklarda Bağışıklık Çalışmaları 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P6/3932 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Fahriye SARAÇ 

Proje Bütçesi  89.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ 

Orf, Ecthyma contagiosum, Sore mouth, Scabby mouth, Contagious pustular dermatitis, 

dermatitis pustulosa of small ruminants, ulcerative dermatosis of sheep, lip and leg ulceration, 

veneral balanoposthitis and vulvitis, lippengrind olarakta bilinen Contagious Ecthyma (CE) 

enfeksiyonu, Parapoxvirus ovis tarafından meydana getirilen viral bir hastalıktır . 

Parapoxvirus enfeksiyonları (PPV) özellikle koyun ve  keçilerde yaygın olarak görülmektedir. 

Hastalık koyun ve keçilerde özellikle kuru mevsimlerde kuru otlar ile beslenme döneminde 

sıkca görülür. CE virusu epitheliotrop bir virus olup, hasar görmüş ya da skrafiye edilen 

deriye girerek rejenerasyon özelliği olan epidermal keratinositlerde ürer. Enfeksiyon 

genellikle akut olup klinik olarak macules, papül, vezikül, püstül ve proliferatif lezyonlar 

şeklinde ağız, burun, diş etleri, ağız mukozası, meme, ayakların coroner bandında ve anüste 

görülür. Özellikle son yıllarda yapılan genomik çalışmalarda kuzu ve oğlaklarda farklı 

patojeniye sahip suşların enfeksiyonlarda rol oynağı bildirilerek CE izolatlarının koyun ve 

keçi izolatları olarak filogenetik olarak sınıflandırıldığı görülmüştür. Ayrıca CE aşısı yapılan 

koyun ve keçilerde değişik klinik formlarda CE enfeksiyonu görülmesinin farklı genomik 

yapıya sahip suşlardan  kaynaklanacağı araştırıcılar tarafından  bildirilmiştir. Ülkemizde halen 

kullanılan ve kuzu izolatı olarak bilinen (E(P)CK22) CE aşı suşu ile yapılan moleküler 

çalışmada oğlak izolatı olduğu ve CE enfekte oğlaklardan izole edilen suşlar ile kuzu 

izolatları arasında genomik farklılıkların bulunduğu bildirilmiştir. Gerek ülkemizde ve 

gerekse yurt dışında yapılan çalışmalarda kuzu ve oğlaklarda CE enfeksiyonuna karşı yüksek 

bağışıklık sağlamak için aşıların hem kuzu hemde oğlak CE suşlarını içermesi gerektiği ve 

bivalan aşıların kullanılmasının uygun olacağı bildirmiştir. 

Bu proje ile kuzu ve oğlaklardan izole edilen, moleküler karekterizasyonu yapılan ve 

MDBK hücre kültüründe 12 kez pasajlanarak attenüe edilen PK-CK1-MDBK12 (ORF2TR) ve 

O-CEV3-MDBK12 (ORF5TR) CE aşı suşlarının; MDBK hücre kültüründe üretilerek bivalan 

olarak kuzu ve oğlaklarda kullanılması ve  hedef hayvanlarda bağışıklığının araştırılması 

amaçlanmaktadır. 

 

Dönem Bulguları:- 

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 

 



54 

 

 

Proje Başlığı  
Contagious Ecthyma (CE) Aşısının Tavşanlarda İntradermal 

(ID) Yolla Bağışıklık ve Zararsızlık Çalışmaları 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P6/2787 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Serdar UZAR 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ 

Contagious ecthyma (CE) enfeksiyonları koyun, keçi, geyik ve insanlarda görülen viral bir 

enfeksiyondur. Contagious ecthyma virusu (CEV) parapoxvirus genusu içinde yer almaktadır. 

Hastalık Güney ve Kuzey Amerike, Yeni Zelanda, Finlandiya, Almanya, Norveç, Japonya, 

İtalya, İngiltere, Batı Avustralya, Güney Asya ve ülkemizde görülmektedir. Ülkemizde ve 

diğer ülkelerde bu hastalık ile mücadelede kuzu ve oğlak’tan izole edilerek primer kuzu 

hücrelerinde attenüe edilen canlı aşılar kullanılmaktadır. Ülkemizde CE hastalığına karşı 

kullanılan CE aşısı (PENORF) İstanbul’da 1975’te kuzulardaki CE hastalığı vakasında izole 

edilen attenüe, canlı (E(P)CK22) aşı suşudur. Yurt dışında üretilen diğer CE aşılarında olduğu 

gibi ülkemizde üretilen PENORF CE aşısının zararsızlık ve bağışıklık kontrolleri her seri için 

kuzu ve oğlaklarda yapılmaktadır. Ancak bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarında kullanılacak 

1-2 aylık CE hastalığı geçirmemiş kuzu ve oğlakların bulunması ve beslenmesi zor 

olmaktadır. 

Tavşanların CE aşısının bağışıklık ve zararsız çalışmalarında kullanılmasına yönelik 

yapılan çalışmada gerek aşı suşu ve gerekse patojen CE saha izolatı kuzu ve oğlaklarda 

uygulama metodu olan scarifikasyon yoluyla tavşanlara uygulanmış ancak hem aşı suşu 

hemde saha suşu ile yapılan uygulamalarda tavşan derisinde CE aşı suşu ve saha suşunun 

üremesine bağlı lezyonların oluşmadığı bildirilerek bu sonucun gerek aşı suşu ve saha 

izolatının antijenik karekterinden olabileceği gibi scarifikasyon uygulamasından dolayı 

scarifiye edilen deride oluşturulan lezyona yeteri dozda CE virusunun bulaşmamasından 

kaynaklanabileceği bildirilmiştir. Yurt dışında yapılan diğer bir çalışmada, tavşanların 

kuzularda olduğu gibi CE virusu ile yapılan intradermal inokülasyonlara farelerden daha 

duyarlı olduğunu ve tavşanların CE virusu enfeksiyonlarına model olarak kullanılabileceğini 

bildirmişlerdir. 

Bu çalışma ile tavşanların; bakım ve beslenme kolaylığı, her yaşta ve istenildiği zaman 

temininin mümkün olması gibi avantajları nedeniyle ülkemizde üretimi yapılan liyofilize, 

canlı ve attenüe CE aşısının bağışıklık ve zararsızlık çalışmalarının kuzu ve oğlaklar yerine 

tavşanlarda gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.   

 

Dönem Bulguları: Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 

 



55 

 

 

Proje Başlığı  

Elazığ, Malatya ve Diyarbakır İllerindeki Sığır Abortlarında 

Besnoitia besnoiti’nin Real Time PCR ve Histopatolojik 

Yöntemlerle Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P1/3985 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Bünyamin İREHAN 

Proje Bütçesi  56.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021- 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Sığır besnoitiosisi kist oluşturan Apicomplexan parazit B. besnoiti tarafından oluşturulmakta 

ve yaşam döngüsünde tüm sığır ırkları ara konak görevi görmektedir. Sığırlarda doku kistleri 

oluşmakta, bu kistler çoğunlukla gözle görülebilmekte ve 3 mm çapına kadar 

ulaşabilmektedirler. Sığır besnoitiosis, boğalarda geçici veya kalıcı sterilite, deri lezyonları, 

zayıf vücut kondisyonu, dişilerde sık sık meydana getirdiği abortlar nedeniyle sığırlarda verim 

kayıplarına yol açan paraziter bir hastalıktır. Enfeksiyona yakalanan hayvanlar ömür boyu 

persiste enfekte olarak kalabilirler. Buda hastalığın önemini arttıran bir durumdur. 

Sunulan çalışmada Elazığ, Malatya ve Diyarbakır illerinde sığırlarda abort görülen 

işletmelerde, sığırlardan boyun bölgesinde deriden biyopsi örneği ve süt/kolostrum örneği, 

atık fötustan ise deri, bacağın distal tendonları, nazal konka, akciğer, deri, trachea, karaciğer 

ve böbrek örnekleri alınacaktır. İneklerden alınan örnekler ve atık fötüsten alınan örnekler 

ayrı ayrı değerlendirilecektir. Alınan örnekler histopatolojik olarak incelenecek ve etkene ait 

doku kistleri araştırılacaktır. Moleküler olarak Real-Time PCR analizi ile B. besnoiti 

etkenlerinin pozitifliği belirlenecek, High Resolution Melting Curve analizleriyle de 

pozitiflikler doğrulanacaktır. Pozitif tespit edilen örnekler sekans analizine tabi tutulacak, 

böylelikle PCR testlerinde pozitif tespit edilen örneklerin pozitifliği doğrulanacaktır. 

Filogenetik analizlerle etkenin moleküler karakterizasyonu belirlenecektir.  

Türkiye’de B. besnoiti etkeninin direkt tespitine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Yapılan çalışmalar ise çok sınırlı sayıda ve serolojik düzeyde çalışmalardır. Sunulan projede, 

sığırların boyun bölgesinden biyopsi örneği, kolostrum/süt örneği, abortlardan ise çeşitli doku 

örnekleri alınıp incelenecektir. Bu şekilde kapsamlı örnekle çalışılmış olacaktır, diğer 

ülkelerde de, örnek çeşitliliği açısından çok sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür. Bu 

proje ile etkenin bölgedeki varlığının net olarak ortaya konulması, sığır abortlarındaki 

yaygınlığı ve etkisinin belirlenmesi, B. besnoiti’ nin moleküler karekterizasyonunun yapıldığı 

ilk çalışma olması açısından önem arz etmektedir. 

 

Dönem Bulguları: - 
Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler:Veysel UZUN ve Müge Metin ATALAY‘ ın projeden 

çıkarılması, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa 

ÖZKARACA’nın ve Enstitümüzden Mustafa KÜÇÜKGÜN’ ün projeye eklenmesi teklif 

edilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Veteriner Hekimlikte Yaygın Olarak Kullanılan Tetrasiklin, Kinolon 

Grubu Antibiyotikler ve Azol Grubu Antifungallerin Farklı Metallerle 

Kombinasyonu Sağlanarak Antimikrobiyal Etkinliklerinin 

Geliştirilmesi 

Proje 

Numarası 
TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P7/2663 

Yürütücü 

Kuruluş 
Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Halil ERGÜN 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.07.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Nanoteknolojinin yapı taşı olan nanopartiküller, yüksek penetrasyon yeteneği, eşsiz 

fizikokimyasal özellikler, yüzey alanının geniş olması gibi birtakım özelliklere sahiptir. 

Önerilen bu projede, antifungal özelliği olduğu bilinen azol grubunda yer alan 

ketakonazol, itrakonazol ve antibakteriyel özelliği olduğu bilinen oksitetrasiklin, 

enrofloksasin antibiyotiklerin fosfat tampon çözeltisinde CuSO4 ile muamele edilerek çiçek 

görünümlü nano hibrit yapıların oluşumu beklenmektedir. Aynı zamanda sentezlenen 

yapıların farklı metal iyonlarıyla birleştirilerek sentezi de denenecektir (Zn+2, Fe+2, Ca+2, 

Mg+2). Antibakteriyel ilaçlarla antifungal ilaçların ayrı ayrı kendi aralarında ve farklı 

gruplarla olacak şekilde ikili üçlü ilaç kombinasyonları da denenecektir. Daha sonra çiçek 

görünümlü bu yapıların antimikrobiyal aktiviteleri değerlendirilecektir. Gram (+) özellik 

taşıyan Staphylococcus aureus, Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), 

Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Bacillus subtilis ve Gram (-) özellik taşıyan 

Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Bacteroides thetaiotaomicron, Helicobacter pylori, 

Vibrio parahaemolyticus ile mantar etkenlerinden Candida albicans standart ATCC suşları 

kullanılacaktır.  

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler:- 
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Proje Başlığı  

Yarış Atlarında Oral ve Parenteral B12 Vitamini 

Uygulamasının, Kan Plazması ve İdrardaki Kobalt Miktarı 

Üzerine Etkilerinin Doping Kontrolü Açısından Araştırılması 

(Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P6/2783 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ertuğrul GÜNEŞ 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ 

Kobalt, Uluslararası yarış otoriteleri tarafından eritropetik bir ajan olarak kabul edilmektedir. 

Bu sebeple IFHA tarafından kobalt içeren ürünlerin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla 

plasmada 25 ng/mL, idrarda ise 100 ng/mL total kobalt eşik değerleri belirlemiştir. 

Uluslararası doping analizi raporlarına Türkiye’de ve Avrupa’da pozitif kobalt sonuçları, 

toplam pozitif sonuçları arasında ciddi yer tutmaktadır (Türkiye’de 2017 yılı yaklaşık % 17, 

2018 yılı yaklaşık % 14). Yarış atı endüstrisinde atların artan vitamin mineral ihtiyacını 

karşılayabilmek için çeşitli ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler kobalt kaynağı olarak 

genellikle kobalt tuzları ve B12 vitamini içermektedir. B12 vitamini (C63H88CoN14O14P) 

doğal yapısı gereği yaklaşık % 4 oranında kobalt içermektedir. İnsanlarda ve diğer hayvan 

türlerinde yapılan çalışmalarda kobaltın eritropoesis’si etkileyerek kan parametrelerini 

etkilediği bildirilse de yarış atlarında yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar tartışmalıdır. 

Bu araştırma B12 vitaminin hem oral hem de parenteral uygulamasının günlük 

egzersiz yapan yarış atlarında plazma ve idrar örneklerinde doping pozitif sonuç doğurma 

riskleri ortaya konacaktır. Bu amaçla araştırmada toplam 12 adet yarış atı 3 grubu ayrılacaktır. 

1. gruba tek doz intravenöz yolla 20 µg/kg canlı ağırlık (CA) dozunda, 2. gruba oral yolla 20 

µg/kg CA dozunda B12 vitamini 5 gün süre ile verilecek, 3. grup kontrol grubu olarak 

belirlenecektir. Atlardan 0-2-4-8-12-24-48-72-96 ve 120. saatlerde kan numunesi alınacak ve 

hemogram, biyokimyasal, B12 ve total kobalt analizleri yapılacaktır. Atlara verilen yem ve su 

B12 vitamini ve kobalt yönünden analiz edilecektir. Kan ve idrar numunelerinde total kobalt 

İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ve B12 vitamini ilaç 

numunelerinde Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), plazma ve idrar 

numunelerinde ise HPLCveya LC/MS- Orbitrap ile analiz edilecektir.  

 

Dönem Bulguları: Bu süreçte vitamin B12 analizi ile ilgili analitik çalışmalar yapılmıştır. Bu 

kapsamda: mevcut cihazlar olan; Thermo Q Exactive Orbitrap, Mettler Toledo AG204 hassas 

terazi, Eppendorf research pipet seti, Heidolph Multi Reax vorteks, Heidolph Reax Control 

vorteks, Bandelin Sonorex ultrasonik degasser, Veolia Purelab Flex saf su cihazı, dört farklı 

(XBridge ACQUITY BEH, Shiseido Capcell, Agilent Poroshell, Thermo Phenyl-Hexyl) 

analitik kolon kullanılmıştır. 

Plazmadaki B12 vitamini analizlerinin cihazda optimal şartlarda gerçekleştiği en 

düzgün pik şekillerinin ve en yüksek respons ve pik yüksekliğinin alındığı cihaz şartları, 

mobil faz ve kolon şartlarını belirleyebilmek adına metot geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 

Madde taraması sırasında pozitif iyon modunda kobalamin molekül formülü 

(C63H88CoN14O14P) üzerinden, ana kütle taramasında moleküler iyon piki (M+H) 



58 

 

678.29098 kütlesi taranarak yapılmış, denemeler öncesinde vitamin B12 parçalanma kütleleri 

cihazda optimizasyon ile belirlenmiştir. 

Aşağıda deneme yapılan kolonlar; literatürlerde belirtilen kolonlarla benzer özellikler 

göstermesi dolayısı ile vitamin B12 maddesinin kromotografik ayrımını yapması, maksimum 

pik yüksekliği ve responsunu vermesi için seçilmeye çalışılmıştır.  

Kolon sıcaklıkları literatürlere göre değişmekte ve pik şekillerini, yüksekliğini ve 

kolonda alıkonma zamanını değiştirebilmektedir, bu sebeple uygun kolon sıcaklığını 

belirlemek amacıyla da  denemeler yapılmıştır. 

Akış gradientleri belirlenirken analiz süresi ve pik yüksekliğinin optimal koşullarda 

ayarlanması amaçlanmıştır. Yapılan denemelerde izokreatik akış ve gradient akış denemesi 

yapılmıştır. 

Mobil faz denemelerinde etken maddenin en iyi iyonlaştığı kimyasal özelliği tepit 

etmek amacıyla vitamin B12’nin kimyasal özellikleri ve benzer iyonlaşma teknolojisi 

kullanan cihazlarda kullanılmış mobil faz kombinasyonları denenmiştir. 

Denemeler yapılmadan önce B12 vitamini toz standardı İlaç Kalite Kontrol 

Laboratuvarından temin edildi. 2 mg  tartıldıktan sonra 100 ng/mL konsantrasyona kadar 

seyreltilerek cihaz şartları mobil faz ve kolon değişiklikleri ile denemeler yapıldı. Aşağıda 

belirtilen tüm enjeksiyonlar 100 ng/mL konsantrasyonundaki standart ile yapılmıştır. 

 

Waters marka XBridge ACQUITY BEH ile ilk 9 deneme yapılmıştır. ;    

Deneme 1: Targeted-SIM scan  modunda,  55 °C kolon sıcaklığında, mobil faz A: Metanol ve 

mobil faz B: Saf su ile aşağıdaki akış oranları ile 10 µL enjeksiyon yapıldı. 

 

Zaman Akış Gradienti Mobil faz A Mobil faz B 

 (dk) mL/dk Metanol (%) Su (%) 

0 0.4 5 95 

5 0.4 5 95 

12 0.4 35 65 

18 0.4 90 10 

22 0.4 95 5 

22.1 0.4 5 95 

26 0.4 5 95 

 

Deneme 2: Deneme 1 ile aynı kolon ve şartlarda mobil faz A:10 milimolar Amonyum 

bikarbonat pH 9.3 (Amonyum hidroksit ile ayarlandı, su içerisinde) mobil faz B: Asetonitril 

% 0.1 formik asit ile 10 µL enjeksiyon yapıldı. 

Deneme 3: Yine aynı kolonda Orbitrap cihazında Full MS-DDMS2 modunda mobil faz A: 

10milimolar Amonyum bikarbonat pH 9.3 (su içerisinde)ve  mobil faz B: Metanol  olarak 

aşağıdaki akış hızlarında ile 10 µL enjeksiyon yapıldı. 

 

Zaman Akış Gradienti Mobil faz A Mobil faz B 

 (dk) mL/dk Metanol ( %) 

10 mm Amonyum 

bikarbonat pH9.3  ( %) 

0 0.3 2 98 

1 0.3 2 98 

4 0.3 4 96 

6 0.3 95 5 

8 0.3 95 5 

8.5 0.3 2 98 

13 0.3 2 98 
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Deneme 4: Deneme 3 şartlarında sadece akış gradientinde değişiklik yapılarak 10 µL 

enjeksiyon yapıldı. 

 

Zaman Akış Gradienti Mobil faz A Mobil faz B 

 (dk) mL/dk Metanol ( %) 

10 mm Amonyum 

bikarbonat pH9.3  ( %) 

0 0.4 5 95 

5 0.4 5 95 

12 0.4 35 65 

18 0.4 90 10 

22 0.4 95 5 

22.1 0.4 5 95 

26 0.4 5 95 

 

Deneme 5: Deneme 3 ile aynı kolon, cihaz şartları ve akış gradienti kullanılarak mobil faz A:  

20 mm Amonyum Format (su içerisinde), mobil faz B: Asetonitril içerisinde % 0.1 formik asit 

kullanılarak 10 µL enjeksiyon yapıldı.  

Deneme 6: Deneme 5’teki şartlar uygulandı sadece mobil faz B: saf metanol olarak 

enjeksiyon yapıldı. 

Deneme 7: Deneme 5’teki gibi mobil faz A:  20 mm Amonyum Format (su içerisinde), mobil 

faz B: Asetonitril içerisinde % 0.1 formik asit ancak deneme 4 gradyenti ile 10 µL enjeksiyon 

yapıldı. 

Deneme 8: Deneme 3’teki şartlar kullanıldı ancak Orbitrap cihazında  PRM (Parallel reaction 

monitoring) mode kullanıldı.   

Deneme 9: Deneme 8’de olduğu gibi PRM mode ve diğer şartlarda ancak mobil faz B: 10 mm 

Amonyum bikarbonat pH 9.3 kullanılarak enjeksiyon yapıldı. 

Deneme 10: Shiseido Capcell  analitik kolonu kullanılarak, mobil faz A: 20 milimolar  

amonyum format (su içerisinde) mobil faz B: metanol, Full MS-DDMS2 modunda deneme 3 

gradientinde enjeksiyon yapıldı. 

Deneme 11: Agilent Poroshell marka kolon ile mobil faz A: 20 mm Amonyum Format (su 

içerisinde) ve mobil faz B : Asetonitril % 0.1 formik asit kullanılarak enjeksiyon yapılmıştır. 

Full MS-DDMS2 modunda deneme 3 gradienti kullanılmıştır. 

Deneme 12: Deneme 11’deki kolon cihaz şartları ve akış gradienti kullanılmış mobil faz B 

olarak Asetonitril % 0.1 Formik asit yerine Metanol % 0.1 formik asit kullanılmıştır. 

Deneme 13: Yukarıda belirtilen 12 denemede kolon sıcaklığı,  55 °C dir.  Bu denemede 

Deneme 12’deki tüm  şartlar aynı olarak uygulanmış ancak kolon sıcaklığı olarak 30 °C 

olarak ayarlanmıştır. 

Deneme 14:  Bu denemede diğerlerinden farklı olarak izokratik akış uygulanmıştır. Deneme 

13’deki cihaz ve kolon şartları kolon ısısı ve mobil faz uygulanmış, metanol % 35 ve 20 mm 

Amonyum Format % 65 olarak izokratik akış uygulanmıştır. 

Deneme 15: Thermo Phenyl-Hexyl  marka kolon ile PRM modda, kolon sıcaklığı  55 °C de, 

mobil faz A: Asetonitril % 0.1 formik asit mobil faz B: 5 mm Amonyum format % 0.1 formik 

asit su içerisinde olarak aşağıdaki gradient ile enjeksiyon yapılmıştır. 
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Zaman  Akış Gradienti Mobil faz A Mobil faz B 

 (dk) mL/dk 

Asetonitril % 0.1 

Formik Asit  (%) 

5 mm Amonyum Format % 0.1 

Formik Asit (%) 

0 0.3 2 98 

1 0.3 2 98 

4 0.3 4 96 

6 0.3 95 5 

8 0.3 95 5 

8.5 0.3 2 98 

13 0.3 2 98 

 

Yapılan denemeler sonucunda elde edilen pik şekilleri, pik yükseklikleri ve respons 

değerlendirildiğinde en uygun denemenin PRM mod ile Mobil faz A: 10 mm Amonyum 

bikarbonat pH 9.3 Mobil faz B: metanol kullanılarak, Waters marka X Bridge ACQUITY 

BEH kolon ile gerçekleştiği, 13 ve 26 dakikalık gradientler arasında anlamlı farkın olmadığı 

görülmüştür. Konu ile ilgili literatür taraması devam edecek olup mevcut imkanlarla 

yapılabilecek farklı metodoloji veya tekniğe ulaşılması durumunda deneme yapılacaktır. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Akdeniz Sularında Yetişen Levreklerde (Dicentrarchus Labrax, 

Linnaeus 1758) Florfenikol, Florfenikol Amin Farmakokinetiği 

ve Geri Çekilme Periyodunun Belirlenmesi ile Florfenikol 

Amin’in Toksisitesinin İn Vitro Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P4/2754 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Özgen ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  55.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Balık yetiştiriciliğinde hastalıkların tedavisinde antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kullanılan ilaçların doz ve doz aralıklarının belirlenmesinde çoğu kez önceden yapılan 

araştırmalar esas alınır. Ancak balıklarda ilaçların farmakokinetiği balığın türü yanısıra, 

yetiştirme koşullarına (suyun pH’sı, tuzluluk oranı, diğer mineral içerikleri, ısısı gibi) göre 

önemli ölçüde değişir. Yanlış veya eksik tedavi hastalıkların etkili tedavi edilememesine, 

bakterilerde direnç gelişmesine, balık ölümlerine, ilaç kalıntı arınma sürelerinde hatalara ve 

bütün bunlara bağlı ekonomik kayıp ve sağlık risklerine neden olur.  

Yapılacak olan bu araştırma ile Akdeniz sularında yetiştirilen levreklerde hiç 

farmakokinetiği çalışılmamış olan florfenikol (FF) ve önemli metabolite olan florfenikol 

aminin (FFA) farmakokinetiği ile ilaç kalıntı arınma sürelerinin (İKAS) belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Diğer yandan florfenikolün maksimum kalıntı limiti (MRL) belirlenirken dahil 

edilen FFA metabolitinin toksik etkisinin olup olmadığı da in vitro belirlenerek, MRL 

değerine katılıp katılmama gerekliliği belirlenecektir. Araştırma, Akdeniz Su Ürünleri 

Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Müdürlüğü ortak çalışması şeklinde yürütülecektir. Yaklaşık 2 yıl sürmesi planlan çalışma 

balık plazma ve kas dokusundan FF, FFA’nın LC-MS-MS metoduyla analizi için metot 

validasyon aşaması, hayvan deneyleri (ilaç uygulanması ve örneklerin toplanması), örneklerin 

analizi, farmakokinetik ve istatistik hesaplamalar, FFA toksisitesinin hücre kültürü ile 

araştırılması, sonuçların değerlendirmesi ve raporlandırma aşamalarından oluşacaktır. 

 

Dönem Bulguları: Proje ile ilgili detaylı literatür çalışmaları yapılmaktadır. Saf sertifikalı 

florfenikol etkin maddesi temin edilmiştir. Antalya Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim 

Enstitüsü Müdürlüğünde mevcut levrekler üzerinde kas içi ve gavaj metotları  ile ilgili ön 

çalışmalar yapılmıştır. Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Kalıntı İzleme Laboratuvarında, 

İlaç Kalite Kontrol Laboratuvarından temin edilen analitik florfenikol standartı ile 

ekstraksiyon denemeleri yapılmaya başlanmıştır. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Akdeniz Bölgesinde Bulunan Lagünlerdeki (Akyatan, Akgöl-

Paradeniz ve Beymelek) Levrek (Dicentrarchus labrax), Çipura 

(Sparus aurata) ve Bazı Kefal Türlerinde (Mugil spp.) Viral 

Nervöz Nekrozis (VNN) Virusunun Varlığının Araştırılması 

(Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P4/2627 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Proje Lideri Ufuk OĞUZ 

Proje Bütçesi  146.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021- 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ : 

Yapılacak bu proje ile Akdeniz’de bulunan lagünlerde, yüksek ekonomik değere sahip olan 

Levrek (Dicentrarchus labrax) Çipura (Sparus aurata) ve Kefal (Mugil spp.) türü deniz 

balıklarının en önemli viral hastalıklarından Viral nervöz nekrozis virusunun varlığının 

araştırılması amaçlanmıştır. Ülkemizde kültürü yapılan levrek ve çipura işletmelerinde 

virusun araştırılması yapılmış ve ilk defa 2011 yılında Mersin ilinde levreklerde VNN virusü 

tespit edilmiştir. Birçok araştırmacı tarafından da bildirildiği üzere VNN virusunun deniz 

kaynaklı bir virus olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Akdeniz’e kıyısı olan birçok ülkede doğal 

balıklarda (Levrek - Dicentrarchus labrax, Çipura - Sparus aurata ve Kefal - Mugil spp.)  

virusun varlığı ile ilgili birçok araştırma yapılmışken ülkemizde Akdeniz bölgesinde doğal 

balıklarda VNN virusunun varlığı ile ilgili herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Çalışma, Akdeniz bölgesinde bulunan 3 lagünde ( Adana - Akyatan, Mersin - Akgöl -  

Paradeniz ve Antalya - Beymelek) yapılacaktır. Örnekleme çalışması yıl içerisinde farklı 

mevsimlerde olmak üzere 2 kez olup, 2 yıl içerisinde toplam 4 kez örnekleme yapılacaktır. 

Viral RNA, virusun RNA2 segmentine spesifik primer ve prob kullanılarak Real-Time 

Taqman RT-PCR ile tespit edilecektir. Virus tespiti durumunda, kısmi sekanslama ile 

genotiplendirme yapılacaktır. Ayrıca elde edilen pozitif örneklerden hücre kültüründe virüs 

izolasyonu gerçekleştirilecektir. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Yüksek Doz Klor Dioksit Uygulanan Levreklerde 

(Dicentrarchus labrax L., 1758) Toksik Patolojik Bulguların 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A5/P4/2545 

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü  

Proje Lideri Eda ONUR 

Proje Bütçesi  98.760 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021- 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Levrek (Dicentrarchus labrax) ekonomik değerinin yüksek ve kültür balıkçılığında önemli bir 

paya sahip olması nedeniyle çalışmanın bu tür üzerinde yapılması planlanmıştır. Klor dioksit, 

FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü), WSU (Washington State University), FDA 

(Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), US EPA (Amerika Çevre 

Koruma Örgütü) tarafından anti kanserojen, kalıntı bırakmayan iyi bir dezenfektan olarak 

tanınmıştır. Bu nedenlerden dolayı oldukça geniş bir kullanım alanı vardır.  

Bu çalışma ile deniz suyunda yetiştirilen levreklerde klordioksitin artan dozlarda 

kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek akut patolojik etkileri detaylı olarak incelenmiş olacaktır. 

Levrek (Dicentrarchus labrax) balıklarında klordioksitin farklı konsantrasyonlarda ve 

sürelerdeki kullanımının doku ve organlar üzerindeki (deri, solungaç, karaciğer, kalp, böbrek 

ve bağırsaklar) patolojik etkileri araştırılacaktır. Ayrıca kimyasal ajanın balıkta oksidatif stres 

yaratma durumu da incelenecektir. Aynı zamanda klordioksitin deniz suyundaki 

antibakteriyel etkisi de ortaya konacaktır. 

Deneme; Beymelek Biriminde yürütülecek olup patolojik çalışmalar Kepez birimi 

patoloji laboratuvarında yapılacaktır. Çalışmaya başlamadan önce çalışma grubuna dahil 

edilen balıklar muayene edilerek tanklara alınacak 7 gün süre ile kimyasal uygulama 

yapılmadan izlenecek ve gözlem raporları (Yüzme şekli, hareketlilik, eksoftalmus, nistagmus, 

kuyruk yüzgeçleri ve operkulumda lezyon olup olmadığı, yem tüketimi, ağırlık ve boyları ile 

ilgili kayıtlar tutulacaktır.  Çalışma 20°C su sıcaklığında yapılacaktır. Her tank için 10’ar adet 

60-80 gramlık levrek balığı kullanılacaktır. Klordioksit suya banyo yöntemiyle 

uygulanacaktır. Suda bakteri sayımı yapılarak mevcut kimyasalın bakterisit etkisi de 

incelenecektir. Suda bakteri sayımı suya belli yoğunlukta Aeromonas hydrophila verilen suya 

klordioksit ilave edilerek belli süre sonunda alınan su örneğinde bakteri sayımı yapılacaktır. 

Bu sayede farklı doz ve sürelerdeki klordioksit uygulamalarının deniz suyundaki dezenfektan 

etkisi de incelenmiş olacaktır. Denemede uygulanacak dozlar balıklarda LC50 dozu 

belirlendikten sonra çalışılacaktır. LC50 dozu Karber-Behrens yöntemi kullanılarak 

belirlenecektir. Denemede LC50 dozu belirlenirken uygulanan doz 3 tekerrürlü ve bir deneme 

grubu olacak şekilde yapılacaktır. Diğer konsantrasyonlar ise bir kontrol ve bir deneme grubu 

oluşturularak yapılacaktır. Suda bakteri olmaması durumundaki suda yapılacak denemeler ise 

bir kontrol grubu ve 3 tekerrürlü olarak yürütülecektir. Denemede kullanılacak tüm 

balıklardan deneme öncesi, deneme sırasında belirli günlerde ve deneme sonunda kanları 

alınarak kan serumundan bazı parametrelere bakılarak kimyasalın balıkta oksidatif stres 

yaratma durumu değerlendirilecektir. Patolojik çalışmalar; deneme süresünce ölen balıklar ve 

deneme sonundaki bütün balıklarda makroskobik ve mikroskobik incelemeler yapılarak kayıt 

altına alınacaktır. Sonuçlar istatiksel olarak analiz edilecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Balıklarda Hastalık Yapan Aeromonas hydrophila’ya Karşı Faj 

İzolasyonu ve Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P4/2505 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Mustafa TÜRE 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021- 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Bakteriyel balık hastalıklarının tedavisinde antibiyotikler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kullanılan antibiyotiklere karşı bakterilerde direnç oluşmakta ve zamanla antibiyotikler 

etkisiz hale gelmektedir. Son yıllarda bu sorunun önüne geçebilmek için alternatif tedavi 

seçenekleri aranmaktadır.  Bakterileri enfekte eden virüsler olarak bilinen bakteriyofajların 

antibiyotiklere alternatif olarak kullanımı, kültür balıkçılığındaki bakteriyel patojenlerin 

biyolojik kontrolü için ümit verici bir strateji olabilir. Eski bir tarihe sahip olan ve unutulmuş 

şifa kaynağı olarak bilinen bakteriyofajların antibakteriyel etkinliği bu proje ile 

araştırılacaktır.  

Önerilen bu projede, litik fajlar akuakültür ortamından izole edilecek, 

zenginleştirilecek, saflaştırılacak ve in vitro olarak önemli balık patojenlerinden biri olan ve 

Motil Aeromonas Septisemisi’ne (MAS) neden olan Aeromonas hydrophila’ya karşı etkinliği 

araştırılacaktır. Ayrıca etkin olan bakteriyofajlar, karakterize edilip genetik olarak da 

tanımlanacaktır. Proje başarıyla tamamlandığında, yeni projeler ile çalışmalar genişletilecek 

ve elde edilecek fajlar akuakültürde bakteriyel balık hastalıklarının tedavisinde biyolojik 

mücadele de kullanılabilecektir. Böylece antibiyotik kullanımına bağlı oluşan maddi kayıp ve 

çevre kirliliğinin önüne geçilecektir.  

 

Dönem Bulguları: Projede kullanılacak Aeromonas hyrophila’ya ait 1 referans ve son 10 

yılda sahadan izole edilmiş 20 suş olmak üzere toplam 25 bakteri suşu toplanmıştır. Faj 

üretimi ve diğer deneylerde kullanılacak sahadan elde edilen bakteri suşları, daha önce 

biyokimyasal testler ve hızlı tanı kitleri ile isimlendirilmişlerdir. Bakteriler faj üretimi için 

kullanılmadan önce, moleküler yöntemle doğrulamaları tür bazında yapılmıştır. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde Gökkuşağı Alabalığı 

(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) İşletmelerinde 

Flavobacterium psychrophilum ve Flavobacterium columnare 

Etkenlerinin Varlığının ve Yaygınlığının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A5/P4/2386 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Serhat Murat ALKAN 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2023 

 

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.  Gökkuşağı alabalığı üretiminin en fazla yapıldığı iller arasında 

Elazığ ve Malatya bulunmaktadır.  Flavobacterium psychrophilum tatlı su 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 dünyadaki balık üretiminde ciddi ekonomik kayıplara sebep 

olmaktadır. F. psychrophilum bazı alabalık türlerinde özellikle kuluçkahane koşullarında 

sıcaklığının 10°C’nin altına düştüğü durumlarda, dorsal ve kaudal yüzgeçlerde çeşitli 

büyüklükte lezyonların izlenmesi ile tipik bulaşıcı ve öldürücü bir enfeksiyon olarak 

bilinmektedir.  F. columnare; balıkların yüzgeçlerinde dejenerasyon ve solungaçlarda nekroza 

yol açarak Kolumnaris olarak isimlendirilen hastalığa neden olmaktadır. Tatlı su kolumnaris 

hastalığı tatlı suda yaşayan salmonid ve nonsalmonidlerde vücudun çeşitli yerlerinde (baş, 

solungaç, yüzgeçlerde) etrafı kırmızı bir hale ile çevrili, yuvarlak veya oval gri-beyaz ülser, 

lezyonlar oluşması ile karakterize olan bulaşıcı ve öldürücü bakteriyel bir enfeksiyondur. 

Çalışmada izole edilmesi planlanan F. psychrophilum ve F. columnare’nin morfolojik, 

biyokimyasal ve enzimatik profilleri klasik konvansiyonel kültür yöntemleri, hızlı teşhis 

kitleri (API ZYM, BioMeriux) kullanılarak belirlenecektir. Bu proje ile F. psychrophilum ve 

F. columnare Keban ve Karakaya (10. Bölge) Baraj Gölünde bulunan tesislerdeki varlığı PCR 

ile araştırılıp, bakterinin varlığı ve yaygınlığı belirlenecektir. 

 

Dönem Bulguları:- 

Darboğazlar:- 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Arı Sağlığında Varroa destructor’e Karşı Kullanılan Veteriner İlaç 

Etkenlerinden Flumetrin’e Karşı Türkiye’de Direnç Gelişiminin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A5/P3/2607 

Yürütücü 

Kuruluş 
Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Nuri FİDAN 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2021 - 01.01.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Türkiye şartlarında yoğun kullanılan bazı pestisitlerden olan Abamectin, Cypermethrin ve Arı 

hastalık ve zararlıları arasında değerlendirildiğinde ülkemizde ve dünyada arı popülasyonunda 

ciddi kayıplara yol açan Varrao destructor’un kimyasal mücadelesinde kullanılan ve rasemik 

karışım halindeki etkin maddeler ile hazırlanmış çok sayıda preparat bulunmaktadır. Söz 

konusu ilaçlar kontrolsüz ve bilinçsiz bir yaklaşımla yaygın şekilde kullanılmakta ve buna 

bağlı olarak; arılarda stres gelişimi, koloni kayıpları, verim kaybı, arı ürünlerinde kalıntı ve 

özellikle direnç gibi çok yönlü sakıncalar ortaya çıkmaktadır. Bu olumsuzluklar içerisinde 

bugün için özellikle ilaçlara karşı gelişen dirençlilik durumu küresel ve güncel bir tehdit 

olarak kabul edilmektedir. 

Projenin öncelikli amacı ülkemizde yaygın şekilde görülen ve arılar için son derece 

önemli bir ektoparazit etkeni olan Varroa destructor’da flumetrine karşı dirençlilik 

durumunun araştırılmasıdır. Varroa ilaçları içerisinde özellikle flumetrin ulusal ve uluslararası 

alanda yaygın kullanılmaktadır. Söz konusu ilaç sadece Varroa için değil aynı zamanda diğer 

hayvan türlerinde de pestisit olarak uygulama alanı bulmaktadır. Dolayısıyla dirençlilik için 

model olarak flumetrine karşı gelişen durumun incelenmesi öncelikle amaçlanmıştır. Elde 

edilecek veriler diğer ilaçlar için de örnek teşkil edecek ve benzer prosedürler ile o ilaçlarda 

da dirençlilik araştırılabilecektir. Proje kapsamında örnekleme için yedi farklı bölgemizi 

temsil edecek şekilde birer il (Adana, Muğla, Ordu, Ankara, Tekirdağ, Bitlis ve Şanlıurfa ) 

seçilmiştir. Bu illerden bazıları Ülkemizde arıcılık faaliyetlerinin en yoğun yapıldığı 

bölgelerdir. Varroa mücadelesinde yaygın olarak kullanılan flumetrine karşı saha koşullarında 

dirençlilik durumu araştırılacaktır. Varroa etkenleri Proje önerisinde belirlenen İllerden 

toplanacak ve daha sonrasında laboratuvar ortamında direnç genleri araştırılacaktır.  

Bununla birlikte çalışmanın en önemli aşamalarından birisi olarak Varroa destructor 

için piretroitlere (flumetrin yönüyle) dirençlilik durumu moleküler yöntemlerle 

araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ekonomik anlamda faydalı 

bilgiler ortaya çıkaracaktır. Mevcut ilaçların daha rasyonel kullanılmasını ve alternatif ilaç 

önerilerini de beraberinde getirecektir. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Peste des Petits Ruminants (PPR) Virusunun Aşı ve Saha 

Suşunu Ayırt Etmeye Yönelik Probe-Based Fluorescence 

Melting Curve Analysis (FMCA) Prensibi ile Çalışan RT-qPCR 

Metodu Geliştirmek 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/1929 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ahmet SAİT 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

PCR tekniği diğer teşhis teknikleri ile karşılaştırıldığında daha hassas, kesin ve hızlı bir 

tekniktir. Bahsedilen bu avantajlarına karşılık, aşı virusunun nükleik asidini ve enfektif 

niteliği olmayan nükleik asit parçalarını da tespit edebilmektedir. Özellikle hastalıkla 

mücadele sırasında hasta ve sağlıklı hayvanların pratikte tam ayrımı yapılamadığından 

sürünün tamamı aşılanmaktadır. Bu dönemde teşhis amacıyla alınan tam kan numunelerinde 

yalancı pozitiflik durumu hasıl olabilmektedir. Rutin tanı sırasında karşılaşılabilen 

sorunlardan birisi olan aşı suşuna bağlı pozitiflik durumu gen dizileme analizi ile 

çözülebilmektedir. Ancak gen dizileme analizi maliyetli ve zaman alıcıdır. Planlanan bu proje 

ile aynı anda rutin teşhisi yapmak, aşı ve saha suşlarını birbirinden ayırmak ve aşı suşuna 

bağlı yanlış pozitifliği ortadan kaldırmak amaçlanmıştır. 

 

Dönem Bulguları: Primer ve prob tasarımları yapılmış, primer optimizasyonu devam 

etmektedir. Buna istinaden proje bütçesinden bir kez primer çifti ve PNA prob sparişi 

yapılmıştır. İlk kez kullandığımız ve kimyasal yapı olarak rutinde kullandığımız DNA 

problarından farklı olması hasebiyle, PNA probun sulandırılmasında sorun yaşanmıştır. 

Üretici firmanın tavsiyeleri ve literatür bilgisine rağmen bu sorun çözülememiştir. Ancak 

primerlerin gerek konvansiyonel RT-PCR ve gerekse SYBR Green RT-qPCR analizlerinde 

net bir şeklide çalıştığı görülmüştür. Tüm bunlara istinaden prob dizaynının tekrar 

yapılmasına ve bu kez 10 nükleotid uzunlukta değilde, 14-18 nukleotid uzunluğunda olması 

yönünde karar verildi. Yaşanan bu sorun yeni dizayn edilen bir metod için beklenen bir sorun 

olması ve bunun yanında yeni bir prob teknolojisi ile çalışıldığından olası olarak 

değerlendirilmiştir. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: Laboratuvar değişikliği sebebiyle projeye katkı 

sağlayamayacak olmasından dolayı Dr. Esma SÖYLEMEZ YEŞİLÇİMEN ve Onur 

ÜLGENALP’in projeden çıkartılması, laboratuvar analizlerinde katkı sağlaması amacıyla 

Ayşe PARMAKSIZ’ın ve istatistiksel analizlerde katkı sağlaması amacıyla Bayburt 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyesi 

Dr. Bülent BAYRAKTAR’ın projeye dahil edilmesi önerilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Brucella melitensis Suşlarının Genetik Profillerinin MLVA 

(Multilokus Değişken Sayıda Ardışık Tekrar Analizi), MLST 

(Multilokus Dizi Tiplendirme) Yöntemleriyle Değerlendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P1/1842 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Kadir AKAR 

Proje Bütçesi  145.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Brusella Aşıları Üretim ve Referans 

Laboratuvarı’na 2012 ve 2017 yıllarında identifikasyon için gönderilmiş B. melitensis 

suşlarının MLVA ve MLST yöntemleriyle genotipik karakterlerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Elde edilen filogenetik analiz sonuçları Türkiye genelinde B. melitensis 

suşlarının genetik profilleri ve suşların dağılımları hakkında somut veriler sunacaktır. 

Belirlenen profiller B. melitensis suşlarının coğrafi menşei hakkında veri olarak 

kullanılacaktır. Kullanılan yöntemlerle, yeni çıkacak hastalık vakalarından elde edilen suşların 

epidemiyolojik kökenine ışık tutulması ve hastalığın kontrol çalışmaları için yönlendirici 

veriler elde edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, atipik suşların epidemiyolojik olarak 

karşılaştırılması ve suş profillerinin coğrafik dağılımları araştırılacaktır. 

MLVA yöntemi için, Garafolo (2012) ve ark. paylaştıkları yöntem, MLST yöntemi 

için Whatmore (2007) ve ark. paylaştıkları yöntem kullanılarak ilgili gen bölgelerine uygun 

primerler kullanılarak 1. PCR aşamaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen amplikonlar jel ile 

görüntülenerek primerlerin ve amplikonların doğrulama işlemleri gerçekletirilmiştir. MLST 

yöntemi için elde edilen amplikonlar sekans analizi için Genetik labratuvarına gönderilerek 

elden edilen verilerin okuma işlemleri yapılarak allel (tekrar) sayıları tespit edilmiştir. MLVA 

yönteminde ise optimizasyon için referans izolatlardan elde edilen amplikonlar Garofolo 

(2015) ve ark. paylaştıkları yönteme göre kapillar elektroforez cihazında yürütülerek allel 

(tekrar) sayıları belirlenmiştir. Çalışma izolatlarıda belirtilen metoda göre çalışılacaktır. Sonuç 

olarak her iki yöntem sonucu elde edilen allel (tekrar) sayılarına göre filogenetik ağaçlar 

çizilip, aralarındaki ilişki belirlenecektir. 

 

Dönem Bulguları: 

1) MLVA Yöntemi 

1.a) PZR Amplikon Eldesi ve Amplikon Doğrulama: Garofolo (2012) ve ark. paylaştıkları 

yöntemler kullanılarak ilgili gen bölgelerine uygun primerler kullanılarak 1. PCR aşamaları 

gerçekleştirilmiştir. Qiagen hazır mastermix protokolüne göre reaksiyon karışımları 

hazırlanarak, Thermal Cycler’a verildi ve amplikonlarların eldesi sağlandı. Elde edilen 

amplikonları kontrol amacıyla %1’lik agaroz jel hazırlanarak, jel elektroforezinde Şekil1’deki 

gibi görüntülenmiş olup daha sonra kapillar elektroforezde yürütülmüştür.  
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Şekil 1: Referans B. melitensis bt1 (16M) ve B. melitensis bt2 (63/9) ait jel görüntüsü 

 
 

1.b) Fragment Analizi: Jel aşamasından sonra amplikonlar Hi-Di formamid 10.25 µl, 

Liz1200 genescan 0.3 µl Template Dna 2 µl Toplam hacim 12.55 µl olucak şekilde pleyt 

kuyucuklarına yüklendi. Denatürasyon amacıyla önce 3 dakika Thermal Cycler’da daha sonra 

1 dakika buz bloğunda şoklanarak Pleyt septası kapatıldı ve Applied Biosystems® 

3130/3130xl Genetic Analyzer cihazına yüklendi. Kapillar elektroforez cihazının ABI PRISM 

gene analyser programı kullanılarak yeni proje oluşturuldu ve run modülü komutu yine 

Garofolo (2015) yöntemindeki gibi ayarlanarak Referans numunlerin yürütülme işlemi 

gerçekleştirildi. Daha sonra yürütülen numuneler Gene Mapper Software programında 

değerlendirildi. Buna göre B. melitensis bt1 (16M) Referans sonuçlarına göre Le Fleche ve 

ark. (2006)’nın belirttiği allel değerlerine göre bin setler oluşturuldu. Referans 16M’e ait 

pikler allel numaraları teyit edindi. Örnek olarak Şekil 2’de bruce12’ye ait pik ve bulunduğu 

allel numarası belirtilmektedir. 

 

Şekil 2: Referans 16M’in bruce12’ ye ait allel görünümü 

 
  

Çalışılan16M’e ait tüm markırların yukardaki şekildeki gibi binsetlerininn offset değerleri 

ayarlanarak allel numaraları belirlenmiştir. Ayrıca, binset offset değerleri, yürütülen diğer 

referans numunelerin (B. melitensis bt2 (63/9), B. melitensis bt3 (Ether), B. abortus bt3 

(Tulya)) pikleri ile database’de mevcut allel numaralarına göre revize edilerek binsetler son 

hallerini aldılar. Buna göre Referans numunelerin allel (u) numaraları Tablo 1’de 

belirtilmiştir. 
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Tablo 1: Referans numunelerin tekrar numaraları (Allelleri) 

Örnek 

Adı 

Bru

ce4

5 

Bru

ce1

1 

Bru

ce4

2 

Bru

ce1

9 

Bru

ce0

6 

Bru

ce3

0 

Bru

ce0

8 

Bru

ce2

1 

Bru

ce0

4 

Bru

ce1

2 

Bru

ce1

8 

Bru

ce5

5 

Bru

ce4

3 

Bru

ce1

6 

Bru

ce0

9 

Br

uc

e0

7 

Ref-

Bru-

Ether 

3u 3u 1u 21u 3u 3u 5u 7u 7u 13u 7u 3u 1u 10u 13u 

5u 

Ref-

Bru-

16M 

3u 2u 4u 18u 3u 6u 4u 5u 2u 13u 5u 3u 2u 3u 7u 

5u 

Ref-

Bru-

63-9 

3u 3u 2u 20u 1u 4u 5u 7u 7u 12u 4u 2u 2u 5u 3u 

4u 

Ref-

Bru-

Tulya 

3u 4u 2u 20u 3u 5u 5u 7u 6u 11u 8u 3u 2u  
11u

  
3u  

 5u 

 

2) MLST Yöntemi 

2.a) PZR Amplikon Eldesi ve Sekans Analizi: Whatmore ve ark. (2007)’ nin paylaştığı gen 

bölgelerinin nükleotid uzunlukları (bp) ve dizilimleri verilen primer çiftleri kullanılarak 

belirtilen ısı koşulları uygulanarak PZR amplikonları elde edilmiş olup jel elektroforezinde 

görüntüleri Şekil 3’deki gibi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bant görüntüleriyle amplikon 

varlığından emin olunduktan sonra tüm örnekler sekansları için Pendik Veteriner Kontrol 

Enstitüsü Genetik Laboratuvarına gönderilerek analizleri tamamlanmıştır. 

Şekil 3 : Elde edilen amplifikasyon ürünlerinin agaroz gel elektroforezi görüntüsü 

 

2.b) Sekans Verilerinin Okunması, Değerlendirilmesi ve Allel Numaralarının 

Belirlenmesi: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Genetik Laboratuvardan elde edilerek 
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sekans ham verileri Şekil 4’de belirtildiği gibi Gene Studio programında değerlendirilmiş 

olup, düşük kalitedeki sekans verileri tekrardan amplikonları oluşturularak sekansları 

yapılmıştır. Tüm örnek sekansları ideal uzunlukta okunup değerlendirilmiştir. Tüm veriler 

MLST datebase’e (https://pubmlst.org/brucella/) yüklenmiş ve Allel (tekrar) numaraları ve ST 

numaraları tespit edilmiştir. 50 Adet çalışma izolatları ve 4 Adet Referans suşlarının (B. 

melitensis bt3(Ether), B. melitensis bt2(63/9), B. melitensis bt1 (16M), B. melitensis bt3 

(Ether)) tüm gen bölgelerinin allel numaraları ve ST değerleri aşağıda Tablo 2’de 

verilmektedir. 

Şekil 4: AroA gen Bölgesi GeneStudio Programında Değerlendirilmesi 

 
 

Değerlendirilen sekans verileri MLST database’e yüklenerek allel (tekrar) numaraları ve ST 

(sequance typing) numaraları tespit edilmiş ve kayıt edilmiştir. 

Tablo 2: MLST Tüm genlerin tekrar numaraları (Allelleri) ve ST Değerleri 

İzolatlar gap aroA Glk dnaK gyrB trpE cobQ int_hyp omp25 ST 

1 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

2 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

3 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

4 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

5 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

6 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

7 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

8 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

9 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

10 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

11 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

12 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

13 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

14 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

15 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

16 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

17 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

18 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

19 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

https://pubmlst.org/brucella/
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20 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

21 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

22 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

23 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

24 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

25 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

26 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

27 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

28 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

29 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

30 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

31 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

32 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

33 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

34 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

35 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

36 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

37 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

38 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

39 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

40 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

41 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

42 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

43 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

44 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

45 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

46 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

47 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

48 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 

49 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

50 3 2 35 2 1 5 3 2 8 Yeni 

51(Referans) 3 2 3 2 1 5 3 2 9 9(ETHER) 

52(Referans) 3 5 3 2 1 5 2 2 10 7(16M) 

53(Referans) 3 2 3 2 1 5 3 2 8 8 (63/9) 

54(Referans) 3 2 3 2 1 5 3 2 9 9(ETHER) 

 

Çalışma sonucuna göre farklı illere göre örnekler ve B. melitensis için referans olan 

biyotip1,2,3 ü içeren 4 Adet referans izolat çalışılmış ve örneklerin ST değerleri 

belirlenmiştir. B. melitensis bt1 için ST7, B. melitensis bt2 için ST8 ve B. melitensis bt3 için 

ST9 değerleri bulunmuş olup referans suş için yapılan çalışmalar datebase’deki referans suşlar 

için verilen allel ve ST değerleriyle uyumlu oldukları görülmektedir. Bununla birlikte 

çalışılan saha izolatlarının değerlendirmesinde 2 farklı ST değerleri saptanmıştır. Bunlar ST8 

ve database’de kayıtlı olmayan ve yeni olarak adlandırılan ST değeridir.  

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Marmara Bölgesindeki Ruminant Atık Fötuslarında 

Toxoplasma gondii ve Neospora caninum’un Moleküler, 

Patolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Etkenin Moleküler 

Karakterizasyonu (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P1/1919 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Entitüsü 

Proje Lideri Mesut ŞENEL 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Neospora caninum ve Toxoplasma gondii önemli paraziter atık etkenlerinden olup; 

ruminantlardaki  sebebi bilinmeyen atıkların son yıllardaki durumu bilim insanının ilgisini 

çekmiştir. Bu proje ile Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gelen atık materyaller 

moleküler ve patolojik yöntemlerle incelenerek varlığının araştırılması ve prevalanslarının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Gelen atık materyaller öncelikle moleküler (konvansiyonel PCR 

ve Real Time PCR ) metotlarla çalışılacak; pozitif bulunan örnekler DNA diziliminden sonra 

filogenetik analizi yapılacaktır. Ayrıca aynı marazi maddelerden hazırlanacak olan patolojik 

preparatlar ile Histopatolojik ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle incelenecektir.  

Planlanan bu çalışma ile Neospora caninum ve Toxoplasma gondii için Pendik VKE‘nin 

sorumluluk alanındaki illerdeki durumu ortaya koyacak ve daha ileride ki çalışmalar için yol 

gösterici bilgiler elde edilecektir. 

 

Dönem Bulguları: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne 01.01.2019 tarihinden itibaren 

gelen atık materyallerden 160 adet örnek toplanmıştır. Numune olarak toplanan abort 

materyalleri (beyin, kalp, dalak, akciğer, dalak) homojen hale getirilerek ekstraksiyonu 

sağlandı ve moleküler çalışmalar yapılıncaya kadar -20 0C’de saklanmıştır. Gelen atık 

materyaller öncelikle moleküler (Real-Time PCR) metot ile çalışıldı. Ayrıca aynı marazi 

maddelerden hazırlanacak olan patolojik preparatlar ise Histopatolojik ve 

İmmunohistokimyasal Yöntemlerle incelenecektir. Ayrıca patolojik numuneler için alınan 

örnekler %10’luk formol içerisinde karanlık ortamda oda sıcaklığında muhafaza edilmiştir. 

 Bu çalışmada ‘’Marmara Bölgesindeki Ruminant Atık fötuslarında Toxoplasma 

gondii  ve Neospora caninum’un Moleküler, Patolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Etkenin 

Moleküler Karakterizasyonu’’ amacıyla  Real-Time PCR analizinde, sığır atık fötüslardan 

alınan  78 adet DNA örneğinde 22 adet ( % 28,20 ) Neospora caninum tespit edilmiştir. 56  

numunede ise herhangi bir amplifikasyon tespit edilememiştir. 82 adet küçük ruminant 

örneğinde  ise 2 adet Toxoplasma gondii pozitif tespit edilmiş olup ; 80 adet numunede 

herhangi bir amplifikasyon tespit edilememiştir. Yapılan PCR analizlerinde CT değeri 35’den 

küçük olan numuneler pozitif; 35’den büyük olanlar ise şüpheli olarak değerlendirilmiştir. 

Şüpheli kabul edilen numuneler tekrar analiz edilmiştir. Otopsisi yapılan atık materyallerin 

her birisinden beyin ve akciğer başta olmak üzere; dalak, karaciğer ve kalp örnekleri % 10’luk 

formol içerisine alınıp incelene kadar karanlık ortamda oda sıcaklığında saklanmıştır. Her bir 

atık iç organ örneği için ayrı ayrı hematoksilen eozin boyama yapılmıştır. 
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Histopatolojik Muayene Sonuçları: Enstitümüze gelen 160 adet abort numunesinin 

histopatolojik muayenesinde Real-Time PCR ile pozitif çıkan 22 adet Neospora ve 2 adet 

Toxoplasma numune örneklerinin hispotalojik muayenesinde; Diffuz intersitisyel pneumoni, 

hiperemi, bronşiol epitel hücrelerinde dökülme ve dejenerasyon, alveol septumlarında 

mononüklear hücre infiltrasyonları, alveolar kanama, karaciğerde düzensiz dağılım gösteren 

koagülasyon nekroz odakları, safra pigmenti hepatositlerde dejenerasyon, mononükleer hücre 

infiltrasyonu, disse aralarında eritrosit birikimi, böbrekte tubuler nekroz diffuz kanama 

alanları görülmüştür. Bunların dışında PCR sonucu negatif olan örneklerde akciğerde kataral 

bronkopneumoni, mononükleer hücre infiltrasyonu, hiperemi, karaciğerde fokal nekroz 

odakları, safra pigmenti, disse aralarında eritrosit birikimi, mononükleer hücre infiltrasyonları, 

böbrekte intersitisyel nefritis, hiperemi, tubuler nekroz gibi olgulara rastlanıldı. Sonuçlar 

değerlendirilirken öncelik beyin dokusunda olmak üzere kistik yapı ve  takizotilerin 

görülememesi hispatolojik muayenenin yetersiz olduğu  ve Real-Time PCR ile pozitif 

bulunan numunelerin teşhisinin doğrulanması için immunohistokimyasal boyama metodu ile 

çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kanaatine varılmış olup numunelerin 

immunohistokimyasal boyama metodu ile boyama işlemlerine başlanmıştır. Projemizde 2019 

yılına ait gelen bütün atık materyallerin moleküler ve patolojik çalışmaları tamamlanmış olup 

2020 yılına ait numuneler düzenli olarak toplanmaya devam edilmektedir. Moleküler 

çalışmalar sonucu pozitif elde edilen DNA’lar -80 °C’de sekans analizleri yapılmak üzere 

saklanmıştır. Ayrıca her hazırlanan patolojik preparattan immunohistokimyasal boyama için 

gerekli ön hazırlıklar yapılmış olup, boyama için gerekli antikorların alımı 

gerçekleştirildiğinde her bir numune için immunohistokimyasal boyamalarda yapılacaktır. 

Darboğazlar: Covid-19 pandemisi nedeniyle etkilenen yurtdışı tedarik zincirlerinden ürün 

tedarik edilememe problemleri oluşması (IHC Neospora antikoru temin edilemedi.) 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmelerinde Mycoplasma 

iowae Varlığının Bakteriyolojik ve Moleküler Yöntemlerle 

Araştırılması (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P2/1965 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ş. Hande ERPEK 

Proje Bütçesi  18.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Türkiye’de özellikle tavuk ve hindi yetiştiriciliği son 20 yıl içerisinde çok büyük gelişme 

kaydetmiştir. Bir taraftan yeni modern işletmeler açılırken diğer taraftan da işletme 

kapasiteleri ve entegrasyon kabiliyetleri artmaktadır. Ülkemizde ticari amaçla kurulmuş, 

damızlık ve ticari kanatlı hayvan ve kuluçkalık yumurta üreten işletmeler damızlık kanatlı 

işletmeler olarak, damızlık ve ticari amaçla civcivleri çıkaran işletmeler ise kuluçkahane 

olarak nitelendirilmektedir. Kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerinde ortaya çıkan 

infeksiyöz hastalıklar sadece o işletmeyi etkilemekle kalmayıp,  aynı zamanda yumurta ve 

civcivlere de bulaşarak, ticari işletmelerde de infeksiyonlara neden olmaktadır. Bundan dolayı 

kuluçkahane ve damızlık kanatlı işletmelerin infeksiyöz hastalıklar yönünden kontrolü büyük 

önem arz etmektedir. Etkenin yumurta kanalının infeksiyonu nedeniyle vertikal, sindirim 

kanalına olan afinitesi dolayısıyla mekonyum ile saçılması nedeniyle kuluçkahanelerde lateral 

ve infekte erkeklerin spermasını ticari sürülerde suni tohumlamada kullanarak venereal olarak 

da bulaştığı bilinmektedir.  Bu nedenle söz konusu bulaşma yolları kuluçkahane ve damızlık 

kanatlı işletmeleri için büyük risk teşkil etmektedir. Ülkemizde Kuluçkahane ve Damızlık 

Kanatlı İşletmelerinde M. gallisepticum ve M. meleagridis’in rutin kontrolleri yapılmaktadır. 

Ancak Mycoplama iowae’nın kontrolü yapılmamaktadır. Bundan dolayı etkenin kuluçkahane 

ve damızlık kanatlı işletmelerindeki durumu ve yayılımı ile ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. 

Proje metodolojisi: Bu projede, ülke genelinde Kuluçkahane ve Damızlık Hindi 

İşletmelerinde ve Marmara Bölgesi’ndeki Tavuk Kuluçkahane İşletmelerinde Mycoplasma 

iowae varlığının bakteriyolojik ve moleküler yöntemler (PCR) ile karşılaştırmalı olarak 

araştırılması planlanmaktadır.  Bu sayede etkenin varlığı ve prevalansı belirlenirken teşhis 

için uygun örnek seçimi (trakeal ve kloakal svapların karşılaştırılması), konvansiyonel 

bakteriyolojik yöntemlerle moleküler yöntemlerin karşılaştırılması, uygun identifikasyon 

yöntemleri, yöntemlerin birbirlerine uyumluluğu, üstünlüğü,  avantajları, dezavantajları ve 

kullanılan yöntemlerin özgüllükleri ve duyarlılıklarının belirlenmesi ile kullanılabilirliklerinin 

ortaya konması amaçlanmıştır. 

 

Dönem Bulguları: 

Örneklerin Toplanması ve Bakteriyolojik Muayenesi (01.01.2020-10.12.2020) 

 Ülke genelindeki 3 damızlık hindi işletmesine ait 25 kümesden transport medium 

içerisinde gelen aynı kümeslere ait olmak üzere 4’er adet trakeal ve kloakal svap 

havuzları 1/10 oranında mycoplasma katı ve sıvı besi yerlerine ekilerek %5 lik CO2’li 

ortamda 37 °C’de 3 gün inkubasyona bırakıldı. 3. günde sıvı besiyerinde üreme ve/veya 

kontaminasyon varlığı yönünden kontrol edildi. Katı besiyerleri koloni oluşumu ve 

üreme yönünden günlük olarak kontrol edildi. Herhangi bir üreme izlenmediği için 7 
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günde bir olmak üzere katı ve sıvı besiyerlerine 3 kör pasaj yapıldı. Herhangi bir üreme 

görülmedi. Ayrıca trakeal ve kloakal transport mediumlardan 1’er ml eppendorf tüplere 

alındı,  moleküler analiz için DNA ekstraksiyonu işlemine kadar  -20 oC’de muhafaza 

edilmek üzere saklandı. 

 Ülke genelindeki 4 adet Hindi Kuluçkahanesine ait 96 kabukaltı ölümü gerçekleşmiş 

embriyolu hindi yumurtası çalışıldı. Kabukaltı ölümü gerçekleşmiş embriyolu hindi 

yumurtalarına ait hava keseleri, trakea ve ekstra embriyonal sıvılardan homojenizat 

hazırlandı,  Hazırlanan homojenizat 1/10 oranında mycoplasma katı ve sıvı 

besiyerlerine ekildi.  Herhangi bir üreme görülmedi. 

 Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren tavuk kuluçkahane işletmelerinden 96 adet 

kabukaltı ölümü gerçekleşmiş embriyolu yumurtalara ait hava keseleri, trakea ve ekstra 

embriyonal sıvılardan homojenizat hazırlandı Herhangi bir üreme görülmedi. Ayrıca 

doku ve organlardan hazırlanan homojenizattan 1’er ml eppendorf tüplere alındı,  

moleküler analiz için DNA ekstraksiyonu işlemine kadar  -20 oC’de muhafaza edilmek 

üzere saklandı. 

DNA Ekstraksiyonlarının yapılması (01.06.2020-10.12.2020) -20 oC’de muhafaza 

edilmek üzere saklanan kuluçkahanelere ait homojenizatlar ile trakeal ve kloakal svap 

havuzlarına ait transport mediumların DNA ekstraksiyonları tamamlanmıştır.  

Real Time PCR yapılması (24.08.2020- devam ediyor.) Mycoplasma iowae Real-Time 

Teşhis kiti 26.06.2020 tarihinde tedarik edilmiş ve Kasım ayı itibarı ile Real-Time PCR 

çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Varroosis Mücadelesi için Kontrollü Timol Salım 

Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Araştırılması 

(Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P6/1943 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Onur DEMİR 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Proje ile varroa akarı ile mücadelede enfestasyonu ekonomik zarar düzeyinin altında tutmak 

için akarisit kimyasalların kontrollü salımına ve kovan içi doz miktarının sağaltım penceresi 

içerisinde tutulmasına imkan verebilecek etkin-güvenilir-pratik, salım formülasyonları 

oluşturulması hedeflenmektedir. Proje ile istenilen terapötik başarıya ulaşması, zaman ve 

verim kayıpları azaltılması, arı ürünleri ve çevrede kimyasal kalıntı düzeylerinin kontrol altına 

alınması, antiparaziter direnç gelişiminin önüne geçilmesi, farklı akarisit maddelerle kontrollü 

salım formülasyonları geliştirilmesi için metodoloji örneği oluşturması çıktıları sağlanması 

hedeflenmektedir. 

 

Dönem Bulguları: Proje takviminde ilgili rapor dönemi için yer alan faaliyetler aşağıda 

sunulmuştur. 

Materyal Temini-Kontrolü salım formülasyonu oluşturulması (01.01.2020-30.06.2020): 

Covid-19 pandemisi döneminde tedarik zincirlerinin etkilenmesi sonucu öngörülen teslim 

sürelerini aşarak 17.09.2020 tarihinde kısmen gerçekleşmiştir. Temel kontrollü salım 

formülasyon denemeleri için; farklı kimyasal yapıya sahip biyo uyumlu polimerler karboksi 

metil selüloz, sodyum aljinat, jelatin ve çapraz bağlayıcı maddeler demir III klorür, kalsiyum 

klorür, gluter aldehitin farklı oranlarda bileşiminden oluşan timol içeren hidrojeller 

üretilmiştir. Kasım 2020 itibariyle temel formülasyon geliştirme aşaması tamamlanabilmiştir. 

Invitro çalışmalar: Analitik Metot Validasyonu - Formülasyon salım davranışlarının 

incelenmesi, Doz optimizasyonu, Stabilite çalışmaları 01.06.2020-31.10.2020: Invitro 

çalışmalarda kullanılacak düzenek oluşturulmuştur. Timol etkin maddesinin miktar tayini için 

HPLC-UV sistemi ile analitik metodun geçerli kılınması çalışması yapılmıştır. Formülasyon 

salım davranışlarının incelenmesi, Doz optimizasyonu, Stabilite çalışmalarına 2020 Aralık ayı 

itibariyle başlanması planlanmaktadır. 

Darboğazlar: İlgili rapor döneminde yaşanan darboğazlar, nedenleri ve gerçekleştirilemeyen 

faaliyetler; 

 Covid-19 pandemisi nedeniyle etkilenen yurtiçi ve yurtdışı tedarik zincirlerinden ürün 

temininin çok uzun süreler alması ya da tedarik edilememe problemleri oluşması,  

 Döviz kurunda yaşanan dalgalanma sonucu materyal fiyatlarının artması sonucu proje 

bütçesiyle ilgili tüm materyallerin temininin gerçekleştirilememesi, 

 Covid-19 pandemisinin yayılımın en aza indirilmesi amacıyla yayımlanan genelgeler 

kapsamında sokağa çıkma yasağı, şehirlerarası seyahat yasağı, çalışma ortamlarında 

personel yoğunluğunun azaltılması adına alınan dönüşümlü ve uzaktan çalışma tebdirleri 

alınması gibi kısıtlar nedeniyle, araştırmacıların bir araya gelerek gerçekleştirmesi 

gereken; laboratuvarda formülasyon geliştirmesi ve sahada gerçekleştirilecek işlemlerin 

proje takviminde belirtilen süreler içerisinde yerine getirilememesi. 
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Proje Başlığı  

Veteriner Sağaltımda Yaygın Olarak Kullanılan İvermektin, 

Enrofloksasin ve Fluniksin Meglumin Preparatlarının 

Safsızlıklarının Tayini ve Olası Genotoksik-Sitotoksik 

Potansiyellerinin InVitro Olarak Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P6/1930 

Yürütücü Kuruluş İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Mustafa KESMEN 

Proje Bütçesi  298.300 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.07.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de veteriner sağaltımda yaygın kullanımı bulunan 

antiparaziter, antimikrobiyal ve antiinflamatuvar ilaç gruplarından ivermektin (n=11), 

enrofloksasin (n=8) ve fluniksin meglumin (n=8) etken maddelerini içeren tıbbi ürünlerin 

safsızlık profillerinin duyarlı analitik yöntemlerle (HPLC, ICP-MS, HS-GC-FID/MS) analiz 

edilmesi ve olası genotoksisite/sitotoksisite potansiyellerinin in vitro test sistemleri 

aracılığıyla değerlendirilmesi hedeflenmiştir. İvermektin preparatlarında yürütülen 

araştırmalar doktora tezi kapsamındır.  

 

Dönem Bulguları: 

 İvermektin için analiz süresi standart metoda göre 2 katın üzerinde kısaltılmış, İvermektin 

ürünlerinden birisinde limit üzerinde degradasyon ürünü safsızlık tespit edilmiştir. 

 Enrofloksasin safsızlık A analizi için farmakope monografında ince tabaka kromatografisi 

önerilmekte olup modifiye edilen metot ile HPLC ile analiz edilebilmesi sağlanmıştır.  

 İlave çalışmalara ve detaylı değerlendirmelere ihtiyaç duyulmakla birlikte, ön çalışma 

sonuçlarına göre Enrofloksasin ve Fluniksin meglumin içeren numunelerde organik 

safsızlık profilinin birbirine yakın olduğu tespit edilmiştir. 

 İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektrometri çalışmalarında denemeler gerçekleştirilmiş 

olup, ilave çalışmalara ve detaylı değerlendirmelere ihtiyaç duyulmaktadır.  

 Enstitüde mevcut cihaz altyapısı yeterli gelmemiş olup, Gebze Teknik Üniversitesinde 

çalışmaların sürdürülmesi planlanmaktadır. 

 İvermektin için S. typhimurium'un TA98, TA97a, TA100, TA102 ve TA1535 suşları ile 

yapılan mutajenite çalışmalarında, tüm çalışma konsantrasyonlarında revertant koloni 

sayıları, spontan revertant koloni sayılarından daha fazla bulunmamıştır.  

 İvermektin için etkin maddede 40 µM'a kadar hücrelerde proliferasyon görülürken, 

40 µM'ın üstünde sitotoksik etki görülmeye başlanmıştır. Genotoksisite Comet Assay 

yöntemiyle değerlendirildiğinde artan konsantrasyonlara bağlı % kuyruk oranı 

artmıştır. Sitotoksisite ve genotoksisite için tekrar ve detaylı değerlendirme çalışmaları 

devam etmektedir. 

Darboğazlar: Proje başlangıcının 3 ayında meydana gelen ve kısıtlamaları devam eden 

pandemi koşulları nedeniyle tüm laboratuvar çalışmaları, satın alma ve malzeme temin 

süreçleri aksamıştır. Döviz kurunda % 60 oranında artış gerçekleşmiştir. In vitro sitotoksisite 

ve genotoksisite çalışmalarını yürüten araştırmacılardan Dr. Eray Metin GÜLER görevli 

olduğu üniversiteden ayrılmıştır. Gaz kromatografi, plazma spektrometri, enrofloksasin ve 

fluniksinmeglumin preparatlarındaki likitkromatografi ile genotoksisite ve mutajenite 

çalışmaları öngörülen tarihte tamamlanamamıştır. Hedef hayvan türüne özgü olması amacıyla 
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denemeler planlanan MDBK hücre hattında in vitro sitotoksisite ve COMET testlerinde 

dozlara ve tekrarlara göre istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar alınmış, diğer bir genotoksisite 

testi olan in vitro mikronükleus testinde ise mikronükleus tespit edilebilmekle birlikte, 

herhangi bir malzeme temini yapılmadan mevcut imkanlarla denemeleri gerçekleştirilen, 

sitokalazinli-sitokalazinsiz, metabolik aktivasyon varlığında/yokluğunda, kısa-uzun döngü 

çalışmalarında hücre hattının farklı pasajlarında, aynı maddenin farklı dozlarında, gün içi ve 

farklı gün tekrarlarında yöntemde gerçekleştirilen geliştirmelere rağmen korrelasyon 

bulunmayan, OECD tarafından yayımlanan kılavuz kapsamında kabul kriterlerine göre 

uyumsuz,  aynı zamanda test içerisindeki sitotoksisite değerlendirmeleri tutarsız olan sonuçlar 

alınmıştır. Bu bilgiler ışığında herhangi bir bütçe harcaması yapılmayan in vitro mikronükleus 

testinin ve Dr. Eray Metin GÜLER’in projeden çıkarılması ile gaz kromatografi, likit 

kromatografi ve plazma spektrometri çalışmaları için 3 araştırmacının projeye dahil edilmesi 

önerilmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: In vitro sitotoksisite-genotoksisite çalışmalarını yürüten 

araştırmacılardan Dr. Eray Metin GÜLER’in görev yeri değişikliği ve yeni görev yerinde 

altyapı yetersizliği nedeniyle projeden çıkarılması, In vitro mikro nükleus testinin proje 

kapsamından çıkarılması, Headspace gaz kromatografi FID/MS çalışmaları için Dr. Erdim 

Ozan ÇAKIR, Yüksek basınçlı likit kromatografi çalışmaları için Farah TATAR, İndüktif 

Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometri çalışmaları için Ertuğrul GÜNEŞ’in araştırmacı olarak 

dahil edilmesi talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  
Sığırlar’da İnaktif Şap Aşısı ve İnaktif  Mavidil (BTV8) 

Aşılarının Birlikte Uygulanması ve Etkinlik Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P1/2214 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü 

Proje Lideri Sevil ARSLAN 

Proje Bütçesi  290.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

 

PROJE ÖZETİ  
Avrupa’da halen sirküle olup ülkemizde görüldüğü henüz rapor edilmeyen fakat tehdit altında 

bulunduğumuz Mavidil BTV8 suşunun ülkemize girişinin önlenmesi amacı ile T.C. Tarım ve 

Orman Bakanlığı tarafından önümüzdeki zaman diliminde uygulanması planlanan proje için 

ön çalışma yapılmasıdır. Bakanlığımız tarafından uygulanması planlanan projede; Marmara, 

Ege, Akdeniz bölgelerinde belirli tampon bölgeler seçilerek bir aşılama zonu oluşturulması ve 

buradaki sığırlara koruyucu amaçlı olarak Mavidil (BTV8) aşısı yapılması planlanmaktadır. 

Bu programın ön çalışması amacı ile hazırlanan bu proje ile sığırlara inaktif BTV8 aşısı 

uygulanarak aşı etkinliğinin değerlendirilmesi yapılacaktır. Aynı zamanda bu çalışmada 

sığırlarda farklı gruplar oluşturularak inaktif Mavidil (BTV8) aşısı ile inaktif Şap aşısı ayrı 

ayrı ve birlikte (simultane) uygulanacak ve aşılama sonrası oluşan antikor kinetiğine 

bakılacaktır. Böylece iki aşının birlikte uygulanabilirliği değerlendirilmiş olacaktır. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: Aşılama ve kan alımları sırasında yardımcı olan Polatlı 

Tarım İşletmesi Veteriner Hekimleri Mehmet Nuri Fırat DEVECİ ve Muhammet YILDIZ’ın 

projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Kuduz Virüsü Farklı Saha Suşlarının Hücre Kültürü 

Adaptasyonu ve Nötralizasyon Etkinliklerinin Araştırılması 

(Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A5/P6/1858 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Yeşim TATAN ATICI 

Proje Bütçesi  90.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.07.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Planlanan bu çalışma bir doktora tezi olup; ülkemiz orijinli Kuduzla enfekte hayvanlardan 

elde edilen saha suşlarının hücre kültürü adaptasyonlarının sağlanmasını ve izolat kazanımını 

hedeflemektedir. Elde edilecek izolatlar; sahadan gelen Kuduz antikoru pozitif serum 

örneklerindeki nötralizan antikorları tanıyabilme yeteneği yönünden test edilecek olup, 

sonuçların karşılaştırılmasında homolog suşlar yanısıra heterolog referans suşlar da 

kullanılacaktır. Ayrıca hücre kültürüne adapte edilecek suşların, adaptasyon sonrası 

kazanabilecekleri olası farklılıklarının tespiti için, hem monoklonal antikorlarla hem de 

Kuduz virusunun nükleoprotein (N) ve glikoprotein (G) gen bölgeleri yönünden dizin analizi 

yardımıyla araştırılması gerçekleştirilecektir.  

Bu çalışma sonuçları, ülkemiz orijinli saha suşlarından ileride yapılacak aşı çalışmalarında 

kullanılabilecek izolatların kazanımını hedeflemekte olup, öncül araştırma niteliğindedir. 

 

Dönem Bulguları: Çalışma için gerekli olan Vero, Murine Neuroblastoma ve BHK BSR 

Clone 13 hücrelerinin temini sağlanmıştır. Hücre üretme vasatları ile hücreler kültüre edilip 

çoğaltılmış ve daha sonra kullanılmak üzere kademeli soğutma yapılarak -196 oC’de azot 

tankında stoklanmıştır. 

Bu dönemde ayrıca, kuduz virüsü referans suşları olan CVS-11 ve Pasteur virus (PV) 

suşlarının çoğaltılması yapılarak -80oC’de buzdolabında saklanmaktadır. 

24 saat önce pasajlanmış Murine Neuroblastoma, BHK BSR Clone 13 ve VERO hücre 

kültürlerine CVS-11 ve PV virusları inokule edilerek adsorbsiyonlu virus ekim metodu 

gerçekleştirilmiştir. Virus üremesi için gerekli sürede inkubasyonda bırakılmış süre sonunda 

dondurulup çözdürme yapılarak santrifüj işlemleri uygulanmıştır. Elde edilen süpernatantlar 

steril tüplere porsiyonlanarak -80oC’de dondurulmuştur. Bu işlemler 3 kör pasaj olacak 

şekilde tüm hücre hatlarında tekrarlanmıştır. Hücre kültürüne adapte edilip üreme gösteren 

viruslar floresan işaretli monoklonal antikor ile boyanarak floresan parlamalar mikroskop 

altında gözlemlenmiştir.  

Frey ve Liess’in (1971) bildirdiği metoda göre virusların 10 katlı dilusyonları 

hazırlanarak 96 göz içinde virus titrasyon testi yapılmıştır. Direkt Floresan Antikor tekniği 

kullanılarak boyama yapılmış pleytlerde floresan parlama veren gözlerin Spearman-Kaerber 

metodu ile hesaplaması yapılarak CVS-11 ve PV suşlarının titresi belirlenmiş ve virusların 

hücre kültürüne adapte edildikten sonraki titre tayinleri de yapılmıştır. 

Saha serum örneklerinin; pet hayvanlarının Türkiye’de kuduz enfeksiyonuna karşı 

numune gönderiminden en az 30 gün önce aşılanmış olması, hangi ticari aşı ile aşılandığı 

kayıt altına alınmış olan ve Floresan Antikor Virus Nötrolizayon (FAVN) analizi sonucunda 

elde edilen antikor yanıtın sınır değeri olan 0.5 IU üzerinde olması gerekliliği dikkate 

alınarak; Türkiye’de ticari olarak kullanılan farklı kuduz aşı suşları ile aşılanmış 
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kedi/köpeklerden elde edilen kan serumları, Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü Kuduz Teşhis Laboratuvarı’na serolojik analiz için gönderilmiş numunelerden 

çalışmada kullanılmak için bu dönem içerisinde bir kısmı seçilmiştir. Numuneler -20 oC’de 

buzdolabında ileriki takvim döneminde kullanılmak üzere muhafaza edilmektedir. 

Projede yürütülen iş planı çalışma takviminde de belirtildiği şekliyle devam 

etmektedir. 

Darboğazlar: Proje için 2020 yılı çalışma döneminde ayrılması planlanmış 60.000 TL’lik 

ihtiyaç listesi, TAGEM’den yeterince bütçe gelmemesinden dolayı malzeme alımı konusunda 

sıkıntı yaşanmasına sebep olmuştur ve çalışma için gerekli bütün malzemeler çalışmakta 

bulunduğum enstitünün kendi imkanlarıyla sağlanmıştır. Bu sebeple bir sonraki dönem için 

projenin ilerlemesinde gerekli olan ana malzeme alımlarından kaynaklanan sıkıntılardan 

dolayı aksaklıkların yaşanacağı düşünülmektedir. Bu aksaklıkların yaşanmaması için gerekli 

proje ödeneğinin sağlanması gerekliliği düşünülmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Sığır Solunum Sistemi Hastalıkları Kompleksi (BRDC) ile 

İlişkili Bazı Patojenler için Real-Time PCR Tespit Sisteminin 

Geliştirilmesi ve Validasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/1920 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Erdem SAKA 

Proje Bütçesi  139.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu proje ile sekiz önemli solunum yolu hastalığı etkeninin (BRDC'den en sık izole edilen 

viral ve bakteriyel patojenlerin; Bovine Herpes Virus-1 (BHV-1), Bovine Viral Diyare Virus 

(BVDV), Bovine Respire Virus-3 (PI-3/BRV-3), Bovine Respiratorik Sinsityal Virus 

(BRSV), Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus 

somni ) eş zamanlı olarak ve 2 ayrı panel ile belirlenmesi amacıyla multipleks Real-Time 

PCR metodu geliştirilmesi ve validasyonu planlanmaktadır. Böylece BRDC için hızlı, analitik 

duyarlılığı yüksek multipleks Real-Time PCR teşhis metodu geliştirilip, rutin teşhis yöntemi 

olarak kullanılması sağlanabilecektir. Proje kapsamında söz konusu etkenlerin izolasyon ve 

identifikasyonları da yapılacaktır. Bu şekilde geliştirilecek PCR metodu ile konvansiyonel 

izolasyonun da karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapılacaktır. Proje sonucunda 

geliştirilecek olan panellerin uygulamada kullanımının sağlanması ile tedavi sürecindeki 

zaman kaybının azaltılacağı, personel ve sarf malzemesinden tasarruf edileceği ve etkenin 

hızlı tespiti ile etkin tedavinin kısa sürede başlanmasının sağlanarak ülke ekonomisine katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. 

 

Dönem Bulguları: Projenin başlatılması ve yol haritasının belirlenmesi amacıyla 2020 yılı 

Ocak ayında tüm proje paydaşları ile toplantı gerçekleştirilmiş ve çalışılması düşünülen viral 

ve bakteriyel etkenlerin farklı bölgelerden temin edilecek pozitif suşlarının toplanarak bir suş 

bankası oluşturulması ve gerekli sensitivite, spesifite çalışmaları ve optimizasyon 

çalışmalarının bu farklı suşlar üzerinden yürütülmesi ve proje için gerekli malzemelerin temin 

edilmesi konuları kararlaştırılmış ve suşlar toplanmaya başlanarak malzeme talepleri 

yapılmıştır. Projede kullanlacak primer prob, kit vb. malzemelerin tamamı yaz dönemi sonu 

itibarı temin edilmiştir.  

Darboğazlar: Ülkemizde 2020 yılı Şubat ayı sonu ile başlayan pandemi süreci ve 

kısıtlamalar nedeniyle sipariş edilen malzemelerin tedarik sürecinin ithalat kaynaklı olarak 

gecikmesi, proje ekibinin biraraya gelememesi nedeniyle multidisipliner çalışma ortamının 

sağlanamaması ve saha bazlı çalışma ortamının uygun olmaması 2020 yılı için planlanan 

çalışmaların birçoğunun gerçekleştirilememesine neden olmuştur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Toxocara vitulorum’un Manda Yetiştiriciliğinde Varlığının 

Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/1926 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Coşkun AYDIN 

Proje Bütçesi  87.050 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ 

Toxocara vitulorum büyük ruminantlarda görülen, anadan süt emme sırasında yavruya 

bulaşan, özellikle immun sistemi henüz gelişmemiş yavrularda hastalık oluşturan parazit, 

şiddetli enfeksiyonlarda ölümle seyreder. Toxocarosis buzağılara oranla malaklarda çok daha 

şiddetli seyretmektdir. Yapılacak bu çalışma ile  Türkiye’de mandalarda toxocarosis 

varlığının araştırılması, Türkiye'de manda yetiştiriciliğinin en yoğun yapıldığı Samsun ilinde 

parazitin yayılışının tespit edilmesi, parazitin moleküler karakterizasyonu yapılarak 

Türkiye’den ilk olarak genbank kayıtları girilmesi amaçlanmakta, ayrıca konu ile 

bilgilendirilmesi amacıyla toplantı(lar) düzenlenmesi ve broşürler hazırlanarak ilgili 

yetiştiricilere verilmesi planlanmaktadır. 

Araştırma materyali olarak; Samsun ili Bafra, Ondokuz Mayıs, Çarşamba, Vezirköprü 

ve Ladik ilçelerindeki işletmelere gidilerek 516'sı malaklardan (6 aylığa kadar olan), 164'si 

ergin dişilerden (en az 8 aylık gebeler ve 2 aylığa kadar malağı olanlar) olmak üzere genel 

toplamda en az 680 manda dışkısı ve 330 süt örneği incelenecektir. 

Toplanan dışkı örnekleri T. vitulorum yumurta varlığı bakımından kontrol edilecek, 

pozitif örneklerden süzme (sieving) yöntemi kullanılarak askarit yumurtaları toplanacak ve 

moleküler analizleri yapılacaktır. Toplanan süt örneklerinde ise direkt süzme (sieving) 

yöntemi kullanılarak enfeksiyon varlığı belirlenecek ve toplanan larvaların moleküler 

analizleri yapılacaktır. 

 

Dönem Bulguları: Şu ana kadar  Bafra ilçesinde 13 işletmeye gidilmiş olup 95 adedi ergin 

dişilerden, 84 adet malaklardan toplanan dışkılar incelenmiş olup 3 adet malak dışkısında T. 

vitulorum yumurtasına rastlanmıştır. Toplanan 48 adet süt örneğinde parazitin larva formuna 

rastlanmamıştır. Ondokuz Mayıs ilçesinde 4 işletmeye gidilmiş olup 10 adedi ergin dişilerden, 

9 adet malaklardan toplanan dışkılar incelenmiş olup parazitin yumurtasına rastlanmamıştır. 

Toplanan 4 adet süt örneğinde parazitin larva formuna rastlanmamıştır. Dışkı materyalleri -20 

°C’de saklanmaktadır. 

Darboğazlar:Corona virüs/ pandemisi (Covid 19) sebebiyle numune toplanması sırasında 

aksaklıklar yaşanmıştır. Numune sayısında birinci dönem için istenilen hedefe 

ulaşılamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  

Sığır, Koyun ve Keçi Abortlarında Önemli Bazı Paraziter 

Etkenlerin Real-Time PCR ve Histopatolojik Yöntemlerle 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P1/2187 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Bünyamin İREHAN 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Dünya genelinde ruminantlardaki abort büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yapılan 

literatür taramalarında dünya genelinde ruminantlardaki önemli paraziter atık etkenlerinin; 

Neospora caninum, Toxoplasma gondii ve Tritrichomonas foetus etkenleri olduğu 

görülmüştür.  

Projede 2 yıl süresince Enstitümüz sorumluluk sahasından gelen sığır, koyun ve keçilere 

ait tüm abort örnekleri incelenecektir. Teşhiste; hedeflenen 3 majör paraziter abort etkeninin 

özellikle yerleştiği fötal doku ve organlar alınacak ve örnekler Real-Time PCR ve 

histopatolojik analizler yapılana kadar uygun koşullarda muhafaza edilecektir. Uygulama 

aşamasında alınan fötal doku ve organlardan DNA ekstraksiyonları ticari bir kit ile 

yapılacaktır. Elde edilen DNA, teşhisi hedeflenen etkenlere (Neospora caninum, Toxoplasma 

gondii ve Tritrichomonas foetus) yönelik dizayn edilecek olan primer prob setleri ile aynı test 

koşullarında, aynı termal döngüde ve aynı reaksiyon şartlarında yapılacak şekilde Real-Time 

PCR analizlerinin optimizasyonu yapılacaktır. Her etken için Real-Time PCR analizi ile 

pozitif olarak tespit edilen örnekler sekans analizine tabi tutulacak ve seçilen primer prob 

setlerinin güvenilirliği araştırılacaktır. Sekans analizleri ile birlikte neighbour joining 

metoduyla etkenlerin filogenetik analizleri yapılacak ve etkenlerin moleküler 

karakterizasyonu belirlenecektir. Histopatolojik analizler (Hematoksilen eozin ve 

immunohistokimyasal yöntem) ile etkenlerin yoğun olarak lokalize olduğu fötal doku ve 

organlar belirlenecektir.  

Sunulan proje ile Real-Time PCR analizi ile aynı anda, aynı test koşullarında 3 önemli 

majör paraziter abort etkeni güvenilir ve hızlı bir şekilde teşhis edilmiş olacaktır. 

Histopatolojik ve moleküler yöntemler karşılaştırılacaktır. Elazığ ve civar illerde hayvan 

türlerine göre (sığır, koyun, keçi) 3 önemli majör paraziter abort etkeninin varlığı moleküler 

ve histopatolojik yöntemlerle araştırılmış olacaktır. 

 

Dönem Bulguları: Proje 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Proje ile ilgili numune 

toplama işlemi devam etmektedir. Ancak Elazığ’da Ocak 2020’de yaşanan depremler ve 

akabinde covid 19 tedbirlerinden dolayı numune akışı istenilen düzeyde sağlanamamıştır. 

Proje ile ilgili kimyasal ve sarf malzemeler satın alınmıştır. Sayılan sebeplerden dolayı 

analizlere başlanmamıştır. 2021 yılında çalışmalar devam edecektir. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: Veysel UZUN ve Müge Metin ATALAY’ın projeden 

çıkarılması ve Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa 

ÖZKARACA’ nın projeye dahil edilmesi teklif edilmektedir. 
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Proje Başlığı  
Balık Helmintlerinin Teşhisi için Rutin Moleküler Tekniklerin 

Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/ B/20/A5/P4/2002 

Yürütücü Kuruluş Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Aysel İTİK EKİNCİ 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Balıklar sularda beslenme premidinin en üst kısmını oluşturduğundan paraziter hastalıklarla 

her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar. Parazitlerin balıklarda bulunma miktarı hastalığın 

boyutunu ve yönünü etkilemektedir. Az miktardaki parazit balıklarda ölümcül olmazken, 

parazit miktarı arttıkça balıkların ölmesine ve ekonomik kayıpların oluşmasına neden 

olmaktadır. Doğal ekosistemlerin kirlenmesi nedeniyle dengenin bozulması sonucu 

parazitlerin balıklardaki zararlı etkileri de artmaktadır.  

Geleneksel yöntemlerle balık helmintlerinin teşhisi zor olmakla beraber, birçok parazit 

türü sadece genus düzeyinde isimlendirilmiştir. Mevcut helmint türlerinin doğru olarak 

identifiye edilebilmesi için daha güvenilir olan moleküler tekniklere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bu bağlamda, proje ile balık helmintleri türlerinin moleküler yöntemlerle daha güvenilir 

olarak tespiti sağlanacaktır. Çalışma sonucunda Türkiye’de balıklarda yaşayan yeni helmint 

türlerinin tespit edilme potansiyeli de mevcuttur. Parazitlerin genetik yapısının ortaya 

çıkarılması ve genetiksel tiplendirilmesi yaşadığı konağa göre kolaylıkla birbirinden 

ayrılmasını sağlayacaktır. Ayrıca parazitle mücadelede farklı türlerin nükleotid dizilerinin 

belirlenmesi parazite karşı uygun ilaç, aşı ve biyolojik maddelerin geliştirilmesine olanak 

sağlayacaktır. 

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 alt yapı oluşturulmuş olacaktır. Sadece 

bölgemiz ve ilimiz için değil proje sonucunda balık helmintlerine yönelik genel rutin 

kullanılabilir gen bölgeleri ve moleküler identifikasyon yöntemi de diğer laboratuvarlarda 

kullanılabilir şekilde önerilmiş olacaktır. 

 

Dönem Bulguları: Projenin 2020 yılı itibariyle başlaması planlanmıştır. Ancak  covid 19 

tedbirlerinden dolayı numune akışı istenilen düzeyde sağlanamamıştır. Laboratuvar alt yapısı 

ve malzeme alımının bir kısmı tamamlanmıştır. 2021 yılında çalışmalar devam edecektir. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: Elazığ Su Ürünleri Enstitüsü Müdürlüğünden Mustafa 

BALCI’nın projeden çıkarılması, aynı Enstitüde görevli Selahattin GÜRÇAY’ın projeye dahil 

edilmesi talep edilmektedir.  
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Proje Başlığı  
Akdeniz Bölgesindeki Akvaryum İşletmelerinde Bakteriyel ve 

Paraziter Etkenlerin Tespiti 

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

Yürütücü Kuruluş Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Proje Lideri Ahmet MEFUT 

Proje Bütçesi  73.400 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2018 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ: 

Bu araştırmada Akdeniz bölgesindeki tatlı su akvaryum balıkları üretim ve yetiştirme 

işletmelerindeki akvaryum balıklarında bakteriyel ve paraziter etkenleri tespit edildi, 

bakterilerin antibiyotik dirençlilikleri belirlendi ve işletmelerin kapasiteleri, üretim ve 

yetiştirme koşulları ile ilaç kullanım durumu tespit edildi. Balık örnekleri laboratuvara canlı 

olarak getirildi. Balıklarda ektoparazitler ve endoparazitler tespit edildi. Balık örnekleri 

aseptik koşullarda otopsi yapılarak karaciğer ve böbreklerden Brain Hearth Infusıon Agara 

ekim yapıldı, koloniler saflaştırıldı, biyokimyasal özellikleri geleneksel mikrobiyolojik 

identifikasyon testleri ile incelendi. 

 

Dönem Bulguları: Antalya ili A işletmesindeki balıklardan Costia spp., Chilodonella sp.; 

Dactylogyrus sp., Trichodina sp., Gyrodactylus sp.,  tespit edildi. Antalya ili B işletmesindeki 

balıklardan Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., Trichodina sp., ve Costia spp., tespit edildi. 

Mersin ili A işletmesindeki balıklardan Dactylogyrus sp., Gyrodactlylus sp., Trichodina sp., 

Ichthyophthirius multifiliis, Dactylogyrus sp., Gyrodactylus sp., tespit edildi. B işletmesindeki 

balıklardan Gyrodactlylus sp., Costia spp, Trichodina sp., Dactylogyrus sp., Epistylis sp. dış 

parazitleri ve lepistes örneğinin bağırsaklarında Bothriocephalus sp. tespit edildi. D 

işletmesindeki balıklardan Tetrahymena sp., Costia spp. ve Trichodina sp. tespit edildi. 

Adana ili A işletmesindeki balıklardan Tetrahymena sp., Costia spp., Trichodina  sp., 

Dactylogyrus sp. ve Ichtyophitirius multifilis, B işletmesindeki balıklardan Trichodina sp., 

Gyrodactlylus sp. ve  Dactylogyrus sp. tespit edildi. 

Hatay ili A işletmesindeki balıklardan Trichodina sp., Gyrodactylus sp., Costia spp., Epistylis 

sp., Ichthyophthirius multifiliis ve Chillodonella sp.; B işletmesindeki balıklardan Trichodina 

sp., Gyrodactylus sp., Chilodonella sp., Costia spp. ve Ichtyophitirius multifilis;  C 

işletmesindeki balıklardan Gyrodactylus sp., Ichthyophthirius multifiliis, Dactylogyrus sp. 

Trichodina sp., Argulus, Lernaea sp., Costia spp.  ve Tetrahymena sp.; D işletmesindeki 

balıklardan Trichodina sp., Costia spp. ve Gyrodactlylus sp., Chilodonella sp. ve 

Dactylogyrus sp. dış parazitleri ve koi balığı bağırsaklarından Botriocephalus sp. tespit edildi. 

Darboğazlar: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Araştırma Yönetim 

Komitesi'nin  (AYK)  26.08.2020 tarihinde yapılan toplantısında proje kapsamında izole 

edilen bakterilerin teşhis yetkisi olan bir laboratuvarda teyit edilmesine karar verilmiştir. Proje 

kapsamında izole edilen bakteriler Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne 

gönderilmiştir. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü personelinde Covid-19 

hastalığı tespit edilmesi nedeni ile çalışmalarda aksamalar olmuş,  bakteriyel tanımlama ve 

doğrulama çalışmaları tamamlanamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje Faaliyet Takvimi: Covid-19 pandemisi nedeni ile bakteriyel tanımlama ve doğrulama 

çalışmaları tamamlanamadığından dolayı projenin bir yıl süre ile uzatılması gerekmektedir. 
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Personel: Proje çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için emekli olan Seza 

ESKİİZMİRLİLER’in projeden çıkarılması, yerine aynı enstitüde görevli Dr. Mehmet 

ÖZDEN’in ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünde 

görevli Eda ONUR’un projeye dahil edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Proje Başlığı  

Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 

Yetiştirilen Ebeveyn Etlik Piliç Saf Hatlarında Aşılama Sonrası 

Oluşan Bağışıklık Yanıtının Değerlendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A5/P2/1570 

Yürütücü Kuruluş Nurdan URVAYLIOĞLU 

Proje Lideri Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışma 5 farklı ana ve baba hattındaki etçi tavuk ve horozlarda aşılama öncesi  

immunglobinlerin düzeyini ve aşılama sonrası oluşan immun yanıtı belirlemek, sürünün 

bağışıklık düzeyini  bir aşılama programı boyunca kesintisiz değerlendirmek için 

planlanmıştır. Buna ek olarak, immünoglobüllerin maternal transferine bakılmıştır. 

 

Dönem Bulguları: Beş  saf hattan (A1, A2, A3, B1, B2) bir örnek seti olan 25’er adet kan 

serumu ve toplamda  125 adet serumda ND için hem ELISA ve hem de HI Titreleri elde 

edildi.  IB içinde sadece ELISA sonuçlarına bakıldı. HI analizi sonuçları; log2 tabanında 7  

(1:128 titresinde 6 hayvan) değerinden titrelerimiz düşüktür. Yapılan HI testi sonucunda Log2 

HI titre ortalamaları 1 ile 7 arasında değişmekteydi. Bunlardan 7 ve yukarısında log2HI 

ortalamasına sahip 7 hayvan, 5-6 arası log2 HI titresine sahip 60, 4-5 arası log2 HI titresine 

sahip 65 hayvan, 2-3 arası log2 HI titresine sahip 22 hayvan,  1-2 arası log2 HI titresine sahip  

7 hayvan bulunmuştur. Log2 7 üzeri ve altında antikor taşıyan hayvan sayısı 

değerlendirildiğinde gruplar arası  titre  farkının anlamsız olduğu sonucuna varılır (p>0,05). 

Log10 tabanına dönüştürdükten sonra 5 alt gruba göre NDV ile İBV  antikor titreleri 

karşılaştırıldığında NDV ortalamasının İBV'den  anlamlı derecede yüksek olduğu görülüyor 

(p<0.001).   

Darboğazlar: Kanatlı hayvanlar için her hat için 25 numune olacak şekilde sınırlı tutulması 

uygulanabilirdir ve gereklidir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje süresinin 2021 yılı Aralık ayına kadar uzatılması, 

materyal sayısının 25’e düşürülmesi, Dr. Metin GÜLER ve Doç. Dr. Serpil KAHYA 

DEMİRBİLEK’in projeye dahil edilmesi talep edilmektedir.  
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Proje Başlığı  
Türkiye Tarımında Yoğun Olarak Kullanılan Bazı Pestisitlerin 

Erkek Arı Sperm Kalitesi Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P3/1800 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü  

Proje Lideri Samet OKUYAN 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020 - 01.06.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Türkiye şartlarında yoğun kullanılan bazı pestisitlerden olan Abamectin, Cypermethrin ve 

Glyphosate arılar tarafından bal ile kovana taşınma oranları yapılan çeşitli çalışmalarla 

belirlenmiştir. Bu çalışmada ise 30 adet kovan belirli oranlarda Abamectin; 25 ppb, 

Cypermethrin; 50 ppb, Glyphosate; 125 ppb, spinosad; pestisitlerle kirletilmiş şeker şurubu ile 

ve polen ikamesi ile beslenecek ve bu kovanlarda erkek arı yetiştirilecektir. Erkek arılar 

olgunluğa ulaşana kadar besleme devam edecek ve sonrasında erkek arılardan sperm 

toplanarak kalite parametrelerine bakılacaktır. Toplanan sperm örneklerinde konsantrasyon, 

toplam uzunluk, canlı ve ölü sperm sayıları gibi parametreler belirlenecektir. Denemede 

kullanılacak olan her pestisit gurubu için altı adet tekerrür (kovan) ve altı adet kontrol gurubu 

oluşturulacaktır. Denemenin sonunda Türkiye şartlarında yoğun olarak kullanılan bazı 

pestisitlerin erkek arı spermleri üzerine varsa etki düzeyleri belirlenmiş olacaktır. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: Proje ile ilgili bütçenin zamanında tahsis edilememesi sebebi ile denemede 

kullanılacak olan arı kolonilerinin ve kimyasal sarf malzemelerin temini gecikmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Bir yıl süre uzatma talep edilmektedir. Prof. Dr. Ethem 

AKYOL’un vefatı sebebi ile projeden çıkartılması ve proje ekibinde araştırmacı olarak 

bulunan Hilal ATMACA’nın projeden çıkartılması önerilmektedir. Hilal ATMACA dan proje 

feragat yazısı alınmıştır.  
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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 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P6/908 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Ayşe ATEŞOĞLU 

Proje Bütçesi  301.560 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.04.2021  

 

PROJE ÖZETİ  

Bu projede; 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 

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. fetus subsp fetus ve C. jejuni 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 her bir mikroorganizma için ayrı ayrı yapılacaktır. 

 

Dönem Bulguları:  

Campylobacter'lerin moleküler genetik analizleri ve tiplendirilmeleri: Koyunların abortus 

vakalarından izole ve identifiye edilen birer adet C. fetus subsp. fetus, C. jejuni ve C.coli 

suşunun tüm genomlarının biyo informatik  değerlendirme aşamaları tamamlandı. İncelenen 

suşlarda enfeksiyon patogenezisinde ve bağışıklıkta rol oynayan başta S-Layer olmak üzere, 

diğer virulens ve immunodominant proteinleri kodlayan genler saptandı. Bu genlerin suşlar 

arasındaki homolojileri belirlendi. Antijenik yapıların in-silico analizleri yapılarak 

immunodominant epitopların niteliksel ve niceliksel durumları kaydedildi. Yapılan analizler 

sonucunda üç türe ait izolatların aşı akapsamında yer alabilecek antijenik özellikleri taşıdıkları 

anlaşıldı. Çalışmada incelenen 12 Campylobcter izolatının MLST analizi sonucunda sınırlı 

sayıda MLST tipi içinde yer aldıkları belirlendi. 

Campylobacter üretme koşullarının optimizasyonu: Seçilen aşı suşlarından optimal 

verimde bakteri kültürü elde edilebilmesi için gerekli optimal koşullar belirlendi. Laboratuvar 

ölçekli üretim amacıyla, çeşitli besiyerleri, supplementler, atmosfer üreticiler ve fiziksel ortam 

denendi.  

Besiyeri optimizasyonu amacıyla katı besiyeri olarak  % 5 koyun kanlı blood agar base no.2,  

% 5 koyun kanlı ve kansız thioglycolate agar, % 5 koyun kanlı ve kansız  Brucella agar 

kullanıldı. Sıvı besiyeri olarak % 5 serumlu nutrient broth no.2, % 5 serumlu ve serumsuz 

fluid thioglycolate medium, ve % 5 serumlu Brucella buyyon kullanıldı. Atmosfer 

optimizasyonui için ekim yapılan katı ve sıvı besiyerleri, 1) anaerobik jarlarda micro-aero kit 

ile, 2) anaerobik jarlarda Gas-Pak anaerobik kit ile ve 3) anaerobik jarlarda % 3-5 oksijen, % 

7-10 karbondioksit ve % 85 azot içeren gaz karışımının replasmanı ile olmak üzere üç tip 
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atmosferik koşulda inkube edildi. Üreme ısısı optimizasyonu için, C. fetus kültürleri 35 ve 

37°C'lerde, C. jejuni/coli kültürleri 37 °C ve 42 °C’lerde bekletildi. 

Optimizasyon çalışmalarında sıvı besiyerlerinde optimal üremenin belirlenmesi için canlı 

bakteri sayımı ve turbidometrik ölçüm yapıldı. Katı besiyerlerindeki üremeler ise, koloni şekli 

ve sabit sulandırma sonrasında turbidometrik ölçüm ile değerlendirildi. 

Buna göre C. fetus subsp.fetus için en optimal yoğun üreme fluid thioglycolate medium sıvı 

ve katı besiyerinde sırasıyla 35 ve 37 0C'de ve micro-aero kit ile elde edildi. Brucella 

besiyerinde fluid thioglycolate mediuma yakın üreme belirlendi. Sıvı besiyerlerine serum 

ilavesi üremeyi etkilemezken, katı besiyerlerine kan ilavesi üremeyi 1-2 log10 düzeyinde 

arttırdı. 

C. jejuni/coli için en optimal yoğun üreme kanlı fluid thioglycolate ve kanlı Brucella katı 

besiyerinde 37 0C'de ve micro-aero kit ile elde edildi. Bu türler katı besiyerinde sıvı 

besiyerine göre daha yoğun etki gösterdi. Katı besiyerine kan ilavesi üreme üzerine önemli bir 

etki göstermedi. 

Campylobacter model aşı üretimi: Optimizasyon çalışmalarından elde edilen bulgulara göre 

seçilen koşullarda küçük ölçekli aşı üretimi gerçekleştirildi. Bunun için uygun koşullarda 

üretilen C. fetus ve C. jejuni suşlarından ayrı ayrı antijen hazırlandı. Yatık şişelerde %5 koyun 

kanlı thioglycolate agarda C. fetus ve C. jejuni için sırasıyla 72 ve 48 saat üretilen koloniler 

cam boncukla toplandıktan sonra PBS ile yıkandı,  konsantrasyonu 109 bakteri/ml olacak 

şekilde ayarlandı ve % 0.5 formalin ile 18 saat inaktive edildi. 

Darboğazlar: Pandemi nedeni ile proje takvimi aksamış  olup, uzatma talep edilecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Mustafa ULUCAN' ın tayin olması nedeni ile ismi geçen 

projede Veteriner Hekim Mustafa ULUCAN yerine Abortif Bakteriyel Hastalıkları 

Laboratuvar Sorumlusu Berna YANMAZ  ile Enstitümüz  personeli  Veteriner Hekim Uğur 

YÜKSEL’inde projede yer alması önerilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Brusella Aşılarının Liyofilizasyonunda, Farklı Proses 

Parametreleri Kullanarak Liyofilizasyon Verimi ve 

Stabilitesinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P6/863 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Buket EROĞLU 

Proje Bütçesi  324.596 TL  

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ 

Ülkemizde 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, niha-i iürünlerin liyofilizasyon 

verimi ve stabilitesinin araştırılması hedeflenmektedir. 

 

Dönem Bulguları: Cihaz alımı gerçekleşmediği için çalışma yapılamamıştır. 

Darboğazlar: Çalışmanın sürdürülebilmesi için gerekli olan pilot tipi liyofilizasyon cihazı 

temin edilememiştir. Çalışmanın bütçesi, cihazın ithal olması ve döviz kurunun değişmesi 

sebebiyle mevcut durumda cihazın satın alınmasını mümkün kılmadığından, projenin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan cihazın temini için bütçe arttırılması talep edilmiştir. 

Projeye devam edilebilmesi, yeterli ek bütçe sağlanarak cihaz temininin gerçekleştirilmesi ile 

mümkün olabilecektir. Cihaz alımı gerçekleştiği takdirde proje süresinde uzatma talep 

edilecektir. 
Projede Önerilen Değişiklikler: Proje ekibine Dr. Tuncay ÇÖKÜLGEN, Dr. Melih ÇAKIN, 

Abdülkerim DAŞDAN ve Hüsamettin AVCI’nın  dahil edilmesi talep edilmektedir. 

Cihaz alımında döviz kuru artışı sebebiyle 1.000.000 TL güncel bütçe talep edilmiştir. 
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Proje Başlığı  

Brucella abortus Etkenlerinin Teşhisinde Loop Mediated 

Isothermal Amplification (LAMP) ve Klasik PCR 

Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P1/898 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Gülseren YILDIZ ÖZ 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Brusellozis ülkemizde yaygın olarak görülen zoonoz bir hastalıktır. 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. LAMP (Loop-mediated 

Isothermal Amplification) metodu saha şartlarında teşhis yapılabilmesi için geliştirilmiş bir 

yöntemdir. Testin optimize edilmesi ile lenf nodülünden, dokudan, kandan, organ ve çevresel 

örneklerden alınan numuneler ile LAMP metodu uygulanabilmektedir. 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. Bu projede saha numunelerinden ve bakteri 

izolatlarından elde edilecek Brusella abortus etkenlerine ait DNA örneklerine LAMP metodu 

uygulanma çalışılmıştır. Aynı örneklere klasik PCR yapılarak iki metot arasındaki avantaj ve 

dezavantajlar değerlendirilmiştir. 

 

Dönem Bulguları: 2019 yılında başlanan projenin gerekli sarf malzemeleri büyük oranda 

temin edilmiştir. Brusella örneklerinin toplanması, saflaştırılması ve besi yerlerinde üretilerek 

DNA izolasyonu işlemleri gerçekleştirilmiştir.Tüm suşlarda DNA izolasyonu için kaynatma 

ve kit ile izolasyon yöntemleri kullanılmıştır. DNA kalite kontrol çalışması yapılmıştır. Klasik 

PCR ile Brusella spp. olarak tanımlaması yapılan örnekler etiketlenerek -20 oC'ye 

kaldırılmıştır. Lamp ön çalışmaları için primerler sipariş edilmiş ve optimizasyon 

çalışmalarına başlanmıştır. Pozitif (Ba1 S99, Ba3 Tulya) ve negatif kontroller (E.coli, 

Clamidia) kullanılarak Lamp PCR analiz protokolü çalışmalarına başlanmış ve sonuçlarını 

görüntülemek için agaroz jel elektroforezi kullanılmıştır. Lamp protokolünün optimizasyon 

çalışmaları devam etmektedir. İlgili rapor dönemi için proje takviminde yer alan birtakım 

faaliyetlere ilişkin çalışmalar 2020 küresel pandemi süreci nedeniyle gerçekleştirilememiştir. 

Darboğazlar: Küresel pandemi nedeniyle LAMP metot denemeleri yapılamamıştır.      

Çalışmaların tamamlanabilmesi için bir dönem daha uzatma talep edilmektedir 

Projede Önerilen Değişiklikler: Proje faaliyet takviminde yer alan ikinci dönem çalışmaları 

2020 pandemi süreci nedeniyle yürütülemediğinden bir yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Koyun Keçi Çiçek Aşısı ile Aşılanmış Sığırlarda LSD 

Hastalığına Karşı Oluşan İmmunolojik Yanıtın ELISA ve 

Virus Nötralizasyon Testi ile Değerlendirilmesi (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A5/P1/1034 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Ayşe PARMAKSIZ 

Proje Bütçesi  103.167 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.01.2021  

 

PROJE ÖZETİ  

Bu projenin amacı sığırlarda LSD hastalığının önlenmesinde koruyucu amaçlı olarak 

kullanılan koyun-keçi çiçek aşısı (Penpox M)  ile aşılanan sığırlarda oluşan immünolojik 

yanıtın Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA), Virus Nötralizasyon Testi (VNT) ve 

Flow Cytometry yöntemleri ile belirlenerek değerlendirilmesidir. Ülkemizde 2014 yılından 

itibaren sığırlarda LSD hastalığı ile mücadelede koyun-keçi çiçek aşısı ile aşılama 

yapılmaktadır. Bugüne kadar sığırlarda koruyucu amaçlı kullanılan koyun-keçi çiçek aşısı ile 

aşılama sonrası bağışıklık, bağışıklık süresi gibi kritelerin belirlenmesine dair bir literatür 

çalışmasına rastlanmamış olup bu çalışma ile aşılama sonrası oluşan bağışıklık yanıtına ilişkin 

somut verilerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu 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, Virus Nötralizasyon Testi ve Flow Cytometry yöntemleri ölçülecek ve 

grafiklerle ortaya konulacaktır. 

 

Dönem Bulguları: Projede kullanılmak üzere 3, 4, 5 ve 6 aylık aşılanmamış 20 adet buzağı 

Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğünden temin edildi. 5 Eylül 2019 tarihinde  PenpoxM 

aşısı yapılmadan önce buzağılardan 0. gün kanları alınarak, aynı gün tüm buzağılara LSD 

aşılaması yapıldı. Aşılamayı takiben, projede belirtilen çalışma planına uygun olarak  5., 

10.,15., 20., 21., 22., 28., 42., 60., 90., 120., 150., 180., 210., 240., 270., 300., 330. ve 360. 

günlerde kan alındı ve serumları ayrıldı. Elde edilen serumlardan sırasıyla ELISA ve Virüs 

Nötralizasyon testleri yapıldı. Test sonuçları kaydedildi. Alınan serum örneklerine paralel 

olarak  Flow Cytometry yöntemi için de EDTA'lı tüplere kan örnekleri alınarak 24 saat 

içerisinde Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuarına ulaştırıldı ve flow 

cytometry analizleri yapıldı. 

Darboğazlar:- 
Projede Önerilen Değişiklikler:Covid-19 pandemisi nedeniyle Enstitümüzde Viral Teşhiş 

Laboratuarında artan iş yoğunluğunu karşılamak için personel takviyesi gerektiğinden daha 

önce çalışmakta olduğum Viral Aşılar üretim Laboratuarından ayrılarak Viral Teşhiş 

Laboratuarına görevlendirilmem nedeniyle Flow Cytometric analiz sonuçlarına ilişkin 

değerlendirmeler henüz tamamlanamamıştır. Bu nedenle Flow Cytometry analiz verilerinin de 

değerlendirmesinin tamamlanabilmesi için bir yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı 
İnfeksiyöz Karakterli Erken Dönem Buzağı Ölümlerine Karşı 

Kombine Aşı Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P1/751 

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. Serdar UZAR 

Proje Bütçesi  310.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2018 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

E.coli, BRV ve BCV viruslar gibi infeksiyöz etkenlerin neden olduğu erken dönem buzağı 

ölümleri ulusal hayvancılık ekonomisini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Hali hazırda 

ülkemizde 1930 yıllardan itibaren devlet ve özel sektör tarafından yerel E. coli suşları 

kullanılarak buzağı septisemi aşısı üretiliyor olmasına rağmen, Rota ve Corona virusları da 

içeren polivalan aşılar sadece ithal edilmektedirler. Öte yandan yerel suşlarla hazırlanan 

aşıların çok daha iyi bağışıklık verdiği yaygın olarak bilinen bir gerçektir.  Bu proje ile yerel 

suşlarla hazırlanacak olan kombine bir aşı ile erken dönem buzağı ölümlerine karşı daha etkin 

bir korunma sağlamasının yanında, ülke olarak hem ekonomik bağlamda yurt dışına aşı 

bağımlılığının azaltılması ve hem de bölge ülkelerinde aşı satışı olanakları tanıyacaktır. 

 

Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: Konsantrasyon cihazı, SARS COV-2 inaktif aşı geliştirme projesinde şu an için 

kullanılmaktadır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Konsantrasyon cihazının başka projede şu an için 

kullanılması sebebiyle 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Farelerde DNA Aşısı ile Oluşturulan Mavidil Serotip 4’e 

Spesifik Bağışıklık Yanıta İlişkili miRNA Profilinin 

Belirlenmesi (Doktora Tezi) 

Proje Numarası TAGEM/HYGSAD/A/19/A5/P6/1122 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Züleyha ERGÜN KURT 

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.01.2022 

 

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. Doğrulama testlerinden sonra, 

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. Bu proje sayesinde, aşı platformunun gelişmesine fayda sağlanacak 

ve miRNA’lar BTV-4 için potansiyel biyomarker olarak kullanılabilcektir. 

 

Dönem Bulguları: Covid-19 pandemi sürecinden dolayı çalışmalara ara verilmiş olup SLICE 

klonlama optimizasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Darboğazlar: - 

Projede Önerilen Değişiklikler: - 
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Proje Başlığı  
Akkaraman Irkı Koyunlarda Deneysel Bakır Toksikasyonunun 

Morfolojik, Histopatolojik ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P1/1181 

Yürütücü Kuruluş Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Bahadır KILINÇ 

Proje Bütçesi  89.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.07.2020 

 

PROJE ÖZETİ 

Koyunlar iki ay süreyle her grup için farklı miktarda bakır/molibden içeren beslenme 

programı uygulanacak olup, akkaraman ırkı 36 adet 15 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 yeni metodların rutin olarak kullanılması sağlanacaktır. Histopatolojik 

incelemelerde HXE, Rhodamine (Bakır) boyama, Luxol fast blue ve Tunel boyama metodları 

kullanılacaktır. 

Akkaraman ırkı koyunlarda karaciğer, böbrek ve beyin dokusunda bakır 

toksikasyonundan kaynaklanan doku hasarı ve bu hasarın nedenleri belirlenmeye 

çalışılacaktır. 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 bakır ölüme kadar 

gidebilen çeşitli toksik etkiler oluşturmaktadır. Oluşan toksik etki yanı sıra, 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 Asit fosfataz, Katepsin enzimleri ve Visfatin hormonu, 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 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. 

 

Dönem Bulguları: Deneme çalışmamız başarılı olarak yapılmış ve numuneler alınmıştır. 

Numunelere ait parafin bloklardan kesitler alınmıştır. Hematoksilen Eosin boyama 

tamamlanmıştır. Tunel boyama kiti sipariş verilmiştir. Diğer boyamalar en kısa sürede 

tamamlanacaktır. Biyokimyasal analizlerin yarısı tamamlanmış olup eksik kalan kısımlar 
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sipariş verilmiştir. Gerekli malzemelerin tedarikini müteakip analizler ivedilikle 

tamamlanacaktır.  

Deney sırasındaki klinik bulguları: Kontrol grubu, 0.75 ppm ve 1.50 ppm CuSO4 verilen 

gruplarda klinik olarak herhangi bir değişiklik görülmemiştir. 4.50 ppm CuSO4 verilen grupta 

45. günde toksikasyona bağlı ölüm görüldü. Bunun dışında sadece 4.50 ppm CuSO4 verilen 

grupta hareketlerde yavaşlama, durgunluk, zayıflama görülmüş olmakla birlikte mukozalarda 

geç farkedilen anemi bulguları tespit edilmiştir. Yapılan nekropsilerde 4.50 ppm CuSO4 

verilen grupta böbreklerde koyu renk değişiklikleri, karaciğerlerin ise gevrek kıvamda ve 

kolay parçalandıkları tespit edilmiştir. Analiz çalışmaları devam etmekte olduğundan verilerin 

istatistiki değerlendirmesi yapıldıktan sonra açıklanacaktır. 

Darboğazlar: Asit fosfataz enzimi ve Visfatin hormonunun halihazırda tedarikinin uzun süre 

alacağı ve tedarik edilmesi durumunda bütçede ciddi artış gerekeceğinden (25.000 TL) 

projeden çıkarılması, 

Projede Önerilen Değişiklikler: Mevcut pandemi koşullarında laboratuvar çalışmalarına 

devam edilmiş ve proje için gerekli olan malzemelerin teminindeki sıkıntılar nedeniyle bazı 

laboratuvar çalışmaları tamamlanamamıştır. Bu nedenle eksik kalan analizlerin 

tramamlanarak sonuç raporunun yazılması için 1 yıl ek süre verilmesini talep etmekteyiz. 
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Proje Başlığı  
Şap Virusu Aşı Suşlarının 146S Partiküllerinin Heparin-LAMP 

Yöntemi ile Miktar Tayini 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A5/P6/915 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Proje Lideri Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA 

Proje Bütçesi  250.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019 - 01.01.2021 

 

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 Real-Time PCR, Heparin-LAMP, dropletdigital PCR (ddPCR) ve zeta-

sizer yöntemleri 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. 

 

Dönem Bulguları: Bir önceki dönemde Real-Time PCR ve LAMP metotlarının 

duyarlılıklarının düşük olduğu bu nedenle alternatif olarak ddPCR ve zeta-sizer yöntemlerinin 

araştırılacağı bildirildi. Fakat ddPR ve zeta-sizer çalışmaları hammadde eksikliğinden dolayı 

devam ettirilemedi. 

Darboğazlar: SARS-CoV-2 pandemisine bağlı olarak projenin temelini oluşturan Heparin 

kimyasal maddesinin yurtdışından yeniden temin edilmesi 8 ay sürmüş ve planlananlar 

çalışmalar devam ettirilememiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler:   Yaşanan hammadde gecikmesinden dolayı projenin 1 yıl 

süreyle uzatılması, proje ekibinin TÜBİTAK-ICRAD kapsamındaki proje önerisinin kabul 

olması ve halihazırda yürüyen diğer projelerde yer almaları nedeniyle artan iş yükünü 

kompanze etmek amacıyla proje ekibine Sena İnel TURGUT’un dahil edilmesi talep 

edilmektedir. Proje lideri Dr. Pelin TUNCER GÖKTUNA’nın kurum dışına tayini 

sebebiyle proje liderliğine Dr. Can ÇOKÇALIŞKAN görevlendirilmiştir. 
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Proje Başlığı  
Şap Aşılarında Bağışıklığı Artırmak için Yeni ve Yerli 

Adjuvant Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A5/P7/697 

Yürütücü Kuruluş Şap Enstitüsü  

Proje Lideri Osman KARA 

Proje Bütçesi  250.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2018 - 01.01.2021 

 

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.  

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. 

I. Faz: Preklinik olarak, hazırlanan ve kimyasal testleri geçen aşıların zararsızlığının 

tespiti amacıyla deney hayvanlarına uygulanması, bağışıklık değerlerinin tespiti, 

II. Faz: Aşı güvenliğinin tespiti amacıyla bu faz uygulanacaktır, Aşıların 

Farmakokinetiği, toksisitesi, farmakolojik etkileri, biyo yararlanımının tespiti için 

invivo ve invitro olarak incelenecek, Tarım işletmeleri Genel Müdürlüğünde uygun 

sayıda seçilen büyükbaş hayvanlarda uygulaması,  

III. Faz: Proflaktik aşı etkinliğinin ve güvenliğinin tespiti amacıyla uygun dozun 

belirlenmesi, klinik ve farmakolojik etkilerinin belirlenmesi (Virus nötralizasyon ve 

epürvasyon ), izlenmesi 

IV. Bahsedilen ilk 3 fazı geçen aşının onay alınarak bölgesel olarak belirlenen daha çok 

hayvanda denenip aşı etkinliğinin kanıtlanması. Ruhsatlandırılarak pazara sunulması 

ve uzun süreli takibi olmak üzere 4 faz olarak gerçekleşecektir. 
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Dönem Bulguları: - 

Darboğazlar: Projeye başlanmış ancak adjuvantın hazırlanması ve temini konusunda işbirliği 

yapılan kuruluştan kaynaklı sorunlar nedeniyle proje bir süre beklemede kalmıştır. İlgili 

firmaların mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle proje beklemeye devam etmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Darboğazlarda belirtilen nedenlerden dolayı 1 yıl ek süre 

talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Hayvan ve İnsanlardan İzole Edilen Brucella İzolatlarının 

Multiple-LocusVariable Number Tandem Repeat Analysis 

(MLVA) ile Genotiplendirilmesi ve Antimikrobiyal 

Duyarlılıklarının Araştırılması 

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

Yürütücü Kuruluş Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Kordinatörü Murat ÖZMEN 

Proje Bütçesi  357.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2018 - 01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu proje ile tüm Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüklerine gelen abort materyallerinden 

izole edilen Brucella spp. izolatları ile Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

tarafından çalışmaya dahil edilen insanlardan izole edilmiş Brucella spp. İzolatları çalışma 

materyalini oluşturmaktadır. 

 Fenotipik olarak tespit edilmiş hayvan ve insan kaynaklı Brucella izolatları 

Multipleks Real-Time PCR yöntemiyle tür düzeyinde identifiye edildikten sonra hastalığın 

epidemiyolojisinde yaygın olarak kullanılan Multilocus Variable Number Tandem Repeat 

Analizi (MLVA) ile suşlar arası genotipik yakınlık belirlenerek hastalığın ülkemizdeki 

epidemiyolojisi hakkında haritalama ortaya konulacaktır. Ayrıca izolatların Vitek 2 Compact 

cihazı ile antimikrobiyal duyarlılık testleri yapılacaktır.  

 

Dönem Bulguları: 2020 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Enstitümüze genotipik 

karakterizasyonunun yapılması amacıyla toplam 26 adet İnsan  Brucella spp. izolatı 

alınmıştır. Multipleks Real-Time PCR metoduyla örneklerin tür identifikasyonu yapıldı. 

Analiz sonucunda İnsan izolatlarının tamamı B. Melitensis olarak tespit edildi.  

İzolatlar arasındaki klonal ilişkinin Multi Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis-

16 (MLVA-16) yöntemi ile yapıldı. MLVA yöntemi ile İnsan B. melitensis izolatları için 

toplam 2 farklı genotip tespit edildi. 

Darboğazlar: Projeye 2020 yılında bütçe aktarılamadığından dolayı hayvan Brucella 

izolatları çalışılamamıştır. 
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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 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü  

Proje Kordinatörü Neslihan ÖZSOY TAŞKIRAN 

Proje Bütçesi  101.450TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ 
Mum Güvesine karşı uygulanan yöntemlerinin peteklerdeki ve yavrulu alan ve bal 

verimindeki etkisi incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

Dönem Bulguları: 2020 yılında peteklere uygulamalar (B401, Ceviz Yaprak, Defne 4cc, 

Lavanta 1cc, Kükürt) yapıldıktan sonra bu petekler kovanlara verilmiş ve uygulamaların 

kovanlarda yavrulu alan ve bal verimi etkisine bakılmıştır. Ölçümler 3 farklı zamanda  

(14.07.2020-19.08.2020-01.09.2020) yapılmıştır. 

Yapılan istatistik analizlerinde yavrulu alan bakımından gruplar arası farklılığın önemsiz 

(p≥0,05) olduğu, bal verimi bakımından da gruplar arası farklılığın önemsiz (p≥0,05) olduğu 

belirlenmiştir.  

Darboğazlar: Bir sonraki yılın peteğinin bir önceki yıl işlenmesi için kovanlara verileceği 

belirtilmiştir. Ancak 2018 yılında piyasadan yeterli miktarda “iyi tarım uygulaması” sertifikalı 

petek temin edilemediğinden 2019 ve 2020 yılına ait temel petekler 2019 yılında kovanlara 

verilebilmiştir. Dolayısıyla 2019 yılında bir önceki yıldan işlenmiş, güvelendirilmemiş ve 

muamelelerin yapılmış olduğu petek olmadığından “yavrulu alan ve bal verimi” ölçümleri 

yapılamamıştır. 2019 yılında yapılması gereken bu ölçümler 2020 yılında yapılacaktır. 2020 

yılında da yapılması planlanan ölçümler ise bir sonraki yıl (2021) yapılmak zorunda 

kalınacaktır. Dolayısıyla darboğazlarda belirtilen sebeplerden dolayı projenin 1 yıl uzatma 

alması önerilmektedir. 
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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 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü  

Proje Lideri Yusuf AKPINAR 

Proje Bütçesi  90.694 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017 - 01.01.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Yapılan çalışmalarda,  Rotavirus, Coronavirus, ve Cryptosporidium parvum’un çiftlik 

hayvanlarında önemli gastroenteritis etkenleri arasında olduğu gösterilmiştir. Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda Rotavirus, Coronavirus ve Cryptosporidium parvum’un varlığı ortaya 

konulmuş, teşhiste  genellikle dışkı örneklerinden ELISA tekniği ile ve asit-fast boyama 

tekniği kullanılmıştır. Ayrıca yapılan araştırmalar incelendiğinde, buzağılar üzerine yapılmış 

sınırlı sayıda teşhis çalışmalarına rastlanmakta, kuzu ve oğlaklar üzerine yapılmış moleküler 

ve immunohistokimyasal tanı yöntemlerine dayanan araştırmaların eksik olduğu 

görülmektedir. 

Hematoksilen -Eosin Boyama Yöntemi, İmmunoperoksidaz, Formalin Tespiti Parafin 

Emdirilmiş Dokuda (FFPE) PCR Yöntemi, Doku Mikroaarray Tekniği kullanılarak teşhisler 

yapılacaktır. 

 

Dönem Bulguları: Projenin bu döneminde,  kuzu (n=150) ve oğlak (n=150) ince bağırsak 

örneklerinin parafin bloklarından birer kesit alınarak öncelikle hematoksilen-eozin ile 

boyanmış ve patomorfolojik değişikliklerin varlığına göre değerlendirilmiştir. Buna göre; 

bağırsak lamina epitelyalis katmanında deskuamasyon ve nekroz, goblet hücre sayısındaki 

artış, cryptosporidium etkenlerine ait gelişim aşamaları, Lamina propriyada ise Lieberkuhn 

kriptlerinde nekroz, dilatasyon ve atrofi, mononüklear hücre infiltrasyonu, eozinofil lökosit 

infiltrasyonu ve submukozada Peyer plaklarında nekroz gibi değişiklikler dikkate alınarak her 

bir olgu için skorlama yapılmıştır. Aynı zamanda, çalışmanın bir sonraki aşamasında 

gerçekleştirilecek olan TMA blokların hazırlanmasında esas oluşturacak şekilde lezyonlu 

bölgeler HE boyalı lamlar üzerinde permanent kalemle işaretlenmiştir. İşaretlenen bölgeler 

2mm çapında TMA donör bölgeleri olarak kabul edilerek, çalışmanın hedeflerinden olan 

Rotavirus, Coronavirus ve Cryptosporidiosis lezyonları için ‘Area of Interest (AOI)’ olarak 

kabul edilmiştir. Buna göre; her biri 2mm çapında 40 örnek içeren 30 adet alıcı bloklar, yarı 

otomatik Doku Mikroarray cihazı (Galileo CK3500) ile oluşturulmuştur. Bu dönem 

içerisinde; yukarıda tanımlandığı şekilde AOI işaretlenen lamların fotoğrafları çekilmiş ve 

yine kendi parafin bloklarının canlı makro imajları üzerinde eşleştirilerek TMA cihazı 

yazılımı üzerinde tanımlanmıştır. Ara gelişme raporun yazıldığı gün itibariyle 10 alıcı blok 

üzerinde toplam 130 vakaya ait dönor parafin doku aktarılmış ve kesit alınmaya hazır hale 

getirilmiş olup, alıcı TMA blok hazırlanması işlemleri devam etmektedir.    

Darboğazlar: Pandemiden dolayı Üniversite ile yapılması gereken ortak çalışmalar 

yapılamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Bir yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı  

Keçi Ciğer Ağrısı Olarak Bilinen Enfeksiyonlardan 

Mycoplasmaların İzolasyonu, Genotipik ve İmmunojenik 

Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/90 

Yürütücü Kuruluş Konya Veteriner Kontrol Entitüsü 

Proje Lideri Dr. Yasin GÜLCÜ 

Proje Bütçesi  79.215 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2017 - 01.01.2021 

 

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 PCR ile 

doğrulanması, RAPD-PCR 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. 

 

Dönem Bulguları: Proje kapsamında; çalışma dönemi içerisinde toplanan PCR ile 71 örnekten 

5’inde Mycoplasma spp. pozitif band elde edildi. Mycoplasma spp. pozitif  5 örnek 

tiplendirilme amacıyla Mycoplasma mycoides cluster-PCR işlemine tabi tutuldu.  

Mycoplasma mycoides cluster-PCR: Mycoplasma spp. pozitif DNA örneklerine Mycoplasma 

mycoides cluster spesifik primerler (Mmc-F-5-CGAAAGCGGCTT ACTGGCTTGTT-3 ve 

Mmc-R-5-TTGAGATTAGCTCCC CTTCACAG-3) ile PCR uygulandı. Amplifikasyon, 1 

siklus 94 °C’de 5 dak. ön denatürasyon, ve akabinde 30 siklus 95 °C’de 1 dak, 55 °C’de 1 dak, 

72 °C’de 2 dak ve 1 siklus 72 °C’de 10 dak. ile gerçekleştirildi. Agaroz jel elektroforezi 

sonucu, 548 bp büyüklüğündeki DNA bantları arandı (Bolske ve ark. 1996). M. capripnemonia 

Pendik aşı suşu pozitif kontrol olarak kullanıldı. Mycoplasma spp. PCR pozitif DNA 

örneklerinin (n=5), Mycoplasma mycoides cluster-PCR analizinde, hepsinde 548 bp 

büyüklüğündeki DNA bantları gözlendi.  

M. capri spesifik-PCR: Mycoplasma mycoides cluster PCR pozitif 57 DNA örneğine; Mcp-F-

5-ACTGAGCAATTCCTCTT-3 ve Mcp-R-5-TTAATAAGT CTCTATATGAAT-3 primerleri 

ile PCR uygulandı. Amplifikasyon, 1 siklus 94°C’de 1 dak. ön denatürasyon ve akabinde 30 
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siklus 94 °C’de 1 dak, 46 °C’de 1 dak, 72 °C’de 2 dak ve 1 siklus 72 °C’de 5 dak. ile 

gerçekleştirildi. 192 bp büyüklüğündeki DNA bantları pozitif olarak değerlendirildi (Hernandez 

ve ark. 2006). Vetal (Adıyaman) aşı suşu pozitif kontrol olarak kullanıldı. Mycoplasma 

mycoides cluster 5 DNA örneği ve pozitif kontrolün PCR analizi ve agaroz jel elektroferezinde 

pozitif kontrol DNA dışında örneklerde pozitiflik gözlenmedi. 

M. capripnemonia spesifik-PCR: Mycoplasma mycoides cluster PCR pozitif 18 DNA 

örneğine; Mccp-spe-F-5-ATCATTTTTAATCCCTTCAAG-3 ve Mccp-spe-R-5-

TACTATGAGTAATTATAATATATGCAA-3 primerleri ile PCR uygulandı. Amplifikasyon, 

1 siklus 94 °C’de 2 dak. ön denatürasyon, ve akabinde 35 siklus 94 °C’de 30 sn, 47 °C’de 15 

sn, 72 °C’de 15 sn ve 1 siklus 72 °C’de 5 dak ile gerçekleştirildi. 316 bp büyüklüğündeki DNA 

bantları, M. capripnemonia pozitif olarak değerlendirildi (Woubita ve ark. 2004).  5 DNA 

örneği ve pozitif kontrolün M. capripnemonia-PCR analizi ve agaroz jel elektroferezinde, 

pozitif kontrol ve 2 DNA örneğinde 316 bp büyüklüğünde PCR ürününde pozitiflik gözlendi. 

M. capricolum spesifik-PCR: Tiplendirilemeyen 18 DNA örneğine P4-F-

5ACTGAGCAATTCCTCTT-3 ve P8-R-5-GTAAACCGTGTATATCAAAT-3 primerler ile 

PCR uygulandı. Amplifikasyon, 1 siklus 94 °C’de 2 dak. ön denatürasyon, ve akabinde 30 

siklus 94 °C’de 30 sn, 56 °C’de 1 dak, 72 °C’de 1.5 dak ve 1 siklus 72 °C’de 5 dak ile 

gerçekleştirildi. 194 bp büyüklüğündeki DNA bantları pozitif olarak değerlendirildi (Hernandez 

ve ark. 2006).  

Geri kalan 3 DNA örneği ve pozitif kontrolün M. capricolum-PCR analizi ve agaroz jel 

elektroferezinde saha örneklerinde pozitiflik belirlenemedi. Sonuç olarak bir önceki dönemde 

PCR analizi ile Mycoplasma mycoides cluster olarak belirlenen ancak tiplendirilemeyen 18 

adet izolatın sekans analiz sonucu atipik Mycoplasma spp. olduğu tespit edildi. Bu dönem 

keçilerden alınan svap örneklerinden ise izolasyon yapılamadı. Akciğer örneklerinden izole 

edilen 5 Mycoplasma şüpheli izolatın M. capripnemonia spesifik-PCR analizinde 2 örnek 

pozitif, 3’ü ise atipik olarak tespit edildi.   

Darboğazlar: Çalışma süresince ana materyal olarak çoğunlukla svap örnekleri kullanıldı. 

Bölgemizde bulunan keçi sürülerin yılın büyük bölümünde genelde arazide/yaylada bulunması 

sebebiyle enfeksiyona bağlı ölümlerde çoğunlukla numunenin alınması ve laboratuvara 

ulaştırılması mümkün olamamaktadır. Burun svap örneklerinin PCR analizi ve kültürlerinde 

MCCP yönünden pozitiflik elde edilememiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Projede planlanan iş yükünün tamamlanabilmesi için 1 yıl ek 

süre talep etmekteyiz. 
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BİTKİSEL GIDA ARAŞTIRMALARI PROJE LİSTESİ 

1.GÜN PROJELERİ 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1 

İç Antepfıstığı İşlemesi Esnasında Oluşan 

Elek Altı Ürünün değerlendirmesi, 

Antepfıstığı Meyvesi ve Kabuğundan Elde 

Edilen Uçucu Bileşenlerin Raf Ömrü Üzerine 

Etkisinin Araştırılması (Yeni Teklif Proje) 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü- 

GAZİANTEP 

Ahmet 

ŞAHAN 12 

2 

Farklı Kurutma Koşullarında Üretilen 

Kurutulmuş Muz Dilimlerinin ve Muz 

Tozlarının Bazı Kalite Özeliklerinin 

Belirlenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü- 

ANTALYA 

Dr. Demet 

YILDIZ 

TURGUT 
13 

3 

Bazı İncir Çeşitlerinden Pektin Üretimi ve 

Fonksiyonelliği Yüksek İncir Çeşitlerinin 

Belirlenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Erbeyli İncir 

Araştırma Enstitüsü- 

AYDIN 

Dr. Erdem 

ÇİÇEK 14 

4 

Ege Bölgesi Asma Genetik Kaynakları 

Koleksiyon Bağındaki Bazı Çeşitlerin 

Yemeklik Yaprak Kalitesinin Belirlenmesi ve 

Farklı Muhafaza Şartları Yönünden 

İncelenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - MANİSA 

Kadir Emre 

ÖZALTIN 15 

5 

Salatalık (Kornişon) Turşusunda Lambda-

Cyhalothrin, Tetraconozole, Penconozole Ve 

Acetamiprid İçin İşleme Faktörlerinin 

Belirlenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Altan DENİZ 
16 

6 

Üzüm Olgunluğu, Hardal Tohumu ve Ürün 

Depolama Sıcaklığının Hardaliyenin Kalitatif 

Özellikleri ve Raf Ömrüne Etkileri 

(Sonuçlanan Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - 

TEKİRDAĞ 

Dr. Gamze 

UYSAL 

SEÇKİN 
18 

7 

Isı Pompalı Kurutucu Kullanılarak Üretilen 

Kivi Meyvesi Ürününün Kalite Özelliklerinin 

ve Raf Ömrünün Belirlenmesi  

(Sonuçlanan Proje) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Dr. Zekiye 

GÖKSEL 19 

8 

Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat 

Kalitelerinin Belirlenmesi  

(Sonuçlanan Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü- MANİSA 

Fatma Belgin 

AŞIKLAR 20 
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9 
İncir Şurubu ve Unu Üretimi  

(Sonuçlanan Proje) 

Erbeyli İncir 

Araştırma Enstitüsü- 

AYDIN 

Ramazan 

KONAK  21 

10 

Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma 

Karakteristiklerinin Belirlenmesi  

(Devam Eden Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü- MANİSA 

Ahmet 

CANDEMİR  23 

11 

Reishi Suşları Mantar ve Misellerinin 

Özellikleri ve Fonksiyonel Bileşen 

Ekstraksiyonu (Devam Eden Proje) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Dr.Yasin 

ÖZDEMİR  24 

12 

Bazı İncir Çeşitlerinin Farklı Dolgu Sıvıları 

İle Konserveye İşlenmesi Sırasında 

Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinde 

Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi 

(Devam Eden Proje) 

Erbeyli İncir 

Araştırma Enstitüsü- 

AYDIN 

Hafizenur 

Şengül 

BİNAT 
25 

13 

Avokado Sosu Üretiminde Termosonikasyon 

Uygulaması ve Sosun Bazı Bileşenlerinin 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü- MERSİN 

Halil ESİMEK 26 

14 

Kurutmaya Uygun Bazı İncir Çeşitlerinin 

Besin İçeriği ve Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Erbeyli İncir 

Araştırma Enstitüsü- 

AYDIN 

Nilgün TAN 27 

15 

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde 

Edilen Kestane Kabuğu Pigmentlerinin 

Enkapsüle Edilerek Fiziksel-Kimyasal 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda 

Sanayinde Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması (Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Serhat 

KOÇER 28 

16 

Dut Tip ve Hasat Yöntemlerinin, Dut 

Pekmezi, Dut Kurusu ve Dut Suyu Tozu 

Kalite Parametrelerine Etkileri 

(Devam Eden Proje) 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü - 

MALATYA 

Sevgi 

ESKİGÜN 29 

17 

Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin 

Oluşumuna, Ağaç Altı ve Fiziksel Kusurlu 

Meyvelerin Etkileri (Devam Eden Proje) 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü- 

GAZİANTEP 

Seyfettin 

POLAT  30 

18 

Kayısı Çekirdeği Sütü Üretimi ve Elde Edilen 

Ürünün Bazı Önemli Özelliklerinin 

Araştırılması (Devam Eden Proje) 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü - 

MALATYA 

Yüksel 

SARITEPE 31 
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2. GÜN PROJELERİ 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1 

Farklı Ön İşlem Uygulama Yöntemi ve 

Maddelerinin Çekirdeksiz Kuru Üzüm 

Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi  

(Yeni Teklif Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü- MANİSA 

Dr. Ali 

GÜLER 33 

2 

Üzüm Pekmezi Üretiminde Farklı 

Maserasyon, Asit Giderme ve Evaporasyon 

Uygulamalarının Kalite ve Toksik Bileşik 

Miktarları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 

(Yeni Teklif Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü- MANİSA 

Dr. Ali 

GÜLER 34 

3 

Farklı Kültürel Uygulamalar İle Yetiştirilen 

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. 

hirtum) Genotiplerinin Teknolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda 

Takviyesi Olarak Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması (Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Nagihan 

UĞUR 35 

4 

Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünü Uzatmak 

Amacıyla Ceviz Yeşil Kabuklarından Elde 

Edilen Antioksidanlarca Zengin Formülasyon 

Üretimi (Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Serhat 

KOÇER 36 

5 

Kestane Yaprağı ve Çiçeğinden Bitki Çayı 

Üretimi Olanaklarının Araştırılması  

(Yeni Teklif Proje) 

Erbeyli İncir 

Araştırma Enstitüsü- 

AYDIN 

Ziya BİNAT 
37 

6 

Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı 

Çeşitleri ile Yeni Tescil Edilmiş Çeşitlerin 

Besin Kompozisyonu ve Bazı Kalite 

Özelliklerinin Belirlenmesi  

(Sonuçlanan Proje) 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü- 

GAZİANTEP 

Ahmet 

ŞAHAN 39 

7 

Aronya (Aronia melanocarpa (Michx Eliot) 

Meyve Suyu Antosiyaninlerinin Isıl ve 

Depolama Stabiliteleri (Sonuçlanan Proje) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Aysun 

ÖZTÜRK 40 

8 

Üzüm Posasının Pestil Üretiminde 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

(Sonuçlanan Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü- MANİSA 

Kadir Emre 

ÖZALTIN 41 
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9 

Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin 

Çeşitlerinin ve Ümitvar Mutant Mandarin 

Tiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü- MERSİN 

Ali TEKİN 
43 

10 

Keçiboynuzu Pekmezi Üretiminde Benzoik 

Asit ve Fenolik Madde İçeriklerinin 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü- MERSİN 

Ali TEKİN 
44 

11 

Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan 

Sonra Olgunlaştırma Uygulamalarının Kalite 

Bileşenlerine Etkisi (Devam Eden Proje) 

Eğirdir Meyvecilik 

Araştırma Enstitüsü- 

ISPARTA 

Atakan 

GÜNEYLİ 45 

12 

Bazı Yabani Bitki Özütlerinin Patates 

Kızartmasının Akrilamid İçeriği ve Duyusal 

Özelliklerine Etkisi (Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Dr. Banu 

AKGÜN 46 

13 

Bazı Kayısı Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat 

İşlemeye Uygunluklarının Belirlenmesi 

(Devam Eden Proje) 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü- 

MALATYA 

Belgin ÇELİK 
47 

14 

Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı 

Üretiminde Steviol Glikoziti Rebaudioside A 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması  

(Devam Eden Proje) 

Batı Akdeniz 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü- 

ANTALYA  

Dr. Demet 

YILDIZ 

TURGUT  
48 

15 

Osmaniye’de Yetiştirilen Yerfıstıklarının 

Aflatoksin Yönünden İncelenmesi 

 (Devam Eden Proje) 

Yağlı Tohumlar 

Araştırma Enstitüsü- 

OSMANİYE 

Deniz 

SEVİLMİŞ 49 

16 

İncir Pestili Üretiminde Kestane 

Kullanımının Araştırılması (Devam Eden 

Proje) 

Erbeyli İncir 

Araştırma Enstitüsü- 

AYDIN 

Ramazan 

KONAK 50 

17 

Enginar Genotiplerinin Biyoaktif 

Bileşenlerinin Belirlenerek Artıklarından 

Biyoaktif Madde Ekstraksiyonu, 

Enkapsülasyonu ve in-vitro 

Biyoerişilebilirliğinin İncelenmesi  

(Devam Eden Proje) 

 

 

 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Seda 

KAYAHAN 51 
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3.GÜN PROJELERİ 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum Proje Lideri 

S.No 

1 

Starter Kültür Kullanılarak Kastamonu Yaş 

Tarhana Üretimi ve Bazı Metabolik 

Özelliklerinin Geleneksel Tarhana 

Örnekleriyle Karşılaştırılması (Yeni Teklif 

Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- BURSA 

Özlem IŞIK 
53 

2 

Bazı Yerel Buğdayların Tarhana Üretiminde 

Kullanılması ve Kalite Özelliklerinin 

İncelenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Dr. Safure 

GÜLER 54 

3 

Farklı Tahıl Çeşitleri Kullanılarak Ekstrüde 

Ürün Geliştirilmesi (Yeni Teklif Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Arzu ÖZER 
55 

4 

Farklı Besinsel Lif Kaynaklarının Bisküvi 

Üretiminde Oluşan İleri Glikasyon Ürünleri 

(AGEs) Üzerine Etkisi ve Biyoalınabilirliğinin 

Araştırılması (Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- BURSA 

Ayşe Binnur 

KARATAŞ 56 

5 

Bazı Yerel Buğday Çeşitlerinin Erişte 

Üretiminde Kullanım Olanaklarının 

Belirlenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Dr. Şule 

KESKİN 

57 

6 

Kabak Çekirdeği(Cucurbita pepo L.) Ununun 

Erişte Yapımında Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması (Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- BURSA 

Bayram 

DAVARCI 58 

7 

Katı Hal Fermantasyon Yöntemi ile 

Teknolojik ve Besinsel Özelliği İyileştirilmiş 

Buğday Ürünlerinin Geliştirilmesi 

 (Yeni Teklif Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Pervin ARI 

AKIN 59 

8 

Ekşi Mayalı Glutensiz Sorgum Ekmeği 

Geliştirilmesi (Yeni Teklif Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Pervin ARI 

AKIN 

60 

9 
Yerbademi Posası Katkılı Ekmek Yapma 

Olanaklarının Araştırılması  

Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma 
Dr. C. Aylin 61 
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(Yeni Teklif Proje) Enstitüsü- ADANA  OLUK 

10 

Ekmek, Ekmek çeşitleri ve Hafif Fırıncılık 

Ürünlerinde Propiyonik Asit Miktar Tayini ve 

Metot Validasyonu (Sonuçlanan Proje) 

Gıda Kontrol 

Laboratuvar 

Müdürlüğü- 

ANTALYA 

Dr. Sibel Milci 

URAN 63 

11 

Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidol 

Esterlerinin Tespiti (Sonuçlanan Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- BURSA 

Müge 

NEBİOĞLU 64 

12 

Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin 

Fonksiyonel ve Tam Buğday Ekmeği 

Özelliklerinin Karşılaştırılması)  

(Devam Eden Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Dr. Buket 

ÇETİNER  66 

13 

Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde 

Buğday Kepeğinin Diyet Lifi Miktarı ve 

Antioksidan Parametrelerini Etkileyen Bazı 

Faktörlerin Belirlenerek, Buğday Ekmeğinin 

Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesinde 

Kullanımı (Devam Eden Proje) 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü- KONYA 

Dr. Çiğdem 

MECİTOĞLU 

GÜÇBİLMEZ 
67 

14 

Geleneksel Tarhana Çeşitlerinin 

Mikrobiyotası, Metagenomik Analizi ve 

Metabolik Karakterizasyonu  

(Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma 

Enstitüsü- BURSA 

Özlem IŞIK 
68 

4.GÜN PROJELERİ 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S. 

No 

1 

Ham Zeytin Meyvesi ve Zeytin Yaprağı Tozu 

Kullanılarak Hububat Ürünlerini 

Zenginleştirme Potansiyelinin Araştırılması 

(Yeni Teklif Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Dr. Erkan 

SUSAMCI 70 

2 

Farklı Üretim Teknikleriyle Elde Edilen 

Sofralık Zeytinlerden Spesifik Teknolojik 

Özelliklere Sahip Laktik Asit Bakterilerinin 

İzolasyonu, Tanımlanması ve Endüstriyel 

Zeytin Üretiminde Kullanım Olanaklarının 

Değerlendirilmesi (Yeni Teklif Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Dr. Ferişte 

ÖZTÜRK 

GÜNGÖR 

71 
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3 

Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit 

Adaylarının Yağ Özelliklerinin Belirlenmesi 

(4. Kombinasyon) (Yeni Teklif Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Şenay 

YAMAN  72 

4 

Melezleme ile Elde Edilmiş Zeytin Çeşit 

Adaylarının Sofralık Özelliklerinin 

Belirlenmesi  (3. Kombinasyon)  

(Yeni Teklif Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Dr. Şahnur 

IRMAK 73 

5 

Melezleme ile Elde Edilmiş Zeytin Çeşit 

Adaylarının Sofralık Özelliklerinin 

Belirlenmesi (2. Kombinasyon) 

(Sonuçlanan Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Dr. Şahnur 

IRMAK 75 

6 

Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerinin 

ve Bu Çeşitlerden Elde Edilen 

Zeytinyağlarının Özelliklerinin ve Lezzet 

Profillerinin Belirlenmesi (Sonuçlanan 

Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Dr. Didar 

SEVİM 76 

7 

Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal 

ve Duyusal Özellikleri ile Raf Ömrü Üzerine 

Ambalaj Materyalinin Etkisi  

(Sonuçlanan Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Pervin UZUN 
77 

8 

Farklı Ön İşlemler Uygulanarak Mikrodalga 

Kurutucuda Yeşil ve Siyah Sofralık Zeytin 

Üretimi ve Ürün Kalitesinin Belirlenmesi 

(Sonuçlanan Proje) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Seda 

KAYAHAN 78 

9 

Ulusal Gen Bankasında Bulunan Bazı Zeytin 

Çeşitlerinden Elde Edilen Natürel Sızma 

Zeytinyağlarının Uçucu Bileşiklerinin 

Karakterizasyonu (Devam Eden Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Berna 

YILDIRIM 80 

10 

Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık 

Siyah Zeytinlerin Uçucu Bileşen Profilleri ve 

Bazı Fenolik Madde İçeriklerinin 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Cansu DEMİR 
81 

11 

Ultrases Uygulaması ile Sofralık Siyah 

Zeytin Üretimi (Devam Eden Proje) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Dr. Yasin 

ÖZDEMİR 82 

12 

Zeytin Doku Sertliğinin Yakın Kızıl Ötesi 

Spektroskopisi Kullanılarak Araştırılması 

(Devam Eden Proje) 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

Dr. Yasin 

ÖZDEMİR 83 
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YALOVA 

13 

Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle 

Yetiştirilen Erkence Çeşidinden Farklı 

Olgunluk Düzeylerinde Elde Edilen 

Zeytinyağlarının Bazı Kimyasal ve Duyusal 

Özelliklerinin Belirlenmesi  

(Devam Eden Proje) 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü- 

İZMİR 

Elif Burçin 

BÜYÜKGÖK  84 

14 

Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi 

Orijinlerinin Metabolomiks Yaklaşımı İle 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Filiz ÇAVUŞ  
85 

5.GÜN PROJELERİ 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S. 

No 

1 

Aktif ve Modifiye Atmosfer Ambalaj 

Uygulamalarının Hünnap Meyvelerinin 

Kalitesi ile Raf Ömrüne Etkileri  

(Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Burcu 

KADIOĞLU 87 

2 

UV Radyasyon Uygulamalarının Bitki DNA 

Hasarı Üzerine Etkisi-PCR Tabanlı Analizler 

(Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Dr. Fatma 

GÜNGÖR 

BOYNUEYRİ 
88 

3 

Gıda Numunelerinde Yüksek Polar 

Pestisitlerin Analizinde Tarımsal Atıklardan 

Elde Edilecek Olan Manyetik Özellikli 

Grafenin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 

(Yeni Teklif Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Remziye 

ZENGİNGÖN

ÜL GÖKÇAY 
89 

4 

Trakya Yöresi Bağlarından İzole Edilmiş 

Mayalarının Şarap Kalitesi Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi (Yeni Teklif Proje) 

Bağcılık Araştırma 

Enstitüsü - 

TEKİRDAĞ 

Çağrı ERSEÇ 
90 

5 

Teneke Kutularda Kullanılan Farklı Ticari 

Lakların Bazı Özelliklerinin ve Model Gıda 

Ortamlarındaki Migrasyon Profillerinin 

Belirlenmesi (Sonuçlanan Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Esma 

KORKMAZ 92 
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6 

Bazı Gıdalarda Alerjenlerin Proteomiks 

Tekniği Kullanılarak Tespiti ve Isıl İşlem 

Sonrası Alerjenlerin Stabilitesinin 

Araştırılması (Sonuçlanan Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Nurcan Ayşar 

GÜZELSOY 93 

7 

Tahin Helvasında Toplam Saponin Tespit 

Yöntemlerinin Araştırılması  

(Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Ayşegül 

ARIKAN 

ASAN  
95 

8 

Gıda Endüstrisinde Yüksek Potansiyele Sahip 

Transglutaminaz Enzimi Üretimi İçin 

Pichiapastoris Mayası ile Biyoproses 

Geliştirilmesi (Devam Eden Proje) 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Dr. Burcu 

GÜNDÜZ 

ERGÜN 
96 

9 

DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A 

Enzim Uygulamalarının DNA Miktar ve 

Saflığına Etkileri (Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Dr.Fatma 

GÜNGÖR 

BOYNUEYRİ 
97 

10 

Kağıt ve Esnek Plastik Gıda Ambalajlarında 

Kullanılan Baskı Mürekkeplerinden 

Fotobaşlatıcıların Migrasyonunun 

Belirlenmesi (Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Semra 

ÇAVUŞ 98 

11 

Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarının 

Servisinde Kullanılan Plastik Esaslı Bazı 

Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek 

Kalıntıların Araştırılması  

(Devam Eden Proje) 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Mehmet 

Yılmaz 

KARACA 
99 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

S. 

No 

1 
Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme 

Olanaklarının Araştırılması 

Antepfıstığı 

Araştırma Enstitüsü- 

GAZİANTEP 

Ahmet 

ŞAHAN 101 

2 

Alg Türlerinden Elde Edilen Selüloz 

Nanolifin Bursa Siyah İnciri için Polisakkarit 

Odaklı Yenilebilir Biyonanokompozit 

Kaplamalarda Dolgu Materyali Olarak  

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Azat AKBAL 
102 



118 

 

3 

Zeytin Yaprağı Ekstraktının Antimikrobiyal 

Koruyucu Olarak Şalgam Suyunda 

Kullanılabilirliği 

Bornova Zeytincilik 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü- İZMİR 

Dr. Ayla 

MUMCU 103 

4 

Bazı Fındık Çeşitlerinden Elde Edilen 

Yağların Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Fındık Araştırma 

Enstitüsü- 

GİRESUN  

Dr. Fikret 

TÜFEKÇİ 104 

5 

Gıdalarda Ağır Metal (Pb, Cd, As) Analizi 

için Referans Malzeme (RM) Üretimi 

Ulusal Gıda 

Referans 

Laboratuvarı- 

ANKARA 

Dr. Gizem Işıl 

BEKTAŞ 105 

6 

Ayvanın Kurutulması ve Atıklarının Katma 

Değeri Yüksek Ürünlerin Üretimi İçin 

Değerlendirilmesi 

Atatürk Bahçe 

Kültürleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Dr. Zekiye 

GÖKSEL 106 

7 

Zeytin Pirinasından Mucor circinelloides ile 

Fungal Yağ, Kitin ve Protein Üretim 

Olanaklarının Araştırılması 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü- MERSİN 

Evren Çağlar 

EROĞLU 107 

8 

Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Isı Pompası 

Destekli Hibrit Kurutucusu ile Kurutulması 

ve Elde Edilecek Ürünlerin Bazı Önemli 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Kayısı Araştırma 

Enstitüsü- 

MALATYA  

Kadir 

ÖZTÜRK 108 

9 

Bazı Kavuzlu ve Yerel Buğday Unlarından 

Elde Edilen Ürünlerin Fonksiyonel ve 

Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi 

Tarla Bitkileri 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü- 

ANKARA 

Nurel 

ARSLAN 

ÜNAL 
109 

10 

Ayçiçeğinde (Helianthus annnuus) Genotip X 

Çevre İlişkilerinin; Yağ Asitleri, Sterol 

Kompozisyonu ve Yağ Kalitesine Etkilerinin 

Araştırılması 

Gıda ve Yem 

Kontrol Merkez 

Araştırma Enstitüsü- 

BURSA 

Pervin UZUN 
110 

11 

Bazı Nar Çeşit ve Genotiplerinin Nar Ekşisi 

Üretimine Uygunluğunun Araştırılması 

Alata Bahçe 

Kültürleri Araştırma 

Enstitüsü- MERSİN 

Zeynettin 

BAYSAL 111 



 

11 

 

 

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

1. GÜN  

YENİ TEKLİF PROJELER 
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Proje Başlığı (1) 

İç Antepfıstığı İşlemesi Esnasında Oluşan Elek Altı Ürünün 

Değerlendirmesi, Antepfıstığı Meyvesi ve Kabuğundan Elde 

Edilen Uçucu Bileşenlerin Raf Ömrü Üzerine Etkisinin 

Araştırılması  

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü - GAZİANTEP 

Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 

Araştırmacılar Seyfettin POLAT, Nebahat TAŞ 

Proje Bütçesi  132.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2022- 31/12/2025 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Gaziantep Üniversitesi- Prof.Dr. Medeni MASKAN 

 

PROJE ÖZETİ  

Antepfıstığı meyvesi içerdiği yüksek fenolik madde, tokoferol ve E vitamini içeriğiyle 

iyi bir antioksidan olma özelliği taşımaktadır. Gıda sanayisinde antepfıstığı iri kıyılma işlemi 

esnasında, kırılan ufak parçalar elek altına düşer ve elek altında birikerek fire oluşturur. 

Sanayide bu işlemden oluşan fire miktarı %5-10 civarındadır. Antepfıstığı sanayisinde elek 

altı fire olan antepfıstığı ununun saklanması ve hemen başka bir üründe kullanılması zor 

olmaktadır. Elek altı oluşan bu ürünün yüksek yağ içeriğinden dolayı uzun süre 

dayanamamaktadır. Bu noktada yapılacak bir çalışma ile oluşan bu elek altı antepfıstığı 

ürünün değerlendirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. 

Bu çalışmanın ilk aşamasında, elek altı antepfıstığı meyvelerinden 3 farklı yağ oranına 

sahip antepfıstığı unu elde edilecektir. Projenin ikinci aşamasında antepfıstığı meyvesi ve 

kırmızı dış kabuğu içerisindeki antioksidanlar maddelerden ekstraksiyon yöntemiyle 

antioksidan özüt elde edilecektir. Daha sonra ilk aşamada oluşturulan farklı yağ oranlarına 

sahip unlara elde edilen bu antioksidan özüt farklı oranlarda eklenecektir.  Sonuç olarak elek 

altı antepfıstığından elde edilen unlara, antepfıstığı doğal antioksidanları kullanılarak raf 

ömrünü uzatma etkisi çalışılacaktır.  Yapılacak olan bu çalışma ile elek altı olan antepfıstığı 

firesi değerlendirilmiş olacaktır. Ayrıca atık olarak atılan antepfıstığı yumuşak dış 

kabuğundan da faydalanılmış olunacaktır. 

 Bu proje kapsamında Uzun antepfıstığından elde edilen unlar ve bununla ilgili olan 

raf ömrü çalışmaları Gıda Yüksek Mühendisi Nebahat TAŞ’ın Gaziantep Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünde doktora tez çalışmalarında kullanılacaktır. 
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Proje Başlığı (2) 

Farklı Kurutma Koşullarında Üretilen Kurutulmuş Muz 

Dilimlerinin ve Muz Tozlarının Bazı Kalite Özeliklerinin 

Belirlenmesi  

Yürütücü 

Kuruluş 
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA 

Proje Lideri Dr. Demet YILDIZ TURGUT 

Araştırmacılar  
Haluk TOKGÖZ, Tuba SEÇMEN, Dr. Arzu BAYIR YEĞİN, Orçun 

ÇINAR, Gamze KÖKLÜ 

Proje Bütçesi  61.000 TL  

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022-31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MASİAD) 

 

PROJE ÖZETİ  

Muz, Musaceae familyasının Musa cinsine ait bir bitki türüdür. Muz, insan sağlığı 

üzerinde birçok olumlu etkisi olan vitaminler, mineraller, fenolikler, karotenoidler, biyojenik 

aminler ve fitosteroller gibi çeşitli biyoaktif bileşikler içermektedir. Güneybatı Pasifik orijinli 

muz, dünyada en fazla Hindistan, Çin, Brezilya, Ekvador, Filipinler ve Endonezya gibi tropik 

ülkelerde yetiştirilmektedir. Muz, esasen tropikal iklim meyvesi olmasına karşın, Türkiye’de 

Akdeniz Bölgesi’nin mikroklima özelliklerine sahip alanlarında yetiştirilmektedir. Son 

yıllarda ülkemizde örtü altında muz yetiştiriciliğindeki gelişmelerle birlikte, muz üretim 

alanları ve buna bağlı olarak muz üretimi artış göstermektedir. Dolayısıyla bu meyvenin farklı 

endüstriyel ürünlere işlenerek değerlendirilmesi önemli hale gelmiştir. Muz yüksek orandaki 

su içeriği nedeniyle hasattan sonra çabuk bozulabilen bir meyve olup raf ömrü kısadır. 

Yetiştiriciliğin yoğun olarak yapıldığı ülkelerde püre, marmelat, reçel, jöle, şurup, şarap, bira, 

meyveli içecek, nişasta, dondurma, şekerleme, kurutulmuş meyve ve meyve tozu gibi 

endüstriyel ürünlere işlenebilmektedir.  

 

Bu projede, farklı kurutma koşullarında kurutulmuş muz dilimi ve muz tozu üretim 

olanaklarının araştırılması amaçlanmıştır. Kurutulmuş muz dilimi üretimi amacıyla 4 mm 

kalınlığında dilimlenen muzlar ön işlemli (sitrik asite daldırma) ve ön işlemsiz olarak 3 farklı 

kurutma sıcaklığında (50, 60 ve 70°C) laboratuvar tipi sıcak hava fırınında 1.5 m/sn hava 

hızında kurutulacaktır. Muz tozu üretiminde sıcak hava kurutma yöntemi ve köpük kurutma 

yönteminden yararlanılacaktır. Sıcak hava kurutma yönteminde muz püresi farklı 

konsantrasyonlarda (%10, 20 ve 30) maltodekstrin ilavesi ve maltodekstrinsiz olarak 60°C 

hava sıcaklığı ve 1.5 m/s hava hızında kurutulacaktır. Köpük kurutma yöntemi ile muz tozu 

üretiminde muz pürelerine ağırlıkça %5, 10, 15 ve 20 oranında yumurta beyazı ilave edilerek 

muz köpüğü oluşturulacak ve 60, 70 ve 80°C’de, 1 m/s hava hızında kurutularak 

öğütülecektir. Taze meyve ve elde edilen ürünlerde bazı fizikokimyasal ve biyokimyasal 

analizler gerçekleştirilecektir. Yapılacak analizler sonucunda kalite özellikleri bakımından 

öne çıkan kurutma koşulları belirlenerek kaliteli kurutulmuş meyve çeşitliliği bakımından 

sektörün gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. 
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Proje Başlığı (3) 
Bazı İncir Çeşitlerinden Pektin Üretimi ve Fonksiyonelliği 

Yüksek İncir Çeşitlerinin Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü- AYDIN 

Proje Lideri Dr. Erdem ÇİÇEK 

Araştırmacılar  
Ramazan KONAK, Nilgün TAN, Ziya BİNAT, Hafizenur ŞENGÜL 

BİNAT 

Proje Bütçesi  111.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Prof. Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE - Danışman) 

K.F.C Gıda Tekstil Sanayi Ith. Ihr. Yatırım A.S. İzmir (Teknik 

Destek) 

 

PROJE ÖZETİ  

Pektin, yüksek yapılı bitkilerin orta lamelinde birincil hücre duvarı ve hücrelerarası 

bölgeler içinde yer alan, yüksek yapısal çeşitliliğe sahip kompleks yapılı bir 

heteropolisakkarittir. Fonksiyonel olarak bakıldığında, pektin düşük konsantrayonlarda bile 

üstün su bağlama ve jel oluşturma özellikleri göstermektedir. Bu nedenle yaygın olarak farklı 

endüstrilerde (Özellikle gıda ve ilaç) jelleştirici, kıvamlaştırıcı ve stabilizatör olarak 

kullanılmaktadır (E440). Pektin, GRAS listesinde yer alan en güvenli katkı maddelerinden 

birisi olup ADI değeri belirtilmemiştir. Küresel pektin pazarı 2019 yılında 1 milyar $ olarak 

gerçekleşmiştir ve 2025’te 1,5 – 1,9 milyar $’a ulaşması beklenmektedir. Bir tarım ülkesi olan 

Türkiye’de katma değeri yüksek pektinin tamamı ithalatla elde edilmektedir. Pektinin yapı ve 

bileşimi, kullanılan bitki ve ekstraksiyon yöntemine göre değişiklik göstermektedir. 

Endüstriyel olarak kullanılan pektinin kalitesi jelleşme özelliği, galakturonik asit içeriği ve 

esterleşme derecesine göre belirlenmektedir. Pektinlerin insan vücudunda pek çok işlevi 

vardır, gıdalar ile alınan fazla yağı bağlar ve uzaklaştırır, böylece kolesterol miktarını azaltır, 

ateroskleroz ve karaciğer rahatsızlıklarını önler, metilasyon ve amidasyon derecelerine bağlı 

olarak plazma ve dokulardaki fosfolipid, trigliserit ve serbest yağ asitlerinin seviyelerini 

düşürür. Pektin farmasötik endüstrisinde de bağlayıcı olarak ve matris tablet 

formülasyonlarında kullanılmaktadır.  

Türkiye, yaklaşık 300 bin ton yaş, 80.000 ton kuru incir üretimi ile dünya incir 

pazarında ilk sırada bulunmaktadır. İncir yüksek çözünür diyet lif içeriğine sahiptir ve hücre 

duvarı makromolekülleri arasında en yaygın ve en kompleks yapıya sahip olan polimer 

pektindir. Türkiye incir üretim ve ihracatında lider konumda olmasına rağmen üretimin büyük 

çoğunluğu çok fazla katma değer eklenmeden ihraç edilmektedir. İncir genetik kaynaklarınca 

da Dünya’da en zengin mirasa sahip olan Türkiye’de, Sarılop ve Bursa Siyahı dışında incir 

çeşitleri değerlendirilememektedir. Proje kapsamında, Türkiye’de yaygın ve bölgesel olarak 

yetiştirilen incir çeşitlerinde pektin miktarı, pektinin moleküler özellikleri ve foksiyonel 

özellikleri (jel oluşturma gücü, emülsifikasyon kapasitesi, vizkozitesi ve antioksidant 

kapasitesi) belirlenecektir. Pektin ekstraksiyonunda geleneksel asit ekstraksiyonu ve 

ultrasonik ekstraksiyon yöntemleri kıyaslamalı olarak kullanılacaktır. Elde edilen pektin farklı 

oranlarda model gıdaya (yoğurt ve yoğurtlu içecekler) eklenerek model gıda üzerindeki etkisi 

incelenecektir. Bu çalışma ile pektin miktarı yüksek olup sağlık açısından diğer çeşitlere göre 

daha yüksek yararlılık gösterebilecek çeşitler belirlenecek ve fonksiyonel özelliği yüksek 

pektin üretim olanakları araştırılacaktır.  
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Proje Başlığı (4) 

Ege Bölgesi Asma Genetik Kaynakları Koleksiyon Bağındaki 

Bazı Çeşitlerin Yemeklik Yaprak Kalitesinin Belirlenmesi ve 

Farklı Muhafaza Şartları Yönünden İncelenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü- MANİSA 

Proje Lideri Kadir Emre ÖZALTIN 

Araştırmacılar  
Dr. Ali GÜLER, Ahmet CANDEMİR, F. Belgin AŞIKLAR,  

Naci YILDIZ 

Proje Bütçesi  67.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022-31/12/2022 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

- 

 

PROJE ÖZETİ  

Kökenleri uzak geçmişe dayanan bağ tarımı ile yeryüzünde 10 bini aşkın üzüm çeşidi 

yetiştiriciliği yapılmaktadır. Anadolu bağ tarımına çok elverişli bir konumda olup ülkemizde 

1400 civarında üzüm çeşidi bulunmaktadır. Asmanın ana ürünü üzüm olmakla birlikte 

yaprakları da tüketilebilmektedir. 

Asma yaprağı geçmişten günümüze kadar sevilerek tüketilen, özellikle Türk 

mutfağında farklı şekillerde değerlendirilen geleneksel bir üründür.  Tüysüz veya çok az 

tüylü, yumuşak dokulu ve az dilimli veya mümkün olduğunca dilimsiz özelliklere sahip 

yapraklar tüketime uygun olan yapraklardır. Asma yaprağı diyet lifi, fenolik bileşikler, 

organik asitler ve mineraller bakımından zengin bir üründür. 

Ege Bölgesi’nde yer alan Gediz Havzası’nda bağ tarımı yoğun olarak yapılmaktadır. 

Bölgede Sultani Çekirdeksiz çeşidinin yanı sıra birçok üzüm çeşidi yetiştirilmektedir. 

Özellikle Sultani Çekirdeksiz yaprakları tüketime uygun olmasından dolayı ticari olarak 

değerlendirilmektedir. Asma yaprakları genel olarak salamurada bekletilerek fermente 

edilmekte ve satışa sunulmaktadır. 

Bu çalışmada, Manisa BAEM bünyesinde yer alan ‘Ege Bölgesi Asma Genetik 

Kaynakları Parseli’ ndeki üzüm çeşitlerinin yaprak tüketimine uygunluğu taranacak ve uygun 

olan yapraklar salamurasız (tek uygulama) ve salamuralı (2 uygulama) olmak üzere 3 farklı 

şekilde muhafaza edilecektir. Elde edilen ürünler fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite kriterleri 

yönünden incelenecektir. 
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Proje Başlığı (5) 

Salatalık (Kornişon) Turşusunda Lambda-Cyhalothrin, 

Tetraconozole, Penconozole ve Acetamiprid İçin İşleme 

Faktörlerinin Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Altan DENİZ 

Araştırmacılar  

Doç. Dr. Arzu Akpınar BAYİZİT, Sema DEMİR, Banu AKGÜN, 

Metin HAMZAOĞLU, Remziye Z. GÖKÇAY, Raim ŞENOCAK, 

Uğur GÜNDOĞAN, Özgür AKMAN, Mustafa YAZICI 

Proje Bütçesi  75.450 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Çiğ ve işlenmiş gıdalarda belirli pestisit kalıntılarının varlığı, kalıntıların sağlık 

üzerinde olumsuz etkileri günümüzde bilinçlenen tüketicilerin de endişesidir. Ayrıca, 

ülkelerin tarımsal ürün ihracatında ve ithalatında da çiğ ve işlenmiş ürünlerdeki pestisit kalıntı 

düzeyleri tüketici güvenliği ve dış ticaret açısından önem arz etmektedir. 

Yaş meyve ve sebzelerdeki pestisit kalıntıları gıda işleme tekniklerinden 

etkilenmektedir. Fizikokimyasal özelliklerine göre işlenmiş son ürünlerdeki pestisit seviyeleri 

artma ya da azalma eğilimi gösterebilmektedir. Gıdalardaki işleme faktörü işlenmiş üründeki 

kalıntı seviyesinin işlenmemiş çiğ halindeki kalıntı seviyesine oranı üzerinden 

hesaplanmaktadır. 

  Planlanan çalışma kapsamında 4 farklı pestisit püskürtme yöntemi ile kornişon 

hıyarlarına bulaştırıldıktan sonra doğal ve starter kültür ilaveli fermentasyon yöntemi 

kullanılarak turşu üretimi gerçekleştirilecektir. Turşular fermentasyon ve depolama (raf ömrü) 

süresince (1, 3, 7, 14, 21, 24 ve 30. günler ile 45 ve 90. günler) Quechers yöntemi ile pestisit 

yönünden analiz edilecektir. Böylece yıkama, fermentasyon, pastörizasyon ve depolama 

işlemleri için işleme faktörü araştırılacaktır. Ayrıca fermentasyon ve depolama boyunca pH, 

titreedilebilir asitlik, tuz, indirgen şeker ve mikrobiyolojik (toplam mezofilik aerobik bakteri, 

toplam laktik asit bakterisi ile maya-küf sayıları) analizleri de yapılacaktır. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. GÜN  

SONUÇLANAN PROJELER 
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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 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.  

Çalışma kapsamında, Papazkarası ve Merlot üzüm çeşitlerinden hardaliye denemeleri 

kurulmuş ve yapılan hardaliyelerde 4 farklı doğal koruyucu (β-glukanaz ve ksilanaz enzim 

karışımı, %20 oranında propolis içeren karışım, %10 oranında propolis  (%97,5) ve sarımsak 

(%2,5) içeren karışım ve Hardal tohumu ekstresi) kullanılarak üç ayrı sıcaklıkta (+4 °C, +12 

°C ve +22 °C) raf ömrü stabiliteleri belirlenmeye çalışılmıştır. Proje sonucunda, hardaliye 

yapımında hardal tohumunda bulunan Sinigrin ve Allyisotiosiyanat madde miktarlarının 

yüksek olması gerektiği, Merlot üzüm çeşidinde %1,5 hardal tohumu kullanılarak yapılan 

hardaliyenin daha çok beğenildiği, üzüm olgunluk değerlerinin 25’ten yüksek (geç dönemde 

hasat edilmiş) olması gerektiği, +12 ºC’de muhafaza edilmesinin hem laktik asit gelişimi 

açısından hem de hardaliyenin bozulmamasında önerilebileceği, +22 ºC’de muhafaza 

edildiğinde β-glukanaz ve ksilanaz enzim karışımının hem laktik asit gelişiminde hem de 

maya-küf oluşmamasında yarar sağladığı yaptığımız denemelerde tespit edilmiştir.   

 

 

 

Proje Başlığı (1) 

Üzüm Olgunluğu, Hardal Tohumu ve Ürün Depolama 

Sıcaklığının Hardaliyenin Kalitatif Özellikleri ve Raf Ömrüne 

Etkileri 

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

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü- TEKİRDAĞ 

Proje Lideri Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN 

Proje Bütçesi  75.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü/Antalya 

Ellez Bağcılık Tarım Ürüleri San. Tic.Ltd. Şti. 

Arda Bağcılık Gıda San. Turizm ve Tic. Ltd. Şti. 



                                                                                                                    Sonuçlanan Projeler 

19 

 

 

PROJE ÖZETİ  

  Bu projede, ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen kivi çeşidi olan Actinidia deliciosa 

cv. “Hayward” çeşidi ve sarı kivi olan “İlkaltın” çeşidi ve çeşit adayları “HO8” ve “J284” 

meyveleri denemede bitkisel materyal olarak kullanılmıştır. Hayward çeşidi yeşil kiviler 

SÇKM değeri %12-13 PH 4,32-4,35, tekstür sertlik 8-9 N, asitlik %0,96 – 1,1 seviyesine 

geldiğinde; sarı kivi meyveleri SÇKM değeri %14-16 PH 4,24-4,01, tekstür sertlik 4-2 N, 

asitlik %0,87 – 1,43 depodan çıkartılarak kurutulması için ön işlemlere başlanmıştır.  

Projenin ilk yılında Hayward yeşil kivi çeşidi ozmotik kurutma ile şeker emdirilmiş 

(%60 brix) ön kurutması yapılarak az nemli (%10-15) ve orta nemli (%30-35 nem) kivi 

dilimleri (9mm) ısı pompalı kurutucuda 42°C 1m/s’de kurutulmuştur.   

Çalışmanın ikinci yılında sarı kivi çeşit ve çeşit adayları az nemli (%10-15) olarak 

kurutulmuştur. Kurutulan tüm örnekler her iki yılda 12 ay süresince raf ömrü için kalite 

özellikleri (nem içeriği, su aktivitesi, L-askorbik asit miktarı, indirgen şeker, toplam 

antioksidan aktivitesi (ABTS, DPPH, FRAP), toplam fenolik madde miktarı, yüzey rengi, 

duyusal analiz ve toplam küf maya, toplam canlı sayımı) analiz edilerek öne çıkan uygulama 

ve kurutma belirlenmiştir. Analizler sonucunda, en iyi uygulama ve kurutma şekli 

belirlenmiştir. Böylece çalışma sonucunda özellikle taze tüketimde daha düşük fiyattan satılan 

küçük meyvelerin daha fazla katma değer kazanması için alternatif bir yöntem geliştirilmiştir. 

Ancak, sağlanacak katma değer ile birlikte bu kurutma yöntemleri daha iri meyveler içinde 

kullanılabileceği düşünülmektedir.

Proje Başlığı (2) 
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 Araştırma Enstitüsü- YALOVA 

Proje Lideri Dr. Zekiye GÖKSEL 

Proje Bütçesi  48.702 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2018-31/12/2019 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü; Prof. Dr. Ahmet 

YEMENİCİOĞLU,  
Yalova Üniversitesi; Dr. Öğr. Ü. Cüneyt TUNÇKAL,  

Yalova Kivi Üreticileri Birliği,  

K.F.C. Gıda Tekstil Sanayi İthalat İhracat Yatırım Anonim Şirketi 
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Proje Başlığı (3) 
Bazı Üzüm Çeşitlerinin Reçel Ve Marmelat Kalitelerinin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1186 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü- MANİSA 

Proje Lideri Fatma Belgin AŞIKLAR 

Proje Bütçesi  110.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Gülnur Yavuz / Yavuz Gurme Atölye / Şarküteri-Kahvaltı Salonu 

İsmail Öztürk / Orköy Yuntdağ Mandıra Gıda. San. Tic. Ltd. Şti. 

 

PROJE ÖZETİ  
Bu çalışmada farklı tat, lezzet, renk ve aromalara sahip reçel ve marmelat üretimine 

uygun olabilecek üzüm çeşitlerinin belirlenmesi ve son ürün kalitelerinin ortaya koyulması 

amaçlanmıştır. Bu amaçla, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 

yetiştirilen Autum Royal, Siyah Kişmiş, Crimson Seedless, Flame Seedless, Sultan 7 ve 

Exalta olmak üzere 6 adet çekirdeksiz üzüm çeşidi kullanılmıştır. Proje kapsamında, reçel ve 

marmelatlar, geleneksel marmelat ve ekstra geleneksel reçel kriterlerine uygun olarak 

hazırlanan reçeteye göre, vakumlu evaparatörde üretilmiştir. Proje kapsamında incelenen 

üzümlerin, SÇKM, titre edilebilir asitlik ve pH değerleri sırasıyla % 18,6-25,0; % 0,35-0,50; 

3,43-4,18 arasında değişmiştir.  Toplam monomerik antosiyanin (TMA) değeri 2311,84 mg 

malvidin-3-glikozit/kg KM ile en yüksek Siyah Kişmiş çeşidinde elde edilmiştir. Toplam 

fenolik madde (TFM), Toplam Flavonoid (TF) ve Antioksidan Kapasite (AA) değerleri 

sırasıyla 8221,29 mg GAE/kg KM; 4316,93 mg CA/kg KM ve 79.655 µM Troloks/Kg KM 

değerleri ile en yüksek Exalta çeşidinde tespit edilmiştir. Reçellerin analiz sonuçlarına göre 

SÇKM, TA, pH, Su Aktivitesi, HMF değerleri sırasıyla % 65,15-72,00; % 0,43-0,63;  3,48-

3,62; 0,75-0,83 aw; 4,26-26,14 mg/kg arasında değişmiştir. TMA 871,14 mg malvidin-3-

glikozit/kg KM ile en yüksek Autumn Royal ardından da Siyah Kişmiş reçelden elde 

edilmiştir. TFM, TF ve AA değerleri sırasıyla 3123,47 mg GAE/kg KM; 1261,95 mg CA/kg 

KM ve 18.297 µM Troloks/Kg KM değerleri ile üzümlerde olduğu gibi en yüksek Exalta 

reçelde tespit edilmiştir. Exalta çekirdeksiz bir çeşit olsa da üzümde görülen iz ve daha büyük 

çekirdeklerden bu yüksek değerlerin kaynaklandığı düşünülmektedir. Marmelatların analiz 

sonuçlarına göre SÇKM, TA, pH, Su Aktivitesi, HMF değerleri sırasıyla % 73,20-74,25; % 

0,43-0,66; 3,41-3,58; 0,70-0,74 aw; 7,15-34,05 mg/kg arasında değişmiştir. TMA 659,14 mg 

malvidin-3-glikozit/kg KM ile üzümde olduğu gibi en yüksek Siyah Kişmiş çeşidinde elde 

edilmiştir. TFM, TF ve AA değerleri sırasıyla 3425,29 mg GAE/kg KM; 1312,45 mg CA/kg 

KM ve 18.012µM Troloks/Kg KM değerleri ile üzüm ve reçelerde olduğu gibi en yüksek 

Exalta marmelatta tespit edilmiştir.Duyusal değerlendirme renkli çeşitlerden Autumn Royal, 

Siyah Kişmiş, Crimson Seddless ve beyaz çeşitlerinden de Sultan 7  üzüm çeşitlerinin reçel ve 

marmelat üretiminde kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. 

Sonuç olarak, tarımsal sanayi için hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetler 

kapsamında; Autumn Royal, Siyah Kişmiş ve Crimson Seddless ve Sultan 7 üzüm çeşitlerinin 

reçel ve marmelat üretiminde kullanılabileceği ortaya koyulmuştur. Ayrıca üzüm reçel ve 

marmelatlarının fizikokimyasal, duyusal ve fonksiyonel özelliklerine ait bilimsel veriler 

belirlenerek literatüre katkıda bulunulduğu düşünülmektedir.
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PROJE ÖZETİ  

Türkiye’de üretilen ortalama 80.000 ton kuru incirin yaklaşık 10.000 tonluk kısmı TSE 

sınıflandırmasında endüstriyel incir olarak nitelendirilen düşük kaliteli incirler olup bu 

incilere katma değer kazandırmaya yönelik ikincil üretimde kullanımı kısıtlı düzeydedir.  

Bu çalışma ile, Sarılop ve Divrek Kara incir çeşitlerinin endüstriyel sınıftaki 

meyvelerinin incir şurubu ve incir ununa işlenebilirliği ve proses koşullarının etkisi 

araştırılmıştır. Kuru incirlere tekniğine uygun olarak ekstraksiyon, presleme, depektinizasyon, 

durultma ve evaparasyon gibi süreçler uygulanarak berrak ve bulanık incir şurubu üretimi 

gerçekleştirilmiş, kalan posa da kurutma, öğütme ve eleme işlemlerine tâbi tutularak incir 

ununa dönüştürülmüştür. İncir şurubu üretimi için Sarılop çeşidinin Divrek Kara çeşidine göre 

daha verimli olduğu, un üretimi için ise Divrek Kara çeşidinin Sarılop’a göre daha avantajlı 

olduğu belirlenmiştir. Proses koşulları incelendiğinde, şurup üretiminde bulanık şurup 

verimliliği berrak şurup üretimine göre yaklaşık % 8-10 daha fazla olmuştur. İncir şurubu 

örneklerinde incir çeşidinin yağ, karbonhidrat, protein gibi temel besinsel içeriğe etkisi 

olmadığı belirlenirken antioksidan aktivite açısından siyah renkli incirlerden üretilen incir 

şurubu ve incir unun daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. İncir şurubu % 70 karbonhidrat 

içeriği ile doğal şeker kaynağı olabileceği gibi incir ununun da % 30 toplam diyet lif içeriği 

ile diğer gıdaların üretiminde bileşen olabilme kapasitesinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı (4) İncir Şurubu ve Unu Üretimi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P6/1214 

Yürütücü Kuruluş Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü- AYDIN 

Proje Lideri Ramazan KONAK 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 
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PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmanın amacı; ülkemizde yetiştirilen, kurutulan ve kurutma potansiyeli olan 

çekirdeksiz üzüm çeşitlerinin kuruma davranışlarının belirlenmesi ve elde edilecek kuru 

üzümlerin kalite özelliklerinin ortaya konmasıdır. Bu proje kapsamında Sultan 1, Sultan 7, 

Manisa Sultanı, Saruhan Bey, Altın Sultani, Superior Seedless, Early Sweet, Flame Seedless, 

Kişmiş ve Crimson Seedless üzüm çeşitlerinin kontrollü koşullarda ve güneşte kurutulması 

sonucu elde edilen ürünlerin kalite özellikleri ve üzümlerin kuruma karakteristikleri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Dönem Bulguları: 

 Bu dönem gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, projede yer alan üzüm çeşitlerinin 

olgunlukları takip edilmiş, üzümler % 5 K2CO3 + % 1 zeytinyağı içeren bandırma çözeltisine 

bandırılarak güneşte ve tepsili kurutucuda kurutulmuştur. Üzümlerin kuruma süresi güneşte 6-

8 gün arasında, kurutucuda ise 43 ile 54 saat arasında değişim göstermiştir. Üzümlerin 

kuruma süreleri, kuruma randımanları ve renk özellikleri incelendiğinde beyaz çeşitler içinde 

Sultan 7 çeşidinin ön plana çıktığı, renkli çeşitlerde ise Siyah Kişmiş ve Crimson Seedless 

çeşidinin öne çıktığı belirlenmiştir. Özellikle Crimson Seedless çeşidinin olgunlaşma tarihi 

açısından güneşte kurutmaya pek uygun olmadığı ancak tepsili kurutcuda iyi kalitede kuru 

üzüm verdiği belirlenmiştir. Kuru üzümlerin biyokimyasal özellikleri incelendiğinde; en 

yüksek toplam fenolik madde ve antioksidan aktivite değerlerinin sırasıyla; 3519,4 mg 

GAE/Kg ve 13,63 mM TE/Kg olarak kurutucudan elde edilen Siyah Kişmiş üzümlerinde 

olduğu belirlenmiştir.    Tepsili kurtucuda kurutulan üzümlerin, toplam fenolik madde 

miktarının ve antioksidan aktivite içeriklerinin bir miktar daha fazla korunduğu gözlenmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje kapsamında ürünlerdeki toplam şeker ve invert şekerin incelenmesi öngörülmüştü 

ancak daha kapsamlı bir sonuç almak üzere bu yöntemin HPLC metoduyla şeker profilinin 

belirlenmesi olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. Söz konusu yeni yöntemin detayları 

aşağıda verilmiştir. Şeker analizinde yöntem değişikliği talebi ve diğer analizlerin 

tamamlanması amacıyla projenin 1 yıl süresiyle uzatılması talep edilmektedir.  

Dedektör Kolon Kolon 

Sıcaklığı 

Elüsyon 

Süresi 

Enjeksiyon 

Hacmi 

Akış Hızı Mobil Faz 

Rekraktif İndeks 

Dedektör 

NH
2
 250 x 

4.6 mm, 5μm 

30 °C 20 dakika 20 µL 1,5 

ml/dak. 

Asetonitril ve su 

(80:20), isokratik akış 

Proje Başlığı (1) 
Bazı Çekirdeksiz Üzüm Çeşitlerinin Kuruma 

Karakteristiklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1175 

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü- MANİSA 

Proje Lideri Ahmet CANDEMİR 

Proje Bütçesi  85.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019 – 31/12/2020 
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PROJE ÖZETİ  

Projede, ülkemizde farklı bölgelerden toplanan reishi mantarlarının ve sıvı misel 

kültürlerinin karakterizasyonun yapılması ve yeni ürünlerin geliştirilebilmesi için mikrodalga 

ile ekstraksiyon yönteminin optimize edilmesi amaçlanmıştır. Karakterizasyon 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 

gerçekleştirilmektedir. Analizler neticesinde en yüksek değerlere sahip iki mantar suşu 

belirlenecek ve projenin üçüncü yılında ekstrakt üretiminde kullanılacaktır. Ekstraksiyon için; 

mikrodalga destekli ekstraksiyon yönteminin farklı parametreleri kullanılacak ve soksalet 

yöntemi ile karşılaştırılacaktır. Ekstraktlarda da yukarıda bahsedilen kimyasal analizler 

yapılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Projenin ilk yılında tür teşhisi yapılmış olan farklı orijine sahip Reishi (G. lucidum) 

suşlarına ait mantarların ve sıvı hücre kültürlerinin karakterizasyonu yapılmasına 

başlanmıştır. Mantarların ve sıvı hücre kültürlerinin tamamı üretilmiştir. Polisakkarit içeriği 

ve enzim inhibisyon analizleri devam etmektedir. Bu iki analizin tamamlanması ile planlanan 

tün analizler tamamlanmış olacaktır. Daha sonra seçim yapılarak ekstrakt üretim 

denemelerine başlanacaktır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

           Mantar ve sıvı misel üretiminde görev alan mühendis sayın Burak BAYBAŞ’ın 

projeye dahil edilmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı (2) 
Reishi Suşları Mantar ve Misellerinin Özellikleri ve 

Fonksiyonel Bileşen Ekstraksiyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/19/A3/P3/925 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 

Proje Lideri 
Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2022 
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Proje Başlığı (3) 

Bazı İncir Çeşitlerinin Farklı Dolgu Sıvıları İle Konserveye 

İşlenmesi Sırasında Fizikokimyasal ve Duyusal Özelliklerinde 

Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P6/1878 

Yürütücü Kuruluş Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü- AYDIN 

Proje Lideri Hafizenur ŞENGÜL BİNAT 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarih 01/01/2020-31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada, taze incir tüketimini artırmak amacıyla incirin kabuklu ve kabuksuz 

olarak farklı dolgu sıvılarıyla konserveye işlenmesinin uygunluğu ile konserveye işleme ve 1 

yıllık depolama sırasında incir konservesinin fizikokimyasal ve duyusal özelliklerinde 

meydana gelen değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Fizikokimyasal ve duyusal 

analizlerle, konserveye işleme sırasında uygulanan bu yöntemlerin incirlerin kalite 

özelliklerinde nasıl bir değişikliğe yol açtığı belirlenmek istenmiştir. Böylece, seçilen incir 

çeşitleri için konserveye işleme açısından en uygun olan yöntemler belirlenecektir. Bu rapor 

döneminde kabuklu ve kabuksuz Sarılop ve Bursa siyahı incir konserveleri 12 ay depolanarak 

her 3 ayda bir örneklerde fizikokimyasal ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. 

 

Dönem Bulguları: 

Konservelere uygulanan başlıca analizler bulanıklık, suda çözünür kuru madde, toplam 

asitlik, pH, şeker profili, toplam fenol, toplam monomerik antosiyanin, antioksidan aktivite, 

HMF, fenolik profil, renk, sertlik ve duyusal analizler olmuştur. Çalışmada, analizlerin 

tamamı gerçekleştirilmiştir. Analizler, konserve meyve ve dolgu sıvılarında ayrı ayrı 

yapılmıştır. Ayrıca, aynı analizler taze incir meyvesine ve incir suyu konsantresinden elde 

edilen incir suyuna uygulanmıştır. Konserveye uygun çeşit ve yöntemin belirlenmesine 

yönelik veriler değerlendirilme aşamasında olup sonuç raporu hazırlanmaktadır.  
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Proje Başlığı (4) 
Avokado Sosu Üretiminde Termosonikasyon Uygulaması ve 

Sosun Bazı Bileşenlerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A/3/P6/1715 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü- MERSİN 

Proje Lideri Halil ESİMEK 

Proje Bütçesi  22.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020-31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Mevsiminde hasat edilen ürünlerle birlikte, şekil ve boyut yönünden sofralık değerini 

yitirmiş ve/veya tüketiciye sunulamayacak kadar berelenmiş avokado meyveleri 

değerlendirilerek besleyici değeri yüksek sos üretimi planlanmaktadır. Ancak avokado sosu 

üretiminde avokadonun yapısında bulunan polifenol oksidaz, peroksidaz gibi enzimler 

esmerleşmeye neden olmakta bu durum tüketici beğenisini olumsuz etkilemektedir. 

Bu çalışmada, avokado sosuna ısı ve ultrasound uygulamalarının kombinasyonları 

gerçekleştirilerek enzimlerin inaktive edilmesi ve üretimdeki esmerleşme probleminin 

giderilmesi amaçlanmaktadır. 

Proje materyalini, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü arazisinde yer alan 

avokado ağaçlarından (Zutano ve Hass çeşitleri) toplam kuru madde miktarı en az %21 

olduğunda hasat edilen ve 25°C’de depolanarak olgunlaştırılacak avokadolar ile yerel pazar 

ve marketlerden satın alınacak domates, sarımsak, limon, tuz gibi ürünler ile üretilecek 

avokado sosu oluşturacaktır. 

Elde edilen örnekler üzerinde, kalıntı polifenol oksidaz (PFO) ve peroksidaz (POD) 

aktivitesi analizi, toplam fenolik madde, renk, maya-küf sayımı ve toplam mezofilik aerob 

mikroorganizma yükü, duyusal değerlendirme, viskozite tayini analizleri gerçekleştirilecektir. 

 

Dönem Bulguları: 

Ön deneme çalışmaları sonunda duyusal değerlendirmede en yüksek puanı alan avokado 

sos formülasyonu ve cevap yüzey metodu kullanılarak avokado sosuna uygulanacak optimum 

termosonikasyon koşulları belirlenmiştir.  

Üretilen soslara uygulanacak optimum termosonikasyon koşulunu belirleyebilmek için 

Design expert bilgisayar programının cevap yüzey yönteminin merkezi kompozit tasarımı 

kullanılmış, termosonikasyon uygulamaları Çukurova Üni. Gıda Müh. Bölümü Meyve Sebze 

İşleme Laboratuvarında, UP200S (Hielscher, Almanya) cihazıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bağımsız değişkenler sıcaklık, süre ve ultrasound şiddeti olup bağımlı değişkenler kalıntı 

PFO aktivitesi, a* renk değeri ve toplam mikrobiyal yük (maya/küf ve mezofilik aerob bakteri 

sayısı) olmuştur. Proje faaliyetleri devam etmektedir. 
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Proje Başlığı (5) 
Kurutmaya Uygun Bazı İncir Çeşitlerinin Besin İçeriği ve 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P2/1874 

Yürütücü Kuruluş Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü- AYDIN 

Proje Lideri Nilgün TAN 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ: 

Türkiye, dünya kuru incir üretimi içerisinde %57’lik payla birinci sırada yer 

almaktadır. Ülkemizi %23,5’lik payla İran, %7’lik payla da ABD takip etmektedir. Mısır, 

Cezayir, Fas gibi ülkeler ise kuru incir yetiştiriciliğine yatırım yaparak kapasitelerini 

artırmaktadır. Türkiye, sektörde dünya lideri olup “rakipsizlik” imajını halen muhafaza 

etmekle birlikte bu liderliğini sürdürebilmesi için ekolojik üstünlüğünü çeşit üstünlüğü ile 

desteklemesi gerekmektedir. Ülkemiz milli çeşit listesinde 30 adet incir çeşidi yer almasına 

rağmen en yaygın kurutmalık incir çeşidi Sarılop’ tur. Sarılop incir çeşidi ihracata konu olan 

tek çeşit olup, bahçelerin %98’i bu çeşitten oluşmaktadır. Bunun yanında farklı bölgelerde 

yetiştirilen ve kurutulabilen yöresel çeşitler de bölge ekonomisine katkı sağlamaktadır. Ege 

bölgesinde Akça ve Bardacık inciri, Fethiye bölgesinde Kaya inciri, Burdur yöresinde Melli 

inciri gibi çeşitler kurutularak değerlendirilmektedir. Fakat bu çeşitlerin meyve kalitesi ve 

besin içeriği ile ilgili kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu projenin amacı, milli çeşit 

listesinde bulunan fakat kurutmalık özellikleri ve besin içeriği belirlenmemiş bazı çeşitler ile 

farklı bölgelerde kurutularak değerlendirilen mahalli çeşitlerin meyve kalitesi ve besin 

içeriğini belirlemek, sektöre kurutmalık yeni çeşitler kazandırmaktır. Bu amaçla, İncir 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koleksiyon bahçesinde yer alan toplam 11 çeşit 

kullanılmıştır. Bu kapsamda, incirler geleneksel güneşte kurutma yöntemiyle kurutularak 

meyvelerin bazı kalite özellikleri belirlenmiştir. Bazı besin içeriği analizleri ise devam 

etmektedir. 

Dönem Bulguları: 

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Koleksiyon bahçesinde bulunan ve projede adı 

geçen çeşitlere ait meyveler (Yeşilgüz, Bardacık, Akça, Halebi, Sultani, Melli inciri, Keten 

Köyneği, Kaya, Fethiye Kaya siyah, Sarı Zeybek, Sarılop) hasat edilmiş ve geleneksel 

yöntemle kurutulmuştur. Projede çeşitlere ait taze ve kuru meyve örneklerinin bazı kalite 

analizleri (SÇKM (%), pH, TEA (%), aw, meyve rengi) tamamlanmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Materyal ve Yöntem değişikliği:  

1. Projede standart kurutmalık çeşit olan Sarılop’ un %85 dağlık yamaç arazide üretimi 

olduğu için hem dağ, hem de ovadan olmak üzere 2 lokasyondan meyve örneklerinin 

alınması uygun olacaktır.  
2. “Keten Köyneği” çeşidinden Aydın’da iklimin etkisiyle kaliteli meyve alınamamıştır. 

Bu yüzden bu çeşidin projeden çıkarılması önerilmektedir.  
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Proje Başlığı (6) 

Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Kestane 

Kabuğu Pigmentlerinin Enkapsüle Edilerek Fiziksel-Kimyasal 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda Sanayinde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/U/20/A3/P4/187 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Serhat KOÇER 

Proje Bütçesi  94.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020-31/12/2021   

PROJE ÖZETİ  

Bu projede, kestane kabukları özel sektörden sağlanarak bu ürünler üzerine 

mikrodalga destekli, ultrasonik destekli ve alkali çözücülü ekstraksiyon olmak üzere 3 farklı 

ekstraksiyon yöntemi kullanılacak ve kestane kabuğundaki renk pigmentleri ve beraberinde 

biyolojik değerli bileşenlerin elde edilmesi sağlanacaktır.    

Dönem Bulguları: 

Projede, tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle takviminden bir 

kısım sapmalar olmuştur. Şu an için Kestane Kabukları Özel sektörden temin edilmiş, 

öğütülmüş, elenmiş, ve kabuk ekstrakte edilerek bir kısım analizler yapılmıştır.  Kestane 

Kabuk Tozunun Fizikokimyasal Özellikleri, Mineral Madde İçeriği ve Biyoaktif Özellikleri 

program değerlendirme toplantısında verilecektir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Ek süre talebi  

Proje Faaliyet takviminden sarktığı için proje için taahhüt edilen tarih itibariyle 

yetişmeyeceği düşünülmüş ve Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 sene ek süre verilmesi talep 

edilmektedir.   

Personel değişikliği 

Mikrodalga ekstraksiyon cihazının alınması talebinin TAGEM tarafından iptal edilmesi 

nedeniyle bu işlemler Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsünde 

yapılacaktır. Burada görevli olarak bulunan Dr. Erdinç UYSAL’ın Mikrodalga 

Ekstraksiyonlarında destek sağlamak üzere projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. 

      Materyal/metot değişikliği 

Materyal ve Yöntem yönünden değişiklik yoktur. Ancak, Proje isminin TAGEM 

Kayıtlarına sehven ‘Farklı Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Kestane Kabuğu 

Pigmentlerinin Enkapsüle Edilerek Fiziksel-Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda 

Sanayinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması’ şeklinde girilmiş ve bunun ‘Farklı 

Ekstraksiyon Yöntemleriyle Elde Edilen Kestane Kabuğu Pigmentlerinin Enkapsüle 

Edilerek Fizikokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda Sanayinde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması’ olarak değiştirilmesi talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (7) 
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- MALATYA 

Proje Lideri Sevgi ESKİGÜN 

Proje Bütçesi  126.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2018- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

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 (aw), renk 

analizleri; dut kurusu ve dut suyu tozunda ise; KM, şeker bileşenleri, fenolik bileşenler, 

toplam antosiyanin miktarı, su aktivitesi (aw), kül ve renk analizleri yapılacaktır. Elde edilecek 

ürünlerin, doğal gıda katkı maddesi olarak değerlendirilebilmesi ve fonksiyonel gıda 

üretiminde kullanılabilmesi için kalite özellikleri belirlenerek, dut ürünlerinin ürün geliştirme 

ve zenginleştirme potansiyelleri değerlendirilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Projenin üçüncü yılı için planlanmış olan gerekli alet, ekipman ve sarf malzemelerinin 

alım işlemleri tamamlanmıştır. 

Dut çeşitleri geleneksel hasat ve mekanik hasat olmak üzere iki farklı hasat yöntemiyle 

hasat edilmiştir. Hasat parametreleri (gövde çapı, gövde yüksekliği, ağaç yüksekliği, dal çapı, 

kelepçe bağlantı mesafesi, hasat edilen ağaç sayısı) kayıt altına alınmıştır. Her iki hasat 

yöntemi ile hasat edilen taze meyvelerde SÇKM, asitlik, pH, şeker bileşenleri, fenolik 

bileşenler, toplam antosiyanin miktarı, kül, su aktivitesi (aw), renk analizleri yapılmıştır. 

Toplanan dut çeşitlerinden dut suyu tozu üretimi yapılmıştır. Elde edilen dut suyu tozu 

ürünlerinde km, şeker bileşenleri, fenolik bileşenler, toplam antosiyanin miktarı, su aktivitesi 

(aw), kül, renk analizleri gerçekleştirilmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Kurumdan ayrılan Oktay Turgay ALTUN yerine Yılmaz UĞUR’ un projeye dahil 

edilmesi önerilmektedir. 
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Proje Başlığı (8) 
Antepfıstığında Aflatoksin ve Okratoksin Oluşumuna, Ağaç 

Altı ve Fiziksel Kusurlu Meyvelerin Etkileri  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1056 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü - GAZIANTEP 

Proje Lideri Seyfettin POLAT 

Proje Bütçesi  77.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada, antepfıstığı meyvelerinde büyük bir sorun olan ve gıda güvenilirliği 

konusunda büyük bir risk teşkil eden aflatoksinlerin (B1, B2, G1 ve G2) önlenmesi amacıyla; 

ayrıca okratoksin A oluşumunun gözlenmesi, hasat esnasında yapılacak meyve seçimi , 

kusurlu meyvelerin ve meyvelerde yapılacak boyutlandırma işlemlerinin mikotoksin 

(aflatoksinler ve okratoksin A) ve küf oluşumuna etkileri araştırılmaktadır. Çalışmanın 

antepfıstığı ihracatında önemli sorun olan aflatoksin sorunununa ve gıda güvenilirliğine 

büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Çeşitli sebeplerle (hastalık, böcek, kuş zararı vb.) zarar görmüş kusurlu antepfıstığı 

meyvelerinde küf aktivitesinin daha çok olacağı bunun da mikotoksin oluşumunu artıracağı 

düşünülmektedir. Yine aynı şekilde olgunlaşarak kendiliğinden ağaç altına düşen ve bölgede 

“ağaçaltı” diye tabir edilen antepfıstıklarının da toprak kaynaklı küflere (Aspergillus spp.) 

daha çok maruz kalabileceği ve bu meyvelerde mikotoksin oluşumunun daha fazla olabileceği 

düşünülmektedir. Bu yüzden hasat sonrası etkili bir meyve seçimi yapılarak zarar görmüş 

kusurlu meyvelerin seçilerek ayrı değerlendirilmesi ve ağaçaltı denilen antepfıstıklarının 

normal harmana katılmayarak farklı bir şekilde değerlendirilmesinin ürünün depolanması 

aşamasında mikotoksin oluşumu riskini etkili bir şekilde azaltılacağı düşünülmektedir.  

Projede, Uzun ve Siirt çeşidi antepfıstığı meyveleri kullanılacak olup Siirt çeşidindeki 

çalışmalar Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümünde doktora 

tezi olarak kullanılacaktır. 

Hasat döneminde analizlerden sonra kurutma işleminden sonra örnekler depolanmış ve 

analizler periyodik olarak yapılmakta ve değişimler gözlemlenmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Bu dönemdeki çalışmada; kurutulmuş ve tasnif işlemi yapılmış antepfıstığı 

numunelerinin aflatoksin, okratoksin a, toplam küf analizi, nem miktarı, su aktivitesi 

analizleri yapılmıştır. Çalışma, taze ve kurutulmuş ürünlerde yapılmıştır. Kurutulmuş 

örneklerde analizler periyodik olarak yapılmaktadır. 
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Proje Başlığı (9) 
Kayısı Çekirdeği Sütü Üretimi ve Elde Edilen Ürünün Bazı 

Önemli Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P6/2216 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü- MALATYA 

Proje Lideri Yüksel SARITEPE 

Proje Bütçesi  74.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Kayısı, Malatya yöresinin en önemli tarım ürünlerinden biridir. Malatya ekonomisinin 

temeli büyük oranda kayısıya dayanmaktadır. FAO 2017 verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 

730.000 ton yaş kayısı üretilmiştir ve bu üretim ile Dünya kayısı üretiminde lider 

konumundadır. Malatya kayısı üretiminde ülkemizde ilk sırada yer almaktadır. Kayısı 

meyvesi, ağırlıkça yaklaşık %3 oranında çekirdek içinden oluştuğu bildirmiştir. Bu değerler 

baz alındığında, Türkiye’de yılda yaklaşık 20.000 ton iç çekirdek üretilmektedir. Ülkemizde 

kayısı çekirdeği içi, genellikle çerez olarak tüketilmekte olup bunun yanında kozmetik ve ilaç 

sanayinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yılarda vegan beslenme tarzında meydana 

gelen artışlar ve laktoz intoleransa sahip bireylerin hayvansal süt alternatifi ürünlere 

yönelmişlerdir. Bu yönelim bitkisel kaynaklı süt sektörünün çok hızlı şekilde gelişmesine yol 

açmıştır. Ülkemizin bu pazardan gerekli payı almasını amaçlaya çalışmamız kayısı 

çekirdeğine yeni kullanım alanı açmayı ve Malatya pazarına katma değeri yüksek, normal 

tüketicilerin yanısıra laktoz intoleransa sahip kişiler ve vegan bireyler için yeni bir ürün 

kazandırmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında; kayısı çekirdeğinden; 130 ⁰C’de farklı 

sürelerde kavrulan ve çiğ kayısı çekirdeğinden kayısı çekirdeği sütü üretilerek bu ürünlerde; 

protein miktarı, şeker analizi,  toplam yağ analizi, tokoferol miktarı analizi, viskozite analizi, 

mikroskop görüntüsü, fiziksel stabilite analizi, renk analizi,  HMF, pH, serbest yağ asidi 

tayini, mineral madde analizi demir (Fe) , Fosfor (P) , Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), 

Potasyum(K), Sodyum (Na) ve Selenyum (Se), yağ oksidasyonu analizi,  amigdalin analizi, 

toplam maya küf sayımı, toplam aerobik mezofilik bakteri sayımı ve duyusal analizler 

yapılarak elde edilen ürünün özelikleri otaya çıkarılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

2020 yılı içerisinde proje iş takviminde belirtilen ön çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, 

proje süresince gerekli olan alet ve sarf malzemelerinin temini büyük oranda 

gerçekleştirilmiştir. Deneme üretimleri ve planlanan analizler 2021 yılı içerisinde 

gerçekleştirilecektir.  
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
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Proje Başlığı (1) 
Farklı Ön İşlem Uygulama Yöntemi ve Maddelerinin 

Çekirdeksiz Kuru Üzüm Kalitesine Etkilerinin Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü- MANİSA 

Proje Lideri Dr. Ali GÜLER 

Araştırmacılar  

Ahmet CANDEMİR, Kadir Emre ÖZALTIN, Fatma Belgin 

AŞIKLAR, Dr. Şener UYSAL, Prof. Dr. Yüksel ABALI, Emre 

GÜLSOYLU 

Proje Bütçesi  87.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Prof. Dr. Yüksel ABALI 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kimya Bölümü 

Emre GÜLSOYLU 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Teknokent  

PROJE ÖZETİ  

Türkiye, bağcılık açısından uygun ekolojik koşullara ve önemli çeşit zenginliğine 

sahiptir. Ülkemiz, dünyanın en büyük çekirdeksiz kuru üzüm üreticisi ve ihracatçısıdır. 

Ülkemizde üretilerek ihraç edilen kuru üzümlerin tamamına yakını Sultana tipindedir ve bu 

üzümler bir çözeltiye bandırılarak veya üzerine bir çözelti püskürtülerek kurutulmuş 

üzümlerdir. 

Kuru üzüm üretim sürecinde meydana gelen aksaklıklar tüm paydaşları 

etkileyebilmektedir. Son yıllarda üzüm kurutma aşamalarında bazı değişik ön işlem uygulama 

yöntemleri ortaya çıkmıştır. Özellikle iş gücünün azaltılması ve kurumanın hızlandırılması 

amacıyla geleneksel potasa çözeltisine bandırma işlemi yerine, çözeltinin üzüm üzerine 

püskürtüldüğü bilinmektedir. Bu uygulama tamamı ithal edilen K2CO3 sarfiyatını dolayısıyla 

kurutma maliyetini arttırmaktadır.  Bu sebeple, maliyeti azaltmak için farklı miktarlarda 

K2CO3 ve bandırma yağları kullanımı söz konusudur. Bu durum ülkemiz kuru üzümlerinin 

homojenitesini etkileyen sonuçlar doğurmaya başlamıştır. 

Üzüm kurutmada en önemli konuların başında yüksek kuruma hızında, iyi kalitede 

kuru üzüm eldesi gelmektedir. Bununla birlikte bandırma maddeleri ve kullanım oranları 

kuruma süresi ve kaliteyi etkilemektedir. Bu amaçla geçmişten günümüze yapılan birçok 

araştırmada; potasyum karbonat, zeytinyağı, etil oleat, sodyum hidroksit, potasyum hidroksit 

ve sodyum karbonat gibi maddelerin kullanımı araştırılmıştır. Diğer yandan son yıllarda 

geliştirilen üzüm bandırma yağları ile farklı isimlerle kullanılan bandırma maddeleri 

sektördeki yerini almıştır. 

Bu proje ile çekirdeksiz kuru üzüm üretiminde kullanılan farklı ön işlem uygulamaları 

ve farklı ön işlem maddelerinin kuru üzüm kalitesi ve kuruması üzerine etkilerinin detaylıca 

incelenmesi ve bulguların ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Celal Bayar 

Üniversitesi kimya bölümünde geliştirilen bandırma maddesi PUSAL’ın üzüm kurutmadaki 

etkilerinin belirlenmesi ile aynı üniversitenin Teknokentinde geliştirilmekte olan ve yapay 

sinir ağları tabanlı bir sistem ile proje kuru üzüm örneklerinin renk ve tip puanı açısından 

sınıflandırılması planlanmaktadır.  

Proje sonunda üzümün kurutulmasına yönelik tüm yöntem, malzeme ve teknolojiler 

bir arada değerlendirilerek en uygun ön işlem yöntemi ve materyali belirlenecektir. 
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Proje Başlığı (2) 

Üzüm Pekmezi Üretiminde Farklı Maserasyon, Asit Giderme ve 

Evaporasyon Uygulamalarının Kalite ve Toksik Bileşik 

Miktarları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü- MANİSA 

Proje Lideri Dr. Ali GÜLER 

Araştırmacılar  

Ahmet CANDEMİR, Kadir Emre ÖZALTIN, Fatma Belgin 

AŞIKLAR, Doç. Dr. Çağatay CEYLAN, Dr. Öğr. Üyesi İsmail 

EREN, Dr. Özen MERKEN, Dr. Hülya UYSAL 

Proje Bütçesi  132.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022 – 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Doç. Dr. Çağatay CEYLAN  

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Bölümü 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail EREN  

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü 

PROJE ÖZETİ  

Pekmez, en yaygın geleneksel ürünlerimiz arasındadır. Anadolu’nun hemen hemen her 

yöresinde öncelikle üzüm olmak üzere tüm meyvelerden az ya da çok miktarda tarih boyunca 

üretile gelmiştir. Geleneksel olarak pekmez üretiminde hasat edilen üzümler yıkandıktan 

sonra parçalanmakta ve preslenerek şıra elde edilmektedir. Üzümün sahip olduğu besinsel 

öğelerin önemli çoğunluğunun kabuk ve çekirdeklerde bulunduğu düşünüldüğünde, bu 

aşamada önemli oranda besinsel kayıp ortaya çıkabilmektedir. Üzümden maksimum faydanın 

sağlanması için kabuk ve çekirdeklerdeki besinsel öğelerin özellikle antioksidan fenolik 

bileşiklerin şıraya geçişinin arttırılmasına yönelik uygulamaların pekmez üretimine adapte 

edilmesi önemlidir. Bu uygulamalardan mayşenin belirli sıcaklığa kadar ısıtılarak belirli süre 

tutulması ve benzer şartlarda mayşenin enzimasyona bırakılması yaygın uygulamalardır.  

Pekmez üretiminde asitliğin giderilmesi farklı asit giderici maddelerle 

yapılabilmektedir. En yaygın olanı geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılan pekmez 

toprağıdır. Kullanılan asit giderici maddeler pekmezin duyusal, fiziksel ve kimyasal 

karakteristiklerini etkilemektedir.  

Pekmez üretiminde evaporasyon işleminde uygulanan yüksek sıcaklıklar maillard 

reaksiyonların oluşmasına sebep olabilir. Maillard reaksiyonlar renk ve tat oluşumu 

bakımından arzu edilen reaksiyonlardır ancak bu reaksiyonların ilerleyen aşamalarında HMF 

gibi toksik ve kanserojen bileşiklerin oluşma riski söz konusudur. Bu reaksiyonlar aldehit, 

keton ve indirgen şekerler ile aminler, aminoasitler, peptidler ve proteinler arasında bazı 

tepkimelerin oluşmasına sebep olabilmektedir. Söz konusu bileşikler çok az da olsa üzüm ve 

dolayısıyla şıranın bileşiminde yer almaktadır. 

Bu projede, mayşe maserasyon uygulamaları ile şıradaki besinsel öğelerin arttırılması, 

kullanılan asit gidericilerin pekmez kalitesine etkilerinin ortaya koyulması ve farklı 

evaporasyon metotlarının fiziksel ve kimyasal kalite ile toksik bileşikler üzerine etkilerinin 

tespiti amaçlanmaktadır. Bu amaçla; maserasyonda mayşe ısıtma ve enzimasyonu 

uygulamaları ile asit giderme işleminde pekmez toprağı, CaCO3 ve Na2CO3 maddeleri ile 

kestirme gerçekleştirilecektir. Örneklerin evaporasyonunda ise; güneşte, açık kazan, vakum 

kazan ve mikrodalga-vakum yöntemlerinin karşılaştırılması planlanmaktadır. 
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Proje Başlığı (3) 

Farklı Kültürel Uygulamalar İle Yetiştirilen İstanbul Kekiği 

(Origanum vulgare subsp. hirtum) Genotiplerinin Teknolojik 

Özelliklerinin Belirlenmesi ve Gıda Takviyesi Olarak Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Nagihan UĞUR 

Araştırmacılar  

Esma KORKMAZ  

Prof.Dr. Kadir YEŞİLBAĞ  

Doç. Dr. Rasim Alper ORAL 

Dr.Şafak ANDİÇ 

Proje Bütçesi  112.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022- 31/12/2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Uludağ Üniversitesi / Ziraat Fakültesi 

Uludağ Üniversitesi /Veterinerlik Fakültesi 

Bursa Teknik Üniversitesi / Mühendislik ve Doğa Bilmleri Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada, önemli ihracat ürünlerimizden biri olan ve ülkemizde üretici bazında 

yetiştirilen İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum)’nde farklı gübre kaynaklarının 

(ahır gübresi, tavuk gübresi, solucan gübresi, kimyasal gübre) ve bunların farklı dozlarının 

baharat ve kalite özellikleri bakımından bir fark oluşturup oluşturmadığı belirlenecektir. 

Ayrıca, organik ve konvensiyonel gübreler ile yetiştirilen ürünlerin karşılaştırılmasının 

yapılacağı bu çalışmada kimyasal gübrelerin tarımda kullanılmasının azaltılabileceği 

olasılığının belirlenmesi sürdürülebilir tarım uygulamaları bakımından önemli olacaktır.  

Çalışmaya konu olan Labiatae familyasına dahil kekik ülkemizde yetiştiriciliği yapılan 

ve ihracata konu olan tıbbi ve aromatik bitkilerin başında gelmektedir. Kekikten ham ve 

işlenmiş olarak birçok ürün üretilmekte ve üretilebilme potansiyeli bulunmaktadır.  

Karvakrol, kekik uçucu yağının ana bileşenlerinden olup, fenolik bir monoterpendir. Yapılan 

in vitro ve in vivo çalışmalarda karvakrolün antioksidan ve anti-inflamatuar etkilerinin yanı 

sıra antimutajenik, antimikrobiyal, antianjiyojenik ve antitümör aktivitesine sahip olduğu da 

bildirilmiştir. 

İstanbul Kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum) türüne ait Atatürk Bahçe Kültürleri 

Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından tescil ettirilmiş ve tescil adayı olan iki genotipi 

kullanılacaktır.  

Hidrodestilasyon yöntemiyle elde edilecek uçucu yağların bileşimi incelenecek, 

bileşiminde yer alan biyoaktif bileşiklerden majör nitelikli olanları belirlenecektir. Bitkilere 

ait uçucu yağ miktarı, antioksidan, fenolik aktivite düzeyleri ile baharat ve uçucu yağ kalitesi 

üzerindeki etkileri belirlenecektir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek karvakrol oranı en 

yüksek olan uygulama seçilecektir. Kekik uçucu yağındaki karvakrol süper kritik 

korbondioksit teknolojisi ile karvakrol en az %98 saflıkta olacak şekilde ayrıştırılacaktır. Elde 

edilen karvakrolün antioksidan, fenolik, antiviral aktivitesi belirlenecek ve antibakteriyel 

testler gerçekleştirilecektir. 

Karvakrol uçucu yağı gıda takviyesi formuna dönüştürülecek, üretilen ürünün 

antiviral aktivitesi ve antibakteriyel testleri yapılacaktır. 

Ayrıca, in-vitro olarak yapay ağız, mide ve bağırsak sistemi oluşturularak 

biyoyararlılık test edilecektir. Çalışma 3 yılda tamamlanacaktır. 
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Proje Başlığı (4) 

Meyve ve Sebzelerin Raf Ömrünü Uzatmak Amacıyla Ceviz 

Yeşil Kabuklarından Elde Edilen Antioksidanlarca Zengin 

Formülasyon Üretimi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü -BURSA 

Proje Lideri Serhat KOÇER 
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Proje Bütçesi  105.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Uludağ Üniversitesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu projede, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Araştırma Ensitüsü bünyesinde bulunan 

Chandler, Yalova 3 ve Maraş 18 Ceviz çeşitlerine ait atık yeşil kabuklar toplanacaktır. En iyi 

antioksidan kapasiteye sahip kabuk Ultrasonik Destekli Ekstraksiyonla optimize edilip 

ekstrakte edilecektir. Elde edilen ekstraktta, Toplam Fenolik Madde İçeriği, Toplam 

Antioksidan Kapasitesi ve Antibakteriyel Aktivite Analizleri (Bacillus cereus, Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas fluorescens, Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri, 

Küf ve Mantarlara karşı) yapılacaktır. Daha sonra, Türkiye’de yerleşik ulusal bir 

hipermarketten Porto Rico, Nancy Hall veya Nancy Gold çeşidi patateslerden biri ve 

Anamur’da yetişen Azman çeşidi muz temin edilecektir. Burada elde ettiğimiz ekstraktın 

genotoksisite ve sitotoksisite analizleri yapılacak ve toksik olmayan konsantrasyon düzeyi 

belirlenecektir. Hemen bu esnada, toksik olmayan konsantrasyondaki ceviz yeşil kabuğu 

ekstraktlarına ve Kontrol Grubu (Su)’na doğranmış olan patatesler ve kabuklu muzlar 

daldırılacak 10; 15 ve 20 dakika bekletilecek ve vakumlanarak ambalajlanacak ve muz 

örnekleri oda sıcaklığında, patates örnekleri +4˚C’de 7 gün boyunca korunacaktır. Bu 

ürünlerde 0, 3, 5, 7. günlerde ambalajlar açılıp çeşitli analizler yapılacaktır. 
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Proje Başlığı (5) 
Kestane Yaprağı ve Çiçeğinden Bitki Çayı Üretimi 

Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
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Başlama-Bitiş 
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Saniçay Baharat Bitki ve Meyve Çayları Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 

 

PROJE ÖZETİ  

             Bitkisel çayların tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişten günümüze 

kadar birçok bitki, çay yapımında kullanılmış ve eczacılıktan beslenmeye kadar çok farklı 

sahalarda kullanıla gelmiş ve özellikle fenolik maddelerce zengin olmalarından dolayı insan 

sağlığı açısından oldukça önem kazanmışlardır. Bu bağlamda, bitkisel çayların antioksidan 

aktivitelerinin olması ve bazılarının da antimikrobiyal etki göstermesi, hem beslenme hem de 

ürünün raf ömrü bakımından önemli bulunmuştur. Siyah çay ve bitki çayları, yeryüzünde ilk 

önceleri tıbbi amaçlarla kullanılmaya baslanmış olan, sonrasında ise daha çok keyif verici 

ürünler olarak fazlaca tüketilen önemli bir gıda grubudur. Bitki çaylarının günümüzde yaygın 

kullanımı, demlenmeye hazır poşetler halinde tüketimi ya da aktarlarda bitki yaprak, sap, kök, 

tohum gibi kısımların kurutulmuş halde satın alınıp, beğeniye göre farklı geleneksel 

metotlarla hazırlanışı şeklinde olmaktadır. Ancak, her bitki çeşidinin demleme yöntem ve 

parametrelerinin farklılık göstermesi ve yapılan bilinçsiz uygulamalar, beklenen faydaların en 

aza inmesine hatta önemli sağlık risklerine neden olabilmektedir. Bitki çayları, soğuk 

algınlığı, hazımsızlık, kabızlık, ishal, uykusuzluk, yorgunluk gibi bazı sağlık şikâyetlerinin 

önlenmesinde ve azaltılmasında yararlanılan, bitkilerin bazı kısımlarının belirli kurallara göre 

hazırlanmasıyla elde edilen karışımlar olarak ifade edilmektedir. Camellia sinensis türünden 

elde edilenler doğrudan çay olarak, bu tür haricindekiler ise bitki çayı olarak 

adlandırılmaktadır. 

            Kestane yaprakları; öksürük, ishal veya romatizmal durumları hafifletmek için 

geleneksel tıpta çay olarak tüketilir. Kestane çiçekleri ise yüksek miktarda polifenol ve 

flavonoid içermektedir. Kestane çiçekleri, yüksek polifenol ve antioksidan kapasite içeriği ile 

insan sağlığı için değerli farmasötik özelliklere sahiptir. Çiçek ekstraktlarında yüksek 

tokoferol içeriği (163,42 mg/100 g kuru ağırlık) bulunmuştur. Kestane çiçekleri ise yöresel 

anlamda ülkemizde çeşitli dağ köylerinde demleme çay olarak da kullanılmaktadır. 

Günümüzde, kestane yaprakları diyabet ve DNA hasarlarını, cilt oksidatif stresinin 

korunmasını veya UV aracılı DNA hasarını önlemek için formülasyonlarda kullanılmıştır ve 

ayrıca önemli antibakteriyel aktivite göstermektedir. Kestaneye fonksiyonel özellik 

kazandırılması açısından kestane çiçeği ve kestane yaprağının çaya işlenmesi önem 

kazanmaktadır. 
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Proje Başlığı (1) 

Ülkemizde Yetiştirilen Standart Antepfıstığı Çeşitleri İle Yeni 

Tescil Edilmiş Çeşitlerinin Besin Kompozisyonu Ve Bazı 

Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/15/A05/P03/93 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü- GAZİANTEP 

Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 

Proje Bütçesi  23.500 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018-31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Gaziantep Üniversitesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu proje ile, Ülkemizde yetiştirilen yerli antepfıstığı çeşitleri ile kurumumuz tarafından 

geliştirilerek tescil edilmiş yeni çeşitlerin besin kompozisyonları, bazı kalite özelliklerinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Materyal olarak Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Uzun, Kırmızı, Halebi ve Siirt 

çeşidi ile Kurumumuz tarafından geliştirilmiş yeni çeşitler olan Tekin, Barak Yıldızı ve 

Akıncı antepfıstığı çeşitlerinin meyveleri kullanılmıştır. Meyvelerde nem miktarı, protein 

miktarı, yağ miktarı, toplan şeker, toplam fenolik madde, antioksidan aktivite, serbest yağ 

asitliği, peroksit değeri, doku analizi, renk analizi, kül miktarı mineral elementler ve duyusal 

analizler yapılmıştır. Çalışmada yapılan analizler neticesinde yeni çeşitler ile standart 

çeşitlerin kalite ve içerik özellikleri belirlenmiş ve çeşitler arasında önemli farklılıklar tespit 

edilmiştir. Özellikle, yuvarlak sınıfına giren Siirt, Tekin, Akıncı çeşitleri ile Uzun sınıfına 

giren kırmızı, halebi, uzun, barak yıldızı çeşitleri birçok özellik yönünden birbirlerinden 

ayrılmışlardır. Elde edilen veriler antepfıstığı sanayisi yönünden önemli olup antepfıstığının 

hammadde olarak kullanıldığı sektörlerde uygun çeşit seçiminin yapılmasında kullanılacağı 

ve gerek sanayici gerekse çiftçilere faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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Proje Başlığı (2) 
Aronya (Aronia melanocarpa (Michx Eliot)) Meyve Suyu 

Antosiyaninlerinin Isıl ve Depolama Stabiliteleri  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A03/P01/120 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Proje Lideri Aysun ÖZTÜRK 

Proje Bütçesi  78.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2017- 31/07/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, 

Doç. Dr. Oktay YEMİŞ (Danışman) 

 

PROJE ÖZETİ  
Projede; Türkiye’de ilk defa 2012 yılında Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma 

Enstitüsü’nde yetiştirilmeye başlanan ‘Viking’ ve ‘Nero’ çeşidi aronya meyvelerinin bazı 

kimyasal özellikleri (pH, kuru madde, asitlik, toplam fenolik madde miktarı, toplam 

antosiyanin ve antioksidan aktivite) belirlenmiştir. Ayrıca, fenolik bileşik kompozisyonları 

HPLC ile tanımlanıp miktarları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Viking 

çeşidi berrak meyve suyuna (enzim ve durultma yardımcı maddeleri miktarları optimizasyonu 

yapılarak) işlenmiştir. Daha sonra meyve suyu antosiyaninlerinin farklı proses 

sıcaklıklarındaki (80, 90, 100°C) ısıl stabiliteleri ve konsantrelerinin (68 birks) 4, 20 ve 37°C 

depolanma stabilitelerine ait kinetik parametreleri (reaksiyon hızı, yarı ömür süresi, 

aktivasyon enerjisi ve Q10 değeri) hesaplanmıştır. Ayrıca, meyve suyu ve konsantrelerin 

antosiyanin parçalanma ölçütleri (renk yoğunluğu, polimerik renk ve polimerik renk oranı) 

belirlenmiş olup, meyve suyu prosses basamakları sırasında aronya fenoliklerinin her birinin 

değişimi HPLC cihazı ile belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Sonuçlanan Projeler 

41 

 

Proje Başlığı (3) 
Üzüm Posasının Pestil Üretiminde Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması 

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

Yürütücü Kuruluş Bağcılık Araştırma Enstitüsü- MANİSA 

Proje Lideri Kadir Emre ÖZALTIN 

Proje Bütçesi  141.850 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018-31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kuruluş 
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Müh. Fak. Gıda Müh. Böl. 

 

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 üzüm pestilidir. 

Üzüm pestili, şıranın nişasta kaynağı ile jelatinize edilmesi ve ince tabaka halinde 

serilerek kurutulması sonucu elde edilen ve zengin besleyici özelliklere sahip geleneksel bir 

üründür. Besleyici özelliklerinin yanı sıra üzümden gelen polifenoller sayesinde oksidatif 

stresi azaltarak bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesinde etkin rol oynamaktadır. Özellikle, 

üzüm posasının değerlendirilmesiyle bu etkin rol daha fazla önem kazanmaktadır. 

Bu çalışmada, üzüm şırasının elde edilmesi sırasında bir yan ürün olan üzüm posasının 

kabuk ve çekirdeğine ayrılarak pestil üretiminde kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. 

Çalışmada, %1 çekirdek tozu ve %3 kabuk tozu pestil formülasyonuna eklenmiştir. Örnekler 

depolamanın 0., 1., 2., 3., 6. ve 9. ayında fizikokimyasal, biyokimyasal ve duyusal analizlere 

tabi tutulmuştur. 

%1 çekirdek tozu katkılı pestil örneklerinin nem, su aktivitesi, pH, L*, a*, b*, toplam 

fenolik madde, toplam flavonoid, toplam monomerik antosiyanin, antioksidan kapasite 

değerleri sırasıyla %6,21-9,90,  0,50-0,55, 5,47-5,55, 40,02-44,31, 13,39-16,96, 19,54-26,01, 

5,23-6,81 mg GAE*g-1 km, 2,09-2,90 mg CE/g km, 1,29-7,29 mg malvidin-3-glu/100 g km, 

66,33-99,48 µM TE/g km; %3 kabuk tozu katkılı pestil örneklerinin ise sırasıyla %7,85-

13,36, 0,53-0,60, 4,68-4,81, 28,05-32,77, 4,75-7,81, 3,83-6,92, 2,24-3,18 mg GAE*g-1 km, 

0,80-1,10 mg CE/g km, 3,08-11,02 mg malvidin-3-glu/100 g km, 29,30-43,16 µM TE/g km 

aralığında tespit edilmiştir. 

%1 çekirdek tozu katkılı pestil örnekleri gallik asit ve kateşin yönünden yüksek içeriğe 

sahipken, %3 kabuk tozu katkılı pestil örnekleri ise t-resveratrol, kuersetin dihidrat ve 

kaempferol yönünden zengin olarak tespit edilmiştir. 

Panalistler tarafından en çok beğenilen pestil çeşidi kontrol uygulaması olurken diğer 

pestil grupları daha düşük duyusal puan almışlardır. Pestil çeşitlerinin en fazla 3 ay içerisinde 

tüketilmesi önerilmektedir. 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

2. GÜN 

DEVAM EDEN PROJELER 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                Devam Eden Projeler 
 

43 

 

Proje Başlığı (1) 

Alata’da Tescil Edilen Yeni Mandarin Çeşitlerinin ve Ümitvar 

Mutant Mandarin Tiplerinin Bazı Kalite Özelliklerinin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P3/917 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü- MERSİN 

Proje Lideri Ali TEKİN 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2021 

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. Ülkemiz turunçgil ihracatında en 

yüksek payı mandarinler almaktadır. Mandarinin genel olarak sofralık olarak tüketilen ve çok 

beğenilen bir turunçgil çeşididir. 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 bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla örneklere Usare 

Miktarı, Suda Çözünür Kuru Madde Miktarı, Titre Edilebilir Asit Miktarı, Toplam 

Antioksidan Aktivite, Toplam Karotenoid Miktarı, Karotenoid Bileşen Analizi, Askorbik Asit 

Miktarı, Şeker Miktarı, Organik Asit Miktarı, Toplam Fenolik Madde Miktarı, Mineral 

Elementler ve Duyusal Özelik analizleri gerçekleştirilecektir. 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.     

Dönem Bulguları: 

Mevsim sıcaklık ortalamasının yüksekliği nedeniyle meyvelerin hasat tarihleri 

beklenenden daha farklı tarihlerde geçekleşmiştir. Mayıs ayında görülen aşırı sıcaklar 

sebebiyle erkenci standart çeşitlerden örnek alımı yapılamamıştır. 

Yeni tescil Sarıca ve Toros Kırmızısı çeşitlerinden 10 Kasım 2020 tarihinde meyve 

hasadı yapılabilmiştir. Mutasyon ıslahı ile elde edilen mandarinler hasat olgunluğuna daha 

geç geldiği için bu meyveler ise 10 Aralık 2020 tarihinde hasat edilmiştir. 

Meyveler hasat edildikten hemen sonra SÇKM, Titre Edilebilir Asitlik ve Usare 

Analizleri gerçekleştirilmiştir. Diğer analizler için, alınmış olan meyve suyu örnekleri,  -80 oC 

sıcaklıkta muhafaza edilmektedir.  
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Proje Başlığı (2) 
Keçiboynuzu Pekmezi Üretiminde Benzoik Asit ve Fenolik 

Madde İçeriklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P2/1799 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü- MERSİN 

Proje Lideri Ali TEKİN 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020- 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ 

Benzoik asit, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir katkı maddesidir. 

Mikrobiyolojik bozunmaların önüne geçmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla gıda 

endüstrisinde kullanılmaktadır. En fazla kullanıldığı alanlar ise reçel, marmelat, gazlı 

içecekler, meyve suyu, ketçap, turşu ve benzeri gıdalardır. Ayrıca birçok gıdada da doğal 

olarak bulunabilmektedir. Keçiboynuzu meyvesi de doğal olarak benzoik asit içeren 

gıdalardan biridir.  Bu çalışmada, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Keçiboynuzu 

Genetik Kaynakları parselinde bulunan ve aynı kültürel uygulamalarla yetiştirilen Kundurga, 

Kumboda, Dillirge, Silifke ve Aydıncık çeşitleri ile K1, K2 ve K3 tiplerine ait meyvelerde 

doğal olarak bulunan benzoik asit miktarlarının hasat öncesi dönemden başlayarak optimum 

hasat dönemine kadar geçen sürede değişiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca optimum 

hasat döneminde alınan örnekler açık kazanda ve vakum altında pekmeze işlenerek, pekmeze 

geçen benzoik asit, toplam fenolik bileşen ve toplam antioksidan aktivitesi miktarlarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunlara ek olarak, ülkemiz farklı bölgelerinde keçiboynuzu 

pekmezi üretimi yapan 10 adet firmadan meyve ve pekmez örnekleri temin edilerek benzoik 

asit içeriklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

 

Dönem Bulguları: 

Projede keçiboynuzu meyveleri bakla oluşumunu tamamladıktan sonra örnek alımı 

faaliyetlerine başlanmıştır. Bu amaçla; 

 15 Haziran 

 13 Temmuz 

 17 Ağustos  

tarihlerinde hasat işlemleri gerçekleştirilmiştir.  
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Proje Başlığı (3) 
Deveci Armudunda Soğuk Muhafazadan Sonra Olgunlaştırma 

Uygulamalarının Kalite Bileşenlerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/17/A05/P01/124 

Yürütücü Kuruluş Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü- ISPARTA 

Proje Lideri Atakan GÜNEYLİ 

Proje Bütçesi  70.600 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2017- 31/12/2021 

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 derilmiştir. Derim sonrasında 

10OC’de 24 saat süre ile 0 ve 625 ppb dozlarında 1-Metilsiklopropen (1-MCP) uygulanmıştır. 

Hasat sonrası uygulaması yapılan meyveler, Normal Atmosfer (NA) ve Kontrollü Atmosfer 

(KA) (%2O2 + %1CO2) koşullarında 0OC sıcaklıkta ve %90±5 oransal nemde muhafazaya 

alınmıştır. Meyveler, NA koşullarında 6 ay süreyle, KA koşullarında 8 ay süreyle muhafaza 

edilerek ayda bir raf ömrü çalışması yapılmıştır. Her dönem soğuk depodan çıkarılan 

meyvelere 20OC’de 0, 50, 100 ve 150 ppm dozunda etilen 0, 24 ve 48 saat süreyle 

uygulanmıştır. Uygulaması yapılan meyveler 10 ve 20OC’de %55±5 oransal nem koşullarında 

0, 3, 6 ve 9 gün bekletilmiştir. 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 yapılmıştır. 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 

belirlenmiştir. Her analiz döneminde meyvelerde mikrobiyolojik analizler yapılmıştır. Ayrıca 

fizyolojik ve patojenik kaynaklı bozulmalar incelenmiştir. 

Dönem Bulguları: 

Projede yer alan depolama, raf ömrü çalışmaları ve kalite incelemeleri daha önceki 

dönemlerde tamamlanmıştır. Bu dönem, 2020 yılı gelişme süresince cihazlardan veri alımı, 

verilerin düzenlenmesi ve hesaplanmasının tamamı ile verilerin istatistiksel 

değerlendirmelerinin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. 

Darboğazlar:  

Proje yürütücüsünün yaşadığı sağlık problemleri nedeni ile bu dönem verilmesi 

gereken sonuç raporu yetiştirilememiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Bahsi geçen dar boğazlar sebebiyle proje süresinin 1 yıl uzatılması talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (4) 
Bazı Yabani Bitkilerin Özütlerinin Patates Kızartmasının 

Akrilamid İçeriğine ve Duyusal Özelliklerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P1/1456 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Dr. Banu AKGÜN 

Proje Bütçesi  38.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 

 
01/01/2020-31/12/2021 

PROJE ÖZETİ    

Bu çalışmada, öncelikle akrilamid analizi validasyon çalışması ve piyasada satılan bazı 

patates cipslerinde akrilamid analizi yapılacaktır. Akabinde, kızartma öncesi çiğ patates 

dilimlerini sulu bitki ekstraktında bekletmenin cipsin akrilamid içeriğine ve bazı duyusal 

özelliklerine olan etkisi incelenecektir. Yapılacak çalışmamızda, çeşitli yabani otların (Eşek 

helvası, Gelincik, İğnelik, Dede kaşığı, Labada ve Dayva Dikeni) sulu özütleri kullanılacaktır. 

Farklı konsantrasyonlarda (0 g/L, 5g/L, 10g/L) hazırlanacak bitki özütlerinde aynı boyutlarda 

doğranmış Agria çeşidi patates dilimleri değişen sürelerde (1, 5 ve 10 dakika) bekletilecek ve 

ev tipi fritöz kullanılarak palm yağında kızartılacaktır. En fazla akrilamid azaltımı sağlanan 

cipslerde akrilamid analizinin yanında duyusal ve renk analizi yapılacaktır. Yapılacak 

araştırma sayesinde, potansiyel bir kansorejen olan akrilamid ülkemizde ve tüm dünyada 

yaygın olarak tüketilen bir üründe duyusal özelliklerine zarar vermeden azaltılmaya 

çalışılacaktır.  

Dönem Bulguları: 

Projede öncelikle sarf malzemeler ve kimyasallar satın alınmıştır.. Roach ve ark. 

(2003) tarafından önerilen akrilamid analizinin verifikasyonu Shimadzu LC-MS/MS 8040 

cihazında tamamlanmıştır. 

Personel değişikliği:  

Fenolik bileşenler analizleri LC-Q-TOF cihazında gerçekleştirilecektir bu nedenle 

projeye Nurcan Ayşar GÜZELSOY' un eklenmesi talep edilmektedir. 

Materyal/metot değişikliği:  

Yapılan DPPH analizi sonrası antioksidan aktivite yönünden daha zengin olduğu 

belirlenen Eşek helvası (Sonchus asper), Gelincik (Papaver rhoeas), İğnelik (Scandix pecten-

veneris), Dede kaşığı (Plantago lanceolata), Labada (Rumex patientia) ve Dayva Dikeni 

(Silybum marianum) yabani otları projede kullanılacaktır. Bitki özütlerinden 0 g/L, 5 g/L ve 

10 g/L’lik denemeler yapılacaktır. DPPH serbest radikal giderme aktivitesi Singh ve ark. 

(2002) metodunda bazı modifikasyonlar yapılarak kullanılacaktır. 
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Proje Başlığı (5) 
Bazı Kayısı Çeşitlerinin Reçel ve Marmelat İşlemeye 

Uygunluklarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P6/257 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü- MALATYA 

Proje Lideri Belgin ÇELİK 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020-31/12/2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada, Malatya’da yetiştirilen bazı kayısı çeşitlerinin reçel ve marmelata 

işlemeye uygunlukları belirlenecektir. Reçel üretimi için Hacıhaliloğlu, Çöloğlu, Soğancı, 

Çataloğlu, ve Alkaya, marmelat üretimi için ise Hacıhaliloğlu, Kadıoğlu, İsmailağa, Aprikoz 

ve Zerdali çeşitlerine ait meyveler kullanılacaktır. Bu çeşitler ile uygun reçeteler hazırlanarak, 

açık kazanda pişirme tekniği ile geleneksel reçel ve marmelat üretimi yapılacaktır. Reçel ve 

marmelatlarda fiziksel ve kimyasal analizler; SÇKM, titre edilebilir asitlik, pH, renk, pektin, 

HMF, su aktivitesi, şeker kompozisyonu (glukoz, früktoz, sakaroz), organik asit   

kompozisyonu (malik, sitrik, askorbik asit), aroma bileşenleri, viskozite ve duyusal analizler 

yapılacaktır. Elde edilen veriler yardımıyla reçel ve marmelat üretiminde kullanılacak en 

uygun çeşitler belirlenecektir. Ayrıca 6 ay süresince oda şartlarında depolanan reçel ve 

marmelatlarda meydana gelen kalite değişimleri izlenecektir.  

Bu çalışma; Malatya’da, kurutmalık ve sofralık kayısı çeşitlerinin dışında, reçel ve 

marmelat üretimine uygun kayısı çeşitlerini belirleyerek yetiştiriciliğini teşvik etmek, reçel ve 

marmelat üretimi için farkındalık oluşturmak, iç ve dış pazarlarda tanıtımını yapmak, katma 

değeri yüksek mamuller üretimine katkı sağlamak amacıyla planlanmıştır. 

Dönem Bulguları: 

2020 yılı kayısı hasat döneminde reçel ve marmelat yapımında kullanılacak kayısılar 

elle hasat edilmiştir.  Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane 

Püresi Tebliği” esaslarına uyularak açık kazanda pişirme tekniği ile geleneksel reçel ve 

marmelat üretimi laboratuvar boyutlu yapılmıştır. (Reçel için meyve oranı %35, pH: 2,8-3,5 

KM %68 marmelat için meyve oranı %45 pH: 2,8-3,5 KM.%55)  

 - 250 gramlık cam kavanozlara sıcak dolum yapılmıştır. 

 - Serin ve karanlık ortamda muhafazaya alınmıştır. 

Reçel ve marmelatlarda SÇKM, meyve rengi, meyve sertliği, pH, titre edilebilir asitlik 

analizleri yapılmış olup pektin, şeker (glukoz, früktoz, sakkaroz) kompozisyonu, organik asit 

(malik, sitrik ve askorbik asit) kompozisyonu, aroma analizleri için numuneler -860C ‘de 

muhafazaya alınmıştır.    

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Reçel ve marmelatların kalite değişimleri 6 ay süresinde 2 ay arayla belirlenmektedir. 

Ancak bu sürenin 12 aya çıkarılması ve kalite parametrelerinin 4 ay arayla belirlenmesi 

önerilmektedir. 
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Proje Başlığı (6) 

Düşük Şeker İçerikli Turunç Marmelatı Üretiminde Steviol 

Glikoziti Rebaudioside A Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P2/1212 

Yürütücü Kuruluş Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü- ANTALYA 

Proje Lideri Dr. Demet YILDIZ TURGUT 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2019- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

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 amaç, özellikle Akdeniz 

Bölgesinde üretilen geleneksel turunç marmelatının düşük şeker içerikli olarak üretilmesinde 

steviol glikoziti Rebaudioside A’ nın kullanılabilirliğini ortaya koymak ve bu tatlandırıcının 

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.   

Dönem Bulguları: 

Proje 01/01/2019 yılı itibariyle başlamıştır. Proje ile ilgili ön hazırlıklar yapılmıştır. 

Proje kapsamında turunç meyveleri BATEM merkez yerleşkesinde bulunan turunç 

ağaçlarından meyveler hasat edilmiştir. Hasat sonrası proje kapsamında standart turunç 

marmelatı ve 15 farklı reçete ile düşük şeker içerikli turunç marmelatı üretimleri açık kazanda 

pişirme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla meyveler su ile yıkanıp, kabukları 

çıkartılmış ve bıçakla küçük şeritler halinde kesilmiştir. Şerit halinde kesilen turunç kabukları 

kaynar suda 2 kez 15’ er dakika haşlanarak acılıkları giderilmiştir. Standart turunç marmelatı 

ve farklı oranlarda şeker ve Reb A içeren 15 farklı düşük şeker içerikli turunç marmelatı 

üretimleri gerçekleştirilmiştir. Üretim sonrası marmelatlar 40 cc’ lik cam kavanozlara sıcak 

dolum tekniğiyle (88 ºC’de) doldurulmuş, kapakları kapatılarak pastörize edilmiştir. Marmelat 

örneklerinde pH, titrasyon asitliği, SÇKM, toplam kuru madde, renk değerleri, şeker 

bileşenleri ve duyusal analizler gerçekleştirilmiştir. 

Projenin 2. yılında duyusal analizler sonucu seçilen 3 farklı reçeteye ait düşük şeker 

içerikli marmelat üretimleri gerçekleştirilerek oda sıcaklığı (22-24°C) ve buzdolabı 

sıcaklığında (5-6°C) raf stabilitesi çalışmaları için depolanmıştır. 6 aylık depolama süresince 

suda çözünür kuru madde, toplam kuru madde, su aktivitesi, pH, titrasyon asitliği, toplam küf 

ve maya ve renk özellikleri gibi kalite kriterleri açısından incelenmiştir. Depolama süresi 12 

ay olup, depolama süreci ve analizler devam etmektedir. 
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Proje Başlığı (7) 
Osmaniye’de Yetiştirilen Yerfıstıklarının Aflatoksin Yönünden 

İncelenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P1/2106 

Yürütücü Kuruluş Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü- OSMANİYE 

Proje Lideri Deniz SEVİLMİŞ 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020- 31/12/2021  

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada; Osmaniye ilinde farklı özelliklere sahip yerfıstığı depolarına giren 

yerfıstığı ürünlerinden ve belirli bir süre sonra çıkan yerfıstığı ürünlerinden örnekler alınacak 

ve aflatoksin incelenecektir. Sonuçta, farklı depolama koşullarının yerfıstığı mahsulü üzerinde 

yaptığı etki araştırılacak ve bölgede mevcut depolama koşullarından ideal olanları 

belirlenecektir. Aflatoksin analizleri, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü tarafından, HPLC 

(Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi) analiz tekniği uygulanarak tespit edilecektir. Bu 

çalışmada ekonomik ve toksikolojik bakımdan önemli olan aflatoksinler araştırılacaktır. 

Ayrıca alınacak numuneler üzerinde su aktivitesi, nem ve kuru madde analizi ve küf analizleri 

yapılacaktır. Sonuçlar AB (Avrupa Birliği) kılavuzlarında ve Türk Gıda Kodeksi 

Yönetmeliğinde yer alan sınırlarla karşılaştırılacaktır. Sonuçta, bölgede yaygın kullanılan 

işletme tesislerindeki ve çiftçi depolarındaki yerfıstığının durumu ve geçirdiği değişim 

hakkında güncel bilgiler edinilmiş olacak ve bu bilgiler doğrultusunda eğitim ve 

bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Çalışma kapsamında yerfıstığı numuneleri Osmaniye ili içerisinde yer alan, farklı 

büyüklükteki (büyük, orta, küçük) ve farklı dizayndaki 15 adet yerfıstığı deposundan temin 

edilmiştir. Çalışılan depolar Osmaniye Ziraat Odası ve Osmaniye Ticaret Borsası desteğiyle 

belirlenmiştir. Depoların fiziki özellikleri (depo ebatları, yerfıstığı stok büyüklüğü, 

havalandırma olanakları-doğal havalandırma amaçlı pencereler ve/veya aspiratörler), çatı tipi 

(metal, beton vb), zemine konan yalıtım malzemeleri, farklı ürünlerin de depoda yer alıp 

almadığı tespit edilmiş ve kaydedilmiştir. Numune alınan depolarda, iç sıcaklık ve nem 

düzeyi Hobo termometre ve nem ölçer yardımıyla saatlik ölçülmüş ve periyodik olarak 

kaydedilmiştir. Ayrıca depolarda kullanılan ilaçlar, depolamada yaşanan sıkıntılar ve 

yerfıstığı depolama süreleri konusunda işletmelerden ve çiftçilerden bilgiler alınmıştır. Hasat 

sonrası sonbaharda depolara alınan yerfıstıklarından, aylık periyotlar halinde üç defa (Ekim, 

Kasım ve Aralık aylarında numune alımı gerçekleştirilmiştir. Aylık periyotlar halinde alınan 

numunelerde aflatoksin analizleri, su aktivitesi, nem analizi, kuru madde miktarı ve küf 

analizleri yapılmıştır. Aflatoksin analizleri Osmaniye Ticaret Borsası’nda yapılmıştır. Su 

aktivitesi, nem analizi kuru madde miktarı ve küf analizleri Çukurova Üniversitesi Gıda 

Mühendisliği Bölümünde yapılmıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Personel değişikliği: Gıda Yük. Müh. Onur TENEKECİ ve Gıda Yük. Müh. 

Seyfullah CENGİZ’in eklenmesi önerilmiştir. Projeden Ahmet ŞAHAN’ ın çıkarılması 

önerilmiştir. 

Projede, Aflatoksin analizlerinin Antepfıstığı Araştırma Enstitüsünde yapılması 

planlanmaktayken analizler Osmaniye Ticaret Borsasında yapılabilmiştir. 
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Proje Başlığı (8) İncir Pestili Üretiminde Kestane Kullanımının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P6/1789 

Yürütücü Kuruluş Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü- AYDIN 

Proje Lideri Ramazan KONAK 

Proje Bütçesi  35.0000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020- 01/01/2022 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemizin sahip olduğu zengin incir mirası göz önüne alındığında çok sayıda siyah ve 

sarı renkli çeşitler bulunmasına rağmen bunların taze sofralık ve kurutmalık olarak 

değerlendirilmesi dışında ürünleri yok denecek kadar azdır. Kestane ise genellikle çerezlik ve 

kestane şekeri olarak değerlendirilmektedir. İncir pestili, yaygın olmamakla birlikte bazı 

bölgelerde yöresel olarak üretilmektedir. Pestil gibi endüstriyel gıda ürünlerinin ihracat 

potansiyeli yüksek olmasına rağmen geleneksellikten öteye taşınamamıştır. Bugüne kadar 

sanayi üretimine dahil edilemeyen incir pestilinin proses ve depolama koşullarının 

belirlenmesi önemlidir. Kestane unu ise son yıllarda ekmek, bisküvi, erişte, şekerleme gibi 

pek çok gıdanın fonksiyonel değerini arttırmak için kullanılmaktadır. Bu çalışma ile incir 

pestilinin üretimi ve muhafazasının yanında, ürünün fonksiyonel değerini artırmak amacıyla 

kestaneli incir pestilinin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Projede, Sarılop ve Bursa siyahı incir 

çeşitlerine ait yaş meyvelerden incir pestili ve kestaneli incir pestili üretimleri 

gerçekleştirilmiştir. Denemelerde katkısız, %2-4 kestane unu ve %2-4 kestane parçacıkları 

içeren formülasyonlar çift cidarlı açık kazanlarda 80 °C’yi geçmeden oluşturulmuş ve 60°C 

ve 1.5 m/s hava akış hızındaki kabin tipi kurutularak vakum ambalajlarda oda koşullarında 12 

ay süre ile depolanmaya başlanmıştır. Başlangıç analizlerinin bir kısmı tamamlanmış olup 

3’er aylık periyotlar ile analizler devam etmektedir.  

Dönem Bulguları: 

Proje kapsamında Sarılop ve Bursa siyahı incir çeşitlerinden “sade, %2 kestane unu 

katkılı, %4 kestane unu katkılı, %2 kestane parçacığı ve %4 kestane parçacığı” şeklinde 

formulüze edilen pestiller üretilmiş ve depolanmaya başlanmıştır. Depolama 3 aylık 

dönemlerde devam etmektedir.  

Darboğazlar:  

Çalışma ile ilgili darboğaz bulunmayıp projeye Enstitüler arası işbirliğinin eklenmesi 

önerilmektedir. Projede hizmet alımı yöntemi ile yapılması düşünülen “besin içeriği” 

analizlerinin ülkesel kaynakların verimli kullanımı adına Enstitüler arası işbirliği ile 

yapılmasına karar verilmiş olup projeye Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğünden araştırmacılar dahil edilerek analizler konusunda ilgili Enstitü ile 

işbirliği kurulmuştur.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Projenin metodunda, kestane parçacığı içeren formüller %4 ve 8 olarak planlanmasına 

rağmen uygulama esnasında %2 ve 4 içerenlerin daha uygun olacağı görülmüş olup bu şekilde 

revize edilmiştir. Projeye, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğüé nden Nagihan UĞUR ve Uğur GÜNDOĞAN’ ın dâhil edilmesi önerilmektedir. 
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Proje Başlığı (9) 

Enginar Genotiplerinin Biyoaktif Bileşenlerinin Belirlenerek 

Artıklarından Biyoaktif Madde Ekstraksiyonu, 

Enkapsülasyonu ve İn Vitro Biyoerişebilirliğinin İncelenmesi  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P4/1927 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 

Proje Lideri Seda KAYAHAN 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020- 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemizde yetişen enginar genotiplerinin yaprak, sap, table, dış brakte ve iç brakte 

kısımlarındaki biyoaktif bileşenler, fenol içerikleri ve antioksidan miktarları kendi içinde 

karşılaştırılmıştır. Bu amaçla, Bursa ve İzmir illerinden doğrudan temin yöntem ile tedarik 

edilmiş olan ‘’Bayrampaşa’’ ve “Sakız” enginar genotiplerine ait enginar numuneleri 

kullanılmıştır. Projenin ikinci adımında, enginar yaprak ve brakte kısımlarında bulunan 

biyoaktif maddelerin mikrodalga destekli ekstraksiyonu için en uygun koşulların belirlenmesi 

hedeflenmiştir. Daha kısa sürede ve daha az çözücü kullanarak daha yüksek miktarda fenolik 

içeriğe sahip ekstrakt elde edebilmesi için bu yöntemlerden en başarılı olanları tespit edilmesi 

amacıyla yanıt yüzey yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca biyoaktif madde içeriği yüksek enginar 

ekstraktı farklı kaplama malzemeleri kullanılarak enkapsule edilerek enginar atığının katma 

değeri yüksek ürüne dönüştürülmesi sağlanacaktır. Enginar ekstraktının kapsülleri, enginar 

ekstraktı ve pişmiş enginarın değerli fonksiyonel bileşenlerinin mide, bağırsak ve kolon 

bölgelerindeki salınımını sağlayarak biyoerişebilirlik değerleri tespit edilecektir. Farklı 

materyallerle kaplanmış kapsüllerin in vitro salınımlarının incelenmesi sayesinde, enginar 

ekstraktının biyoyararlılığını arttırmak için en uygun kaplama materyalli belirlenecektir 

Dönem Bulguları: 

Bayrampaşa ve Sakız enginarına ait artıkların mikrodalga destekli ekstraksiyon yöntemi 

ile optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 
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Proje Başlığı (1) 

Starter Kültür Kullanılarak Kastamonu Yaş Tarhana Üretimi 

ve Bazı Metabolik Özelliklerinin Geleneksel Tarhana 

Örnekleriyle Karşılaştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Özlem IŞIK 

Araştırmacılar  
Berra TÜRKOL KAYA, Redife Aslıhan UÇAR, Filiz ÇAVUŞ, Ali 

ÖZCAN, Deniz KİRAZ 

Proje Bütçesi  144.435,10 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

 

 

PROJE ÖZETİ  

2019 yılında başlayan ‘Farklı Metotlarla Üretilen Geleneksel Tarhana Örneklerinin 

Mikrobiyal Kompozisyonu, Metagenomik Analizi ve Metobolik Karakterizasyonu’ doktora 

tez projesi kapsamında 5 farklı yöreye ait yöntemlerle geleneksel olarak tarhana üretimi 

gerçekleştirilmiştir. Bu tarhana örneklerinde metagenomik analizler uygulanarak tarhana 

mikrobiyotaları ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlar açısından Kastamonu yaş 

tarhanasının starter kültür kullanılarak üretimi denemesine ve üretilecek tarhanaların çeşitli 

özelliklerinin geleneksel örneklerle kıyaslanması amaçlanmıştır. Daha önce ilk kez kakao 

fermantasyonunda keşfedilen bir laktik asit bakterisi olan Lactobacillus fabifermentans, 

Kastamonu yaş tarhana fermentasyonunda yüksek oranda tespit edilmiştir. Ayrıca, daha 

önceki proje kapsamında üretilmiş ve -20oC’de depolanan Kastamonu yaş tarhanası da bu 

özellikler açısından araştırılarak depolama süresinin etkileri de araştırılacaktır.  

Literatürde Uşak tarhanası için benzer çalışmalar bulunmakla birlikte; mikrobiyota 

açısından diğer örneklerden farklı özellikler gösteren Kastamonu yaş tarhana ile ilgili benzer 

çalışmalar bulunamamıştır. Proje kapsamında, Bursa ilinden temin edilen hammaddelere daha 

önce Kastamonu yaş tarhanasından izole edilen laktik asit bakterileri ve mayalar starter kültür 

olarak eklenerek tarhana fermentasyonu gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda Kastamonu 

ilinde belirlenen fermentasyon günlerinde geleneksel olarak üretilen tarhanalardan örnek 

alınacak ve starter kültür kullanılarak hazırlanan örnek ile mikrobiyota ve metabolik özellikler 

karşılaştırılacaktır. Araştırılacak metabolik özellikler organik asit kompozisyonu, uçucu 

aromatik bileşen kompozisyonu ve serbest amino asit kompozisyonlarıdır.  

Son yıllarda geleneksel fermente ürünler ile ilgili bu şekilde çok yönlü çalışmalar 

literatürde geniş yer kaplamaktadır. Çünkü, özellikle laktik asit bakterileri ve bunların 

oluşturduğu metabolitlerin; beyin-gut ekseninde olan olumlu etkileri kanıtlanmaktadır. Birçok 

ülkeye ait birçok geleneksel fermente gıdaya ait bu veriler elde edilmiş ve bilimsel literature 

eklenmiştir. Önemli bir geleneksel gıdamız olan tarhananın bu açıdan değerlendirilmesi önem 

arz etmektedir. Laktik asit bakterileri açısından diğer yörelere göre farklılık gösteren 

Kastamonu yaş tarhanasının starter kültür kullanılarak üretilmesi, bu gıdanın daha ileri 

fonksiyonel özellikler açısından değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 
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Proje Başlığı (2) 
Bazı Yerel Buğdayların Tarhana Üretiminde Kullanılması ve 

Kalite Özelliklerinin İncelenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Safure GÜLER 

Araştırmacılar  
Dr. Asiye SEİS SUBAŞI, Dönüş ERMİŞER, Arzu ÖZER, Nurel 

ARSLAN ÜNAL, Gökhan KILIÇ 

Proje Bütçesi  131.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

 

PROJE ÖZETİ 

Gıda endüstrisinin toplum sağlığının iyileştirilmesine yönelik yaptığı uygulamalardan 

biri de gıdaların takviye edilmesidir. Bu çalışmalarda besinsel lif, antioksidan kapasite ve 

vitamin ve mineral miktarı bakımından zenginleştirilmiş hububat temelli fonksiyonel gıdalar 

önem kazanmıştır.  

Geleneksel bir ürünümüz olan tarhananın ekmeklik buğday unu yerine yerel buğday 

unları kullanılarak, besinsel ve fonksiyonel özellikleri iyileştirilmiş tarhana üretimi bu 

çalışmanın başlıca amacıdır. Tarhana, ekmeklik buğday unu, yoğurt, çeşitli sebze ve 

baharatların karıştırılıp, tarhana hamurunun fermente edilmesi, daha sonra kurutulması ve 

ince toz ürün haline getirilmesi ile elde edilen yarı hazır bir üründür. Bu çalışmada, geleneksel 

tarhana ürünümüz, tam yerel buğday unları kullanılarak üretilecektir. Özellikle yerel 

buğdayların tam tane unları şeklinde kullanılmaları halinde tarhananın fitokimyasal içerik 

bakımından zenginleştirilmesi ve tüketiciler için farklı lezzette tarhana ürünlerinin üretilmesi 

hedeflenmektedir. Bu çalışmada, 3 adet yerel buğday (Siyez, Kavlıca, Karakılçık) ve 1 adet 

Avrupa kökenli yerel buğday (Spelta) kullanılacaktır. Tarhanaların besinsel özelliklerinden 

toplam fenolik madde, antioksidan aktivite, bazı mineral madde içerikleri, toplam besinsel lif, 

çözünen ve çözünmeyen besinsel lif ve fitik asit miktarları belirlenecektir. Geleneksel yöntem 

ile üretilecek tarhanaların geliştirilmesi ile yerel buğdayların üretilmesi ve gıda endüstrisinde 

kullanılmasına yönelik uygulamaların artırılması sağlanacaktır. 
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Proje Başlığı (3) 
Farklı Tahıl Unlarından Geliştirilen Ekstrüde Ürünlerin 

Teknolojik ve Besinsel Özelliklerinin Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü -ANKARA 

Proje Lideri Arzu ÖZER 

Araştırmacılar  - 

Proje Bütçesi  87.400 TL 

Başlama-Bitiş 
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İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Prof. Dr. Berrin ÖZKAYA-Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği 

Anabilim Dalı 

 

PROJE ÖZETİ 

          Aperatif (snack) yiyecek endüstrisindeki son yıllarda görülen büyüme ve genişleme 

potansiyeli, geleceği parlak ve umut verici görünmektedir. Aperatif yiyecekler çok sayıda 

birey arasında diyetin önemli bir parçası haline gelmiştir ve tüketicilerin genel beslenme 

durumuna katkıda bulunmaktadır. Ekstrüzyon ile pişirme teknolojisi, diğer geleneksel gıda 

üretim yöntemleriyle karşılaştırılınca birçok avantaja sahip olmasından dolayı özellikle 

hububat içerikli çerez tipi veya benzeri gıdaların üretiminde uzun süreden beri popülerliğini 

korumaktadır. Ekstrüde ürün üretiminde sıklıkla kullanılan hammaddelerden biri olan tahıllar 

nişasta bakımından zengindir. Son üründe arzu edilen genleşmiş yapı ve tekstürün 

sağlanmasında ana madde olan nişastanın rolü önemli bulunmaktadır. Nişasta oranları fazla 

olan hububatlar ekstrüde çerez tipi gıdaların üretiminde başlıca hammadde olarak 

kullanılmaktadır. Sağlıklı ve sürdürülebilir diyetlerin büyümesi ve tüketicilerin diyet, sağlık 

ve çevre arasındaki bağlantıları daha iyi anlamasıyla, yeni, sağlıklı ve çevre dostu ekstrüde 

atıştırmalıklar geliştirme fırsatı doğmaktadır. Bu bağlamda, çeşitli tahıllardan elde edilen tam 

tahıl unları ekstrüde ürün üretiminde besinsel açıdan zenginleştirici kaynaklar olarak 

kullanılabilir.  

Bu çalışmada, son yıllarda içerdikleri biyoaktif bileşenlerle dikkat çekmeye başlayan 

kavuzsuz arpa, yulaf, kavılca, sorgum ve siyah pirinç gibi tahıllar kullanılarak daha sağlıklı ve 

besleyici tahıl bazlı atıştırmalık ürün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla mısır ununa 

farklı oranlarda tam tahıl olarak öğütülmüş kavuzsuz arpa, yulaf, kavılca, siyah pirinç ve 

sorgum unları ilave edilerek üretilmiş atıştırmalık mısır çerezlerinin bazı kimyasal özellikleri 

incelenecek, fitik asit ve fitat fosforu miktarı, toplam diyet lif miktarı, toplam fenolik madde 

miktarı, toplam antioksidan aktivite, mineral madde, hmf miktarı ve β-glukan miktarı 

analizleri yapılacaktır. Ayrıca ekstrüde ürünlerin fiziksel özellikleri, renk değerleri (L, a, b), 

tekstürel ve duyusal özellikleri de incelenecektir. 
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Proje Başlığı (4) 

Farklı Besinsel Lif Kaynaklarının Bisküvi Üretiminde Oluşan 

İleri Glikasyon Ürünleri (AGEs) Üzerine Etkisi ve 

Biyoalınabilirliğinin Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Ayşe Binnur KARATAŞ 

Araştırmacılar  Doç. Dr. Mustafa YAMAN 
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Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022- 31/12/2022 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

 

 

PROJE ÖZETİ  

Isıl işlem uygulaması gıda endüstrisi için büyük öneme sahip olan bir prosestir. 

Glikasyon, ısıl işlem uygulaması sırasında gerçekleşen bir reaksiyondur ve serbest amin 

grubuna sahip amino asit, peptit veya proteinlerin indirgen şekerlerin karbonil grubu, okside 

olmuş lipidler, C vitamini ya da kinonlar ile reaksiyona girmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Glikasyon sonucunda ileri glikasyon son ürünleri (Advanced Glycation End Products/AGEs) 

olarak bilinen bileşikler ortaya çıkmaktadır ve bu bileşiklerin vücutta birikmesi çeşitli 

hastalıklar ile ilişkilendirilmektedir. Özellikle diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, 

inflamasyonlar ve nöro-dejeneratif hastalıkların AGEs ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir. Isıl 

işlem görmüş gıdalarda bulunan ileri glikasyon son ürünlerinin en çok bilinenleri N-

karboksimetil-lisin (CML) ve N-karboksietil-lisindir (CEL). 

Besinsel liflerin kan glikoz seviyesini düşürücü ve sulu ortamda viskoz yapı 

oluşturarak çeşitli maddeleri absorbe etme özelliğine sahip oldukları bilinmektedir. Bu 

özellikleri ile besinsel lifler anti-glikasyon etkiye sahiptirler. Pektin, inülin ve betaglukan 

besinsel lif özelliğine sahip polisakkaritlerdir. 

Bu çalışmada, bisküvi üretiminde pektin, inülin ve betaglukan kullanımının ısıl işlem 

sonucu oluşacak CML ve CEL miktarı ve biyoalınabilirliği üzerine etkisi araştırılacaktır. 

Projenin amacı doğrultusunda, klasik bisküvi ve farklı oranlarda besinsel lif içeren bisküviler 

üretilecek, sonrasında bisküvilerin CML ve CEL miktarları LC-MS/MS ile tespit edilecektir. 

Elde edilen bisküvilerde CML ve CEL biyoalınabilirliği in vitro model ile incelenecektir. 
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Proje Başlığı (5) 
Bazı Yerel Buğday Çeşitlerinin Erişte Üretiminde Kullanım 

Olanaklarının Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Şule KESKİN 

Araştırmacılar  
Dr. Asuman KAPLAN EVLİCE, Aliye PEHLİVAN, Gökhan 

KILIÇ, Muhsin İbrahim AVCI 
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Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Dr. Ayten SALANTUR (Danışman) 

 

PROJE ÖZETİ  

Son yıllarda geleneksel gıdalara olan ilgi artmaktadır. Erişte de ülkemizde sevilerek 

tüketilen geleneksel gıdalardan biri olup, sert veya yumuşak buğday ununun kullanıldığı, 

makarna (noodle) benzeri bir üründür. Erişte üretimi bölgelere göre farklılık göstermekle 

birlikte, geleneksel olarak un, su, tuz ve bazı yörelerde de yumurta katılarak yoğrulan 

hamurun açılması, kesilmesi ve kurutulması şeklindedir.  

Buğday, dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan beslenmesinde önemli bir yere 

sahiptir.  Ülkemizde özellikle son 50 yıllık süreçte yeni buğday çeşitlerinin yaygınlaşması, 

yerel buğday çeşitlerinin üretimdeki paylarının giderek azalmasına yol açmıştır. Ancak, son 

yıllarda üretim sistemleri ve talepteki yeni yönelmeler nedeniyle, yerel buğday çeşitlerine 

olan ilgi artmaktadır. 

Bu çalışmada, ülkemizin kültürel mirasının bir parçası olan yerel buğday çeşitlerinin 

kalitelerinin belirlenmesi amacıyla fiziksel, kimyasal ve fizikokimyasal özellikleri 

incelenecektir. Daha sonra bu buğdaylardan erişte üretilecek ve üretilen eriştelerin kalitesi 

belirlenecektir. Ayrıca, kavuzlu buğday çeşitlerinden hem tam hem de rafine un üretilip, bu 

unlardan erişte üretilerek kalitesi saptanacaktır.  

Bu proje ile yerel buğday çeşitlerinin kalitesinin belirlenmesi, yerel buğday çeşitlerden 

erişte üretimine uygun olanların saptanması, tam ve rafine undan üretilen eriştelerin kalite 

bakımından karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı (6) 
Kabak Çekirdeği (Cucurbita pepo L.) Ununun Erişte 

Yapımında Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Bayram DAVARCI 

Araştırmacılar  

Ayşe Binnur KARATAŞ, Nagihan UĞUR, Gülnur F. BİRİCİK 

ŞAHİN, Mehmet Yılmaz KARACA, Burcu KADIOĞLU, İsmail 

HAZAR, Uğur GÜNDOĞAN, Yasin ÖZDEMİR 
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Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2022 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

PROJE ÖZETİ  

Çekirdek kabağı ülkemizde 2004 yılından itibaren yoğun olarak yetiştirilmekte olup, 

çoğunlukla hasat esnasında ürünün çekirdekleri alınıp, diğer kısımları tarlada bırakılmaktadır. 

Çekirdek kabağı Betakaroten, diyet lif ve mineral yönünden oldukça zengin bir sebzedir. 

Asya eriştelerinin üretiminde un, su ve tuz kullanılırken, genel olarak yumurta 

kullanılmaz. Amerikan eriştelerinin üretiminde ise un, su ve yumurta kullanılmaktadır (Nagao 

1996, Hou ve Kruk 1998, Hoseney 1998, Demir 2008). Ayrıca uzakdoğu kökenli eriştelerde 

buğday ununun yerine pirinç unu, karabuğday unu, tatlı patates nişastası, mısır ve mung 

fasulyesi nişastalarının türevleri de kullanılabilmektedir (Oh ve ark. 1983, İçöz 2000, Demir 

2008, Fu 2008). 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızlı hazırlanabilen, besleyici değeri yüksek, kolay 

ulaşılabilen ve ekonomik gıdalar daha çok tercih edilmektedir. Bu bağlamda içeriği kabak unu 

ile zenginleştirilmiş eriştenin tüketiciler için faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Bu 

zenginleştirme işlemi için çekirdek kabağının etli kısımlarından elde edilecek olan un 

kullanılacaktır. Proje kapsamında çekirdek kabağında, çekirdek kabağı ununda ve üretilecek 

eriştede; element analizleri, betakaroten analizi, protein analizi, diyet lif analizi ve nem analizi 

yapılacaktır. Bu proje ile çekirdek kabağından elde edilecek unun değişik miktarlarda erişte 

üretim prosesine eklenmesi ile besin içeriği zenginleştirilmiş erişte üretiminin 

gerçekleştirilmesinin yanında, çekirdekleri çerezlik olarak ayrıldıktan sonra, etli kısımları 

tarlada bırakılan çekirdek kabağı atıklarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir. 
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Proje Başlığı (7) 
Katı Hal Fermantasyon Yöntemi ile Teknolojik ve Besinsel 

Özelliği İyileştirilmiş Buğday Ürünlerinin Geliştirilmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA  

Proje Lideri Pervin ARI AKIN 
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Başlama-Bitiş 
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Danışman: Prof. Dr. İsmail Hakkı BOYACI 

 

PROJE ÖZETİ  

Temel ve ucuz bir gıda hammaddesi olan buğday toplum sağlığının korunması ve 

iyileştirilmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bunun en önemli sebebi tahılların sağlıklı 

bir yaşam için gerekli olan makro ve mikro-bileşenleri içermesi ve kronik hastalıklara karşı 

koruyucu ve azaltıcı etkiye sahip olmasıdır. Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde sağlıklı 

ve doğru beslenmeye olan ilginin artmasıyla lif, mineral ve vitamince zenginleştirilmiş tahıl 

ürünlerinin de geliştirilmesinde artış gözlenmiştir. Ancak bu sağlıklı bileşenlerin varlığı 

ekmek kalite özelliklerini (hacim, sert ekmek içi ve kabuk özelliklerini) olumsuz yönde 

etkilemektedir. Olumsuz özelliklerin iyileştirilmesi için ekmek üretiminde farklı katkı 

maddeleri kullanılmaktadır ancak tüm dünyada ve ülkemizde katkısız ürünlerin üretimine 

olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Tüketicilerin beklentilerine karşılık vermek üzere farklı 

teknoloji ve yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Katı hal fermantasyon yöntemi, serbest 

suyun hiç olmadığı ya da çok az olduğu, nemli, katı partiküllerin kullanıldığı üretim 

ortamlarıdır. Son yıllarda tahıllarda ve tahıl unlarında katı hal fermantasyon yöntemi 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu fermantasyon yöntemi ile katkı maddesi olmaksızın tahılların 

ve ekmeklerin biyoyararlılığın arttırılması, teknolojik ve besinsel özelliklerinin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.  

Önerilen proje çalışması kapsamında; (i) bir ekmeklik buğday çeşidi olan Tosunbey ile 

probiyotik bakteriler (Lactobacillus plantarum ve Bifidobacterium animalis) ve maya 

(Saccharomyces boulardii) kullanılarak katı hal fermantasyon yöntemi ile tüketici talep ve 

gereksinimlerini karşılayabilecek yüksek katma değere sahip fermente un ve bu unlar 

kullanılarak ekmek üretilmesi ve (ii) üretilen un ve ekmek kalitesinde meydana gelen 

değişikliklerin saptanması hedeflenmektedir. Öncelikle materyal karakterizasyonu amacıyla 

örneklerde fizikokimyasal ve renk analizleri gerçekleştirilecek, sonrasında katı hal 

fermantasyon yöntemiyle fermente un ve üretilen fermente un kullanılarak ekmek 

üretilecektir. Proje çalışmasının son aşamasında üretilen un ve ekmeklerin teknolojik (hacim 

ve tekstür), besinsel ve biyoyararlılık özellikleri incelenerek karakterize edilecektir. 
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Proje Başlığı (8) Ekşi Mayalı Glutensiz Sorgum Ekmeği Geliştirilmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Pervin ARI AKIN 

Araştırmacılar  Asiye SEİS SUBAŞI, Turgay ŞANAL 
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Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Danışman: İlkem DEMİRKESEN MERT 

 

PROJE ÖZETİ  

Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda alerjisidir ve tek tedavisi ise ömür boyu 

glutensiz beslenmedir. Glutensiz ürünler, buğdayla yapılan ürünlerdeki tekstürel ve 

fonksiyonel özelliklere sahip olamamaktadırlar. Yaygın üretilen ticari ürünler incelendiğinde 

birçok glutensiz un ve ekmeklerin bileşiminde nişasta ya da nişasta oranı yüksek olan un 

çeşitleri kullanıldığı görülmektedir. Glutensiz ürünlerle beslenmek zorunda kalan bireylerde 

bu ürünlerin tüketilmesi sonucu diyabet ve obezite gibi hastalıklar başlamaktadır. Glutensiz 

gıda üretiminde kullanılan ürünlerden biri de sorgumdur. Sorgum kıraç arazilere ekilebilen ve 

kuraklığa dayanıklı bir tahıldır. Sorgum protein, diyet lif, vitamin, mineral madde gibi makro 

ve mikro besin maddeleri açısından zengindir. Ekşi mayanın, glutensiz ekmeklerde meydana 

gelen olumsuz özelliklerin giderilmesi için pahalı katkı maddelerinin yerine kullanılan 

alternatif bir yöntem olduğu ortaya koyulmuştur.  

Bu çalışmada, ekşi mayanın sorgum ekmeğinin teknolojik, duyusal ve bazı besinsel 

özelliklerine etkisini ortaya koymak hedeflenmiştir. Ekşi maya uygulaması (spontan 

fermantasyon, Lactobacillus plantarum+Lactobacillus sanfranciscensis), ekşi mayanın hamur 

verimi (HV) (150 ve 250 HV) ve ekşi maya oranı (%0-15-30) olmak üzere 3 faktörün sorgum 

ekmeğinin kalite özelliklerine etkisi incelenecektir. Bu uygulamaların glutensiz sorgum 

ekmeğinin fitik asit, toplam diyet lif, dirençli nişasta ve toplam fenolik madde miktarı, 

antioksidan aktivite, in vitro glisemik indeks gibi besinsel özellikleri ile tekstürel ve duyusal 

özelliklerine etkisi belirlenecektir. 
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Proje Başlığı (9) 
Yerbademi Posası Katkılı Ekmek Yapma Olanaklarının 

Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü - ADANA 

Proje Lideri Dr. C. Aylin OLUK 

Araştırmacılar  Hatice YÜCEL, Dr. Ahmet Korhan ŞAHAR, Dr. Pınar ÇUBUKCU 
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Başlama-Bitiş 
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İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Dr. Öğretim Üyesi Murat Reis AKKAYA 

Alpaslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

PROJE ÖZETİ  

Yerbademi, doğada da bir ot olarak bulunan bir bitki olması ile birlikte dünyada en 

çok tropikal ve ılıman bölgelerde ve hatta Alaska gibi soğuk bölgelerde de bile yetişebilen bir 

bitkidir. Kimyasal bileşiminde 40-47% karbonhidrat, 4-10% protein, 20-35% yağ, 11-20% 

şeker ve 5-15% düzeyinde ham lif bulunmaktadır. Yerbademi yumrusunun tadı ve kokusu 

badem veya fındığın aromasına benzemektedir. Günümüzde İspanya’da yetiştirilen bu 

bitkinin ana kullanımı “horchata” olarak bilinen bir içecektir. Akdeniz ülkelerinde ve özellikle 

İspanya'da yumruları insan gıdası olarak kullanılmaktadır. Tüketimi genellikle taze, suda 

ıslatma, kurutma ve kavurma şeklinde olmaktadır. Buna ek olarak dondurma üretiminde tat 

verici olarak kullanılmakta, kavrulmuş yerbademi parçaları bazı zamanlar bisküvi ve diğer 

fırın ürünlerine eklenebilmektedir. İnce bağırsağın, “Gluten” adlı proteine karşı ömür boyu 

süren ve kronikleşen alerjisi ve hassasiyeti olan kişilerin glutensiz veya glüteni azaltılmış 

diyet ile hayatlarını sürdürmeleri gerekmektedir. Yerbademi de bu beslenme çeşidine 

alternatif oluşturabilecektir. 

Teklif edilen proje ile, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından tescil 

ettirilmiş 2 yerbademi çeşidinin (Sarışeker ve Balyumru) yumru özellikleri incelenecek, 

yerbademi yağı elde edilecek, yağ posasından ve yumrulardan 0,10,20,30% oranlarında 

ekmek yapılacaktır. Elde edilen ürünlerin kimyasal, duyusal, tekstürel ve sindirim analizleri 

yapılacaktır. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
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Proje Başlığı (1) 
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- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

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.  

Yapılan bu çalışmada ekmekte ve fırıncılık ürünlerinde kullanılmakta olan propiyonik 

asit ve propiyonatların miktar tayinlerinin yapılması amaçlanmıştır. Projede yüksek 

performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ve gaz kromatografisi (GC) cihazları kullanılmış ve 

her iki metodun validasyon çalışması yapılarak elde edilen sonuçlar birbirleriyle 

karşılaştırılmıştır. Yapılan validasyon çalışmalarında doğrusallık, gerçeklik, tespit limiti, tayin 

limiti, tekrarlanabilirlik ve tekrar üretilebilirlik parametreleri çalışılarak ölçüm belirsizliği 

değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca ülkemizde propiyonik asit ve propiyonatlar için yeterli 

çalışmanın olmaması göz önünde bulundurularak, Antalya piyasasında tüketime sunulan 

ekmek ve çeşitli fırıncılık ürünlerinin propiyonik asit içeriğinin tespit edilmesi amacıyla proje 

kapsamında 197 adet numune analize alınmıştır.  

HPLC-UV ve GC-FID sonuçlarının karşılaştırılması yapıldığında; analiz sonuçlarının 

tutarlı olduğu ve her iki metotla elde edilen verilerin birbirlerine yakın olduğu görülmüştür. 

Ancak analiz süresinin daha kısa olması, ölçüm limitinin daha düşük seviyelerde olması, daha 

etkili ve yüksek ayırma gücüne sahip olması, düşük maliyetli ve güvenilir olması gibi 

sebeplerden dolayı gaz kromatografisi yönteminin sıvı kromatografisine kıyasla daha avantajlı 

olduğu söylenebilir. Bu nedenle ekmek ve çeşitli fırıncılık ürünlerinin propiyonik asit 

analizinde GC-FID metodunun daha uygun olduğu görüşüne varılmıştır.  
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Proje Başlığı (2) 
Fırıncılık Ürünlerinde 3–MCPD ve Glisidil Esterlerinin 

Tespiti 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1276 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Müge NEBİOĞLU 

Proje Bütçesi  46.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018-31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

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.   

Yapılan bu çalışma ile fırıncılık ürünlerinde kullanılan yağda ve proses sonrası elde 

edilen ürünlerde proses bulaşanları (3-MCPD ve Glisidil Esterleri) tespit edilmiştir. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

3. GÜN 

DEVAM EDEN PROJELER 
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Proje Başlığı (1) 
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fonksiyonel ve Tam 

Buğday Ekmeği Özelliklerinin Karşılaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1183 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Buket ÇETİNER 

Proje Bütçesi  95.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2020 

PROJE ÖZETİ  

Projede, ülkemizde yaygın olarak ekimi yapılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin; 

arabinoksilan, besinsel lifler, fitik asit, fenolik asit, fenolik bileşikler, bazı mineral madde 

içerikleri, mineral biyoyararlılığı, safra asidi bağlama kapasiteleri içeriklerinin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Ayrıca, eski yıllarda tescil ettirilen ve günümüzde tarımsal üretimi 

yapılmayan ekmeklik buğday çeşitleri ile yerel buğday çeşitlerinin de fonksiyonel 

özeliklerinin belirlenmesi ve yeni çeşitler ile karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca enzim 

kullanımının tam buğday ekmek özelliklerine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Son 

olarak, tam buğday ekmeği üretimine uygun ve fonksiyonel özellikler bakımından öne çıkan 

çeşitlerin belirlenmesi ve tam buğday ekmeği üretimine uygun olabilecek çeşitlerin 

spesifikasyonlarının ortaya konması planlanmaktadır. Seçilen buğday çeşitlerinden, 

endüstriyel ölçekte tam buğday ekmeklerinin üretilmesi amaçlanmaktadır. Projenin ikinci yılı 

(2020) içerisinde; buğday örneklerinde protein oranı, besinsel lif, mineral madde, toplam 

fenolik madde analizleri tamamlanmıştır. Kontrol ve enzim katkılı tam buğday ekmek 

üretimleri tamamlanmıştır. Tam buğday ekmek örneklerinde; tam buğday ekmek hacmi, 

ekmek içi renkleri, ekmek kabuk renkleri, ekmek kalite değerlendirmesi, bayatlama özellikleri 

analizleri tamamlanmıştır. Ayrıca, enzimin aynı parametrelere etkisi değerlendirilmiştir. Tam 

buğday ekmek örneklerine ait besinsel ve fonksiyonel analizler yapılmış olup in vitro tahmini 

glisemik indeks, mineral madde, in vitro mineral madde biyoyararlanımı analizleri 

yapılmıştır. 

Dönem Bulguları: 

Yerel çeşitlerin en yüksek ortalama çözünen besinsel lif, fenolik madde, fitik asit 

içeriğine sahip olduğu belirlenmiştir. Yeni çeşitlerden üretilen tam buğday ekmeklerinin, eski 

çeşitlerden üretilen tam buğday ekmeklerine kıyasla daha yüksek ortalama hacim ve daha 

düşük sertlik değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Enzim eklenen tam buğday ekmeklerinin, 

kontrol tam buğday ekmeklere kıyasla daha yüksek hacim ve daha düşük sertlik değerlerine 

(1. gün) sahip olduğu belirlenmiştir. Enzim eklenen tam buğday ekmeklerinin, kontrol tam 

buğday ekmeklerine kıyasla daha yüksek WEAX (suda çözünen arabinoksilan) içeriğine sahip 

olduğu ortaya konulmuştur. Yeni buğday çeşitlerinden üretilen tam buğday ekmekleri eski 

buğday çeşitlerine kıyasla en yüksek ortalama Cu ve S biyoyararlanımına ve en düşük 

ortalama Ca, Fe ve Mn biyoyararlanımına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Darboğazlar:  
Ferulik asit ve diğer fenolik bileşikler (gallik asit, vanillik asit, srinjik asit, p-

hidroksibenzoik asit, p-kumarik asit vb.) analizi ile Halk Ekmek Fabrikasında yapılacak olan 

endüstriyel ölçekli tam buğday ekmek üretimi tamamlanamamıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Ek süre talebi: Eksiklerin tamamlanması için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (2) 

Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Buğday Kepeğinin 

Diyet Lifi Miktarı ve Antioksidan Parametrelerini Etkileyen 

Bazı Faktörlerin Belirlenerek, Buğday Ekmeğinin Fonksiyonel 

Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanımı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1765 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü- KONYA 

Proje Lideri Çiğdem MECİTOĞLU GÜÇBİLMEZ 

Proje Bütçesi  58.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Bu projede, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün sulu ve kuru 

ortamlarında yetiştirilerek seçilen 10 ekmeklik buğday genotipinin (5 kırmızı taneli ve 5 

beyaz taneli genotip) kepekleri, fenolik madde, diyet lif ve antioksidan profilleri bakımından 

analiz edilecek ve üstün genotipler belirlenecektir. Kırmızı ve beyaz taneli her iki grup için 

ayrı ayrı olmak üzere; çeşitler arasında en iyi değerlere sahip un, tüm genotiplerin bazı kalite 

değerleri analizlerle tespit edilip, değerlendirilerek belirlenecektir. En iyi genotiplere ait 

buğday unu ve kepekler, ekmek yapımında farklı kepek/buğday unu (%0, 10, 20, 30 kepek) 

oranlarında kullanılacaktır. Bu proje yüksek antioksidan özelliğe ve diyet lif içeriğine sahip 

fonksiyonel ekmek elde edilmesi amacıyla yürütülmektedir. 

Dönem Bulguları:  

Projede birinci dönem boyunca belirtilen analizler gerçekleştirilmiş ve kırmızı ve 

beyaz çeşitler ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Tane ve unlarda toplamda gerçekleştirilen fiziksel 

ve reolojik analizlerin soucunda elde edilen verilerden kırmızı taneli ekmeklik buğdaylardan 

Taner(sulu), beyaz taneli ekmeklik buğdaylardan Tosunbey(kuru) ilk sene için ekmek 

yapımında kullanılacak unların elde edileceği çeşitler olarak belirlenmiştir. Genotiplere ait 

kepeklerde de belirtilen analizler yapılıp, elde edilen veriler değerlendirilmiş, beyaz taneli 

genotiplerden Aliağa(sulu), kırmızı taneli genotiplerden ise Bezostaja 1(sulu)’in kepeklerinin 

kullanımına karar verilmiştir. Kepek içeren unlardan yapılan ekmeklerde de diyet lif oranı, 

protein, antioksidan aktivite tayini ve fenolik madde miktarına bakılmıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Materyal ve Yöntem:  

DPPH Radikali Yakalama Aktivitesi: Ön denemelerde karşılaşılan problemler 

sebebiyle, buğday ile ilgili çalışmalarda daha çok kullanıldığı görülen Brand-Williams ve 

ark. (1995)’a ait metodun kullanılmasının uygun olacağı düşülmektedir.  

Toplam Diyet Lif Analizi: Kepek ve ekmek örneklerinde toplam diyet lif içeriklerinin 

belirlenmesinin AACC 32-05.01 ve AOAC 985.29 Metot’larına dayanarak yapılmasının 

yöntemin içeriği ve kullanılan kimyasallar açısından daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Personel:  

Görev değişikliği sebebiyle Ziraat Yüksek Mühendisi Enes YAKIŞIR’ ın projeden 

çıkarılması, Ziraat Yüksek Mühendisi Musa TÜRKÖZ’ ün projeye dahil edilmesi talep 

edilmektedir. 
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Proje Başlığı (3) 
Geleneksel Tarhana Çeşitlerinin Mikrobiyotası, Metagenomik 

Analizi ve Metabolik Karakterizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P2/1008 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Özlem IŞIK 

Proje Bütçesi  140.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2021   

PROJE ÖZETİ  

Önerilen projede, geleneksel fermente bir gıda olan tarhanın, seçilen bazı yörelere 

özgü yöntemlerle üretilmesi, bu örneklerin sahip olduğu mikrobiyal kompozisyonun farklı 

fermantasyon günlerinde yeni nesil sekanslama temelli tüm genom shotgun metagenomik 

yaklaşımıyla dizilenmesi ve biyoinformatik araçlar kullanılarak filogenetik ve fonksiyonel 

açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.  

Bu amaca ulaşılmak istenmesindeki gerekçe; bugüne kadar klasik yöntemler 

kullanılarak tarhananın fermantasyon prosesi anlaşılmaya çalışılmıştır. Ancak günümüzde, 

mikrobiyolojik araştırmalar açısından klasik yöntemlerin tüm mikroflorayı açıklamakta 

yetersiz kaldığı bilinmektedir. Bu yüzden tarhana mikroflorasının bu yöntemle incelenmesi ve 

bu sırada fermantasyonun farklı aşamalarından örnek alınması; floranın son halinin, süreç 

boyunca değişiminin ve bu mikroorganizmaların metabolik yollarının birbirlerini ve son 

ürünü nasıl etkilediğinin anlaşılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, proje sonucunda orijinal suşların 

bulunabilmesiyle; ülkemize ait orijinal suşlar tespit edilebilecek ve bunların genetik 

materyalinin korunması sağlanacaktır. Dahası, tarhana mikroflorasında bulunan bakteri ve 

mayalardan henüz tam genomu ortaya çıkarılamamış olanların, yeterli veri elde edilebilmesi 

koşuluyla, tüm genomları çıkarılabilecek ve bilimsel açıdan literatüre önemli katkılar 

sağlayacaktır. Son olarak ise; geleneksel bir gıdamız olan tarhana; genlerin protein ailelerinin 

değerlendirilmesiyle; fonksiyonel olarak analiz edilebilecek ve tarhananın antioksidan, 

probiyotik, anti-kanser vb. özellikleri gen düzeyinde ortaya konacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Üretimi tamamlanan ve depolanan tarhana örneklerinin kimyasal analizleri 

tamamlanmış ve pH, titrasyon asitliği, ham yağ, protein, kül ve kuru madde analizleri 

değerlendirilmiştir. Sonuçlar literatür ile uyumlu bulunmuştur. Geçen dönem izolasyonu 

yapılan mikroorganizmaların MALDI TOF ile tanımlanmasına devam edilmektedir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

1 yıl ek süre talep edilmektedir.
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

4. GÜN 

YENİ TEKLİF PROJELER 
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PROJE ÖZETİ 

Günümüzde hızlı değişen günlük hayata paralel olarak tüketim alışkanlıkları da 

değişmektedir. Yüzlerce farklı gıda kompozisyonu tüketicinin beğenisine sunulmaktadır. 

Tüketiciler bir yanda doğal geleneksel sağlıklı ürünler ararken, diğer yanda farklı gıdaları da 

tecrübe etme isteği duymaktadırlar. Ülkemizin geleneksel ürünleri arasında olan zeytin genel 

olarak sofralık ve yağlık olarak tüketilmektedir. Zeytin ağacı, meyvesi, yağı ve yaprağı ile 

zengin bir antioksidan kaynağı olarak yüzyıllardır insanlara sağlık sunmaktadır. Benzer 

şekilde diğer geleneksel ürünlerimizden olan ekmek, makarna ve diğer hububat ürünleri ise 

ülkemizde günlük olarak tüketilen vazgeçilmez ürünlerimizdendir. 

 Bu proje ile, zeytin meyvesinin alışılagelmiş tüketimi dışında diğer gıdalarla bir araya 

getirilme imkanı araştırılacaktır. Yine iyi bir antioksidan kaynağı olan ancak genelde budama 

artığı olarak kalan ve değerlendirilemeyen zeytin yaprağı da materyal olarak kullanılacaktır. 

Bu amaçla kurutma işlemleri ile zeytin meyvesi ve zeytin yaprağı tozu elde edilmesi ve elde 

edilen bu tozun ülkemizde çok yaygın şekilde tüketilen ekmek, makarna ve erişte içerisine 

karıştırılarak yeni ürünler elde edilmesi planlanmaktadır. Aynı denemeler bisküvi ve krakerde 

de yapılarak özellikle çocuk beslenmesine katkı yapmaya çalışılacaktır. 

 Zeytin meyvesi tozu ve zeytin yaprağı tozunun sadece projedeki gıda ürünlerine değil 

tüm gıda sanayiine iyi bir kaynak olması beklenmektedir. Zeytin meyvesi ve yaprağından 

gelecek olacak fenolik bileşikler, yağ asitleri, vitaminler, mineraller ve lif ile ekmek, makarna, 

erişte, bisküvi ve krakerin besin içeriğinin zenginleştirilmesi amaçlanmaktadır. Elde edilecek 

yeni ürünler fiziksel, kimyasal ve duyusal kalite analizleri ile değerlendirilecektir. Ayrıca 

besinsel ve fonksiyonel özelikleri belirlenecektir. Bir tarafta zengin besin değerine sahip bir 

materyal diğer tarafta çok tüketilen gıdalarımızın bir araya getirilmesi ile elde edilecek yeni 

ürünlerin günlük olarak alınması gereken gıda bileşenleri için iyi bir kaynak olacağı 

düşünülmektedir. 

 Zeytinin hiçbir işlem görmeden kurutularak toz haline getirilmesi, içerisindeki zengin 

besin kaynağının en az kayıpla tüketiciye ulaşmasını sağlarken, üreticiye de zeytinini farklı 

şekilde değerlendirme imkanı yaratacaktır. 

 

 
 

Proje Başlığı (1) 
Ham Zeytin Meyvesi ve Zeytin Yaprağı Tozu Kullanılarak 

Hububat Ürünlerini Zenginleştirme Potansiyelinin Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Dr. Erkan SUSAMCI 

Araştırmacılar  

Dr. Safure GÜLER- Dr. Kadriye ALTAY- Dr. Buket ÇETİNER- 

Dr.Şahnur IRMAK- Aliye PEHLİVAN- Dr. Ferişte ÖZTÜRK 

GÜNGÖR 

Proje Bütçesi  134.748 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Dr. Ali Güler/Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Manisa 
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Proje Başlığı (2) 

Farklı Üretim Teknikleriyle Elde Edilen Sofralık Zeytinlerden 

Spesifik Teknolojik Özelliklere Sahip Laktik Asit Bakterilerinin 

İzolasyonu, Tanımlanması ve Endüstriyel Zeytin Üretiminde 

Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Dr. Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR 

Araştırmacılar  
Zeynep Şeyda ERDEMİR TIRAŞ, Dr. Ayla MUMCU, Cansu 

DEMİR, Ali ÖZCAN 

Proje Bütçesi  248.559,11 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2026 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü (Prof. Dr. Hatice 

KALKAN YILDIRIM),  

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

 

PROJE ÖZETİ  

Sofralık zeytin ülkemizde ve dünyada en önemli fermente gıdalardan birisidir. Sofralık 

zeytin üretimi spontan fermantasyonla gerçekleştirilmekte olup, laktik asit bakterileri (LAB) 

bu süreçte en önemli rolü oynamaktadır. Ancak spontan fermantasyonda üründe bozulmalar 

görülebilmekte ve standart bir son ürün elde etmek de mümkün olmamaktadır. Starter kültür 

kullanımıyla ürünün mikrobiyolojik güvenilirliği artırılabilmekte ve duyusal nitelikleri 

geliştirilebilmektedir. Fermente gıdalardan LAB izolasyonu, tanımlanması, starter kültür 

olabilecek özelliklerinin belirlenmesi ve fermantasyonda kullanımıyla ilgili çalışmalara olan 

ilgi giderek artmaktadır. Endojen suşların metabolik aktiviteleri, ticari starter kültürlere göre 

daha yüksek olabilmektedir. Böylece suşlar fermantasyon ortamına kolayca uyum sağlayarak 

mikrofloraya hakim olabilmektedir. Dünya üzerindeki zeytin çeşitlerinden LAB izolasyonu ve 

karakterizasyonuyla ilgili birçok çalışma olsa da, ülkemizde bu alandaki çalışmalar kısıtlıdır. 

Bu açıdan, önemli zeytin çeşitlerimizden LAB izolasyonu ve teknolojik özelliklerinin 

belirlenerek zeytin üretiminde kullanım olanaklarının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada İspanyol tipi ve doğal salamura yöntemiyle işlenecek Domat, Memecik ve 

Ayvalık çeşidi yeşil zeytinler ve endüstriden alınacak yeşil zeytinler kullanılacaktır. 

Örneklerden uygun besiyerinde LAB izole edilecektir. İzolatlar öncelikle morfolojik ve 

fizyolojik testlere tabi tutulacak, ardından API CHL 50 test kitleriyle tanımlanacaktır. Daha 

sonra izolatların spesifik teknolojik ve bazı probiyotik özellikleri belirlenecektir. Yapılacak 

değerlendirmeler sonucu starter kültür olarak kullanılabilme potansiyeline sahip izolatlar 

moleküler yöntemlerle tanımlanacaktır. En iyi teknolojik/probiyotik özellikleri gösteren 

suşlardan üç tane seçilecek, tek tek ya da kombinasyonlar halinde Domat çeşidi yeşil zeytin 

üretiminde kullanılacaktır. Bu aşamada yanıt yüzey yönteminden yararlanılacaktır. Tuz 

konsantrasyonu, salamuranın başlangıç pH’sı ve kültürler bağımsız değişkenler; asitlik, 

toplam fenolik madde ve antioksidan aktive bağımlı değişkenler olarak alınacaktır. 1 litrelik 

kaplarda laboratuvar ölçeğinde üretim gerçekleştirilecek ve istenilen ürün kalitesini sağlayan 

optimum koşullar belirlenecektir. Bu koşullarda laboratuvar ölçeğinde, pilot ölçekte (10 litre) 

ve büyük ölçekte (100 litre) üretimler yapılarak elde edilen veriler modelin tahmin ettiği 

değerlerle karşılaştırılacaktır. Ayrıca kültür kullanımının fermantasyon profili ve son ürün 

kalitesi üzerindeki etkileri belirlenecek, kültürlerin endüstriyel üretime uygun olup 

olmadıkları değerlendirilecektir.  
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Proje Başlığı (3)  
Melezleme İle Elde Edilmiş Zeytin Çeşit Adaylarının Yağ 

Özelliklerinin Belirlenmesi (4. Kombinasyon) 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Şenay YAMAN  

Araştırmacılar  

Dr. Filiz SEFER 

Hanife Telli KARAMAN 

Dr.Didar SEVİM 

Uğur GÜLOĞLU 

Hülya SÖZER KAYA 

Dr.Mehmet HAKAN 

Proje Bütçesi  67.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Prof. Dr. Harun DIRAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi, Müh. 

Fak., Gıda Mühendisliği Bölümü 

 

PROJE ÖZETİ  

 

        Zeytinyağının sağlığımız ve beslenmemizdeki önemi bilinen bir gerçektir. Dünyada 

talebin giderek arttığı ve ekonomik anlamda da gün geçtikçe değer kazanan bu ürünün, elde 

edildiği zeytinin yetiştirme ve çeşit özelliklerinin incelenerek, yağlık özelliğinin iyileştirilmesi 

çalışmaları, zeytinyağı sektörünün gelişimi için araştırılması gereken konulardır. Bu nedenle, 

Araştırma Enstitümüzün Islah 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 (1, 2 ve 3. kombinasyon olarak) Gıda 

Teknolojileri Bölümümüz tarafından yürütülmüştür. 

          Bu çalışma, yukarıda belirtilen çalışmaların devamı olarak, melezleme ıslah 

programının yağla ilgili teknolojik boyutunu oluşturan 4. Kombinasyon olarak ele alınacak ve 

ilk kez Ayvalık x Ayvalık kombinasyonına ait 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 Ayvalık x Ayvalık kombinasyonundan seçilen 

fertlerle çalışmamız yürütülecektir. 
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Proje Başlığı (4) 
Melezleme ile Elde Edilmiş Zeytin Çeşit Adaylarının Sofralık 

Özelliklerinin Belirlenmesi (3. Kombinasyon) 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Dr. Şahnur IRMAK 

Araştırmacılar  

Dr. Filiz TENGIZ SEFER 

Dr. Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR 

Dr. Erkan SUSAMCI 

Uğur GÜLOĞLU 

Ayşen YILDIRIM 

Eyyüp KARTAL 

Proje Bütçesi  49.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
1/1/2022- 31/12/2026 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Prof. Dr. Harun DIRAMAN Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda 

Mühendisliği 

 

PROJE ÖZETİ  

 Zeytinde, kontrollü melezleme yöntemiyle yüksek, düzenli verime sahip, yağlık ve 

sofralık üstün kalite özellikleri gösteren yeni zeytin çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla, 

Enstitümüz Islah Şubesi tarafından 1990 yılında başlatılan bir melezleme ıslah programı 

yürütülmektedir. Bu proje kapsamında bazı teknolojik ve agronomik ön analizler dikkate 

alınarak seçilmiş ümitvar fertler bulunmaktadır. 

 Melezleme ıslah programının sofralık zeytin ile ilgili teknolojik boyutunu oluşturan, 3. 

Kombinasyon olarak ele aldığımız bu çalışma ile ümitvar fertlerden elde edilecek zeytinlerin 

sofralık özellikleri ortaya konulacak ve sonuçta yeni çeşitlerin seçimine ışık tutacak olup 

istenilen sofralık değerlere sahip melez fertlerin belirlenmesi mümkün olabilecektir. 

 Ön seleksiyon aşamasına ulaşmış kombinasyonlardan seçilen fertlerle çalışmamız 

yürütülecektir. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

4. GÜN 

SONUÇLANAN PROJELER 
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Proje Başlığı (1) 
Melezleme İle Elde Edilen Zeytin Çeşit Adaylarının Sofralık 

Özelliklerinin Belirlenmesi (2. Kombinasyon) 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/100 

Yürütücü Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Dr. Şahnur IRMAK 

Proje Bütçesi  40.983 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/16- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Prof. Dr. Harun DIRAMAN 

Afyon Kocatepe Üni. Gıda Müh. Böl. 

 

PROJE ÖZETİ  

Zeytinde, kontrollü melezleme yöntemiyle yüksek, düzenli verime sahip, yağlık ve 

sofralık üstün kalite özellikleri gösteren yeni zeytin çeşitlerinin elde edilmesi amacıyla, 

Enstitümüz Islah Şubesi tarafından 1990 yılında başlatılan bir melezleme ıslah programı 

yürütülmektedir. Bu proje kapsamında, bazı teknolojik ve agronomik ön analizler dikkate 

alınarak seçilmiş ümitvar fertler bulunmaktadır. 

Melezleme ıslah programının sofralık zeytin  ile  ilgili teknolojik boyutunu oluşturan, 2. 

Kombinasyon olarak ele aldığımız bu çalışma ile ümitvar fertlerden elde edilen zeytinlerin 

sofralık özellikleri ortaya konulmuş ve sonuçta yeni çeşitlerin seçimine ışık tutacak istenilen 

sofralık değerlere sahip melez fertlerin belirlenmesi için değerlendirmeler yapılmıştır. 

Ön seleksiyon aşamasına ulaşmış Memecik x Uslu ve Uslu x Memecik 

kombinasyonlarından seçilen fertlerin yanında uygun görülen başka kombinasyonlar ile de 

çalışmamız yürütülmüştür. 
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Proje Başlığı (2) 

Ulusal Gen Bankasındaki Zeytin Çeşitlerinin ve Bu 

Çeşitlerden Elde Edilen Zeytinyağlarının Özelliklerinin ve 

Lezzet Profillerinin Belirlenmesi  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/16/A05/P01/101 

Yürütücü Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Dr. Didar SEVİM 

Proje Bütçesi  203.000 TL  

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2016- 01/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
- 

 

PROJE ÖZETİ    
Natürel sızma zeytinyağı sadece mekanik veya fiziksel işlemlerle elde edilen, yüksek 

besinsel içeriğine ve çoklu doymamış yağ asitleri içermesine (yüksek oleik asit) bağlı olarak 

Akdeniz diyetinin vazgeçilmez ürünlerinden biridir.  

Zeytin Genetik Kaynaklarının Toplanması, Muhafazası ve Karakterizasyonu Projesi 

kapsamında, Ülkemizde şimdiye kadar değişik bölge çeşitlerini içeren 94 adet zeytin çeşidi 

tescil ettirilmiş ve bunlar Enstitümüzün Kemalpaşa Üretim ve Uygulama Sahası’nda bulunan 

Ulusal Gen Bankası’nda koruma altına alınmıştır. RESGEN projesinde 94 zeytin çeşidinin 

primer tanımlayıcı özellikleri veri tabanına işlenmiş olup, sekonder özelliklerinden olan yağ 

özellikleri vb. sonuçlarının olmamasından dolayı eksik kalmıştır. Bu çalışma, Ulusal Gen 

Bankası’nda bulunan tescilli zeytin çeşitlerimizin bazı meyve ve zeytinyağı özelliklerinin 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu amaçla, proje kapsamında zeytinler 4 hasat yılında (2 var-2 yok yıl) hasat edilerek 

meyve örneklerinde; olgunluk indeksi, % nem ve % 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, gerçek ve teorik ECN 42 

trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark, sterol kompozisyonu ve tokoferol analizleri 

yapılmıştır. Ayrıca zeytinyağlarının duyusal analizleri yapılarak lezzet profilleri 

oluşturulmuştur. Bu projeden elde edilen tüm bilgilerin kurumumuz tarafından hazırlanacak 

olan zeytin çeşit kataloğunda yayınlanması amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı (3) 

Naturel Sızma Zeytinyağının Fizikokimyasal ve Duyusal 

Özellikleri İle 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- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ  

Zeytinyağının raf ömrünün tahminlenmesi ve değişen kalite kriterlerinin belirlenmesi 

amacıyla yaptığımız çalışmamızda erken ve olgun hasat dönemindeki zeytinlerden elde 

edilmiş naturel sızma zeytinyağı ve farklı ambalaj tipi (koyu ve açık renk cam, koyu ve açık 

renk plastik ve teneke ambalaj) kullanılmıştır. Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden 

temin edilen zeytinyağları Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Yağ ve Yağ 

Teknolojileri Birimi Laboratuvarında, 25±3°C’ de 2 yıl süresince muhafaza edilmiştir. Her 4 

ayda bir; UV ışığında özgül soğurma değeri (K270 ve K232), peroksit sayısı değeri, p-

anisidin değeri, totoks değeri, serbest yağ asitliği, yağ asidi kompozisyonu, trans yağ asitleri 

miktarı, toplam biyofenol miktarı, oksidatif stabilite ve renk değişimleri takip edilerek 

incelenen özellikler üzerine zeytinin hasat döneminin, ambalaj tipinin ve depolama süresinin 

etkileri incelenmiştir. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak 

planlanmıştır. İstatistiki analizleri jump istatistik programı kullanılarak tesadüf parselleri 

deneme desenine göre  yapılmıştır. Veriler LSD çoklu karşılaştırma testi kullanılarak % 5 

güven aralığında karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar zeytinyağı muhafazasında 

zeytinyağının özelliklerinin en iyi korunduğu ambalajın teneke olduğu ve bunu sırasıyla koyu 

renk cam, açık renk cam, koyu renk plastik ve açık renk plastik ambalajların takip ettiğini 

göstermektedir. Ayrıca yapılan analizler duyusal analizler ile karşılaştırılmış ve birbiri ile 

uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.  Yapılan ambalaj analizlerinde migrasyona rastlanmamıştır.   
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Proje Başlığı (4) 

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 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- 

YALOVA 

Proje Lideri Seda KAYAHAN 

Proje Bütçesi  60,620 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2017- 31/07/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Marmara Birlik, Marmara 

Zeytin Tarım-Satış Kooperatifleri Birliği 

 

PROJE ÖZETİ  
Projede iki farklı olgunlukta, çekirdekli siyah ve çekirdeksiz yeşil zeytinlerin kurutularak 

acılıkları giderilmiştir. Çalışmalar sırasında 8 KWe kapasitesindeki bantlı mikrodalga 

kurutucu kullanılmıştır. Kurutma işlemi için siyah zeytinlere 1500W/kg ve 1000W/kg yeşil 

zeytinlere 1500 W/kg ve 2000 W/kg güç uygulanarak zeytinlerin duyusal acılık değerinin 

1,5’in altına düşmesi sağlanmıştır.  Kurutma öncesi farklı ön işlem uygulamaları 

gerçekleştirilmiştir. Bu ön işlemler özetle; %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 oluşmaktadır.  

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 gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, mikrodalga kurutucuda kısmi kurutma 

ile acılık giderme sayesinde sofralık zeytin üretimi yapılmıştır. Farklı ön işlem 

uygulamalarının acılık gidermeye etkisi incelenmiştir. Oleuropeinin kurutma ile parçalanması 

süreci aydınlatılmaya çalışılmıştır. Mikrodalgada kısmi kurutma ile sofralık zeytin üretim 

yöntemi belirlenerek, yöntem ön işlem ve güç değeri ortaya koyulmuştur. Mikrodalga kısmi 

kurutma yöntemi kullanılarak acılığı giderilmiş yeşil ve siyah zeytinin duyusal, fiziksel, 

kimyasal özellikleri ve raf ömrü incelenmiştir. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

4. GÜN 

DEVAM EDEN PROJELER 
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PROJE ÖZETİ  

Zeytinyağını tüketici tercihi açısından ön sıralara taşıyan en önemli iki özelliği, sağlık 

açısından yararları ve hiçbir ticari yemeklik yağda bulunmayan lezzetidir. Genel olarak 

zeytinyağı, duyusal özelliklerine göre tanımlanmaktadır. Duyusal değerlendirmede çeşitli 

uçucu bileşiklerin negatif ve pozitif özelliklerden sorumlu olduğu kabul edilmektedir. Minör 

ya da majör olsun uçucu bileşikler, zeytinyağı kalitesi için çok önemlidir; koku eşiğinin 

altında bile olsa, oluşum ve bozulma yollarını anlamak açısından önemlidir ve kalite 

göstergesi olarak yararlı bilgiler sağlayabilmektedir. Uçucu bileşiklerin bileşimine dayalı 

olarak natürel zeytinyağlarında çeşit ve coğrafik karakterizasyon araştırmaları oldukça güncel 

olmaya devam etmektedir ve bu konuda çok sayıda çalışma yayınlanmaktadır. Natürel 

zeytinyağlarının doğru sınıflandırılmasını hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek için uçucu 

bileşiklerin tanımlanması ve nicelleştirilmesine dayanan analitik yöntemler bulunmaktadır. 

Solid-phase microextraction (SPME) gaz kromatografi kütle spektrometresi (GC-MS), bunlar 

arasında güvenilir bir alternatiftir. Ulusal Gen Bankası’nda koruma altına alınan 92 adet 

zeytin çeşidinden yüksek yağ oranı, üstün duyusal ve antioksidan özelliklere sahip 44 çeşit 

zeytin 3,5–4 olgunluk düzeyinde 2 hasat yılı hasat edilerek uçucu bileşiklerinin 

karakterizasyonlarının yapılması amaçlanmaktadır. Böylece, üreticinin yüksek verim 

beklentisine cevap verebilecek ve tüketicinin kaliteli ürün tüketmesini sağlayacak çeşitlerle 

ilgili bir veri sağlanması ve duyusal analize analitik bir yaklaşım getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Dönem Bulguları: 

Literatür araştırması yapılmış olup, cihaz ve laboratuvar malzeme alımları 

gerçekleştirilmiştir. Projede karakterizasyonu yapılacak çeşitlere ait seçimler enstitümüz 

tarafından yürütülen Ulusal gen bankası projesi verileri kullanılarak yapılmıştır. Belirlenen 

çeşitlerin hasadına Ekim ayı itibariyle başlanmış ve yağ eldesi gerçekleştirilmiştir. 

Darboğazlar:  

Memeli çeşidinde meyve varlığı olmadığı için toplanamamıştır. Yine Uslu ve Samsun 

yağlık çeşitlerinden mevcut kullanılan sistem ile meyvelerden yağ elde edilememiştir. Projeye 

41 çeşit ile devam edilmesi önerilmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Uçucu bileşik analizleri, proje yazım aşamasında enstitümüzde GC-MS cihazı olmaması 

sebebiyle Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ ne ait GC-MS cihazında yapılacak şekilde 

planlanmıştı. Fakat Müdürlüğümüzün tasarrufu sonucu alınan GC-MS cihazı ile analizler 

enstitümüzde gerçekleştirilebilecektir. Teknik anlamda yine Kimya Bölümü öğretim görevlisi Doç. 

Dr. Hasan ERTAŞ hocamızdan destek alınacaktır.

Proje Başlığı (1) 

Ulusal Gen Bankasında Bulunan Bazı Zeytin Çeşitlerinden 

Elde Edilen Natürel Sızma Zeytinyağlarının Uçucu 

Bileşiklerinin Karakterizasyonu  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P1/1579 

Yürütücü Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Berna YILDIRIM 

Proje Bütçesi  74.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2020- 31/12/2022 
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PROJE ÖZETİ 

Bu proje ile; Gemlik, İznik, Orhangazi Mudanya, Erdek ve Akhisar bölgelerinde 

yetişmiş Gemlik çeşidi zeytinlerde, bu zeytinlerden klasik salamura yöntemle işlenmiş-satışa 

hazır Gemlik tipi sofralık siyah zeytinlerde, adı geçen tüm yörelerde ambalajlanarak ‘Gemlik 

tipi’ zeytin etiket bilgisiyle ve klasik (doğal) ve kostikli zeytin adıyla piyasaya sunulan 

zeytinlerde ve bu yörelerde, yöre üreticilerinin kendi havuzlarında, klasik (doğal) ve kostikle 

acılık giderme yöntemleriyle işledikleri sofralık siyah zeytinlerde işleme yöntemlerinin uçucu 

aroma bileşenleriyle bazı fenolik bileşikler üzerine olan etkisinin gözlenmesi amaçlanmıştır. 

Elde edilecek analiz sonuçlarına göre; Marmara bölgesinde yetiştirilen zeytinlerden klasik 

(doğal) Gemlik tipi işleme ve kostikli zeytin işleme yöntemine göre üretilen sofralık siyah 

zeytinlerin uçucu aroma bileşenleriyle bazı fenolik bileşikleri belirlenerek işleme yöntemine 

bağlı farklılıkların ortaya konulması, proje sonuçlarına göre, üretici ve tüketici tarafından 

önemsenen ve merak edilen konuların aydınlatılması ve her iki tarafın da hakkı olan güvenilir 

bilginin sağlanabilmesi, ulusal ve uluslararası çalışmalara bakıldığında “Gemlik zeytini” nde 

özellikle uçucu aroma bileşenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalara çok fazla 

rastlanmamaktadır. Bu çalışmayla, ileride yapılacak kapsamlı projelerin başlangıç aşamasının 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Dönem Bulguları: 

2020-2021 yılında fenolik bileşikler ile ilgili metot oturtma çalışması yapılmıştır. 

Fenolik bileşikler ile ilgili kalibrasyon grafiği çizilmiştir. Standartlar 0,5,1,5,10,20,30 ppm 

olarak hazırlanmıştır. Örnek analizlerine geçilecektir. Gerekli sarf malzemeler ve diğer 

malzemeler temin edilmiş olup çalışmalara Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü’nde başlanacaktır. 

Darboğazlar:  
Fenolik bileşik analizlerinde metot oturtma sırasında darboğaz yaşanmıştır. Aroma 

bileşenleri ile ilgili çalışma Bursa Gıda Araştırma Enstitüsü’nde başlanacaktır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

1 yıl ek süre talep edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Proje Başlığı (2) 

Gemlik Çeşidi (Olea europaea L.) Sofralık Siyah Zeytinlerin 

Uçucu Bileşen Profilleri ve Bazı Fenolik  Madde İçeriklerinin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/18/A3/P1/1158 

Yürütücü Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Cansu DEMİR 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2019- 31/12/2020 
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Proje Başlığı (3) Ultrases Uygulaması ile Sofralık Siyah Zeytin Üretimi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P3/2019 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 

Proje Lideri 
Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020- 31/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Projede, salamura sıcaklığı en fazla 20/30/40oC olacak şekilde kesikli çalıştırılan 

ultrases destekli salamura (%5 ve %10’a dengelenmiş) içerisine yerleştirilen siyah Gemlik 

zeytinlerin acılıkların giderilmesi duyusal olarak takip edilecektir. Ultrasesin kavitasyon 

etkisinin tespit edilmesi için küf, maya ve toplam aerobik bakteri sayımı gerçekleştirilecektir. 

İşlem süresi, duyusal analiz ve doku sertliği analizi sonuçlarına göre en iyi sonuçları veren iki 

yöntem seçilerek projenin ikinci aşamasında kullanılacaktır. Bu şekilde üretilen zeytinlerin 

duyusal, fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılacaktır. Bu analiz değerlerinin 

karşılaştırılması için geleneksel yöntem ile acılığı giderilmiş Gemlik zeytinleri proje 

kapsamında üretilecek ve analiz edilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Ultrases banyosu, termostatlı devre kesici, Lactobacilus plantarum (Ön çoğaltımı 

yapılmış) temin edilmiştir. Zeytin hasat olgunluğu takibi ve hasat yapılmıştır. Üretim 

denemelerine başlanmıştır. 
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Proje Başlığı (4) 
Zeytin Doku Sertliğinin Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi 

Kullanılarak Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P3/2020 

Yürütücü Kuruluş 
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 

Proje Lideri 
Dr. Yasin ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020- 31/07/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Sofralık zeytin sanayisinde zeytinleri doku sertliğine göre ayırabilen makine 

bulunmamaktadır. Zeytinlerin işletmeye kabulünde yumuşak zeytinlerin ayıklanması etkili 

olarak yapılamamaktadır. Üretim sonrası-ambalajlama öncesinde ise ayrım, el ile dokunmak 

suretiyle işçiler tarafından yapılmaktadır. Bu durum standart kalitede üretime engel olmakta, 

maliyeti arttırmakta ve hijyen açısından risk oluşturmaktadır. Proje bu olumsuzlukları 

gidermek amacıyla, yakın kızıl ötesi (NIR) dalga boyunda çalışan ve düşük maliyetli mini 

spektrometreler ile zeytinlerin doku sertliğine göre ayrılmasını amaçlamaktadır. Projede, 

konveyör üzerindeki zeytinlerin doku parametreleri için en bilgilendirici dalga boyunu 

seçmek ve bu dalga boyu ile ayrım başarısını belirlemek amaçlanmaktadır. 

Dönem Bulguları: 

Geniş spektrum aralığında tarama yapabilen yeni bir spektrometre ürettirilmiştir (200-

2500 nm). Mevcut spetrofotometre ile ham yeşil zeytinlerin spektrumları ölçülmüştür. Yeşil 

sofralık zeytin üretimi yapılmıştır. Spektral okumalar devam etmektedir. Proje faaliyetleri 

devam etmektedir. 
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Proje Başlığı (5) 

Organik ve Konvansiyonel Yöntemlerle Yetiştirilen Erkence 

Çeşidinden Farklı Olgunluk Düzeylerinde Elde Edilen 

Zeytinyağlarının Bazı Kimyasal ve Duyusal Özelliklerinin 

Belirlenmesi  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/1086 

Yürütücü Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMIR 

Proje Lideri Elif Burçin BÜYÜKGÖK 

Proje Bütçesi  95.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmanın amacı, organik ve konvansiyonel 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 ve orta hasat) 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 ve kimyasal kalitesi üzerindeki etkileri ve Erkence zeytinyağı hakkında bilgi 

sağlayacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Çalışmanın 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 yılı hasatları tamamlanmıştır. 3 hasat 

yılında da elde edilen örneklerin meyve analizleri (olgunluk indeksi, yüz dane ağırlığı, en-

boy, % nem ve % yağ miktarı) tamamlanmıştır. Zeytinyağına işlenecek zeytin meyveleri ise 

hiç bekletilmeden Abencor sistemiyle kırılıp zeytinyağları elde edilmiştir. İlk iki hasat yılında 

elde edilen zeytinyağlarının bazı analizleri (serbest yağ asitliği, peroksit değeri, UV’ de özgül 

absorbans değerleri, indüksiyon periyodu, toplam fenol miktarı, yağ asitleri kompozisyonu ve 

duyusal analizleri) tamamlanmıştır. Üçüncü hasat yılında elde edilen zeytinyağları ise 

analizleri yapılıncaya kadar koyu renk cam şişelerde +4°C’ de depolanmıştır. 
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Proje Başlığı (6) 
Türkiye’de Üretilen Zeytinyağlarının Coğrafi Orijinlerinin 

Metabolomiks Yaklaşımı İle Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/941 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Filiz ÇAVUŞ 

Proje Bütçesi  85.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemizde üretilen zeytinyağlarının kalitesinin korunması ve ticari değerinin 

arttırılabilmesi için ürünlerimizin coğrafi orijin sertifikası alması önem arz etmektedir. 

Coğrafi orijin sertifikasyonunda, sertifikalı ürünlerin kontrolü ve coğrafi orijin sertifikasına 

sahip ürünlerin diğer bölgelerin benzer ürünlerinden ayrılabilmesi için zeytinyağlarının 

tanımlanması ve sınıflandırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma ile Ülkemiz de 4 farklı 

bölgede üretilen zeytinyağlarının; 

 Polar ve uçucu bileşen profillerinin metabolomiks yaklaşımla belirlenmesi 

 Elde edilen veriler doğrultusunda kemometrik (PCA, HCA) teknikler uygulanarak 

zeytinyağlarının bölgesel olarak sınıflandırılması 

 Farklı bölgelerde üretilen Gemlik tipi zeytinyağlarının kemometrik olarak ayrımının ortaya 

konulması 

 Ülkemiz zeytinyağları için referans veri tabanı oluşturulması amaçlanmıştır. 

Dönem Bulguları: 

Ülkemizde en fazla zeytin üretiminin yapıldığı farklı bölgelerindeki bahçelerden 

Kasım-Aralık 2019 ve 2020 dönemleri içinde zeytin numuneleri toplanılarak aynı koşullarda 

zeytinyağ örnekleri elde edildi. Elde edilen zeytinyağlarının karakterizasyonunu belirlemek 

amacıyla GC-QTOF (Agilent 7200 Accurate Mass) ve LC-QTOF(Agilent 6550 iFunnel) 

cihazları kullanıldı. Farklı kromatografik teknikler olması nedeniyle numunelerin cihazlara 

enjeksiyonu için farklı ekstraksiyon yöntemleri tercih edilmiştir. Elde edilen zeytinyağlarının 

uçucu bileşenlerden oluşan metabolomik profillerinin değerlendirilmesinde katı faz 

mikroekstraksiyon tekniği kullanılmıştır. 

Zeytinyağlarının kemometrik analizleri için çok değişkenli verilerin analizinde yaygın 

olarak kullanılan temel bileşenler analizi (Principal Component Analysis, PCA) ve hiyerarşik 

kümeleme analizi (Hierarchical Clusterin Analysis, HCA) kullanılmıştır. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

5. GÜN 

YENİ TEKLİF PROJELER 
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Proje Başlığı (1) 
Aktif ve Modifiye Atmosfer Ambalaj Uygulamalarının Hünnap 

Meyvelerinin Kalitesi ile Raf Ömrüne Etkileri 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü -BURSA 

Proje Lideri Burcu KADIOĞLU 

Araştırmacılar  

Mehmet SAĞLAM-Gülnur F. BİRİCİK ŞAHİN-Mehmet Yılmaz 

KARACA-İsmail HAZAR-Bayram DAVARCI-Pınar MANARGA 

BİRLİK-Semra ÇAVUŞ 

Proje Bütçesi  99.305 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

 

 

PROJE ÖZETİ  

Günümüzde sağlıklı ve dengeli beslenmenin giderek önem kazanmasıyla birlikte uzun 

süre taze kalan ve çabuk bozulmayan gıdalara olan tüketici talebi de artış göstermiştir. Son 

yıllarda ise yabani büyüyen yenilebilir meyveler arasında, Türkiye’de hünnap yaygınlaşmaya 

ve yiyecek ve ilaç kaynağı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yüksek C vitamini, mineraller 

ve birçok inorganik ve organik madde içeriği bakımından zengin olan hünnap meyvesi, insan 

beslenmesi üzerine önemli etkiye sahiptir. Ayrıca, hünnap meyvesi özellikle yüksek miktarda 

potasyum, bakır, demir, fosfor, kalsiyum ve manganez gibi mineralleri içerir. Hünnap 

meyvesinin kalitesinde meydana gelen kayıplar tüketici tercihini olumsuz etkilemektedir. Bu 

sorunların asıl nedenleri ise hünnap meyvesinin raf ömrünün kısa olması ve çeşitli nedenlerle 

uğradıkları kalite kayıplarının pazar değerini azaltıp muhafaza ömrünü kısaltmasıdır. Hasat 

sonrası yaşanan kayıpları azaltmak için son yıllarda geleneksel tekniklerine alternatif olarak 

geliştirilen ambalaj sistemlerinden oluşan yenilikçi yaklaşım ile gıdaların raf ömrü uzatılarak, 

son tüketiciye bozulmadan, en az toplam maliyetle güvenilir bir şekilde ulaştırılmasını 

sağlanmaktadır. Bu amaçla üzerinde en çok durulan yöntemler ise; Modifiye atmosfer ve aktif 

ambalajlama işlemleri enzimatik, kimyasal ve mikrobiyolojik bozulmalara karşı gıdaların 

depolama, taşıma ve ambalajlanmasında ürünün etkileşimde bulunduğu hava bileşiminin, 

ürün çeşidine bağlı olarak oksijen, karbondioksit, azot ve etilen gibi gazların ortama 

verilmesi/uzaklaştırılması ile gıdanın çevresindeki atmosferi değiştirerek ürünün raf ömrünü 

uzatmak amacıyla kullanılan yöntemlerdir. Proje farklı ambalaj materyallerinin hünnap 

meyvesinin depo ve raf ömrü süresince kalite değişimlerine etkilerinin belirlenmesi amacıyla 

yürütülecektir. 
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Proje Başlığı (2) 
UV Radyasyon Uygulamalarının Bitki DNA Hasarı Üzerine 

Etkisi-PCR Tabanlı Analizler 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Dr. Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ 

Araştırmacılar  Halil ER, Nihal AKMAN, Banu AKGÜN 

Proje Bütçesi  93.700 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

 

 

PROJE ÖZETİ  

GDO analizlerinin doğruluğunu ve sürdürülebilirliğini etkileyecek kontaminasyonun 

varlığı, bilimsel çalışmalarda ve kontrol hizmetlerinde önemli hatalara yol açabilmektedir. Bu 

hatalardan en önemlisi kontaminasyonlardan dolayı olabilecek yanlış pozitifliklerdir. 

Kontaminasyon riskini bertaraf etmek için alınan önlemlerin en başında sterilizasyon amaçlı 

UV-C kullanımı gelmektedir. UV-C ışık, kısa dalga boyu ve yüksek enerjisi nedeniyle DNA 

yapısını bozarak mikroorganizmaların ölümüne veya aktivitelerinin bozulmasına neden 

olmaktadır. Bu nedenle, moleküler laboratuvarlarında sterilizasyon amaçlı UV lamba 

kullanımı önemli gereklilik olarak dikkati çekmektedir.  

Verimli bir PCR çalışması analiz başarısı ile doğru orantılıdır.  UV kaynaklı DNA 

hasarını belirlemede en etkin yöntem PCR kullanılmasıdır. UV ile oluşan DNA lezyonlarının, 

DNA amplifikasyonunu engellediği düşünülmekte ve bu inhibe edici etki PCR ile tespit 

edilebilmektedir. 

Bu proje ile laboratuvarımızda yoğun kullanılan UV-C kaynağının kontaminasyonu 

önlemede etkinliğini test etmek ve UV kabininde UV kayağına olan en etkin mesafeyi ve 

maruz kalma süresini belirlemek amaçlanmaktadır. Bunun için UV-C ışığına farklı süre 

(0,30,60 dk), mesafe (10, 50 cm) ve DNA konsantrasyonları (20,30,40 ng/µl)’nda maruz 

kalmış örnekler ile kontrol grubu karşılaştırılarak DNA hasarı ve inhibisyon etki tespit 

edilecektir. Ayrıca transgenik üründe, UV uygulamalarının transgenik hedef gen (miktar 

tayini) üzerine etkisini tespit etmek amaçlanan diğer bir unsurdur. 

Çalışma materyali, GDO’ lu CRM olan %10’luk RRS 40-3-2 (ERM-BF410gk)’ nın 

toz formu ve DNA izole edildikten sonra elde edilen izolatı kullanılacaktır. Merkezi-karma 

tasarım (face-centered) (MKT) kullanılarak deney koşulları belirlenmiş, bağımlı değişken 

sonuçlarının değerlendirilmesi ve optimum noktaların saptanmasında Design-Expert 7.0.0 

programı yüzey yanıt yöntemi (RSM) kullanılacaktır. Bağımsız değişkenler olarak mesafe, 

izolatın başlangıç konsantrasyonu, ışınlama süresinden; bağımlı değişkenler ise, toplam DNA 

konsantrasyonu, PCR verimliliği, ΔCt değeri, GDO miktarı, soya spesifik DNA kopya 

sayısından oluşmaktadır. Ayrıca UV radyasyonuna maruz bırakılmış örneklerde Real Time 

PCR ile inhibisyon çalışması da gerçekleştirilecektir. 
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Proje Başlığı (3) 

Gıda Numunelerinde Yüksek Polar Pestisitlerin Analizinde 

Tarımsal Atıklardan Elde Edilecek Olan Manyetik Özellikli 

Grafenin Kullanılabilirliğinin İncelenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Remziye ZENGİNGÖNÜL GÖKÇAY 

Araştırmacılar  Prof. Dr. Belgin İZGİ (Danışman-Bursa Uludağ Üniversitesi) 

Proje Bütçesi  166.170 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022- 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Bursa Uludağ Üniversitesi 

 

PROJE ÖZETİ  

Artan nüfus yoğunluğuna göre tarımsal ürünlerin kalitesinin ve verimliliğinin 

iyileştirilmesi açısından günümüzde pestisit kullanımı giderek yaygınlaşmıştır. Yüksek polarlı 

pestisitlerin kullanımı, sudaki çözünürlükleri, maliyetlerinin az olması ve tarımdaki 

etkinlikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak glifosat ve dahil olduğu yüksek polar pestisit 

grubunun fizikokimyasal özellikleri (anyonik, suda çözünürlüğü yüksek vb.) tayin 

edilmelerinde güçlükler oluşturmaktadır. Bu sebeple bu grup pestisitler ile çalışmalar sınırlı 

kalmaktadır.  

Bu çalışmada; glifosat ve metaboliti amino metil fosfonik asit (AMPA), glifosinat, 

biyalafos, fosetil-Alüminyum, etafon ve maleik hidrazit olmak üzere toplam 7 adet yüksek 

polar pestisit seçilmiştir. Ülkemizde önemli rezerve sahip ve kullanım alanı kısıtlı olan şeftali 

çekirdeği atıklarından, piroliz yolu ile katma değeri yüksek karbon hazırlanacaktır.  

Elde edilen karbon, modifiye Hummers metodu ile grafen oksite (GO) dönüştürülecek 

ve bu GO’ e manyetik özellik kazandırılarak, adı geçen pestisitlerin tayini için yeni bir 

manyetik katı faz ekstraksiyon (MSPE) adsorbenti geliştirilmesi planlanmıştır.  

Metot geçerli kılma (validasyon) işlemleri ise SANTE/2019/12682 dokümanında 

belitilen bitkisel kökenli 6 ürün grubunu temsilen armut, portakal, kuru incir, fındık, tam 

buğday unu ve çay numunelerine standart ilave edilerek (spike) geri kazanım testleri ile 

değerlendirme yapılacaktır. Geliştirilen tayin yöntemi, adı geçen pestisitler için önerilen ve 

standart kabul edilen QuPPe metodu ile karşılaştırılarak istatistiksel değerlendirme yapılması 

hedeflenmektedir. 
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Proje Başlığı (4) 
Trakya Yöresi Bağlarından İzole Edilmiş Mayalarının Şarap 

Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Yürütücü 

Kuruluş 
Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -TEKİRDAĞ 

Proje Lideri Çağrı ERSEÇ 

Araştırmacılar  

Dr. Gamze UYSAL SEÇKİN 

Tezcan ALÇO 

Dr.Serkan CANDAR 

Prof. Dr. Turgut CABAROĞLU 

Proje Bütçesi  130.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022- 31/12/2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği 

Bölümü 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışma, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından izole edilmiş çeşitli 

yerel şarap mayalarının şarap kalitesi üzerine olan etkilerini belirlemek amacıyla 

yürütülecektir. 

    Projede, Materyal olarak, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 

yürütülmüş “Trakya Yöresi Bağlarındaki Papazkarası Üzümleri Kullanılarak, Spontan 

Fermentasyon ile Elde Edilen Şaraplardan İzole Edilen Saccharomyces cerevisiae Mayaların 

Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi” isimli projenin çıktıları olan ve teknolojik özellikleri 

belirlenip tanımlanmış, Trakya yöresi bağlarından izole edilen yerli mayalardan 5 tanesi 

kullanılacaktır.  

    Tanımlamaları yapılmış ve teknolojik özellikleri belirlenmiş yerel mayalar ve 

Papazkarası üzümlerine ait şıralarda ayrı ayrı mikrovinifikasyon denemeleri kurulacaktır. 

Ticari maya (Lalvin Bourgovin RC212) ile yapılan şarapların kontrol grubunu oluşturacağı 

denemede ayrıca spontan fermantasyonla yapılan şarapların da özellikleri araştırılarak 

karşılaştırmalar yapılacaktır. Şırada ve şarapta yapılacak kalite analizlerinden sonra duyusal 

analiz ve aroma maddelerinin tanımlanması yapılacaktır. Yapılan analizler sonucunda yerel 

mayalar ile yapılan şaraplar, kontrol grubu ve spontan fermantasyon ile yapılan şaraplarla 

karşılaştırılacaktır. Şarap ve şıralarda mevsim etkisinin olup olmadığını saptayabilmek için 

denemeler 2 ardışık yıl tekrar edilecektir. Denemeler, tesadüf parselleri deneme desenine göre 

oluşturulacaktır. 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

5. GÜN 

SONUÇLANAN PROJELER 
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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 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Esma KORKMAZ 

Proje Bütçesi  97.830 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2017- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ  
Gıda güvenilirliği zincirindeki son halka olan gıda ile temas eden ambalaj 

malzemelerin güvenirliliğinin sağlanması, gıda kalitesi/güvenliği üzerine etkisinin 

belirlenmesi ve bu malzemelerden kaynaklanan sağlık risklerinin tanımlanması tüketici 

haklarının korunması açısından zorunludur. Ambalaj malzemelerin yapılarında yer alan 

ve/veya üretimleri sırasında ilave edilen bazı maddeler gıdalara geçebilmekte ve insan 

sağlığına zarar verecek boyutlara ulaşabilmektedir.  

Ülkemizde gıda sanayinde başta konserveler olmak üzere, süt ürünleri, bitkisel yağ ve 

kuru gıdalar gibi birçok alanda kullanılan teneke kutular, içerisine konulan gıdanın 

özelliklerine göre değişen dayanıklıkta lak denilen organik kaplamalarla kaplanırlar. 

Günümüzde sentetik olarak üretilen laklar gıdanın teneke kutu ile etkileşime girmesini 

engelleyerek kimyasal reaksiyonlar önlenmektedir. Ancak polimerik esaslı bu organik 

kaplamaların çoğunluğu ithal menşeli olup, bileşimleri gizli olduğu için üreticiler tarafından 

bildirilmemektedir. 

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 yapılmıştır.  

Proje kapsamında piyasadan farklı lak türünde teneke kutular temin edilmiştir. Teneke 

kutularda, lak kaplama kalınlığı, kaplamanın gözenek kontrolü, XRF ile metal içerikleri, FT-

IR ile bağ yapıları, toplam ve spesifik migrasyon (epoksi türevleri, fitalatlar) analizleri 

yapılarak gıda güvenirliliğine etkileri araştırılmıştır. 
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Proje Başlığı (2) 

Bazı Gıdalarda Alerjenlerin Proteomiks Tekniği Kullanılarak 

Tespiti ve Isıl İşlem Sonrası Alerjenlerin Stabilitesinin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P1/546 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Nurcan AYŞAR GÜZELSOY 

Proje Bütçesi  47.412 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2018- 31/12/2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

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. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri 

Bilgilendirme Yönetmeliği’ne göre alerjen bileşenlerin gıdaların etiketinde yer alması 

zorunludur. Tüm önlem ve yasal düzenlemelere rağmen yanlış etiketlenme sonucu geri 

çağırma veya 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. Bu 

çalışmada, fındık, badem, ceviz, antep fıstığı ve susamda alerjen proteinlere ait peptid 

dizilimlerinin proteomiks tekniği kullanılarak belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmada öncelikle kavrulmamış örneklerdeki alerjen peptid dizilimleri proteomiks 

tekniği kullanılarak veri tabanları yardımıyla belirlenmiştir. Daha sonra örneklere 130℃, 

150℃ ve 170℃’ de 30 dakikaya kadar kavrulma işlemi uygulanarak belirlenmiş olan peptid 

dizilimlerinin kararlılığı incelenmiştir.  Fındık, badem, ceviz, antep fıstığı ve susam için 

kavrulma işlemi sonrası stabilitesini devam ettiren ikişer adet peptid dizilimi marker olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada, ayrıca ülkemizde yetiştirilen önemli fındık ve badem çeşitlerinde 

alerjen proteinlerde farklılık olup olmadığı incelenmiş ve alerjen kompozisyonu açısından 

çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark olmadığı ancak marker olarak belirlenen 

peptid dizilimlerinin konsantrasyonlarında çeşitler arasında istatistiksel olarak önemli bir fark 

olduğu belirlenmiştir (p<0.01). 
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

5. GÜN 

DEVAM EDEN PROJELER 
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Proje Başlığı (1) 
Tahin Helvasında Toplam Saponin Tespit Yöntemlerinin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/939 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA  

Proje Lideri Ayşegül ARIKAN ASAN 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

Türk Gıda Kodeksi Tahin Helvası Tebliği’nde helvadaki saponin miktarının kütlece 

%0,1’ in altında olması gerektiği belirtilmiştir. Toplam saponin analizi için yöntemler 

bulunmasına rağmen bu yöntemler daha çok bitkiden saponinlerin izole edilerek saponin 

miktarının belirlenmesi şeklindedir. Yapılan çalışmayla çöven (Gypsophila) saponinlerinin 

tahin helvasında toplam olarak tespiti için yöntemler araştırılacaktır. Bu kapsamda, iki farklı 

yöntem (spektrofotometre ve HPLC) kullanılması ve gravimetrik yöntem de uygulanarak 

sonuçların karşılaştırıltırılması planlanmıştır. 

Spektrofotometre ile toplam saponin analizi vanilya&sülfirik asit yöntemi ile 

gerçekleştirilecektir. Analizde gerekli modifikasyonlar yapılarak tahin helvasında 

optimizasyonu yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca HPLC ile de toplam saponin anlizi 

gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Bu kapsamda sapogenin analizleri ve monosakkarit 

kompozisyonu analizleri yapılacaktır. Spektrofotometre ve HPLC sonuçları gravimetrik 

metodla da karşılaştırılarak uygun olduğu düşünülen metodun (spektrofotometrik/HPLC) 

validasyonu yapılacaktır.  

 

Dönem Bulguları: 

Spektrofotometre ile helvada toplam saponinlerin tespiti amacıyla metod optimizasyon 

çalışmalarına başlanmış olup çalışmalar sıvı-sıvı ekstraksiyonuna katı faz ekstraksiyonu 

denemeleri de eklenerek devam etmektedir. HPLC ile sapogeninlerin (Gypsogenin, 

Gypsogenin-O Glucuronide, Gypsogenik asit ve Quillaik ait) ve monosakkaritlerin (Mannoz, 

Ramnoz, Glukuronik asit, Glikoz, Ksiloz, Galaktoz ve Arabinoz) tayini standartlarla 

gerçekleştirilerek çalışma ve cihaz koşulları belirlenmiştir. Ayrıca Fruktoz ve Fukoz için 

tespit çalışmaları devam etmektedir. Örneklerden hidroliz sonrası sapogenin ve 

monosakkaritlerin ekstraksiyonu için çalışmalara başlanılmış, denemeler devam etmektedir.  

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

 Metot çalışmaları devam etmekte olup çalışmalarının tamamlanması için projenin 1 yıl 

uzatılması talep edilmektedir. Ayrıca, proje yürütücülerinden İbrahim Emre TOKAT’ ın 

farklı bölümde görevlendirilmesi sebebiyle projeden çıkarılması talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (2) 

Gıda Endüstrisinde Yüksek Potansiyele Sahip Transglutaminaz 

Enzimi Üretimi İçin Pichia pastoris Mayası ile Biyoproses 

Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P7/453 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Burcu GÜNDÜZ ERGÜN 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2018- 31/12/2020 

PROJE ÖZETİ  

Transglutaminaz enzimi ekmek, makarna, süt ve et ürünleri başta olmak üzere gıda 

endüstrisinin birçok alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Transglutaminazın temel 

kullanım nedeni, gıdaların protein yapılarının güçlendirilmesi veya modifiye edilmesi yoluyla 

ürünlerin kalitesinin yükseltilmesi ve üretimin daha verimli olmasıdır. Hali hazırda endüstride 

kullanılmakta olan transglutaminaz, yurtdışından ithalat yoluyla elde edilmektedir. 

Bu çalışmada amacımız, Pichia pastoris ile gıda endüstrisinde kullanıma uygun üretim 

sistemleri geliştirerek, yüksek verimle transglutaminaz üretimi için biyoproses koşullarını 

belirlemektir. Projemizde, henüz gıda enzimleri üretimi için araştırılmamış ADH1 promotoru 

ile transglutaminaz üretimi için genetik sistemler kurulacaktır. Üretilecek enzimin daha kolay 

saflaştırılabilmesi için rekombinant plazmidler oluşturulurken α-faktör sinyal sekansı 

transglutaminaz geninin önüne entegre edilecektir.  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 iki farklı promotor 

altında 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. Sonuç olarak proje ile 

endüstriyel enzim üretimi için avantajlı özelliklere sahip rekombinant P. pastoris suşları ve 

yüksek verimli, ekonomik üretim sistemleri geliştirilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Projemiz ile ilgili planlanan ilk üç iş paketi gerçekleştirilmiş, mikrobiyal 

transglutaminaz geni Pichia pastoris mayasının kodon tercihine göre optimize edilmiş, 

optimize transglutaminaz genini ve farklı promotor varyantlarını içeren rekombinant 

plazmidler tasarlanmış ve oluşturulmuş, oluşturulan rekombinant plazmidlerin kalsiyum 

klorür yöntemi ile E. coli bakterisine transformasyonu gerçekleştirilmiştir 

Darboğazlar:  

Yürütücünün eğitim ve sağlık mazeretlerinden dolayı proje planlanan iş takvimine 

göre ilerlememiştir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Eksik kalan deneylerin tamamlanması ve projenin başarılı bir şekilde 

sonuçlandırılması için proje süresinin 2 yıl uzatılması talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (3) 
DNA İzolasyonunda Kullanılan RNase A Enzim 

Uygulamalarının DNA Kalitesine Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1021 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Dr. Fatma GÜNGÖR BOYNUEYRİ 

Proje Bütçesi  62.000 TL       

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Bu proje ile, DNA izolasyonunda, ürün gruplarına göre RNase A enzim uygulama 

şartlarının, DNA miktar ve saflığı ile bitki plant geni varlığına etkisini belirlemek 

amaçlanmıştır.  

DNA ekstraktları ile yapılan kalitatif ve kantitatif analizlerinden doğru sonuç elde 

edilmesini sağlamak, analiz tekrarından kaçınmak ve böylece kaynak, zaman ve işgücü 

kaybını önlemek için, hücre içinde bulunan bulaşanların ortamdan uzaklaştırılması 

gerekmektedir. RNA, DNA izolasyonunda bulaşan olarak değerlendirilmekte ve DNA 

ekstraktları ile yapılan kalitatif ve kantitatif analiz sonucunu etkilemektedir. RNase A enzimi, 

RNA’yı parçalayan bir enzim olup, sığır pankreasından elde edilmekte ve GDO analizlerinde 

ortamdaki RNA’yı uzaklaştırmak için kullanılmaktadır.  

Projede materyal olarak; işlenmemiş (mısır ve soya tohumu) ve işlenmiş (mısır ekmeği 

ve soya kıyması) olarak 4 farklı ürün kullanılmış, 3 tekrarlı çalışılmış ve 18 farklı RNase A 

uygulaması yapılmıştır. 

 

Dönem Bulguları: 

Çalışmada işlenmemiş ürün olarak kullanılan mısır ve soya tohumu çalışmalarının bir 

kısmı geçmiş dönemde tamamlanmıştır. Bu dönemde, mısır ekmeği ve soya kıyması 

homojenize edilmiş ve 0,2 mg tartılarak analizlere 3 tekerrürlü olarak hazırlanmıştır. DNA 

izlasyon kiti olarak, GENESpin DNA Ekstraksiyon Kiti, EurofinsSpeciesScreenPlant RT IPC, 

SigmaRNAse A 70 U/mg-R6513-50 mg, Proteinase K 20mg/ml/750 µl kullanılmıştır. 

Örneklerde DNA izolasyonları gerçekleştirilirken 18 farklı RNase A uygulaması 

yapılmıştır. İzolatların DNA konsantrasyonları (ng/µl) ve A260/280 nm’desaflık ölçümleri 

Nanodropspektrofotometre kullanılarak yapılmış ve çalışmalar tamamlanmıştır. 

İşlenmemiş ürün olan mısır ve soya tohumu ile işlenmiş ürün olan mısır ekmeği ve 

soya kıymasındaizolatlarPCR’a konularakspesifik gen (plant) amplifikasyon sonuçları ile 

doğrulama çalışmaları devam etmektedir.  

 

Darboğazlar: 

Gerekli kimyasalların geç temin edilmesi ve artan pandemiden dolayı esnek çalışma 

koşullarında kontrol numunelerinin yoğunluğundan sebebiyle ek süreye ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (4) 

Kağıt ve Esnek Plastik Gıda Ambalajlarında Kullanılan Baskı 

Mürekkeplerinden Fotobaşlatıcıların Migrasyonunun 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/933 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Semra ÇAVUŞ 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2019- 31/12/2020  

PROJE ÖZETİ  

Gıda ambalajının ürünü fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşanlara karşı stok ve 

nakliye sırasında koruma, nihai tüketici için bilgilendirme, satış noktasında reklam sağlama 

gibi pek çok amacı vardır. Müşterinin ambalajlı bir gıdadan bekledikleri arasında ürünün 

özelliklerini uzun süre koruması, sağlık açısından zararsız olması, düşük fiyata sahip olması, 

çevreye uyumlu olması sayılabilir. Bu sayılanlar ancak uygun bir ambalajlama materyali ve 

bileşenleri ile sağlanabilir. Gıda ambalajından gıdaya geçiş istenmeyen bir durumdur. 

Mevzuatta transfer olabilecek migrantlar için izin verilen değerler bellidir. Fakat gıda 

ambalajlarının baskılanmasında kullanılan fotobaşlatıcılardan kaynaklı kalıntılarla ile ilgili 

ülkemizdeki mevzuatlarda, plastik madde ve malzemelerin üretiminde kullanılan 

benzophenone haricinde (0.6 mg/kg), herhangi bir limit bulunmamaktadır. Bu kürleme 

mürekkep kalıntılarının son nihai üründe olmaması gerekmektedir. Fakat ülkemizde 

fotobaşlatıcılar ile üretilmiş ambalaj malzemelerinin gıda kalitesine ve güvenirliliğine olan 

etkileri şimdiye kadar incelenmemiş olup, bu durum önemli bir risk oluşturmaktadır.  

Proje sonucunda elde edilen veriler, Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde 

ve Malzemelere Dair Yönetmeliği’n ekinde kısaca değinilen kağıt ambalajı ile ilgili önemli 

çıktılar elde etmemizi sağlayacaktır. Böylece Türkiye ambalaj piyasasındaki kuru gıdaları 

muhafaza etmek için kullanılan UV kürleme mürekkepleri ile basılmış kağıt ve esnek plastik 

materyallerinden ambalajlı gıdaya gerçekleşebilecek fotobaşlatıcı migrasyonu detaylı bir 

şekilde mercek altına alınarak, konu ile ilgili ülkesel mevzuat çalışmalarına, literatüre ve yeni 

projeler için önemli ve kapsamlı veriler sunulması sağlanacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Çalışmada piyasadaki bakliyat, makarna, baharat, şeker, tuz ve diğer tahıl ve tahıl 

ürünleri gibi kuru gıdaların ambalajlanmasında kullanılan kağıt ve esnek plastik ambalajlarda 

başta fotobaşlatıcı migrasyonu olmak üzere toplam migrasyon, yapı tayini ve fiziksel özellik 

analizleri yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda gıda ile temas eden plastik ve kağıt esaslı 

madde ve malzemeler için modifiye polifenilen oksit (MPPO) gıda benzeri ile toplam 

migrasyon analizlerine dair validasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Baskılı materyallerin yapı 

tayini analizleri, fiziksel analizleri (gramaj tayini ve kalınlık tayini) tamamlanmıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Numunelerin toplam migrasyon ve spesifik migrasyon analizlerinin tamamlanması 

için proje faaliyet takviminde 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 

 



 

99 

 

Proje Başlığı (5) 

Bebek ve Küçük Çocuk Gıdalarının Servisinde Kullanılan 

Plastik Esaslı Bazı Malzemelerden Gıdaya Geçebilecek 

Kalıntıların Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/291 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü-BURSA 

Proje Lideri Mehmet Yılmaz KARACA 

Proje Bütçesi  50.210 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2018- 31/12/2021 

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.  Hassas 

olan bu grubun beslenmesinde kullanılan malzemelerin, ülkemizde daha önce incelenmemiş 

olması bu çalışmasının gerekçesini oluşturmaktadır. 

Çalışmada piyasadan 4 farklı ithal ve yerli firmalardan toplam 124 adet biberon (PP) 

ve mama tabağı toplanacaktır. Toplanan numuneler yapı tayini, toplam migrasyon, metal, ve 

melamin migrasyon analizlerinde kullanılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Bakanlığımızın talebiyle “Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerde 

Baryum, Kobalt, Bakır, Demir, Lityum, Mangan, Çinko, Alüminyum ve Nikel analizlerinin" 

validasyon ve verifikasyon çalışmaları tamamlanarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 

gönderilmiş ve onayları ile Kurumumuz numune kabul aşamasına gelmiş bulunmaktayız. 

Proje hedefimiz olan diğer 7 element (As,Hg,Cd,Pb,Cr,Sb,Se) için çalışmalar tamamlanmış 

validasyon ve verifikasyon dosyaları bitme aşamasındadır. Proje numunelerimizde spesifik 

migrasyon element analizleri yapılmış ve sonuç hesaplamaları tamamlanma aşamasındadır. 

Darboğazlar:  

Bakanlık talebine öncelik verilmesi ve projemize Nikel elementinin ilave edilmesi 

nedeni ile ek süreye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (1) 
Antepfıstığının Taze Olarak Depolanabilme Olanaklarının 

Araştırılması  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P5/2408 

Yürütücü Kuruluş Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü- GAZİANTEP 

Proje Lideri Ahmet ŞAHAN 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2021- 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ  

Ülkemiz için önemli bir tarımsal ürün olan antepfıstığının neredeyse tamamı hasattan 

sonra hemen kurutularak depolanmakta ve kurutulduktan sonra işlenerek tüketilmektedir. 

Ancak çok küçük bir kısmı antepfıstığı üretiminin yapıldığı yerlerde kurutulmadan taze olarak 

tüketilmektedir. Taze olarak tüketildiğinde antepfıstığı kurutulmuş haline göre çok farklı bir 

lezzet ve aromaya sahiptir. Bu nedenle antepfıstığının üretildiği illerde (özellikle Gaziantep, 

Şanlıurfa, Adıyaman Kahramanmaraş ve Kilis) hasat döneminde taze antepfıstığı bölge 

halkının severek tükettiği vazgeçilmez bir ürün olarak öne çıkmaktadır. Taze antepfıstığının 

raf ömrünün birkaç gün ile sınırlı olması bölgedeki tüketimini sadece hasat dönemi (Ağustos-

Eylül ayları) ile sınırlandırmakta ve Ülkemizin diğer illerinde ise tüketim söz konusu 

olamamaktadır. Oldukça kıymetli ve karlı bir ürün olması nedeniyle bölge çiftçileri tarafından 

oldukça rağbet gören antepfıstığının Ülkemizdeki üretimi günden güne artmaktadır. Son 

yıllarda fazlaca dikilen ve henüz meyveye yatmamış olan antepfıstığı ağaçlarının da meyveye 

yatması ile birlikte Ülkemizdeki üretim katlanarak artacaktır. Tamamına yakınını Ülke içinde 

tükettiğimiz antepfıstığının şu anki değerini koruması için antepfıstığı ihracatının artırılması 

ve farklı tüketim yoları ile antepfıstığına yeni pazarlar sağlanması önem arz etmektedir. Aksi 

takdirde ilerleyen yıllarda antepfıstığının fazla oluşu ürün fiyatının düşmesine ve üreticilerin 

zarar etmesine neden olacaktır.  

Bu çalışmada, kısa raf ömrü nedeniyle tüketimi kısıtlı olan taze antepfıstığının raf 

ömrünün uzatılması amacıyla küf gelişimini önlemek ve böylelikle daha geniş bölgelere 

ulaştırılarak antepfıstığına yeni bir pazar kazandırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 

taze kırmızı kabuklu ve sert kabuklu antepfıstıkları ozon ile muamele edilerek mikrobiyal 

yükü düşürüldükten sonra saf Aspergillus flavus inoküle edilecektir. Daha sonra yenilebilir 

gıda kaplaması ve antimikrobial madde kullanımının taze antepfıstıklarında raf ömrü, küf 

gelişimi ve bazı kalite parametreleri üzerine etkileri tespit edilecektir. 
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Proje Başlığı (2)  

Alg Türlerinden Elde Edilen Selüloz Nanolifin Bursa Siyah 

İnciri İçin Polisakkarit Odaklı Yenilebilir Biyonanokompozit 

Kaplamalarda Dolgu Materyali Olarak Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P5/2305 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Azat AKBAL 

Proje Bütçesi  45.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ  

Gıda ürünlerinin raf ömrünü uzatma ve gıda kalitesini geliştirmek için son zamanlarda 

gıda sanayisinde aktif ambalajlama konseptlerine olan ilgi artmış durumdadır. Yenilebilir 

filmler ve kaplamalar polisakkaritler, proteinler, lipitler ve reçineler gibi çeşitli biyopolimer 

ürünlerin yanı sıra plastikleştirici ve yüzey aktif maddeleri gibi bileşenlerin ilave edilmesiyle 

veya edilmemesiyle üretilen yenilebilir bileşenlerden yapılır. Bu yüzden güvenilir ve 

biyobozunur yapıdadırlar ve gıda ambalajlama uygulamalarında biyopolimerlerin kullanımı, 

çevre dostu bir teknoloji olarak yenilebilir filmler üretmek için film oluşturma özelliklerine 

alternatif olarak ortaya çıkmıştır. 

Polimer matriksinin içine dağılmış nanoboyuttaki partiküller tarafından sağlanan 

kuvvetlendirici etki sayesinde saf haldeki biyopolimerlerle karşılaştırıldığında 

biyonanokompozitler fark edilir bir şekilde gelişmiş fizikokimyasal, mekaniksel ve termal 

karakteristikler sergilerler. Selüloz nanolifler, yüksek yüzey alanı/hacim oranı, güçlü mekanik 

özellikler ve düşük termal uzama katsayısı gibi karakteristik özelliklerinden dolayı biyolojik 

olarak parçalanabilir kompozitlerin kullanımında çok etkindir. 

Selüloz nanolif üretim metotları kimyasal özütleme işlemini takip eden mekaniksel 

işlemlerle gerçekleşir. Bu durum fazla miktarda kimyasal madde kullanımına ve enerji 

tüketimine neden olur. Üretim metotlarındaki bu sınırlamaların üstesinden gelmek için 

çalışmada kaynak olarak makroalg ve mikroalg kullanımı amaçlanmıştır. Mikroalg ve 

makroalgler yıl boyunca fotosentez ile kitlesel olarak, hızlı büyüme, kısa hasat döngüsü ve 

yüksek biyokütle verimliliği gibi avantajlara sahiptir. Mikroalg ve makroalg türleri hücre 

çeperleri hemiselüloz ve lignin içermeyip büyük oranda selülozdan ibarettir. Bu yüzden 

selüloz nanolif üretimi basit bir saflaştırma prosesi ile izole edilebilir ve selüloz nanolif odaklı 

biyonanokompozit üretimi ile yenilebilir film ve kaplamaların eldesinde kullanılabilir. 

               Çalışmada Bursa siyah inciri meyvesinin depolanması esnasında, raf ömrü ve kalite 

özelliklerinin arttırılması amacıyla sentezlenen selüloz nanolif biyonanokompozit 

kaplamaların incelenmesi ile ürünün depolanabilirliğinin arttırılması ve sentetik ambalajlama 

filmlerine alternatif olarak selüloz nanolif odaklı nanokompozitlerin kullanımının araştırılarak 

incelenmesi amaçlanmıştır. 

           Alg türlerinden elde edilen selüloz nanoliflerin yapı karakterizasyon analizleri 

yapılacak, yenilebilir kaplamalarda kullanılan kitosan ve aljinat polisakkaritleri ile 

karıştırılarak kompozit bir ürün sentezlenecektir. Bu ürünlerle belirli oranlarda kaplanan 

meyve örneklerinin kalite özellikleri ve kaplamanın etkinliği üzerinde fiziksel, kimyasal, 

mikrobiyojik ve duyusal analizleri yapılacaktır. 
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Proje Başlığı (3) 
Zeytin Yaprağı Ekstraktının Antimikrobiyal Koruyucu Olarak 

Şalgam Suyunda Kullanılabilirliği 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2501 

Yürütücü Kuruluş Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü- İZMİR 

Proje Lideri Dr. Ayla MUMCU 

Proje Bütçesi  45.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/05/2023 

PROJE ÖZETİ  

Sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminden sonra zeytin ağacının geriye kalan prina, 

karasu ve zeytin yaprağı gibi kısımları zeytin yan ürünleri olarak kabul edilir ve üretimler 

sırasında büyük miktarda atık olarak ortaya çıkmaktadır. Zeytin yaprağı, çoğunlukla zeytin 

ağacının budanması, hasat edilmesi ve üretim faaliyetleri sırasında açığa çıkar ve polifenolik 

bileşikler bakımından oldukça zengindir. Anti-oksidan, anti-fungal, anti-bakteriyel, anti-viral, 

anti-enflamatuar, anti-aterojenik, anti-kanser gibi aktiviteleri nedeniyle geleneksel olarak 

uzun yıllardır kullanılmıştır. ZYE’nin pek çok gıda patojeninin gelişimi üzerine 

antimikrobiyal aktivitesini gösteren önemli sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Şalgam suyu ülkemizde yaygın olarak tüketilen geleneksel fermente bir içeceğimizdir. 

Şalgam suyunda fermantasyonla oluşan laktik asit istenmeyen bakteri gelişimi önemli ölçüde 

engellemekle birlikte, düşük asitli ortamlarda canlı kalma ve çoğalabilme özellikleri nedeniyle 

maya ve küf gelişimi söz konusu olabilmekte, özellikle Candida inconspicua maya türünün 

neden olduğu bozulmalar meydana gelebilmektedir. Şalgam suyunda istenmeyen mikrobiyal 

gelişimleri engellemek amacıyla pastörizasyon işlemi uygulanmakta ya da kimyasal koruyucu 

ilavesi yapılmaktadır.  

Bu projenin amacı; ZYE’nin şalgam suyunda sodyum benzoat yerine doğal bir 

antimikrobiyal madde olarak kullanılabilirliğini araştırmaktır. Bu amaçla, proje kapsamında 

yüksek fenolik bileşik içeriğine sahip ZYE elde edilecek, ZYE’nin şalgam suyunda bulunan 

laktik asit bakterileri ile şalgam suyunda bozulma etmenin olan Candida inconspicua maya 

türüne karşı antimikrobiyal etkileri belirlenecek ve ZYE şalgam suyuna ilave edilerek ürünün 

üç aylık depolama süreci boyunca gerçekleştirilecek olan fiziksel, kimyasal, duyusal ve 

mikrobiyolojik analizler ile ürünün kalitesi üzerine etkileri değerlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Proje Başlığı (4) 
Bazı Fındık Çeşitlerinden Elde Edilen Yağların Fiziksel ve 

Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/3979 

Yürütücü Kuruluş Fındık Araştırma Enstitüsü- GİRESUN 

Proje Lideri Dr. Fikret TÜFEKÇİ 

Proje Bütçesi  183.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 24/12/2023 

PROJE ÖZETİ  

Fındık; kakao ile olan mükemmel uyumu ve kavrulduğunda ortaya çıkan aroması 

sayesinde gıda sanayiinde çok tercih edilen sert kabuklu bir meyvedir. Fındık yağı ise yüksek 

oleik asit, fitosterol ve E vitamini içeriğine sahip değerli bir yağdır. Fındık yağının baskın yağ 

asidi oleik asittir ve onu sırasıyla linoleik asit, palmitik asit ve stearik asit takip etmektedir. 

Ülkemizde fındık tarımı Artvin’ den Kocaeli’ ye uzanan Karadeniz sahil bandında, uçtan uca 

yaklaşık 1000 kilometre uzunluğunda, 60-80 kilometre derinliğinde bir alanda yapılmaktadır. 

Fındık yağının yöre ve hasat sezonu farklılıklarının da dikkate alınarak fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin belirlendiği, üretim coğrafyasının tamamını kapsayan bir çalışma daha önce 

yapılmamıştır. Türkiye’ de fındık üzerine yapılan çalışmalar çeşit farklılıkları üzerine 

yoğunlaşmış ve materyal olarak genellikle Giresun’ da bulunan Fındık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü arazisinden temin edilen meyveler kullanılmıştır. Bu proje kapsamında; 

ülkemizde geniş bir coğrafyada tarımı yapılan fındık meyvesinden elde edilen yağların 

fiziksel (bağıl yoğunluk, refraktif indeks) ve kimyasal özelliklerinin (yağ asitleri, sterol ve 

tokoferol kompozisyonu gibi) üç hasat dönemi boyunca düzenli olarak ölçülmesi ve 

mikotoksinlerin presleme yöntemi ile elde edilen ham fındık yağlarına geçiş düzeylerinin 

belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje ile elde edilecek bilgiler ile ulusal ve uluslararası 

mevzuat çalışmalarına ve coğrafi işaret tescil çalışmalarına bilimsel veri sağlanacak, 

standartların güncelliği sağlanacak ve presleme yöntemi ile elde edilen fındık yağlarının 

mikotoksin yükü belirlenecektir. 

Bu araştırmada; Karadeniz ve Marmara Bölgelerinde proje başlangıcını takip eden 3 

hasat sezonunda seçilmiş bahçe ve çeşitlerden elde edilen fındıklardan ekstrakte edilen 

yağlarda; yağ asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu ve toplam sterol miktarı, tokoferol 

seviyesi ve toplam tokoferol miktarı, uçucu madde miktarı, asit değeri, iyot ve sabunlaşma 

sayısı, peroksit değeri, bağıl yoğunluk, refraktif indeks ve sabunlaşmayan madde analizleri 

yapılacaktır. Ayrıca, herhangi bir rafinasyon işlemi uygulanmadan elde edilen fındık 

yağlarında mikotoksin analizleri yapılacaktır. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler 

Sterol analizlerinden sorumlu kuruluş olan Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü bu analizleri yapacak personellerin isimlerini Dr. Serap Bilgen ÇINAR ve 

Melike AYAZTEK olarak bildirmiştir. Bu isimlerin proje ekibine dahil edilmesi talep 

edilmektedir. 
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Proje Başlığı (5) 
Gıdalarda Ağır Metal (Pb, Cd, As) Analizi için Referans 

Malzeme (RM) Üretimi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2574 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü- ANKARA 

Proje Lideri Dr. Gizem Işıl BEKTAŞ 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021 – 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ  

Referans Malzeme (RM) tanım olarak ISO Guide 30’da ve TS EN ISO 17034’de “Bir 

ölçüm sürecinde amaçlanan kullanımına uyacak şekilde oluşturulmuş bir veya daha fazla 

belirtilen özelliklere göre yeterince homojen ve kararlı malzeme “olarak geçmektedir. Gıda 

alanında ağır metal analizlerinde (Pb, Cd, As) verifikasyon ve doğrulama analizleri yapmak 

için kullanılmak üzere ISO Guide 30’da ve TS EN ISO 17034’de geçen tanıma tam uyan yerli 

Referans Malzeme bulunmamaktadır. Güvenilir ve doğru analiz yapabilmek, kalite kontrol 

çalışmaları, validasyon/verifikasyon (doğrulama) parametresi olan “Gerikazanım” ve 

“Kesinlik (Tekrarlanabilirlik ve Tekrarüretilebilirlik)” çalışmalarının yapılabilmesi için bu tür 

malzemeler ihtiyaç duyulmaktadır. 

Belirli bir elementin izotop kompozisyonu, elementin geçirdiği prosesler hakkında 

bilgi sağlamasından dolayı elementin parmak izi olarak kullanılabilmektedir.  ICP-MS ile 

izotopik analiz, elementin izotop seyreltme (ID) yöntemi ile kantitatif ve doğru bir şekilde 

belirlenmesini sağlar. İzotop seyreltme yöntemi ile yapılan analizler klasik yöntemlere göre 

daha hassas ölçüm yapmakta ve “Primer analiz” metodu olarak geçmektedir. 

 Bu çalışmada Kurşun (Pb) ve Kadmiyum (Cd) elementleri ICP-MS cihazında izotop 

seyreltme (ID-ICP-MS) yöntemi ile analiz edilecektir ve üretilmesi amaçlanan Referans 

Malzeme (RM)’nin homojenlik ve kararlılık analizleri de İzotop seyreltme yöntemi (ID-ICP-

MS) kullanılarak yapılacaktır. Çalışmanın sonucunda, laboratuvarlarımızda ağır metal 

analizlerinde kullanılmak üzere yerli Referans Malzeme üretilmiş olacaktır. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

 Üretimi planlanan Referans Malzeme (RM) matrisinin kakao olarak güncellenmesi 

için alınan AK kararı 22.12.2021 tarih ve E-84408991-600-3580424 sayılı yazı ile 

bildirilmiştir. 
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Proje Başlığı (6) 
Ayvanın Kurutulması ve Artıklarının Katma Değeri Yüksek 

Ürünlerin Üretimi İçin Değerlendirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P3/2524 

Yürütücü Kuruluş Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü- YALOVA 

Proje Lideri Dr. Zekiye GÖKSEL 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2023 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü koleksiyon 

bahçesinde bulunan 36 çeşit ve tip ayva materyal olarak kullanılmıştır. Projenin ilk yılında 

ayva çeşit ve tiplerde tarama çalışması yapılarak; C vitamini, mineral maddeler, kuru madde, 

kül, toplam antioksidan, toplam fenol, SÇKM-Asitlik-pH analizleri yapılmak üzere 

laboratuvara getirilmiştir.  İkinci yıl, analizler sonucunda öne çıkan bir çeşitte iki farklı 

kurutma (mikrodalga, ısı pompalı kurutma) yöntemi ve iki farklı uygulama (%0,3 sodyum 

metabisülfit, %0,2 sitrik asit + %1 askorbik asit) kullanılarak hangi kurutma metodu ve 

uygulamanın ayvada daha iyi sonuç vereceği belirlenecektir. Böylece kurutmaya uygun çeşit 

ve yöntem belirlenmiş olacaktır. Katma değeri yüksek ürün üretebilmek için kullanılacaktır. 

Ayvanın kurutulması için çıkartılan çekirdek evinden, uygun sıcaklık ve uygun ekstraksiyon 

süresi uygulanarak pektin verimi belirlenerek, pektin kalite analizleri yapılacaktır. Ayrıca 

ayva çekirdeklerinde protein analizi yapılarak yüksek protein miktarlı çeşitlerin 

çekirdeklerinden protein izolasyonu çalışması yapılacaktır. Böylece Türkiye’de ilk defa 36 tip 

ve çeşitte kurutma ve artıklardan protein, pektin izolasyonu çalışması yapılmış olacaktır. Daha 

önce incelenmeyen ve tespit edilmemiş değerler belirlenerek, miktarı raporlanacaktır. 

Ayvanın endüstriyel olarak kullanılma çeşitliliğinin artırılması bu meyve üreticiliğini 

artıracağı düşünülmektedir. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ile gıda teknolojisinde, 

ürün geliştirme ve işleme proseslerinde ayva pektini ve proteini kullanılabilecektir. 
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Proje Başlığı (7) 
Zeytin Pirinasından Mucor circinelloides ile Fungal Yağ, Kitin 

ve Protein Üretim Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A3/P4/3879 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü- MERSİN 

Proje Lideri Evren Çağlar EROĞLU 

Proje Bütçesi  45.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ  

Zeytinyağı üretimi sonrası elde edilen zeytin pirinası; zeytin kabuğu, pulp, zeytin 

çekirdeği ve tohumundan oluşan yoğun kokulu bir atıktır. Pirinanın içeriği zeytinyağı üretim 

şekline bağlı olarak (geleneksel, 2 aşamalı ya da 3 aşamalı) değişmekle birlikte su dışında 

karbonhidrat (yoğunlukla selüloz, hemiselüloz ve lignin), yağ, protein, fenolik maddeler ve 

inorganik maddeler içerir. Pirina, zeytinyağı üretim sezonunda büyük miktarlarda ortaya 

çıkmakta ve bu durum ciddi yönetim sorunlarına yol açmaktadır. Türkiye’de üretilen 

pirinanın büyük kısmı yakıt olarak değerlendirilirken yurtdışında pirina yağı ve yakıt olarak 

kullanılması dışında kozmetik sanayinde, yem sanayinde, hayvancılık sektöründe 

kullanılabilmektedir. 

Endüstriyel biyoteknolojide bakteri, maya ve fungus kullanılarak çok çeşitli ürünler 

elde edilebilmektedir. Laktik asit bakterilerinden süt ürünleri üretilmesi veya maya 

çeşitlerinden biyoteknolojik yöntemlerle alkollü içecek ya da ekmek üretimi binlerce yıl 

öncesine dayanmaktadır. Bu mikroorganizmalardan filamentli mantarlar (küfler- funguslar) 

gıda ve yem uygulamaları başta olmak üzere tekstil, kağıt ve kimya endüstrisinde 

kullanılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı zeytinyağı sektörünün önemli yan ürünü olan pirinanın alternatif 

ürün olarak değerlendirilme olanaklarının incelenmesidir.  Bu amaçla M. circinelloides f. 

lusitanicus CBS 277.49 fungusu kullanılarak biyodizel sanayi başta olmak birçok sektörde 

kullanılabilecek düşük maliyetli fungal yağ edilmesi amaçlanmıştır. Projenin diğer bir amacı 

tıp ve kozmetik sanayi dışında tarımda biyolojik kontrol yöntemi olarak kullanılabilen kitin 

polisakkaritinin elde edilmesidir. Ayrıca yağ ve kitin eldesi sonrası geri kalan proteinin 

özütlenerek elde edilmesi projedeki diğer bir amaçtır.  

Projenin diğer bir amacı elde edilen ürünlerin sanayide kullanıma yönelik denemeler 

yapmaktır. Fungal kitin çilek meyvesinde kaplama materyali olarak kullanılacak olup 

depolama süresince çilekteki su kaybı incelenecektir. Elde edilen fungal yağ ve protein ise 

kurabiye yapımında kullanılarak duyusal teste tabi tutulacaktır.  
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Proje Başlığı (8) 

Hacıhaliloğlu Kayısı Çeşidinin Isı Pompası Destekli Hibrit 

Kurutucusu ile Kurutulması ve Elde Edilecek Ürünlerin Bazı 

Önemli Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P3/3971 

Yürütücü Kuruluş Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- MALATYA 

Proje Lideri Kadir ÖZTÜRK 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2022 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışma, Malatya’da yetiştirilen en önemli kurutmalık çeşit olan Hacıhaliloğlu 

kayısı çeşidinin kısa sürede kuruyan, maliyeti düşük ve en iyi pazarlanabilecek şekli 

belirlemek ve buna uygun işleme prosesini mekanize etmek amacıyla planlanmıştır. Bu 

amaçla 5 farklı şekildeki kayısılar (bütün, yarım, dilimlenmiş ve çekirdek çıkarılarak 

bütünleştirilmiş ve çekirdeği aparat yardımıyla çıkartılmış bütün), ısı pompalı kurutucuda iki 

farklı sıcaklıkta (50-65ºC) kurutulacaktır. Kontrol olarak geleneksel güneşte kurutma işlemi 

uygulanacaktır. Kurutma işlemi %25 nem içeriğinde sonlandırılacaktır. Çalışmamız süresince 

en uygun kurutma parametreleri belirlendikten sonra elde edilen ürünlerde meyve kalitesi; 

renk, su aktivitesi, nem içeriği, esmerleşme düzeyi, β-karoten içeriği, HMF içeriği, duyusal 

analizler ile belirlenecektir.  

Bu çalışma; Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinin geleneksel kurutma yöntemlerinin dışında 

kurutma sanayisinin gelişmesine yönelik otomasyon işlemleri önermek ve tüketiciye daha 

güvenilir gıda sunmak amacıyla planlanmıştır. 

Dönem Bulguları: 

2020 yılı içerisinde ön çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, proje süresince gerekli olan 

alet ve sarf malzemelerinin temini büyük oranda gerçekleştirilmiştir. Deneme çalışmaları ve 

planlanan analizler 2021 yılı hasat sezonunda yapılacaktır.   
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Proje Başlığı (9) 
Bazı Kavuzlu ve Yerel Buğdaylardan Elde Edilen Ürünlerin 

Fonksiyonel ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P1/4986 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü- ANKARA 

Proje Lideri Nurel ARSLAN ÜNAL 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Proje Süresi 01/01/2021- 31/12/2023 

PROJE ÖZETİ 

Buğday pek çok ülkede insanların günlük beslenmesinde ana besin maddesi olarak 

tüketilmektedir. Gün içerisinde buğday ve ürünleri, insanın alması gereken toplam kalorinin 

%19 ‘unu protein miktarının ise yaklaşık %20’sini karşılamaktadır. Ayrıca hızla artan nüfus, 

iklim değişikleri ve insanların sosyo-ekonomik durumları dikkate alındığında buğday ve 

buğdaydan elde edilen unlu mamul çeşitliğine talebin artışı belirli kalitede ve özellikte 

buğdaya olan gereksinimi artırmıştır. Son yıllarda artan sağlık problemleri (obezite, diyabet 2 

vb.) tüketicilerin daha sağlıklı ve doğal tahıl ürünlerine ilgisini arttırmıştır. Özellikle yerel ve 

kavuzlu buğdayların tam tahıl şeklinde tüketilmeleri halinde fenolik bileşikler, tokoferoller, 

karotenoidler, vitaminler, mineraller ve besinsel lifler gibi fonksiyonel bileşenler açısından 

modern buğday türlerine göre üstün özellikler göstermektedir.  

Projede ilk aşamada ülkemizin sahip olduğu bazı yerel, kavuzlu ve modern 

buğdayların fiziksel, kimyasal, fiziko-kimyasal ve reolojik özellikleri, fenolik asit 

kompozisyonları (ferulik asit vb.), antioksidan aktivite, bazı mineral ve vitamin içerikleri, 

besinsel lif (suda çözünen ve çözünmeyen), fitik asit miktarları belirlenecektir. Projenin ikinci 

aşamasında yerel ve kavuzlu buğdaylar tam buğday unu şeklinde öğütülüp bisküvi, ekmek ve 

kraker formülasyonlarında farklı oranlarda kullanılacaktır. Ürünlerin besinsel lif (suda 

çözünen çözünmeyen), antioksidan aktivite, fitik asit ve tekstürel özellikleri belirlenecektir. 

Besinsel özellikler bakımından üstün fonksiyonel ürün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca 

projede ülkemizde üretimi yapılan modern çeşitler de kullanılacak olup ürünlerin modern ve 

yerel/kavuzlu çeşitler arasında karşılaştırılması da yapılacaktır. Yerel/kavuzlu buğdayların 

modern (ticari) buğdaylara göre bazı üstün kalite ve besinsel özelliklere sahip olmalarına 

rağmen litaratürde teknolojik kalitede (düşük ekmek hacmi gibi) sorun yaşanabilmektedir. 

Projede teknolojik sorunların iyileştirilmesi, üretilen ürünlerin teknolojik işlenebilirliğinin 

yükseltilmesi, besinsel özellikleri yüksek ürün çeşitliliğinin arttırılması hedeflenmektedir. 
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Proje Başlığı (10) 

Ayçiçeği’nde (HelianthusAnnuus) Genotip X Çevre 

İlişkilerinin; Yağ Asitleri Kompozisyonu, Sterol Kompozisyonu 

ve Yağ Kalitesine Etkilerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2675 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü- BURSA 

Proje Lideri Pervin UZUN 

Proje Bütçesi  90.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2024 

 

PROJE ÖZETİ  

Yağ bitkilerinin yağ asitleri kompozisyonu sürekli sabit olmayıp; farklılıklar 

göstermektedir. Bu farklılıklar genetik olabileceği gibi; sıcaklık, enlem derecesi ve lokasyon, 

ekim zamanı, toprak özellikleri gibi birçok faktöre bağlı olabilmektedir. Bu sebeple, yağ 

bitkilerinde yağ asitleri kompozisyonunun hangi koşullarda nasıl değişim gösterdiğinin 

bilinmesi, elde edilen yağın kalitesi açısından oldukça önemlidir.  

Projemizde, ülkemizde elde edilen Ayçiçek yağlarının mevcut durumlarının ortaya 

konulması amacı ile ülkemizde en çok ekimi yapılan çeşitler kullanılarak, yaygın olarak 

ayçiçeği yetiştiriciliği yapılan 4 farklı bölgeden elde edilen Ham Ayçiçek yağlarında yağ 

asitleri kompozisyonu, sterol kompozisyonu, kırılma indisi, sabunlaşma sayısı, iyot sayısı, 

serbest yağ asitliği, peroksit ve bağıl yoğunluk değerlerinin incelenmesi planlanmıştır. 
 
 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje yürütücüsü listesinden sevhen çıkarılan Karadeniz Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü'nden Ziraat Mühendisi Mustafa ACAR'ın proje takip sisteminde proje yürütücüsü 

olarak yer alması 04.02.2021 tarih ve E-80769576-604.02-363533 sayılı yazı ile talep 

edilmiştir. 
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Proje Başlığı (11) 
Bazı Nar Çeşit ve Genotiplerinin Nar Ekşisi Üretimine 

Uygunluğunun Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P6/2431 

Yürütücü Kuruluş Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü- MERSİN  

Proje Lideri Zeynettin BAYSAL 

Proje Bütçesi  42.750 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ 

Yapılmış çalışmalara bakıldığında nar (Punica granatum Linn.) fenolik bileşiklerce 

çok zengin bir meyvedir. Fenolik bileşikler antioksidatif etkileri sonucu, aralarında kalp ve 

damar hastalıkları ile kanser gibi hastalıkları önleyici ve yaşlanmayı geciktirme gibi olumlu 

etkiler yarattığından dolayı olan nara ve nardan elde edilen meyve suyu ve konsantresi, nar 

reçeli, nar ekşisine olan ilgi her geçen yıl artmaktadır. Nar suyu üretiminde narlar; doğrudan 

kabuklarıyla veya danelenerek preslenmektedir. Gerçekleştirilen presleme işleminin ardından 

berrak meyve suyu üretiminde en önemli sorunu oluşturan bulanıklık unsurlarının 

uzaklaştırıldığı durultma işlemi depektinizasyon ve berraklaştırma olmak üzere iki aşamadan 

oluşmaktadır. Depektinizasyon işleminde pektolitik enzim kullanılmakta, berraklaştırma 

işleminde ise durultma yardımcı maddeleri kullanılmakta, bunlar; toprak bazlılar (bentonit, 

kaolin), proteinler (jelatin, kazein, albümin), sentetik polimerler (PVPP), polisakkaritler 

(agarlar), silisyum dioksit (kizelsol) vb. olarak gruplandırılmaktadır. TS 12720 standardına 

göre nar ekşisi, nar meyvesinin usulüne uygun bölünüp preslenmesi, elde edilen nar suyunun 

durultulması ve tekniğine uygun olarak açıkta veya vakum altında koyulaştırılması ile elde 

edilen mamuldür. Ülkemizde nar ekşisi daha çok geleneksel metotla yapılmaktadır. Bu üretim 

metodunda uzun süreli yüksek ısıl işlemden dolayı HMF oluşmaktadır. Yapılan araştırmalar 

HMF nin insan sağlığına zararlı olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim TS 12720 Nar ekşisi 

standardına göre HMF miktarı en fazla 50 mg/kg olmalıdır. Yapılmış olan birçok çalışma 

geleneksel metotla üretilen nar ekşilerinde HMF miktarının bu sınırdan çok daha yüksek 

olduğunu ortaya koymuştur. Bundan dolayı ve yanık tat oluşumu meydana geldiğinden bu 

özellikler standartta belirtilen nar ekşisi özelliklerine uymamaktadır. 

Bu çalışmada, farklı nar çeşit ve genotiplerinin nar sularında durultma koşullarının 

optimizasyonuyla elde edilen koşullarda durultularak vakum altında koyulaştırılarak nar ekşisi 

eldesi ve elde edilen bu ekşilerin TS 12720 nar ekşisi standardına uygunluğu ve bazı biyoaktif 

bileşen içeriklerinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Böylece standarda uygun nar ekşisi 

üretimi için uygun genotip ve çeşitler belirlenecek, nar ekşisine olan talep artırılabilecektir.  
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SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje 

Lideri/Sunan 

S.No 

1. Geleneksel Yoğurtlardan ve Ticari 

Yoğurt Kültürlerinden İzole Edilen 

Lactobacillus delbrueckii subsp. 

bulgaricus Suşlarının NGS (Yeni Nesil 

Dizileme) Yöntemi ve Metagenomik 

Çalışmalar ile Filogenetik İlişkisinin 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Dr. Deniz 

KİRAZ 

9 

SONUÇLANAN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje 

Lideri/Sunan 

S.No 

1. Peynirde ve Kaymakta Nisin Miktarının 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Ömer Şerif 

AYDIN 

10 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan 

Bazı Biyoaktif Peptitlerin Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

Neslihan 

TURAN 

11 

2. Yayıkaltı Suyunun Fonksiyonel 

Bileşiminin Belirlenmesi ve Peynir 

Üretiminde Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

H. Rıza AVCI 12 

3. Clostridioides Difficile'nin Pastörize 

Süt, Yoğurt Ve Kefirdeki Davranişi Ve 

Nisinin Etkisi 

Samsun Veteriner Kontrol 

Enstitüsü Müdürlüğü 

Ayşe Gül DAL 13 

4. Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-

Antioksidan Çiftinin Antioksidan 

Özelliklerinin ve Gıda Alanında 

Kullanılabilirliğinin Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

Nuray 

YAĞMUR 

14 

5. Taze Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat 

Tuzlarının Analiz Yöntemlerinin 

Geliştirilmesi 

Tekirdağ Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Serap 

ÖZSEZER 

15 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 
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Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Orbitrap Q Exactive Focus Sıvı 

Kromotografi -Kütle Spektrometri 

Cihazi ile Koyun ve Keçi Peynirlerinde 

İnek Sütünün Tespit Edilmesi 

Antalya Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Mehmet Umut 

ÜNLÜ 

16 

2. Yayıkaltı Suyunun Krem Tipi Eritme 

Peynirinde Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

H. Rıza AVCI 17 

3. Renkli Prebiyotik Eritme Peyniri 

Üretimi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

Meral 

KAYGISIZ 

18 

4. Blok Tipi Eritme Peynirinde Bazı 

Makrolid Grubu Antibiyotik 

Kalıntılarının İşleme Faktörünün 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

Niyazi ÜLKÜ 19 

5. Farklı Sığır Irklarından Elde Edilen 

Sütlerin Amino Asit Kompozisyonun ve 

Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Arzu YAVUZ 20 

 

BAL VE ARI ÜRÜNLERİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Propolis Ekstraktlarının Farklı 

Taşıyıcılar Yardımıyla Enkapsüle 

Edilmesi ve Model Bir Üründe 

Kullanılması 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Fazıl GÜNEY 22 

2. Van İli ve Çevresindeki İllerde Üretilen 

Propolisin, Kimyasal İçeriğinin ve 

Antimikrobiyal Aktivitenin 

Belirlenmesi 

Van Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Mehmet 

CANBAZOĞLU 
23 

SONUÇLANAN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Balda DNA İzolasyon Yöntemlerinin 

Karşılaştırılması ve Metot 

Optimizasyonu 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü  

Nihal AKMAN 24 

DEVAM EDEN PROJELER 
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Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Çiçek ve Salgı Ballarının Ayırt 

Edilmesinde Yeni Fizikokimyasal 

Parametrelerin Kullanılabilirliğinin 

Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Dr. H. Özgül 

UÇURUM 
25 

2. Bozcaada, Gökçeada Çiçek ve Biga 

Püren Ballarında Polen İçeriği ve 

Duyusal, Fiziksel, Kimyasal 

Özelliklerin Belirlenmesi 

Çanakkale Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Utkucan 

PARLAKÇI 
26 

3. Türkiye Coğrafyasındaki Akasya 

Balının Karakterizasyonunun 

Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Neslihan 

ÇAKICI 
27 

4. Farklı Bölgeleren Elde Edilen Arı 

Sütlerinin Kalite Parametreleri ile Bazı 

Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 

ve Depolama Kriterlerinin Araştırılması 

TAGEM Derya ÜNAL 28 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Efe Arısının (Apis Mellifera L. 

Anatolica) Baharda Farklı Periyotta Arı 

Zehri Üretim Miktarının ve Kalitesinin 

Belirlenmesi 

Ege Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü 

Engin ÜÇEŞ 29 

2. Farkli Yöntemlerle İşlenen Apilarnilin 

Fizikokimyasal ve Fonksiyonel 

Özelliklerinin Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Pınar ŞAHİN 30 

3. Farklı Arı Bireylerinin Larva ve Larval 

Besinlerinin Fiziko Kimyasal 

Özelliklerinin Araştırılması 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Samet 

OKUYAN 
31 

4. Türkiye’de Üretilen Meşe Ve Lavanta 

Ballarının Karakterizasyonunun 

Belirlenmesi 

Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Hilal 

ATMACA 
32 

 

ET VE SU ÜRÜNLERİ 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 
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1. Ultrases Destekli Balık Jelatin 

Ekstraksiyonu 

Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Dr. Sebahattin 

KUTLU 

34 

SONUÇLANAN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Çaça (Sprattus sprattus L., 1758)’dan 

Elde Edilen Protein İzolatı ve 

Hidrolizatının Depolama Stabilitesinin 

Belirlenmesi 

Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Dr. Büket Buşra 

DAĞTEKİN 

35 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Ultrases Destekli Balık Protein 

Hidrolizatı Üretimi ve Bazı İşlenmiş 

Gıdalarda Kullanım Olanaklarının 

Belirlenmesi   

Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Dr. Gülsüm 

BALÇIK MISIR 

36 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Pişirme Derecesi, Yağ Oranı ve Tuz 

Seviyelerinin Köftede MCPD oluşturma 

Etkisinin Belirlenmesi 

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvarı 

Rind Kürşat 

AKTAŞ 

37 

2. Sığır ve koyun etlerinde Nitrofuran, 

Nitroimidazol, Benzimidazol, 

Antikoksidial, Avermektin, Non-

Steroidler (Nsaıds) ve Kloramfenikol’ün 

Orbitrap Q Exactive Cihazında Eş 

Zamanlı Tespitlerinin Yapılabilmesi İçin 

Multirezidü Ekstraksiyon Metodu 

Geliştirilmesi 

Pendik Veteriner Kontrol 

Enstitüsü Müdürlüğü 

Özgen 

ÖZDEMİR 

38 

 

DİĞER HAYVANSAL GIDA ARAŞTIRMALARI 

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 
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1. Organokil İlaveli Çeşitli Polimer/Kil 

Nanokompozit Ambalaj Filmlerinin 

Toplam ve Spesifik Migrasyon 

Profillerinin İncelenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Semra ÇAVUŞ 40 

2. PET Ambalajlı Şişelerden, Fitalat 

Esterlerinin İçme Suyuna Spesifik 

Migrasyonun SPMEGC Metodu ile 

İncelenmesi 

Ankara Gıda Kontrol 

Laboratuvar Müdürlüğü 

Dr. Burcu 

ŞENGÜL 

41 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde 

Baskılayıcı Refakatçi Floranın 

İnhibisyonuİçinAntibiyotik Uygulaması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Ümit Cemil 

ERER 

42 

2. Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) 

Kültür ve Yabani Türlerinin Patojen  

Bakterilere Karşı Antibakteriyel 

Etkisinin Araştırılması 

Tarla Bitkileri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Dr. Melike 

EROL 

DEMİRBİLEK 

43 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELE 

Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

1. Polimer Esaslı Gıda Ambalaj Filmlerinin 

Atomik Katman Biriktirme (ALD) 

Yöntemiyle Bariyer (Geçirgenlik) 

Özelliklerinin İyileştirilmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Esma 

KORKMAZ 

44 

2. Paslanmaz Çelik Pişirme Kapları ve 

Mutfak Eşyalarında Krom, Nikel ve 

Manganez Salım Miktarlarının 

Belirlenmesi 

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvarı 

Dr. Yunus 

UÇAR 

45 

3. Geleneksel Gıda Kaynaklı Lactobacillus 

Suşlarının Bazı Pestisitlerin 

Parçalanması Üzerine Etkilerinin 

Araştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Yıldıray 

İSTANBULLU 

46 

4. Geleneksel Gıdalardan İzole Edilen Bazı 

Laktik Asit Bakterilerinin Genotipik 

Karakterizasyonu 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Ali ÖZCAN 47 

5. Türkiye’de Bazı Gıdalarda PBDE 

Seviyelerinin Belirlenmesi ve Gıdalar 

Vasıtasıyla Maruziyet ve Risk 

Analizlerinin Yapılması 

Ulusal Gıda Referans 

Laboratuvarı 

Devrim KILIÇ 48 

YENİ TEKLİF PROJELER 
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Sıra 

No 

Proje Başlığı Kurum Proje Lideri / 

Sunan 

S.No 

3. Farklı Üretim Metotları ile Üretilerek 

Tüketime Sunulan Tavuk 

Yumurtalarındaki Campylobacter 

spp.’nin Maldi-TOF MS ile Tespiti ve 

Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Dr. Arzu 

ÜRŞEN 

AŞYEMEZ 

49 

4. Farklı Yetiştirme Metotları ile Satışa 

Sunulan Yumurtalarda Vitamin D 

Miktarının ve Aminoasit 

Kompozisyonunun Araştırılması   

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Pınar 

MANARGA 

BİRLİK 

50 

5. Yumurtada Veteriner İlaç Kalıntılarının 

LC/MS-MS ile Tespiti için Çoklu Grup 

ve Çoklu Kalıntı Tarama Analiz Metodu 

Oluşturulması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Hakan YAVAŞ 51 
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ÜRÜNLERİ 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Başlığı (1) 

Geleneksel Yoğurtlardan ve Ticari Yoğurt Kültürlerinden İzole 

Edilen Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus Suşlarının 

NGS (Yeni Nesil Dizileme) Yöntemi ve Metagenomik 

Çalışmalar ile Filogenetik İlişkisinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Deniz KİRAZ 

Araştırmacılar  
Ali ÖZCAN 

Özlem IŞIK DOĞAN 

Proje Bütçesi  86.400 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2022 - 31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ  

Endüstriyel olarak yoğurt üretimi ticari yoğurt starter kültürleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Geleneksel üretimde ise o yöreye özgü geleneksel yoğurt kültürleri kullanılmaktadır. Fakat 

her geçen gün bu tip kültürlerin sayısı azalmaktadır. Ticari kültürlerin dominant olması aynı 

zamanda yoğurt üretiminin tek tipleşmesine ve geleneksel yoğurt özelliklerinin kaybına 

sebebiyet vermektedir. Bu çerçevede geleneksel yoğurt kültürlerinin izolasyonu ve 

endüstriyel starter kültür olarak kullanılma potansiyellerin araştırılması oldukça önemli bir 

husus olarak değerlendirilmektedir. 

Bu projede; Ülkemizin 3 farklı bölgesindeki 10 farklı inek, keçi ve koyunlardan geleneksel 

yöntemlerle üretilen yoğurt örnekleri steril numune kapları yardımı ile temin edilecektir. 

Temin edilen örnekler soğuk zincirde Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma 

Enstitüsü Müdürlüğü laboratuvarına getirilecek ve analiz süresine kadar buzdolabında 

muhafaza edilecektir. Bu örneklerin izolasyon ve identifikasyonları tamamlanarak 20 

Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus izolatı belirlenmiş olacaktır. Aynı zamanda ticari 

olarak satışa sunulmuş olan 20 adet yoğurt miksleri temin edilecek ve bu miksler içerisinde 

bulunan Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus suşun izolasyonu ve identifikasyonu 

gerçekleştirilecektir. Ardından toplam 40 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus suşunda 

moleküler testler ile doğrulamalarının (Riboprinter tekniği ile) ardından tüm genom (Whole 

genome) analizleri gerçekleştirilecektir. Böylece ticari ve yerli olan Lactobacillus delbrueckii 

subsp. bulgaricus farklılıkları ortaya konulacaktır. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) Peynirde ve Kaymakta Nisin Miktarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM / HSGYAD / Ü / 20 /A3 / P1 / 1453 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ömer Şerif AYDIN 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ  

Nisin Gram pozitif bakterilere ve bazı bakterilerin sporlarına karşı doğal bir antimikrobiyal 

etkiye sahiptir.  Ayrıca nisinin herhangi bir toksikolojik özelliği bulunmamaktadır. Nisinin 

gıdalarda kullanılmasına yönelik pek çok çalışma mevcut olup ülkemizde gıda sanayinin bu 

koruyucu maddeyi ne düzeyde kullandığı, olası kullanımı durumunda Türk Gıda Kodeksi’ne 

uyulup uyulmadığına dair veri yoktur. 

Ülkemizde, TGK – Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile nisinin gıdalarda kullanım 

miktarına yönelik düzenlemeler getirilmiştir. Ancak analizi Bakanlığımıza bağlı 

laboratuarlarda yapılabilir durumda değildir. Bu durum hem ithalatı gerçekleştirilen hem de 

yurt içinde üretilerek piyasaya sunulan kaymak ve peynirlerin kontrolünde eksikliğe sebep 

olmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında Bursa ilinden ülke çapında satışa sunulan 8 farklı peynir çeşidi ve her 

peynir çeşidinden 5 farklı marka ve her markadan 2 farklı orjinal ambalaj ile 5 farklı marka 

kaymak – 2 orjinal ambalaj piyasadan temin edilmiştir. Bu ürünlerde bulunan nisin miktarları 

tespit edilmiş, nisin analizi laboratuarlarımızda yapılabilir duruma getirilmiş ve kullanılması 

durumunda mevzuata uygunluğu araştırılmıştır. Analizler, uluslararası kaynaklara 

dayandirilarak gerçekleştirilmiştir.  Buna göre, T-K-3 kodlu peynirde 3,11±0,6 ve OB-3 kodlu 

peynirde 2,58±0,49 mg/kg nisin tespit edilmiş; diğer peynirlerde ve kaymak çeşitleri 

içerisinde ise tespit edilmemiş olup 1 peynire ait analiz sonucu mevzuata göre uygun 

bulunmamıştır. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Geleneksel Peynir Çeşitlerinde Bulunan Bazı Biyoaktif 

Peptitlerin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P2/1151 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Neslihan TURAN 

Proje Bütçesi  74.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2020 

PROJE ÖZETİ  

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 (ACE) 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, 

Mihaliç Peyniri ve farklı sütlerden üretilen (keçi, koyun, inek) Ezine peynirlerinin olası 

biyoaktif etkileri araştırılacaktır. Bu amaçla peynir örneklerinden elde edilen suda çözünen 

protein ekstraktlarında ACE inhibe edici, antioksidan ve antimikrobiyal etkiler belirlenecek ve 

biyoaktif etki gösteren ekstraktlarda bulunan peptitler likit kromatografi kütle spektrometrisi 

kullanılarak tanımlanacaktır.   

Dönem Bulguları: 

Projenin ilk bir yıllık döneminde belirlenen parametrelere göre peynir örneklerinin 

ekstraktları hazırlanmış, 3 kDa kesme noktalı molekül filtresi ile fraksiyonlarına ayrılmış ve 

liyofilizasyon işlemleri bitirilmiştir. Bu örneklerde protein miktarı, ACE inhibisyon testleri, 

antioksidan testleri (ABTS ve FRAP yöntemleriyle) bitirilmiştir. Biyoaktif aktivite gösteren 

örnekler in vitro gastrointestinal sindirime tabi tutulmuştur. Sindirilmiş örneklerde 

antioksidan aktivite testleri tekrarlanmıştır.  

Darboğazlar:  

Antimikrobiyal etkinin belirlenmesi, sindirim sonrası biyoaktivite testleri ve LC-MS/MS ile 

biyoaktif peptitlerin belirlenmesi işlemleri tamamlanamamıştır.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Antimikoribyal etki analizleri için kullanılacak olan yöntemin değiştirilmesi ve Pseudomonas 

aeruginosa 27853 suşunun çıkarılması talep edilmektedir. Ayrıca projeye peynir örneklerinin 

kuru madde analizlerinin eklenmesi ve %protein miktarının kuru madde üzerinden 

değerlendirilmesi talep edilmektedir.  
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Proje Başlığı (2) 
Yayıkaltı Suyunun Fonksiyonel Bileşiminin Belirlenmesi ve 

Peynir Üretiminde Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P4/1854  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

Proje Lideri H. Rıza AVCI    

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 31.12.2021  

PROJE ÖZETİ  

Tereyağı üretiminde ortaya çıkan yayıkaltı suyunun besin bileşimi dikkate alındığında, bu 

tereyağı yan ürününü fonksiyonel gıda üretimi için önemli bir kaynak haline getirmektedir. 

Yayıkaltı suyu fosfolipid ve biyoaktif peptid içeriği yönünden zengin bir yan ürün olup 

gıdalarda emülsifikasyon etkisi ile de dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu bileşiklerin kalp-damar 

rahatsızlıkları, bağışıklık sistemi ve kanser ile ilgili olarak sağlık üzerine olumlu etkileri de 

bulunmaktadır. Yayıkaltı suyu bileşimi, kolesterol düşürücü, kan basıncını ve anti-oksidatif 

stresi azaltıcı etkisi ile kalp-damar hastalıklarını önlemek için yeni ve yenilikçi nutrasötik 

gıdaların geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Projede tereyağı işletmelerinde atık olarak 

görülen yayıkaltı suyundan elde edilen yayıkaltı tozunun yağsız ve tam yağlı Kaşar ve Blok 

Tip Eritme Kaşar peyniri üretiminde kullanım olanakları araştırılacak, üretilen peynirler 

fiziksel, kimyasal, tekstürel ve duyusal yönden analiz edilerek yayıkaltının son üründeki 

teknolojik etkisi değerlendirilecektir. Böylece, süt endüstrisinde tereyağı üretim teknolojisi 

atığı olarak görülen yayıkaltının değerlendirilme potansiyeli ve ürünlere kattığı tekno-

fonksiyonel etki belirlenecektir.    

Dönem Bulguları: 

1. Ocak ayında yayıkaltı suyu (YAS) ve yayıkaltı tozu (YAT) tedariki 

gerçekleştireceğimiz firmayla (Enka Süt Ürünleri A.Ş.) temas kurularak firmadan yayıkaltı 

suyu ve bundan sprey kurutma ile elde edilecek yayıkaltı tozu sağlanması konusunda 

görüşülmüştür. Bu bağlamda yayıkaltı tozunun 25 kg ‘lık orijinal Kraft kâğıt torbada satın 

alınması ve 1250 TL + KDV olan ücretinin proje bütçesinden ödenmesi kararlaştırılmıştır.  

2. Kurumumun Süt Ürünleri Pilot Tesisinde deneme üretimi yapmak amacıyla idareden 

izin alarak 2, 4 ve 11 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere tesis sorumlusu personelin eşliğinde 

3 farklı günde Eritme Peyniri deneme üretimi yapılmıştır. Her bir üretimde 20 litre çiğ süt 

(ortalama %3,6 yağlı) kullanılmış olup ortalama 4-6 kg teleme elde edilmiştir.  Deneme 

üretimlerinde kullanılan miktardaki süt, teleme elde edilmesinden sonra kuru haşlama 

işlemine tabi tutulmuş ve sonrasındaki şekil verme ve dozajlama ünitesinde eksik parça 

nedeniyle bu işlem elde yapılmıştır.  Bu nedenle elde edilen eritme peynirlerinde tekstürel 

eksiklikler olduğu ancak peyirlerin tat ve aroma yönünden tatmin edici olduğu gözlenmiştir. 

Aşağıdaki resimlerde deneme üretimi çalışmalarında elde ettiğimiz eritme peynirlerine ve 

telemeye ait örnek bazı resimler görülmektedir.  

3. Pilot tesiste şekil verme ünitesindeki sorunlar nedeniyle üretici firmadan parça talep 

edilmiş ve bu parçanın entegre edilmesiyle bu ünite işler hale gelmiştir. Böylelikle elde 

edilecek eritme peynirlerinde tekstürel hataların ortadan kalkması beklenmektedir.  

4. Pilot tesiste sadece eritme peyniri üretimi denenmiş, kaşar peyniri üretimi sistemin 

elverişli olmamasından dolayı denenmemiştir. Kaşar üretimi için İnsüt firması’nda ıslak 

haşlama tekniği ile gerçekleştirilecektir. 
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Proje Başlığı (3) 
Clostridioides Difficile'nin Pastörize Süt, Yoğurt Ve Kefirdeki 

Davranişi Ve Nisinin Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A3/P1/1923 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ayşe Gül DAL 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Clostridioides difficile antibiyotik ilişkili ishallerden ve psödomembranöz kolitten sorumlu 

tutulan, anaerob, gram pozitif, sporlu bir bakteridir. CDC 2013 yılında antibiyotik direnci 

tehditleri ile ilgili yayınladığı raporda C. difficile enfeksiyonlarını “acil ve kapsamlı bir 

müdahale gerektiren acil kamu sağlığı tehdidi” anlamına gelen “acil tehdit” olarak 

sınıflandırmıştır. Etkenin hayvanlardan ve hayvansal gıdalardan izole edilmesi ve bu 

izolatların klinik izolatlar ile benzerlik göstermesi bu bakterinin zoonoz olabileceğini ve 

gıdalarla bulaşabileceğini düşündürmektedir.  Bu çalışmada deneysel olarak C. difficile 

sporları inoküle edilen sütten üretilen pastörize süt, yoğurt ve kefirde, klasik kültürel 

metotlarla etkenin davranışının ve canlılığının belirlenmesi; etkenin bir bakteriyosin olan ve  

GRAS (Generally Recognized as Safe) bir gıda koruyucusu olarak kabul edilen nisin 

kullanılarak inhibe edilmesi amaçlanmaktadır.  

Dönem Bulguları: 

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Mikrobiyoloji Referans ve Biyolojik Ürünler Dairesi Bşk., 

Kültür Koleksiyonundan temin edilen C. difficile ATCC 9689 stok kültür canlandırılmış, PCR 

ve sekans analizi ile suş doğrulaması yapılmıştır. Doğrulanmış suş kullanılarak spor stok 

süspansiyonu hazırlanıp spor boyama ve spor sayımı yapılmıştır.  Pastörize sütte C. difficile 

inokülasyonu ile ilgili ön deneme çalışmaları devam etmektedir.  

Darboğazlar:  

COVİD pandemisi sebebiyle dönem içerisinde yapılması planlanan pastörize süt ve    yoğurt 

üretim faaliyetleri sekteye uğramıştır.  

 Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje teklifinde belirtilen ürün analizler günlerinin 0., 3., 5., 10., 15. ve 20. günler olarak 

değiştirilmesi; çalışmaların 3 paralelli, 3 tekrarlı olarak yürütülmesi talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (4) 

Mikroenkapsüle Edilen Mikroalg-Antioksidan Çiftinin 

Antioksidan Özelliklerinin ve Gıda Alanında Kullanılabilirliğinin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/938 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Merkez Araştırma Enstıtüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Nuray YAĞMUR 

Proje Bütçesi  76.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2021 

PROJE ÖZETİ  

Gıda ürünlerinde doğal ürünlerin antioksidan koruyucu olarak kullanılması son derece 

önemlidir. Alglerle doğal antioksidan maddelerin immobilizasyonu sonucu yaygın olarak 

kullanılan mikroenkapsülasyon yöntemi, avantajlı bir uygulama türü olduğundan son 

zamanlarda gıda üreticilerinin dikkatini çekmektedir. Yüksek besinsel değere sahip doğal bir 

antioksidan kaynağı alglerin en önemli türlerinden Spirulina mikroalgi bu proje için tercih 

edilmiştir. Bu alanda mikroalglerle yapılan enkapsülasyon çalışmalarının az olması bu konuya 

olan ilgiyi arttırmıştır.  Projede kullanılacak olan nar ise; içerdiği flavonoidler, polifenoller, 

punicalagin ve punicalin gibi yüksek antioksidan özellikteki fenolik bileşiklerden dolayı son 

yıllarda en çok araştırılan meyvelerden biri olmuştur. Oksijen, ışık, asite karşı hassas 

içeriğinin korunması amacıyla nar kabuğu ekstraktlarının hasat edilmiş Spirulina yüzeyine 

mikroenkapsülasyonu denenecektir. Böylece nar kabuğunun farklı alanlarda da 

kullanılabilirliği arttırılmış olacaktır. Doğal olan iki materyalin enkapsülasyonu sonucu gıda 

üretiminde katıldığı gıdanın antioksidan kapasitesini daha fazla arttıracağı, mikroalg üzerine 

antioksidan madde tutturularak zamana bağlı kullanım ömrünün arttırılacağı planlanmakta ve 

düşünülmektedir. En uygun mikroalg-antioksidan çifti yoğurt üretim prosesinde ortama 

eklenecektir. Elde edilecek sonuçlar ile doğal antioksidanların sentetik antioksidanlara 

alternatif olarak gıdalarda kullanımı araştırılacaktır.  

Dönem Bulguları: 

 1. Spirulina mikroalgi ile yapılan çalışmalar 

 2. Nar kabuğu ekstraktının hazırlanması 

 3. Enkapsülasyon çalışmaları 

 4. Enkapsule edilen antioksidan madde miktarının belirlenmesi 

 5. Toplam fenolik madde tayini 

 6. Enkapsule edilen antioksidan maddenin fotokimyasal kararlılığı 

 7. Antioksidan kapasite yöntemleri  

 başlıkları altına verilmiştir. 

Darboğazlar:  

Uluslararası yaşanan Covid-19 virüsü nedeniyle idari izinli sayıldığım süreç sonunda 

çalışmalara 6 ay gecikme ile başlandı. Enkapsülasyon ve spektroskopik analizlerinin bir kısmı 

yapıldı. Bunun dışında şu anda herhangi bir darboğaz yoktur. 
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Proje Başlığı (5) 
Taze Kaşar Peynirinde Fosfat ve Sitrat Tuzlarının Analiz 

Yöntemlerinin Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1295 

Yürütücü Kuruluş Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Serap ÖZSEZER 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2019 

PROJE ÖZETİ  

Projenin amacı, taze kaşar peyniri üretiminde tağşiş amaçlı kullanılan fosfat ve sitrat kökenli 

eritme tuzlarının tespit edilmesine yönelik çeşitli analiz metotlarının uygulanabilirliğini 

sağlamaktır. 

Dönem Bulguları: 

Projenin birinci ve ikinci aşamaları öngörüldüğü şekilde bitirilmiştir. Birinci aşamada 5 farklı 

üreticiden 12 ay boyunca taze kaşar peyniri numunesi alarak kaşar peynirinin içerdiği doğal 

fosfor ve sitrik asit miktarı analiz edilmiştir. Ayrıca birinci aşama kapsamında numuneler 120 

gün boyunca +40C’de depo edilip 40 gün boyunca değişimleri gözlenmiştir. Süreç toplam 16 

ay sürmektedir.  

İkinci aşamada ise fosfat ve sitrat tuzları kullanılarak bir düşük ve bir orta konsantrasyon 

olmak üzere 2 konsantrasyon eritme peyniri üretilmiştir. Bu peynirlerde 120 gün boyunca 

+40C’de depo edilip 40 gün boyunca değişimleri gözlenmiştir. Yüksek konsantrasyon 

pandemi koşullarından dolayı üretilememiştir.  

Üçüncü aşama olarak piyasadan kaşar peynirleri ve eritme peynirleri numuneleri alınarak 

analiz edilmeye başlanmıştır. Analizleri devam etmektedir. Depolama koşulları boyunca 

izlenerek değişimleri incelenecektir. 

Tüm aşamalarda hedeflere ulaşılmıştır.  Fosfat kökenli tuzlar için 2 analizle, sitrik asit kökenli 

tuzlar için 2 analizle çalışılarak üretilen eritme peynirlerinde tuzlar rahatlıkla tespit 

edilebilmiştir. Üçüncü aşama verileri de net olarak hesaplandığında sonuçlar istatistiki veriler 

ışığında da yorumlanacaktır. 

Darboğazlar:  

Proje fiilen Eylül 2019 da çalışılmaya başlanmıştır. 12 ay üretimle birlikte 3 ay depolama ile 

ilk aşamanın teorik olarak bitmesi Aralık 2020 tarihini bulmaktaydı. Pandemi koşullarından 

etkilenmemesini sağlasak da uygulamada tarih iki ay uzamıştır. Üçüncü aşama için de 

numune alım süreci etkilenmiştir. Toplam takvimde 4 aylık sarkma yaşamaktayız.  

Projede Önerilen Değişiklikler:  

Projenin 1 yıl daha uzatılması talep edilmektedir.  
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2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 

Orbitrap Q Exactive Focus Sıvı Kromotografi -Kütle Spektrometri 

Cihazi ile Koyun ve Keçi Peynirlerinde İnek Sütünün Tespit 

Edilmesi 

Proje Numarası  

Yürütücü Kuruluş Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Mehmet Umut ÜNLÜ 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2021 - 31.12.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Ülkemizde farklı süt türleri kullanılarak peynir üretimi yapılmaktadır. Küçükbaş hayvan 

türlerden elde edilen süt miktarının az olması, besin değerlerinin inek sütünden daha yüksek 

olmasından dolayı o süt grubunu daha değerli kılmaktadır. İnek peynirlerinden daha yüksek 

fiyatla satışa sunulan koyun/keçi peynirler de taklit ve tağşiş yapılıp yapılmadığı tespit 

edilerek, tüketicinin aldatılmasının önüne geçilecektir. 

 

 Dönem Bulguları: 

 

2020 yılı içersinde ATK'da yeni teklif projesi olarak kabul edilmiştir. 2021 yılı içersinde proje 

çalışmalarına başlanacaktır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Proje Başlığı (2) 
Yayıkaltı Suyunun Krem Tipi Eritme Peynirinde Kullanım 

Olanaklarının Araştırılması 

Proje Numarası  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri H. Rıza AVCI   

Proje Bütçesi  55.426 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Yayıkaltı, tereyağı üretim sürecinde kremanın yayıklanması sonucu ortaya çıkan, laktoz, 

mineral maddeler, kazein, serum proteinleri gibi saflaştırılabilen, farklı sektörlerde kullanım 

olanağına sahip bileşenler içeren sıvı fazdır. Yayıkaltı uzun yıllar değersiz bir sütçülük yan 

ürünü olarak düşünülmekteydi. Bu nedenle yakın zamana kadar genelde hayvan yemi katkısı, 

peynircilik ya da fırıncılık ürünlerinde emülsifiye edici bileşen olarak dünyada kabul 

görmüştür. Bunlara ilaveten yayıkaltı yüksek miktarda süt yağı globül membranı içeriğiyle 

bilim dünyasının dikkatini çekmektedir.  Bu membran yapı sıvı fazdaki süt yağı globüllerinde 

yapısal bütünlük sağlarken onların dış etkenlerden korunmasını sağlamaktadır. Süt yağı 

globül membranı kremanın yayıklanması sırasında ortaya çıkan sıvı fazı ifade etmekte olup 

spesifik proteinleri ve polar lipidleri (fosfolipidler) içerir. Bu bileşenlerin tüketici sağlığı 

üzerine saptanmış çok sayıda olumlu etkileri, yayıkaltını önemli bir yan ürün kılmaktadır.  

Dünyada sağlıklı yaşam hareketinin yükseldiği ve buna paralel olarak fonksiyonel gıdaların 

önem kazandığı günümüzde yayıkaltının sahip olduğu bu özellikler ile önemli bir potansiyel 

taşıdığı düşünülmektetir. Projede tereyağı işletmelerinde atık olarak görülen yayıkaltı 

suyunun sürülebilir krem peynir üretiminde denenerek peynirde fosfolipid içeriğine ne ölçüde 

katkı sağladığı ve peynirdeki aroma gelişimi üzerine etkisinin ortaya çıkarılması 

amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı (3) Renkli Prebiyotik Eritme Peyniri Üretimi 

Proje Numarası - 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Meral KAYGISIZ 

Proje Bütçesi  92.564 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Peynir, insanlık tarihinde çok uzun geçmişi olan önemli bir gıda maddesidir. Çocukların 

sağlıklı bedensel gelişimleri için peynir tüketiminin artırılması önem taşımaktadır. Renklerin 

ve şekillerin çocukların dünyasına olan etkileri düşünüldüğünde peynirin renklendirilmesi 

tüketime olumlu etki sağlayabilir. 

Bitkiler bünyelerinde bazı renk maddelerini bulundurmaktadır. Bu maddelerin antioksidan 

etkinlikleriyle ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Dolayısıyla gıdalarda doğal 

renklendiricilerin kullanılması, eklendikleri ürünlerin antioksidan kapasitesini artırabilir. 

Gıdalarda kullanılan doğal renk maddelerinin elde edildiği bitkilere; zerdeçal, safran, ıspanak, 

zeytin, havuç, siyah havuç, kırmızılahana, yabanmersini, kakao tanesi örnek verilebilir. 

İnülin, diyet lif içeriği yüksek, düşük kalorili prebiyotik özellikte sağlığı teşvik edici etkilere 

sahip bir gıda maddesidir. Bununla birlikte yağ ikame edici özelliği, tekstürel yapıyı ve 

organoleptik özellikleri olumlu etkilemesi nedeniyle süt ve süt ürünlerinde giderek daha fazla 

kullanılmaktadır. 

Bu projede bazı bitkilerden elde edilmiş doğal renk maddelerinin bir prebiyotik olan inülinle 

birlikte blok tipi eritme peyniri üretiminde kullanım olanakları araştırılacaktır. Elde edilen son 

ürünün duyusal, tekstürel, fizikokimyasal özellikleri ve antioksidan kapasitesi araştırılacaktır. 
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Proje Başlığı (4) 
Blok Tipi Eritme Peynirinde Bazı Makrolid Grubu Antibiyotik 

Kalıntılarının İşleme Faktörünün Belirlenmesi 

Proje Numarası  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Niyazi ÜLKÜ 

Proje Bütçesi  56.690 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Günümüzde gıda elde etmek amacıyla yapılan hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımı 

oldukça yaygındır. Bu antibiyotikler insanlar tarafından tüketilen hayvansal gıdalarda  

kalıntılara yol açabilmektedir. Bu ilaç kalıntılarını içeren gıdaların tüketilmesi ise halk sağlığı 

açısından uzun dönemde ciddi riskler oluşturmaktadır. Ülkemiz ve AB mevzuatında 

hayvansal gıdalarda bulunabilecek kalıntıların uygunluğunun değerlendirilmesi için 

maksimum kalıntı limitleri (MRL) bulunmaktadır. Ancak bu limitler et, süt, yumurta gibi 

yalnızca birincil ürünler için belirlenmiş olup, peynir, yoğurt gibi süt ürünleri ya da sucuk, 

pastırma gibi et ürünleri için belirlenmiş limitler bulunmamaktadır. Bu nedenle ikincil ürünler 

kontrol faaliyetleri kapsamına alınamamaktadır. Bu durum kalıntı içeriği yönünden uygun 

olmayan birincil ürünlerden elde edilecek mamullerin tespit edilmesine engel olmaktadır. 

Gıdanın işlenmiş halindeki kalıntı miktarı, işlenmemiş ilk halindeki kalıntı miktarına göre 

artma veya azalma eğilimi gösterebilir. İşlenmiş gıdadaki kalıntı seviyesinin işlenmemiş ilk 

halindeki kalıntı seviyesine oranı işleme faktörü olarak tanımlanmaktadır. İşleme faktörünün 

belirlenmiş olması ikincil ürünlerde tespit edilebilecek kalıntıların birincil ürün için 

belirlenmiş olan kalıntı limitine göre değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu 

projede ilk yıl piyasa taraması gerçekleştirilecek olup, kalıntı yönünden eritme peynirindeki 

mevcut durum ortaya konacaktır. İkinci yıl ise sütün blok tipi eritme peynire işlenmesi 

sırasında makrolid grubundan erytromycin, spiramycin, tilmicosin ve tylosin için oluşacak 

işleme faktörünün belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
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Proje Başlığı (5) 
Farklı Sığır Irklarından Elde Edilen Sütlerin Amino Asit 

Kompozisyonun ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P1/2313 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Arzu YAVUZ 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Hayvansal kaynaklı proteinler biyoyararlılığı yüksek protein kaynakları sınıfında yer alır ve 

günlük protein alımının %33’ünün hayvansal kaynaklı olması önerilir. Esansiyel ve esansiyel 

olmayan amino asitleri dengeli bir biçimde içeren süt ise bu ihtiyacı karşılayan en önemli 

besinlerdendir. Süt bileşimi rasyon, mevsim, ırk, genetik, laktasyon aşaması gibi pek çok 

parametreden etkilense de, hayvanın genetiği, laktasyon aşaması ve ırkın süt içindeki protein 

konsantrasyonunu etkileyen en önemli parametreler olduğu bilinmektedir. Farklı tür ve 

ırkların sütlerinin amino asit kompozisyonu açısından karşılaştırıldığı çalışma sayısı ise çok 

sınırlıdır.  

Dünyada ve Türkiye’de süt üretimi içerisinde en önemli payı inek sütü almaktadır. Bu 

çalışmada, Türkiye’de yetiştirilen kültür ırkı sığırlardan Siyah-Alaca, Simental, Esmer ve 

yerli ırklardan Yerli Kara ve Bozırk sütlerinde bulunan amino asitlerin sığırların laktasyon 

evresi ve laktasyon sayısı dikkate alınarak LC MS/MS cihazında tespit edilmesi, 

miktarlandırılması ve esansiyel ve esansiyel olmayan amino asitler yönünden karşılaştırılması 

planlanmaktadır.  

Ayrıca, proje kapsamında çalışılacak beş ırktan elde edilen sütlerde, ısıl işlem sebebiyle 

meydana gelen lizin amino asiti kaybı araştırılacaktır. 
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BAL VE ARI 

ÜRÜNLERİ  
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YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Propolis Ekstraktlarının Farklı Taşıyıcılar Yardımıyla 

Enkapsüle Edilmesi Ve Model Bir Üründe Kullanılması 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Fazıl Güney 

Araştırmacılar  

Prof. Dr. Zekai Tarakçı, Neslihan Çakıcı, Pınar Şahin, Tahsin 

Demir 

Mukaddes Arıgül Apan, Emin Ustaoğlu, Hayriye Ertuğral, 

Samet Okuyan 

Proje Bütçesi  166.125 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Prof. Dr. Zekai Tarakçı / Ordu Üniversitesi 

PROJE ÖZETİ  

Propolis; işçi arıların bitkilerin filiz ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi maddeleri ve 

bitki salgılarını, kendi enzimleriyle biyokimyasal değişikliğe uğratarak oluşturdukları bir 

maddedir.  Genel olarak propolisin doğal yapısında; % 30 mum, % 50 reçine ve bitkisel 

balsam, % 10 esansiyel ve aromatik yağlar, % 5 polen, ve geriye kalan kısmında da diğer 

maddeler vardır. Çok değerli bir arı ürünü olan propolis, içerdiği flavonoidler, polifenoller ve 

asit esterleri gibi bileşikler sayesinde antioksidan, antimikrobiyal, anti fungal, anti viral, anti 

enflamatuar gibi özellikler göstermektedir.  

Propolisin kimyasal kompozisyonu toplanıldığı bölgenin ekolojik yapısına bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Kimyasal içeriği farklı olan propolislerin biyolojik aktiviteleri de 

farklıdır. Ham propolisin yapısında bulunan reçine ve mum benzeri maddelerden dolayı 

tüketimi kolay değildir. Bu nedenle propolisden yararlı bileşiklerin izole edilmesi ve vücut 

tarafından kullanılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla en çok kullanılan çözücü 

etil alkoldür. Propolisin kullanımını sınırlayan bir diğer sebep de kendine has keskin kokusu 

ve tadıdır. Propolisin tüketimini olumsuz etkileyen bu özelliklerini maskelemek için 

kullanılan yöntemlerden birisi de enkapsülasyondur. Projemizde farklı taşıyıcı materyaller 

kullanılarak propolisler enkapsüle edilecektir. Daha sonra en uygun kaplama materyali ve 

oranı tespit edilecektir. Projenin son aşamasında ise enkapsüle propolisler model bir gıda 

ürününde kullanılarak ürüne olan etkisi belirlenecektir. 

Uzmanlar tarafından; bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için doğal ve sağlıklı gıdalar 

tüketilmesi önerilmektedir. Propolis bu amaçla kullanılabilecek bir üründür. Projemizle 

propolisin tüketimini kısıtlayan olumsuz özelliklerinin enkapsülasyon yoluyla azaltılması; 

model bir üründe kullanılarak hem ürüne fonksiyonel özellikler kazandırılması hem de 

propolisin tüketiminin arttırılması amaçlanmaktadır.
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Proje Başlığı (2) 
Van İli ve Çevresindeki İllerde Üretilen Propolisin, Kimyasal 

İçeriğinin ve Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Mehmet CANBAZOĞLU 

Araştırmacılar  
Ahmet Ferhat YELTEKİN, Ayşe Suna BEKMEZ, Habibe 

SELÇUK, Enis ÖZDEMİR, Behzat GÜLER 

Proje Bütçesi  Belirtilecek 

Başlama-Bitiş Tarihi Belirtilecek 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Belirtilecek 

PROJE ÖZETİ  

Propolis; bal arılarının, bitkilerin değişik bölgelerinden topladıkları, özel reçine maddelerinin 

arı salgısı ile birlikte değişikliğe uğratarak oluşturduğu doğal bir arı ürünüdür. Kendine has 

aromatik bir kokuya sahiptir ve olgunlaşmasına göre farklı tonda renkleri mevcuttur.  

Propolis, yapılan çalışmalarla kanıtlanmış çok güçlü antioksidan, antiinflamatuar, 

antimikrobiyal ve antikanser gibi özelliklere sahip olduğu için fonksiyonel gıda olarak kabul 

edilmektedir. Özellikle pandemi süreci ile birlikte, besin içeriğinin zengin olması ve sağlığa 

yararları göz önünde bulundurulduğunda günlük beslenme içerisinde propolisin tüketimi ve 

önemi artmaktadır.  

Ancak propolisin kimyasal bileşenleri çok karmaşıktır ve ham halinde 300’den fazla bileşen 

tespit edilmiştir. Propolisin yapısı, içeriği, rengi gibi özellikleri iklim koşullarına, mevcut bitki 

örtüsüne ve çevresel faktörlere göre değişiklik göstermektedir.  

Yapılan çalışmalarda farklı orijine sahip propolis örneklerinin farklı biyolojik aktiviteye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yüksek rakımlarda bulunan yaylalar 

zengin çiçek ve bitki florasına sahiptir. Bu nedenle Van ili ve çevresindeki illerde arıcılık 

önemli bir ekonomik faaliyet olarak görülmektedir. Bu yörelerde yetiştirilen propolisin 

kimyasal içeriğinin ve antimikrobiyal özelliğinin kapsamlı bir şekilde literatürde yer almadığı 

tespit edilmiştir.  

Bu projenin amacı, Van ili ve çevresindeki illerde üretilen, kimyasal yapısı değişkenlik 

gösteren propolisin kimyasal içeriğinin belirlenerek, sahip olduğu fenolik bileşikler LC-

MS/MS cihazı ile ilk kez karakterize edilecektir. Çalışmada ayrıca, propolisin sahip olduğu 

yüksek antioksidan içeriği ve antimikrobiyal aktivitesi analizleri ile biyoaktif özelliklerinin 

belirlenecek ve karşılaştırılacaktır. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Balda DNA İzolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Metot 

Optimizasyonu 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1044 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Nihal AKMAN 

Proje Bütçesi  67.862 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ  

Balın yapısal özellikleri ve içeriğindeki inhibitör maddelerden dolayı baldan DNA analizi 

kolay değildir. Baldan DNA ekstraksiyonun diğer numune türlerine göre zor olması nedeniyle 

mevcut metotların modifiye edilerek optimize edilmesi gerekliliği bu çalışmanın gerekçesini 

oluşturmuştur. Bu çalışmada farklı izolasyon yöntemleri ile baldan DNA izolasyonu 

gerçekleştirilerek metot optimizasyonu hedeflenmiştir. 

Çalışma kapsamında salgı balı (çam balı) ve çiçek balı (monofloral ve multifloral)  örnekleri 

analiz edilmiştir. Öncelikle bu numunelerin palinolojik analizi gerçekleştirilmiş ve alınan 

örneklerin botanik açıdan uygunluğu saptanmıştır. 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 

3’er paralel DNA ekstrakte edilmiştir. Nanodrop spektrofotometre ile DNA miktar ve 

saflıkları ölçülmüştür. Elde edilen DNA izolatlarında Real-Time PCR (Polimeraz Zincir 

Reaksiyonu) metodu ile bitki geni aranması gerçekleştirilmiştir.   

İki izolasyon metodunun sonuçları karşılaştırıldığında modifiye CTAB metodunda elde edilen 

DNA miktarının, DNA bazlı bir analiz için yeterli olduğu görülmüştür. Balların DNA 

izolatındaki spektrofotometrik DNA miktarı ölçümleri ve Real Time PCR’da yapılan Plant Ct 

sonuçlarına göre iki metod arasında istatiksel anlamda önemli düzeyde farklılık tespit 

edilmiştir (P<0,05).
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Çiçek ve Salgı Ballarının Ayırt Edilmesinde Yeni Fizikokimyasal 

Parametrelerin Kullanılabilirliğinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1464 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

Proje Lideri Dr. H. Özgül UÇURUM 

Proje Bütçesi  76.618 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020 - 01.01.2022 

PROJE ÖZETİ  

Planlanan bu çalışma ile salgı balları ile çiçek ballarının ayırt edilmesine imkan sağlayacak 

yeni kriterlerin geliştirilmesi amaçlanmasının yanısıra meşe balı da kestane balı gibi yüksek 

polifenol içeriğine sahip bir bal olmasına rağmen ülkemizde bilinirliği ve tanınırlığı çok 

düşüktür. Kestane balı ve çam balı özellikleri bir arada taşıyan bu balın araştırılmaya ve 

özelliklerinin ortaya konmaya ihtiyacı vardır. 

Kırklareli’den meşe balları (20 adet), Muğla dan çam balları (20 adet), Zonguldak dan 

Kestane balları (20 adet) ile Kars dan çiçek balları (20 adet) toplam 80 adet bal ile çalışma 

yapılacaktır. Çalışmada ilk kesim bal örnekleri kullanılacaktır. Örneklerde palinolojik testler, 

fizikokimyasal analizler (nem, renk, elektiriksel iletkenlik, optic rotasyon, tirbüdite), şeker 

bileşenleri, kondanse tanen ve balların antioksidan aktiviteleri belirlenmeye çalışılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Çam balları ile çiçek ballarının optik rotasyon değerleri, renk (Hunter Lab) ve türbidite 

(bulanıklık) değerleri karşılaştırıldı.  20 çam balı örneği ve 20 çiçek balının 3 farklı dilusyonu 

karşılaştırıldı. Şekil 1 de verilen bulanıklık değerlerine göre çam ballarının (salgı balı) 

bulanıklık değerleri çiçek ballarından yaklaşık 2.5- 3.0 kat daha yüksek bulundu. Saf su ile 

1:2, 1:4 ve 1:8 oranda yapılan seyreltme işlemleri ile okunan bulanıklık verilerinin orantılı 

olarak azaldığı tespit edildi. Çam balları ve çiçek balları türbidite ile okunan bulanıklık 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

Çam ballarındaki göz ile de ayırt edilebilen bu bulanıklığın sebebi bilinmemektedir. Bu 

ballarında bulunabilecek suda az çözünebilen bazı oligosakkaritler veya tannenlerden ileri 

gelebilir.  Bulanıklığa neden olan biyooleküllerin aydınlatılması da bu çalışma ile 

sağlanabilecektir. Çalışılan tüm çam ballarının optik rotasyon değeri (+), Çiçek ballarının ise 

(-) bulunmuştur. Fiziksel bir parametre olan optik rotasyon değerleri çiçek ballarında negatif 

bir değer gösterirken, salgı ballarında pozitif değerdedir. Bu sonuçlar literatür ile uyum 

göstermektedir. Devam eden bir çalışma olup, renk ve optik rotasyon değerlerinin de 

ölçümleri sürmektedir.  

Darboğazlar:  

Proje kapsamında yapılması planlanan analizlere ait gerekli kimyasal sarf malzemelerin temin 

sürecindeki gecikmeler ve bireysel sağlık sebeplerinden dolayı gerçekleştirilemeyen 

aanalizlere mart ayı içerisinde devam edilmeye başlanacaktır. 
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Proje Başlığı (2) 
Bozcaada, Gökçeada Çiçek ve Biga Püren Ballarında Polen 

İçeriği ve Duyusal, Fiziksel, Kimyasal Özelliklerin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/1161 

Yürütücü Kuruluş Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Utkucan PARLAKÇI 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2019 - 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ 

Bu projede Çanakkale ilinde üretilen balların bazı duyusal, fiziksel ve kimyasal özellikleri 

belirlenecek, 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 2019, 

2020 ve 2021 yıllarındaki üretimlerden bal numuneleri temin edilecektir. Bozcaada 3, 

Gökçeada 10 ve Biga püren balı için 11 istasyondan ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde 

olmak üzere 2 tekrarlı olarak numune alınacaktır. Numunelerde mevzuatta belirtilen Nem, 

Sakkaroz, Fruktoz+Glukoz, Fruktoz/Glukoz, Suda Çözünmeyen Madde, Serbest Asitlik, 

Elektrik İletkenliği, Diastaz Sayısı, HMF, Prolin Miktarı ile Mineral Madde, Pestisit ve 

Toplam Fenolik Bileşik analizleri, Duyusal analizler ve Polen analizleri gerçekleştirilecektir. 

Proje materyali 2019, 2020 ve 2021 yılı üretimlerinden karşılanacak olup projenin 2021 yılı 

sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Proje sonunda Çanakkale ballarının duyusal, fiziksel ve 

kimyasal özellikleri belirlenecek, balların botanik özellikleri ortaya konacak ve elde edilen 

veriler ışığında coğrafi işaret başvurusunda bulunulması planlanmaktadır. 

Dönem Bulguları: 

2020 Temmuz ayında Çanakkale Gökçeada çiçek ballarını temsilen 10 arılıktan, Bozcaada 

çiçek ballarını temsilen 3 arılıktan çiçek balı hasat edilerek kavanozlara doldurulmuştur. 

Soğuk odada muhafazaya alınmıştır. 

Darboğazlar:  

Püren mevsiminde Çanakkale ilinde hiçbir yağış olmamış ve florası oluşmadığı için püren 

balı hasadı yapılamamıştır. Bal numunelerinin teminini gerçekleştirecek olan Çanakkale 

Arıcılar Birliği tarafından püren balı sağlanamamıştır. Bu sebeple bu yıla ait çalışma sekteye 

uğramıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Değişiklik önerisi bulunmamaktadır. 
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Proje Başlığı (3) 
Türkiye Coğrafyasındaki Akasya Balının Karakterizasyonunun 

Belirlenmesi 

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

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Neslihan ÇAKICI 

Proje Bütçesi  270.100 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 30.04.2021 

PROJE ÖZETİ  

Dünyada zamanla multifloral ballardan daha ziyade monofloral ballara olan talep gittikçe 

artmaktadır.  Çiçekli bitki bakımından zengin olmamıza rağmen, ihracatta monofloral ve 

multifloral ballarımız hak ettiği seviyede değildir. Bunun en büyük sebebi ise, bilimsel 

araştırmaların yeteri kadar yapılmamış olmasıdır. Farklı bileşim değerlerine sahip olan 

monofloral balların, tağşişli ballardan ayırt edilmesi için doğal özellikleri tespit edilmelidir. 

Bu proje çalışmasında, 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. Daha sonra ise; şeker bileşenlerinin 

dışında kalan ve organik yapılı doğal bileşiklerin kalitatif ve kantitatif olarak belirlenmesi, 

fizikokimyasal özellikleri, fenolik bileşikleri, organik asitleri, vitaminleri, antioksidan 

aktiviteleri, antikolinesteraz, üreaz, triozinaz, alfa- ve beta-glukozidaz enzim inhibisyon 

aktiviteleri belirlenecek ve elde edilen değerler çeşitli değişkenlerle kemometrik olarak 

analizleri yapılması temel amaçlarımızdandır. Böylece akasya ballarının üretim yerlerine göre 

taşıdıkları ortak bileşenleri ve farklılıkları belirlenecektir. 

Dönem Bulguları: 

Akasya balının doğal özelliklerini ortaya koymak ve üretim yerlerine göre taşıdıkları ortak 

bileşenleri ve farklılıkları belirlemek amacıyla yapılmış olan proje 01.01.2018 tarihinde 

başlamıştır. 2019 yılı Nisan ayı sonunda arı ailesi alımı yapılıp, çiçeklenme dönemi olan 

Mayıs ayında arı kovanları Artvin, Ordu, Samsun ve İstanbul illerinde akasyanın yoğun olan 

bölgelerine bırakılmıştır. Bal üretim sezonunda illerimizin bol yağış alması sebebiyle verimli 

bal üretimi sağlanamamış olup, erken hasat edilen ballarda ise polen analizleri yapılmıştır. 

Polen analizi ile akasya balı olduğu tespit edilen ballarımızın fizikokimyasal analizleri 

tamamlanmış olup, antioksidan aktivite, enzim inhibisyon aktivitesi, parmak izi bileşenlerinin 

analizi için numuneler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne gönderilmiştir. 2019 yılına ait 

numunelerde IR-MS cihazının bakımının yapılamaması sebebiyle karbon analizleri 

yapılmamıştır.  

2020 yılı üretim döneminde mevsimin hasat zamanından önce yağışlı gitmesi ve pandemi 

sebebiyle İstanbul ili gibi bazı lokasyonlardan numune temin edilememiştir. Elde edilen 

numunelerde karbon analizi hariç fizikokimyasal analizler tamamlanmıştır. Numuneler 

palinolojik analizlerin ardından enzim inhibisyon, antioksidan aktivite ve parmak izi 

bileşenleri için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ne gönderilecektir. 

Darboğazlar:  

      IR-MS cihazının bakımının yapılamamasından dolayı karbon analizleri yapılamamaktadır. 
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Proje Başlığı (4) 

Farklı Bölgeleren Elde Edilen Arı Sütlerinin Kalite 

Parametreleri ile Bazı Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 

ve Depolama Kriterlerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1454 

Yürütücü Kuruluş Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü  

Proje Lideri Derya ÜNAL 

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu çalışma ile Bursa, Muğla, İzmir, Ordu ve Ardahan illerinde nektar akım döneminin en 

yoğun olduğu dönemde arı sütü üretimi ile elde edilecek numunelerin hasat sonrasında 

analizleri yapılacaktır. Arı sütleri hasat edildikten sonra analizleri yapıldıktan sonra 

numuneler arasında illere göre istatistiksel yöntemlerle karşılaştırma yapılacaktır. 

Yapılacak olan çalışmayla Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretilen arı sütlerinin üretim 

potansiyeli, miktar ve kalite açısından ortaya konacaktır. Ayrıca ülkemizde yaygın kullanılan 

üretim tekniğinin kaliteli arı sütü üretimine uygunluğu tespit edilecektir. Bununla birlikte 

üretilen arı sütlerinin daha uzun süre kalitelerini korumalarında etkili olan ambalaj 

materyaline ve depolama sıcaklığına yönelik veriler elde edilecektir. 

Dönem Bulguları 

Proje çalışmalarının ilk 1 yıllık döneminde, sadece literatür taraması yapılmıştır. Pandemi 

dönemi nedeniyle yaşanabilecek olası aksaklıkları önlemek amacıyla çalışmaya 

başlanmamıştır. 

Darboğazlar 

İlk yıl için enstitülere yapılacak ödemeler dikkate alındığında Bursa Gıda ve Yem Merkez 

Araştırma Enstitüsüne DAD-dedektörü alınması için yeterli bütçe sağlanamayacağı 

görülmektedir.   

Projede Önerilen Değişiklikler 

Ordu Arcılık Araştırma Enstitüsü’nden Serdar MEHMETOĞLU’nun tayin olması nedeniyle 

projeden çıkarılması, Fazıl GÜNEY’in proje ekibine dâhil olması personel konusunda 

önerilen değişikliklerdir. 

Bütçe yetersizliğinden dolayı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü 

tarafından yapılacak depolamanın ve bu süreçte yapılacak analizlerin projeden 

çıkartılmasına ya da Projenin uygulanabilir olması için bütçenin 150.000 TL’den 

407.952 TL’ye artırılması bütçe konusunda önerilen değişiklerdir. 
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2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Efe Arısının (Apis Mellifera L. Anatolica) Baharda Farklı Periyotta 

Arı Zehri Üretim Miktarının ve Kalitesinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P6/2647 

Yürütücü Kuruluş Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Engin ÜÇEŞ 

Proje Bütçesi  78.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

 

PROJE ÖZETİ 

 

Arıcılıkta bal dışında; propolis, arı sütü, polen, balmumu, arı ekmeği, apilarnil ve arı zehri 

gibi ürünlerde bulunmakta olup bu ürünlerin sağlık açısından önemli faydaları bulunmaktadır. 

Son yıllarda sağlık ve kozmetik alanda hatta gıda takviyesi olarak önemi artan arı zehri 

özellikle Romatizma rahatsızlıklar, Multiple sclerosis (MS), Rahim kanseri, Cilt kanseri, 

Epilepsi (sara), Migren, Sinüzit, Damar tıkanıklıkları, Astım ve AİDS’te kullanılmakta ve 

destekleyici tedaviler sunmaktadır. Ayrıca bazı bileşenleri güzellik kremlerinin formülünde 

kullanılmaktadır. 

 

Bu araştırmanın amacı Efe arısından İzmir şartlarında bahar döneminde elde edilen arı 

zehrinin miktarının ve kalitesinin değerlendirilmesidir. Ayrıca zehir alımının koloni 

performansına olan etkileri belirlenecektir. Arıcıların gelir kaynağının arttırılması yanında, 

internet kanalıyla hızla yayılan bilgi kirliği önlenerek, iş gücü ve maddi kayıpların önüne 

geçilerek konu ile ilgili araştırmacılara ve üreticilere pratik bilgi akışının sağlanması 

hedeflenmektedir.  
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Proje Başlığı (2) 
Farkli Yöntemlerle İşlenen Apilarnilin Fizikokimyasal ve 

Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/3957 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Ordu 

Proje Lideri Pınar ŞAHİN 

Proje Bütçesi  80.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Geleneksel bir tarım faaliyeti olan arıcılık, ülkemizin her ilinde yoğun bir şekilde 

yapılmaktadır. Arı Ürünleri denince ilk akla bal gelsede; günlük tüketim ve apiterapi amacıyla 

kullanılabilen birçok ürünü arılar bize sunmaktadır. Apilarnil de bunlardan biri olmakla 

beraber fazla bilinmeyen bir arı ürünüdür.  

Ülkemizde apilarnil’in kalite özelliklerinin belirlenmesi ve farklı alanlarda kullanılması 

anlamında az miktarda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmalar bu alanda atılan ilk adımlar 

niteliğindedir. Türkiye’de son yıllarda tanınmakta olan aplarnil ile ilgili geniş kapsamlı birçok 

çalışmaya ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Ordu ilinde 2021 yılında erkek 

arının yoğun olduğu Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında apilarnil üretilecektir. Denemenin 1. 

aşamasında, apilarnil dönemindeki günlerde (larval dönemin 3, 4, 5, 6 ve 7. günlerinde) ve 

petek gözü kapandıktan sonraki 1. günde erkek arı larvasının içeriğinin değişimini 

gözlemlemek amacıyla bu dönemde numune toplanarak ayrı ayrı analizleri değerlendirilecek; 

hasat yaşının kalite parametreleri üzerine etkisi araştırılacaktır.  

Denememizin ikinci ayağını ise apilarnilin farklı yöntemlerle işleme ve farklı koşullarda 

muhafazası oluşturmaktadır. Ham, Liyofilize ve Spray dryer işlemlerine tabi tutulan 

apilarnilin fizikokimyasal ve fonsiyonel özellikleri analiz edilecek, daha sonrasında 3, 6, 9 ve 

12. aylarda; oda sıcaklığı, +4 ve -18 °C deki değişimleri incelenecektir. 

Bu çalışmada, farklı yaşlarda hasat edilen, farkli yöntemlerle işlenen apilarnilin 

fizikokimyasal ve fonksiyonel özelliklerinin belirlenerek depolama süreci değişikleri 

incelenecektir. 

Proje çalışma takvimi gereği yılının ilk ayında malzeme alımıyla başlanılacaktır.
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Proje Başlığı (3) 
Farklı Arı Bireylerinin Larva ve Larval Besinlerinin Fiziko 

Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A5/P3/1800 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ordu 

Proje Lideri Samet OKUYAN 

Proje Bütçesi  15100 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 01.01.2022 

PROJE ÖZETİ  

Bal arıları hem bireysel özellikleri hem de sosyal anlamdaki iş birlikleri ile hayvanlar alemine 

paralel olmayan özellikler sergilemektedir. Arıcıların ekonomik gelir için yetiştirdikleri bal 

arıları, araştırmacılar tarafından; standartların, insan sağlığında kullanılabilirliğinin, 

polinasyon üzerine etkisinin belirlenmesi gibi farklı perspektiflerdeki çalışmalarda 

kullanılmaktadır. Bal arıları bal, polen, propolis, arı sütü, arı zehri ve bal mumu olmak üzere 

altı farklı ürün üretmekte ve bunları koloninin devamlılığı amacı ile kullanmaktadırlar. Bu arı 

ürünlerinin yanı sıra apilarnil (erkek arı larvası) da farklı amaçlar ile kullanılmaktadır.  

Yapılan bazı çalışmalarda apilarnil ve ana arı larvasının karşılaştırılması gibi bazı yayınlar 

literatürde mevcuttur. İşçi arı larvası ile yapılmış olan çalışmalar ise çok sınırlıdır. Bal arıları 

kolonide larvaların beslenmesinde ana arılar için arı sütü, işçi arılar için işçi sütü ve erkek 

arılar için erkek arı sütü üretmektedir. Üretilen bu maddelerden işçi ve erkek arı beslenmesi 

amacı ile kullanılanın Türkçe olarak karşılığı bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalarda ana 

arıları larvalarının beslenmesinde kullanılan arı sütü ile işçi arı larvalarının beslenmesinde 

kullanılan işçi sütü arasında farklar bulunmaktadır. Erkek arı larvalarının beslenmesinde, işçi 

arıların ürettiği erkek arı sütü ile alakalı literatürde çalışma çok sınırlıdır. Bal arılarından elde 

edilebilecek olan farklı bireylerin (ana, erkek ve işçi arı) larvaları ile bu bireylerin larval 

dönemdeki besinleri olan arı sütü, işçi sütü ve erkek arı sütünün besinsel içeriği, fiziko 

kimyasal özellikleri bu proje ile belirlenmiş olacaktır.  

Proje takvime uygun olarak ilerlemekte henüz herhangi bir bulgu bulunmamaktadır. 
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Proje Başlığı (4) 
Türkiye’de Üretilen Meşe ve Lavanta Ballarının 

Karakterizasyonunun Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/3923 

Yürütücü Kuruluş Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Hilal ATMACA 

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 30.04.2024 

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. 

Türkiye, zengin bir floraya sahip olmasından dolayı, birçok monofloral bal çeşitliliğine 

sahiptir.   Üçgül, ıhlamur, akasya, ayçiçeği, ormangülü, kanola, lavanta, meşe, hayit, püren, 

kestane gibi birçok monofloral bal ülkemizde üretilmektedir. Son yıllarda  Türkiye’deki 

ballarda kötü niyetli üreticiler ve sanayiciler tarafından tağşiş işlemi yapılarak, balın 

sofralardan uzaklaşmasına sebep olunmaktadır. 

Bu sebeple; bu proje çalışmamızda, ülkemizin meşe ve lavanta ballarının, polen tür ve polen 

sayısı belirlendikten sonra, fizikokimyasal özellikleri, şeker bileşenleri, prolin miktarı, diastaz 

sayısı, mineral ve metal içerikleri, HMF miktarı, renk analizi, optik rotasyon analizi, 

antioksidan kapasitesi, uçucu bileşen içeriği, enzim inhibisyonu ve fenolik madde içeriği 

araştırılacaktır. Bu temel çalışmalarla, meşe ve lavanta balları yürürlükte olan “Bal Tebliği”ne 

göre değerlendirilecektir. Böylece meşe ve lavanta 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. 

Dönem Bulguları: 

 

Proje, çalışma takvimi gereği 2021 yılının ilk ayında malzeme alımı ile başlayacaktır. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

 

Proje liderinin kurumdan tayin olması sebebiyle proje yürütücülerinden Gıda Yük. Müh. 

Neslihan ÇAKICI proje liderliğine teklif edilmektedir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 
Proje Başlığı (1) Ultrases Destekli Balık Jelatin Ekstraksiyonu 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Sebahattin KUTLU 

Araştırmacılar  Dr. Büket Buşra DAĞTEKİN, Dr. Gülsüm BALÇIK MISIR 

Proje Bütçesi  147.095 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Polifish Deniz ve Su Ürünleri A.Ş. 

PROJE ÖZETİ  

Değerli bir protein olan jelatin, gıda sektörünün birçok alanında kullanılan en stratejik 

hammaddelerden biridir. Ayrıca ilaç sanayii, kozmetik, film, fotoğrafçılık endüstrisinde ve 

tutkal, şampuan yapımı gibi daha birçok alanda kullanılmaktadır. Jelatinin geniş kullanımı 

birtakım endişeleri de, beraberinde getirmektedir. Bunlar arasında sığırlarda görülen deli dana 

hastalığı (BSE), ayak-ağız hastalığı (FMD), müslüman ve musevilerde domuz kaynaklı 

ürünlerin yasak olması, hinduların ve sihlerin sığır kaynaklı ürün tüketmemeleri gibi bazı dini 

kural ve hassasiyetler araştırmacıları jelatin üretimi için farklı hammaddeler arayışına 

yönlendirmiştir. Son yıllarda balık işleme sanayiine ait yan ürünler, jelatin eldesinde alternatif 

ve güvenli bir kaynak olarak görülmektedir. 

Trabzon’da yetiştiricilik sektörü son yıllarda büyük bir çıkış yakalamış, özellikle 2017 

ylından itibaren yurt dışından gelen büyük taleple birlikte “Türk somonu” adı altında büyük 

boy alabalık üretimine başlanmış ve 5 bin ton/yıl üretim miktarı aşılmıştır. Su ürünleri işleme 

tesisleri, fileto çıkarma işine girmeye başlamış ve ortaya büyük miktarda deri, omurga, kuyruk 

ve baş gibi oldukça değerli besin bileşenleri ile yüksek oranda geri dönüşüm potansiyeline 

sahip fileto artığı/yan ürün ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Yapılacak olan bu projede işleme tesisinden temin edilecek alabalık deri ve kemikleri ön 

işlemden geçirildikten sonra jelatin ekstraksiyonu gerçekleştirilecektir. Karşılaştırmalı olarak, 

jelatin üretiminde ultrases destekli farklı deney düzenekleri oluşturulacaktır: (a) Ultrases 

destekli jelatin ekstraksiyonu b) Ultrases destekli enzim ilaveli jelatin ekstraksiyonu. 

Yapılacak denemeler sonucunda; jelatin üretiminde ekstraksiyon verimliliğini artırmak, 

ekstraksiyon süresini kısaltmak ve proteinin fonksiyonel özelliklerini (çözünürlük, emülsifiye 

edici, jel ve reolojik özellikleri vb.) geliştirebilmek için ultrases ve enzim uygulamasının en 

uygun oran ve dozlarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır. 
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SONUÇLANAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
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 Ürünlerı Merkez Araştırma Enstitüsü -Trabzon 

Proje Lideri Dr. Büket Buşra DAĞTEKİN 

Proje Bütçesi  108.680 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 - 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

ATILIM Ambalaj Müh. Tem. Hiz. İnş. Tur. Hay. Gıda San. Tic. 

Ltd. Şti. 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada yıllık ortalama 50 bin ton avcılığı yapılan ve tamamı balık unu-yağı 

fabrikalarında hammadde kaynağı olarak kullanılan ve ülkemiz piyasasında tüketici tarafından 

talep görmeyen çaçanın insan tüketiminde değerlendirilebilecek bir form olan protein tozuna 

dönüştürülmesi hedeflenmiştir. 

Bu amaçla çaçadan pH ayarlama yöntemi ile asit (AS) ve alkali (AL) protein izolatı ile 

enzimatik yöntemle protein hidrolizatı (H) üretilmiştir. Üretilen AS, AL ve H dondurularak 

kurutulduktan sonra normal (NAS, NAL, NH) ve vakumla (VAS, VAL, VH) paketlenerek 

24°C’de 3 ay depolanmıştır. Ham materyal çaçanın ham protein değeri %14,43 iken bu 

değerin AL’de en yüksek (%76,06) olduğu bunu sırasıyla AS (%75,97) ve H (%74,85)’ın 

izlediği belirlenmiştir. En yüksek emülsiyon kapasitesi % 65,66 ile AL’de bulunurken bunu 

sırasıyla H (%65,01) ve AS (%64,66)’nin izlediği gözlenmiştir. H’ın, emülsiyon stabilitesi 

(%84,62), yağ bağlama kapasitesi (3,86 g yağ/g), köpürme kapasitesi (%18) ve stabilitesi 

(%39,19) ile antioksidan aktivite özellikleri bakımından en iyi grup olduğu tespit edilmiştir. 

En yüksek su tutma kapasitesine AS (%9,75) sahipken bunu sırası ile AL (8,69 ml/g) ve H 

(5,68 ml/g) izlemiştir.  

Depolama sonunda en düşük toplam uçucu bazik azot (TVB-N) değerleri normal paketlenmiş 

AL (NAL) ve vakum paketlenmiş AL (VAL) gruplarda sırasıyla 7,93 ve 8,26 mg/100 g olarak 

belirlenmiştir. En yüksek L* değeri normal paketlenmiş H (NH) ve vakum paketlenmiş H 

(VH) da tespit edilmiş; en yüksek a* değeri NAL ve VAL’da saptanmıştır. Depolama 

süresince her iki paketlemede de tüm grupların toplam mezofilik aerobik bakteri (TMAB) 

sayısının kabul edilebilir limit değerin (<105 kob/g) altında olduğu belirlenmiştir.  

Projede, çaça; protein izolatı ve hidrolizatı olarak farklı ürünlerin geliştirilmesinde 

kullanılabilecek balık protein tozu formuna dönüştürülmüştür. Elde edilen protein tozlarının 

gıdalarda kaplama materyali, kriyoprotektan veya katkı maddesi olarak kullanılması 

mümkündür. Protein tozlarının özelliklerini daha uzun süre koruyabilmesi için vakum 

paketlenmesi yerine içi ve dışı alüminyum folyo ile kaplanmış karton kutulara, Alüminyum 

folyo/düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) kombinasyonundan hazırlanan torbalarla ya da 

çeşitli polimerle kaplanmış poşet ve torbalarla ambalajlanıp karton kutulara konulmasının 

daha yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Ultrases Destekli Balık Protein Hidrolizatı Üretimi ve Bazı 

İşlenmiş Gıdalarda Kullanım Olanaklarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P3/1024 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü -Trabzon 

Proje Lideri Dr. Gülsüm BALÇIK MISIR 

Proje Bütçesi 91.805 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 01.01.2022 

PROJE ÖZETİ 

Bu projede, çaçadan geleneksel ve ultrases destekli enzimatik protein hidrolizatının üretilerek 

ultrasesin hidrolizat üzerindeki fiziksel, kimyasal, antioksidan aktivite ve mikrobiyal açıdan 

koruma özellikleri belirlenmıstir. Elde edilen hidrolizatlar balık kıymasinda kryoprotektan ve 

antioksidan; soğutulmuş ve dondurulmuş alabalık filetosunda kaplama ve cipslerde 

fonksiyonel özellik ve besin değerini arttırmak amacıyla katkı maddesi olarak kullanılacaktır. 

Böylece gıda üretiminde kullanılan sentetik katkı maddeleri yerine geçebilecek alternatif 

yenilikçi teknolojilerle üretilen doğal, fonksiyonel özellikleri geliştirilmiş ürünlerin işlenmiş 

gıda sektörü için katkı maddesi olarak değerlendirilebilecektir. 

Dönem bulguları: 

GFPH ve UFPH üretim çalışmalarına başlanmış ve her biri yaklaşık 500’er g kuru madde 

olmak üzere GFPH ve UFPH’nın üretim ve kurutma çalışmaları gerçekleştirilerek yapılan 

biyokimyasal kompozisyon, pH, renk ve su tutma ve yağ bağlama özellik analizleri toplam 

ürünler üzerinden tekrarlanarak yeniden analiz edilmiştir. Buna göre GFPH ve UFPH için 

protein, lipit, Ph değerleri sırasıyla; 75,88,2,04,8,22 ve 74,38,1,51 ve 8,66 olarak 

belirlenmiştir. L, a, ve b değerleri de GFPH için sırasıyla 75,23, 2,66 ve 16,49 ve UFPH için 

79,08,1,43ve 18,34 olarak bulunmuş. Köpürme ve emülsiyon özellik analizleri 

gerçekleştirilmiş; UFPH a ait köpürme ve emülsiyon özellikleri GFPH’ya göre daha gelişmiş 

olarak hesaplanmıştır. Su tutma, yağ bağlama değerleri GFPH için 5,86 ve 3,86 iken bu 

değerler UFPH için 8,47 ve 4,33 olarak belirlenmiştir. Üç farklı konsantrasyonda antioksidan 

aktivite özellikleri belirlenmiş Buna göre %10 %15 ve %20 konsantrasyonlarda bu değer 

GFPH için sırasıyla 11,83,21,52 ve 31,54 iken UFPH için 23,96,27,90 ve 30,96 olarak 

hesaplanmıştır. 

Cips üretimi için yapılan ilk ön denemelerde %10, %7,5 ve %5 oranlarında hidrolizat 

örnekleri kullanılarak cips üretimi gerçekleştirilmiş ve duyusal değerlendirmeye tabi 

tutulmuştur. Yapılan değerlendirmeler sonucunda %5 hidrolizat kullanılarak üretilen cipsler 

diğerine oranla daha fazla beğeni aldığı için esas çalışmada bu oran kullanılmıştır. Cipslerde 

yapılan analizler sonunda protein değerleri kontrol, GH ve UH ilaveli gruplarda sırasıyla 

%7,04, 78,65 ve 8,26 iken lipit dğerleri sırasıyla %26,50, %31,45 ve 31,35 olarak 

hesaplanmıştır. Cipslerin ph, aw ve renk parametreleri belirlenmiştir. Kontrol, GH ve UH 

ilaveli grupların aw değerleri sırasıyla; 0,4286, 0,5208 ve 0,4580 iken L değerleri 40,09, 

41,44 ve 42,61 olarak ölçülmüştür. Su tutma ve yağ bağlama değerleri K, GH ve UH ilaveli 

gruplar için sırasıyla %8,92, %8,92, %9,78 ve %1,42, %1,37, %1,5 olarak hesaplanmıştır. 

BPH ile kaplanmiş Alabalık Filetolarının Depolama çalışması için Yomra Su Ürünleri 

A.Ş.’den temin edilen alabalıklar kullanılmıştır. Hidrolizatlar, kaplama sıvısı içerisinde %8 

oranında protein içerecek şekilde hesaplanarak tartılmıştır. Hidrolizat:gliserol  2:1 oranında 

kullanilmistır. Hazırlanan örnekler +4 ve -18C de depolanarak analizlere başlanmıştır. 
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2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Pişirme Derecesi, Yağ Oranı ve Tuz Seviyelerinin Köftede MCPD 

oluşturma Etkisinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P1/3925 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 

Proje Lideri Rind Kürşat AKTAŞ 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

 

2016 yılında EFSA (Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi) tarafından açıklanan raporla, 

özellikle klorlu ortamlarda yüksek sıcaklığa maruz kalan yağların bir çok diğer kimyasal ile 

birlikte genotoksik ve karsinojenik kabul edilen 3-mcpd oluşumunu tetiklediği ortaya 

konulmuş, oluşan kimyasalın günlük diyet içerisinde alınan miktarların risk değerlendirilmesi 

yapılmıştır. Söz konusu raporda genellikle bitkisel ürün ve yağlar dikkate alınmıştır. 

Yapılacak çalışmada, Anadolu yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan, yüksek sıcaklık 

gerektiren et pişirme tekniklerinin 3-mcpd oluşumu üzerine etkisi, değişik yağ oranlarına 

sahip köfte örneklerinin değişik sıcaklıklarda pişirilmesi sağlanıp analiz edilmesi yolu ile 

saptanacak, hali hazırda piyasada tüketime sunulan döner, köfte gibi ürünler taranarak 

ortalama maruziyet hesaplanacaktır.   
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Proje Başlığı (2) 

Sığır ve koyun etlerinde Nitrofuran, Nitroimidazol, 

Benzimidazol, Antikoksidial, Avermektin, Non-Steroidler 

(Nsaıds) ve Kloramfenikol’ün Orbitrap Q Exactive Cihazında Eş 

Zamanlı Tespitlerinin Yapılabilmesi İçin Multirezidü 

Ekstraksiyon Metodu Geliştirilmesi 

Proje Numarası  

Yürütücü Kuruluş Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Özgen ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

İnsan tüketimine sunulan işlenmemiş hayvansal gıdalarda (Süt, karaciğer, kırmızı et, kanatlı 

eti, yumurta ve balık ürünleri) Avrupa Birliği üyesi Ülkelerde olduğu gibi Ülkemizde de 

“Ulusal Kalıntı İzleme Programı” kapsamında farmakolojik etken maddelerin varlığı takip 

edilmektedir. UKİP kapsamında Enstitü Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Kalıntı İzleme 

Laboratuvarı başta yasaklı olan antibiyotikler olmak üzere (Nitroimidazol, Nitrofuran) 

Ülkemiz genelinde en fazla numunede analiz yapmakta olan laboratuvardır. Enstitümüz 

Kalıntı İzleme Laboratuvarında yapılan 6 adet Nitrofuran (AOZ, AMOZ, AHD, SEM), 

Nitroimidazol (MNZ, RNZ, DMZ, IPZ, MNZ-OH, IPZ-OH, HMMNI), Benzimidazol 

(Albendazol, Albendazol sülfon, Albendazol sülfoksit, Albendazol-2-aminosülfon, 

Triklabendazol, Oksfendazol Sülfon, Fenbendazol, Tiyabendazol, Tiyabendazol 5OH, 

Levamizol, Mebendazol), Antikoksidial (Monensin, Lasalosid A, Toltrazuril sülfon), 

Avermektin (İvermektin, Moksidektin, Doramektin, Eprinomektin) ve NSAIDS (4 

metilamino antipirin, Fluniksin  Diklofenak, Karprofen, Meloksikam) analizleri akredite 

analizler olup, Kloramfenikol analizi özel istek doğrultusunda laboratuvarımızda 

gerçekleştirilmektedir. Bahsi geçen tüm analizlerde, her analiz işlemi için ayrı ekstraksiyon 

işlemi uygulanıp, her bir analiz işlemi ise en az 1 tam gün sürmektedir. Ulusal Kalıntı 

Programı kapsamı haricinde ithal kırmızı et numunelerinde de bahsi geçen tüm analiz 

işlemleri mevzuat gereği zorunlu olup, laboratuvarımız tarafından aynı protokoller 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yapılması düşünülen proje ile kırmızı et numunelerinde her 

bir matrix için 7 adet analiz yerine tek bir ekstraksiyon metodu ile yapılması ve ekstraksiyon 

sonunda analitik değerlendirme için Orbitrap Q Exactive cihazında validasyonu yapılacak 

yeni bir metod ile değerlendirmelerinin yapılması hedeflenmektedir.  Bu sayede kırmızı et 

numunelerinin analizinde test maliyetinin en az 7 kat azaltılması hedeflenmektedir. 

Dönem Bulguları: 

Proje ile ilgili detaylı literatür çalışmaları başlamıştır. Laboratuvarda rutin analizler için 

kullanılan referans standart maddelerden deneme amaçlı MRL düzeylerinde mix hazırlanıp 

ekstraksiyon denemeleri yapılmaya başlanmıştır. Kalıntı İzleme Laboratuvarının kendi 

imkanlarındaki farklı malzemeler ile yapılan çalışmalar, kendi aralarında kıyaslanıp asit-baz 

farkının sonuçlara yansıması tespit edilmiştir. Mevcut çalışmalar ışığında farklı grup ilaçların 

bazik ortamda daha iyi iyonize oldukları tespit edilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda bu 

bilgiler doğrultusunda devam edecektir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Başlığı (1) 

Organokil İlaveli Çeşitli Polimer/Kil Nanokompozit Ambalaj 

Filmlerinin Toplam ve Spesifik Migrasyon Profillerinin 

İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Semra ÇAVUŞ 

Araştırmacılar  
Doç. Dr. Fatih TÖRNÜK (Danışman-Yıldız Teknik 

Üniversitesi) 

Proje Bütçesi  99.105 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ 

Nanoteknoloji alanındaki çalışmalarda son yıllarda organik-inorganik nanokompozitler 

üzerine odaklanılmıştır. Bu bileşenler sinerjistik etkilerinden dolayı hibrit özelliklere 

sahiptirler. 

Polimer matriks yapısına düşük oranlarda (<%5 ağırlıkça) katılan nanokil ilavesi ile 

malzemenin oksijen, karbondioksit, UV, nem ve uçucu aroma maddelerine karşı bariyer 

özellikleri geliştirilebilmektedir. Polimer&kil nanokompozitler geleneksel polimerlere 

alternatif olup, sentetik polimer malzemelerinin özelliklerini geliştirmekte, ambalaj başına 

kullanılan malzeme miktarını düşürmekte, aktif bileşenlerin kontrollü salınımını sağlamakta 

ve materyalin özelliklerinde önemli iyileştirmeler sağlamaktadır. 

Migrasyon, ambalajda bulunan bileşenlerin ambalajlanmış ürüne transferidir. Araştırmalar 

nanokillerin ve nanokil bileşenlerinin migrasyonunun organofilizasyon (organomodifikasyon) 

sırasında değişim gösterebileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada modifiye edilmiş 

nanokillerle güçlendirilmiş polimer filmlerin üretimi, organokillerin karakterizasyonu, 

nanokompozit filmlerin karakterizasyonu ve farklı türde gıda benzerlerine migrasyon 

davranışları incelenecektir. Polimer matriks yapısına düşük oranlarda katılacak nanokil ilavesi 

ile saf polimerlerin orijinal özelliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Gıda ile temas eden 

madde ve malzemelerde nanokil ya da nanokompozit kullanımı konusunda kabul edilmiş 

yasal bir limit bulunmamaktadır. Çalışma ile ülkesel mevzuat düzenlemeleri ve kontrol 

mekanizmaları için verileri oluşturmanın yanı sıra plastiklerin gıda ambalajı olarak daha 

kaliteli, etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesine de katkıda bulunması 

hedeflenmektedir.
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Proje Başlığı (2) 
PET Ambalajlı Şişelerden, Fitalat Esterlerinin İçme Suyuna 

Spesifik Migrasyonun SPMEGC Metodu ile İncelenmesi 

Yürütücü Kuruluş Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Burcu ŞENGÜL 

Araştırmacılar  Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü (4 kişi) 

Proje Bütçesi  107.392,18 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ  

Gıda ile temas eden plastik madde ve malzemelerden gıdalara, plastiklerin üretiminde 

kullanılan monomerler, üretim sırasında katılan katkılar veya üretim sırasında oluşan yan 

ürünler göç edebilmektedir. Plastiklerin üretimi sırasında katkı olarak kullanılan fitalatların 

gıdaya geçişi, gıda güvenliğini etkilediği bilinen bir kaynaktır. 2005 yılında EFSA, 5 fitalat 

esteri için risk değerlendirmesini tamamlamıştır ve belirlenen tolere edilebilir günlük alım 

miktarları dikkate alınarak yasal sınırlara dönüştürülmüştür. 2019 yılında ise aynı anda birkaç 

fitalata maruziyet de dikkate alınarak grup TDI’lar ilave edilerek bu risk değerlendirme EFSA 

tarafından güncellenmiştir.  

Gıda ile temas eden madde ve malzemelerden fitalatların yağlı gıdalara geçişinin risk 

oluşturduğu bilindiğinden, bakanlık laboratuvarlarımızda, yağlı gıdalar ile temas etmek üzere 

üretilmiş ambalaj malzemelerinin analizleri gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, 

mevzuatımızda yağlı gıdalar ile temas etmeyen ambalaj malzemelerinden olabilecek göç için 

de limitler (SML, spesifik migrasyon limitleri) mevcuttur. Bu kapsamda günlük hayatımızda 

sıklıkla maruz kaldığımız ülkemizdeki plastik ambalajlı su şişeleri için fitalatlar açısından risk 

olup olmadığı konusunu araştırma ihtiyacı doğmuştur. Dünyada yapılan çalışmalarda, 

ülkelerin plastik su şişesi kaynaklı fitalat maruziyeti konusunda yerel çalışmaları olduğu 

görülmüştür. 

Bu projede, su şişelerinden içme suyuna fitalatların spesifik migrasyonunun araştırılması 

hedeflenmiştir. Migrasyonu etkileyebilecek sıcaklık, süre gibi faktörler de göz önünde 

bulundurularak laboratuvarımız bünyesinde sağlanacak farklı temas koşulları ile içme sularına 

fitalat migrasyonun ilişkisi GC-MS SPME sistemi kullanılarak belirlenecektir. Ülkemizdeki 

ambalajlı şişelerinin fitalat göçü açısından risk teşkil edip etmediğinin araştırılması 

amaçlanmıştır.
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DEVAM EDEN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 
Gıdalarda Salmonella spp. Analizinde Baskılayıcı Refakatçi 

Floranın İnhibisyonuİçinAntibiyotik Uygulaması. 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/920 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ümit Cemil ERER 

Proje Bütçesi  51.249,26 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019 - 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Bursa Gıda ve Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesindeki Mikrobiyoloji 

Laboratuvarındaki çeşitli gıda numunelerindeki Salmonellaspp. 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 Salmonellespp.’ 

yiinhibe etmesinden dolayı doğrulama işlemi ancak çokça tekrarlanan analizler sonunda 

başarılı olabilmektedir. Bu durumda bu gibi düşük yoğunlukta Salmonellaspp. 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 

Salmonellaspp. ve refakatçi bakteri florasının gelişimi gözlemlenecektir ve bu sonuçlara göre 

Salmonellaspp. Analiz metodlarımız geliştirilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Bir önceki dönemdeki çalışmalar sonucunda belirlenen antibiyotiklerin Salmonellaspp. 

Suşları ve refakatçi flora üzerindeki etkileri araştırılmaya devam edilmektedir. 

Darboğazlar: 

Proje 2 yıllıkbir proje olup 2020 yılısonunda bitirilmesi gerekiyordu, fakat 2020 

yılındaki pandemidekronik hasta olmam sebebiyle uzun bir sure iş yerinden uzak 

kalmam ve daha sonrasında geçirdiğim ağır bir rahatsızlık ve uzun tedavi neticesinde 

planlanan iş takvimi aksamış olup bu sebeple proje bitirilememiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

 

Bir yıl daha ek süre talep edilmektedir. 
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Proje Başlığı (2) 

Bazı Aspir (Carthamus L., Asteraceae) Kültür ve Yabani 

Türlerinin Patojen  Bakterilere Karşı Antibakteriyel Etkisinin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/G/18/A3/P1/316 

Yürütücü Kuruluş Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü 

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. 

Çalışmamızda, 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.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
https://tr.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus


 

56 

 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Proje Başlığı (1) 

Polimer Esaslı Gıda Ambalaj Filmlerinin Atomik Katman 

Biriktirme (ALD) Yöntemiyle Bariyer (Geçirgenlik) Özelliklerinin 

İyileştirilmesi 

Proje Numarası - 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  

Proje Lideri Esma KORKMAZ 

Proje Bütçesi  75.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Gıda ve yemlerin muhafazasında, yeni yöntem ve ambalajlama teknikleri geliştirilerek ürün 

kalitesinin korunması, kayıpların önlenmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, çevre ve 

insan sağlığına duyarlı üretim teknikleri geliştirilerek uygulamaya aktarılması 

amaçlanmaktadır. Artan çevresel kaygılar nedeniyle biyopolimerler ambalajlama için bir 

alternatif olarak gündeme gelmiştir. Ancak biyopolimerlerin zayıf bariyer özellikleri ve neme 

karşı duyarlılığı, bu malzemelerin kullanımında bir dezavantaj olmaktadır. Biyopolimerlerin 

bariyer özelliklerini arttırmanın bir yolu da, onları ince bir inorganik katman ile kaplamaktır. 

Atomik Katman Biriktirme (ALD), çeşitli uygulamalar için ultra ince, kontrollü olarak 

oldukça homojen ve koruyucu malzeme katmanları üretmek için kullanılan gelişmiş bir ince 

film kaplama yöntemidir. ALD, nanometre/nanometre altı kalınlıkta film büyümesinin 

kontrolünü sağlamak için sıralı, kendi kendini sınırlayan ve yüzey kontrollü gaz fazı kimyasal 

reaksiyonlarını kullanır. Reaktör haznesindeki başlatıcı ve yardımcı reaktantların ardışık 

olarak gelmesi ile kendi kendine sınırlanan kimyasal reaksiyonların substrat yüzeyinde 

gerçekleşmesini sağlar. Kalınlığı, yapısal ve kimyasal özellikleri atom ölçeğinde kontrol 

edilebilir. Olağanüstü kalınlık kontrolü, mükemmel homojenlik ve yüksek uyumluluk ALD 

sayesinde elde edilebilir. ALD tarafından hazırlanan ince filmlerin en önemli faydaları, gaz 

bariyer uygulamalarında da kullanılmasıdır.  

Polipropilen (PP), polietilen teraftalat (PET) ve polilaktik asit (PLA) polimerleri film ve saf 

polimer halinde olmak üzere 2 farklı şekilde temin edilecektir. Saf polimerden polimer 

filmleri üretilecektir. Piyasadan temin edilen ve katkısız olarak üretilen 3’er farklı film 

örnekleri ALD tekniği ile 10 nm ve 50 nm kalınlıkta Al2O3 ve ZnO prekürsörleri ile 

kaplanacaktır. 2 farklı şekilde tedarik edilmiş PP, PET ve PLA polimerleri Fourier 

Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) ve Difransiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ile 

karakterize edilecek, ardından kritik eğilme yarıçapı analizi yapılacaktır. Bu testler sayesinde 

en ideal kompozisyon, kalınlık ve proses şartlarının belirlenmesine çalışılacaktır. Kaplamanın 

bariyer özelliklerine etkisi geçirgenlik testleri ile ölçülecektir. Toplam ve spesifik migrasyon 

testleri ile üretilen filmlerin gıda ambalajı olarak kullanımında mevzuata uygunluğu 

değerlendirilecektir. 



 

57 

 

 

Proje Başlığı (2) 
Paslanmaz Çelik Pişirme Kapları ve Mutfak Eşyalarında Krom, 

Nikel ve Manganez Salım Miktarlarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2622 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı 

Proje Lideri Dr. Yunus UÇAR 

Proje Bütçesi  40.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2021 

 

PROJE ÖZETİ   

Paslanmaz çelik pişirme kapları, yardımcı malzemeler ve mutfak gereçleri ülkemizde ve 

dünyada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve gıda ile temas eden diğer madde ve 

malzemelere göre daha güvenli olduğu düşünülmektedir. Ancak yapılan çalışmalar ile gıda ile 

temas sırasında bazı mineral maddelerin gıdaya geçiş yaptığı görülmektedir. Krom, nikel ve 

manganeze ait spesifik salım limitleri (SRL,  mg/kg gıda) “Metals and alloys used in food 

contact materials and articles, 2013” te verilmektedir. Avrupa Komisyonuna ait RASFF Portal 

incelendiğinde paslanmak çelik malzemelerde krom, nikel ve manganez için birçok bildirim 

olduğu görülmektedir.  

Bu proje ile yaygın kullanıma sahip paslanmaz çelik mutfak araç gereçleri ve yardımcı 

malzemeler belirlenecek ve örnekler piyasadan temin edilecektir. Örneklerde migrasyon 

aşamaları belirlenen simulantlar ile belirli süre ve sıcaklıklarda gerçekleştirilecektir. 

Elementlerin miktarlarının tespiti ICP-MS cihazı ile NMKL No:186 standardı doğrultusunda 

yapılacak ve hesaplanacaktır. Doğrulama çalışması yapılan analiz metodu bakanlığımız aktif 

analiz listesine eklenecektir. 
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Proje Başlığı (3) 
Geleneksel Gıda Kaynaklı Lactobacillus Suşlarının Bazı 

Pestisitlerin Parçalanması Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

Proje Numarası  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Yıldıray İSTANBULLU 

Proje Bütçesi  43.272,90 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.08.2022 

PROJE ÖZETİ  

Dünya çapında tarım alanlarında yaygın kullanımı nedeniyle büyük bir sorun oluşturan 

pestisitlerin, mikrobiyal biodegradasyonunu amaçlayan çalışmalar özellikle son yıllarda 

giderek artmaktadır. Bu çalışmada Ulusal Gıda Starter Kültür Gen Bankası koleksiyonunda 

bulunan ve geleneksel gıdalardan izole edilen Lactobacillus suşlarının farklı kimyasal 

gruplarda yer alan Malathion, Endosulphan, Cypermethrin ve İmidacloprid etken 

maddelerinin parçalanmalarına olası etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda koleksiyonda yer alan Lactobacillus fermentum, Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum suşları yeniden 

canlandırılarak MALDI-TOF cihazı ile tanımlanacak ve iki aşamalı olarak pestisitlerin 

parçalanmasına olan etkileri araştırılacaktır. Kısa süreli ilk aşama çalışmasında pestisitleri en 

verimli şekilde parçalayan iki suşun seçilimi yapılacaktır. Bu suşlarla gerçekleştirilecek uzun 

süreli ikinci aşama çalışmasından elde edilecek pestisitlerin parçalanması ve bakteri 

yoğunluğu değerleri kullanılarak bakterilerin pestisitleri parçalama kinetikleri incelenecektir. 

Elde edilecek verilerin bu geleneksel ürünlerden elde edilen ulusal suşlarımız için starter 

kültür dışında kullanım alanları yaratması ve ticari potansiyellerini arttırması beklenmektedir 

Proje 01/01/2021 tarihinde başladığı için bu dönem elde edilmiş bir bulgu bulunmamaktadır.



 

59 

 

 

Proje Başlığı (4) 
Geleneksel Gıdalardan İzole Edilen Bazı Laktik Asit 

Bakterilerinin Genotipik Karakterizasyonu 

Proje Numarası  

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Ali ÖZCAN 

Proje Bütçesi  56.703 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021 - 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Fermente ürünlerden elde edilen LAB starter kültür olarak kullanılabilmesi için birtakım 

özelliklere sahip olması gerekmektedir. Antibiyotik dirençliliğinin gelişmemiş olması ve 

bakteriosin ve ekzopolisakkarit (EPS) üretme yeteneklerinin olması gerekmektedir. Bu amaca 

ulaşmak için elde edilmiş olan LAB’nin de öncelikle Riboprinter tekniği ile 16S ve 23S 

rRNA’yı kodlayan genler kullanılarak tür tanımlamaları yapılacaktır. Bunu takiben NGS dizi 

analizi ile 16S ve tüm genom (whole genome) dizilemeleri yapılacaktır. Bu dizileme 

işleminden sonra metagenomik analiz çalışmaları ile projede hedeflenen gen bölgelerinin 

varlığı ortaya konulacaktır. 

Projenin materyali olarak teknolojik karekterizasyonları tamamlanmış olan LAB seçilecektir. 

Teknolojik karekterizasyon kapsamında antibakteriyel aktivite, EPS üretme ve antibiyotik 

dirençlilikleri ile ilgili fenotipik çalışmalar; agar difüzyon yöntemi ile bakteriyosin ve 

bakteriyosin benzeri metabolitlerin, kirby–bauer disk–difüzyon metodu antibiyotik 

dirençliliği, fenol sülfürik asit metodu ile ekzopolisakkarit üretim kapasitesi belirlenmiş 

izolatlar proje materyali olarak seçilmiştir. Bu fenotipik testler sonucunda tespit edilen 

özelliklerin genotipteki karşılığı ortaya konlmuş olacaktır. Böylece LAB'nin bu kabiliyetlerini 

hangi gen bölgeleri ile sağladığı belirlenecektir. (156-161-162-16). Proje ile toplamda 

yaklaşık 50 adet LAB çalışılması planlanmıştır. Elde edilen sonuçların metagenomik 

analizleri İllumina tarafından sağlanan BaseSpace bulut ortamıyla yapılacaktır. Bu bulut 

ortamında yer alan 16S Metagenomics, CosmosID-Metagenomics, Whole-Genome-

Sequencing ve Bacterial-Analysis-Pipeline modülleri kullanılacaktır. Ayrıca elde edilen 

sonuıçlar NCBI Gen Bank veri tabanı ile kıyaslanacaktır.  
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Proje Başlığı (5) 
Türkiye’de Bazı Gıdalarda PBDE Seviyelerinin Belirlenmesi ve 

Gıdalar Vasıtasıyla Maruziyet ve Risk Analizlerinin Yapılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/5021 

Yürütücü Kuruluş Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Devrim KILIÇ 

Proje Bütçesi  75.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2021 - 31.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Polibromlu difenil eterler (PBDE) bromlu alev geciktiriciler olup; kalıcılıkları, canlılarda 

birikim yapma potansiyeli ve toksik etkilerinden dolayı araştırılmaktadır. PBDE'lerin kanser, 

tiroid sorunları ve nörogelişimsel etkiler olmak üzere çok sayıda soruna neden olduğu 

bilinmektedir. Önemli kalıcı organik kirleticilerin (POP) kontrolü ve aşamalı olarak 

durdurulmasını içeren Stockholm Anlaşmasıyla, toksisite ve kalıcılıkları nedeniyle bazı 

PBDE'lerin endüstriyel üretimlerine, kısıtlama getirilmiştir. PBDE maruziyetinin ana 

kaynakları beslenme ve kapalı ortamlardır. Balık, et ve süt ürünleri yüksek 

konsantrasyonlarda PBDE içeren gıdalardır. UGRL-Dioksin laboratuvarı, AB üye ülkelerinin 

kalıcı organik kirletici referans laboratuvarları bilgi ağı ve çalışma grubunda yer almaktadır. 

Çalışma grubu toplantılarında üye ülkelerin referans laboratuvarlarının PBDE analizini 

yapabilir hale gelmesi yönünde görüş birliğine varılmıştır.  

Projedeki amacımız hem ülkesel PBDE seviyesinin belirlenmesi hem de ülkemiz insanlarının 

gıdalar yolu ile bu maddelere maruziyetinin ortaya konulmasıdır. Ülkesel seviyenin 

belirlenmesinde ülkemizde yetişen hayvanların ürünleri incelenecektir.  Bu amaçla süt ve süt 

ürünleri, et, yumurta, farklı balık türleri ve ülkemizde üretilen bebek maması analiz 

edilecektir. Toplamda yaklaşık olarak 50 adet numune çalışılması planlanmaktadır. Analizlere 

başlanmadan önce analiz yapılabilir hale getirilip verifikasyon çalışmaları tamamlanacaktır. 

Proje sonucunda AB referans laboratuvarlarıyla eş düzeyde olunacak ve proje çıktıları GKGM 

ile paylaşılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Proje yeni başlamıştır. Şu ana dek metot tespit çalışması yapılmış, standartlar temin edilmiştir. 

GC kolonu beklenmektedir. Kolon temini sonrası metodun laboratuvarımızda uygulanması 

aşamasına geçilecektir. 
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YENİ TEKLİF PROJELER 

Proje Başlığı (3) 

Farklı Üretim Metotları ile Üretilerek Tüketime Sunulan 

Tavuk Yumurtalarındaki Campylobacter spp.’nin Maldi-TOF 

MS ile Tespiti ve Antibiyotik Dirençliliğinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Arzu ÜRŞEN AŞYEMEZ 

Araştırmacılar  

Gönül AKYILDIZ, Dr. Şafak ANDİÇ, Ümit Cemil ERER, 

Ergün AYANOĞLU, Özgür AKMAN, Doç. Dr. Artun 

YIBAR, Redife Aslıhan UÇAR 

Proje Bütçesi  105.592,09 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2022 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
Bursa Uludağ Üniversitesi 

PROJE ÖZETİ  

Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde tüketime sunulan yumurtaların, 

muhtemel bir bulaşı halinde çok az sayıda bile insanlarda enfeksiyon yapabilen 

Campylobacter spp. analizi ile ilgili rutin analize yer verilmemektedir. Bu durum muhtemel 

bir gıda güvenliği tehlikesinin tespit edilememesine ve karşı önlemlerin gerek Bakanlığımız 

gerekse de üretici firmalar tarafından alınamamasına neden olabilmektedir. Elde edilecek 

bulgular sonucunda, yumurtada Campylobacter spp. ile ilgili analizin Türk Gıda Kodeksi 

Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’nde yer alması konusunda ön çalışma olarak katkıda 

bulunacaktır. Campylobacter spp.’nin dünyadaki gıda zehirlenmesi vakalarının en önemli 

etkenlerinden biri olduğu ve bu etkenin özellikle tavuk ürünlerinde bulunduğu da 

düşünüldüğünde, bu çalışma sonuçlarının gerek Bakanlığımız, gerek yumurta sektörü gerekse 

de tüketiciler açısından aydınlatıcı etkilerinin olacağı düşünülmektedir. İzolatların hangi 

türlere ait olduğu klasik mikrobiyolojik yöntem ve yeni teknolojik yöntem MALDI-TOF MS 

cihazı kullanılarak belirlenecek ve bu iki yöntemin kullanılabilirliği avantaj ve dezavantajları 

açısından karşılaştırılacak, izolatların antibiyotik ve çoklu ilaç dirençlilikleri tespit edilecektir. 
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Proje Başlığı (4) 

Farklı Yetiştirme Metotları ile Satışa Sunulan Yumurtalarda 

Vitamin D Miktarının ve Aminoasit Kompozisyonunun 

Araştırılması   

Yürütücü Kuruluş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Pınar MANARGA BİRLİK 

Araştırmacılar  
Neslihan TURAN  

Ayşegül ARIKAN ASAN 

Proje Bütçesi  93.052 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2024 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ  

İnsanların yeterli ve dengeli beslenmesinde hayvansal kökenli gıdaların önemli yeri 

bulunmaktadır. Özellikle D vitamini içeren belirli gıdalar arasında yer alan yumurta; zengin 

bir protein kaynağı olmasının yanı sıra; birçok vitamin ve mineral içeriği ile sağlıklı 

beslenmede büyük rol oynamaktadır. Yumurtanın ucuz bir protein kaynağı olması, kolay 

ulaşılabilir olması ve kolay hazırlanması; tercih edilme sebeplerindendir. 

Türkiye’de yumurta sektörü son yıllarda göstermiş olduğu ilerleme ile dünyanın dikkatini 

çekmekte ve dünya yumurta üretimi içerisindeki konumunu korumaktadır. Ülkemizde A sınıfı 

yumurta için farklı yetiştirme metotları bulunmaktadır. Yetiştirme metotlarının uygulama 

şekilleri yasal mevzuat ile belirlenmiştir. Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55) 

kapsamında yetiştirme metodu kodu işletme ve kümes numarası önüne organik yetiştiricilik 

için 0, free range için 1, kümeste kafessiz yetiştiricilik için 2 ve kafeste yetiştiricilik için 3 

olacak şekilde yumurta kabuğu üzerine sistem tarafından otomatik olarak verilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda yumurta üretiminde farklı yetiştirme metotlarının besinsel içerik 

üzerinde etkisi olduğu vurgulanmıştır.  

Yapılması planlanan proje ile söz konusu yetiştirme metotlarının yumurta üretiminde D 

vitamini içeriği (Vitamin D3 ve 25-Hidroksivitamin D3) ve aminoasit kompoziyonu üzerine 

etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
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Proje Başlığı (5) 

Yumurtada Veteriner İlaç Kalıntılarının LC/MS-MS ile Tespiti 

için Çoklu Grup ve Çoklu Kalıntı Tarama Analiz Metodu 

Oluşturulması 

Yürütücü Kurulş Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Hakan YAVAŞ 

Araştırmacılar  
İsmail AZAR, Arzu YAVUZ, Niyazi ÜLKÜ, Gökhan 

DEĞİRMENCİ 

Proje Bütçesi  100.210 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi  01.01.2022 - 31.12.2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

PROJE ÖZETİ  

Proje Özeti Türkiye’de ve diğer birçok ülkede hayvancılıkta antibiyotiklerin kullanımına 

kısıtlamalar getirilmiş, kullanımı belli şartlara bağlanmıştır. Avrupa Birliği (AB) üyesi 

ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de “Ulusal Kalıntı İzleme Programı(UKİP)” kapsamında 

hayvansal ürünlerdeki veteriner ilaç kalıntıları takip edilmektedir. AB’de ve Türkiye’de 

yumurtada maksimum kalıntı limitlerine (MRL) ilişkin kriterler standartlarda bulunmamakta, 

dolayısıyla kalıntı tespit edilen yumurtaların satışına izin verilmemektedir. Türkiye genelinde 

hayvansal ürünlerde veteriner ilaç kalıntı analizi yapan laboratuvarlada ELISA ve Charm II 

kısıtlı bazı analitler için tarama metodu olarak kullanılsa da, tarama ve doğrulayıcı yöntem 

olarak kütle spektrometrik yöntemler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kromatografik 

teknikler kullanılarak yumurta veya diğer hayvansal ürünlerde sulfanamidler, tetrasiklinler, 

makrolidler, kinolonlar, penisilinler vb. her bir antibiyotik grubunu ayrı ayrı ekstraksiyon ve 

metodlarla tespit etmeye yönelik çok sayıda çoklu kalıntı metodu geliştirilmiştir. Burada amaç 

mümkün olduğunca pratik ve ekonomik ekstraksiyon ve analitik ayırma yöntemleriyle çok 

sayıda veteriner ilaç kalıntısını aynı anda tespit ederek kalıntı kontrolünün maliyet etkinliğini 

arttırmaktır.  

Bu projenin amacı yumurtada farklı gruplardan antibiyotik kalıntılatını tespit edebilen bir 

çoklu grup (multi-class) ve çoklu kalıntı(multi-residue) antibiyotik tarama analiz metodunu 

LC-MS/MS kullanarak optimize etmek ve bu metodu 2002/657/EC gerekliliklerine göre 

valide etmektir. Böylece bakanlığın farklı laboratuvarlarında analizi yapılan tüm veteriner ilaç 

kalıntı gruplarını tek bir ekstraksiyon yöntemi ile kısa zamanda ve daha az maliyetle çok daha 

fazla sayıda yumurta numunesinin antibiyotik kalıntıları yönünden analiz edilebilmesine 

olanak sağlanacaktır. 

 

 

 



 

64 

 

 

T.C. 

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar  

Genel Müdürlüğü 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

HAYVAN BESLEME VE YEM 

 PROJE DEĞERLENDİRME  

GRUBU TOPLANTISI 

 

 
 

 

 

 

 

 

15-18 Mart 2021 

ANKARA 
 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

65 

  

YENİ TEKLİF PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

Syf

No 

1 

Bursa Yöresinde Çayır-Mera Ot Verim 

ve Kalitesi ile Meraya Dayalı Beslenen 

Mandalarda Süt Verim ve Kalitesinin 

Belirlenmesi   

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü-Bursa 

Serkan KARA 10 

2 

Karacabey Merinos Koyun Irkı’ nın 

Farklı Fizyolojik Dönem Metabolik 

Profillerinin Tespitine Yönelik İnceleme 

ve Üretim Periyodundaki Yansımalarına 

Sürü Bazında Yaklaşım 

Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü- 

Bandırma 

Ergenekon 

OĞUZ 
11 

3 

Karacabey Merinosu Kuzularında 

Kullanılan Toksin Bağlayıcıların Kan 

Metabolitleri ve Besi Performansına 

Etkisi ile Bazı Dokulardaki Toksin 

Kalıntı Düzeylerine Yansıması 

Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü- 

Bandırma 

Ergenekon 

OĞUZ 
12 

4 

Gürültüye Maruz Bırakılan Beyaz 

Yumurtacı Ebeveynlerin Rasyonlarına 

İlave Edilen Nigella Sativa Küspesinin 

Etkisinin Araştırılması 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Ankara 

Ayten AŞKIN 

KILINÇ 
13 

5 

Limon Melisa (Melissa officinalis, 

Limne) ve Üzerlik Tohumu (Peganum 

harmala, Limne) Masere Yağ Katkılı 

Yemler ile Beslenen Yoğun Stoklanmış 

Gökkuşağı Alabalıklarında 

(Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) 

Antioksidan Enzimler, Kan ve Büyüme 

Parametrelerinin Belirlenmesi 

Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Elazığ 

Selahattin 

GÜRÇAY 
14 

SONUÇLANAN PROJELER 

1 

Arı Yeminde Bazı Esansiyel Yağların 

Kullanımının Koloninin Fizyolojik 

Özelliklerine ve Varroasis’e Etkileri 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü-Bursa 

Dr. Figen 

KÜTÜKOĞLU 
17 
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2 

Yemlerde Bazı Bitkisel Alkaloit 

Düzeylerinin Tespiti ve Yaygınlığının 

Araştırması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü-Bursa 

Ali ÖZCAN 18 

3 
Ürenin Kantitatif Tayini İçin Karbonsu 

Sensör Elektrot Geliştirilmesi 

Konya Gıda Kontrol 

Laboratuvar 

Müdürlüğü 

Abdullah 

ALTAY 
19 

4 

Yapay Merada Otlatma İle Yapay 

Meraya İlaveten Konsantre Yem 

Verilmesinin Dağlıç Ve Akkaraman Irkı 

Erkek Kuzuların Besi Performansı, 

Karkas Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü-

Konya 

Tülay 

CANATAN 

YILMAZ 

20 

5 

Nar Posası Silajının Kuzularda 

Performans ve Bazı Biyokimyasal Kan 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Dr. Arzu EROL 

TUNÇ 
22 

6 

İçme Suyunun Ozon ile Klarifiye 

Edilmesinin Kuzularda Bazı 

Hematolojik Parametreler ile Canlı 

Ağırlık Üzerine Etkileri 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Çağatay 

YILDIRIM 
23 

7 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss) Yavru ve Anaçlarında Zencefil 

(Zingiber officinale) Kullanımı 

Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Eğirdir 

Abdullah 

DEMİR 
25 

2021 YILINDA BAŞLAYAN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri 

/Sunan 

Syf 

No 

1 

Türkiye’de Bazı Yem Hammaddelerinin 

Karakteristik Özelliklerinin 

Mikroskopik Yöntemle Belirlenmesi ve 

Yem Mikroskopi Atlasının 

Oluşturulması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü- Bursa 

Habil UMUR 27 

2 

Mısır Hasat Artıklarının Kimyasal veya 

Biyolojik Yöntemlerle Yem Değerinin 

İyileştirilmesi 

Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü- Adana 

Fülya SERT 28 

3 

Süt Sığırlarında Gübreden Besin Madde 

Sindirilebilirliğinin Tespitinde Yakın 

Kızıl Ötesi Spektrofotometreler için 

Kalibrasyon Setleri Geliştirilmesi 

Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü-Adana 

Şerife ERGÜL 29 
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4 

Amasya Bölgesindeki Süt Sığırı 

İşletmelerinde TMR Pilot Uygulama 

Çalışması 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Dr. Hasan 

Hüseyin 

ŞENYÜZ 

30 

5 

Farklı Kaba/Kesif Yem Oranları ile 

Beslenen Siyah Alaca Sığır Irkında 

Ruminal Bakteri Yapısı ve Gerçek 

Zamanlı Metan Üretimi Üzerine Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Muhammed 

İkbal COŞKUN 
31 

6 

İleri Gebelik ve Erken Laktasyon 

Dönemindeki Saanen Keçilerinde Farklı 

Düzeylerde Tahıl Formları Kullanımının 

Akut Faz Cevabı ile İlişkisinin 

Kolostrum Kalitesi, Laktasyon 

Performansı ve Yavrulardaki Bazı Kan 

Metabolitlerine Etkisinin Araştırılması 

Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Balıkesir 

Ergenekon 

OĞUZ 
32 

7 

Atık Mantar Kompostunun Yem 

Değerinin Belirlenmesi ve Erkek 

Kuzularda Besi Performansına Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Pınar 

ÖZDEMİR 
33 

8 

Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman 

Koyunların Metabolik Profil, Büyüme 

Hızı ve Besi Performanslarının 

Araştırılması 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Konya 

İbrahim 

HALICI 
34 

9 

Kılçıksız Arpa ve Diğer Arpa 

Çeşitlerinin İvesi Koyun Irkında Besi 

Performansı ve Sindirilme Derecesi 

Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi 

Gap Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü- Şanlıurfa 

Mehmet 

PAYDAŞ 35 

10 

Kınalı Keklik Civcivlerinde Soğan ve 

Sarımsak Tozlarının Büyüme 

Performansı, Yaşama Gücü, 

Antioksidan Kapasite ve Bazı Kan 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü- 

Konya 

Dr. Halil 

HARMAN 36 

11 

Keklik Büyütme Rasyonlarına Farklı 

Dönemlerde MOS ve Peyniraltı Suyu 

Tozu Ilavesinin Büyüme Yaşama Gücü 

ve Bağırsak Mikroflorasına Etkileri 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü-

Konya 

Hasan Tarık 

EŞKİ 37 
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12 

Beyaz Yumurtacı Damızlıkların 

Rasyonlarına Katılan Organik Kromun 

Performans, Kuluçka Sonuçları, 

Sperma, Biyokimyasal ve Patolojik 

Parametreleri Üzerine Etkisi 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Ankara 

Murat DOĞU 38 

DEVAM EDEN PROJELER 

Sıra 

No 
Proje Başlığı Kurum 

Proje Lideri / 

Sunan 

Syf 

No 

1 

Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik 

Dönemlerde Besin Madde 

Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif 

Modelle Beslemenin Bazı Verim ve 

Biyokimyasal Parametrelere Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Dr. Engin 

ÜNAY 40 

2 

Akkaraman Koyunlarda Koç Katım 

Döneminde Rasyona İlave Edilen 

Konjuge Linoleik Asidin Döl Verimine 

Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Dr. Engin 

ÜNAY 41 

3 

Arpa-Fiğ Kuru Out Ve Arpa Fiğ 

Silajinin Lalahan Koyunlarinda Canli 

Ağirlik Ve Kuzularda Doğum Ağirliği 

Üzerine Etkileri Ve In Vitro-In Situ 

Sindirilebilirliği 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Dr. Hasan 

Hüseyin 

ŞENYÜZ 42 

4 

Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının 

Alternatif Kaba Yem Kaynağı Olarak 

Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Dr. Arzu EROL 

TUNÇ 

43 

5 

Ruminant Hayvanlarda Yaygın Olarak 

Kullanılan Bazı Yemlerinin İn Vitro ve 

İn Situ Metan Salınımlarının 

Karşılaştırılması 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Abdulkadir 

ERİŞEK 

44 

6 

Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) 

Silolanabilirlik Özellikleri, Kaba Yem 

Değeri ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin 

Belirlenmesi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Pınar 

ÖZDEMİR 

45 
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7 

Merada Beslenen Akkaraman 

Koyunların Günlük Yem Tüketimleri, 

Metan Salınımları ve Mera Ortamının 

Detaylı Tanımlanmasına Yönelik 

Çorum İli Pilot Uygulaması   

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Muhammed 

İkbal COŞKUN 

46 

8 

Rasyona İlave Edilen Korunmuş 

Yağların Kolostrum ve Sütteki İmmün 

İlişkili Eksozomal MikroRNA İfadesine 

Etkisi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Gülşen 

YILDIRIM 

ŞENYER 
47 

9 

Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı 

Yemlerde Amino Asit İçerik ve 

Miktarlarının Belirlenmesi 

Uluslararası 

Hayvancılık 

Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Müdürlüğü-

Ankara 

Barış KILIÇ 48 

10 

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı 

Seviyelerde Karabuğday Tohumu 

İlavesinin Performans, Yumurta 

Kalitesi, Kuluçka Performansına Etkisi 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Konya 

İbrahim 

HALICI 
49 

11 
Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj 

Kalitesinin Belirlenmesi 

Bahri Dağdaş 

Uluslararası Tarımsal 

Araştrma Enstitüsü-

Konya 

Uğur 

DEMİRCİ 
50 

12 

Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş 

Klinoptilolit ve İnaktif Bira Mayası 

İçeren Karışımın Farklı Oranlarda 

İlavesinin Besi Performansı, Bazı Kan 

ve Rumen Sıvısı Parametreleri ile Et 

Kalitesi Üzerine Etkisi 

Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Balıkesir 

Ergenekon 

OĞUZ 
52 

13 

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça 

Zengin Rasyonlar ile Besiye Alınan 

Karacabey Merinosu Kuzularda Akut 

Faz Cevabının Bazı Kan ve Rumen 

Parametrelerine Etkisi İle Besi 

Performansına Yansımaları   

Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Balıkesir 

Ergenekon 

OĞUZ 
54 

14 

Bor İhtiva Eden Su Tüketen Bandırma 

Kuzularının Besi Performansı ve Bazı 

Kan Serumu Parametrelerinin 

Araştırılması 

Koyunculuk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Bandırma-Balıkesir 

Osman 

ÖÇALAN 
55 
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15 

Samsun İlinde Geçiş Dönemindeki 

Simental Irkı Süt İneklerinde Kan ve 

Sütteki Metabolitler ile Mineral Madde 

Düzeylerinin Araştırılması 

Samsun Veteriner 

Kontrol Enstitüsü 

Müdürlüğü 

Dr. Neslihan 

ORMANCI 
56 

16 

Farklı Katkılar ile Hazırlanan 

Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Dış 

Kabuğu Silajının Silaj Kalitesi, 

Kuzularda Yem Tüketimi ve 

Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine 

Etkisinin Araştırılması 

Gap Tarimsal 

Araştirma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Şanlıurfa 

 

Zeliha 

SAVRUNLU 

58 

17 

Yemlerde Ürenin Yüksek Performanslı 

Sıvı Kromotografi (HPLC) ile 

Belirlenmesi, Metot Validasyonu ve 

Spektrofotometrik Metotla 

Karşılaştırılması 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü-Bursa 

Habil UMUR 60 

18 

Yemlik Mısır ve Mısır Silajında Bazı 

İnsektisitler ve Bunların Zehirli 

Metabolit Kalıntılarının Belirlenmesi 

Gıda ve Yem Kontrol 

Merkez Araştırma 

Enstitüsü 

Müdürlüğü-Bursa 

İsmail AZAR 61 

19 

Sıcak Stresine Maruz Bırakılan 

Yumurtacı Tavukların Yemlerine İlave 

Edilen Nar Kabuğu Tozunun Etkisinin 

Bazı Performans ve Biyokimyasal 

Parametreler Kullanılarak İncelenmesi 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Ankara 

Ayten AŞKIN 

KILINÇ 
62 

20 

Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer 

Sendromuna Karşı Nar Kabuğu 

Tozunun Koruyucu Etkisi 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Ankara 

Ayten AŞKIN 

KILINÇ 
63 

21 

Farklı Çevre Sıcaklıklarında Yetiştirilen 

Damızlık Yumurtacı Tavuk 

Rasyonlarına Lizin ve Organik Kromun 

İlavesinin Etkileri 

Tavukçuluk 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Ankara 

Murat DOĞU 64 

22 

Farklı Seviyelerde Besin Maddesi İçeren 

Rasyonların Anadolu-T Etlik 

Piliçlerinin Beslenmesinde Kullanımı 

Geçit Kuşağı 

Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü- Eskişehir 

Berkan 

YILMAZ 
65 

23 

Farklı Karbon Kaynakları ile Üretilen 

Biyoyumağın Sazan (Cyprinus carpio), 

Alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve 

Japon Balıkları (Carassius auratus) için 

Besin Kaynağı Olarak 

Değerlendirilmesi   

Akdeniz Su Ürünleri 

Araştırma Üretme ve 

Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü-Antalya 

Doç. Dr. 

Hüseyin 

SEVGİLİ 

66 
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24 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss Walbaum 1792) ve Sazan Balığı 

(Cyprinus carpio) Yemlerine Elma 

Sirkesi İlavesinin Büyüme ve Bazı 

İmmunolojik Parametrelerine Etkisinin 

Araştırılması 

Akdeniz Su Ürünleri 

Araştırma, Üretme ve 

Eğitim Enstitüsü-

Antalya 

Dr. Nafiye 

PERKER 
67 

25 

Siyah Asker Sineği (Hermetiailucens, L) 

ve Un Kurdu (Tenebriomolitor, L.) 

Larva unlarının Gökkuşağı Alablığı 

(Oncorhyncusmykiss, L) Yemlerinde 

Balık Unu Yerine Kullanımının Büyüme 

Performansı, Yağ Asidi ve Aminoasit 

Kompozisyonları Üzerine Etkileri 

Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü- Elazığ 

Ali Atilla 

USLU 
68 

26 

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus 

mykiss, Walbaum 1792) Rasyonlarında 

Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu 

Kullanımının Hemotolojik, Fizyolojik, 

Endokrinolojik ve Antioksidan 

Etkilerinin Belirlenmesi 

Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü- Elazığ 

Burcu ÇELİK 69 

27 

Bazı Fitobiyotik Katkılı Diyetlerin 

Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta 

Labrax Pallas, 1811) Beslenmesinde 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması 

Su Ürünleri Merkez 

Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Trabzon 

Dr. Osman 

Tolga ÖZEL 
71 
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1 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı  

Bursa Yöresinde Çayır-Mera Ot Verim ve Kalitesi ile Meraya 

Dayalı Beslenen Mandalarda Süt Verim ve Kalitesinin 

Belirlenmesi   

Yürütücü 

Kuruluş 

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bursa 

Proje Lideri Serkan KARA 

Araştırmacılar  

Prof.Dr. İbrahim AK, Prof.Dr. Mehmet KOYUNCU, Prof.Dr. Uğur 

BİLGİLİ, Dr. Hülya HANOĞLU, Dr. Figen KÜTÜKOĞLU, Dr. 

Ferhat POLAT, Meral KAYGISIZ, Aysun ŞEHİRLİ, İsmail 

HAZAR, Özgür AKMAN, Erdinç ALTINÇEKİÇ 

Proje Bütçesi  105.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022 – 31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Muş Alparslan 

Üniversitesi/ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bursa Damızlık Manda 

Yetiştiricileri Birliği 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Ekstansif koşullarda yetiştirilen mandalar, hastalıklara karşı dayanıklı olup, kalitesiz 

kaba yemleri süte, ete daha kolay dönüştürür ve yemden yararlanma yetenekleri sığırlara göre 

daha gelişmiştir. İnek sütüne göre daha çok kuru madde, mineral, protein, yağ ve kalori 

içermektedir. 

Çalışmanın amacı, mandaların otlatıldığı meraların yılın farklı mevsimlerinde kaba 

yem üretim miktarı ve kaba yem kalitesi ile yılın farklı dönemlerinde mandaların süt verim 

miktar ve kalitesindeki değişimi belirlemek ve mevsime bağlı Mera Ot Verim ve 

Kalitesindeki değişimin Mandaların Süt Verim ve Kalite Özelliklerine Etkileri belirlemek 

amacıyla düzenlenmiştir. 

Çalışma, Bursa İli Mustafa Kemalpaşa İlçesi Karaoğlan Köyünde yürütülecek olup, 

süt örnekleri Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ne üye yetiştiricilere ait 3.-4. 

laktasyondaki 15 baş mandadan sağlanacaktır. Çalışma süresince mandaların tükettiği kaba ve 

merada otlatılmadığı sürecince verilen yoğun yemin besin maddeleri analizleri yapılacak, 

ayrıca farklı mevsimlerde olmak üzere meranın botanik bileşimi ve ot üretim kapasitesi 

belirlenecektir. 

Mandalarda laktasyon süresi boyunca aylık olarak süt kontrolleri yapılacak, süt verim 

ve kalite özellikleri belirlenecektir. 15 baş mandadan 9 ay boyunca alınacak toplam 135 süt 

numunesinde, süt kalite özelliği olarak kuru madde, yağ, protein, laktoz, toplam bakteri sayısı, 

somatik hücre sayısı, yağ asitleri, Omega 3, Konjuge linoleik asit içerikleri belirlenecektir. 
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2 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı  

Karacabey Merinos Koyun Irkı’ nın Farklı Fizyolojik Dönem 

Metabolik Profillerinin Tespitine Yönelik İnceleme ve Üretim 

Periyodundaki Yansımalarına Sürü Bazında Yaklaşım 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bandırma 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Araştırmacılar  

Serkan Süleyman ŞENGÜL, Yiğit Emir KİŞİ, Yunus 

GÜLTEKİN, Mustafa AYDIN, Kerim KILINÇ, Prof. Dr. İ. İsmet 

TÜRKMEN 

Proje Bütçesi  59.940 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2022-31/10/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve 

Beslenme Hastalıkları Abd.  

 

PROJE ÖZETİ 

 

Bu çalışmanın amacı Karacabey Merinosu koyun ırkının farklı çağlardaki kritik 

fizyolojik dönemlerinin sürü bazlı metabolik profilinin takibi yapılarak klinik, beslenme ve 

refah şartlarını üretim periyodu boyunca izlemek ve sürdürülebilir bir hayvancılık 

çerçevesinde verim parametrelerine yansımasını ilişkilendirmektir. Ülkesel Merinos 

Geliştirme Projesi’ nin hayvan materyalinin kuzu, toklu, dişi ve erkek damızlık çağındaki 

hayvan varlığının fizyolojik periyot, fizyolojik dönem ile alt dönemlere göre gruplandırılması 

yapılarak örneklem yöntemi ile 200 baş dişi anaç, 300 baş kuzu, 200 baş toklu ve 20 baş 

erişkin koç metabolik profil takibi amacıyla seçilecektir ve bu bireylere ayrı bir işaretleme 

uygulanacaktır. Farklı çağlardaki bireylerin oluşturduğu sürülerin rasyonları NRC, 2007’ ye 

göre eşit veya fazla olacak şekilde enstitü bünyesindeki yem hammaddeleri ve ticari firmadan 

temin edilen küspe kaynakları kullanılarak formüle edilecektir. Koyunların anaç çağında kuru 

dönem, flushing, gebeliğin 1. , 3. dönemleri, laktasyonun 1. ve 2. dönemleri; kuzu çağında 

neonatal dönemin 0-1, 1-3, 3-7 ve 7-30.günleri ile kaşak sistemi, sütten kesim ve toklu geçiş 

dönemlerinde; toklular için damızlıkta kullanım dönemine kadar olan süreçte; erkek 

damızlıklar için aşım dönemlerinde kan, karaciğer, kas iskelet sisteminin fonksiyonel 

enzimleri ile kan serumunun bazı protein ve mikroelement düzeyleri incelenecektir. Serum 

Albümin, ALP, ALT, AST, Kolestrol, CK-NAC, Kreatinin, Direk Bilirubin, GGT, Glikoz, 

LDH, Total Bilirubin, Total Protein, Trigliserit, Üre ve CRP metabolitleri otoanalizör ile; 

BHBA saha şartlarında öncelikle portatif el ketometresi ile; kan serumunda ve kolostrumda 

Ca, P, Mg, Cu, Fe, Se ve Co analizleri atomik absrobsiyon ile analiz edilecektir. Kuzu 

çağında Insulin, IGF-1 ve IgG düzeyleri ELISA analizi ile gerçekleştirilecektir. Kolostrum ve 

kuzu serumlarında direkt olarak IgG, indirekt olarak semiquantatif TP ve Brix % ölçümü ise 

PTY açısından değerlendirilecek kriterlerdir. Sindirilebilirlik denemeleri iNDF kullanılarak 

in-situ ve in vitro yöntemler ile denenecektir. Alt proje çıktıları, çatı projenin fertilite oranları, 

gebelik oranları, kuzulama oranları ile kuzuların neonatal dönem mortalite oranlarının 

değerleri ile beraber karşılaştırılarak ıslahta kullanılan genel morfolojik değerlendirme ile 

metabolik profil gözlem sonuçları arasındaki korelasyon izlenerek daha rasyonel 

yaklaşımların projeye entegresi sağlanacaktır. 
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3 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı 

Karacabey Merinosu Kuzularında Kullanılan Toksin 

Bağlayıcıların Kan Metabolitleri ve Besi Performansına Etkisi 

ile Bazı Dokulardaki Toksin Kalıntı Düzeylerine Yansıması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Bandırma 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Araştırmacılar Kerim KILINÇ, Serkan Süleyman ŞENGÜL, Mustafa AYDIN 

Proje Bütçesi 89.770 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022-30/06/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı - Tuğrul KAYMAK                                    

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi - Prof.Dr. Osman KÜÇÜK 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu çalışmada, Karacabey Merinosu erkek kuzuların besi rasyonlarına deneysel olarak 

bulaştırılmış Aflatoksin ile toksin bağlayıcı olarak kullanılacak 2 farklı molekülün besi 

performansı, kan metabolitleri ve bazı dokulardaki kalıntı düzeylerinin araştırılması 

hedeflenmiştir. Deneme yemlemesinde 48 baş kuzu 4 gruba ayrılarak 52 günlükken besiye 

alınacak ve bireysel bölmelerde sabah 08:00 ve akşam 16:00’ da rasyon bileşimi benzer olan, 

ancak pelet yem bünyesinde kontrol grubu (K) haricinde 2. Gruba sadece Aflatoksin B1 1 

ppm/kg dozunda (T); 3. grupta 1 ppm/kg dozunda mikotoksin ile Phoramılk isimli toksin 

bağlayıcı katkı maddesi (TB1); 4. grupta ise 1 ppm/kg dozunda mikotoksin ile Optıtox isimli 

toksin bağlayıcı (TB2) yer alacaktır. Rasyonlarda kaba yem kaynağı olarak çiçeklenmenin 

1/10’ luk döneminde biçilmiş yonca kuru otu ve mısır silajı kullanılacak olup; kaba:konsantre 

yem oranı 20:80 olarak belirlenecektir. Çalışmanın 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 IGF-1 ve TNF-alfa için ELISA yöntemi; Albümin, Globulin, ALP, ALT, AST, 

Kolestrol, HDL, CK-NAC, Kreatinin, Total Bilirubin, Direk Bilirubin, İndirek Bilirubin, 

BUN, GGT, Glikoz, LDH, Total Protein, Demir, CK-MB, LDL ve CRP metabolitleri için ise 

oto analizör ile standart solüsyonlar eşliğinde analiz gerçekleştirilecektir. Kontrol tartımları 

döneminde rumenosentez tekniği ile rumen sıvısından pH ölçümü, UYA ve serbest 

mikotoksin analizleri için örnekler alınacaktır. Besi sonunda her gruptan 4 baş kuzu kesilerek 

karaciğer, kalp ve değerli et kısımlarından alınan numunelerden bir kısmı HPLC analizi ile 

dokuların kalıntı düzeyi tespiti amacıyla analiz edilecek olup; diğer kısım ise histopatolojik 

inceleme için uygun şartlarda laboratuvara ulaştırılacaktır. 

 

 

 

 

 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

5 

 

 

4 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı  

Gürültüye Maruz Bırakılan Beyaz Yumurtacı Ebeveynlerin 

Rasyonlarına İlave Edilen Nigella Sativa Küspesinin Etkisinin 

Araştırılması 

Yürütücü 

Kuruluş 
Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

Araştırmacılar  

Murat DOĞU, Sunay DEMİR, Oğuzhan ERAY, Dr. Hüseyin Serkan 

EROL, Dr. Koray TEKİN, Doç. Dr. Tugay AYAŞAN, Prof. Dr. 

Hüseyin ESECELİ, Prof. Dr. Çiğdem TAKMA 

Proje Bütçesi  65.600 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2022-31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ 

Kuruluşlar 

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara Üniversitesi 

Veteriner Fakültesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Projede, gürültüye maruz bırakılan damızlık yumurtacı ebeveyn rasyonlarına ilave edilen 

çörek otu küspesinin bazı performans, kuluçka sonuçları, biyokimyasal ve patolojik 

parametreler kullanılarak etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, hayvan materyali 

olarak Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde bulunan 30. haftalık yaşta AKBAY 

genotipinin 280 adet ana hattı ile 80 adet baba hattı olan damızlıklar kullanılacaktır. Tavuklar 

eş zamanlı olarak tesadüfi olarak her kafeste 2 hayvan olacak şekilde; horozlar ise bireysel 

kafeslere yerleştirilecektir. 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. Tavuklar 2 farklı 

ses seviyesine (normal kümes ortamı ve yüksek ses seviyesi) sahip kümeslerde 

barındırılacaktır. Tavuklara 4 farklı seviyede çörek otu küspesi ilave edilen rasyon 

verilecektir. Araştırma sonunda damızlıklarda performans, kuluçka sonuçları, sperma, 

biyokimyasal ve patoloji parametreleri değerlendirilecektir. Yapılacak değerlendirmeler ile 

çörek otu küspesinin gürültü stresine karşı antioksidan kaynağı olarak damızlık yemlerine 

katılabilmesi hakkında bilgi verecektir. 
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5 Yeni Teklif Proje 

Proje Başlığı  

Limon Melisa (Melissa officinalis, Limne) ve Üzerlik Tohumu 

(Peganum harmala, Limne) Masere Yağ Katkılı Yemler ile 

Beslenen Yoğun Stoklanmış Gökkuşağı Alabalıklarında 

(Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) Antioksidan Enzimler, 

Kan ve Büyüme Parametrelerinin Belirlenmesi 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Elazığ 

Proje Lideri Selahattin GÜRÇAY  

Araştırmacılar  

Doç. Dr. Başar ALTINTERİM, Dr. FadimeTONBAK, Doç. Dr. 

Önder AKSU, Prof. Dr. Ökkeş YILMAZ, Serhat Murat ALKAN, 

İlbey DOĞAN, Fırat AYDIN, Dr. Nermin KARATON KUZGUN, 

Görkem KIRMIZIKAYA 

Proje Bütçesi  83.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01/01/2022-31/12/2023 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Turgut Özal Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, 

Elazığ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü  

 

PROJE ÖZETİ  

Günümüzde su ürünleri sektörü, hayvansal protein açığının giderilmesinde, kaliteli ve 

kolay erişelebilir gıda arzında önemli bir yer tutmaktadır. Balık yetiştiriciliği; deniz ve iç 

sularda, ağ kafeslerde, havuzlarda endüstriyel tekniklerin devreye girmesiyle birlikte son 

yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Yoğun balık yetiştiriciliğinin yapılmasıyla birlikte, 

stok yoğunluğu, oksijen tüketimi, su sıcaklığındaki ani değişimler, insan teması ve nakil 

gibi birçok olumsuz faktörün biri veya birkaçı bir araya gelerek balıkta stres 

oluşturmaktadır. Balık yetiştiriciliğinde stoklama yoğunluğu, balık sağlığı ve verimliliği 

olumsuz yönde etkileyen en önemli fiziksel stres faktörlerinden biridir. Stres, balığın 

kortizol seviyesinin yükselmesine, bağışıklık sisteminin ve antioksidan sisteminin 

baskılanmasına neden olmaktadır. Bu durum ise balığın hastalıklara karşı savunmasız 

kalmasına neden olmakta, yem alımının azalmasına dolayısıyla gelişememesine neden 

olmaktadır. Çalışmada kullanılan Üzerlik tohumu (Peganum harmala, Limne) içerdiği 

harmalin maddesi, MAO (Monoamin oksidaz) inhibitörü olarak beynin frontal korteksinde 

GABA-B (gamma-aminobutyric acid) reseptörüne bağlanıp, merkezi sinir sistemini 

uyararak antidepresan etki göstermektedir. Limon melisa (Melissa officinalis, Limne) 

içerdiği uçucu yağlardaki citral ve citronellol madeleri ile beynin frontal korteksinde 

GABA-A reseptörünü uyararak, yatıştırıcı etki göstermektedir. Farklı reseptörlere 

bağlanarak iki farklı etkiye sahip bu iki bitki türünün masere yağları kullanılarak gökkuşağı 

alabalıkların yoğunluk stresine karşı psikolojik olarak etkileri araştırılacaktır. Yoğun 

stoklamaya maruz bırakılan balıkların kan, antioksidan ve büyüme parametreleri 

belirlenerek, balıkların psikolojik değişimlerinin fizyolojik değişimlerine etkileri tespit 

edilecektir. Organik tarıma yönelik ürünlerin tercih edildiği bu dönemde, yetiştirici 

tarafından erişimi ve yapımı kolay masere yağların bu amaçla kullanılması önemlidir.  

Araştırma, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ARGE tesislerinde 

yapılacaktır. Uygulama kapsamında, bölgemizde üretimi yapılan aynı dönem çıkışlı gökkuşağı 

alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) 0,5 m3’lük fiber tanklarda canlı ağırlık ortalamaları 
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eşitlenerek (80-100 gr/adet) kontrol ve deneme yemlerinden oluşan 8 ana gruba ayrılacaktır. 

Çevresel faktörlerden kaynaklanabilecek olumsuzlukları minimize etmek için çalışma 3 

tekerrürlü yapılarak Limon Melisa (Melissa officinalis, Limne) ve Üzerlik tohumu (Peganum 

harmala, Limne) masere yağ katkılı yemlerin muhtemel etkileri araştırılacaktır.  
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1 Sonuçlanan Projeler 

Proje Başlığı 
Arı Yeminde Bazı Esansiyel Yağların Kullanımının Koloninin 

Fizyolojik Özelliklerine ve Varroasis’e Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/116 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bursa 

Proje Lideri Dr. Figen KÜTÜKOĞLU 

Proje Bütçesi  21.085 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-30.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Levent AYDIN, Onur GİRİŞGİN, Habil UMUR, Serkan KARA 

Sema DEMİR, Fatih YILMAZ/Uludağ Üniversitesi Veteriner 

Fakültesi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü 

 

PROJE ÖZETİ  
 

Varroa destructor, balarılarının en önemli problemlerinden biri olan varroosis’in 

etkenidir. Bu parazitle mücadelede birçok yöntem kullanılmakta ve yeni yöntemler 

geliştirilmektedir. Bu çalışmada bazı esansiyel yağların bal arısı kolonilerinde besleme 

yoluyla kullanılmasıyla Varroa destructor’ün kontrol altına alınmasında etkisini ortaya 

koymak ve bal arılarının beslenmesinde kolonilerin üretim etkinliklerini artırabileceği 

düşüncesiyle arı beslemede şuruba katılan esansiyel yağların bal arılarında bazı fizyolojik 

parametreler üzerine etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma; Langstroth tipi, ahşap, tam polen çekmeceli, koloni gücü aynı ve hastalıktan ari 28 

adet bal arısı kolonisi üzerinde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Uygulama 

Merkezi Arılığında yürütülmüştür. Çalışmada Defne(Laurus nobilis), lavanta(Floss lavandula) 

ve kekik(Origanum onites) esansiyel yağları kullanılmıştır. Araştırma, Sonbahar, ilkbahar ve 

sonbahar dönemlerinde balarılarının şurupla besleme sezonunda iklim koşullarına bağlı 3 

aylık beslemeler halinde yapılmıştır.4 grup oluşturulmuş 1 grup kontrol grubu olarak tutulmuş 

diğerleri deneme gruplarını oluşturmuştur. Her bir grupta 7 arılı kovan kullanılmıştır.  

Besleme sezonu bittiğinde Her bir gruptaki kovan ağırlığı, arılı çerçeve sayısı, yavru alanı 

büyüklüğü ve bal üretimi gibi fizyolojik özellikler ve varroaya etkisi araştırılmıştır.  

Bu çalışma ile kimyasal kullanımına alternatif olabilecek, balda kalıntı bırakmayacak ve 

Varroa destructor’u kontrol altına alarak bal veriminde, yavru üretiminde ve arılı çerçeve 

sayısında artışı sağlayacak yeni bir kontrol yöntemi ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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2 Sonuçlanan Projeler 

Proje Başlığı 
Yemlerde Bazı Bitkisel Alkaloit Düzeylerinin Tespiti ve 

Yaygınlığının Araştırması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1058 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bursa 

Proje Lideri Ali ÖZCAN 

Proje Bütçesi  50.222,30 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2019-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 
 

 

PROJE ÖZETİ  
 

Bu çalışma ile piyasada satışa sunulan yemlerde örnekleme yapılarak elde edilecek 

numunelerde, tropan alkaloitleri (atropin ve skopolamin) ve pürin alkaloitleri (teobromin) 

düzeyinin araştırılmıştır. Tropan alkaloitleri için Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında 

Tebliğ’e göre belirtilen limit 3000 ppm dir. Teobramine için ise Köpekler, tavşanlar, atlar ve 

kürk hayvanları için tam yemler için 50ppm, domuzlar için tam yemlerde 200ppm ve bunlar 

haricindeki tam yemler için 300ppm olarak belirlenmiştir. Farklı zamanlarda kedi mamasında, 

köpek mamasında ,kanatlı yemi, balık yemi, hindi yemi, büyükbaş yemi ve  premiks 

numunelerinde alkaloid ve teobramine çalışmaları yapılmıştır. Bir adet büyük baş yeminde 

9,874ppm teobromin alkaloidi tespit edilmiştir 
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3 Sonuçlanan Projeler 

Proje Başlığı 
Ürenin Kantitatif Tayini İçin Karbonsu Sensör Elektrot 

Geliştirilmesi  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/18/A3/P1/723 

Yürütücü Kuruluş Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü 

Proje Lideri Abdullah ALTAY 

Proje Bütçesi  42.600 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018 – 01.01.2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya 

Bölümü 

(Elektrokimyasal çalışmaların yapılması) 

 

PROJE ÖZETİ  
 

Bu çalışmada üreye duyarlı enzimatik olmayan karbonsu sensör elektrot geliştirilmiştir. 

Modifiye edilen elektrotun sulu ve susuz ortamlarda karakterizasyon çalışmalarının yanısıra 

elektrotun doğal numunelerde (süt) üre tayininde kullanılması için spesifiklik ve 

konsantrasyon çalışmaları yapılmıştır. Süt örneğinde, elektrot kullanılarak alınan üreye ait 

veriler ile üre tayininde geçerli diğer bir metot olan kromatografi (HPLC) yönteminden alınan 

veriler karşılaştırılmış ve istatiksel olarak değerlendirilmiştir.    

Ürenin kantitatif tayini için 4-nitroanilin molekülü camsı karbon yüzeyine dönüşümlü 

voltametri tekniği ile modifiye edilmiş ve modifiye elektrotun sulu ve susuz ortamlarda 

karakterizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Üre için geliştirilen bu elektrokimyasal 

yöntem, ortama ilave edilen dimetilaminobenzaldehit konsantrasyonunun artan üre 

konsantrasyonuna bağlı olarak azalması esasına dayanmaktadır. Bu sayede üre enzimatik 

olmayan bir sensör elektrot sayesinde indirek olarak tayin edilmiştir.  

Çalışmada modifiye elektrot kullanılarak yapılan üre tayininde 1,00x10-12 M seviyesine 

kadar düşük konsantrasyona kadar inilmiş, ancak kıyaslama metodu olarak kullanılan HPLC 

tekniği 1,00x10-5 M konsantrasyonda kaldığı için 1,00x10-3 – 1,00x10-7 M aralığında 

kalibrasyon eğrileri çizilerek süt numunelerinde bulunan üre her iki metot ile tayin edilmiştir. 

Elde edilen verilerin ortalamalarının değerlendirilmesi için t-testi (GS: %95), kesinliklerinin 

değerlendirilmesi için ise F-testi (GS: %95) kullanılmıştır. Yapılan istatiksel değerlendirmeler 

sonucu iki metot arasında istatiksel bir fark gözlenmemiştir. 

Doktora tezi olarak gerçekleştirilen bu çalışma sayesinde doğal numunelerde ürenin 

tayininde daha hızlı ve ekonomik bir yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada süt numunesi 

kullanıldığı gibi üre tayini yapılan kan, idrar vb numunelerde ön ekstraksiyon işlemine gerek 

duymaksızın çok düşük konsantrasyonlarda üre tayini yapmak mümkün hale gelmiştir. Sensör 

elektrot sayesinde kromatografik yöntemde olduğu gibi ön işlem için ayrıca bir zaman 

harcanılmazken ekstraksiyon işlemi için kimyasal madde vb sarfiyat olmadığından dolayı 

daha ekonomik olduğu bir gerçektir. 

Üre için yapılan bu çalışma sonuçları dikkate alındığında, gerek özel gerekse kamuda 

ihtiyaç duyulan farklı molekül ve bileşiklerin analizlerinde önlerine çıkabilecek sorunların 

(kolon gibi sarf malzeme veya mevcut HPLC sistemine ilave olarak MS ünitesi satın almak 

vb.) giderilmesinde elektroanalitik tekniklerin önümüzdeki zamanlarda daha ön planda 

olacağını düşünmekteyiz. 
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4 Sonuçlanan Projeler 

Proje Başlığı 

Yapay Merada Otlatma ile Yapay Meraya İlaveten Konsantre 

Yem Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek 

Kuzuların Besi Performansı, Karkas ve Et Kalitesi Üzerine 

Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HAYSUD/15/A07/P01/03 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Konya 

Proje Lideri Tülay CANATAN YILMAZ 

Proje Bütçesi  300.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2015-31.10.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi  

 

PROJE ÖZETİ 

  

Bu araştırmanın amacı; Yapay Merada Otlatma ile Yapay Meraya İlaveten Konsantre 

Yem Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Besi Performansı, Karkas Ve 

Et Kalitesi Üzerine Etkisinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Enstitünün 

koyunculuk ünitesine ait merada yapılmıştır. 20 da yapay mera alanı kurulmuştur. Mera 3 

buğdaygil+ 3 baklagil karışımından oluşmuştur. Mera üzerinde Akkaraman ve Dağlıç ırkı 

erkek kuzulardan mera ve meraya ilave yem olmak üzere 2’şer grup oluşturulmuştur. Her 

grupta 10’ar baş kuzu bulundurulmuştur. Araştırmada 40 baş kuzu kullanılmıştır. Münavebeli 

otlatma yapılmıştır. Besi süresi 84 gündür. Deneme başından sonuna kadar meradan örnekler 

alınmıştır. Her 21 günde kuzuların parsel değişiminden önce tartımları yapılmıştır. 

Akkaraman (mera) ve (mera+ ilave yem); Dağlıç (mera) ve (mera+ ilave yem) besi 

grubundaki kuzular besi sonunda sırasıyla 16,37 ve 19,61 kg; 16,07 ve 19,32 kg canlı ağırlık 

kazandıkları, mera+ ilave yem grubundaki kuzuların sadece meradan otlayan kuzulara 

yaklaşık 3,4 kg fazla canlı ağırlık kazandıkları tespit edilmiştir. Besi grubların günlük canlı 

ağırlık artışları yine aynı sıra ile 194,88 ve 233,45 g; 191,31 ve 230,00 g olarak tespit edildiği 

mera+ ilave yem besi grupları mera besi gruplarına günlük 39 g daha fazla canlı ağırlık artışı 

sağladıkları gözlenmiştir. Beside 84 günün sonunda mera üzerinde farklı besi gruplarında 

bulunan 40 baş kuzu kesilerek besi performansı, kesim, karkas ve bazı et kalite özellikleri 

incelenmiştir. Akkaraman mera ve Akkaraman mera+ yem  besi grupları ile Dağlıç mera ve 

Dağlıç mera+ yem besi gruplarının sıcak karkas randımanı sırasıyla % 46,54 ve 48,79 ; % 

46,66 ve 48,47; soğuk karkas randımanı % 45,59 ve 48,26; % 45,27 ve 47,87 (P<0,01) olarak 

belirlenmiştir. Akkaraman mera ve Akkaraman mera+yem besi grubunun soğuk sol yarım 

karkas özelliklerinden sol yarım karkas, kol, etek, boyun, omuz başı, sırt-bel, but ağırlıkları 

sırasıyla 1,67 ve 1,82 kg; 0,90 ve 1,13 kg; 0,89 ve 1,16 kg; 1,03 ve 1,11 kg; 1,56 ve 1,70 kg; 

3,41 ve 3,81 kg; kol, etek, boyun, omuz başı, sırt-bel, but oranları sırasıyla % 17,70 ve 19,24; 

%  9,50 ve 10,50; % 9,38 ve 10,82; %  10,83 ve 10,30; % 15,59 ve 16,53;% 36,06 ve 38,87 

olarak tespit edilmiştir (P<0,01). Dağlıç mera ve Dağlıç mera+ yem besi grubunun soğuk sol 

yarım karkas özelliklerinden sol yarım karkas, kol, etek, boyun, omuz başı, sırt-bel, but 

ağırlıkları sırasıyla 8,33 ve 9,67 kg; 1,60 ve 1,67 kg; 0,83 ve 0,95 kg; 0,82 ve 0,95 kg; 0,86 ve 

1,09 kg; 0,98 ve 1,51 kg; 3,24 ve 3,50 kg; kol etek, boyun, omuz başı, sırt-bel, but oranları 

sırasıyla % 16,99 ve 17,34; % 9,95 ve 9,77; % 9,80 ve 9,84; % 10,37 ve 11,23; % 11,71 ve 

15,83; % 35,52 ve 36,23 olarak tespit edilmiştir (P<0,01). Akkaraman mera ve Akkaraman 

mera+ yem besi grubunun doku kompozisyon özellikleri pirzola, kas, kemik, kabuk yağı, kas 

arası yağ ağırlığı, Göz kası üstü kabuk yağı kalınlığı(mm), Kaburga üstü kabuk yağı kalınlığı 
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(mm), MLD göz kası alanı (cm²) sırasıyla 697,20 ve 795,80; 429,80 ve 473,30; 153,50 ve 

156,60; 60,20 ve 81,20; 32,90 ve 51,60 g; 3,26 ve 4,56 mm, 4,77 ve 6,77 mm, 15,36 ve 17,45 

cm² olarak belirlenmiştir (P<0,01). Dağlıç mera ve Dağlıç mera+ yem besi grubunun doku 

kompozisyon özellikleri pirzola, kas, kemik, kabuk yağı, kas arası yağ ağırlığı, Göz kası üstü 

kabuk yağı kalınlığı(mm), Kaburga üstü kabuk yağı kalınlığı (mm), MLD göz kası alanı (cm²) 

sırasıyla 672,10 ve 749,90; 421,00 ve 444,40; 141,50 ve 146,80; 56,00 ve 79,00; 31,20 ve 

49,20; 2,64 ve 4,22 mm; 4,19 ve 6,14mm; 14,48 ve 16,19 cm² olarak saptanmıştır (P<0,01). 

Akkaraman mera ve Akkaraman mera+ yem besi grubunun doku kompozisyon 

özelliklerinden kas, kemik, kabuk yağı, kas arası yağ oranları sırasıyla % 61,65 ve 59,47; % 

22,07 ve 19,70; % 8,62 ve 10,20; % 4,72 ve 6,48 olarak belirlenmiştir (P<0,01). Dağlıç mera 

ve Dağlıç mera+ yem besi grubunun doku kompozisyon özelliklerinden kas, kemik, kabuk 

yağı, kas arası yağ oranları sırasıyla % 62,66 ve 59,22; % 21,06 ve 19,62; % 8,32 ve 10,54; % 

4,63 ve 6,54 olarak belirlenmiştir (P<0,01). Akkaraman mera ve Akkaraman mera+ yem besi 

grubunun et kalite özelliklerinden PHₒ (kesimden sonra) ve PH₂₄ (24 saat sonra) değerleri 

sırasıyla, 6,60 ve 5,44; 6,79 ve 5,69; L* a* b* değerleri sırasıyla 39.07, 12.22, 2.36 ve 44.04, 

13.74, 3.75; damlama su kaybı % 3,46 ve 2,13; su tutma kapasitesi % 16,15 ve 20,26; pişirme 

kaybı % 27,91 ve 23,60; MLD Tekstür (kg/cm²) 4,07 ve 4,61 olarak tespit edilmiştir (P<0,05; 

P<0,01; P<0,001). Dağlıç mera ve Dağlıç mera+ yem besi grubunun et kalite özelliklerinden 

PHₒ (kesimden sonra) ve PH₂₄ (24 saat sonra) değerleri sırasıyla 6,51 ve 5,59; 6,74 ve 5,84; 

L* a* b* değerleri sırasıyla 41.70, 12.91, 2.21; 45.52, 14.41, 2.87; damlama su kaybı % 2,61 

ve 1,74; su tutma kapasitesi % 16,02 ve 20,46; pişirme kaybı % 25,80 ve 20,30; MLD Tekstür 

(kg/cm²) 4,42 ve 4,95 olarak tespit edilmiştir (P<0,01). Tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) 

en yüksek merada otlayan dağlıçlarda belirlenmiştir (P˂0.01). Çoklu doymamış yağ asitleri 

(PUFA) düzeyleri en düşük merada otlayan dağlıç grubunda (% 9.09) belirlenirken toplam 

doymamış yağ asitlerinin (TUFA) ise aksine bu grupta en yüksek olduğu belirlenmiştir 

(P˂0.01). MLD kasında PUFA/SFA ve TUFA/SFA oranları (P˂0.01) dağlıç gruplarında en 

düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmada, aterosklerozis riskinin göstergesi sayılan 

atherojenik indeks merada otlayan dağlıç grubunda en düşük olduğu bulunmuştur (P˂0.01). 

Bu bulgu, dağlıçların merada otlatıldığında elde edilen etlerinin tüketilmesiyle kalp damar 

hastalıklarına yakalanma riskinin diğer gruplara göre daha düşük olduğunun göstergesi 

sayılabilir.  Sonuç olarak; yüksek üretim ve ot tüketimi için tahıl ekimi yapılamayan arazilerin 

yapay mera alanına dönüştürülmesi akılcı bir çözümdür. Kaliteli bir merada otlayan hem mera 

hemde mera+ ilave yem besi grubu kuzuların besi sonunda performans sonuçlarının gayet iyi 

olduğu görülmüştür. Meraya ilave yem grubu kuzuların sadece meradan yararlanan kuzulara 

nazaran kesim, karkas ve et kalite özellikleri bakımından üstünlük sağladıkları görülmüştür. 

Ama, merada otlayan kuzuların et kalite özellikleri bakımından aldıkları değerler hiç 

azımsanmayacak düzeydedir. Yağ asitleri bakımından merada otlayan dağlıç kuzuların daha 

iyi olduğu analizler sonucunda ortaya konulmuştur. 
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5 Sonuçlanan Projeler 

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- 01/01/2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

 

 

 

PROJE ÖZETİ  
 

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. Bu amaç için; meyve suyu fabrikasından temin edilen taze nar posası’nın 

(TNP) kuzularda besi performansının değerlendirilmesi amacıyla klasik metoda göre silaj 

çukurunda silajı (KNS) yapılmıştır. Aynı gün laboratuara getirilen TNP’nın laboratuarda da 

vakumlu poşetlere 3 tekerrürlü olacak şekilde silajı (LNS) yapılmıştır. Tüm silaj gruplarının 

kimyasal kompozisyonları (%KM, %HK, %OM, %HP, HY, %NDF, %ADF, %ADL, %HS, 

% CT and TFM (mg TAE / g) contents), kuru madde sindirilebilirlikleri, kuru madde 

tüketimleri ve nispi yem değerleri, organik asit düzeyleri, silaj fermentasyon özellikleri (pH, 

Aerobik Stabilite, NH3-N, SÇK, Fleig Skoru) belirlenmiştir.  Besi çalışmasında; hayvan 

materyalini 24 baş Akkaraman x Kıvırcık G1 erkek kuzular oluşturmuş olup gruplandırma 1 

kontrol (K) ve 2’si deneme grubu olmak üzere 3 farklı rasyona göre yapılmıştır. Birinci (G1) 

ve 2. (G2) grupların rasyonlarına sırası ile %25 ve %35 nar posası silajı ilave edilmiştir. On 

günlük alıştırma yemlemesinin uygulandığı besleme denemesi toplam 58 gün sürmüştür. 

Denemenin başında, 28. gün ve deneme sonunda kuzulardan alınan kan örenklerinde 

biyokimyasal kan parametrelerinin (glikoz, üre, kolesterol, trigliserid, total protein) ve 

antioksidan kapasiteyi belirlemede kullanılan parametrelerin (GSH, CAT, MDA, TAS, TOS, 

GPX, SOD) belirlenmesi amacıyla kan alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; besi 

çalışmasında K, G1 ve G2’nin sırasıyla 22,49 kg, 22,88kg ve 22,45kg olarak belirlenen 

ortalama canlı ağırlıkları, besi sonunda aynı sıra ile 31.40kg, 32.15kg ve 33.30kg olarak 

belirlenmiş olup GCAA’ları ise sırasıyla 174.79kg, 178.13kg ve 195.83kg olarak tespit 

edilmiştir.  Ortalama canlı ağırlıkları, GCAA ile kaba, konsantre ve toplam YYO açısından 

besi besi başından besi sonuna kadar geçen süreç içerisinde gruplar arasında istatistiksel 

olarak herhangi bir fark tespit edilememiştir (p|>0.05). Araştırmada rasyona ilave edilen nar 

posası silajının kuzularda kolestreol düşürücü etkisine rastlanmamış olup diğer biyokimyasal 

kan parametrelerinde ve antioksidan kapasiteyi belirlemede kullanılan parametrelerde de 

önemli değişikliklere rastlanmamıştır (p>0.05). Araştırma boyunca kuzuların Nar Posası 

Silajı’nı iştahlı bir şekilde tükettikleri gözlenmiştir. Meyve suyu sanayi atık maddesi olan nar 

posası silajının kuzuların beslenmesinde herhangi olumsuz bir etkiye sebep olmadan 

kullanılabileceği kanısına varılmıştır. Özellikle nar işleme tesislerine yakın bölgelerdeki 

işletmelerde yapılacak kuzu besisinde kaba yem kaynağı olarak %35 oranında rahatlıkla 

kullanılabileceği görülmüştür. 
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6 Sonuçlanan Projeler 

Proje Başlığı 

İçme Suyunun Ozon ile Klarifiye Edilmesinin Kuzularda 

Bazı Hematolojik Parametreler ile Canlı Ağırlık Üzerine 

Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A4/P2/2121 

Yürütücü Kuruluş Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Proje Lideri Çağatay YILDIRIM 

Proje Bütçesi  15.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2017- 01/01/2021 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

 

- 

 

PROJE ÖZETİ 

 

Tüm ruminantların yüksek seviyede verim oluşturabilmeleri için suya ihtiyacı vardır. 

Geviş getiren hayvanların su gereksinimleri, temel olarak üç kaynaktan temin edilir: 1) içme 

suyu, 2) yemde mevcut su ve 3) besin ve vücut dokularının oksidasyonu ile oluşan metabolik 

su. En iyi derecede verim alabilmek için, yüksek oranda üretime sahip olan hayvanların bol 

miktarda kaliteli ve temiz suya ihtiyaç duyduklarını hatırlamak önemlidir. İçme suyu, 

mikrobiyal patojenlerin başlıca kaynağıdır; kötü sanitasyon ve gıda kaynakları enterik patojen 

maruziyetinin bir parçasıdır. Klor, klor dioksit, ozon ve monokloramin; suyun 

dezenfeksiyonunda kullanılan başlıca maddelerdir. Çalışmamızda kuzularda ozon gazı ile 

klarifiye edilen suyun içme suyu olarak kullanılmasının bazı Hematolojik parametreler ile 

canlı ağırlık üzerine etkileri araştırılmıştır. 48 gün süren deneme süresi boyunca gruplar arası 

canlı ağırlık artışında istatistiksel olarak fark bulunmamakla birlikte kontrol grubundaki 

hayvanların kan parametrelerine bakılarak hemoglobin değerleri, eritrosit sayıları ve kan 

pulcukları sayısı deney grubuna nazaran görünür derecede düşüktür. Kuzuların besi süresince 

günlük ortalama canlı ağırlık artışlarına ilişkin araştırmadan elde edilen bulgular Tablo 1 de 

belirtilmiştir. Besi süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışı bakımından kontrol grubu ve 

deneme grubu karşılaştırıldığında istatistiki olarak bir fark bulunamamıştır. Aynı yemleme 

yöntemi ve aynı yemlerle beslenen kontrol ve deney grubunda ozon ile içme suyuna yapılan 

muamele sonucunda ozonlu ve ozonsuz su (kaynak suyu) ile içme suyu temini yapılan gruplar 

arasında canlı ağırlık artışı ve toplam canlı ağırlık kazancı parametrelerinde istatistiki olarak 

herhangi bir fark bulunamamıştır. Kontrol grubunun su analiz sonuçları dikkate alındığında; 

fekal kökenli bakteri kolonilerinin varlığı, sindirim kanalında geçici pek çok enfeksiyon odağı 

mevcudiyetini düşündürmektedir. 0.1– 0.5mg/L ozonun, hemen hemen tüm bakterileri 

öldürdüğü ve spor, kist, virüslere karşı klordan daha etkili olması sebebi ile mikrobiata 

baskılanmasından kaynaklı olarak Deney grubu hayvanları ozonla sanite edilen sudan içtikleri 

halde eritrosit dağılım alanı beklenenden oldukça fazla tespit edilmesi, b12 vitamini 

yetersizliğine bağlı makrositer bir anemiye yol açabileceğini düşündürmektedir. Deney grubu 

kan örneklerinde istatistiki olarak nötrofil lökosit yüzdesi yüksekliği anlamlı bulunmuştur. 

Deney grubu bağışıklığı faydalı bakterilerin sayılarının azalması ile olası sindirim kanalı 

enfeksiyonları ile mücadelede kan tablosu akut enfeksiyonların oranının kontrol grubuna göre 

yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Rumen mikroflorası / faunası gelişmediğinde oluşan 

b12 vitamini yetersizliği, yetersiz peristaltik hareketler temiz su elde etmek amacı ile ozon 

kullanımı sonrası suda oluşan redüktif yıkım rumende de işlevini sürdürebilir ve mikrobiata 

yeterince miktar ve istenen mikroflora gereken sürede tamamlanamaz. Bağışıklık gücünü 

arttırmak ve kan parametrelerinde dengeyi sağlamak için su sanitasyonunun önemi bu 

çalışmada bir kez daha görülmüştür.  
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Tablo 1: Gruplar Arası Başlangıç ve Bitiş Canlı Ağırlık Ortalamaları  

Başlangıç ve bitiş CA ORT. 

  

n ORT. CA. SE p 

Başlangıç 

D1 20 19,18±0,92 

0,688 K2 18 19,64±0,57 

     

Bitiş 

D1 20 22,85±1,15 

0,338 K2 18 24,30±0,88 
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7 Sonuçlanan Projeler 

Proje Başlığı 
Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavru ve 

Anaçlarında Zencefil (Zingiber officinale) Kullanımı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A3/P1/151 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Eğirdir 

Proje Lideri Abdullah DEMİR 

Proje Bütçesi  109.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2018-31.12.2020 

İşbirliği Yapılan 

Kişiler/ Kuruluşlar 

 

- 

 

PROJE ÖZETİ  
 

Bu proje kapsamında zencefil (Zingiber officinale) gökkuşağı alabalıklarında 

(Oncorhynchus mykiss) büyümeye ve nonspesifik savunma mekanizmalarına etkileri yani 

bağışıklık arttırıcı etkileri araştırılmıştır. Projenin amacı üreticilerin direk tıbbi bitkilerden 

istifadesini sağlayabilmektir. Bu sebepten denemelerde etken madde, ekstrakt, uçucu yağ 

yerine direk bitkinin kendilerinin kullanılması düşünülmüştür. Proje kapsamında 1 g’lık 

yavrularda zencefil katkılı yemlerle besleme denemeleri, 10g’lık yavrularda zencefil katkılı 

yemlerle besleme denemeleri, tüm deneme gruplarında büyüme parametreleri tespiti, tüm 

deneme gruplarında non spesifik immun sistem göstergesi kan parametreleri tespiti 

çalışmaları yapılmıştır. 

Yemlerde zencefil oranı 0,0; 0,5; 1,0 ve 2,0 g/kg olacak şekilde diyetler hazırlanmıştır. 

Denemede başlangıç ağırlıkları 1,02 ± 0,17g ve 10,26 ± 1,2 g olan gökkuşağı alabalıkları 

(Oncorhynchus mykiss) yavruları kullanılmıştır. 1 g’lık yavrularla yapılan besleme denemeleri 

kapsamında 30 gün ve 60 gün besleme sonrası her grupta biyometrik ölçümler yapılmıştır. 

10g’lık yavrularla yapılan besleme denemeleri kapsamında 15, 30, 45, 60, 90 ve 120 gün 

besleme sonrası her grupta biyometrik ölçümler ve kan parametreleri tespiti yapılmıştır. 

Sonuç olarak yavru alabalıklarda zencefil kullanımının bağışıklık göstergesi kan 

parametrelerine menfi etkisinin olmayacağı, büyüme ve yem değerlendirmeye olumlu 

etkisinin olacağı tespit edilmiş olup; yetiştiricilere, alabalık yemlerinde 0,5 g/kg oranında 

zencefil kullanımının tavsiye edilebileceği belirlenmiştir. 
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1 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Türkiye’de Bazı Yem Hammaddelerinin Karakteristik 

Özelliklerinin Mikroskopik Yöntemle Belirlenmesi ve Yem 

Mikroskopi Atlasının Oluşturulması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/2319 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- 

Bursa 

Proje Lideri Habil UMUR 

Proje Bütçesi  150.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2021- 31.12.2023 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Hayvan yemlerinin mikroskopik yöntemle incelenmesi fiziksel analiz yöntemleri 

içerisinde yer almaktadır. Mikroskopik analiz yöntemi, karma yemler içerisindeki yem 

hammaddelerinin türünü ve miktarını, toksik ve yabancı ot tohumlarının varlığını ve bazı 

hayvan gruplarının yemlerine katılması yasak olan hayvansal orjinli proteinlerin belirlenmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. 

Bu araştırmada, Türkiye’de hayvan beslemede kullanılan bazı yem hammaddelerinin 

mikroskopik yöntemle karakteristik özelliklerinin belirlenmesi ve “Yem Mikroskopi 

Atlası”nın oluşturulması amaçlanmıştır. Araştırmada yemler; hayvansal proteinler, tahıl dane 

ve yan ürünleri, baklagil tohumları, yağlı tohum ve küspeleri, diğer bitkisel kökenli yem 

hammaddeleri ile yem hammadde karışımları ve karma yemler olmak üzere 6 ana grupta 

incelenecektir. Mikroskopik incelemelerde stereo mikroskopta 10, 20 ve 40x, ışık 

mikroskopunda 100, 200 ve 400x büyütme ile görüntüleme yapılacaktır. Işık mikroskobunda 

yem materyalleri; alizarin kırmızısı, fenol-gliserin, fehling, lugol ve sistin indikatörleri ile 

boyama yapılarak incelenecektir. İki ayrı laboratuvarda iki yıl tekerrürlü olarak yürütülecek 

çalışmadan elde edilecek görüntüler arşivlenecek, bir komisyon tarafından yem 

hammaddelerinin karakteristik özelliklerini en iyi ortaya koyan fotoğraflar belirlenecektir. 

Belirlenen bu fotoğraflar, yem hammadde grubuna göre sınıflandırılarak ‘Yem Mikroskopi 

Atlası’ oluşturulacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Dönem bulgusu yoktur. 

Darboğazlar:  
Darboğaz yoktur 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Ek süre talebi 

Ek süre talebi yoktur. 

Personel değişikliği 

Personel değişikliği yoktur. 

Materyal/metot değişikliği  

Materyal ve yöntemde değişiklik yoktur. 
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2 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Mısır Hasat Artıklarının Kimyasal veya Biyolojik Yöntemlerle 

Yem Değerinin İyileştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P4/2506 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Adana 

Proje Lideri Fülya SERT 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021- 31/12/2023 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Mısır hasat artıkları, mısır bitkisinin dane amaçlı hasatından sonra kalan atık üründür. 

Bu çalışmada, ülkemizde bol miktarda bulunan düşük kaliteli kaba yem kaynağı olan mısır 

hasat artıklarının besin değerini ve sindirilebilirliğini iyileştirmek için kimyasal ve biyolojik 

etkiye sahip katkı maddelerinin kullanılması planlanmıştır. Mısır hasat artıkları, Doğu 

Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hacıali İşletmesinden elde edilecektir. İn 

vitro denemeler için, Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Hayvancılık 

İşletmesinde bulunan rumen kanüllü 3 baş Siyah Alaca ırkı inek kullanılacaktır. I. denemede, 

uygun bileşim miktarının bulunması amacıyla kıyılmış mısır hasat artıkları, 100 kg balya için, 

içeriğinde 0, 15, 30 kg melas ve 0, 2,4 kg üre, II. denemede 0, 5, 10 g/kg maya ve 0, 1,5, 3 

g/kg enzim bulunan 100 litre su katılarak 3x3 faktöriyel tertipte 9’ ar adet farklı zenginleştirici 

sıvı hazırlanacaktır. Mısır hasat artıklarındaki her bir muamele grubundan 6’şar numune (her 

biri 2 kg kuru madde içeren plastik poşetlerde) alınıp 21 gün hava almayacak şekilde vakum 

motoru kullanılarak kapatılıp karanlık ortamda fermentasyona bırakılacak ve sonrasında açılıp 

muamelerde pH, amonyak miktarı, kuru madde ve organik madde, besin madde içerikleri 

(kuru madde, ham kül, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ADF, NDF, ADIN, NDIN), in 

vitro kuru madde sindirilebilirliği, in vitro NDF sindirilebilirliği düzeyleri belirlenecektir. 

Mısır hasat artıklarının gaz üretim (GÜ) miktarından, OMS (%), NEL ve ME (MJ/kg KM) 

içerikleri hesaplanacaktır. Mikrobiyal bulaşıklık için; mezofilik aerobik bakteri, toplam 

koliform bakteri (Campylobacter, Salmonella, Enterecoc, E.coli) ve küf maya sayımı 

yapılacak, yem olarak kullanım güvenliği mikrobiyolojik açıdan belirlenecektir. Proje 

sonunda, elde edilen verilerin istatistiki analizinde SAS istatistik paket programı 

kullanılacaktır. Proje kapsamında uygulanacak kimyasal ve biyolojik işlemlerle mısır hasat 

artıklarının besin değeri ve sindirilebilirliğinin artırılarak özellikle ruminant hayvancılık 

işletmelerinde ucuz ve kaliteli kaba yem kaynağı olarak kullanılmasını artırma hedeflenmiştir. 

Dönem Bulguları: 

Proje başlangıç tarihi 01/01/2021 olduğundan dolayı proje ile ilgili çalışmalar 2021 yılı 

içerisinde yapılmaya başlanacaktır. 

Darboğazlar:  
Proje için gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesinin alınması gerekmektedir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 
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3 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Süt Sığırlarında Gübreden Besin Madde Sindirilebilirliğinin 

Tespitinde Yakın Kızıl Ötesi Spektrofotometreler için 

Kalibrasyon Setleri Geliştirilmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A3/P3/2510 

Yürütücü Kuruluş Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Adana 

Proje Lideri Şerife ERGÜL 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021- 31/12/2023 

PROJE ÖZETİ  

Mevcut projenin amacı süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan toplam karışım 

rasyonların (TMR) NDF, protein ve nişasta sindirilebilirliğinin gübreden belirlenmesinde 

NIRS teknolojisinden yararlanmadır. Projenin in vitro ve in situ denemeleri Doğu Akdeniz 

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Biriminde bulunan laktasyonda olmayan rumen 

kanülü takılacak üç baş Siyah Alaca inek üzerinde yürütülecektir. Diğer yandan TMR ve 

gübre örnekleri için projede yer alan özel sektör süt sığırcılığı işletmesinde erken, orta 

laktasyon, laktasyon sonu ve kurudaki ineklerden 5’er baş olmak üzere toplam 20 baş inek 

kullanılacaktır. Sabah yemlemesinden alınan TMR örneklerinin rasyon bileşenleri 

kaydedilecek ve dışkı örnekleri ise sabah yemlemesinden 2-4 saat sonra rektumdan 

alınacaktır. Bireysel örneklerin yanı sıra her bir fizyolojik dönem için toplanan gübreler yaş 

ağırlığa göre eşit miktarda karıştırılarak 4 karışım örnek oluşturulacaktır. Böylece 20 bireysel 

ve 4 karışım gübre olmak üzere 24 örnek oluşturulacaktır. TMR ve gübre örnekleri kuru 

madde, ham kül, ham protein, ham yağ, NDF, ADF, ADL, nişasta analizine tabi tutulacaktır. 

TMR örneklerinin NDF, protein ve nişasta sindirilebilirliğinin belirlenmesinde in vitro ve in 

situ yöntemler kullanılacaktır. TMR örneklerinin in situ nişasta sindirilebilirliği için 

inkübasyon süreleri 2, 6, 12, 24, 48 saat olarak, in situ NDF sindirilebilirliği için 4, 8, 16, 24, 

48, 72, 96, 240 saat uygulanacaktır. Ayrıca in vitro NDF sindirilebilirliği için 48 saat 

inkübasyon yapılacaktır. Klasik yöntemlerle analiz edilen örneklerin spektrumlarını ölçmek 

için Foss marka NIR cihazı kullanılacaktır. Kalibrasyon denklemleri oluşturmak için kısmi en 

küçük kareler yöntemi (PLS) ya da modifiye edilmiş en küçük kareler yöntemi 

kullanılacaktır. Proje kapsamında toplanan verilerin istatistiki analizinde ise SAS istatistik 

paket programından yararlanılacaktır. Çalışma sonunda, NDF, protein ve nişasta 

sindirilebilirliğinin belirlenmesinde NIRS cihazlarında kullanılabilecek kalibrasyon setlerinin 

geliştirilmesi ile zaman ve iş gücünde tasarruf sağlanması, kimyasal kullanımının azaltılması 

planlanmıştır. Böylece süt sığırı işletmeleri için ihtiyaca yönelik dengeli rasyonların daha hızlı 

ve düşük maliyetle belirlenmesi ve daha süratli karar almalarına katkı sağlanabilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Proje başlangıç tarihi 01/01/2021 olduğundan dolayı proje ile ilgili çalışmalar 2021 yılı 

içerisinde yapılmaya başlanacaktır. 

Darboğazlar: 

Proje için gerekli olan Etik Kurul Onay Belgesinin alınması gerekmektedir.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 
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4 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Amasya Bölgesindeki Süt Sığırı İşletmelerinde TMR Pilot 

Uygulama Çalışması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A4/P1/3875 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2021-01.12.2022 

PROJE ÖZETİ  

Bu projenin amacı Amasya Bölgesinde süt sığırcılığı yapan işletmelerde TMR 

oluşturmaktır. Mevcut durumda işletmelerde kullanılan yemler hazır kalıp besin değerleri ve 

hazır kalıp rasyon çalışmalarına göre oluşturularak besleme yapılmaktadır. Çoğu işletmede 

TMR kullanılmamakta, kesif yem üzerinden hesaplama yapılarak besleme yapılmaktadır. Bu 

yüzden yapılacak olan bu çalışma ile işletmenin envanterinde bulunan bütün kaba ve kesif 

yemler besin maddeleri yönünden analiz edilecek, hayvanların verim düzeyleri incelenecek, 

hayvanların ihtiyaçlarına göre işletme bazlı TMR oluşturulacaktır. 

       Bu amaçla Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği yapılacaktır. Birliğin 

belirleyeceği 3 grup işletmelerde bu çalışma yürütülecektir. Çalışma başlamadan önce 

işletmede kullanılan bütün yemler besin maddeleri yönünden analiz edilecek, 15 gün boyunca 

hayvanların verimleri takip edilecektir. Bu çalışmaların ardından eldeki veriler ışığında 

hayvanlara TMR hesaplaması yapılacaktır. Hesaplanan TMR Birliğe ait silaj paketleme 

ünitesinde mevcut 20 m3 yem karıştırıcıda homojenize edilecek, işletmenin isteğine göre 

vagonla dökme ya da paketler halinde işletmeye nakledilecektir. 

       Bu sayede işletmelerde ezbere besleme yöntemi yerine verim düzeyleri bilinen hayvanlar, 

analizleri yapılmış yemlerle hesaplanan rasyonlaoptimum düzeyde beslenmiş olacaklardır. Bu 

sayede yem nedenli verim kayıplarının ya da gereksiz fazla beslemenin önüne geçilerek 

rasyonel besleme uygulanacaktır. 

DönemBulguları: İşletme tespitleri gerçekleştirilmiş, işletmelerdeki ve birlikte mevcut 

yemlerden örnek alınarak analizleri yapılmış, işletmelerde hayvanlar izlenerek verimleri tespit 

edilmiş, hayvanların ihtiyacına göre rasyon hazırlanmış, birlik merkezinde örnek rasyon 

hazırlanarak TMR paket oluşturulmuştur. 

Darboğazlar: Yoktur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Yoktur 
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5 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Farklı Kaba/Kesif Yem Oranları ile Beslenen Siyah Alaca Sığır 

Irkında Ruminal Bakteri Yapısı ve Gerçek Zamanlı Metan 

Üretimi Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/11/A3/P1/5014 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Muhammed İkbal COŞKUN 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021- 31/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Ruminantlardan kaynaklanan emisyon dünyada en büyük antropojenik metan 

kaynaklarından biri haline gelmiştir. Yapılan araştırmalara göre rumen florasının yapısı metan 

üretimi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Metan üretimi için daha doğru bir tahmin modeli 

oluşturmak için, rumen florasının en önemli parametrelerden biri olması gerekir.  

Bu çalışmanın amacı, farklı kaba/ kesif yem oranlarına sahip diyetlerle beslenen sığırlarda, 

rumen florasındaki değişiklikler, besin seviyeleri ve metan üretimi arasındaki ilişkiyi 

araştırmak ve ayrıca önemli ölçüde farklı dominant rumen bakteri cinsleri taramaktır. Projede 

3 baş rumen kanüllü siyah alaca sığır kullanılacaktır. Hayvanlar 3 farklı kaba yem/ kesif yem 

oranına sahip rasyonlarla beslenecektir Deneme 3x3 latin kare modeline göre yürütülecek 

olup her bir rasyon için 21 günlük periyotlar halinde besleme yapılacaktır. 

Deneme boyunca hayvanlardan alınacak rumen sıvısı örneklerinden metan salınımı, uçucu 

yağ asitleri ve PCR ile rumen bakteri tanımlaması (16s rRNA) yapılarak rasyon besin madde 

içerikleri ile arasındaki ilişki irdelenecektir.  

Araştırma sonucunda rasyon tiplerine göre rumen bakteri popülasyon değişimi ve metan 

salınımı arasındaki ilişkinin açıklanmasına ve metan salınımının azaltılmasına yönelik 

besleme modellerinin belirlenmesine katkı sağlanacaktır 

Dönem Bulguları: 

Yoktur 

Darboğazlar:  
Yoktur 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yoktur 
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6 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

İleri Gebelik ve Erken Laktasyon Dönemindeki Saanen 

Keçilerinde Farklı Düzeylerde Tahıl Formları Kullanımının 

Akut Faz Cevabı ile İlişkisinin Kolostrum Kalitesi, Laktasyon 

Performansı ve Yavrulardaki Bazı Kan Metabolitlerine 

Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A3/P1/2804 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Proje Bütçesi  79.308 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021-30/05/2022 

PROJE ÖZETİ  

İlk doğumunu yapacak ikiz gebe Saanen anaç keçilerin, gebeliklerinin 3. 

trimesterinden itibaren rasyonlarında tahıl yemlerin farklı formda verilmesi neticesinde 

peripartum dönem süresince şekillenen akut faz cevabı (APR) ile ilişkisinin hormonal ve 

biyokimyasal bazı kan parametreleri, laktasyon performansı, kolostrum kalitesi ile doğan 

oğlaklarda bazı kan metabolitlerine olan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Anaç keçilere 

senkronizasyon uygulanacaktır. Gebeliğin 30-45. günleri arasında Transrektal ultrason tekniği 

ile ikiz gebelikleri tespit edilen 24 baş anaç keçi doğum öncesi 2 farklı beslemenin 

uygulanacağı gruplara rastgele dağıtılacaktır. Toplam karma yem (TMR) şeklinde verilecek 

rasyonun tahıl yem düzeyleri doğum öncesi dönemde normal (N) ve yüksek (Y) olacak 

şekilde formüle edilecektir. Doğum sonrası dönemde ise N ve Y grupları kendi içinde tekrar 

N ve Y olacak şekilde iki alt gruba ayrılacaktır. Rasyonlarda arpa ezme, buğday ise kırık 

formda yer alacaktır. Anaç keçilerden doğum öncesi -6 ve-3. haftalarda, doğum sonrası ilk 1 

saat içinde ve 3. haftada BHBA için sabah yemlemesi sonrasında; TP, insulin, glikoz, NEFA, 

AST, GGT, TNF-alfa ile akut faz cevabının (APR) belirteci olan SAA (serum amyloid A) ve 

LBP (lipopolisakkarid bağlayıcı protein) için sabah yemlemesi öncesinde kan alınacaktır. 

Sabah yemlemesinden 5 saat sonra rumenosentez yöntemiyle rumen sıvısı alınacaktır. 

Oğlakların kolostrum tüketiminin tespiti için 0, 6, 12, 24 ve 48. saatlerde tartılarak 

beraberinde abdomen çapının mezur ile ölçümü gerçekleştirilecektir. 0. ve 48. saatler ile 3. 

haftada kontrol tartımlarında kan örnekleri alınacaktır ve TP, Brix %, IgG; IGF-1; SAA ve 

LBP açısından analizler yapılacaktır. Kolostrum kalitesinin belirlenmesi indirekt olarak Brix 

refraktometre kullanılaraktır. Laktasyon performansı doğumdan sonraki 5. günden itibaren 

haftalık olarak sabah 9:00 ve akşam 18:30 olmak üzere 2 defa sağım makinesi kullanılarak 

belirlenecektir. Sabah ve akşam sütü karışımından falkon tüplerine alınan 50 ml örnek 

koruyucu madde katılarak 4 °C’ de saklanacak ve İnfrared spektroskopi tekniği ile analiz 

gerçekleştirilecektir. 

Dönem Bulguları: 

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen AYK sonucunda henüz kabul edilen bir proje olduğundan 

faaliyetlere başlanmamıştır. 

Darboğazlar:  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Kurumda görevine yeni başlayan genç araştırmacı Ziraat Mühendisi Yunus Ali KAYA’ nın 

projeye dahil edilmesi. 

Kimyasal sarf malzemelerin dolar ve euro bazında satışı yapıldığından, kur dalgalanmaları 

sebebiyle 15.000,00 TL ek bütçe talep etmekteyiz. 
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7 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Atık Mantar Kompostunun Yem Değerinin Belirlenmesi ve 

Erkek Kuzularda Besi Performansına Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P4/2803 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Pınar ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021-31/12/2022 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışmada ruminantlarda alternatif kaba yem kaynağı olarak mantar üretimi sonrası 

açığa çıkan atık mantar kompostunun (AMK) besin madde içeriklerinin, in vitro 

sindirilebilirlik ve in situ parçalanabilirlik değerlerinin ve kuzularda besi performası (canlı 

ağırlık, canlı ağırlık artışı ve yem tüketimi) ve biyokimyasal kan parametreleri üzerine 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 

Atık mantar kompostunun besin madde içeriğinin belirlenmesi amacıyla kuru madde (KM), 

organik madde (OM), ham yağ (HY), ham protein (HP), nötür deterjanda çözünmeyen lif 

(NDF), asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), asit deterjan lignin (ADL) ve ham selüloz (HS) 

analizleri yapılacaktır. İn vitro besin madde sindirilebilirliği (KM, OM, HP, NDF) Ankom 

Daisy in vitro fermentasyon sistemi ile ve Ankom RF sistemi ile in vitro gaz üretimi 

belirlenecektir. Ayrıca in situ naylon kese yöntemi ile rumende 4, 8, 16, 24, 48 ve 72 saat 

boyunca KM, OM, HP, NDF parçalanabilirlikleri belirlenecektir. 

Çalışmanın ikinci aşamasında AMK’nın besi performasına etkisinin belirlenmesi amacıyla 30 

baş KıvırcıkxAkkaraman (G1) erkek kuzunun yer aldığı besi denemesi yürütülecektir. 

Kuzulara besi öncesi 10 günlük alıştırma yemlemesinin uygulandığı besleme denemesi 

toplam 70 gün sürecektir. Deneme grupları; Kontrol (konsantre yem (%70) +çayır otu (%30)), 

1.grup: konsantre yem (%70) + %15 AMK (%90 saman+%10 buğday kepeği) + çayır otu 

(%15), 2.grup: konsantre yem (%70) + %15AMK (%45 saman+%45 talaş+%10 buğday 

kepeği) +çayır otu (%15). Deneme hayavnalarının canlı ağırlıkları 2 haftada bir yapılan 

kontrol tartımları ile kaba yem tüketimleri ise günlük olarak belirlenecektir. 

Araştırmanın 2. aşamasının başında ve sonunda alınacak kanlarda biyokimyasal kan 

analizlerinden kolestereol, trigliserid, total protein, glikoz, albümin, kan üre azotu, toplam 

antioksidan kapasite (TAS) analizleri spektrofotometrik yöntemle ticari kit kullanılarak 

yapılacaktır. 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilerek atık mantar kompostunun ruminant 

beslemede alternatif kaba yem kaynağı olarak kullanılabilirliği değerlendirilecektir. 

 

Dönem Bulguları: 

Bütçe yılı 2021 olduğu için herhangi bir çalışma henüz yapılmamıştır. 

 

Darboğazlar: Yok 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: Yok 
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8 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunların Metabolik 

Profil, Büyüme Hızı ve Besi Performanslarının Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/21/A4/P2/5055 

Yürütücü Kuruluş 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Konya 

Proje Lideri İbrahim HALICI 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

15.05.2021-31.12.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Metabolik Profil Testi sürüyü metabolizma hastalıklarından korumak amacı ile 

geliştirilen yöntemlerden biridir. Metabolizma hastalıkları işletmeler için önemli kayıplara 

neden olduğundan, özellikle belirtilerin henüz ortaya çıkmadığı subklinik seyirli vakaların 

ortaya konulması, ayrıca teşhisi doğrulama, prognozu tayin etme, tedavinin etkinliğini 

arttırma ve beslenme hatalarını ortaya koymada biyokimyasal olarak metabolik profil 

testlerinden yararlanılmaktadır. Bu projede, verimliliğin sürekliliğini sağlamayı amaçlayan bir 

yöntem olan ve daha çok süt sığırı işletmelerinde uygulanan Metabolik Profil Testi‟nin koyun 

sürülerinde uygulanabilirliğine bakılacaktır. Bu amaçla Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 

Araştırma Enstitüsü Koyunculuk biriminde yetiştirilen Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman 

sürülerinden bir önceki yıl doğum yapmış, 24’er baş (toplam 48 baş) sağlıklı koyun rastgele 

örnekleme metodu ile belirlenerek projeye dâhil edilecektir. Her iki gruptan toplam 48 baş 

koyun takip edilerek 7 farklı fizyolojik dönemde kan örnekleri alınacak ve analizi 

yapılacaktır. Bunlardan doğan kuzularda, doğumdan itibaren takip edilerek kan örnekleri 

alınarak analiz edilecektir. Kuzular sütten kesimle beraber yaklaşık 2,5-3 aylık olduklarında 

toplam 70 gün besiye alınacaklardır. Kuzular 2 haftalık periyotlarla tartılarak günlük canlı 

ağırlık artışı, yemden yararlanma oranı, yem değerlendirme katsayısı gibi besi performansını 

belirlemeye yönelik kriterler tespit edilecektir. Araştırmanın sonunda kan parametreleri, 

kondisyon skorları, hayvanların verimleri ile tüketilen besin maddelerinin kalite, miktar ve 

dengesi gibi unsurların aralarındaki ilişkiler belirlenerek, bazı verim özelliklerine ve sürüde 

karşılaşılan peripartal dönem hastalık insidanslarına etkisi tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Proje 2021 yılında başlayacaktır. 

Darboğazlar:  
Yoktur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yoktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

27 

 

9 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Kılçıksız Arpa ve Diğer Arpa Çeşitlerinin İvesi Koyun Irkında 

Besi Performansı ve Sindirilme Derecesi Üzerine Etkilerinin 

Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/21/A3/P6/2666 

Yürütücü Kuruluş Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Şanlıurfa 

Proje Lideri Mehmet PAYDAŞ 

Proje Bütçesi  36.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2021-31.12.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu besi çalışması sütten kesilmiş olan erkek kuzularla yürütülecektir. Toplamda 3 

grup (bir grup:16 baş erkek kuzu) ve her bir deneme grubu 4’er hayvan bulunan 4 alt gruptan 

(4 alt grup x 4 hayvan = her bir grup için toplam 16 hayvan) ve 3 dane yemin 

karşılaştırılmasında toplam 48 baş erkek İvesi kuzudan yararlanılacaktır. Kuzu besi 

rasyonlarında kaba yeme ilave olarak kesif yemin %75’ini oluşturacak şekilde 1. gruba: 

kılçıksız arpa danesi; 2. gruba beyaz arpa ve 3. gruba siyah arpa yedirilecektir. Kuzu tartımları 

14 günde bir sabah yemlemeden önce yapılacaktır. Besi süresi 14 gün yeme alıştırma 

dönemini takip eden 56 gün kuzu besi denemesinden oluşacaktır. Besi sonunda Klasik 

sindirim denemesi için 16 baş İvesi erkek toklu seçilerek 4 gruba ayrılacaktır. Klasik sindirim 

denemesinde dane yemlerin sindirim değerleri sindirim denemesinde %15 yonca kullanılacağı 

için fark yöntemi ile belirlenecektir. Bu çalışma sonunda kılçıksız arpa danesinin kuzu besi 

performansı yönünden potansiyelini diğer arpa çeşitleri ile kıyaslamalı olarak belirlenecek ve 

sütten kesilmiş kuzuların besisinde alternatif bir yem kaynağı olabilirliği belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Rasyon, Arpa, Yonca, Sindirim, Besi Performansı. 

 

Dönem Bulguları: Proje başlangıç tarihi 01.01.2021 olduğundan dolayı dönem bulguları                      

bulunmamaktadır. 

 

Darboğazlar: Yoktur. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: Projede herhangi bir değişiklik yoktur.   
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10 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Kınalı Keklik Civcivlerinde Soğan ve Sarımsak Tozlarının 

Büyüme Performansı, Yaşama Gücü, Antioksidan Kapasite ve 

Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A4/P4/2449 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Konya 

Proje Lideri Dr. Halil HARMAN 

Proje Bütçesi  23.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.04.2021-01.01.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Ülkemizdeki keklik neslinin devamı ve yaban hayatının zenginleştirilmesi gayesiyle 

2000’li yılların başından itibaren Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından üretilerek yaban 

hayatına keklik salma girişimleri başlatılmıştır. Bu girişimlere ek olarak, Türkiye’nin en 

büyük kapasiteli kınalı keklik üretimi tesisi “Süneyle Biyolojik Mücadele, Yaban Hayatının 

Geliştirilmesi, Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Temelinde 

Keklik Üretimi ve AR-GE faaliyetlerinin Yürütülmesi” isimli proje kapsamında Konya Bahri 

Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulmuş ve faaliyetine 

başlamıştır. Üretim döneminde dış etmenlerin getirdiği olumsuz etkiler ve doğaya salınacak 

kekliklere aşı uygulamasının yapılamaması hastalıkların kontrolünü olumsuz etkilemektedir. 

Projemizde, TAGEM AR-GE’ nin öncelikli konusu olan ‘’Bitkisel ekstraktların hayvan 

sağlığında kullanımı’’ göz önünde bulundurularak kınalı keklik civcivlerinin büyüme 

periyotlarında kullanılacak olan soğan ve/veya sarımsak tozlarının etkileri araştırılacaktır. 3 

günlük 180 adet civciv 6 gruba ve üçerli alt gruplara ayrıldıktan sonra büyütme kafeslerine 

alınacaktır. Gruplara yeme ilave olarak farklı dozlarda soğan ve sarımsak tozu protokolleri 

uygulanacak, günlük kontroller ve haftalık canlı ağırlık tartımları gerçekleştirilecektir. Proje 

kınalı kekliklerin doğaya salımı için uygun görülen 12 haftalık yaşa kadar devam edecek ve 

yeme ilave edilen soğan ve/veya sarımsak tozlarının yaşama gücü, bazı kan parametreleri, 

antioksidan etki ve barsak florasındaki E.coli popülasyonu üzerindeki etkileri araştırılacaktır. 

 

Dönem Bulguları: 

Proje 01.04.2021 tarihinde başlayacaktır. 

 

Darboğazlar:  
Yoktur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yoktur. 
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11 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Keklik Büyütme Rasyonlarına Farklı Dönemlerde MOS ve 

Peyniraltı Suyu Tozu Ilavesinin Büyüme Yaşama Gücü ve 

Bağırsak Mikroflorasına Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A4/P4/2444 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-Konya 

Proje Lideri Hasan Tarık EŞKİ 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2021-01.06.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Geçtiğimiz 40 yıl boyunca, kanatlı rasyonlarına katılan antibiyotiklerle, bağırsak 

sağlığı korunmaya çalışılmış, büyüme teşvik edilmiştir. Daha sonra antibiyotiklerin ette ve 

yumurtada bıraktıkları kalıntılar yüzünden insan sağlığını tehdit ettiği anlaşılmış ve kanatlı 

rasyonlarına antibiyotik katılması yasaklanmıştır. Antibiyotiklerin yasaklanmasını takiben, 

bağırsak patojenlerini baskılamak ve büyümeyi teşvik etmek için yeni alternatifler 

araştırılmaya başlanmıştır. Modern kanatlı yetiştirme yöntemlerinde, kuluçkadan çıkan 

civcivler ebeveynlerinin dışkılarına hiçbir şekilde maruz kalmadıklarından dolayı, bağırsak 

normal mikro florası geç ve yetersiz oluşmaktadır oysa doğada yaşayan keklik gibi yabani 

kuşlar çok fazla mikroorganizmaya maruz kaldığından dolayı sindirim sistemi mikro florası 

gelişmiştir. Fakat insan elinde üretilen kekliklerin böyle bir şansı olmadığı için doğaya 

salındıktan sonra yaşama gücünü artırmak amacıyla prebiyotik ve probiyotik uygulamaları 

yapılmasını tavsiye eden birçok literatür vardır. Yüksek yaşama gücü ile keklik büyütme 

olanaklarının araştırılacağı deneme Bahri Dağdaş Uluslarası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Keklik Yetiştirme Ünitesinde yürütülecek olup günlük yaştaki palazlar kullanılacaktır. 

Denemede uygulama grubu olan Mannan Oligo Sakkarit (MOS) yemlere 2 g/kg düzeyinde ve 

Peynir Altı Suyu Tozu (PAST) ise 40 g/kg düzeyinde uygulanacaktır. Kuluçka çıkışında 

palazlar ana kucağı olarak ta tabir edilen 0,50 m2 genişliğinde deneme bölmelerine alınacak 

palazlara ilk 6 hafta başlangıç ve son 6 hafta büyüme periyodu beslemesi uygulanacaktır. I. 

Dönem (ilkbahar) Kontrol, MOS ve PAST grupları için 5 tekrarlı ve her tekrarda 10 olmak 

üzere 150 keklik palazı (3 Grup X 5 tekrar X 10 denek) ve II. Dönem (yaz) içinde aynı 

düzenle 150 ve deneme toplamında da 300 keklik palazı büyütülecektir. Deneme süresince ve 

sonunda büyüme performansı, yemden yararlanma, yaşama gücü, kan parametreleri ve 

bağışıklık protein düzeyleri kayıt edilerek analiz edilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Proje 01.04.2021 tarihinde başlayacaktır. 

Darboğazlar:  
Yok 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yok 
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12 2021 Yılında Başlayan- Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Beyaz Yumurtacı Damızlıkların Rasyonlarına Katılan Organik 

Kromun Performans, Kuluçka Sonuçları, Sperma, 

Biyokimyasal ve Patolojik Parametreleri Üzerine Etkisi  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/21/A3/P1/3968 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Proje Lideri Murat DOĞU 

Proje Bütçesi  45.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2021-01/07/2023 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Projede, beyaz yumurtacı damızlıkların rasyonlarına ilave edilen farklı seviyelerdeki 

organik krom pikolinatın etkileri araştırılacaktır. Denemede 20. haftalık yaşta AKBAY 

hibritinin 216 adet ana hattı ile 54 adet baba hattı olan damızlıklar kullanılacaktır. Deneme 

süresince mısır ve soya bazlı standart damızlık tavuk yemi kullanılacaktır. Tavuklar eş 

zamanlı olarak tesadüfi olarak zenginleştirilmiş kafeslere (herbir kafese 10 adet tavuk) ve 

horozlar ise bireysel kafeslere yerleştirilecektir. Tavuklar 25. haftada üç muamele grubuna 

(kontrol, 400 ve 800 ppb krom) ayrılacaktır. Horozlar 35 haftalık olduğunda tavukların 

bulunduğu zenginleştirilmiş kafeslere dağıtılacaktır. Araştırma sonunda kuluçka sonuçları ile 

civcivlerin bağışıklık gücü değerlendirilecektir. Ayrıca damızlıklarda performans, kuluçka 

sonuçları, sperma, biyokimyasal ve patolojik parametreler değerlendirilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Herhangi bir dönem bulgusu bulunmamaktadır. 

Darboğazlar:  
Dövizdeki ani artıştan dolayı proje bütçesine ek 10.000 TL talep etmekteyim.  

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Araştırmanın materyalini Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde mevcut 20. 

haftalık yaşta AKBAY hibritinin 216 adet ana hattı yerine 180 adet ana hattı olan damızlıklar 

kullanılacaktır. Bu yüzden her bölmeye 9 adet tavuk atılacaktır. 
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1 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Kıl Keçilerinde Farklı Fizyolojik Dönemlerde Besin Madde 

Gereksinimlerine Göre Yarı Entansif Modelle Beslemenin Bazı 

Verim ve Biyokimyasal Parametrelere Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/978 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

Lalahan/ANKARA 

Proje Lideri Dr. Engin ÜNAY 

Proje Bütçesi  60.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2019-31.12.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Kıl Keçisi yetiştiriciliğinde ekonomik bir verim artışının sağlanması amacıyla sadece 

meraya dayalı ekstansif yetiştiricilik modelinin yanı sıra hayvanların çeşitli fizyolojik döneme 

göre gereksinimlerinin karşılanması için ihtiyaçların 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 Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında Çorum ilinde 

yürütülmekte olan Kıl keçisi alt projesi kapsamında 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. 

Dönem Bulguları: 

Projede keçilerin sağımında kullanılacak olan Gezen Hibrit Sağımcı Haziran ayında teslim 

alınarak proje materyalinin bulunduğu Çorum ili Laçin ilçesine nakledilmiştir. Keçilerin 

sağım alıştırma çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılı sonbahar teke katım döneminden önce 

hayvanların tartımı yapılarak gereksinimleri NRC 2007 ye göre belirlenmiştir. Teke katım 

dönemi başlangıcında ilave yemleme programı uygulanmaya başlanmıştır. 

Darboğazlar: Yoktur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Yoktur. 
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2 2020 Yılı 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 Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.07.2015-01.07.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Konjuge linoleik asidin koyunlarda döl verimine etkisini incelemek amacıyla 

hazırlanan projenin hayvan materyalini toplam 40 baş Akkaraman koyunu oluşturacaktır. 

Koyunlar Kontrol ve Deneme Grupları (5, 10, 15, 20 g/kg yem KLA (Konjuge Lineleik Asit) 

içeren rasyonla beslenen gruplar) olmak üzere toplam 5 gruba ayrılacaktır. Rasyona ilave 

KLA lar ticari kullanım amaçlı satılan ürünlerden ve rumen bypas özellikli olacaktır. İlave 

KLA, koç katım döneminden 30 gün önce Eylül ayında verilmeye başlayacak üreme 

üzerindeki etkisini tam olarak göstermesi sağlanacaktır. KLA, koç katım dönemi boyunca 

verilmeye devam edecektir. Bu süre toplamda 90 gün olacaktır. Bu süre içerisinde yemlerde 

ve kanda KLA analizleri ile yumurtalık fonksiyonlarının izlenmesi amacıyla ultrasonografi 

muayene yapılacaktır. KLA nın üreme üzerindeki metabolizmasının incelenmesi amacıyla 

proje süresince aylık periyotlarla alınacak kanda üreme hormonları (prostoglandin ve 

progesteron), NEFA, BHB, kolesterol analizleri yapılacaktır. Koç katım döneminde ultrason 

yardımıyla Korpus Luteum (CL) sayımı ve gebelik muayenesi yapılacaktır.  

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. 

Proje sonucunda elde üretilecek ve saha denemeleri tamamlanan tartım sistemleri Enstitü 

Müdürlüklerine devredilecektir. 

 

Dönem Bulguları: 

Proje kapsamında temin edilen by pass özellikli konjuge linoleik asit hayvan denemeleri 

tamamlanmıştır. Deneme hayvanlarına ait doğum kayıtları alınmıştır. Hayvan materyalinden 

ve yem örneklerinden alınan örneklerde analiz işlemleri tamamlanmıştır. Pandemi nedeniyle 

serum CLA elisa kiti temininde gecikme yaşanmış olup kit Aralık 2020 de temin edilmiştir. 

Kalan analiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuç raporu hazırlanacaktır. 

Darboğazlar: Yoktur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Yoktur. 
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3 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Arpa-Fiğ Kuru Out Ve Arpa Fiğ Silajinin Lalahan 

Koyunlarinda Canli Ağirlik Ve Kuzularda Doğum Ağirliği 

Üzerine Etkileri Ve In Vitro-In Situ Sindirilebilirliği 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P1/2085 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Dr. Hasan Hüseyin ŞENYÜZ 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2020-01.06.2021 

PROJE ÖZETİ  

Yapılacak olan araştırmanın amacı, sahada yaygın olarak kullanılan arpa-fiğ kaba 

yeminin koyunlar tarafından optimum değerlendirilme formu tespit edilerek kızgınlık, 

koyunlarda doğum canlı ağırlığı ve kuzu CA açısından takip edilerek maksimum verim 

almak, hayvan başına alınabilecek verimin azamiye yükseltilmesi ve küçükbaş et veriminde 

artış sağlanması hedeflenmektedir. Ülkemizde yem bitkisi olarak arpa-fiğ yaygın şekilde 

üretilmekte ancak sadece kuru ot olarak değerlendirilmektedir. Oysa sürekli yağış alan 

bölgelerimizde kurutma işlemi yapılamamakta dolayısıyla ot ziyanıgerçekleşmektedir. Kaba 

yemler arasında fiğ iyi derecede silolanabilen yemlerimizden olup, silaj yapılması kurutma 

zayiatlarını ortadan kaldıracak bir yöntemdir. 

Yaygın şekilde kullanılan arpa-fiğ kuru out silaj yapılarak yararlanımı tespit edilecek, 

özellikle ikinci ürün olarak yetiştirilen arpa-fiğ otunun mevsime bağımlı kalınmaksızın hasatı 

yapılabilecek, kayıplar minimum indirilebilecektir. Mevcut çalışmalar fiğin daha çok ürün 

verimi, ürün kalitesi, silaj kalitesi ve sindirilebilirliği üzerine yapılan çalışmalardan 

oluşmaktadır. Hayvan denemeleri yetersiz olduğu hatta küçükbaş hayvanlarda fiğ silajı ile 

yapılan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Bu çalışma ile küçükbaş hayvanlarda 

hem arpa-fiğ otunun hem de arpa-fiğ silajının kullanımı araştırılacaktır. 

 

DönemBulguları: Kasım ayında 50 da araziye %70fiğ, 30 arpa şeklinde ekim yapılmıştır. 

- 08.06.2020 biçim yapılmıştır.  

- Aynı gün silaj için parçalama yapıp klasik yöntemle silolanmıştır. 

- 1 gün tarlada kurutulduktan sonra balya yapılmıştır. 

- Kuru ve yaş verim tespit edilmiştir. 

Yaş Biçim, HKM : %36.92 (08.06.2020) 

Yaş Ot Verim        : 2120.5 kg/da 

Kuru Ot Verim      : 782.7 kg/da 

 

Yemler KM HK HP HY NDF ADF ADL HS 

Arpa-Fiğ 94,91 7,12 9,94 2,33 51,86 35,69 3,86 30,62 

Aralık ayının sonunda hayvanların içeri girmesiyle birlikte yedirme denemesine 

başlanılacaktır. 

 
Darboğazlar: Yoktur 

Projede Önerilen Değişiklikler: Yoktur 
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PROJE ÖZETİ 

Yurdumuzda besin değeri yüksek önemli baklagil yem bitkileri olan yonca, korunga 

ve fiğ türleri gibi çok sayıda serin iklim bitkisi üretilmekte, yazlık olarak ise silajlık mısır ve 

darıların üretimi gerçekleşmektedir. Ancak yazlık baklagil yem bitkileri türleri sınırlı 

sayıdadır ve üretimleri çok azdır. Bu konuda guar fasulyesi (Cyamopsis tetragonoloba) 

dikkati çekebilecek yazlık baklagil yem bitkisi olabilecek durumdadır. Ülkemiz ihtiyaçları 

doğrultusunda kaliteli kaba yem üretiminin arttırılmasına yönelik planlanan bu çalışmada, 

guar fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba) kuru otu ile silajının yem değerinin ve in situ 

besin madde sindirilebilirliklerinin tespiti, ruminant hayvanların beslenmesinde alternatif 

kaba yem kaynağı olarak kullanılabilme potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

için; 75 günlük olgunluk döneminde hasat edilen guar fasulyesinin özel vakumlu poşetlerde 

silajı yapılacak olup silaj katkı maddesi olarak melas ve/veya arpa samanı kullanılacaktır. 

Birinci Grup: guar fasulyesi silajı; 2.Grup: guar fasulyesi+%5 melas silajı; 3.Grup: 3/2 guar 

fasulyesi+3/1 arpa samanı+%5 melas silajı; 4. Grup: 3/2guar fasülyesi+3/1 arpa samanı 

olarak oluşturulmuştur. Guar kuru otu ile oluşturulan silaj grupların besin madde, silaj 

asitleri, pH, SÇK, NH3-N, aerobic stabilite değerleri belirlenecek olup ve Fleig Skoru ve 

nisbi yem değerleri hesaplanacaktır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise en iyi guar kuru otu 

ve guar silajı besi çalışmasında kullanılacaktır. 

Dönem Bulguları 

Guar Kuru Otu (GKO), Guar Silajı (GS),  Guar+Melas Silajı (GM) 

Guar+Melas+Saman Silajı (GMS) ve Guar+Saman Silajlarının (GSS) besin madde içerikleri 

(%HKM, %KM, %OM, %HK, %HP, %HY, %NDF, %ADF, %ADL, %HS ve ME(Mcal 

kg/KM)),  kuru madde sindirilebilirliği, kuru madde tüketimi ve nispi yem değeri, organik asit 

düzeyleri, silaj fermentasyon özellikleri (pH CO2 (g/kg KM) NH3-N (%TA) SÇK (g/kg KM) 

Fleig Skoru), inkübasyon saatlerine göre organik madde, kuru madde ve ham protein 

parçalanabilirlikleri, yemlerin kuru madde, organik madde ve ham protein parçalanabilirlik 

karakteristikleri tespit edilmiştir. 

Darboğazlar: 15.05.2020 tarihinde kuzu besi çalışmasında kullanılması amacı ile 

Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü arazisine ekimi yapılan 

Guar Fasülyelerinin 22.05.2020 tarihinde gerçekleşen zirai don sebebiyle çıkışı 

gerçekleşememiştir. İkinci ekim 10.07.2020 tarihinde gerçekleşmiş olup istenilen verim 

yakalanamamıştır.  

4 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı 
Guar Fasulyesi Kuru Otu ve Silajının Alternatif Kaba Yem 

Kaynağı Olarak Ruminantlarda Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/961 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü /Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Dr. Arzu EROL TUNÇ 

Proje Bütçesi 35.000 TL 

Başlama Bitiş Tarihi 01/01/2019-01.01.2023 
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Projede Önerilen Değişiklikler: Lalahan koşullarında istenilen verim seviyesine 

ulaşılamaması sebebi ile önümüzdeki yıl Guar Fasülyelerinin ekiminin Bandırma’da 

yapılması önerilmektedir. 

 

PROJE ÖZETİ  

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC, 2006 verilerine göre iklim 

değişikliğinde en hassas bölgelerden birisi olarak Akdeniz Havzası gösterilmektedir. Bu 

nedenle AB üye ülkelerinin ve Türkiye’ nin içerisinde bulunduğu bu alanda daha hassas 

ölçümler ve sürdürülebilir politikalar belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla İn Vitro olarak 

metan ölçülmesinden faydanılan RF gaz üretim sistemi ve İn Vivo ölçüm olarak Rumen 

Kanüllü hayvanlara monte edilecek Metan sensörlerle ölçüm yapılarak yemler bazında metan 

salınımlarının ölçülecektir. Proje kapsamında İn Situ denemede ortalama 600 kg canlı 

ağırlığında 3 baş rumen kanüllü siyah alaca inek kullanılacaktır. Hayvanların kanül kapağına 

özel monte edilecek Metan sensorü yardımıyla belirli aralıklarla kaba ve kesif yemlerde 

metan ölçümü yapılacaktır. Ayrıca hayvanın ağız ve anüs kısmından metan ölçümü el 

terminalleri ile yapılacaktır. Projede kaba yem kaynağı olarak hayvan beslemede yaygın 

olarak kullanılan yonca kuru otu, çayır kuru otu, arpa samanı, korunga ve mısır silajı için 

metan ölçümü yapılacaktır. Kesif yem olarak (arpa, mısır, soya küspesi, kepek, ay çiçeği 

küspesi ham maddeleri ile hazırlanan) belirli protein ve enerji değerine sahip yem karışımları 

kullanılacaktır. Toplam karma rasyonda (TMR) da İn Situ ve İn Vitro metan ölçümleri 

yapılacaktır. Yemler bazında regresyon modelleri oluşturulacaktır. Rumen içi metan ölçüm 

değerleri ile ağız ve anüsten alınan ölçüm değerleri arasındaki ilişki korelasyon ve regresyon 

testi ile belirlenecektir. Proje sonucunda çalışmamızda ülkesel bazda sorumluluk taahhüdü 

bulunulan metan emisyonlarının doğrudan İn Vivo olarak ölçülebilirlik imkanlarının 

araştırılacak ve bu konudaki teknik ve personel donanımının oluşturulması sağlanacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Belirtilen darboğazdan dolayı dönem bulgusu yer almamıştır. 

Darboğazlar:  

Projenin başlanmasında gerekli bir cihaz olan Metan sensörünün mevcut salgından dolayı ve 

yurt dışından kaynaklı sıkıntıdan kaynaklı, temininde yaşanan problem. 

5 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Ruminant Hayvanlarda Yaygın Olarak Kullanılan Bazı 

Yemlerinin İn Vitro ve İn Situ Metan Salınımlarının 

Karşılaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A4/P1/2129 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Abdulkadir ERİŞEK 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2020-31.12.2021 
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6 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Ot Tipi Yemlik Kolzanın (Lenox) Silolanabilirlik Özellikleri, 

Kaba Yem Değeri ve Süt Verimi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/957 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Pınar ÖZDEMİR 

Proje Bütçesi  30.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/05/2019-15/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu çalışmada, ot tipi yemlik kolza (Lenox) silolanabilirlik özellikleri ile yem 

değerinin, in vitro sindirilebilirlik/in situ parçalabilirliğinin belirlenmesi, hayvanların yem 

tercihlerinin ve günlük süt veriminin saptanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncelikle 

laboratuvar ortamında katkısız (Kontrol), % 0.2 homofermantatif laktik asit bakterisi olarak 

ticari inokulant (LA), %5 arpa kırması (%5A) ve %10 arpa kırması (%10A) ilaveli olmak 

üzere 4 tip silaj yapılacaktır. Silajlar 60 gün sonra açılarak besin madde analizleri yapılacaktır. 

Ayrıca pH değerleri ölçülecek, 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 hesaplanacaktır. Ankom Daisy in vitro fermentasyon sistemi 

ile in vitro besin madde sindirilebilirliği ve Ankom RF ile in vitro gaz üretimi belirlenecektir. 

Ayrıca in situ naylon kese yöntemi ile rumende 4, 8, 16, 24, 48 ve 72 saat boyunca KM, OM, 

HP, NDF parçalanabilirlikleri belirlenecektir. Sonuçlara göre 3 baş inekte yem tercihlerinin 

ve günlük süt veriminin belirlenmesi amacıyla besleme yapılacaktır. Bu amaçla 3 grup 

oluşturulacaktır; 1-kontrol (mısır silajı), 2- kontrol+klasik lenox silajı, 3- klasik lenox silajı. 

 

Dönem Bulguları: 

Ot tipi yemlik kolza bitkisi ile kontrol (katkısız), ticari laktik asit inokulantı (LA),  %5 arpa 

kırması (%5 A) ve %10 arpa kırması (%10 A) ilavesi olmak üzere 4 tekerrür toplam 16 adet 

silaj hazırlanmıştır. Silajlar 60. gün sonunda açılarak fiziksel değerlendirme yapılmış, pH, 

aerobik stabilite, silaj asitleri ve amonyak azotu değerleri belirlenmiştir.  

Her bir silaj örneğinin besin madde analizleri yapılarak in vitro besin madde sindirilebilirliği, 

gaz üretim miktarları ve in situ parçalanabilirliği belirlenmiştir. Aynı zamanda elde edilen 

sonuçlar değerlendirilerek in vivo çalışmaya geçilmiştir.  

İn vivo çalışma kontrol (mısır silajı içeren TMR), ML (% 50 mısır silajı + % 50 Lenox silajı 

içeren TMR) ve L (lenox silajı içeren TMR)  olmak üzere pik dönemdeki 3 baş siyah alaca 

sağmal inek ile 3x3 Latin kare deneme desenine göre yürütülmüştür. Her bir gruba ait günlük 

yem tüketimleri ölçülmüş ve günlük süt verimleri ölçülerek süt kompozisyonu belirlenmiştir. 

Ayrıca her gruba ait süt örnekleri için deneyimsiz panelistlerden oluşan lezzet paneli 

düzenlenerek tüketici tercihleri belirlenmiştir. 

 

Darboğazlar:  
İn vivo çalışmanın istatistik analizlerinin yapılması ve proje sonuç raporunun hazırlanması 

için 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 
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7 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Merada Beslenen Akkaraman Koyunların Günlük Yem 

Tüketimleri, Metan Salınımları ve Mera Ortamının Detaylı 

Tanımlanmasına Yönelik Çorum İli Pilot Uygulaması   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A4/P2/2174 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Muhammed İkbal COŞKUN 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2020-31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Proje ile Ülkesel Mera Projesi kapsamında elde edilen veriler ışığında eksik kalan 

mera otlatma kapasitesi, mera topografik yapısı ve ot verim kapasitesi, toprak ve botanik 

yapısı ile mineral madde oranları belirlenmesi amacıyla pilot bir çalışmayı amaçlamaktadır. 

Bu amaçla Çorum ili Sungurlu ilçesi Asaiş köyü sınırları içerisinde bulunan 400 23.57.00 N 

340 12.59.5 E ile 400 23.49.2 N 340 11.56.9 E koordinatlarındaki arasındaki toplam 25.000 

dekarlık mera alanı kullanılacaktır. Mera alanı içerisinde bitki botanik yapısına göre 10 farklı 

bölgeye 2 x 2 ebatlarında kafes atılacaktır. Meralara yerleştirilen kafeslerden Mart, Nisan, 

Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ot örnekleri alınacaktır. Meradan alınan ot 

örneklerinde ham besin madde ve mineral madde analizlerin yapılacaktır. 

Merada otlayan hayvanlarda günlük tüketilen ot miktarı, aylık canlı ağırlık değişimleri, gübre 

miktarları belirlenecek ve yapılan ölçümler yoluyla metan salınımları (IPCC aşama 2) 

hesaplanacaktır. Mera bölgesinin detaylı topografik yapısı, toprak ve bitki vejetasyon yapısı 

belirlenecektir. Çalışmadan elde edilen veriler ulusal mera yönetimi ve kullanımı projesi veri 

tabanına işlenecektir. Pilot çalışma olarak yapılan bu proje sonrasında elde edilecek veriler 

ışığında Ülkesel bazda proje hazırlanması planlanmaktadır. 

Dönem Bulguları: 

 Analizler için kimyasal alımı. 

 Meradan ot örneklerinin toplanması 

 Hayvanlardan kan alımı 

 Hayvanlardan gübre toplanması 

 Toplanan ot ve gübre örneklerinin analizleri 

 Hayvanlardan alınan kanların analizleri, yapılmıştır fakat önümüzdeki dönemde 

numune toplanacağı için ilişkilendirme yapılamamıştır. 

Darboğazlar:   

Yoktur 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Sinan ÇALIŞKAN’ın projeden çıkarılması. 

Alaeddin OKUROĞLU’nun projeye dahil edilmesi  
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8 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Rasyona İlave Edilen Korunmuş Yağların Kolostrum ve 

Sütteki İmmün İlişkili Eksozomal MikroRNA İfadesine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/979 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Gülşen YILDIRIM ŞENYER 

Proje Bütçesi  70.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/04/2019-31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışma ile farklı rasyon uygulanan süt sığırı grupları arasında beslenmeye bağlı 

olarak sütte ve kolostrumda bulunan immün ilişkili eksozomal miRNA’ların ekspresyonu 

arasındaki farklar ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Toplam 16 baş siyah alaca süt sığırı ile çalışılmış olup hayvanlar her grupta 8’er baş olmak 

üzere kontrol ve çalışma grubu olarak ayrılmıştır. Kontrol grubundaki hayvanlar temel 

rasyonla, çalışma grubundaki hayvanlar temel rasyona ilave olarak korunmuş yağ asitleriyle 

(ticari preperatlar) beslenmiştir.  

Hayvanlardan doğumu müteakip eden ilk 1 saat içerisinde kolostrum; doğumdan 5 gün sonra 

ham süt örnekleri toplanmıştır. Örnekler analiz tarihine kadar -80 ̊C’de saklanacaktır. 

Elde edilen kolostrum ve süt örneklerinden öncelikle eksozomlar kademeli santrifüj 

yöntemiyle izole edilecektir. Eksozomlardan RNA saflaştırılması yapılacaktır. 

İzole edilen ve saflaştırılan RNA örnekleri içerisinden immün ilişkili 10 farlı mikroRNA’nın 

RT-qPCR ile ifade farklılıkları tespit edilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Proje örnek toplanması gerçekleştirilmiş olup analizler yapılamadığından dönem 

bulgusu yoktur. 

Darboğazlar:  
Başlangıçta projede kullanılacak hayvan temininde sorun yaşamam sonrasında ise 

Covid-19 pandemi süreci nedeniyle yurtdışından ithal edilecek kitlerin temininde zorluk 

yaşandığından analiz aşaması gerçekleştirilememiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Darboğaz kısmında belirttiğim nedenlerden dolayı analiz aşaması tamamlanamamış olup 

proje faaliyet takviminin 1 yıl uzatılmasını talep etmekteyim. 
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9 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Protein Kaynağı Olarak Kullanılan Bazı Yemlerde Amino Asit 

İçerik ve Miktarlarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/19/A3/P1/1072 

Yürütücü Kuruluş 
Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü 

/Lalahan /ANKARA 

Proje Lideri Barış KILIÇ 

Proje Bütçesi  25.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019-31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

Son yıllarda özellikle yüksek süt verimli hayvanlarda kaliteli ve bağırsakta emilebilir 

protein açığının kapatılabilmesi için ticari olarak geliştirilen rumen bypass özellikli korunmuş 

amino asit preperatları piyasaya arz edilmektedir. Bu preperatların kullanımı şu an için 

Türkiye koşullarında tamamen üretici firmanın önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Rasyon 

amino asit içeriğinin tam olarak bilinmemesi nedeniyle bu tip ürünlerin kullanımı işletmeler 

açısından yüksek maliyetli yem girdisi oluşturmaktadır. Oysaki on yıllık kalkınma 

planlamasında halkın yeterli ve kaliteli hayvansal ürüne ulaşımın temini hedeflenmekte bu 

amaçlada Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü stratejik planlarında da 

hayvan beslemede kaliteli ve ucuz üretim hedeflenmektedir. Bu konudaki açıkların 

kapatılmasına katkı sağlamak amacıyla karma yem yapımında yoğun olarak kullanılan protein 

kaynağı yem hammaddelerindeki amino asit içerik ve miktarının bilinmesi faydalı olacaktır.  

Bu proje kapsamında hayvancılıkta protein kaynağı olarak kullanılan bazı yemlerin amino asit 

içerik ve miktarları HPLC cihazında analizi ve klasik protein analiz yöntemi ile 

karşılaştırılması planlanmaktadır. 

 

Dönem Bulguları: 

Geçmiş döneme ait bulgu yoktur 
 

Darboğazlar:  
Proje kapsamında kullanılacak olan HPLC cihazının dedekterünün ömrünün dolmasından 

dolayı analizler yapılamamıştır. 
 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Projede planlanan analizlerin yapılabilmesi için 1 yıl uzatma talep edilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

41 

 

10 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Karabuğday 

Tohumu İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kuluçka 

Performansına Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A3/P6/1788 

Yürütücü Kuruluş 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Müdürlüğü-Konya 

Proje Lideri İbrahim HALICI 

Proje Bütçesi  48.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020-31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Bu çalışma damızlık kekliklerde rasyona farklı seviyelerde karabuğday (Fagopyrum 

esculentum Moench.) tohumu ilavesinin performans, yumurta kalitesi ve kuluçka 

performansına etkilerini belirlemek ve karabuğday tohumunun kekliklerde rasyona ilave 

edilebilecek uygun olan seviyesini araştırmak için planlanmıştır. Araştırmanın hayvan 

materyalini Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Keklik Yetiştirme 

biriminden temin edilecek 32 haftalık yaştaki 180 adet damızlık keklikler (120 dişi, 60 erkek) 

oluşturacaktır. Keklikler kafeslere tesadüfi olarak dağıtılacaktır. Çalışmada karabuğday 

materyali olarak Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünün 2014 yılında 

tescil ettirdiği Güneş çeşidi kullanılacak olup karabuğday tohumları enstitümüzden temin 

edilecektir. Kekliklere 7 gün boyunca alıştırma yemlemesi yapılacaktır. Çalışma 120 gün 

sürecektir. Bu amaçla (%0, %5, %10, %15 ve %20) seviyelerinde karabuğday tohumu içeren, 

5 farklı rasyon hazırlanacaktır. Deneme 5 farklı grupta, 6 tekerrürlü olarak, toplam 30 alt 

grupta yürütülecek ve her bir alt alt grupta 6 adet (2 erkek, 4 dişi) keklik bulundurulacaktır.  

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 yumurta sayısı ve ağırlıkları kaydedilecek ve 

yumurta verimleri hesaplanacaktır. Grupların haftalık ve toplam deneme sonu yem 

değerlendirme katsayıları, yumurta kitlesi ve yem tüketimi ortalamalarına ait değerlerden 

yararlanılarak hesaplanacaktır. Yumurta ağırlıkları günlük olarak toplanan tüm yumurtalarda 

grup tartımı şeklinde yapılacaktır. Yumurta kitlesi ise günlük olarak toplanan yumurta 

sayısının ortalama yumurta ağırlığına oranı şeklinde 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 (yumurta ağırlığı, kabuk ağırlığı, kabuk kalınlığı, sarı rengi, sarı yüksekliği, 

ak yüksekliği haugh birim) yapılacaktır. Kuluçka performansı olarak kuluçka randımanı ve 

çıkış gücüne bakılacaktır. 

Dönem Bulguları: Pandemi nedeniyle 2020 yılında proje çalışmalarına başlanamamıştır. 

Proje 2021 yılı Ocak ayı itibari ile başlatılacaktır. Enstitümüz Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği 

bölümünde damızlık keklikler seçilmiştir. Bu seçilen hayvanlar içerisinden proje için gerekli 

olan 120 adet dişi ve 60 adet erkek olmak üzere toplam 180 adet keklik ayrılacaktır. Proje 

kapsamında kullanılacak olan 4x3 anaç keklik kafesleri temin edilmiştir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: Pandemi nedeniyle 2020 yılında proje çalışmalarına 

başlanamamıştır. Proje 2021 yılı itibarı ile planlandığı şekliyle yürütülecektir. 2020 yılında 

Pandemi dolayısıyla ertelenen çalışmalar için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 

Personel: Ankara Tavukculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nden Meltem GÜLTEKİN’in 

projeye dâhil edilmesi. 
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11 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj Kalitesinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P7/1781 

Yürütücü Kuruluş Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştrma Enstitüsü-Konya 

Proje Lideri Uğur DEMİRCİ 

Proje Bütçesi  24.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2020-31.03.2021 

PROJE ÖZETİ  

Araştırmada; Enstitü çalışmaları kapsamında geliştirilmiş olan 3 çeşit ve hasıl amaçlı 

geliştirilmiş 4 tritikale hattının 2 farklı gelişme dönemindeki besin madde içeriği ve silaj 

özellikleri belirlenecektir.  7 tritikale hasılı gebecik ve hamur olum döneminde hasat 

edilecektir. Hasat sonrası parçalanacak hasıllar %35-40 KM içerecek şekilde soldurulduktan 

sonra parçalanacak ve 4 tekerrürlü vakumlu poşetlerde silolanacaktır. Böylece çalışmada 

toplam 56 poşet silaj yapılacaktır (7 hasıl x 2 gelişme dönemi x 4 tekerrür).  Silajlar 45 

gün silolama sonucunda açılarak besin değerleri ve silaj özellikleri belirlenecektir. Besin 

değerinin belirlenmesi için silajların kuru madde, ham kül, ham yağ, ham protein, NDF, ADF, 

ADL, çözünebilir protein, gerçek protein içerikleri belirlenip, enerji (Mcal/kg KM) ve 

baypass protein değerleri hesaplanacaktır. Silaj özellikleri ise silajların kuru madde, pH, laktik 

asit, uçucu yağ asitleri, etanol, amonyak azotu ve suda çözünebilir karbonhidrat içeriklerinin 

analiz edilmesi ile belirlenecektir. Çalışmada ayrıca hasılların üretildiği parsellerin silolama 

tarihindeki agronomik özellikleride belirlenecektir. Bu amaçla parsellerin kuru madde 

verimleri, ham protein ve enerji üretim miktarlarıda farklı gelişme dönemleri için 

belirlenecektir. Çalışma sonucunda hasılların farklı gelişme dönemlerindeki verim 

performansları ve besin değerleri birlikte ele alınarak kaba yem amacıyla ekilebilecek en 

uygun çeşitler belirlenecektir. 

Dönem Bulguları: 

Çalışmada; 11 Mayıs 2020’de Gebecik Dönemi, 06 Haziran 2020’de Hamur Olum Dönemi 

için yaş otlar biçilmiş ve her grup için 4 tane vakumlu poşet silo yapıldı. Böylece her dönem 

için 28 olmak üzere 56 laboratuvar tipi silo oluşturuldu. Silolama yapıldığı günlerde yaş ot ve 

diğer agronomik özellikler için örnekler alınarak işlendi. 

Silolar açım zamanı (45 ve 39. günler) açılarak aşağıda tablolarda gösterilen veriler elde 

edildi. 

 

Tablo 1 Gebecik Dönemi Tritikale Çeşitlerinin Yaş ot Besin Değerleri  

Çeşit.                   %HP         %ADF                %NDF          %HY        %HK          %ADL   

Özer                         13,02           26,72                  48,14             2,46           7,50  7,82 

Tatlıcak                   12,01           28,13 49,13            1,52            7,51 7,50 

Alperbey 13,60           27,34 50,60            2,41            7,78  8,15 

S3 12,87           30,70 52,62            2,21            7,81  10,72 

S4 12,47           30,25 52,37            2,11            8,60  12,23 

S5 13,10           28,13 49,07            2,68            8,24  9,78 

S6 12,48           27,95 49,64            2,74            7,43  9,18 
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*, p<0,05 Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen farklar önemlidir. 

 

Tablo 2 Hamur Olum Dönemi Tritikale Çeşitlerinin Yaş ot Besin Değerleri  

Çeşit.                   %HP         %ADF                %NDF          %HY        %HK  %ADL  

 

Özer                         9,60           27,64 49,88             1,77           5,19  20,14 

Tatlıcak                   8,84           28,01 48,90            2.07            5,58 20,69 

Alperbey 9,66           26,28 47,87            1,99            4,51  23,76 

S3 9,23           30,06 51,86            3,19            5,52  20,78 

S4 9,32           26,62 46,68            2,65            5,57  24,77 

S5 9,56           28,33 48,39            2,49            6,46  19,19 

S6 7,72           27,94 49,07            1,86            5,47  20,19 

*, p<0,05 Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen farklar önemlidir 

 

Tablo 3Gebecik Dönemi Tritikale Çeşitlerinin Silaj Besin Değerleri  

Çeşit          %Yaş Ot KM     %HP         *%ADF             %NDF              %HY        %HK  

  

Özer                         20,97  13,18          32,47 50,01                       2,58           8,86 

Tatlıcak                   20,35  13,70          32,56 47,04              3,16           9,05 

Alperbey 21,45  13,15          31,80 49,48              3,27           9,15 

S3 20,91  13,58          32,97 48,75              3,30           7,88 

S4 20,17  12,67          33,02 50,93                       3,01           9,77 

S5 20,83  13,65          32,12 48,88                       2,82           10,03 

S6 21,41  13,09          32,35                   49,37              3,07           8,39  

 

*, p<0,05 Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen farklar önemlidir. 

 

Tablo 4 

Hamur Olum Dönemi Tritikale Çeşitlerinin Silaj Besin Değerleri  

Çeşit          %Yaş Ot KM     %HP         *%ADF             *%NDF              %HY        *%HK  

  

Özer                         44,02  11,09          30,83abc 51,93ab                       2,84           6,58ab 

Tatlıcak                   40,97  10,19          32,45ab 53,40ab              2,70           6,52a 

Alperbey 44,00  10,50          34,51abc 55,77ab              2,76           6,94a 

S3 44,02  10,05          35,89c 57,35a               2,97            6,07ab 

S4 42,38  10,17          30,82a 51,48b                         2,79            6,51a 

S5 42,30  11,31          32,56ab 54,94ab                       3,34            7,88b 

S6 43,11  10,18          33,12abc   54,81ab              2,84            7,04ab 

 

*, p<0,05 Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen farklar önemlidir. 

 

Darboğazlar:  

Silaj kalitesini ifade etmekte önemli olan uçucu yağ asitleri analizleri devam etmektedir. 

Pandemi sebebi ile laboratuvarın bir süre kapalı kalması ve sonrasında Gaz Kromatografi 

Cihazında oluşan yazılımla ilgili sorunla ilgili servis alınamaması sebebi ile bu gecikme 

yaşanmıştır. Proje öngörülen takvimde tamamlanmaya çalışılacaktır. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Personel: Veteriner Hekim Hasan Tarık EŞKİ’nin projeye dahil edilmesi, 
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12 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Kuzu Rasyonlarına Aktive Edilmiş Klinoptilolit ve İnaktif 

Bira Mayası İçeren Karışımın Farklı Oranlarda İlavesinin 

Besi Performansı, Bazı Kan ve Rumen Sıvısı Parametreleri 

ile Et Kalitesi Üzerine Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A4/P2/1026 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Proje Bütçesi  135.280 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2019- 31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu çalışma, nemli bölgelerde kuzu büyütmede kullanılan rasyonlara %60 oranında 

aktive edilmiş klinoptilolit ve %40 oranında inaktif bira mayası içeren karışımın sırasıyla %0, 

%0.1, % 0.3, % 0.5 oranlarında ilavesinin kuzu beslemedeki kullanım potansiyelinin; 

kullanılan karışımın et kalitesine, bazı kan ve rumen sıvısı parametrelerine, besi 

performansına ve kuzuların yaşama gücüne etkisinin saptanması amacıyla planlanmıştır. 6-8 

haftalık yaştaki 48 baş Kıvırcık ırkı erkek kuzular için NRC (2007) normları dikkate alınarak 

hazırlanacak ve AB normlarına uygun olacak şekilde sırasıyla %0 (Kontrol), % 0.1, % 0.3, % 

0.5 oranında aktive edilmiş klinoptilolit ve inaktif bira mayası karışımı içeren rasyonlar 

kullanılacaktır. Kuzular bireysel kafeslere/localara tesadüfi olarak her grupta 12 baş kuzu 

olacak şekilde 4 deneme grubuna ayrılacaktır. Besi süresince kuzulara günlük 150 g kuru 

yonca otuna ilave olarak ad-libitum kesif yem ve su verilecektir. 70 gün sürecek besi 

süresince kuzuların canlı ağırlık artışları 14 günde bir aç karnına yapılacak tartımlarla 

saptanacaktır. Kuzulardan çalışma sonunda rumen sondası yoluyla rumen sıvısı alınacak ve 

rumen sıvısı parametreleri (pH, amonyak, UYA, laktik asit) belirlenecektir. Aynı dönemde 

hayvanların Vena jugularis’inden alınan antikoagülanlı ve antikoagülansız birer tüp kan 

örneklerinden biyokimyasal analizler (plazma albümin, globülin, IgG, glikoz, üre, protein ve 

trigiliserid) ticari kitlerle tespit edilecektir. Araştırmanın sonunda çalışmadaki her gruptan 

rastlantısal olarak 6 hayvan seçilecek ve 12 saat aç bırakıldıktan sonra karkas kalitesi için 

kesime gönderilecektir. Karkas ölçülerinin belirlenmesi, kas pH’sı, vücut yağ kalınlığı, MLD 

alanı ve çevresi, et ve yağ renginin ölçümü ile yağ asidi profilini, toplam protein, toplam yağ 

ve bazı mineral düzeyleri belirlenmeye yönelik analizler gerçekleştirilecektir. 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. Elde 

edilen veriler uygun istatistiksel yöntemlerle karşılaştırılacak ve sonuç olarak 

değerlendirilecektir. 

Dönem Bulguları: 

Canlı ağırlık ölçümleri, karkas renk sınıflandırılması ve besi başlangıcı yapağıdaki bazı makro 

vemikro elementlerin analizi gerçekleştirilmiştir. Kalan analizler ise şu anda proje lideri 

değişikliğinden dolayı belirli bir program çerçevesine oturtulduktan sonra ve mevcut proje 

materyalinin durumu, geçmiş faaliyetlerin sonuçlarının değerlendirilmesi hususlarının 

akabinde uygulamaya geçilecektir. 
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Darboğazlar:  
2020 yılının Mart ayında COVID-19 pandemisi sebebeiyle alınan tedbirler kapsamında 

uzaktan çalışma modeline geçilmesi çalışmaları sekteye uğratmıştır. Beraberinde eksik kalan 

bir kısım laboratuvar sarf malzeme tedariği gerçekleştirilememiştir 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

COVID-19 pandemisi sebebiyle çalışmalar ve sarf malzeme tedariği sekteye uğradığından 1 

yıl ek süre talebi. Proje ekibinden Dr. Harun KARADAĞ’ ın 2019 yılında ve Selim ESEN’ in 

2021 yılı Ocak ayında tayin olması sebebiyle bilfiil laboratuvar çalışmalarına 

katılamayacaklarından dolayı projeden çıkarılmasının ancak yayınlarda isimlerinin yer 

almasına; kurumda görevine yeni başlayan genç araştırmacı Veteriner Hekimi Yunus 

GÜLTEKİN’ in projeye dahil edilmesi talep edilmektedir. Bir kısım kimyasal sarf malzeme 

ve ELISA kitlerinin dolar ve euro bazında satışı yapıldığından, kur dalgalanmaları sebebiyle 

15.000,00 TL ek bütçe talep etmekteyiz. 
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13 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Kolay Parçalanabilen Karbonhidratça Zengin Rasyonlar ile 

Besiye Alınan Karacabey Merinosu Kuzularda Akut Faz 

Cevabının Bazı Kan ve Rumen Parametrelerine Etkisi ile Besi 

Performansına Yansımaları   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A4/P2/989 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Balıkesir 

Proje Lideri Ergenekon OĞUZ 

Proje Bütçesi  89.846,21TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019- 31/10/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu çalışmada 60 baş Karacabey Merinosu erkek kuzu farklı kaba:konsantre yem 

oranları  içeren rasyonlar ile besiye alınmasının immun mediatörler, bazı kan ve rumen 

parametreleri ile besi performansı üzerine etkisi araştırılması amaçlanmıştır. Kontrol 

tartımları döneminde besi performansı amacıyla tartımlar yapılacak ve sabah yemlemesi 

öncesinde juguler venadan kan alınarak SARA (subakut rumen asidozu) için akut faz 

cevabının (immun mediatorler) belirteci olan SAA (serum amyloid A), Hp (Haptoglobün) ve 

LBP (lipopolisakkarid bağlayıcı protein) açısından incelenecektir. Kontrol tartım günlerinde 

rumenosentez yöntemiyle rumen sıvısı alınacak ve pH ölçümü hemen gerçekleştirilecektir. 

Vitamin B1 analizi HPLC ile incelenecektir. 

 

Dönem Bulguları: 

2020 yılının Kasım ayından itibaren immune parametrelerden olan SAA’ nın ELISA 

analizlerine başlanmış ve çalışmalar devam etmektedir. 

 

Darboğazlar:  
COVID-19 pandemisinin yarattığı menfi koşullar sebebiyle çalışmalara ara verilmek zorunda 

kalındı. 

 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

COVID-19 pandemisi sebebiyle çalışmalar ve sarf malzeme tedariği sekteye uğradığından 1 

yıl ek süre talebi. 

Proje ekibinden Uzman Biyolog Selim ESEN’ in tayin olması sebebiyle dilekçesine binaen 

projeden ayrılma talebinin oylanması. Ancak yayınlarda ismi yer alacaktır. 
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14 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Bor İhtiva Eden Su Tüketen Bandırma Kuzularının Besi 

Performansı ve Bazı Kan Serumu Parametrelerinin 

Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A4/P2/2191 

Yürütücü Kuruluş Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bandırma-Balıkesir 

Proje Lideri Osman ÖÇALAN 

Proje Bütçesi  28.750 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/04/2020- 31/12/2020 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu proje bor minerali ihtiva eden içme suyunun Bandırma kuzularının besi 

performansına ve bazı kan serum parametreleri üzerine etkisini araştırmayı hedeflemektedir. 

Projede yaklaşık 40-50 günlük yaşta ve 14-16 kg canlı ağırlıkta 48 baş Bandırma tipi erkek 

kuzu kullanılacaktır. Seçimi yapılan bu kuzularda 56 günlük bir deneme süresince 

hayvanların bazı büyüme özellikleri, yemden yararlanma oranları tespit edilecek ve periyodik 

aralıklarla alınacak olan kan örneklerinin serumundaki Ca (Kalsiyum), P (Forfor), Mg 

(Magnezyum), ve B (Bor) konsantrasyonu düzeylerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. 

Dönem Bulguları: Yok 

Darboğazlar:  
Projeye; pandemi koşullarının oluşması ile meydana gelen kısıtlamalar ve işçi sayısının 

yetersizliği nedeniyle başlanamamıştır. Bu nedenlerden ötürü projenin 1 yıl ertelenmesini 

talep etmekteyim. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Döviz kuru farklarından dolayı 5000 TL ek bütçe talep etmekteyim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

48 

 

15 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Samsun İlinde Geçiş Dönemindeki Simental Irkı Süt 

İneklerinde Kan ve Sütteki Metabolitler ile Mineral Madde 

Düzeylerinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A5/P1/1384 

Yürütücü Kuruluş Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü 

Proje Lideri Dr. Neslihan ORMANCI 

Proje Bütçesi  57.830 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2019-31.12.2020 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Geçiş dönemdeki hayvanların enerji ve protein beslenme durumları ile mineral madde 

düzeyleri ortaya çıkarılarak, alınan kan ve süt örneklerinden elde edilecek verilere göre 

hastalık risklerinin ve beslenme hatalarının araştırılması amaçlanmıştır. Geçiş döneminde 

hayvanların kan ve sütteki mineral düzeyler belirlenerek her bir mineralin oluşturabileceği 

hastalık riskleri belirlenecektir. Elde edilecek verilere göre geçiş dönemi hastalıklarının 

(ketozis, abomasum deplasmanı, hipokalsemi, karaciğer yağlanması) erken teşhisi 

sağlanacaktır. Geçiş döneminde yağlı karaciğer sendromu gibi metabolik hastalılarda 

karaciğer hasarı tespitinde önemli olan enzimler ve bazı esansiyel minerallerin (Mn, Zn ve 

Cu) etkinliği ortaya çıkarılacaktır. Orta Karadeniz Bölgesi genelinde orta ölçekli işletmelerde 

birbirine çok benzer yemleme şekli uygulanmaktadır. Bu nedenle yüksek süt verimine sahip 

ineklerin sıkı takibi ile birlikte beslenmeye bağlı hastalık risklerinin önüne geçilecek, yanlış 

ve gereksiz tedavi uygulamaları önlenecektir. Erken laktasyon dönemindeki hayvanlarda 

negatif enerji dengesinin şiddeti arttığında, doğumdan sonraki ilk ovulasyon zamanında 

gecikmenin oluşturacağı ekonomik kaybın azaltılması sağlanılacaktır. Bu metabolitlerin 

kullanımı yaygınlaştırılarak subklinik seyirli metabolik hastalıkların ortaya konulması ile 

erken teşhis ve tedavi yapılarak hem işletme hem de ülke ekonomisine önemli katkı 

sağlayacaktır. Ayrıca proje sonuçlarından yazılacak makale/makalelerin etki faktörü yüksek 

bir dergide yayınlanmasıyla bilime özgün katkı sağlanmış olacaktır. 

Dönem Bulguları: 

İşletmelerden kan, yem ve süt toplama işlemleri tamamlanmıştır. 

10 tane işletmeden 7 adet hayvandan (toplam 70 adet) kan örnekleri, süt ve yem örnekleri 

alındı. 

Hayvanlardan alınan kan örnekleri prepartum dönemin başında, doğum anı ve doğumdan 3 

hafta sonra olmak üzere 3 kez (toplamda 210 adet ), 2 kez süt  (140 adet) ve yem örnekleri 

alındı. Kan değerleri: Serum trigliserit, kolesterol, LDL, HDL, glikoz, total protein, AST, 

ALT, NEFA, BHBA, MDA, SOD analizleri spektrofotometrik olarak analiz edildi. 

Süt materyali: Sütte kuru madde, yağ, protein ve laktoz analizleri süt analiz cihazında  ( 

Lakto-Gerber) yapıldı. Süt üre azotu ticari test kitleri yardımıyla Mini Food Lab cihazında 

belirlendi. 
Yem materyali: Yemlerin kuru madde (KM) içerikleri 105°C’de 4 saat etüvde kurutularak, 

ham kül içeriği ise 550ºC’de 4 saat kül fırınında yakılarak saptandı. Azot (N) içeriğinin 

saptanmasında Kjeldahl metodundan yararlanıldı. Ham protein ise Nx6.25 formülü ile ham 

yağ analizi de AOAC (1984) de bildirilen yönteme göre belirlendi. Nötr deterjan lif (NDF) ve 

asit deterjan lif (ADF) ve içerikleri ise Van Soest ve ark. (1991) tarafından bildirilen 

yöntemlere göre ANKOM 200 Fiber Analyzer (ANKOM Technology Corp. Fairport, NY, 
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USA) cihazı kullanılarak analiz edildi. Başka bir kurumda yapılması planlanan mineral madde 

analizlerinin bir kısmı pandemiden dolayı henüz tamamlanamadı. Elde edilen veriler excel 

dosyalarına işlendi. İstatistik analizler henüz tamamlanmadı. 

Darboğazlar:  
Laboratuvar cihazlarında meydana gelen arızalar ve pandemiden dolayı süreçlerin uzaması 

nedeniyle proje belirtilen sürede tamamlanamamıştır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Mineral madde analizlerinin bir kısmı için başka bir kurumla (Karadeniz Tarımsal 

Araştırma Müdürlüğü) görüşülerek ICP cihazın da çalışılmasına karar verilmiştir. Mineral 

madde analizleri için metodun Atomik Absorbsiyon Spektrofotometri-Grafit Fırını yerine ICP 

(İndüktif Eşleşmeli Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi) olarak değişikliği talep 

edilmektedir. Pandemiden dolayı çalışma takviminde oluşan aksaklık ve gecikmelerden 

dolayı proje sonuçlanamamıştır. Elde edilen sonuçların değerlendirilmesi, istatistik analiz ve 

sonuç raporunun yazılması için 1 yıl ek süre talep edilmektedir. 
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16 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Farklı Katkılar ile Hazırlanan Antepfıstığı (Pistacia vera L.) Dış 

Kabuğu Silajının Silaj Kalitesi, Kuzularda Yem Tüketimi ve 

Sindirilebilirlik Değerleri Üzerine Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası  TAGEM/HSGYAD/A/ 20/A3/P4/1626 

Yürütücü Kuruluş Gap Tarimsal Araştirma Enstitüsü Müdürlüğü-Şanlıurfa 

Proje Lideri Zeliha SAVRUNLU 

Proje Bütçesi  35.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.07.2020-31.03.2022 

 

PROJE ÖZETİ  

 

Bu çalışmanın amacı, farklı katkı maddeleriyle hazırlanan antepfıstığı (Pistacia vera 

L.) dış kabuğu silajının; silaj kalitesi, kuzularda yem tüketimi ve sindirilebilirlik değerleri 

üzerine etkisinin araştırılmasıdır. Çalışma 2 deneme halinde yürütülecektir. Birinci denemede 

laboratuvar koşullarında 1.5 lt lik cam kavanozlarda 5’er tekerrür olarak katkısız olarak ve 

fıstık dış kabuğuna kuru madde esasına göre %30 saman ve %1 düzeyinde polietilen glikol 

(PEG, 6000) ilave edilerek ana silaj materyali hazırlanacaktır. Bu materyale kuru madde 

esasına göre farklı seviyelerde (%5, %10 ve %15) mısır kırığı, melaslı kurutulmuş şeker 

pancarı posası ve melas ilave edilerek toplam 11 grup ve 55 kavanozda silaj hazırlanacaktır. 

Elde edilen silajların besin madde değerleri (kuru madde, ham kül, ham protein, ADF, NDF) 

ve fermantasyon kaliteleri (pH, amonyak azotu, laktik asit, asetik asit, propiyonik asit ve 

bütirik asit) incelenecektir. İkinci denemede ise birinci denemede yüksek silaj kalitesine sahip 

1 grup silaj günlük yem tüketim miktarına kuru madde esasına göre %10, %20 ve %30 

düzeyinde ilave edilerek kuzularda yem tüketimi, canlı ağırlık artışı ve in vivo kuru madde, 

organik madde, ham protein ve ham selüloz sindirilebilirlikleri araştırılacaktır. Bu sayede 

hayvancılığın önemli girdilerinden olan yem giderlerinin azaltılmasında katma değer 

sağlaması düşünülen antepfıstığı dış kabuğu silajının hayvan besleme alanında kullanılma 

olanakları araştırılarak, yetiştiricilere tavsiyelerde bulunulabilecektir. 

Dönem Bulguları:  

Çalışmanın birinci denemesinde hazırlanan silajlardan elde edilen kuru madde (KM) değerleri 

incelendiğinde %30 buğday samanı ilavesi ve katkı maddesi (MK, KŞPP ve M) seviyelerinin 

artışına bağlı olarak silajların KM değerinde artış görülmüştür. En düşük KM değeri (%18.54) 

katkısız olarak hazırlanan antepfıstığı dış kabuğu (AFDK) silajı grubundan elde edilirken, en 

yüksek KM değeri (%24.82) ise %15 melas ilave edilmiş gruptan (AFDK+%30 BS+%1 

PEG+%15 M) elde edilmiştir (P<0.05).  Çalışmada çeşitli seviyelerde (%5, %10 ve %15) 

melas ilave edilerek hazırlanan silajlarda ham protein değerleri (%10.50, %10.62 ve %10.99) 

diğer gruplardan elde edilen ham protein değerlerinden yüksek bulunmuştur. %15 melas 

katkısıyla hazırlanan silaj grubunun ADF (33.79) ve NDF (39.46) değerleri diğer gruplardan 

daha düşük olarak belirlenmiştir. Çalışmanın birinci denemesinde hazırlanan silajlardan elde 

edilen fermantasyon değerleri incelendiğinde en düşük pH değeri (3,77) %15 melas katkısıyla 

hazırlanan silaj grubundan elde edilirken, en yüksek pH değeri (4,86) ise katkısız olarak 

hazırlanan AFDK silajı grubunda belirlenmiştir (P<0.05). Silajların amonyak azotu (NH3-N) 

içerikleri değerlendirildiğinde, en yüksek NH3-N değeri (%9.65) %5 düzeyinde melas ilavesi 

ile hazırlanan silaj grubunda bulunurken, en düşük NH3-N değeri (%4.98) %15 düzeyinde 
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melas ilavesi ile hazırlanan silaj grubunda tespit edilmiştir. Çalışmanın birinci denemesinde 

elde edilen silajların laktik asit değerleri incelendiğinde %15 düzeyinde melas ilavesi ile 

hazırlanan silajın laktik asit değeri (24.13 g/kg KM) en yüksek seviyede elde edilirken diğer 

gruplarda düşük seviyelerde elde edilmiştir (P<0.05). Elde edilen silajların bütirik asit 

değerleri incelendiğinde en yüksek değer (7.45 g/kg KM) %15 mısır kırığı ilavesiyle 

hazırlanan silajda gözlenirken, melas katkısıyla hazırlanan silajlarda tespit edilememiştir 

(P<0.05). 
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17 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Yemlerde Ürenin Yüksek Performanslı Sıvı Kromotografi 

(HPLC) ile Belirlenmesi, Metot Validasyonu ve 

Spektrofotometrik Metotla Karşılaştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A3/P1/1470 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bursa 

Proje Lideri Habil UMUR 

Proje Bütçesi  50.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2020-31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Ruminant hayvanların beslenmesinde protein yapısında olmayan nitrojenli 

maddelerden biri olan üre, ham protein kaynağı olarak kullanılmaktadır. Üre karma yemlere, 

kuru otlara veya silajlara ilave edilerek yemin protein içeriği arttırılmaktadır. Ancak yemlere 

üre ilave edilmesi ile ilgili yasal mevzuat “etikette belirtilmek şartıyla rumen gelişimini 

tamamlamış ruminant rasyonlarında en fazla %2 oranında kullanılabilir” şeklindedir. 

Bu araştırmada, ruminant yemlerine katılan üre miktarının spektrofotometrik ve HPLC 

yöntemleri ile belirlenmesi ve metot validasyonu ile güvenilir ve hassas yöntemin 

tanımlanması amaçlanmıştır. Araştırmada buğday, buğday kepeği, arpa, yulaf, mısır, mısır 

DDGS, mısır gluten yemi, soya fasulyesi küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu 

küspesi, kolza tohumu küspesi, sığır süt yemi ve cansız maya olmak üzere 13 farklı yem 

materyali ele alınacaktır. Araştırmada üre gübresi, yemlik granül üre ve yemlik kaplanmış üre 

%0.2 ve %2 düzeyinde 1 mm çapında elekten geçecek şekilde öğütülmüş yem materyaline 

homojen bir şekilde katılacak; spektrofotometrik ve HPLC yöntemleri ile belirlenecek olan 

üre miktarları karşılaştırılarak doğruluk ve hassasiyeti yüksek yöntem ortaya konulacaktır. 

Dönem Bulguları: 

HPLC Yöntemi ile ‘Metot Optimizasyon Çalışması’ tamamlandı. 

HPLC Yöntemi ile Üre analizi ‘Metot Validasyon Çalışması’ tamamlandı. 

Darboğazlar:  
Projenin Spektrofotometre ve HPLC yöntemleri ile yem ve yem hammaddelerinin üre 

analizinin yapılması aşaması Covid-19 Pandemisi nedeniyle tamamlanamamıştır. Bu nedenle 

‘Proje Faaliyet Takvimi’de değişiklik gerekmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Ek süre talebi 

Proje süresinin 1 yıl uzatılması talep edilmektedir. 

Personel değişikliği 

Projeye Dr. H. Özgül UÇURUM, Dr. Hacer EKŞİ KARAAĞAÇ ve Zir.Yük.Müh. 

Erdinç ALTINÇEKİÇ’in ilave edilmesi gerekmektedir. 

Materyal/metot değişikliği  

Materyal ve yöntemde değişiklik yoktur. 

 

 

 

 

 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

53 

 

18 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Yemlik Mısır ve Mısır Silajında Bazı İnsektisitler ve Bunların 

Zehirli Metabolit Kalıntılarının Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/19/A3/P1/1250 

Yürütücü Kuruluş 
Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-

Bursa 

Proje Lideri İsmail AZAR 

Proje Bütçesi 113.052 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2019-31.12.2021 

 

PROJE ÖZETİ  

Pestisitler gıda ve yem olarak kullanılacak bitkisel ürünlerin yetiştirilmesinde 

zararlılarla mücadelede yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok üretilen yem bitkilerinden biri 

olan mısırın yetiştirilmesinde diğer yem bitkilerine göre çok yüksek miktarda insektisit 

kullanılmaktadır. Bu insektisitlerin hatalı kullanımının kalıntı sorununa yol açtığı bilinen bir 

gerçektir. Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde pestisit kalıntısı içeren yemlerin 

kullanılmasıyla bu kalıntılar hayvansal gıdalara geçebilmektedir.  

İnsektisitler uygulandıktan sonra çeşitli biyolojik ve fizikokimyasal faktörlerle degradasyona 

(bozunma) uğramaktadır. Bu süreçte zararlı bazı ara ürünler (metabolit) de oluşabilmektedir. 

Laktik asit bakterilerinin fermantasyonuyla oluşan silaj, mısırın yemlik olarak kullanımında 

en çok tercih edilen yöntemdir. Bu mikroorganizmaların birçok insektisitin degradasyonunda 

rol aldığı bilinmektedir. 

Bu çalışmada chlorpyrifos-ethyl, deltamethrin ve imidacloprid ele alınacaktır. Çalışmanın ilk 

bölümünde pestisit kullanılmadan yetiştirilecek mısır bitkilerine bu insektisitler laboratuvar 

koşullarında ayrı ayrı uygulanacaktır. İlaçlanan mısırlardan bir bölümü kuru yem olarak, diğer 

bölümü silaj yapılarak muhafaza edilecektir. Daha sonra hem kuru yemlerde hem de silajlarda 

uygulanan insektisitler ve metabolitleri periyodik olarak izlenecektir.  

Çalışmanın ikinci yılında Bursa ilinde farklı ilçelerden temin edilecek mısır silajlarında 

seçilen 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. 

Dönem Bulguları: 

Proje çalışması kapsamında gerekli silaj üretimi yapılmış, yapılan silajlardan belirlenen 

dönemlerde örnekler alınmıştır. Alınan örneklerde pestisit, organik asit, mikrobiyoloji ve pH 

analizleri tamamlanmıştır. Elde edilen bulguların istatistiki değerlendirmesi ve sonuç raporu 

yazımı devam etmektedir. Ayrıca sahadan alınacak örneklerin temini ve analiz süreçleri 

devam etmektedir. 

Darboğazlar:  
Projede bu dönemde herhangi bir darboğaz bulunmamaktadır. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Proje kapsamında yapılması planlanan saha taraması çalışmalarının içinde bulunulan 

pandemi koşullarında yapılabilmesi, projede şimdiye kadar elde edilen bulguların istatistiksel 

olarak değerlendirilebilmesi ve proje sonuç raporunun yazımının tamamlanabilmesi için 

projenin 1 yıl süreyle uzatılması talep edilmektedir. 
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19 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Sıcak Stresine Maruz Bırakılan Yumurtacı Tavukların 

Yemlerine İlave Edilen Nar Kabuğu Tozunun Etkisinin Bazı 

Performans ve Biyokimyasal Parametreler Kullanılarak 

İncelenmesi 
 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A4/P4/1590 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

Proje Bütçesi  39.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020-31/12/2021 

PROJE ÖZETİ  

Projede, yumurta tavuğu yemlerine sıcak stresine karşı antioksidan kaynağı olarak 

ilave edilen nar kabuğu tozunun bazı performans, yumurta kalite özellikleri, kan ve karaciğer 

parametreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grupları; 22°C’de olan 

1: kontrol grubu; 2: %0,5 nar kabuğu tozu grubu 3: %1 nar kabuğu tozu grubu; 4: %2 nar 

kabuğu tozu grubu; 30°C’de olan 5: kontrol grubu; 6: %0,5 nar kabuğu tozu grubu 7: %1 nar 

kabuğu tozu grubu; 8: %2 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. Karaciğer doku hasarının 

belirlenmesinde; SOD, GPx ve MDA değerlendirilecektir. Ayrıca karaciğer numunelerinde 

TAS ve TOS ölçülerek, OSİ hesaplanacaktır. Karaciğer doku örneklerinde HSP 70 miktarı 

belirlenecektir. Yapılacak histopatolojik inceleme sonuçları diğer sonuçlarla karşılaştırılacak 

uygulama etkinliğinin detaylı değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. Yapılacak 

değerlendirmeler nar kabuğu tozunun antioksidan kaynağı olarak sıcak stresinde kanatlı 

yemlerine katılabilmesi hakkında bilgi verecektir. Proje sonunda yumurtacı kanatlı sektöründe 

büyük sorun olan sıcak stresine karşı düşük maliyetli yem katkısı geliştirilebilir. 

Dönem Bulguları: 

Projede yapılması planlanan faaliyetler gerçekleştirildi. Performans verileri alındı. 

Biyokimyasal analizler ve histopatolojik incelemeler tamamlandı. Veri setleri oluşturularak 

istatistiksel analizlerin yapılmasına başlandı. 

Darboğazlar:  

Yoktur. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yoktur. 
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20 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Yumurta Tavuklarında Yağlı Karaciğer Sendromuna Karşı 

Nar Kabuğu Tozunun Koruyucu Etkisi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/18/A4/P4/1188 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Proje Lideri Ayten AŞKIN KILINÇ 

Proje Bütçesi  41.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
 01/01/2020-31/12/2020 

PROJE ÖZETİ  

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 oksidatif 

stres parametrelerinden superoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx) ve 

malondialdehyde (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. 

Dönem Bulguları: 

Karaciğerlerde SOD, GPx ve MDA düzeyleri belirlendi. Elde edilen tüm verilerin istatiksel 

olarak hesaplamaları ve yorumlanması devam etmektedir. Alınan karaciğer dokularındaki 

histopatolojik incelemeler devam etmektedir. 

Darboğazlar:  

Proje, sonuç raporu hazırlanarak 31/12/2020 tarihinde sonlandırılması planlanmaktaydı. 

Yaşanan Covid-19 Pandemisi sebebi ile sonuçların değerlendirilmesinde aksaklıklar 

yaşanmıştır. Analizlerin bir kısmı devam etmekte olup sonuç raporunun düzenlenebilmesi için 

ek süreye ihtiyaç vardır. Bu nedenle bir yıllık ek süre talep edilmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

Yoktur.  
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21 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Farklı Çevre Sıcaklıklarında Yetiştirilen Damızlık Yumurtacı 

Tavuk Rasyonlarına Lizin ve Organik Kromun İlavesinin 

Etkileri  

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/A/20/A4/P4/1572 

Yürütücü Kuruluş Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Ankara 

Proje Lideri Murat DOĞU 

Proje Bütçesi  38.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01/01/2020-31/12/2021 

Proje Özeti: 

Çalışmada, yüksek ve normal sıcaklık koşullarında yetiştirilen, rasyonlarına lizin ve 

krom-pikolinat ilave edilen yumurtacı dişi damızlıkların performans, kuluçka parametreleri ve 

bağışıklık sistemine etkisini belirlemek amacıyla eş zamanlı 2 deneme olarak yürütülecektir. 

Deneme 35. haftalık yaştaki (Dört hafta süreyle yürütülecek) yüz otuz altı adet, Barred Rock 

(120 adet) damızlık dişiler ile Rhode IslandRock-1 (16 adet) damızlık horozlar kullanılacaktır. 

Deneme süresince mısır ve soya bazlı standart damızlık (dişi) yemi kullanılacaktır. Hayvanlar 

eş zamanlı olarak farklı çevre sıcaklıklarına ayarlanmış (10.00-16.00 saatleri arasında 22 ± 

2◦C ve 32 ± 2◦C sıcaklıklar) iki ayrı deneme ünitesinde tesadüfi olarak bireysel kafeslerde 

dört muamele grubuna (kontrol, % 20 lizin, 800 ppb krom ile % 20 lizin + 800 ppb krom) 

ayrılacaktır. Aynı çevre sıcaklıklarında (22 ± 2◦C) yetiştirilecek horozlar, standart damızlık 

yemi ile beslenecek, horozlardan yapılan sağımlar sonunda tavuklara suni tohumlama işlemi 

uygulanacaktır. Kahverengi yumurtacı damızlıkların kullanıldığı çalışmada, dişi 

damızlıklardan denemenin 4. haftasında kuluçkalık yumurta toplanacaktır. Kuluçkalık 

yumurtaların inkübasyonu neticesinde kuluçka sonuçları ile elde edilen civcivlerin bağışıklık 

gücü değerlendirilecektir. Aynı zamanda yüksek ve normal sıcaklık uygulanan damızlık 

tavuklarda performans, yumurta kalitesi, yumurta biyokimyası, kuluçka sonuçları ve kan 

parametreleri üzerine ilave edilen krom-pikolinat ve lizinin etkileri araştırılacaktır. 

Dönem Bulguları: 
Tavuklarda  deneme başı ve sonunda canlı ağırlıkları (CA), günlük yumurta verimi (g-adet:), 

kümes yumurta verimleri (%),  iç-dış yumurta kalite analizi, yumurta sarısında  kolesterol, 

oksidan ve antioksidan kapasite, tavukta kan parametreleri (kolesterol, trigliserid, total 

protein, albumin, globulin, LDL, HDL, glukoz, kreatinin, ürik asit, insülin), mineral 

komposizyon için kalsiyum (Ca), fosfor (P), krom (Cr) ve anti oksidanlar analizi (TAS, TOS, 

SOD,  Paraoxonase,  Myeloperoxidase) için numune alındı. Ayrıca kuluçka özelliklerini 

ortaya koymak için çıkış gücü, kuluçka randımanı, döllülük oranı, embriyo ölümlerine ve 

dokuda TAS ve TOS parametreleri için numuneler alınarak analiz edilmektedir.  Halen veriler 

toplanarak istatistik analizleri yapılacaktır. 

Darboğazlar: Dövizdeki ani artıştan dolayı proje bütçesine ek 6.000 TL talep etmekteyim.  

Projede Önerilen Değişiklikler: Hayvanlar eş zamanlı olarak farklı çevre sıcaklıklarına 

ayarlanmış kümeslerin birine 32 ± 2◦C yerine 34± 2◦C sıcaklık uygulanmıştır. Proje civcivde 

bağışıklık durumunu ortaya koymak amacıyla kan örnekleri Paraoxonase ve Myeloperoxidase 

parametreleri yerine karaciğerde TOS ve TAS parametreleri analizi için numuneler toplandı. 

Proje kapsamında bakılacak olan diğer biyokimyasal parametreler uygulama etkinliğinin 

ortaya konulmasında yeterli olacağından tavuklarda Paraoxonase, potasyum (K), soydum 

(Na), magnezyum (Mg), çinko (Zn),demir (Fe); civcivlerde Paraoxonase, Myeloperoxidase 

parametreleri ve civciv uzunlukları projeden çıkarılmasını talep etmekteyim 

 



Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları Proje Değerlendirme Grup Toplantısı 

57 

 

22 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  
Farklı Seviyelerde Besin Maddesi İçeren Rasyonların 

Anadolu-T Etlik Piliçlerinin Beslenmesinde Kullanımı 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A4/P4/1732 

Yürütücü Kuruluş Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü- Eskişehir 

Proje Lideri Berkan YILMAZ 

Proje Bütçesi  85.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01/01/2021-31/12/2022 

Proje Özeti: 

 Bu araştırmanın amacı ülkemizde ıslah çalışmalarıyla elde edilen Anadolu-T etlik 

piliçlerinin farklı protein ve enerji düzeyine sahip dört farklı rasyonun Anadolu-T etlik 

piliçlerinin sindirim sistemi ve kas gelişimi ile et kalitesi ve performans üzerine etkilerini 

belirlemektir. Anadolu-T broilerlerini yetiştirme ve besleme parametreleri ile ilgili elimizde 

yeterince veri bulunmamaktadır. Bu proje ile Anadolu-T broilerlerinin optimum yemleme ve 

canlı ağırlık değerleri belirlenmiş olacaktır. Denemenin her üç tekrarında da (dişi grup; erkek 

grup, karışık cinsiyet) toplam 1152’şer adet Anadolu-T etlik piliç kullanılacaktır. Çalışmada 

kullanılacak etlik piliç civcivleri kendi bünyemizde üretilen Anadolu-T’lerden oluşacaktır. 

Her bir muamele grubu için hammadde satın alınarak O.G.U. Ziraat Fakültesi Zootekni 

Bölümü Araştırma Uygulama Birimi’nde hazırlanacak olan mısır ve soya ağırlıklı rasyonlar 

kullanılacaktır. Rasyon hazırlamada kullanılacak hammaddelerin aminoasit kompozisyonu 

belirlenerek rasyonlar eş aminoasit kompozisyonuna göre hazırlanacaktır. Benzer canlı ağırlık 

ortalamasına sahip civcivler, 12 tekerrür ve tekerrür başına 24 civciv olarak 4 muamele 

grubuna dağıtılacaktır. Hayvanlar deneme süresince haftalık olarak tartılarak canlı ağırlıkları 

belirlenecek ve yem tartımları yapılarak yem tüketim miktarları hesaplanacaktır. Her üç 

deneme tekrarında da deneme sonunda tartım sonrası, tekerrür ortalamasına en yakın 4 

hayvan kesim özelliklerini belirlemek üzere seçilerek kesilecektir. Kesim sonrasında sindirim 

sistemi ve kas gelişimi ile et kalitesi ve performans üzerine etkileri belirlenecektir. Elde edilen 

veriler ışığında Anadolu-T broilerlerinden yüksek verim alınması amacı ile performans 

verileri belirlenecektir. Bu veriler Broiler beslemesinde optimum besleme değerlerinin 

belirlenmesi sağlanacaktır. Bu çalışma Anadolu-T broilerlerinin beslenmesi ile ilgili yapılacak 

ilk çalışma olacak olup bundan sonraki çalışmalara katkı sağlayacaktır. 
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23 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Farklı Karbon Kaynakları ile Üretilen Biyoyumağın Sazan 

(Cyprinus carpio), Alabalık (Oncorhynchus mykiss) ve Japon 

Balıkları (Carassius auratus) için Besin Kaynağı Olarak 

Değerlendirilmesi   

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/E/19/A3/P4/1206 

Yürütücü Kuruluş 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü-Antalya 

Proje Lideri Doç. Dr. Hüseyin SEVGİLİ 

Proje Bütçesi  207.500 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2019- 31.12.2020 

PROJE ÖZETİ  

Biofloc (biyoyumak) teknolojisinde yemde ve atıktaki azot oranı hesaplanarak (bu 

azot miktarına uygun karbon ilavesi ile heterotrofik mikroroganizmalar için ideal karbon/azot 

oranına ulaşılmakta) mikroorganizma kaynaklı besin maddesi üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Bu mikroorganizma yığınlarına literatürde biofloc (biyoyumak) adı verilmektedir. Önerilen 

bu projede dört deneme ile i) farklı karbon kaynakları (melas ve mısır nişastası) ile sazan 

yetiştiriciliği, ii) oluşturulan biyoyumaklardan toplanan materyalin gökkuşağı alabalığı ve 

sazan için besin madde sindirilebilirlik katsayıları, iii) biyoyumak unlarının yeme 

karıştırılarak, alabalıkların büyüme parametreleri ve yemden yararlanma performansları, iv) 

biyoyumak teknolojisinin Japon balıklarında uygulanabilirliği test edilmesi amaçlanmıştır.  

Dönem Bulguları: Deneme 1 (Biyoyumak sistemde sazan yetiştiriciliği ve Deneme 2 ve 3 

için biyoyumak hasadı) Denemede kontrol (su girişli çıkışlı), nişasta ve melas destekli 

biyoyumak grupları (su giriş-çıkışı yok) üç tekerrürlü olarak test edilmiştir. Her bir havuza 

ortalama ağırlığı 22.3 g olan 898 adet sazan stoklanmıştır. Biyoyumak muamelelerinde C/N 

oranı 15 olarak ayarlanmıştır. Deneme sonunda biyoyumak muamelelerinin birbirlerine 

benzer, ancak kontrol grubundan önemli derecede daha düşük ağırlığa eriştikleri tespit 

edilmiştir (p<0.05). Deneme2 (Biyoyumak unlarının gökkuşağı alabalığı yemlerinde 

kullanımı) Deneme 1’de melas ve nişasta uygulanan havuzlardan biyoyumak hasadı yapılmış, 

bunlar gölgede kurutulmuş ve öğütülerek yemlerde kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

Denemede kullanılan nişasta ((BUN) ve melas esaslı biyoyumak unları (BUM) 4 farklı 

düzeyde balık unu yerine ikame edilmiştir. Deneme sonu büyüme hızında biyoyumak çeşitleri 

arasında fark oluşmadığı, ancak biyoyumak dozlarının linear bir düşüş ile önemli bir farklılığa 

(P<0.05) neden olduğu tespit edilmiştir. Deneme 3 (Biyoyumak unlarının gökkuşağı 

alabalığı ve sazan için besin madde sindirilebilirliklerinin belirlenmesi) Gökkuşağı alabalığı 

ve sazanlar için biyoyumak unlarının besin madde sindirilebilirlik katsayılarının tespiti için 

referans yeme ilaveten, referans yeme BUN ve BUM %7.5, 15 ve 22.5 düzeylerinde katılarak 

toplam 7 test yemi hazırlanmış ve 150 L silindirokonik sindirim tanklarında dışkı 

toplanmıştır. Deneme 4 (Biyoyumak sistemde Japon balığı yetiştiriciliği) Deneme 6.5 m3 

hacimli havuzlarda ortalama ağırlığı 5.56 g olan Japon balığı ile yürütülmüştür. Deneme 

sonunda biyoyumak uygulamaları kontrol grubundan önemli derecede daha düşük büyüme 

sağlamışlardır (p<0.05).  

Darboğazlar: COVID-19 nedeniyle alınan kısıtlama tedbirler proje akışında ertelemelere 

neden olmuştur.  

Projede Önerilen Değişiklikler:1 yıl uzatma ve projeye Dr. Özgür AKTAŞ’ın ilave 

edilmesi. 
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24 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) ve 

Sazan Balığı (Cyprinus carpio) Yemlerine Elma Sirkesi 

İlavesinin Büyüme ve Bazı İmmunolojik Parametrelerine 

Etkisinin Araştırılması 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/20/A6/P2/1935 

Yürütücü Kuruluş 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü-

Antalya 

Proje Lideri Dr. Nafiye PERKER 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 
01.01.2020- 31.12.2021 

PROJE ÖZETİ 

Bu proje ile geleneksel olarak elde edilecek olan elma sirkesi ile zenginleştirilen (%0 

(kontrol), %1, %3 ve %5) yemlerle beslenen gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) 

ve sazan balığında (Cyprinus carpio) yemden yararlanma, büyüme performansı, hastalıklara 

direnç ve bazı immün parametreler üzerinde meydana gelebilecek etkilerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

 

Bu proje temelde iki aşamadan oluşmaktadır:  

 Birinci aşama; geleneksel elma sirkesi üretimi ve analizlerinden oluşmaktadır. 

Yeme ilave edilecek geleneksel elma sirkesi, S.D.Ü. Gıda Mühendisliği anabilim 

dalında üretilecektir.  

 İkinci aşama ise besleme denemelerinden oluşmaktadır.  Bu bölüm kendi içerisinde 

besleme denemesi ve eprüvasyon uygulaması olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Öncelikle sirke ile zenginleştirilmiş yemlerle 30 gün beslenen balıklara eprüvasyon 

uygulaması yapılacaktır. Balıklara patojen uygulaması ve bazı immün sistem 

parametrelerinin tespiti ve ayrıca bu yemlerle 12 hafta boyunca beslenen balıkların 

besleme denemesi Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Kepez 

biriminde yürütülecektir.  

 

Dönem Bulguları: 

Proje çalışmalarına başlanılamamıştır. 

Darboğazlar:  

Projede Önerilen Değişiklikler: 
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25 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Siyah Asker Sineği (Hermetiailucens, L) ve Un Kurdu 

(Tenebriomolitor, L.) Larva unlarının Gökkuşağı Alablığı 

(Oncorhyncusmykiss, L) Yemlerinde Balık Unu Yerine 

Kullanımının Büyüme Performansı, Yağ Asidi ve Aminoasit 

Kompozisyonları Üzerine Etkileri 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/Ü/20/A6/P2/1461 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Elazığ 

Proje Lideri Ali Atilla USLU 

Proje Bütçesi  100.000 TL 

Başlama-Bitiş Tarihi 01.01.2020-31.12.2021 

PROJE ÖZETİ  

Kültür balıkçılığının genişlemesi büyük ölçüde balık unu üretimine bağlıdır. Balık 

çiftliklerinin çoğunda karnivor türler yetiştirildiği için, balık ununa olan talep yetiştiricilik 

faaliyetlerindeki artış ile birlikte hızlı bir şekilde artmakta olup, bu durum kültür balıkçılığının 

geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Küresel iklim değişiklikleri, su ürünleri üretiminde 

yetiştiricilikten gelen üretim payının hızla artması, doğal stoklar üzerindeki av baskısı, balık 

ununun yükselen fiyat yapısı; araştırmacıları alternatif besin hammaddesi kaynaklarına doğru 

yöneltmiştir.  Bu noktada süregelen alternatif arayışları, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde 

böceklerin en ideal kaynaklardan biri olabileceği düşünülmektedir. Bu gerekçelere dayanarak 

yapılacak olan çalışmada BSFL ve UKL’nun balık unu yerine kısmen kullanılabilirliğinin 

araştırılması amacı ile bu proje yapılmıştır. Bu çalışmada %10,20,30 oranlarında rasyona 

katılan BSFL ve UKL ununun balıklarda boy ağırlık artışları, bağırsak villi morfolojisi, 

aminoasit ve yağ asidi üzerine olan etkileri araştırılacaktır. 

Dönem Bulguları: 

Çalışmada 90 günlük besleme çalışmaları tamamlanmıştır. Tamamlanan çalışmada 

balıklardaki boy ağırlık artışları anestezi uygulayarak 30 günde bir yapılmıştır. Balıklardan 

analizler için doku örnekleri alınmış olup laboratuvarlardaki analiz işlemleri devam 

etmektedir. Büyüme Parametreleri: Balık unu yerine %10, %20 ve %30 Balık unu yerine 

%10, %20 ve %30 oranlarında BSFL ve UKL kullanılan rasyonlarla 90 gün beslenmenin 

büyüme performansı üzerine önemli ölçüde değişiklik göstermiştir. En yüksek büyüme 

kontrol ve UNL10 grubunda görülmüştür.  Rasyonda un kurdu düzeyi arttıkça büyüme 

performansında azalma eğilimi görülmüştür. UNLrasyonunda elde edilen varyasyon BSFL 

grubundan daha geniş olduğu belirlenmiştir. Bağırsak Villi Morfolojisi: Balık unu yerine 

%10, %20 ve %30 oranlarında BSFL ve UKL kullanılan rasyonlarla 90 gün beslenmenin 

intestinalvilli boyu üzerine önemli ölçüde değişiklik göstermiştir (p<0.001). En yüksek villi 

boyu UNL20 ve UNL30 rasyonlarıyla beslenen balıklarda görülmüştür. Diğer gruplar ise 

birbirine benzerlik göstermiştir. İntestinalvilli kalınlığı üzerine de önemli ölçüde değişiklik 

görülmüştür (p<0.001). En yüksek villi kalınlığı kontrol ve BSFL30 rasyonlarıyla beslenen 

balıklarda görülmüştür. Diğer gruplar ise birbirine benzerlik göstermiştir. 

Darboğazlar: 
Projede Önerilen Değişiklikler: Proje çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında 

böcek ununun balık ununa alternatif olarak kullanılabilme imkanlarının tespitini daha net 

ortaya koymak için BSF ve un kurdu larva unlarının daha düşük dozları kullanılarak 

çalışmaların genişletilmesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden Bağırsak Villi Morfolojisi 

çalışmalarını yapan Doç. Dr. İsa ÇOŞKUN’un projeye dahil edilmesi ve proje süresinin bir 

yıl uzatılması talep edilmektedir. 
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26 2021 Yılı Devam Eden Proje 

Proje Başlığı  

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, Walbaum 1792) 

Rasyonlarında Yumurta Kabuğu Tozu ve Kaya Tuzu 

Kullanımının Hemotolojik, Fizyolojik, Endokrinolojik ve 

Antioksidan Etkilerinin Belirlenmesi 

Proje Numarası TAGEM/HSGYAD/B/19/A3/P1/923 

Yürütücü Kuruluş Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü- Elazığ 

Proje Lideri Burcu ÇELİK 

Proje Bütçesi  72.000 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

01.01.2019-31.12.2020 

 

PROJE ÖZETİ: 

Bu 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 balıkların 

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. 

Dönem Bulguları: 

14.11.2019 tarihinde kurumumuzun Ar-Ge ünitesinde Keban Baraj Gölü’nden su 

çekilerek açık sistemde başlayan besleme çalışması tamamlanmıştır. Araştırma gruplarındaki 

gökkuşağı alabalıklarının, 15 günlük periyotlar ile başlangıç periyodu ve 5 periyot süresince; 

T1, T2, T3, Y1, Y2, Y3, Y+T ve kontrol rasyonlarıyla beslenmeleri sonucunda elde edilen CA 

(canlı ağırlık) artışı arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak önemli (p<0,05) olduğu 

gözlendi. Araştırmada, 1. periyotta istatistiksel olarak en yüksek CA artışı T2(%0,5 kaya 

tuzu), T3(%1 kaya tuzu), ve Y3(%1 yumurta kabuğu tozu) gruplarında, 2. Periyotta Y3 (%1 

yumurta kabuğu tozu) grubunda, 3. Periyotta ise Y2(%0,5 yumurta kabuğu tozu) ve Y3, (%1 

yumurta kabuğu tozu), gruplarında elde edildi (p<0,05).  3. periyot süresince; istatistiksel 

olarak en düşük canlı ağırlık artışı kontrol, Y+T (%0,5 yumurta kabuğu tozu ve %0,5 kaya 

tuzu) ve T1 (%0,1 kaya tuzu) gruplarında belirlendi.  4. ve 5. periyotlar da istatistiksel olarak 

en yüksek CA artışı T1 (%0,1 kaya tuzu), T2 (%0,5 kaya tuzu), T3 (%1 kaya tuzu) gruplarından 

elde edilirken en düşük CA artışı ise Y+T (%0,5 yumurta kabuğu tozu ve %0,5 kaya tuzu) ve 

kontrol rasyonlarıyla beslenen balıklarda gözlendi (p<0,05). Besleme periyodu boyunca 

grupların total boy artışı arasındaki farklılıklarının istatistiksel olarak önemli (p<0,05) olduğu 

gözlendi. Araştırmada, 2. periyotta istatistiksel olarak en yüksek total boy değeri Y3 (%1 
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yumurta kabuğu tozu), ve Y2 (%0,5 yumurta kabuğu tozu) gruplarından, elde edilirken, 3. 

Periyot süresince en yüksek değer Y2 (%0,5 yumurta kabuğu tozu), Y3 (%1 yumurta kabuğu 

tozu) ve Y+T (%0,5 yumurta kabuğu tozu ve %0,5 kaya tuzu) gruplarından elde edildi 

(p<0,05). Araştırmada 4. ve 5. periyotlarda istatistiksel olarak en yüksek TB değerleri Y2 

(%0,5 yumurta kabuğu tozu), Y3 (%1 yumurta kabuğu tozu) ve Y+T (%0,5 yumurta kabuğu 

tozu ve %0,5 kaya tuzu) gruplarından elde edildi (p<0,05). Kondisyon değerleri sadece 1., 2. 

ve 3. periyotlar süresince kondisyon değerleri arasındaki farklılıkların istatistiksel olarak 

önemli (p<0,05) olduğu gözlendi. Araştırmada, 1. periyot süresince en yüksek kondisyon 

değerleri istatistiksel olarak Y2 (%0,5 yumurta kabuğu tozu), Y3 (%1 yumurta kabuğu tozu) 

gruplarından (p<0,05), 2. ve 3. periyotlar süresince en yüksek değer Y2 (%0,5 yumurta 

kabuğu tozu), Y3 (%1 yumurta kabuğu tozu) Y+T (%0,5 yumurta kabuğu tozu ve %0,5 kaya 

tuzu) gruplarından (p<0,05), 4. ve 5. periyotlarda ise en yüksek değer kontrol grubunda tespit 

edildi (p<0,05). 90 günlük besleme sonunda balıklardan alınan kas, karaciğer ve kan 

numunelerinde özette belirtilen analizlerin bir kısmı yapılmış olup kalan analiz çalışmaları 

devam etmektedir. Analiz çalışmalarının bitmesi ile veriler değerlendirilerek ayrıntılı şekilde 

sonuç raporunda verilecektir. 

Darboğazlar:  
İlimizde 24.01.2020 tarihinde yaşanan deprem ve sonrasındaki süreç ile yıl boyu süren ve 

halen devam etmekte olan Covid19 salgını nedeniyle 03.11.2020 tarihli Enstitü Araştırma 

Komitesinde alınan karar gereğince projenin bir yıl uzatılması talep edilmektedir 

Projede Önerilen Değişiklikler: 
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27 2021 Yılı Devam Eden Proje 

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-Trabzon 

Proje Lideri Dr. Osman Tolga ÖZEL 

Proje Bütçesi  265.209,82 TL 

Başlama-Bitiş 

Tarihi 

 01/01/2017- 31/12/2021  

 

PROJE ÖZETİ  

Karadeniz alabalıkların diyetlerine farklı oranlarda fitobiyotikler (kekik, defne, rezene 

uçucu yağları) ilave edilecek ve her bir deneme için balıklar 3’er ay beslenecektir. Deneme 

süresince aylık dönemlerde 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 ve ayrıca dışkıda sindirilebilirlik incelenerek sindirim 

sisteminin çalışma etkinliği ortaya konulacaktır. Ayrıca yüksek stok yoğunluğuna bağlı olarak 

strese karşı direncin etkisi belirlenecektir. Fitobiyotik içeren diyetlerin çevresel koşullara 

gösterdiği dayanıklılığın tespiti için yemlerde depolama stabiliteleri belirlenecektir. Ayrıca 

doğal ve kültür formu bireylerin et kalitesi incelenecek ve doğal likopen, astaksantin ve 

kantaksantin içeren diyetlerin et kalitesine olan etkisi ortaya konulacaktır.  

Dönem Bulguları: 

Proje çalışması kapsamında 3 farklı deneme çalışması yürütülmüştür. 

1.İki farklı fitobiyotik (Kekik ve Defne) katkılı yemlerin farklı karışımlarının dışkı 

sindirilebilirliği üzerine etkisi, 2. Üç farklı fitobiyotik (Kekik, Defne ve Rezene) katkılı 

yemlerin farklı karışımlarının büyüme, sindirim enzimleri, antioksidan enzimleri, bağırsak 

villi gelişimi ve mikrobiota üzerine etkisi, 3. Üç farklı fitobiyotik (Kekik, Defne ve Rezene) 

katkılı yemlerin farklı karışımlarının farklı stok yoğunluğu üzerine etkisi  

Bu kapsamda, proje çalışmasında farklı dozlarda kekik ve defne karışımının ilavesi 

suretiyle hazırlanan yemlerin dışkı sindirilebilirlik çalışmasında toplanan örneklerin 

laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. İlaveten, üç farklı fitobiyotik (Kekik, Defne ve 

Rezene) katkılı yemlerin farklı karışımlarının etkisinin belirlenmesi çalışmasının besleme 

aşaması tamamlanmış olup, bağırsak villi gelişimi, stres çalışmaları, mide-bağırsak 

enzimlerinin (lipaz, amilaz, pepsin ve tripsin) ve kas-karaciğer antioksidan enzimlerinin 

(süperoksit dismutaz, katalaz ve glutation peroksidaz) analizleri ile antioksidan enzimlerinin 

gen ekspresyon çalışmaları ve depolama stabilitesi için analizler 2021 yılı içerisinde 

çalışılması düşünülmektedir. 

Projede Önerilen Değişiklikler: 

“Bazı Fitobiyotik Katkılı Diyetlerin Karadeniz Alabalığı (Salmo trutta Labrax Pallas, 

1811) Beslenmesinde Kullanım Olanaklarının Araştırılması” başlıklı proje başlığının “Bazı 

Fitobiyotik Katkılı Yemlerin Karadeniz Alabalığı Beslenmesinde Kullanım Olanaklarının 

Araştırılması” olarak değiştirilmesi 
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